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Chestiunea Dunării. taxă de navigatiune, iar propririle vaselor şi 

transbordările măriurilor şi călătorilor se fă
cea numai acolo unde nevoile navigaţiunei !e 

- Conferinţa d=lui D. S. Neniţescu. - impunea. · 

Bucureşti, 2 febr. 

In safa duhului conservator, în fata unei 
numeroase asistenţe, d. D. S. Neniţescu, fost 
mi1nistru de industrie şi comerţ a vorbit despre 
chestiunea Dunărei, care tocmai în împrejură
rile de astăzi prezintă un interes de o deose
bită însemnătate. Conferenţiarul a analizatt în 
.amămmţimi fazele prin cari a trecut această 
chestrunie î.n diferite epoci. foarte aplaudată, 
eonferinţa a fost un studiu interesant şi atră
gător, căci tdill1tre toate fluviile internaţi0-
na1le, Dunărea, lflU are încă o situaţie de drept 
internaţional public bine definită. Pri>ncipiile 
inavigaţiunei pe râurile cari străbat sau des
part mai multe ţări s'au stabilit de congresul 
dela Viena din 1815. 

Acest~ principii au foot aplicate Dunărei 
la 1856 prin trnctatul dela Paris. Navigaţiu
nea era liberă pe vremea Romanilor, cari con
siderau apele curgătoa;re ca lucruri comune 
întocmai ca aierul sau ca apele mărilor. Po
prirEle s!lite, transbordarea mărfurilor şi a 
călătorilor, după cum se navigă în dreptul 
cutărui sau !Cutărui ţă1rm al râurilor, erau lu
cruri nocunoooute pe vremea Romanilor. A-
ceste sunt creaţiuni ale drepttillui feudal. Pe 
tot timpul feudalităţii fluviile nu mai sunt con
stderate ca „res comunae", ci încetul cu în
icetul ele trec din domeniul public, în domeniul 
privat al senkm'ului feuda'!. In antichitate 
trainsbordarea mărfurilor şi a călătorilor de 
pe un vas pe altul, se făcea numai· acolo unde 
apele fluviului erau mici şi din pricina cărora 

11eputân<lu-se naviga, mărfurile şi călătorii 
trebuiau transbordaţi pe vase mai mici. lu 
veacul de mijloc lucrurile emu cu t-0tul altfel. 
Pe aceste timpuri vasele trebuiau să se O

prească la marginele fiecărei feude, provincie 
sau oraş liber, să transbordeze pe vasele pro
priett:arului ţărmului şi să plătească atâtea 
taxe de navigaţiune pe câte ţinuturi ale dife
riţilor proprietari treceau. fluviile navigabile, 
aveau malurile pline de obstacole artificiale 
pentru a opri navele din drum. La marginea 
fiecărei feude erau posturi de funcţionari va
maH şi lanţuri aruncate de-a curmezişul flu
viilor, aşa că viaţa devenise foJairte grea şi 
chiar imposibil de suportat, atimci când feu
dalitatea se desvoltase complect, aldecă atunci 
când feudalul exercita toate drepturile rega
Hene: dreptul de a bate monedă, dreptul de a 
exercita puterea judecătorească, dreptul de a 
avea armată, dreptul de a percepe dări. 

In contra acestor stări de ·lucruri s'au ri
dicat regii ajutaţi de ocăşeni şi legitimaţi de 
jurişti. Acea\Stă mişcare de reacţiune, contra 
zi1sei stări, începu sub Ludovic al XI şi s'a 
terminat sub Ludovic al XVI-iea. De această 
mişcare de centralizare a profitat şi chestia 
navig-aţiunei pe fluvii. Sub Ludovilc al XVI. 
apare un edict, care hotărăşte că fluviile sunt 
proprietatea particu'lară a reyelui, în însăşi 
puterea titlului său de suveranitate. 

Navigaţiunea pe fluviile interioare a pr0-
fitat mult, căci fluviile având, în urma acestui 
edict, un singur proprietar plăteau o singură 

Navigaţiunea, îlflsă pe fluviile cari stră
bat sau despart mai multe ţări, rămăsese tot 
aşa de grea, ca mai înainte. In Germania, nu 
se recunoscuse proprietarului riveran, dreptu! 
asupra fluviului. In fapt însă, proprietarii ri
verani exercitau aceleaşi -Orepturi ca î!1 

Franţa, iar puterea hnperia1ă, fiind slabă din 
cauza năzuinţelor de imperialism asupra Ita
liei şi din prrdna luptelor religioase, nu s'a 
putut impune feudalităţei. In timpul revolu
ţiunei s'a emis priocipiul că navigaţiunea şi 
comerţul să fie libere pe râurile ce străbat sau 
despart mai multe ţări. Prima aplicaţiune s'a 
făcut în anul 1797 în OOI1R"resul dela Reichs
tadt. La 1814 în urma înfrângerei lui Napo
leon, la Waterloo, în tratatul de preliminări 
ale păcei s'a emis dorinţa de a se stabili re
gulile de navigaţiune asupra fluviilor inter
naţionale. 

La 1815 a avut loc congresul din Viena 
care a hotărât că navigaţiunea va fi liberii 
sub raportul comerţului, că aceste fluvii inter
naţionale vor fi sub privi~herea unei comi
siuni ai cărei membrii vor fi reprezentantii 
statelor pe cari apele fluviilor le străbat sau 
le despart. 

Această comisiune, zisă a riveranilor, al
cătueşte reglementele de navigaţie fluvială, 
cari sunt aplicate de fiecare stat riveran în 
apele sale; tot această ·comisiune indică lucră
rile de executare în aipele şi pe malurile flu .. 
viului pentru a uşura navigaţia, cari lucrări 
şi ele se vor executa de fiecare stat riveran 
în apele sale. 
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moarte. 

Pentru nunta de argint a doi 
îndr~gostiţi. 

-E si.gurd de sine iribirea-adevăratd. -
ln vorbă totdeauna 'şi cuprinde viitorul; 
Necunoscutul vieţii ca fulger i s'arată 
$i 'n ochii ei în clipa supremă 'şi poartă sborlll. 

Femeia e 'ndrăsneată: şi ca să-şi spuie dorul, 
Ea inima 'şi apleacă spre inima-adorată, -
Visând pe zei, pe oameni şi legea lor, uiiată, 
Ca sd se-unească sfântă 'ndrăsneală le dă-

amorul. 

Cu dragoste, în viată pornesc încrezători. 
Dela 'nceput iubirea li-era nemuritoare: 
O floare răsărita din safletele lor. 

