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Generalii.
In Româniia se vorbeşte de concentrare,
de mobilizare, se vorbeşte de întrare în acţiune. Uniri au hotărît chiar termenul. S'a decretat răsboiul cu „jour fixe", termen de o
mare energie „modernă", dar care se potriveşte atât de puţin cu actud bărbătesc şi tragic care, între principiile sale fundamentale,
cuprinde, mai ales, surprinderea.
Naţiunile cari se hotărăsc să facă răsboiul
au î·n ·vedere în totdeauna izbânda. Pentru aceea, cu înderungată şi statornică răbdare se
face pregătirea acelui instrument puternrc de
luptă, care este armata. Armata, după spusa
luci frideric cel Mare, dacă nu cumva după
spusa lui Napoleon, trebue pregătită o sută
de· ani pentru ca s'o poţi întrebuinţa bine o
singură zi.
O armată nu se împrovizează oricât -de
valoros ar fi poporul, oricât de dreaptă cauza,
oricât de puternic moralU!l naţional, oricât de
di:spUiS pentru jertfă poport.t1l; o armată se
pregăteşte vreme îndelungată, fiirndcă totdeauna, fără eX'Cepţie întotdeauna, victoria
se aşează alături de armata cea mai bine pre_gătHă.
Dar ·pe lâ1J1gă o bună armată bine pregă
tită victoria iubeşte pe generalii mari.
Istoria este toată martoră.
Alexandru cel Mare, Anibat, Cesar, Napoleon, şi imediat alături de dânşii toţi ceilalţi
-generali mari ai tuturor vremurilor şi ai tutUTor neamurilor: Carol Quintu, Carol al 11lea, Turenne, Maurice de Saxa, frideric cel
_Mare, Blilcher, Welligton, Moltke şi atâţia

şi atâţia alţii, au fost făuritori de izbânde, fiind J naţionale
au fost mari şi geniali generali.
In actualul răsboiu numele a doi generali
se ridiică deasupra tuturor, planează şi atrag
toate admiraţiile· sunt numelle: Joffre şi Hindenburg.
'
Unul e 1I1umele marelui- general francez,
care dacă n'a putut încă repurta victoria de. ·t·1va,
y a pu t ut tot uş orgamza
· cea ma1· urm.şa
·
f1m
şi mai vastă defensivă pe care 0 cunoaşte isto· y b · l d" t t
:.1
na ras oaie or m oa e vremurne.
~Halt,_ m~rele gener~l ge~ma~ ca_r~ consa_crandu-~1. viaţa Ja stad~~ rasboiufot .1m~t~1va VRus1e1~ a_ putut opn. m ~oe f?~1dab1la
na_v_ala a legmmlo_r mo:cov~~e ş1 a t1~t~1t toate
m1hoanele ţarulm m camprl'le Polome1.
. P_?lybe yscrie Jn .„.Fi~aro" del~ 12 I~nu~ne ca un barbat poht1c msemn.at 1-a sens dm
Berlin: „Am auzit aci de atâtea ori pe Germani exc,l~mârr<l: „Ei, dacă am avea şi noi
un Joffre ·
Şi Polybe adaogă: „Nici Ruşii, mei noi
n'am căuitat să micşorăm vreodată meritele
şi valoarea adevăratului şef răsboinic care e
bătrânul mareşal ·de Hindenburg".
Ce frumos învăţământ: Germanii reouooscând genialitatea lui Joffre francezul,
Francezii recunoscând genialitatea lui
ttrndenburg germanul.
Dar ce ne spune această ·lungă istorie de
ieri şi de azi? Ea ne spune că, pentru a birui,
unei armate nu-i ajung pregătirea, numărul,
armele, sănătatea şi moralul, dar că-i trebue
generalul.
Fărră marele general nu se poate învinge.
Armata română este o armată tânără,
întrucât tradiţiile ei, după epoca ,renaşterei
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alte secole şi au înmormântat 1u·nga istorie a
un:i eixx;e .d~ înjosi~e, dar ~,genera.I-ul" roman nu s a 1v1t atunci. Am vazut oştire~, am
văzut massa, am recunoscut sufletul naţ10nal,
.
.
.
•
dar gemul comandamen~u1m s~penor nu s a
putut, nu a fost vreme sa se afirme. II aşteptv
tă ·
am as z1.
In toate răsboaele se petrece acelaş fe110men: o armată pleacă la luptă cu organizaţia
sa, cu cadrele sale, cu toate întocmirile-i ierarhice, -dar feru1 şi focul, şi desvoltarea operaţiHor şi spi-ritul răsboiului şi acel nedefinit,
comple~ de fapte care hotăreşte de soarta
armatelor modifică de multeo·ri tot ce fusese
hotărît m~i dinainte ucide oamenii ca şi renutaţiile, ca şi situaţille dobândite şi din vij~lia
focului mistuitoT ies generalii cei mari.
Victoria, capricioasă şi curtezană, ori conştienta creatoare de oameni, de g-lorii, de state,
de lumi noui, se leagă încăpăţinată de paşii
a!lesului inimei şi capriciului ei, şi îl ajută '.'.i
cu zi, şi îl înalţă şi îl impune încrederei soldaţilor, mai întâi; apoi admiraţiunei oamenilor,
de pretutindeni. şi în sfârşit îl aşează de veci
în istorie.
Armata română e~te ea în ajunul marei
încercări? Nu ştiu. Armata română avea-va
ea pe marele general al cărui nume se va ridica mai sus decât pasările cerului şi pe care
istoria îl va primi printre aleşii ei? Trebue să
avem credinţa de a nădăjdui.
Numele câtorva dintre generalii noştri de
mare valoare stau pe toate buzele, speranţa

A

dela- 1369-1370.

Textul acestei proclamatiuni, după exemplarul, care s'a trimis comitatului Ung, este urmă
torul:

intre
'Ludovic I~ regele Uniarîei ·şÎVÎadislav Basara·b ·
Domnul Ţării româneşti.

(Urmare)
(2)
II.
In anul 1362, sultanul Amurad I cucereşte
partea cea mai mare din provincia numită •• Romania" sau Thracia, dela Helespont şi până la
Balcani, si strămută reşedinta imperiului otoman la Adrianopol; iar în anul 1364, dânsul mai
:rupe si din Bulgaria unele tinuturi, situate
lânl;!ă mare.
Progresele repezi, ce le făcea cucerirea Osmanilor în peninsula balcanică, atrase din nou
atentiunea regelui Ludovic asupra ţărilor dela
Dunărea de jos. El credea, că acum este timpul
suprem, ca să-şi extindă autoritatea sa - dela
Carpati şi până la· Balcani.
Astfel în 1364, dânsul face ultimele pregă
tiri pentru răsboiul său asupra Tării româneşti
şi a Bulgariei, iar în luna lui Ianuarie 1365 adres·ează o proclamatiune nobilimii din Ungaria I
şi Transilvania, să se pregătească cu cai si ar- 1
me si toate cele necesare pentru oaste, ca să
plece cu regele la răsboiu asupra Tării româ~
nesti.

I

~

s~~abună, vanat~rn, ica~ara~n, t~n~rn,. curc~
m1, au desmormantat virtuţlle b1rn1t-onlor dm

v
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Preţul

unui exemplar IO meri.

Tradiţiile

sunt de ieri.
comandamentului superi-0r nu s'a putut forma încă.
yLa 187 ~ ~·a '.~edeyş~ept~! veche~ vitejie

că

Sonet.

.i

-

ReDACTIA
şi A D M I N I S T .R T I A
Strada Zrinyi Nrul l/a

· ..:_ ·„LudoviC, din gratia Iul Dzeu, rege al Ungariei... al Serbiei... Cumaniei şi Bulgariei etc. Să
nătate şi gratia noastră tuturor credincioşilor săi.
prelatllor, arhlmandritilor, prepozitilor, superiorilor
şi celorlalte fete bisericeşti; deasemenea baronilor,
comiţilor, castelanilor, nobilllor, posesorilor de moşii
şi tuturor oamenilor de ori ce conditiune şi treapEt
vor fi, cari după obiceiurile vechi sunt obligati să
iee parte la oaste şi locuiesc în comltatul Ung. Deoarece fostul Voivod al Tării româneşti (Alexandru
Basarab) uitându-şi de binefacerile, ce le-a primit
dela noi, nu s'a înspătmântat, să calce, încă până era
în viată, credinţa şi tratatele ce s'au făcut între noi
amilndoi despre anumite legături şi şi despre dările,
ce se cuvin domniei noastre fireşti, Iar în urmă, după
ce dânsul a încetat din viată, fiul său Ladislau, ur-

mând moravurile cele stricate ale părintelui său şi
nevoind să ne recunoască pe noi ca Domn al său natural, s'a pus cu învoirea perfidă. şi cu înţelegerea
secretă a Românilor şi a locuitorilor de acolo, în
domnia Ţării romdneşti, care după drept şi după rândul naşterii ni se cuvine nouă, luând totodată un
titlD fictiv mai mare, in

dispreţul

Domnului

său,

dela care trebuie să depindă însemnele sale; astfel
noi, cari avem slobozenie şi putere dela Dumnezeu,
ca să apărăm drepturile noastre, mai fiind totodată
obligaţi după vechile obiceiuri ale sfintilor regi, ale
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armatei, speranţa ţărci îi aşteaptă fa lucru,
avem credinţa că m!ntea ageră a căpitanilor
nu va sta mai pe jos de sufletul viteaz al trupei.

Armata română are generali, dar care va
fi „generalul?"
Bucureşti.

Const. Bacalbaşa.

Jertfa Românilor pentrn tron şi patrie!
Lista

soldaţilor

Români din comuna Obreja, comitatul Alba
de jos, pe câmpul de luptă.