$i-adânc cum este cerul în multa lui splendoare, 
Senin li-i viitorul. - Te 'ntreb, inima mea: 
Să porti aşa iubire, vreodată vei putea? 

Trad. de Alex. Mircea. 

- Nuvell. -

(Urmare) (8) 

Aştepta zorile, când somnul o birui. Capul 
îi căzu pe masă, fără să simtă că e lemn, pleoa
pele i se apropiară şi adormi îndată, fără să 
deschidă ochii şi să observe lumea exterioară. 

Ciprian dormea somn greu, tulburat de vise pentru a revedea în vis. Realitatea se îngroapă 
nebănuite. Sufletul său îşi pierduse echilibrul şi în neant, deschizând poate şi pentru ea o altă 
era imposibil ca visul să nu-i arate lucruri ex- lume. Oboseala însă destinde nervii, face ca 
travagante, când cele mai împăcate inimi sunt sângele să curgă anormal şi împărătia visului 
răscolite de puterea aceasta, ce doarme nebă- 'llU-ş arată mirajul celui ce a veghiat mult şi a 
nuită în noi, ca o fiară, care scormoneşte totu!. visat treaz. Asemeni unei viori cu strune des
Aglăita îl privi cum doarme şi observă o incre- cordate, simţurile unui obosit nu vibrează si 
titură adâncă a fruntei. nu amăgesc mintea trudită. · 
· · ne sigur demonul ·nevăzut ce pândeşte în - Valeo„„ tipă prin somn Lorel, speriat 
noi îi arata lucrurile sub deosebite aspecte, ca parcă de fantoma unor vise urâte. 
să-l înspăimânte. Aglăita tresări ca înfiorată de un curent e-

Era imposibil ca vre-un text de lege ori plân-· lectric. 
sul unui nenorocit venit la bara Justitiei să-i fi - Ce-i mamă, ce-i puişorule? îl mângăie 
tulburat cugetul, când sentimentul iubirei de ea, apropiindu-se de pat. 
tată îi stăpânia sufletul ca pe un prizonier. Mi~u Somnul îi peri ca prin farmec, ochii i se mă
dormea obosit. Obrajii îmbujorati, se resim- riră, ca şi cum nu-i închisese. Se aşeză lân~ă 
teau încă de oboseala jocului. Servitoarea dur- 1.orel, mustrându-se că a căzut biruită de 
mea Jos, fără să fi venit după ce a strâns masa, somn. 

· ca să ştie ce face Lorel. - Mititelu mamei, cum a tresărit el... ce să 
Singură Aglăita rătăcea din cameră în ca- aibă oare, se întreba ea tot mai îngrijorată. 

rneră, sub lumina lămpei din cui, proectându- şi I Ochii i se măriră de groaza boalei, ce avea 
umbra jos, pe pereti. Aştepta să vină de afară, s'o descopere doctorul a doua zi. Se temea de 
de undeva, un vaer, ca să ştie ce suflet plânge răspunsul său sentenţios. Părea că se răzbună 
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Tratatul din Viena, deşi criticabtl este în- I 
să foarte important şi trăeşte de aşa· tungă , 
vreme, din prici:nă că a împăcat principiul li- : 
berei navigaţiunei, cu principiul respectului 
suveranităţei teritoriale. 

sul, de tot soiul de obstacole. Singurele vase I 
E:ari puteau naviga, erau numai acelea de I 
150-300 butone marine sau 200 tone, şi · 
chiar acestea, nu puteau trece totdeauna pe
ste numeroasele bănci de nisip, ce erau pe 
fundul fluviului, şi peste banca de nisip din 
Marea-Neagră dela gura Sulinei, fără a fi ne
voite să desc-arce în parte marfa lor, în alte 

Inainte de 1815 şi după 1815 până la 1856, 
mai multe tratate s'au încheiat asupra navi
gaţiunei pe Dunăre între Austria şi Turcia; 
intre Turcia şi Rusia şi Austria şi cu Rusia. 
Foarte important pentru noi este tratatul 
dela 1812 dintre Turcia şi Rusia, încheiat Ia 
Bucureşti. La 1812 Rusia răpind Moldovei, 
Basarabia, devine riverană pe braţul Chiiia 
al Dm1ărei, dela gura Prutului, •până la mare. 
La 1826, prin tratatul dela Akerman, Rusia 
dobândi şi bratul Sulina, iar la 1829 în urma 
tratatului dela A.-Oheorghe, astfel încât ea 
deveni stăpână pe întreaga deltă a Dunărei. 

Dela această dată şi până la 1856, traiicul 
pe Dunăre este scoborît atât de jos cum n'a 
fost niciodată. Cât timp braţul Sulina a fost 
sub suzeranitatea Sublimei Porţi, ea a între
ţinut oarecari lucrări pentru a înlesni navi-
gaţia pe acest braţ. Domnitorii Moldovei, 

principii Dim. Sturdza şi Grigorie Ghica, în
trebuinţau şi ei unele lucrări sub privigherea 
pârcălabilor din Galaţi. Inainte de anul 1826 
adâncimea· apei în braţul Suli111a era de 14 pi
cioare, după 1826 Rusia n'a mai întrebuinţat 
nici o lucrare pe acest braţ lăsându-l a se în
'llisipi necontenit, aşa încât în anul 1853 a
dâncimea lui ajunsese la 2 metri şi 15 cm. Pe 
. lângă aceasta Rusia instalase carantine în 
permanenţă la Sulina aşa încât călătorii erau 
supuşi la mari vexaţiuni, iar pentru a îngreuia 
şi mai tare navigaţiunea, mărfurile ce veneau 
pentru Moldova sau Valahia nu se desinfec
tau pe loc, la Sulina, ci le trimetea pentru 
desi·nfcctare la Odesa. Prin acest procedeu 
fretul sau preţul navlului pentru mărfuri era 
dela Bosfor la Galaţi cu 22 lei, aur, la tonă 
mai scump decât Bosfor-Odesa, deşi distan
ta dela Bosfor la Galaţi este aceeaş ca dela 
Bosfoir la Odesa. Iată ce ne spune în această . 
privinţă locotenent-general sir John Stokes, ; 
care la î·nfonţarea comisiunei europene, avea 
în a·rmata engleză gradul de maior şi care a 
fost delegatul Marei-Britanii în această co
misiune dela 1856 la 1871 : 

„Comerţul era împiedecat, ne spune dân-

zeci de dureri deodată,pe care Scripcă le-a tre
zit în sufletele celor condamnati. Soarta a făcut 
să răsune în inimile lor, ecoul unei hotărâri fa
tale. Sem:ibilitatea ei ultra femenină tremura 
ca un întins de apă, înfiorat de un zefir. 