(Comuna aceasta numără 95 fumuri)
Lazar Vasilie„ are 2 copii
N. Lajos, are 2 copii
Bobitan lsidor, are 1 copil
Bobitian lsidor I. Ionica
Bobitian Ioan, are 1 copil, (mort)
Pantia Nicolau. are 2 copil
Bama Vasilie, are 3 copii
Stanciu Ionutiu, are 1 copil
Stanciu Dumitru
10 Bobitan Vianu, are 2 CoPii
Bobitan Andrei
Popa Andrei, are 3 CoPii
Lupea Vasilie
Metaş Patrutiu, are 4 copil
Ciontea Toader, are 1 copil
Ciontea Toma, are 2 copii
Gialeriu Eronim, are 1 copil
Gialeriu Traian
Ciontea Milian
20 Ciontea Todor
Lupea Todor, are 4 copii
Lupea Valeriu
Lupea Filip, docente
Breaz Cula, are 2 copil, (rănit)
Sierbu Nicolae. are 1 copil
Cleia Petrutiu. are 3 copil
Lupea Andrei, are 3 copil
Selcan Vasilie, are 1 copil
Sintem Ioan are 4 CoPil
30 Salian Nicolae
Gialer Geri~e
Potojan Ioan
Breaz George, are 2 copii
Gialer Simion
Sirbu George, are 1 copil
Mihaila Ciobu
Ciontea Nicolae are 3 copil
Ciontea Ioan
Ciontea Simion
40 Cleia, Simion, are 2 copil
Cleia Iacob
Lupea Eronim, are 1 copil
Roscovel Sofron
Bobitian George~ are 4 copii

predecesorilor noştri pioşi, cum şi după obiceiul vechiu al regatului Ungariei, ca să recâştigăm această
ţară şi să luăm din mânile celor răsvrătiţl liotarele
şi tinuturile mărginaşe ale regatului nostru, (Bănatul,
Scvcrinul, Omlaşul şi făgărasul. D.) şi să le unim
iarăş cu regatul nostru, ceea ce dorim din toată inima şi pentru care ne năzuim cu toată puterea noastră•); din aceste cauze vă invităm, şi vă poruncim,
prin acest edict regal, că îndată ce veţi lua cunoş
tinţă de această poruncă a noastră, cu totil, şi fiecare în parte, să vă gătit! cu cal, cu arme şi cu
toate cele" de lipsă pentru oaste, ca la sărbătoarea
viitoare a Sf. Apostol Matia (24 Febr.) să vă unit!
cu noi, fără întârziere, la Timişoara, ca să sdrobim
aroganta numitului duşman şi răsvrătlt al nostru,
fiind obliv.at fiecare din voi, să ne facă nouă şi
;~ sfintei noastre coroane servicii credincioase şi ira•) Magyar Tort. Tdr, li p. 186: Ladislaus eius (Alexandri) filius ... incosultis nobls et inrequisitis ln eadem
terra nostra Transsalpina, que iure et ordine geniture
nobis debetur, titulum suum lictum erigens ln contumeliam Domini, a quo sua debent dependere insignla.„.
Nosque .... qui ex antiqua consuetudine sanctorum regum
piorum nostrorum predecesorum.... metas et confinia
eiusdem Regni nostri a faucibis quorumllbet rebellium
rebellando ipsi Regno nostro reappllcare et reannectere astricti et obligat! etc.

Lazar Ilie, are 1 copil, (concediat)
Popa Filip, are 3 copii, (concediat)
Lupea Iacob, are 2 copii, (rănit)
Mar2inean Eronim, are 1 copil
Lupea Pavel, are 2 copii
50 Ciontea losiv
Marginean Milian, are 3 copii
Marginean Mihaila
Marginean Ioan, are 1 copil şi
Marginean Eronim, are 1 CoPil, (4 irati)
Stanciu Ariton, are 4 copil
Roscovel Ioan, are 2 copii
Lazar Eronim, are 3 CoPii
Ciontea Simion. are 2 c<>1>ii
Manaran Simion, are 3 copii·
60 Manaran Efrem
Marginean Ioan, are 1 copil, (concediat)
Breaz Nicolae, are 5 copii, (mort)
Marginean Simion, are 2 copii, (rănit)
Flore lsidor, are 6 copil
Lupea Vian
Lupea Vasilie
Ponta Mihaila, are 2 copii
Stanciu Ioan„ are 3 copil
Salian Ioan
70 Salian Iustin
Meteş Ioan, are 1 copil
Din oou asentati sunt

următorii:

Bardutiu Alexandru, inv., are 3 COpl1
Gan2a Partenie, are 4 copii
Câmpean Ioan, are 1 CoPil
Gialeriu Panfil, are 1 CoPil
Lupea Nicolae
6 Lupea Nicolae 1. Mihaila, are 1 copil
Comunicat prin: Artimon Blasianu,
preot gr. cat.

tuite; şi
credinta

dacă

veti face aceasta, noi vom recompensa
cu toată bunăvointa şi gratia noastră regală, iar în caz, dacă vre-unul dintre voi,
fie din orice cauze, ori pretexte, va cerea să se substragă d_ela această expediţlune şi să absenteze, atunci vă ordonăm vouă comiţilor şi judecătorilor
din comitalul Ung, sub pedeapsa pierderii onorilor
şi a moşiilor voastre, ca să ne arătaţi cu credinţă în
scris, numele acelor nobili şi militari de ori ce condiţiune, cari vor denega să lee parte la oastea noastră, rămânând să judecăm noi înşine, la ce pedeaps'.i
să-i supunem pentru această neascultare a lor, aşa,
că urmările ce le vor suferi, nu le vor putea imputa
nouă, şi aceasta voim să se aducă la cunoştinţa public în numitul comitat Ung. -:-- Dat în Vişegrad, în
ajunul Bobotezei din a. D. 13~5".
voastră

lnsă, pe lângă toate pregătirile sal" Tf'"'ele
Ludovic nu putu să strânvă de astădată o oaste mai mare de 20.000 oameni*). Pe de altă
parte, aducându-şi aminte de înfrângerea. ce
o suferise în Ţara românească tatăl său, .Carol
Robert, la anul 1330, reQ"ele Ludovic se văzu
silit să facă pace cu V.ladislav şi să renunte
la răsboiul său asupra Tării româneşti.
(Va urma).

•) Cf. Engel, Oeschichte d. Bulgaren, p. 4fil. Oesch. v. Ungarn, H 152.

F~ssler,

Mercuri, 17 februarie 1915.

40 ani de arhierie a mitro·

pelitului Dr. Victor Mihălyi,
1875-1915.

„Unirea" din Blaj publică la loc de frunte
artiool din peana Episcopului Vasile al Gherlei închinat I. P. S. Sale mitropolitului Victor Mihâlyi de Apşa din prhlejul împlirnirH de 40 ani ca arhiereu al bisericei gr.cat române.
„Sărbăt<Jarea din acest an a
Intâmpinării
Domnului este pentru Sionul românesc o aniversară prea însemnată.
La acest praznic, înainte cu patruzeci de aui,
în catedrala Sfintei Treimi din Blaj, înălţat a
fost la treapta m~\rită a Anhieriei: Inalt Preasfinţitul nostrn .arhiepiscop şi mitropolit Victor
Mi:hâlyi de Apşa.
Patruzeci ani de Arhierie! Numai nemuritorul Ioan Bob a întrecut d~ntre to~ Arhiereii biserkii noastre unite, anii aceştia ide episcopie a
bwrnlui nostru mitropolit. - Şi cum din mila
Provedinţei aceasta aniversare mitropolitul nostru o petrece în desăvârşită tărie sufletească
şi trupească, vie este credinţa noastră, că îi va
fi hărăzit dela Dumnezeu, să întreacă cu ani număroşi ·cei 46 ani de Arhierie ai marelui său înnaintaş, Intemeietorul Caipitolului din Blaj, că
ruia avem să mulţumim nume ca: Cipariu, Bunea şi Ioan M. Moldovanu.
Patruzeci ani se împlinesc dar la praznicul
Streteniei, de când mitropo!HuI nostru poartă
oinstea, dar şi sarcina de arhiereu al bisericii
româneşti unite.
Mintea gânditoare ş.i iinima simţitoare deopotrivă se închină bărbatului, pe care Pronia
cerească de aşa soartă L-a învrednicit.
Cunoaştem cu toţii zicala latină: Quem dii
odere, pedagogum fecere. Nouă ne vine ispita
a aplicat zicala aceasta, la chemarea de arhiereu
român. Şi dacă nu simţul datoriei şi al răspun
derei morale pentru toate faptele noastre ar că•
lăuzi toate acţiunile .noastre, cu adevărat mai
potrivită ar fi aceea zicală la adresa arhiereilor români, decât la a dască\,ilor peste tot.
ln adevăr, care este soartea unui Arhiereu
român la noi?
De dragul şi pentru interesul bisericii cauţi
a te ţinea pe picior bun cu stăpânirea? Eşti oport·unist, laş, slab de înger, străin de sufletul
neamului ori chiar trădător.
faci politică militantă, te puni în contrast
cu puternicii z..ilei, şi apoi fireşte nu rpoţi dobândi nimic pentru biserică, şcoală, cler, dascăl,
tinerime, popor? Eşti liipsit de tact.
Cruti, tragi dela gură, faci fundaţii, ştiind
că ai să aştemi temelii de înaintare pentru un
neam sărac? Se zke, că nu numai fundaţii se
aşteaptă dela arhierei.
Nu faci fundati•i, d dai tuturor câţi te oearcă,
alinând zi de zi sarcini şi suspine? Eşti risipitor, îmbogăţeşti neamurile, nu ştii umbla cu
banul.
Nu umbli în vizitaţie canonică, pentru a putea stărui cu atât mai mult din wri de zi şi până
seara târziu; ca adrnindstraţia bună a trebilor
obşteşti să nu sufere scădere? Eşti biurocrat,
fără simţ pentru cerinţele vietii.
Umbli în vizitatie canonică, îti mânci sănă
tatea, cheltueşti banii şi observând neorândueli, stăruieşti a îndrepta relele şi a disciplina pe
cei nepăsătof<i? J:şt.i tiran, jandarm iar nu pă
·rinte.
Să mai continuăm? Şi oare nu este aşa soartea Arhiereului român?
următorul

1

/nalt

Preasfinţite

mitropolit!