Ciprian se sculă pe la 4 şi veni în camera, 
unde erau Aglăita şi Lorel. 

- Ce face băiatul? întrebă el îndurerat. 
- Ce să facă, răspunse Aglăiţa. E rău. A 

tresărit prin s9mn, a ţipat. 
- Tu ai dormit ceva? întrebă Ciprian. 
, - Vai de somnul meu, răspunse Aglăita. 

privind în jos. Ea nu se despărţi de· patul lui 
Lorel toată ziua şi fiece clipă picura lacrimi in 
sufletu-i, clădind stalactitele durerei. Inima ei 
se mistuia ca o făclie uitată în mijlocul unui 
templu pustiu. Nimeni '11ll trecea să-i cureţe 
mucul. Amintirile îi aprindeau lumina. mistuin
du-o mereu. 

VII. 

Scripcă eşi să se plimbe un sfert de oră să 
ia masa apoi şi să plece la tribunal. f ioi:ii necu
noscutului îl tulbură mai mult ca o nedreptate. 
Nenorocirea sosise ca un oaspe nepoftit în casa 

. lor, ·se aşeză între ei, depărtând pe mamă de 
copil şi pe bărbat de sotie. fiecare se temea 
de tentaculele hidrei hidoase, care otrăvi cor
pul neprihănit al micului copil şi nn ştiu cum o 
putere fatală, necunoscută, tăie legătura sufle-

· vase mai mici sau în caice. Vasele mai mari, 
cari nu .pot naviga fără ,lest, ri<licau foarte 
încet cursul· cotit ai fluviului împinse câte
odată de vâpt, trase mai totdeauna la edec 
cu mare greutate, mai ales când vântul le bă
tea în faţă, ceeace era aproape inevitabil pe 
un fluviu atât de cotit. Pentru a ajunge la Ga
laţi sau la Brăila spre a se îndtrca cu cereale 
le trebui·a adeseori săptămâni întregi. Unele 
vase se şi rem()!l"cau deşi pe atunci erau pu
ţi·ne remorchere şi cu un preţ foarte ridicat. 
Greutăţile la vale erau încă şi mai mari decât 
când mergeau la deal încărcate cu lest. Pri
măvara apele aveau o adâncime coovenabilă 
navigaţiunei, toamna însă ·apele fiind în gene
ra:! mici, vasele se înămo1Jeau de obişnuit în 
băncile de nisip şi trebuiau să stea acolo până 
ce venea alte vase să le descarce î·n parte. In 
porturile Sulinei, Tukei, Galaţi şi Brăila, e
rau flotile întregi de asemenea vase, stăpâni
te şi conduse de mateloţi străini, cari nu 
preţuiau mai mult decât piraţii. De îndată ce 
un vas se înisiipea, trebuiau să recurgă fa a
ceşti mateloţi pentru a-l uşura. 

Ei îl uşurau în adevăr, furând o bună par~ 
te din grâu1 ce li se încredinţa. Ei erau de o
bicei uniţi cu mateloţii acestei flotifo de scă
pare şi înisipeau vasele într'adins, chiar a
tunci când 1le era posibil ·s'o evite, dacă mă
nuiau cârma conştiinţios. ·Cete mai· multe ne
orândueli şi nenorociri se întâmplau fa Sulina 
la eşirea în mare. Ajuns .Ja Suthia, un va·s tre
buia mai întâi să se uşureze descărcând o • 
parte din c11prins în alt vas, ca să nu se adân
·cească în apă mai mu~t de 2 m. 44 sau 8 pi
cioare; trebuia apoi să aştepte 'lllJ1 mnp fru-' 
mos împrnt.mă Icu caiicele ce se descărcase, 
pentru a se reîncăr.ca apoi în mare. De îndata 
ce venea un vânt mai bre, caicele în cari se 
făcuse descărcarea :uşurătoare, nu mai . pu
teau fi ţinute în Jargul mării, deoarece •nu erau 
ca în port,legate de cheu, ci trebuiau spre a 

telor. Le era frică să se întrebe maL mult asu
pra celor, ce le ascundea ziua de mâne, câ11d 
vedeau ce tristă e realitatea de astăzi. Un cu.· 
vânt le pu11ea lacrimi în ochi, le pregătia piep
tul pentru sguduirea unui plâns dureros şi de 
aceea preferau să fugă unul de altuJ, ca nişte 
duşmani, care îşi făcuseră rău unul altuia. Sin
gură Aglăita veghea deasupra lui Lorel, cu 
toate că rn fixitatea privirei lui bolnave, era 
parcă o mustrare, o dojan ce o durea. Se pri
veau ca doi străini. Când Lorel tresărea prin 
somn, întindea instinctiv bratele spre mama 
lui, îmbrăţişând-o. La sânul ei cald găsea 
parcă scăparea contra unui duşman sălbatec 
ce-l urmărea şi prin somn. 

In aerul îmbâcsit de mirosul doctoriHor, plu
tea· ceva din 1âHăi·rea unei aripi de înger şi :J. 
unei adpi <le .demon. Dragostea de mamă era 
îngerul .păZJitor al micului bolnav, oe se apropia, 
îl atingea sărutându-l ş.i apoi pleca, zbuciu
mându-se în golul odăei, care ii tăia zborul că
tre lumile cereşti, 'Unde avea să arate <lumnc-

. zei-rei oe barbară e durerea omenească. ·Era 1111 
înger creat <lin sufletul unei mame, ce se mistu
ia fărâmă cu fărâmă, veghind boala copilului 
ei, ea o jertfă adusă celui ce ne-a dat î.nţelegerea 
lucrurilor. Cât de scump plăteşte viaţa o mamă! 
Chinuri îngrozitoare când dă viată unui nou 
venit pe fome, grije chinuitoare pe fiece minută 
pentru cel ·ce trebuie să crească şi să înţeleagă 
viaţa, iar printre aceste, plânsu•l lui e singma 
mângăere, râsul şagalnic o teamă de ceeace va 

Vineri, ~ l"ebruarie 1915. 

nu se îneca, să fie iute aduse în fluviu, când 
foarte adesea ori se înecau cu marfă ou tot. 
Câte odată vasele din radă, cari se aflau sub 
a~ncoră erau împinse de vânt către coastă. rn 
sfârşit cea mai miică nenorocire ce se putea 
întâmpla uinui vas la Sulina era să nu plece 
din radă cu atâta grâu cu cât sosise. In afară 
de aceasta putea să se întâmple orice". 

Această descriere este făcută şi publicată 
în Of the society of Arts în 1890 de către sir 
John Stokes. 

Contra -acestei stări, domnii Moldovei Di
mitrie Sturdza ~i Grigore Ghica, fac unele 
memorii pe cari le trimit cancelariilor euro
pene, cari toate erau foarte îngrijate de ni
midrea apmape totală a comertului european 
Ir gurile Dunărei. din prrricina totalei lăsări în 
µărăsire a guvernului rusesc. 

La 1856 congresu1I dela Paris a aplicat 
şi Dunărei tnatatul dela 1815 '<iela Viena lăr
gind încă şi maii. mult, principiile liberei navi
gatiuni di.n a.cel tract. Tratatul dela Paris 
reîntoarce principatelor unite cele trei /ude(e 
de sud ale Basarabiei răpite la 1812 îndepăr
tând astfel Rusia dela 'riveranita1tea Dunărei, 
ea stabileşte ca navigaţiunea să fie liberă in 
mod absolut şi pe picior de absolută egalitate 
pentru toate statele, atât navigatiunea cât şi 
comerţul pe Dunăre. lnstitueşte o comisiune 
riverană alcătuită din membrii tuturor ţărilor 
ale căror ţărmuri sunt udate de apele Dună
rei, adecă din reprezentanţii Bavariei, Wiir
temberguJ.ui, Austriei, Turciei şi din comisarii 
celor trei pri•ndpate damubiene, a căror nu
mire trebuia aprobată de Sublima Poartă. 
Această C01111;isiune alcătuieşte reglementele 
de poziţie fluvială, le a·plică, hatăreşte şi exe
cută lucrările de făcut; fixează taxe de navi
gaţie egale pentru toate natiunile. : 

Pe ,lfulgă aceasta constitue o a doua co
misiune, aikătuită •din reprezentanţii tuturor 
puterilor semnatare, nwmită comisiunea eu
ropeană a Dunărei care în curs de doi ani, tre
buia să decidă şi ·să facă toate lucrările pen
tru a despotmoli dacă ·nu toate, cel puţin una 
di1n rele trei guri ale Dunărei. Această ..clin 
urmă măsură a fost o foarte mare greşeală. 
Membrii congresului dela Paris nu şi-au dat 
seama de enormitatea greutăţei despatmoll
rei gurilor Dunărei. Ar fi trebuit dela început 

aduce ziua de mâine. Cât de legitimă e revolta, 
ce-o-are o maJ111ă în unele cUpe, contra celui ce-i 
uită jertfa şi-i .ia o dobândă aşa de mare ferici
rei trecătoare de-o· elipăt.\. :E 1Jrea crudă cer
carea simtemintelor de mamă cu însăşi jertfa 
vietei sale, când în fiece minută dovedeşte toată 
iubirea, mila şi resemnarea, ce inima ei poate 
să încapă. · 

Scriipcă spre a uita o clipă nenorocirea ce 
l-a surprins şi să nu simtă biruită tăria, nece
sară .unui bărbat spre a sprijini şi pe soţie, se 
.plimba prin grădina de almri şi frasini. 5e în
tâlni 'CU Jean Berescu judecător la ooolul II şi-i 
făcu bine această întâlnire, căci putea să discute 
şi altceva. 

- Ce faoi Scripcă? î:l întrebă Berescu. 
· - Cam rău, răspunse el. Mi s'a înbolnăv1t 

Lorel. 
- Ce are? interveni Berescu pe un ton rece, 

indiferent, Hind·că nu vedea prăpastia durerei, 
mai ales că Scripcă o mascase prin tonul rece 
al .potHetei, fie ca să nu se lase biruit de ava1lan
şa gândurilor sinistre, fie spre a satisface cerin
ţ.ele unei -00nvorbiri cu un prieten, pe care eşti 
dator să nu_,l plictiseşti cu plânsul tău cobitor. 

Scripcă răspunse l•ui Berescu pe acelaş ton 
indiferent, ce semăna unui zid ai! lacrimilor bl
ruitQa:re. 

- S'a obosU probabil cu jocul. Cred că are 
friguri. Doctorul nu s'a pronunţat încă. 
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Vineri, 5 februarie 1915. 

ca existenta comisiunei danubiene să fie sau 
nelimitată, sau să dureze ipână la terminarea 
acestor lucrări. Din această pric:;iă după tra
tatul din Paris, a avut foc asupra Dunărei, ! 
conferinţele dela 1857 şi 1858, apoi prelun-

când s'a prelungit până la 1883 la o altă 
conferinţă dela Londra, prelungindu-se apoi 
până la 1904 şi de atunci ir;coace prin preiun
giri tacite la fic,care 4 ani. f''iecarc din aceste 
prelilngiri s'au acordat numai în dauna prin-

gfrea existenţei comisiunei chn an în a,n pâaă cipiului tratatnlui din Vie11a şi Paris, căci L!e 
la 1866, la Galaţi, când s'a prelungit existen- . fiecare dată s~au făcut cou~esii când Austri~i 
ţa ei până la 1871 (conferinţa dela Londra), I când Rusiei. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie. 
Lista soldaţilor români din comuna Pâ.cleşia corn. Solnoc-Dobâca, 

piec"ţi pe câmpul de luptă. 

Horatlu Cocie Deac ( Oalitia) mort, proie
sor, june 

Nicolae Tămaş, (nu se ştie nimic despre el) 
cand. adv ., june 

Simion Câmpian, are 3 cor.ii 
Ilia Rus, june 
Ungur Nicolae, are l copil 
Simion Un2ur, (rănit) June 
lila Mureşian, (rănit) are 2 copii 
Dumitru Bodea, are l copil 
Ioan Chiş lui Ioan june 

10 Gavrilă Căprariu, are 2 copii 
Gavril-Gâbor Chiorean, are 2 copii 
Alexandru Campau, (rănit), are 2 copii 
Alexandru Căprar a dăscăliti are 1 copil 
TeoHI Căorar a dăscăliti 
Vasiliu Bodea lui Sândor, june 
Aron Miron, are 2 copii 
Ioan Butuza, are 4 copii 
Ioan Nemeş a Mitrului 
Simion Nemeş a Mitrului, (nu se ştie nimic 

de el), are 3 copil 
20 Alexandru Nemeş a Mltrului, june 

Vasile Bodea Ionaş (rănit), june 
Ioan Peter are 1 copil 
Nicolau Pop, June 
Dumitru Mureşian. (rănit), are 2 copii 
Ioan Pop t. Steian, june 
Teodor Mureşian, (rănit), June 
Ştefan Moldovan, june - · 
Alexandru Moldovan, (bolnav in spit.), lune 
Ioan Chir t. Tnctor, h!De 