După P.atrn decenii Te privim, cei ce paşii
Ti-am urmărit, cum umbli pe cărările Arhieriei.
Te-am văzut pururea de faţă la locul, pe care
Dumnezeu·! pănintilor noştri Ti-l'a arătat, şi
Te-am ştiut în toată vremea păzitor credincios
al Sionul.ui. Ca episcop sufragan faţă de s. Mitropolie aii ţinut cu drag legăturile canonice de
tmir~ şi de dragoste. Ca mitropolit părinte şi
credincios frate ai fost fraţilor în arhierie. Neobosit în pHnirea slujbei apostoleşti ai fost, şi

,.!<OM Ă NUL;;

Mercuri, 17 Februarie 1915.
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pildă

eşti

şi

neîncetat
vie
fratlior
fiilor întru plinirea datoriilor de tot soiul. In sfatul tării, de
câte-ori iJ1teresele bisericii şi şcolii româneşti
şi ale neamului au cerut, cuvântul cumpănit, cuminte şi hotărît L-ai ridicat, vestind adevărul,
nedreptatea înfierând. Şi micine a cerut mila
şi ajutorul Tău, nemângăiat pe nimeni nu ai
slobozit! Ori doai: este cineva, care s'a întors
la Tine şi nu l'ai ascultat?
Iată
năm.

'\

Recunoştinţa, dragostea şi alipirea poporului
I românesc.

pentru care ouvânt Tie acum ne închi-

Ai avut şi ai p<l!rte de soartea arhiereilor români. Şi soartea aceasta ai purtat-o cu virtute
moştenită dela strămoşi şi oţelită cu harul veş
nkului Arhiereu Hristos.
Pas, înainte, Părinte milostiv. Arhieria românească îşi are crucea, spinii, oţetul, fierea
şi amarul. Dar îşi are şi dulcea sa răsplată şi
mângăere:

,,Cartea

'~
'

.,... „...
!

1Merg1i, Preasfinte, în ziua Ta iubilară între
Ei Sl!nt eroi. Ei sunt copii
noştri, ei sunt fii, pe cari Tu i-ai născut şi crescut întru Hristos Isus. Mergi între ei. Priveşte
în ochii lor. Şi întoarce-Te la slujba apostoliei
Tale. Graiul izvorît din ochii vitejilm noştri ră
niţi, va fi pentru inima Ta de Arhiereu răsplă
tire şi satisfa.cţie pentru toate frământările, durerile, decepţiunile şi sbuciumările alor patruzeci de ani.
Şi înoit în puteri trupeşti, întinerit la spirit,
oţelit pentru zilele mari, ce ne stau înainte, să
trăeşti, şi să întreci anii neîntrecutului Ioan
Bob!"
Ep. V.
răniti•i noştri iubiţi.

La doririle exprimate în acest articol omagial ne alăturăm şi noi din toată inima.

roşie'' austro-ungară.

,;Cartea roşie" austro-ungară contine 69 de
documente şi se referă la perioada dintre 29 lunie n. la 24 ,August n. 1914. Volumul începe cu
rapoartele reprezentanţilor la Bei~rad, Dskiib,
ş; Niş, care arată bucuria mulţimei la aflarea
ştirei asasinărei arhiducelui moştenitor.
La 21 Iulie baronul Glesl, expune într'un
lung raport, că atentatul a întărit pe Sârbi în
convingerea că descompU'nerea Austro-Ungariei este iminentă şi s'a adus astfel dispreţ pe
lângă ura contra monarhiei.
La 22 Iulie, baronul Giesl a fost însărcinat
să remită a doua zi guvernului sârbesc nota
monarhiei. Când contele Szapâry a remis nota
guvernului său dlui Sassanow. ministrul rusesc
l'a întrerupt cu observaţia că ştie că e vorba
de un pretext pentru a declara răsboi Serbiei.
O. Szapâry a răspuns atunci, că Austro-lingairia este cea mai pacinică din toate puterile din
lume.
La 2S Iulie, ora 3 după amiazi, cum rezu:tă
dintr'o telegramă a baronului Giesl, mobilizarea generală a fost ordonată în Serbia. Era cu
trei ore numai înainte de termenul fixat în notă.
Răspunsul Serbiei a fost remis la Belgrad, ministrului Giesl, care o declară insuficientă şi
atunci a părăsit oraşul cu personalul legatiunei.
La 25 Iulie contele Berchtold a trimis c\iui
Szapâry ambasadorul monarhiei la Petersburg,
instrucţiuni începând cu următoarele cuvinte: în
clipa când ne-am hotărât la o procedare serioa ·
să contra Serbiei ne-am dat evident seama şi
de posibilitatea unei ciocniri cu Rusia, decurând
din diferendul sârbesc. Totuş nu am J1Utut să
uc lăsăm împedecaţi de această eventualitate
în atitudinea noastră faţă de Serbia, pentru ca
consideratiuni fundamentale ale politicei de stat
ne-au impus necesitatea, de a pune un capăt situaţiunei actuale făcând cu putinţă ca privilcgiul rusesc să permită Serbiei să ameninte COIIstant şi nepedepsită monarhia.
In cazul când Rusia ar socoti ca deja sosit
momentul pentru lichidarea cea mare cu puterile centrale europene şi când prin urmare ea
ar fi din nainte la răsboiu, instrucţiuni noui ar
fi zadarnice.
La 26 Iulie contele Szapâry a telegrafiat la
Petersburg că ambasadorul Germaniei a vorbit
ministrului Sassanow în chip serios despre svonurile de mobilizare rusă, şi a adăogat că măsurile de mobilizare sunt un mijloc de presiune
extrem de periculos şi că dacă odată s'ar a;păsa
în Germania pe butonul de contact. nimic nu ar
mai putea opri evenimentele. Atunci d. Sassanow a dat cuvântul său de onoare că până în
acea zi ·nici un rezervist şi nici un cal n'a fost
mobilizat, ci a fost vorba de măsuri de pregi'itire în judeţele militare din Kiew. Odesa şi poate Kazan. In urma declaraţiunilor date ambasadorului Germaniei şi d. Suchomlinof. ministru!
de răsboiu, a dat ataşatului militar german acekaşi asigurări pe cuvânutl său de onoare.
iO. Suchomlinow adaogă, că dacă Austro-Vngaria ar trece graniţa sârbească districtele militare îndreptate pe frontul Austro-Ungariei vor
fi mobilizate dar cele de pe frontul german nu,

căci Rusia doreşte mult să mentină pacea cu
Germania. Ataşatul militar german a răspuns,
că şi mobilizarea contra Austro-Ungariei ar fi
~onsiderat foarte periculos.
In aceeaş zi contele Berchtold a notificat
ambasadorilor noştri pe lângă cabinetele străiue rnperea relaţiilor diplomatice cu Serbia.Contele Berchtold a adăogat: cu părere de rău
u'am fost puşi prin aceasta în necesitatea de a
_sili Serbia prin mijloacele cele mai energice de
a modifica fundamental atitudinea ostilă observată până aci.
La 27 Iulie, contele Szapâry expunea ministrului Sassanow că se acuză greşit în ·Rusia
pe Austro-UnRaria, că are intentia să meargă
ispre Salonic sau chiar Cor.5fantinopol.
· La 27 Iulie, contele Berchtold, a autorizat
pe contele Szapâry să declare dlui Sassanow,
,că atâta vreme cât răsboiul între. Austro-Ungaria şi Serbia va rămâne localizat, monarhia
nu are intentia să facă cuceriri teritoriale. Jn,tr'o a două telegramă contele Berchtold roa·
gă pe contele Szapăry, dat fiind că punctul care
prevedea participarea de functionari austro-ungari la suprimarea mişcărei subversive în Serbia provocase opunerea particulară a dlui Sas.
.sanow să-i comunice confidenţial, că intentia
,Austriei nu era să aducă 0 atingere suveranitătei Serbiei ci că monarhia se Rândise la îniiiiltarea unui birou de siguranţă, în care să se co(·pe reze cu autorităţile sârbeşti, cam aşa cuin
există biroul analog la Paris.

ar trebui atât monarhia cât şi aliata ei să răs
pundă prin măsuri militare identice.
Răspunzând unui demers al dlui Grey contt.:le Bercbtold a remis la 29 Iulie ambasadorului german un memoriu expunând că răspunsul
sârbesc formulează în majoritatea punctelor rezuve care scădeau esential valoarea concesiilor
acordate şi că refuzul e privitor mai ales la
punctele cari cupri·ndeau oarecare garanţii cumcă ţinta. va fi obţinută efectiv. Guvernul austro-ungar, continua memoriul, este mirati "ă
vadă că acţiunea contra Serbiei e socotită ca
de natură să aducă o izbire Rusiei şi influentei
ruseşti în Balcani şi aceasta ar permite supoziţia, că propaganda îndreptată contra monarhiei
ar fi nunumai de origină sârbească, dar şi de
origine rusă. Am fost totdeauna de părere, că
Rusia oficială nu are nimic comun cu tendinţele
ostile contra monarhiei. Acţiunea noastră actuală este îndreptată numai contra Serbiei, iar
sentimentele noastre fată de Rusia. sunt cu totul amicale.
Memoriul conchide zicând că dacă cabinetul
englez este dispus să valoreze influenta sa asupra guvernului rusesc în senzul mentinerei pă
cei între marile puteri şi localizarea răsboiului
ce ne este impus de manoperile sârbeşti timp
de decenii, aceasta n'ar putea afla decât aprobarea guvernului austro-ungar.
La 29 Iulie ambasadorul la Paris contele Szecsen raportează că Franţa face indubiltabil pregătiri militare. Contele SzoRyenyi anunţă şi tl
că guvernul german a telegrafiat din nou la Petersburg că Germania continuându-şi î-narmările
militare actuale ar putea fii determinată să mobilizeze şi dânsa.
La 29 Iulie ambasadorul Szapâry observă
dlui Sassanow că mobilizarea corpurilor medionale ale monarhiei austro-ungare nu poate ii
o ameninţare contra Rusiei şi că ar trebui să
se pună repede capăt asupra Jicitărei militare.
O. Sassanow a replicat că va comunica aceasta
şefului statului major care vede pe Majestatea
Sa în fiecare zi.
La 30 Iulie contele Berchtold a telegrafiat
contelui Szapâry că este gata să explice dlui
Sassanow diferitei~ puncte ale notei şi să supună
chestiunile, Interesând direct legăturile cu Rusia discuţiunei amicale şi plină de încredere in
conformitate cu ideia dată de d. Sebeko.
La 31 Iulie contele Berchtold notifică prin
contele Szo1.!yenyi că cu toată mobilizarea ru~ă
este dispus să iee în considerare mediatiunea
cu Serbia propusă de d. Grey dar cu conditiunea ca acţiunea militară contra Serbiei să continue în răstimp şi ca mobilizarea rusă să se
oprească. La 31 Iulie totuş telegrama trim!sil
<lmbasadorului nostru la Petersburg sosea a
doua zi de dimineată; s'a dat ordin pentru motilizarea armatei şi flotei.
La 1 Sept. contele Berchtold adresează ambasadorului contele Mensdorfi o c!epeşă zi·
când: guvernul francez a însărcinat pe ambasadorul de aici de a cere paşapoartele sale
pentru motivul că un corp de armată austroungar a fost trimis în Germania. Notificaţi guvernului englez că precum rezultă din informaţiuni culese în loc competinte asertiunea făcută
de guvernul francez este neîntemeiată.
„Cartea roşie" închee prin comunicarea contelui Berchtold către baronul Muller, ambas11dorul la Tokio că vasul austro-ungar .,clisa.beta" a primit însărcinarea să participe la lupta
de lângă Tsin~tao şi că ambasadornl a cerut
paşapoartele sale din cauza procedărei Jap•J·
niei contra imperiului german, aliatul nostru.

La 28 Iulie contele Szogyeoyi a telegrafiat
,propunând o mediaţiune engleză ca Germania,
;Italia, Anglia şi f ranta, să se Î'ntrunească în conterintă la Londra. Propunerea a fost declinată
deGermania Pe motivul că ar fi cu neputintăGcr _
maniei de a cita pe aliata ei în fata unui tribunai european într'o ceartă cu Serbia. La 28 luiie contele Berchtold comunică ministerului de
externe sârbesc că Austro-Ungaria se con~i
·deră dela această dată în stare de răsboiu cu
Serbia. In aceeaş zi contele Berchtold a telegrafia contelui Szogyenyi că confer.inţa pro.pusă de d. Grey încât priveşte conflictul cu SP-r·bia devine inutilă fiind depăşită de evenimente.
La 28 Iulie ambasadorul ·englez a făcut o vizită contelui Berchtold care i-a zis că d. Grey
trebuia să ia în co;1sideraţie că pacea european<!
illl va fi salvgardată prin faptul, că marile puteri
.~e pun la spatele Serbiei şi intervine pentru imRuy<lm abonaţii n,oştri cari
punitatea ei. Chiar dacă am vrea să primim o
citare încercare ele compromis, Serbia ar fi prin îşi ttchimbrJ, dom.wiliul, să hineaceasta încurajată să urmeze pe calea de pânii 1Joiască pe ldngit noua ndresd
.acum şi aceasta ar pune din nou pe tapet chestia
,a n.e comunica şi cea veche, căci
păcei în timpul cel mai scurt posibil.
I La 28 Iulie contele Berchtold a rugat pe am- fl.fJff el înlesnesc fn m.are parle
.basadorul oontele Szogyenyi să supună cabine- mu~a rulminiJJtraţiei iar expetului berlinez pentru urgentă deliberare ches- .din.rl'n. la no11,a adresă nu sutiunea de a se şti, dacă trebue atrasă atentia /ere înf(irztP.re. E ronR11lt sil se
Rusiei în. chip amical asupra faptului că mobi- .1rli'lture hnnda (fllşia) sub care
lizarea a patru districte militare situate Ia granita austro-ungară anuntată pentru eventualita- .8' a expediat ziarul.
tea trecerei graniţei sârbeşti, ar fi identică cu o
ameninţare contra Austro-Ungariei şi că dcd
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Mercurf, 17 Februarie 1915.

Răsboiul.
Telegrame oficiale.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 13 februarie. - Dela cartierul

principal se anuntă: In Polonia rusească si în
Galitia occidentală n'a avut loc nici un eveniment mai remarcabil. In partea vestică si de
mijloc a frontului din Carpaţi situatia nu s'a
ischimbat. ln apropierea strâmtoarei Duela,
contraatacurile puternice ale Ruşilor sunt tot
mai rare. In partea ostică am avansat. Deodată
cu înaintarea victorioasă în Bucovina, trupele
noastre l'au respins pe dusman la Korosmezo
si trecând prin pasul Iablonca si prin alte două
strâmtori ce se găsesc de ambele oărti ale acestui drum au ajuns până la râul Siret. Coloanele noastre nordice după lupte numeroase în
regiunea Prutului au ocupat împreună cu trupele ce înaintează <:nre Nadworna intrarea în
văile muntilor. Ele au ajuns până la Wisnita,
Kuty, Kosov, Delatyn si Parietna unde Rusii
s'au oprit în mai multe puncte. Numărul prisonierilor făcuţi în luptele actuale îmnreună cu
cei transportati zilnic a crescut la 29.000 oameni.
Berlin, 13 f ebr.- Dela cartierul principal german
se anunţă: La granita Prusiei orientale şi dinco1o de granită operatiun~le noastre progresează în tot locul favorabil. In tot locul unde duş
manul a încercat să opună rezistentă, l'am înfrânt repede. In Polonia trupele noastre, cari
atacă la dreapta Vistulei au trecut peste cursul
de jos al Skrwei şi înaintează în directia spre
Radsine. La stânga de Vistula nu e nimic nou
de raportat.
Pe :câmpul de răsboiu din apus, la ţărmul
mării s'au ivit si ieri aeroplane duşmane, cari
aruncând bombe, au pricinuit pagube însemnate între locuitori şi în averea acestora, câtă
· vreme noi dfo punct de vedere militar am avut
numai pierderi neînsemnate. In frontul vestic
am găsit gloante de tunuri, cari fără îndoială
sunt din fabricile americane. Numărul prisonierilor făcuţi cu prilejul respingerii atacurilor fă
cute ieri de duşman spre ost dela Souain, se
urcă la 4 ofiteri si 468 soldati de rând. In fata
frontului nostru am găsit 200 de morti ai duş
manului, deşi noi am avut în aceste lupte morti
si răniti în total numai 90. Spre nord dela Mastiges ·şi nordvest dela St.-Menehould, am cucerit în consecinţă cu atacul nostru din 3 februarie alti 1200 metri din pozitiile duşmane.
La Siidelkopf şi în Vosgi duşmanul a încercat
noui atacuri, pe cari însă le-am respins cu uşurinţă.

Budapesta, 14 februarie. -

Dela cartierul
principal se anuntă: In Polonia rusească şi Galiţia occidentală situatia nu s'a schimbat. O
parte a trupelor noastre din .frontul dela Duela,
·împotriva căruia trupele ruseşti au făcut atacuri violente, a luat ofensiva şi l'a aruncat pe
dusman, trupe siberiene, de pe două înăltimi
dominante şi a înaintat în asalt spre localitatea
Vizkoz. Deasemenea a reuşit atacul făcut de
aliati în partea de mijloc a Carpaţilor păduroşi
Si aci i s'a luat duşmanului o înăltime, pentru
care s'au dat multe lupte.
In lupta de ieri am făcut din nou 970 prisonieri. In Galitia sudostică şi în Bucovina au avut loc lupte cu succes pentru noi. Spre sudvest dela Nadworna am respins trupele duş
mane cari apărau acest oraş, am ocupat înălti
mile ce se găsesc spre nord dela Delatyn, fă
când cu acest prilej numeroşi prisonieri.
Berlin, 14 februarie. - Dela cartierul principal german se anuntă: Snre nordost dela
Pont-a-Mousson am luat dela dusman localitatea Norroy şi înălţimea 365 ce se găseşte
spre apus dela această localitate. Am făcut prisonieri 2 ofiteri şi 151 soldaţi.
In Vosgi am atacat localitătile tiolsen şi
Ober-Sengem şi am făcut cu acest prilej 135
prisonieri.
Dincoace si dincolo de granita Prusiei orientale operatiunile noastre au luat cursul dorit.
In Polonia, la dreapta Vistulei, trupele noastre înaintează spre Racionz, iar Ia stânga Vistulei nu e nici o schimbare.
Budapesta 15 Pebr. - In Polonia rusească
şi Galitia occidentală n'a avut loc nici un eveniment.

Luptele în Carpati continuă cu deplină putere.
In Galitia sudostică am ocupat ieri Nadworna, pe duşman J'.am respins în direcţia spre Stanislau. Pe câmpul de răsboiu dela sud nu e nici
o schimbare şi afară de câteva lupte neînsemnate, e linişte.
Berlin, 15 februarie. - Dela cartierul principal german se anuntă:
Spre sud dela Ynern, la St.-Eloi am luat
din pozitiile duşmanului cam la 900 metri în
lungime. Contraatacurile duşmanului n'au reuşit. Tot asa a eşuat si atacul duşman11l11i făcut
împotriva noastră spre sudvest dela La Bassee.
Am făcut câteva duzine de prisonieri.
Am reocupat tranşeea, pe care am pierdut-o
în 12 februarie· pe Stidelkopf. In valea râului
Lauch am scos pe duşman din Sengern, urmând
în consecinţă evacuarea de bună voie a localitătii Ramspach de către duşman.
Pe câmpul de răsboiu din ost, spre nord dela
Tilsit l'am alungat pe duşman din Blektaponnen şi l'am respins apoi spre Tauroggen.
Dincoace şi dincolo de granita Prusiei orientale, spre ost dela lacuri, luptei~ de urmărire
continuă. Trupele noastre înaintează în tot locul cu repeziciune.
lmpotriva fortelor duşmane ce au pătruns
prin Lomsa trupele germane au înaintat în regiunea Kolno.
In regiunea Vistulei am câştigat mai. departe
teren şi am ocupat Racionz. In luptele anterioare am capturat 6 tunuri, afară de numeroşi
prisonieri.
In Polonia la stânga Vistulei nu e nici o
schimbare mai esentială.
Anglia nu vre~_pace.
Londra. - „Times" declară de ridicole şti
rile de pace. AnS?;lia - scrie ziarul englez de abia acum începe răsboiul, iar pace va încheia, numai după ce îşi va fi asigurat deplin
granitele.
Blocada germană.
Reprezentantii di1p1omatici ai
Germaniei prezentându-se din nou la guvernele neutrale au declarat în fata acestora, să
retină vapoarele neutrale de a merge \în apele
periclitate, mai cu seamă înarmând Anglia vapoarele sale de comert împotriva SUQmarinelor
şi purtând aceste pavilioanele statelor neutrale.
fiind acum toate vapoarele engleze sub pavilion neutral, aceste vor fi considerate de vase
duşmane şi adevăratele vase neutrale sunt astfel expuse pericolului de a fi atăcate în apele
indicate.
Un Interesant discurs asupra răsboiului.

.

Berlin.