30 Augnstin Târziu, (rănit). are 4 copii 
Stefan Târziu, (rănit) 
Gavrila Blăjan, june 
Vasile Blăian, are 3 copil 
Alexandru Szao3 şi 
Ion~ş Szabo, (nu se ştie nimic despre ~n. 

au câte 4 copii 
Ioan Mureşan I. Ioan, june 
Teodor Rus, (rănH), june 
Gheorghe Rus, june 
Ioan Rus jnne 

40 Grigoraş fante, (rănit), june 

Repede discutia a trecut asupra transferă
rei ju)lecătorului dela ocol l la tribunal şi la po
sibilitatea de a fi trecut şi el la ocol I. Scăpa de 
oboseala plimbărilor pe la tară, mai ales că era 
bolnav de ochi şi prnful drumurilor, nu putea 
să-i facă decât rău. Vorbi des,pre un artist Zarr, 
rudă cu el, şi care câştigase faima unui imita
tor ail oamenilor politici în gesturi, vorbă, ţi
nută, etc. li plăcea să disoute despre artă, cu 

Ioan Simion Câmpan. are 4 copii 
Ioan Câmpan, june 
Vasile Toth, (rănit) 
Nicolau Bodea, are 4 copiJ 
Şteîan Nemeş a Simini, june 
1'\iilaiu Cociş, are 5 copii 
Alex. Nemeş 1. Simion. june 
Vasile Nemeş t. Simion, june 
Alexandru Bochiş 

50 Izidor Bochiş, are 2 copii 
Ioan Mureşan t. T odor, june 
Petru Mureşan I. Todor, june 
Nicolciu Mureşian I. Simion, (rănit), 2 copii 
liia Mureşan l. Simion, june 
Ioan Rus lui Oavrilă, (rănit) 
Ioan Rus lui Onutiu, are 4 copii 
Vasile Tămaş, are 2 copii 
Ionutiu Pap (rănit) 
Davirt Bodea, are 3 copii 

60 Vasi!e Bichiş (rănit) 
David Bodea I. Onut (rănit), June 
Alexandru Măr~inean, are 3 copii 
Ioan MărF:incanu, are 3 copii 
Nicolau Mărginean, june 
Gavril Sândor, (rănit) 
Teodor Mocan 
Găvrilă Rus 
Ilia Cociş, itme 
Ioan Morariu 

70 Vasilica Morariu 
Pavel Morariu 
Găvrllă Morariu 
V gsiie Căprar, ~ros. are 2 copii 
Mihai~ Mureşan, are 5 copii 
M.ihaiu Eodea L Gri)!ore 

i6 Ioan Santo, are 2 copii . 
'Concediaţi sunt 6. In 23 Dec. 1914 au rost 

asentaţi 20, dintre cari 6 locuesc în alte co
nrnne. 

Pc Jâng~l opiniunile părintelui protopop Simu 
şi părintele A. f odflr, eu aş insista foarte ~ă se 
conscrie feciorii noştri, cum şi de altă nat1ono.
litate din fieştecare comună, câţi sunt pe câmpul 
de luptă şi câţi în patrie aplicati la ceva oficii, 
cum: jandarmerie, la pază de poduri, la dru
muri de fier, staţiuni, la .,Crucea roşie", în can
celarii etc„ căci aşa am putea afla procentul 
luptătorilor noştri 

David Deac, preot. 

Declaraţiunile d-lui · 
, Nicu Filipescu. 

plăcerea unui creştin care desgroapă moaşte Reproducem din „Ziua" organul legaţiunt:i austro
sfinte şi se îmbată de parfumul lucrurilor vechi. ungare din Bucur(.!ştl, următoarea telegramă primită 
Pe când era student fusese foiletonist literar la din B1zda1Jesta: 
ziarul Opinia din Iaşi şi păstra şi acum păturile _ Ziarul „A Nav", continuând seria de inter-
ziare!or, ·c:tre îi închisese comoara gândirei, viewuri publh:ă <lcclarattile d_lui NiCll Fi!ipescll. 
menită să rămână obscură. In introducere, corespondentul sus zisului ziaŢ 

Vorbea acum despre necesitatea de a ser\, stabileşte, că d. Nicu ~~lipescu este. up. ~uşman fa-
c.a de~pre o manie, stăpânitoare la spiritele ti- natic al Austro_-Unga51~1. . -· . . 
nere, dar care trece cu vremea. Inspiratia lui de I ~. 1 .La cele. ~V mtreban Ptt~e de co:csp?n~e·"\r~ 
pe vremur.i, care avea ceva din. libertatea apu-1 f1.!p~scu a r_,~sp~ns ~curt ca, crede I~ _v1ctona V 

swlui, se mărginise la orizontul strâmt al unor plc1 ~nt_clcgc1 t,v d?_r ca nu c:ed: cu mei un preţ ca 
aprecieri iuri<lke şi Ja, .pernpectiva veşnicei ln- Romama va ramane neutra, ~.:easta poate pentru 

· ă · · · (V ) \ că nu doreşte ~ceastă neutralitate. 
namti n. · a urma. 1

1 
Relaţiile României cu Bulgaria sunt bune. ; 

, In schimbarea dela ministerul de externe au~ 
l stro-ungar, d. Filipescu v.e.de o rh·:alizare între Au-„~-----

l stria şi Un~aria. · 
·:--·.· ... , 

Pa11:. J. 

Referitor la Rom<înii din Ungaria, d. Nicu Fili
p;;s1,u a spns urm.:ttoarcle: 

- „Numai posedând credinţa fanatică a 
lOnteiui Tisza poate cineva admite, că star::a 
lu-crnrilor de azi, zidită pe iluziuni derizorii, va 
put0a Jăinni. De cinci ani încoace Europa este 
înclreptată de către principiul nationalitătilor 
spre a.Ue câi noui. Unituiea germanâ, unitatea 
itaiianil, imle;;em!cn(a statelor balcanice afJia 
au tijuns la prima lor eta1Jă. Principiul este atat 
de puternic, încâi isvoarele lui nu au putut secu 
încă. 

Abia au fost go11iţi Turcii din Europa şi ras
boinl european a şi promis noui rezultate ace
stui priucipiu. 

Dacă trtpla-în(elegere va ieşi învingătoare 
popoarele subfugate vor ob(ine un mare triumr 
dar şi în cazul când Germania va avea vi ctorra 
finală priucipiul nationalită(ilor va înregistra rm 
triumf". 

La sfârşit d. Filipescu s'a exprimat despre Au
stro-Ungaria într'un ton at8t de plin de ură încât 
reproducerea acestor declara\iuni a fost imposi
bilă. 