Dacd -

zice d-sa __.:... vom fi chemaţi de rege,

să mergem cu inima deschisă, cu încredere şi
uniţi într'un gând, însufleţiţi de memoria stră
moşilor noştri să strigăm: „lnainte, tot înainte!
Italia cea veche şi cea nouă!"

Rostul luptelor actuale de pe frontul
răsăl1tean.

Roma. - Atacurile germane pe linia Bzurei
pe linia ·R.awka iau o ;poziţiune şi o intensitate
cari întrec toate operaţiunile oe s'au desfăşurat
până acum pe acest front, aşa încât cercurile
militare din localitate cr·ed că astăzi armata rusească care acum câteva zile se susţinea cu convingere că întreaga presiune a forţelor austrogermane s'ar f.i concentrat pe Carpaţii centrali,
spre a se răspunde la înaintarea ·Ruşilor înspre
Transilvania, acum.a afirmă că sfortările Austro-Germanilor s'ar desfăşura în acelaş timp
în Oaliţia ca şi în regiu111ea dincolo de Vistula. C-Orespondentul din Petrograd al ziarulud „Times"
relevează că Ruşii înaintează prin trecătorile
Carpaţilor dealungul intinsului front Dukla-Wyskow şi adaogă că poate cu scopul de a răspunde
la această operaţiune, artileria austro-ungară
pe Nida şi Dunajeţ a reluat bombardările sale
cu caracter demonstrativ. Totuş - aşa crede
criticul suspomenit - încericarea de a înainta
înspre .Przemysl a dat greş. lndârjirea asalturilor germane împotriva liniilor ruseşti la vest
de Varşovia poate să fie explicată cu mai multe
motive. Primul motiv este necesitatea din partea Germanilor, de a arăta că obţine rezultate
folositoare din ocupairea Poloniei occidentale.
Dtmpotrivă, criticul militar al :viarului ,,Morning Post" crede că va.inica ofensivă pe Rawka
ar fi într'o strânsă legătură cu acţiunea din
Canpaţi. Criticul aminteşte că tocmai prin amenintarea schiţată asupra Varşoviei, Germanii
au silit de t·rei ori 1pe Ruşi să părăsească poziţiunile ce le cuceriseră în Carpaţi.
·
şi

Notele americane către Anglia şi
Germania.
Viena. - Guvernul din Washington a trimis atât Angliei cât şi Germaniei note în ce
priveşte chestiunea năvilor de comert ale Statelor-Unite. Ziarele scriu că nota către Germania <leşi nu conţine nici o protestare, lăsa însă
să se înteleagă că un atac nejustificat împotriva năvilor americane din ~"rtea vaselor sau
submarinelor germane, ar putea da loc Ia complicaţiuni grave.
După ultimele stiri Anglia a si trimis răs
punsul său la nota americană.

·Roma. - Căpitanul de stat-major italia11
ltalla şi blocusul german.
Angelo Gatti, criticul militar al ziarului „Corrie·
Roma. - Se zvoneşte, că guvernul italian
re delia Sera" a ţinut la Milano o însemnată con- ar fi cerut sau avea intentiunea să ceară exterintă întitulată: „Răs boi ul".
·
.
~ · plicaţiuni dela Berlin cu privire la blocusul maJn această conferinţă la care au asistat ca- ritim anuntat de Germania împotriva coastelor
peteniile militare şi f rzr.ntaşii politici italieni, d. Angliei, măsură care a fost obiectul multor disGatti, printre altele a vorbit de numărul lupt~ cutiuni vii deoarece o asemenea măsură intetorilor din dit erite tabere. După d-sa, (Jermanui, resează şi comertul italian.

care are în fiecare an un contingent cam de
500.000 de oameni, poate dispune de 7 milioan_e
500.000 bzmi soldaţi. Rusia wcoteşte cam 1 rmlion de fiecare contingent şi ar putea avea 15
milioane de oameni bine instruiţi, dar nu ia in
fiecare an decât 500.000, aşa că Rusia dispune
cam de 9 milioane de oameni, pentru cari însă
nu are ofiţeri în de-ajuns şi nici serviciile necesare. Franţa trebue să aibă cam 2 milioane d~
oameni în tranşee, şi încă atâţia stau gata să-1
înlocuiască. Austro-Ungaria a ţinui până acum
sub arme 2.500.000 şi pare că ar mai putea aduna
1.500.000. Anglia a trimes în Eur<Jpa câteva suie
de mii din fii săi. ln total se luptă sau sunt gata
de luptă 27 milioane de oameni cât ar constitui
populaţilmea zrnui stat mare. La acest numă~
mai putem adăoga încă 2 milioane de oameni
ce stau gata într' o tară pe cari toti o avem în
inimile noastre, în care principii sunt ostaşi şi
toti cetăţenii sunt voluntari: într' o (ară care.dacă
ceasm va szrna, prin pregătirea nepregetată şi
luminată se va ridica tare şi gata de luptă în numele ·măreţiei trecutului său şi întru ocrotirea
drept11rilor sale. (Aci oratorul tace aluzie la Italia).
.
Ca încheiere căpitanul Oatti zice cd naţiu
nile în luptă dau exemple minunate de energie,
de viată şi de sacrificiu ce sunt demne de urmat.

D. Asquit

şi măsurile

contra corner·
tulul german.

Londra.- D. Asquith răspunzând la o interpelare, a declarat că guvernul britanic se
pregăteste a adopta rrdăsuri riguroase împotriva comertului german, de vreme ce Germania calcă ~·n picioare regulele elementare ale
răsboiului.

Situatia din Egipt.
Roma. - „Corriere delia Sera" află din
Cairo că, după ştiri sgsite la autoritătile engleze din Esi;ipt, vre-o 20.000 de Beduini din Cirenaica înarmaţi şi echipaţi sub comanda câtorva ofiteri turci s'au înşirat de-a lungul graniţei egiptene, dincolo de linia Siwa-Solum.
Oasa egiptiană din Siwa, care se află la câtiva
klm. de posesiunile italiene din Ctrenaica, a
fost ocupată de Beduini. Ofiteml englez şi cei
câtiva soldaţi egipteni din garnizoană s'au retras din Siwa. Se asigură că printre ofiterii
turci cari s'au pus în fruntea Beduinilor, s'ar
afla şi câţiva ofiţeri germani. Autoritătile militare engleze n'au trimis până acum nici un contingent de trupe înspre graniţa eCTintean~. dar
au îngrămădit la Gizel trupele australiene gata
să înainteze în această directie în caz de no;-

·'·
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Mercuri, 17 Februarie 1915.

••

voie. Cu toate că Marele Senus şi-a dat cuvântul că nu-şi va călca neutralitatea, ce:hlti
~"fi de triburi din Cirenaica n:u'că ar avea
alte gânduri. Se asigură că ar fi gata să năvii··
lească cu 40.000 de oameni în Egipt, îndată ce
Turcii ar trece canalul sau ar repurta vre-o
victorie mai însemnată. Si starea din Sudan
inspiră oare-care îngrijorare. Se svoneşte că
o revoltă ar fi izbucnit la Darfun. Mai multi ofiteri egipteni şi sudanezi cari tineau cu Turcii
au fost alungati din armată.
Ar putea Austro-Ungaria să ceară
pace?

....

•.

·Roma. - Referindu-se la svonul că baronul
Buriân, cu ocaziunea vizitelor sale făcute kaiserului şi cancelarului imperial german, ar fi
discutat asupra nouilor baze pe cari să se întemeieze relaţiunile între Germania şi Austria, având în vedere încheierea unei păci potrivite,
d. Dillon scrie în „Daily Telegraph" că ipoteza
după care Austro-Ungaria ar dori pace, e lipsită de temei. Nu este uşor de admis că un ministru abia venit la putere să aibă astfel de intenţiuni. D. Buridn nu şi-ar fi asumat o astfel
de misiun~ în Germania, afară numai. dacă situaţia Austro-Ungariei n'ar fi disperată ceeace
nu se poate afirma.
Mersul viitor al

\..-

răsboiului.

Paris. - Fostul ministru de răsboiu francez,
generalul Zurllnden fiind interviewat a declarat că operaţunile răsboiului cari mer~ aşa de
încet acuma când luptele se desfăşură printre
tranşee, pot să se schimbe dintr'un moment intr'altul, îndată ce aliaţii vor putea dispune de
un număr mai mare de trupe. Atuncia ei vor
căuta să facă mai multe spărturi în unele puncte dinainte hotărâte, şi printr'o opinteală energică vor face să cadă întreaga linie de rezistentă a duşmanului. Atuncia se va relua lupta
bazată pe jocul manevrelor, în care moralul trupelor îşi va relua importanta sa. Răsboiul se va
încheia printr'un şir de mari bătălii.

1

Italia nu
şi

primeşte nici sfaturi
amenintărl.

nici

Roma. - Sub titlul: „Italia nu primeşte nici
sfaturi şi nici amenintări" ziarul „Temps" scrie
că neutralitatea Italiei nu e influentată de nici
o consideratle asupra trecutului, ea nu tine socoteală decât de interesele de fată sl de cele viitoare ale tărel. Italia - scrie ziarul - „fara de
se" şi actiunea sa se va desfăşura când o va
crede cu cale, fără a asculta nici de sfaturi şi
nici de amenlntările cuiva.

INFORMAŢI UNI.
Arad, 16 februarie 1915.

Un prieten
-

Petrograd. - „Ruskoje Slowo" află din Peking că JapO'llia a cerut Chinei însemnate concesiuni teritoriale şi comerciale, pe cari guvernul chinez nu le-a luat încă în consideratie. Legatiunea chineză la Petrograd desminte svonul
că raporturile între China şi Japonia ar fi luat un
caracter de gravitate.
Ziarul „ Times'' asupra situattunei
din România.
·Roma. - Se telegrafiază din Londra ziarului
„Corriere della Sera': Corespondentul balcanic
al ziarului „Times" telegrafiază din Bucureşti
că deocamdată agitaţiunile iredentiste s' ar fi potolit în capitala României. Pare-se că guvernul
- spune zisul corespondent - n'ar avea nici
o intentie să iasă din neutralitate aşa de repede,
cu toate că continuă să facă pregătiri miUtare.
Ca dovadă că lacrurile s'au liniştit, în România,
corespondentul relevează că ataşatul militar englez în Balcani a plecai la Sofia şi că secretarul
lega(iunei britanice a plecat într'un concendiu
de două luni. Până ce guvernul sârb va păstra
atitudinea sa de astăzi, România nu va face nici
o mişcare înainte.