Corespondentul stabileşte la sfârşit, că fată de 
atâta repulziune, trebuie să se abtină a combate. 

lnmormântarea unui 
e1 ou necunoscut. 

Ni se scrie din Odvoş: 

lu -comwza noastră Odvoş ( com. Aradul ai) în 
I I (2.J) lamwrie, în o colibă vărâsit<l dela margi
nea satului a fost giisit un soldat rânit. Când s'a 
dat veste dânsul era în agn!1ie şi abia timp de n 
oră i-am mai putut privi suferintele, căci şi-a dat 
sufletul. Nll se ştie pozitiv cine-i .şi de unde-i, căci 
din cutioara oe o are fiecare soldat la brâu, lipsea 
adresa. S'a11 aflat la dânsul 2 ciirticele de rugii
ciu11i, din cari se poate conchide, că a fost mi su
flet curat românesc. Pe una din cărticele era scris: 
„Domnului: Ioan Bortuşi în Vurpod. u. p. Vurpod." 
f n portofelul său era un amulet cu fof'.Jgrafia sa 
şi a so(ii?i sale, ambii în costum seli.;;tenesc. 

Comisia militară sosită la fata locului, a con
statat, că respectival soldat a fost rănit de două 
e:loall(e,· unul i-a rupt degetlll cel mic, iar altul 
l-a perforat capul, ceea ce i-a ca!lzat .5i pierderea 
mintii - şi de u11de se poat·e explica şi de ce eroul 
nnstrn român, a llitat de toate datorin(ele sale şi 
şi-a ales pribegia. · ' 

lmnormf!lllnrea i-a fost frumna . .::ă. Femeile dia 
cr:mună şi-au îndep!fnit o datririr;;(i crestf1w1„cr!, 
grijindu-:l şi plângându-l, ca şi pe 11nul de a_l lc>r. 

Odih11ească în pace! 

lmm Evutb.a, Drcr>t. 

Ce e cu împrumutul Rornâniei 
contractat la Londra .. 

„Agenţia Română" publică următorul comu
nicat: 

O telegramă venită prin teiegrafia fără fir 
deia Lyon aduce ştirea că România ar fi con
tractat la Londra un împrumut nu mai mic decât 
de trei sute şapte zeci şi cinci de milioane de 
franci. Ziarele cari răspândesc aceste ştiri trag .... 
din faptul acestui împrumut şi concluziunile ce 
le-ar conveni. 

Nu în n;omente de împrejurări ca acele prin 
cari trc:::e astăzi Europa se pot contracta îm
prnmnturi de sute de milioane. Dar imaginaţia 
celor cari aruncă ştiri senzaţionale este fecun
dă şi dintr'un fapt de mică importantă poate să 
facă un eveniment. 

Iată" ce am aflat despre originea ştirei sen
zaţionale: 

Statul român are cea mai mare parte din 
datoria sa publică în străinătate, deci anuităţi 
de plătit în monedă străină, în Germania, în 
f ra:nţa, în Elveţia şi chiar în Englitera. Pentru 

· Germania s'au putut aproviziona din vreme 
măroi' ·deoarece tot exportul făcut de mai bine 
de ci~ci luni numai pe uscat a înlesnit dobân
direa de mărci. Franci au fost însă imposibil 
de dobândit aoi, ori cât de mare pret s'ar fi ofe-

·. rit pe ~i. In acela.ş timp îns,il. purtătorii de cu,... 
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poane din Franţa, Elvetia, Belgia, etc. şi băncile 
ce-i reprezintau, r·eclamau :cu îndârjire plata 
cupoanelor şi toate numai în franci; mărci re
fuzau absolut. Cupoanele dela două scadente se 
acumulase şi reclamatiunile se măreau. In a
L'eastă situaţie ministerrul de finanţe a emis bo
mrrile de tezaur în monedă străină le-a propus 
la mai multe bănci; unele din acestea au reuşit 
a le plasa în străinătate, procurând astfel sta
tului franci de oare avea trebuinţă. Astăzi cu
poanele din f ranţa, din Elveţia şi orice cupoane 
plătibile în franci se plătesc regulat. 

Iată originea ştirei senzaţionale de sute de 
milioane. Ne mărginim deocamdată la zecimi 
de milioane. -

Răsboiu şi lite.ratură. 
Discurs rostit la comemorarea lui Samuil Vulcan, lnte

meletorul şcolilor din Beiuş, de Dr. C. Pavel. 

(Sfârşit). 

Cum zisei, reliefarea vitejiei, a dragostei şi alipire! 
de pamântul strămoşesc, aşa cum la aceste înalte senti
mente ne îndeamnă literatura -românească, cartea de 
botez a neamului nostru, m'am mărginit numai la cei 
mal mari poet! şi gânditori ai noştri. - fn firul vorbirii 
mele pe tema aceasta, am ajuns şi la Ideea Iluzorică a 
aşa zisei „l' art pour rar(', artă pentru arid. 

Deja cele dintâi creatiunl ale geniului omenesc, ne
peritoarele epopee ale lui tfomeros, de-o parte preamă
resc eroismul poporului elin, Iar de altă parte ne des
făşoară curătenia moravurilor şi a datoriilor familiare 
ale acestor croi. - Şi toate aceste poetul legendar, 
sub care se ascunde însuş spiritul întregului neam elin, 
nu le cântă numai de dragul eroilor săi, ci în opera a
ceasta el urmăreşte îndemnuri şi scopuri de ordin mal 
~uperior. Are în vedere înalte -tendinte morale şi educa
tive, cari toate aflându-şi cea mai puternică expresie 
în creaţiunile omerice, au făcut din suspinele vagabun
dului poet biblia poporului elin, acelui popor, care în 
strâmtorile dela Thermopylai şi pe şesul dela Marathon 
a sciis cele mai superbe pagini în istoria lumii. 

Şi istorisirea, că Alexandru cel Mare purta necon
tenit cu sine într'o cutie de aur poemele omerice, ne 
spune un mare adevăr pedagogic. 

Asta şi îndeosebi poezia este lsvorul celor mal pu
ternice îndemnuri şi nizuinte în viata popoarelor înce
pând dela Tyrthaios până în ziua de azi. ln ea trăiesc 
şi cresc toate aspiraţiile unul popor. 