D. prof. Urban Iarnlk. -

Ziarul bucureştean „Steagu(' publică următoarele:
Cazul profesorului ceh Urban larnik este din cale
afară de interesant. lnvăţătorul profesor universitar
din Praga este unul din cei mai sinceri filo-români,
poate mai sincer decât multi Români ..... filo-români.
lncântat de firea nobilă a poporului dela gurile Dunării şi admirator sincer al unei literaturi pe care
nici noi n'o preţuim, cum o preţuieşte acest învăţat, şi-a
pus în gând să înveţe limba şi să cunoască o ţară, atât de puţin cunoscută de către cei din apus. A tradus
apoi în limba cehă şi în limba germană, pagini din
Vlahuţă, din Sadoveanu şi din Brătescu-Voineşti, a
scris câteva studii asupra limbei şi literaturei române
şi nu s'a dat înlături ori de câte ori serviciile lui puteau
fi de folos cauzei noastre.
Dar, ca totl oamenii, cari se îngrijesc mai mult dl!
duşmani decât de prieteni, noi nu am preţuit niciodată
aşa cum se cu\'enea prietenia desinteresată a profesorului din Bohemia. Articolele lui publicate, pe vremuri,
în „Convorbiri Literare" au trecut aproape neluate în
seamă, iar întreaga sa activitate ne-a fost totdeauna
indiferentă.

E în firea Românului să nu se sperie decât de panu preţuiască dintre străini, decât
pe aceia cari fac caz de noi, câtă vreme sunt în mijlocul nostru, şi care ne uită îndată ce ne-au părăsit.
Gaston Deschamps, după ce a fost sărbătorit la noi, a
scris în ziarele dela Paris articole, cari de bună seamă
au revoltat pe multi din pressa noastră, care i-a şi
răspuns, iar un alt scritor german al cărui nume îmi
scapă, nu s'a dat înlături să scrie adevărate grosolănii
Ia adresa noastră, într'o revistă germană, care a şi dispărut. Aceştia s'au bucurat de interesul nostru şi de
primiri entuziaste.
Un om însă ca Urban larnik e foarte putin cunoscut
la noi. Intr'un rând, mi-aduc .aminte, că un coleg din
universitate, îl taxa drept nebun, în ziua când d. Maiorescu ni-l cita la curs, Iar ·articolele sale n'au fost
nici reproduse, nici cercetate cu interesul cuvenit unor
asemenea manifestări.
Pe Urban· larnik, probabil că nu l'a preocupat nici
nepăsarea, nici lipsa de recunoştinţă a celor dela noi,
ci a continuat să ne Iubească. Dovada acestei iubiri ne-o
aduc ziarele de peste munti, cari povestesc o nouă ispravă a vajnicului doctor. Colindă spitalele und~ sunt
trioţii gălăgioşi şi să

internati rănitil romtJni din armata tărilo1
Le aduce cărti româneşti, din cari le citeşte din ctJnd
ln ctJnd, acelora cari nu ştiu carte; le scrie scrisori
menite să fie trimise pe acasa şi le citeşte răspunsul acelora, care fărt'l patriotica interventie a doctorului ar
pierde ori ce nădejde de revederea celor iubili.

De

Raporturile Chino-Japoneze.

nepreţuit.

câţi

asemenea prieteni ne putem bucura printre
Câti n'au fost primiti cu dragoste în cea mai
ospitalieră ţară din câte există pe lume şi astăzi dacă
nu ne hulesc, în schimb nu pomenesc nimic despre noi.
Turcii în răsboiul balcanic, au avut la Paris un mare
prieten, pe Pierre Lotti, care în „La Turquie agonlssante" a ştiut să trezească în popoarele civilizate compătimirea pentru bietul popor gonit din toate părţile cu
o ură înverşunată.
Noi aici la gurile Dunării, cari am fost huiduit! de
pretutindeni, când cu mobilizarea din 1913, n'am găsit
nicăiri nici un prieten care să apere legitimele noastre cereri, deşi credeam în dragostea şi în recunoştinţa
atâtora, mărturisite la tot soiul de banchete.
Şi mângăierea o găsim în câte un profesor, ce ni se
pare de o mare naivitate, când nu face nici un sgomot
în Jurul lui, un profesor care face mai mult decât SO
de conferinţe, şi cărnia îi datorăm recunoştinţa cuvenită apostolilor românismului, în ţările unde sufletul românesc dăinuieşte, cu puterea cu care înfruntă stejarii
bătrâni cele mai groaznice furtuni.
străini?

Ziariştii din Viena împotriva cenzuret Societatea scriitorilor şi ziariştilor din Viena „Concordia" a luat prin o hotărâre unanimă a membrilor săi atitudine împotriva cenzurei ce se
aplică atât din partea cenzorilor militari cât l>i
civili, ziarelor din Viena fără nici un scop numai în dauna pressei şi a publicului cetitor. Societatea zariştilor şi scriitorilor vienezi cer prin
hotărârea lor următoarele:
„Cenzura militară să se reducă în viitor numai la controlul ştirilor şi articolelor de
conţinut pur militar, iar aticolele de ordin politic şi economic să fie excluse dela această cenzură. Cenzorii de stat să fie- îndrumati, ca să

------

Pasr. 5.
nu împiedece în nici o formă discutarea în pressă ~ chestiilor de interes public, ştergerile sau
oprirea publicatiunilor să fie aplicate numai dacă
a_ceste P.ublicaţiuni ar periclita de fapt şi intent10nat bmele statului; în sfârşit cenzura să fie
si.n:1P1if_icată şi unif<?ri;nă, aşa că cel putin modid~flc:anlor l~cale ş1 mcalculabilităţilor de timp
sa h se puna capăt şi prin aceasta totodată să
s~ d.ea atentiunea cuvenită şi necesităţilor tehmce1 ale pressei. Pressa îşi face datoria fată de
stat, dar şi statul să-şi facă datoria fată de pressă".

Membrii societătii „Concordia" au însărcinat
prezinte această hotarâre la forurile competente şi să se întrepună
pentru inte1 esele pressei şi verbal. ,
preşedinţia societătii să

Asentarea glotaşior născuţi În 1896, 95 şi
91 precum şi a glotaşilor B) născuti în anii
187&-1894, cari nu s'au prezentat la controlele

de

până

acum, va avea loc în Arad în zilele de

15, 16, 17, 18 şi 19 Martie. Toţi acei glotaşi, cari

locuesc în Arad şi cari până acum n'au primit
chemarea pentru prezentarea la asentare. au să
se prezinte la sectia militară a primăriei, unde
îşi vor primi chemarea, în care e indicată zina
în care are să se prezinte la asentare. Acei glotaşi cari vor absenta dela asentare fără motive
întemeiate, vor fi pedepsiti cu închisoare până
la 2 ani.
O glumă a dlui Oiolltti. Ziarele italiene povestesc că la întoarcerea sa în capitală, d. Oiolitti, a fost primit la gară de fostul său coleg
de cabinet, d. Tedesco. Salutând pe bunul său
prieten, d. Oiolitti i-ar fi zis:
- Iţi mulţumesc că ai venit; dar ai fi putut
să te lipseşti. Lumea are să zică iarăş că eu sunt
tedescofil (germanofil).
Atentant misterios la un bat mascat din Sofia
seara a avut loc în Sofia un bal mascat, la care a luat parte cea mai distinsă societate a capitalei bulgare cam la 1500 persoane şi
multi membri ai oorpului diplomatk.. Către orele
1 din noapte în sala de dans a răsunat o detună
tură puternică. Publicul a fost cuprins de panică
şi muHe din femei au leşinat. Atentatorul până
acum necunoscut a aruncat o maşină infernală
în sala de joc prin o uşă laterală. Bomba a că
zut în apropiere de locul unde se găsea soţia .primului ministru, familia Ratscho Terows, şi a
fostului ministru Bobia<liew precum şi fiica şi
ginerele actualului ministru de răsboiu f'icef. Au
fost rănite 10 persoane. Ofiţerul de gardă Bobjadjew a murit imediat în urma rănilor. După
cum se anuntă mai recent între jertfele atentat.ului se găseşte şi fiioa ministrului f'kief, care a
murit deasemenea în unma rănilor grave. S'a
fă.cut o mulţime de arestări. Se crede că atentatul
ar fi fost pus la cale <le Sârbi. ,A_tentatorul încă
n'a fost găsit.
Sâmbătă

Alte cazuri de tifos exantematic În Arad. Am
la timpul său, că între Sârbii internati
în cetatea Aradului a isbucnit epidemia de tifos
exantematic, care s'a răspândit şi în oraş. Consiliul de epidemie a luat la timpul său hotărâri
pentru oprirea epidemiei şi l'a chemat la
Arad în acest scop chiar şi pe comisarul sanitar ataşat din partea guvernului pe lângă comandamentul corpului al VII de armată. Măsu
rile luate până acum s'au dovedit însă de insuficiente. In bărăcile unde au fost dislocaţi din
cetate vânătorii cari se găseau în apropierea
Sârbilor în cetate, s'au ivit 3 noui cazuri de
îmbolnăvire: în tifos exantematic. Afară de. aceste cazuri s'au constatat ieri semnele tifosului
exantematic şi la doui păzitori dela temniţa procuraturei din Arad„ Azi, au fost închise birourile procuraturei luându-se măsurile de localizare şi desinfectare. Consiliul de epidemie s'a
întrunit azi din nou pentru a discuta măsurile
necesare de luat pentru înăbuşirea epidemici.
La consiliul sanitar au luat parte comisarul contele I. Kârolyi şi generalul Zewey cu 5 ofitcri
înalţi din partea corpului al VII-iea de armată.
anunţat

.......
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UltirÎla oră.
RETRAGEREA
Bucureşti.
clin Cernăuţi

RUŞILOR

Em. Grigorovitza. >Chipuri

-

<lâriită.

CONSULUL GREC A PĂRĂSIT CONSTANTINOPOLUL.
Constantinopol. - Deşi guvernul otoman a oferit să dea satisfacţie cuvenită în chestia Milll,
cu toate acestea consulul grec a părăsit Constantinopolul.
NOTA OERMANĂ.
Rotterdam. - Germania a trimis deja răspun
sul său la nota Statelor-Unite. ln răsmmsul său
Germania dieclară, că este aplicată sd revină asupra blocadei împotriva Angliei, dacit şi Anglia ar
garanta libertatea transportului de alimente pentru
Germania.
FLOTA ENGLEZĂ BOMBARDEAZĂ OSTENDE.
Amsterdam. - După o pauzt'l de câteva zile
· flota engleză bombardează cu vehementă Ostende
şi Nieuport. Bub1iitul tunurilor se aude în întreagă
Flandria. La Ypern se dau lupte extrem de crânce ne.

================================

. :Redactor responsabil: Constantin Savu.

cumpăr
Cartofi,
Frecă.. ţei
Slănină.,

seamă.

Kalmăr
prăvălie

Seltin.
Fejer, Goorgiu Siclov.a.n şi Geor.giu Maior
e&te 2 eo.r.; D1mitrie Roecău 4 .cor.; Vic.entiu Guleş,
înv., Ue-0rgiu Straja şi Georgiu Pinte.r dte 2 eor.; Arca.die To.rnea.n 4 .cor,; Nicolae Gheran 5 cor.; foan Ghcran, stud. 1 co.r.; Uroş Pintea., lnv. 4 .oor. Catiţa Pog.a.u:a
1 oor, 40 fil.; Mitru Drăgan, făină; Todor Popoviciu
1 co.r.; P.a.u.1 Mcrcea., pre-0t 20 cor.; De.m<itriu Mesaroş
20 e-Oi'. şi alimente; Petru Nemet, preot, Elevii şcoaJe
lor confes., M.iha:iJ Drăgan, Todor 01.arr şi Stef.a.n Ghebeleş .a;limente, etc,; Nicolae Costea 40 fil.; Ioan Lutai
1 .oor. şi alilmente; Demetriu Ardelean, Georgiu Sinitean, I. Bătăran, M. Popa, M. Straja, şi T. Bozian,
alimente; G. Sălant 1 cor. şi alimente; T. Dragla 1 c.; S.
Pa.pian a.limente; Ioa.n Ho.pşitar 1 cor.; George ll'ruţa
1 cor.; Adolf Lichnstein 4 cor.; Nicolae Gheran, George Păcu.rar, Petru PăcUll'a.r, Ioan Aldea., Văd. Constantin Roşcău, Simeoo Ban.c, Văd. Petru Roşcău, Ioan Tornoo.n, Todor Tornean şi Petru Horneia., alimente; d-şoa.ra
E. Roşcău 20 cor.: Ioan Micu, D. Mot. Văd. George
Airdt'llea.n şi 0.oorge Mesaroş .a.limente; Arc.adie Precupa.ş 2 cor.; Ioan Roman, Todor Verişan, Diilllitrie BoldLiş şi Traia;n Roman alimc.nte; Veisz Pal 50 fil.; Ioan
Măcea.n 1 oor.; George Morar eJimente; Ioa.n Tornean
2 cor.; 1-0a.n Crişan 2 fil.; Mihai Szegedi 10 fil.; Bffi'g
Herman 2 ioor.; Dimitrie Micu, .înv. 10 e,or.
(Va urma.. )

caută.

momentan UN f ARMACIST cu
sau fără diplomă. Cel cu diplomă
primeşte 300 cor. lunar, plus locuintă şi dejun, iar cel fără diplomă
200 cor. lunar, locuintă şi deiun.
Ref!ectantii să se adreseze d-nei
Olimplai Roxin, sotie de farmacist,
în Lippa, (Temes m.)
(Ro. 2365-5.)

tânăr

român

expert in ale economiei, caută aplicare momentană, pe lân~ă conditiuni modeste. A se adresa dlui

Si 2366-2)

de producte.

Ar ad, colţul străzilor Asztalos S. si Chorln.
1
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La ,,Lmrăria c~n~~răîa"
Arad, str. Deak f erenc nr. 20
află

de vânzare cărţi de rugăciuni,
literare, populare etc. etc.

.bfsericeşf,

împreună

Demet.r~u

Un

Endre

>Cantorul biserlcescc sau cuprinsul vecernei, utreniei şi IHurgiei pe 8 glasuri,

(Urmare).

Se

11

Unsoare de porc,
Paie şi napi p. nutreţ
per maja metrică şi per vagon

se

. Dare de

(ta1 hană,),

PETRU POP,
Bâbcza (p. u. Bo2dând)
corn. Sălagiu.

cu rânduiala serviciului bisericesc. Aranjat d~ invăţătorul George
Bugigan. Preţul: broşat Cor. to·-, legat în pânză 12· - , în piele • . • • 14·Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân·
găierea fiecărui creştin. lntocmită de ie·
rodiaconul Damaschin din Stânla Mă
năstire Sinaia. Legată
. . . • . .
2·Acaftistul prea sfintei Născătoarei de
Dumnezeu şi alte Acafiiste şi rugăciuni
foarte evlavioase şi de folos Legată În
piele negră auriti . . . • . . . • 3·50
Acaftistul Preasfintei Născătoare de D1.1mnezeu şi alte rugăduni. Legate în pi·le
roşie
. . . . . . . • . . . .
320
A ca/tistul Preasfintei Născătoare de Dum·
nezeu şi alte 1ugăciuni Legală în os alb 10·Patima şi moartea Domnului şi Mântui
torului no3tru Isus Hris·os. Legată În
pânz~, aur:tă
. . . . . . . . .
2·-

Epistolia Domnului nostru Isus Hristos
legată

.

.

. . .

.

. • .

Născăt.;arei de Dumnezeu. Legată
Rugăciunele şcolarilor şi cântări b~seri

Visul

-·20
-·20

eşti alese şi întocmite
văţător. Preţul . . .

de N. Ştef în. . . . . . _ ·50
Culegere de cântări bisericeşti legată . . _ ·30
Mărgăritarul su/Letalul. Ca•te de rugă
ciuni şi cântări întocmită pentru tre·
buinţele vieţii. Legală simplu Cor. 1· în piele 3 20 Cor. în catifea . , . . 5 60
Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi
cântări bisericeşti. Legată t ·- Cor., k·
5·60
gată în catifea . . . . . . . . .
Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni
legală . . • • . • • . . . . . - ·so
Noul Testament al Domnului şi Mânhtito·
rului nostru Isus Hristos . . . . . - ·70
t ·20
Noul aşezământ Legată . . . . . .

Cele 8 glasuri sau Octoihul cel mic Legat 1 50, 1 60, 2·- şi . . . . . .
Noul Testament. Partea tntâia. Evengheliile după Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan,
de Arhiereul Sofronie Craioveanul . .
M. Sadoveanu Povestiri din războiu • .
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi
ero:cul fn i:ttcrie Traduce1e din limba
engleză de C. Antoniade dr. în filozofie. Preţul . • .. • . . . • • • .

2·-

rescu

....
!

şi

graiuri din
Bucovinac. llustraţiuni de N. Bran . •
Em. Origorovitza. >Cum a fost odatăc.
Schite din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni
Em. Grigorovitza. Schitul Cerebucului •
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldovelc .
Oastave Flaubert. >Salamboc. (Roman is·
toric. Trad. de Ludevic Dauş
. • .
M. Sadoveanu. >Amintirile căprarului
Oheorghilă
. . . • . . . •
M. Sadoveanu. >Oameni şi locuric • •
>
>
>Privelişti Dobrogenec • •
Al. Vlahuţă. >Dreptatec. Nuvele . . .
Al. Vlahuţă. >România pitoreascăc. Cu
ilu traţiuni după tablourile lui Grigo-

Vând şi

IN BUCOVINA.

Toate tunurile garnizoanei ruseşti
au fost transportate şi echipate în
Franzensthal. După declar<iJ!iile generalului rus
Laurentiew forţele ruseşti 11u se retrag din Bucovina pentru cd ar fi fost înfrânte în luptă, ci pentru
umplerea golurilor trupelor din Galitia şi Polonia.
După informaţiile ziarului „Universul" trupele
1tustro-u11gare în curdnd vor putea intra în Cernăuţi. Duptl o altă declarafie Ruşii au primit trupe de ajutoare şi baterii grele; ei s'all aşezat în
iranşee în fata oraşului şi pregătesc o defensivă în-
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250
2'80