Ce-i drept, prin strălucirea el, poezia tinde a fi 
universală, dar prin origine, ea trebuie să fle mai întâi 
tiparul gândirii şi al simtiril unui popor. Precum cul
tura omenirii rezultă din cultura deosebitelor popoare, 
tot astfel şi poezia trebuie, ca mai întâi să aibă cultul 
aspiraţiilor, durerilor şi al idealurilor unui neam, trebuie 
să fie adânc naţională ca apoi - găsind răsunet în 
!ibuciumările tuturor inimilor omeneşti, prin puterea 
geniului creator să poată deveni universală. 

ln special cultura românească are să caute în scri
sul romtlnesc nu numai valori mari, ci şi suflete mari, 
pentrucă n'avem trebuinţă numai de rafinarea - sub 
care cele mai de multeorl este de a se întelege tocirea 
ori chiar tâmpirea - gustului estetic pe nu ştiu ce teme 
exotice şi decadente şi simbolistice, el mai de grabă in-
11ăl(area moravurilor de cinstirea comorilor noastre su
fleteşti, de vreme ce un popor nu creşte prin sctlncetele 
patologice ale nevropat/lor, ci prin inaltele sale valori 
morale. - Aceste sunt temeliile adevăratei educatll şi noi voim 
nu numai Instrucţie ci şi educatle Educatle este 
aceea ce rămâne, când lectiile din scoală prind a se 
uita. Nu ne trebuiesc tineri plictisiţi şi saturaţi, ba 
chiar revoltati contra ştilntel, ci trebuinţă avem de oa
meni însetat! de ea, de tineri entuziasmaţi pe câmpul 
de luptă al vietii. N'avem lipsă - avem destui - numai 
de oameni clasificat! - ci de energii fizice si spirituale, 
cari apoi şi singuri să-şi continue şi să-şi facă mai de
parte educaţie apucată în atmosfera curată a şcoalei, 

devenind individualităţi şi forte productive în rândurile 
neamului - se înţelege - forte productive - muncind 
acolo unde poate fi mal de folos spre binele tuturora. 

Căci de-ar pune Dumnezeu 
P' orice om la locul stlu . 
Ar progresa mult mat lute, 
F ăr' ca altul sa ne-a/ute. 

• 
(Baraş) 

Părintii multora din vot, lublU elevi, att lupt! pe 
câmpul de onoare pentru apărarea patriei noastre. Voi 
încă nu sunteţi în măsură să luptaţi cu armele cele de 
fer. De aceea cu atu mai mare ~âriuinti aveţl să în-

văţaţi sl să vă lărgiţi cunoştinţele, ca într'o zi - având 
învăţătura cea bună şi minte şi Inimă încălzite de pil-

-dele marilor fii ai neamului nostru, de îndemnurile înăl
ţătoare ale şcoalei şi ale scrisului românesc, - să pu
teţi deveni la rândul vostru, membri folositori ai nea
mului, al bisericel şi ai patriei noastre. 

E scump pământul patriei pcntrucă el poartă nu nu· 
mai preţul acelora ce tră!esc pe el, ci şi al acelora ce 
au coborît în el. Acest pământ ascunde ş{ adăposteşte 
în sinul său figurile mari şi toată gloria trecutului no
stru; - şi tot acest pământ primeşte astăzi o parte 
din tăria şi mândria noastră, pe care o jertfim întru 
apărarea lui. - Şi această tărie şi mândrie a noastră 
este atăzi ostaşul român, care cu înaltele lui virtuţi, 

este una din cele mai de seamă forte morale şi comba
tante ale monarhiei. Oasele regimentelor româneşti -
precum în trecut aşa şi azi - albesc cele mai năstraş
nice câmpuri de răsboiu lovind în duşman până la cea 
din urmă răsuflare. Drept ce îngrijind şi luminând a
cest popor aducem cel mai mare serviciu patriei şi 

înaltului tron, aşa cum a făcut aceasta Samuil Vulcan 
şi ceilalti binefăcători ai culturel româneşti. Viata po
poarelor în drumul către înfiripare şi desvoltare e ca 
şi sămănătura holdelor, ii trebuieşte vreme caldă şi se
nină, dar are lipsă şi de -ploi de rodire. 

Ploi de rodire şi lărgire a vietii noastre pe toate 
căile luminării şi ale propăşirii trebuie să fie sângele 
vărsat acolo, unde azi cere patria noastră. Şi noi credem 
că în chipul acesta poporul românesc cu adânci rădă
cini în trecut şi cu silintele de a se desvolta în viitor, 
vă răspunde în modul cel mal străluict înaltei sale mi
siuni Istorice, de-a fi avangarda si scutul culturii apu
sene aici la portlle nordostice. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale.. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pubU
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Dela cartierul principal se a
nuntă: In Beschizii orientali am respins n"11ile 
atacuri foarte vehemente ale P·1~ilor, cari s'au 
continuat şi noaptea. Duşmanului i-am cauzat 
mari pierderi. 

In partea de mij!oc a muntilor păduroşi lup
tele iau un curs favorabil. Trupele aliate, cari 
au ocupat ieri de~a duşman pozitiile de pe în
năltimi, apărate cu îndârjire, au făcut 1000 pri
sonieri si au capturat mai multe mitraliere. 

In Polonia si Galitia occidentală situatia e 
neschimbată. Mai mult e linişte. 

Berfin. - Dela cartierul principal german 
se an un tă: Atacurile francezilor împotriva po
zitiilor noastre dela Perthes le-am respins. In 
celelalte puncte ale frontului au avut loc nu
mai lupte de artilerie. 

La hotarele Prusiei orientale nu e nimic nou. 
Spre nord dela Vistula luptele cu artileria ru
sească s'au terminat cu aruncarea Ruşilor în
dărăpt. 

Spre sud dela Vistula atacurile ce le-am fă
cut spre ost dela Bolimow au avut ca rezultat 
cucerirea Iocalitătii Huclin. · Pentru Wolla 
Sckidloviecka lupta continuă. 

Dela prima Februarie până acum am făcut 
azi peste 4000 prisonieri şi am capturat 6 mi
triliere. 

Atacurile Ruşilor făcute noapte împotriva 
'pozitiunilor noastre de lângă Bzura. le-am res
pins. 

Noua ofensivă rusească în Prusia 
orientală. 

Amsterdam. - Ziarelor din loc li se anuntă 
din Petrograd: Ofensiva rusească se desfăşoară 
renede. In Prusia orientală fortele ruseşti exe
cută mari mişcări de aripi, pentru ca să învă
luie aripa stângă a Germanilor. Fiind pozitiile 
germane la Mazuri prea întărite, ofensiva ru
sească se îndreaptă înspre Tilsit. In acelas timp 
Rusii îi strâmtoresc pe Germani la Insterber~ 
şi le ameninţă serios la Pirkallen aripa stângă. 