t·1·00

2·-·
2·2·2·2·-

150

Bucura Dumbrava. >Pandurule. Roman din
epoca lui Tudor Vladimire1cu • • • 3P. Dulju. >Gruia lui Novacc. . . • • 1·50
>
c >Isprăvile lui Păcalăc . . • • 1·.General Al. Candiano Popescu >Rlzbo'ul
3·neatârnărei c Asaltul şi luarea Griviţei
2·N. Pora. >Intre viaţă şi moartec. Nuvele
Ecatarina Pitiş. >Poezii.c . . . . . . 1·50
Dimitrie Onciul. >Din Istoria Roniânieic. -·95
Th. D. Speranfia. >Ane\'dote de post . . 1·25
Ion Dragoslav. Nuvele • . . • • • • 2·50
,A. Cotruş. Poezii . . . . • • . • • 1·N. Iorga. >V 1 aţa femeilor în trecutul ro·
1·75
mânescc. . . . . . . . . • . •
Oh. Silvan. >Valea albăc. Roman istoric
1•50
. (1476) . . . . . • • . . • • •
.O. Goga. >Din umbra zidurilor.c Pozii 2·p. Rotică. Poezii. . . . . , . . . • 2·E. Revent. „cântecul neamuluic. Poezii 2·N. Zaharia •Sentimente, pasiunic. Patriotismul Bunătaka. Răutat~a. MaHtiozitatea. Amitiţia. Dispreţul Afinitatea sufleteasdt R~semnarea Laşitatea. Timidi·
tatea. Sinceritatea. Gelozia Cor. 2·2•50
ed:ţie de lux . . . . . . • . . •
Victor Eftimiu. >Poemele slngurătaţlic
(Poezii) • . • . . . . . . . . • 2·H)O
0lexandro. Clura. foiletoane . . . . .
/. Slavici Poveşti. . . . . • • • . • 1•50
Ion Creangă. Opttre complete. . . . . 2·Ion Pillat. >Ettrnitaţi de-o clipă. Poezii . 2·.:::...
Ion Goran. Lume năcăjită. Povestiri . . 2·Guy de Maupassant Povestiri alese. Traduceri de M. Sad.weanu
• . . . .
2A. C. Cu~a. Naţionalitar 0a în a1tă. Principi',
fapte, concluzii . . • . . . . • • 150
AL Cazaban Ce nu se poate spune . . 2·1·50
Constanţa Hodoş. Martirii.
- 2·Jules Payot. Educaţia Voinţei
Gay de Maupassant. Inima noastră. Ro·
2·man . • . • . . . . . . .
3·O. Coşbuc. >fire de torte. Poez'i •
Caton Theodorian. >la masa caliculuic.
t·50
• . . • -. . . •
Nuvele şi schiţe
·Caton Teodorian. >Povestea unei odăic . 2·N. Bălcescu. 'Istoria Românilor sub Mihai
Vodă viteazule • • . . • . . • .
2Contribuţiuni istorice ptivitoar~ la trecu·
tul Românilor de pe pământul crăiesc.
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrij rea
•t
dlor: Dr. ltarion Pu~cariu, Ioan de Preda,
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr.
4·Ion M'ileiu şi Dr. Silviu Dragoş
Simion Popescu. profesor. Contribuţiune
la munca pentru ridicarea poporului. (Seri·
sori cătră învăţători, preoti şi către cei
ce vor să-şi cunoasca neamul). Lucrare
2premiată de Academia Română. &'. • •
Stendhal (Henry Beyle) >Despre amor<.
Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi.
pentru toţi nr. 902- 906 . • . . • 1·50
i Mihail Eminescu >Viaţa şi opera sac, de
N. Zaharie. Ediţie de lux . . . • • 4'I. Ursa, prof. universi •ar 'Stefan cel Mare
şi turcii«
. . . . . . . . . • • 4·Ioan Russu-Şirianu. >Schiţe şi nuvele
1·25
inedite c
• • • • • • • • • • •
Darv. Cr. Voiculescu. >lnsemnările unui
bicicliste
. . . . . . . . . • • t·Ecaterina Colonel Steriad. >Buna mena. jera<. Carte de bucate practică conţi
nând bucătăria română, franceză, germână. Tot felul de prăjituri, dulceţuri,
îngheţate precum şi bucătăria veghetarianA • • • . • • ~ • • • • • • s·N. Nicolaescu şi O. Jtoenescu. ·,călăuza
1
stuparului«. Cu peste 120 figuri • • • J·-
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CEL MAI MODERN INSTITUT
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN

UNGARIA

''

ŞI

TRANSILVANIA

''
TELEPON
NR. 750.

S O C I E T AT E

P E. A C T I U N I.

. ·.
RA· D

11 ..
H

STRAl}A ZRINYI,

Executare
promptl.

TELEPON
NR. 750.

~"~·

NUMĂRUL lfa.

fiind aprovizionat cu· cele mal moderne maşini din strlinătate şi patrie
ca: maşini de cules, ma,inl de tipar,
maşini de tăiat ,1 maşini de vărsat clişeie,
precum şi cu cele mai moderne litere,
primeşte spre executare tot felul de
opuri, reviste, foi, placate, registre, tl
părituri pentru bănci şi societăţi, precum şi tipărituri advocaţiale, invitări
de logodnă, cununie şi pentru petreceri. Anunţuri funebrale se executi cu
cea mâl mare ur1tenţă. Se execută tot
felul de lucrări de aceasta branşe dela
cele mal simple până la cele mal fine.

Preţuri

moderate.
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BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.
BILANŢ
ACTIV
i

GENERAL.
PASIV

ÎNCHEIAT LA 31 DECEMVRIE 1914.
de

·6~?,!4101- .

bancă

--· -

it2000000 -Capital
• • •
• •
•
- 19402 6:'.> 7f>
; . j<J.J000:27
'
Fi>11t.!" de rne1 vă . . . . . . . . . . . . . • ...
- 56>7341i 06
Aul"
•
•
L~iil9;i6 0;04 .W.953130 il
„ de amort. imobilelor. 1nobilitlr şi m~şini âe iu1prim~tie
- 2786860 09
Fond''rle penjuni şi ajutoare al 'f111Lţion:w1or B.incci . .
. . . . . (
i- J()\)()0(1 Lh1gou i ~~ aur •
578H l647 50
_
Stoc met::'ic
&rl~t ; d b
ă
· · ·
- . {' io cireu!aţie .
2L•i9!17i'l4lt.~9 .li ..e· e anc emise· din car;~
aflate ia cas~ă
•
():! ·()141U
640505057 i)(J
Trate considetate · ~ aur
•
&29!L120 35
• . . . • •
;492329i6 8;
•
•
17!Hi2174 61
Conturi 'cur. nle şt'recillise la vrdere •
Pt·1tofol•ul r(lmâ {·Centrala. :
•
18 25·;oj:
::'.'UCo.rsal~-ŞI
ccnf'
;I 66:Si794i20 !4fil299!i8 SJ
f{<'eS· 011!111 ahtn1i vîito~ . • . •
•
1
4955280~ :;r
• •
lmpnttt;"~fi.19tatul~l~-ţl1ftfl\',tiobanlliit'- • • . . •
::- •11273958 8!'1 : Efecte şi alte valori de resti~ui• •
- 81533692 71
Conturi diverse
•
• • • •
lmpr. Stalului în ct. c!I. pe bonuri · e , esaur_ -t 0/o aur
-10911066740
ilmprum. pe efecte publice { Centr~la. . . • 18.A-0600.i
Suc. şt .A genţe" • 120-13400. soss:rooo 'lmprumuturi pe efecte publice în cont curtnt 506558()1,. din c. ri nu s'au ridicat . • • • . • •
216MH6.7t 28997353 29 59381353 29
~~~~-·-------~1Efectcl e capitalului social
•
• • •
• • • • •
11510385 !
fondului de rtzervll.
•
• • •
•
- 16559777 68
„ amortizarea Imobilelor, mobilier şi
maşini de imprimerie
• •
•
• • . • •
- 3996281 os
·Efrcttle fondului de pensie şi ajutoare al funcţ băncei
~58904' 07
.}mobile • • • • . • • . • • • • • • • • • • •
L719091 48
·Mobilier •i ma,ini de imprimerie • • • • • . . • • •
-- 1093681 54
:oobânzi datorate la lmprumuturl pe efecte publice • • .
- 7903.'.6 03
Electc şi alte valori în păstrare • • • • . • • . • • 130404020 20
·Bonuri de Tesaur 4'/9 aur în igaj \>Cntru lmpr. Statului ~00000000 -Efecte în gaj şi în pistrare provizone • • •
• • • 165124'_1f>6 20 49552S076 50
'Conturi curente
• •
• • • • • • • •
• • .
_ 845761'.>02 72
, „ de valori • • • • • • • • • • • • • • •
_ 22345294 72
, „ diverse • • • • • • • • • • • • • •
- 26900431 87

I

!Crtssa

Bilete
1>.1gfot

1-

„

-

„

,,

„

-

-

!

-

i

CONTUL DE PROFIT
DEBIT

ŞI

„

m

f810594 36
•• • • • • • • • • • • • •
portofoliului comercial şi ale împr.muktrllor prcc.um fi benefidi divene . . , • • • • . • • • . 10124691 22
Trate ,1 remise şi diverse operaţiuni cu străinătatea .
273638 25
Venitul efectelor publice • • • • • • • • . _._·_·_... __2_8_96_30_ ~ 1068795g ~?
Donnti

1669755 57
50000 20000 M25112
30270 8062315
3330135
629628 4l>
115328 98

1

1

I

-.;.

Jr~

,

·!
-~
J

5575640 79

1840l>s2 1e

2208699 25
51536316
73023 3C

6280000

9918268 41

100!€451:

14498554-53

I

Viee·Ouvernator, /. O. Bibkescu.

Cărţi şcolare
aprobate de ministerul de culte şi Ven. Comistor din
Arad, Oradea-mare şi Cararrsebeş·-(editiile cele mai nouă).lloarul

•

~

şi

_______________________________________ _________________

........""""'

I
I

Soldul scmutrului l·u.

81751511
7396S -

I
-_.,,,_

I

CREDIT

-

'

7C

13!8499095

PERDERE

INCHEIAT LA 31 fJECEMVRIE 1914.

-8alarlile personalului de administtaţlc
•
• • •
. „
„ imprimerie • . . •
•
Cheltueli de alim. impos. către { Centrala
. lt99034.34
Stat, diferite taxe şi îndemnu. SuC'. A&. • 270721.25
fondul amortiziril imobilelor . • .
• • •
•
t ,,
. „ . mobilierului ti mattnclor de imprimerie
· amlnat şt htcălllt • • • • • • • • • • • • • • .
•
Drepturi de prtzm ţi • . . . , • • • • • •
• • • • •
Material pentru fabricarea biletelor •
. „ 'i chel·uelt de imprimerie • • • • • •
• • •
D1feren(e de curs la efecte puhlice •
He te în 1uferinţi • . • . , .
• • •
Benefldu de distribuit, aparţfnlnd: Lei • • 9921918.H
fond de rezervi. Partea rezervei de 2()0/1 as/Lei 9'.202913.54
tklpă ce s'a 1c1nit primul dividend de Lei . 72~.Restul de Ici • • • • • . • • • • • • 736231().84.
se va tlistribul:
800/o Ministerului de finanţe. Partea cuveeitl Statului din
beneficiu . . . . .
. . • • . • • • • • . .
7011 Tantiemele Consiliului tic Admlni!traţfe şi Ce111or.
11/1 iCaseel de pensii şi ajutor a funcţionarilor Bincil
Dividend pc l9H. { Acont de div, ·W de acţ. 720000. Rest
»
• 170 •
• 4080000..
· Dividend lnteiral Lei
de acţiune.
Oe reportat pentru anul viitor.

-

-

1328489095 70

............

Director, C. Cioranu.

.-;._

A n. u a r 9c o 1 ar. Pentru 80 clCYi Coroane 4.-;
pentru 120 elevi Coroane 5·- ; pentru 160 elevi Cor. 6·.....;.
A Vi z ş co I ar. - Iskolai ertesito (legat). Preţul 30 fii „

. Da vanzara la ,,LIBRĂRIA CONCORDIA" Arad, Oaak-Feranc Ir. 20.

tipoaraflel "Coecorclla" t0eletate pe •ctU la Ar•d. -

Editor resoonu hll: ttrnf. V.4 Sfl,'f STOlC ~.