Genf. - Sosind generalul Pau în Rusia, Ru
şii vor căuta acum să împlineaocă dorinţa alia
tilor sf vor trimite pe câmpul de luptă din Polo
nia rusească forte mai mari. Ştirile din sursa 
demnă de toată încrederea,· spun că Ruşii î:;;i 
retrag trupele din Galiţia şi Bucovina, iar din 
comunicatele iermane reiese că în acelaş timp 
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în Prusia orientală se poate constata o activi
tate a trupelor ruseşti. 

Anglia comandă submarine. 

Berlin. - „Tăgliche Runschau" e informat 
din America că guvernul englez a comandat în 
America o escadră întreagă de submarine. 

„Germania Herold" din Montreal scrie dPs
pre aceste comande: „Canadian Vickers Com
pany" din M'Ontreal a primit comande dela,,_ 
guvernul englez pentru construirea a 20 sub- -
marine după planurile elaborate de inginerii 
marinei engleze. In fabrica din Montreal se lu
cră deja la 1 O submarine de aceste. 

Baza de operatiune a submarinelor 
germane. 

. ' 

Roma. - Englezii doresc să micşoreze suc
cesul submarinelor germane, acuzându-i cu 
trădare pe Irlandezi. Ei răspândesc ştirea fan
tastică, că submarinele germane au un loc as
cuns pe tărmurul Irlandei, de care se folosesc 
ca bază de operaţiune, iar marii propietari ir
landezi i-ar ajuta în acest scop pe Germani. Din 
cauza aceasta amiralitatea engleză supraveghia
ză foarte rigoros ţărmurul irlandez. 

Ofensiva armatei austro-tutgare. 

Berlin. -- CoresPondentul de răsboiu al zia
rului„Vossisc'he Zeitung" scrie: Dacă vom asu
ma toate evenimente1e, avem în fată tabloul o
fensivei rrP-nerale a armatelor austro-ungare im.
potriva aripei din stânQ'.a a armatei principale 
ruseşti. Aceasta ofensivă a fost până acum cu 
succes în deplină măsură si avem deplină spe
rantă, că si viitoarele operatiuni vor aduce 
numai succese armatelor aliate. Cu cât e mai 
~reu pe câmpul de răsboiu din Galitia occiden
tală atacul frontal împotriva poziţiilor întărite 
ale Ruşilor, cu atât mai mult trebuie să pre
tuim şi acest pas ofensiv al aliatilor. 

Budapesta. - Corespondentii de răsboiu a
nuntă: Ofensiva noastră progresează. In tot 
locul unde duşmanul î.ncearcă o contraofensivă, 
îl înfrângem. Cooperând cu aliatul nostru am 
împins îndărăt aripa stângă a Ruşilor si am fă
cut mereu prisonieri. Prisonierii spun că guver
natorul rusesc din Lemberg îşi pachetează lu
crurile şi se vede că în Martie câmpul de luntă 
va fi transpus iarăş pe pământ rusesc. 

Ofensiva pentru eliberarea 
Przemyslulul. 

Berlin. -- „Berliner Tageblatt" anuntă din 
Petrograd: Trupele austro-ungare îsi îndreaptă 
toată atentiunea spre Przemysl. Pozitiile lor ce 
se găsesc spre sud de cetate si excelentele lor 
trenuri strategice le va sprijini în chip deose
bit ofensiva. 

Bllcureşti. -- „Journal des Balcans" scrie 
despre asediarea Przemyslului: Rusii văzând 
că nu pot avea succes au strâns si mai mult 
cercul în 'jurul cetăţii asediate_ Asediatii sunt 
însă adevărati eroi şi martiri. Frigul e la 29 · 
grade sub nulă si soldatu suferă foarte mult din 
cauza gerului. Aeroplanele mentin încă legă
turi între Przemysl şi Cracovia.· Toti admiră 
curajul ofiţerilor pilot!. 

SuccesuJ ofensivei noastre în 
CarpatJ. 

Ungvdr. - Snre apus dela Lupkow luptele 
continuă fără întrerupere. Rusii încearcă să 
contracareze înfrângerile din ur~ă. prin ata
curi indreptate împotriva pasului Duela. Tru
pele noastre au întărit trecătorile ce duc din 
Galitia în comitatul Zemplen. Pu~ii lasă pe câm
pul de luptă un număr enorm de răniti, morti 
şi prisonieri. Artileria <r0rmană sprijineşte cu 
efect activitatea trupelor noastre. 

Ruşll au evacuat Cotomea. 

_ Viena. - Ofensiva trupelor austro-uni.tare 
progresează cu succes în Carpati. Ungaria am 
eliberat-o deplin de dusmarii, Iar toate inăltl
mile din Ga1itia sunt în posesiunea noastră. 
Rusii au evacuat Colomea. Nadworna şi Sa-
nok. 1 functionarii austr1eci 1ai acestor orase 

au fost provocati să stea ~ata pentru ca să-şi 
reocupe posturile, 
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Apărarea Carpaţilor din volnta 2u· 
vernului ungar. 

MilanoY·-2- Lui- ~.Cdrtlre de Ila Sera" i se te
legrafiază dih' Petrdhad: Ofensiva trupelor au
stro~ungare ia proportii tot mai mari cu forte 
înse"innate~ iar frontul se lungeşte tot mai mult. 
Se 'p.are',' că la această ofensivă iau parte toate 
corpurile de armată ungare, oesetvându-se a
ceste mişcări chiar şi la armata, cari:> până a
cum era în expectativă. Se afirmă că austriecii 
au primit întăriri Unsemnate. Scopul acestor 
operatiuni ar fi după cum se crede aci - for
marea unei linii puternice de defensivă în fata 
Carpatilor şi în Poz.itiile, ce le ocupă în Carpati, 
asa că Ruşilor să li se pună în fată un zid pu
ternic, peste care să nu poată trece. In hotărâ
rea aceasta a comandamentului armatei austro
ungare se crede, că se validitează vointa gu
vernului ungar. care voieste să apere integrita
tea teritorului ungar. 

Deschiderea consiliului Imperial rus. 

Petrograd. - Preşedintele consiliului de mini
ştri rus inaugurând Duminecă sesiunea consiliului 
imperiului a pronuntat următorul discurs: 

„Conform ordonanţei imperiale, consiliul a fost 
convocat după şase luni de vacantă. Astăzi con
sil'iul îşi începe lucrările în mijlocul ecourilor şi 
furtunilor răsboiului; într'un asemenea moment a
locutiunea mea va fi scurtă, deoarece o astfel de 
vreme cere acte, iar nu cuvinte. Cu credinţă ne
mărginită în provenienta divină, care .a binecuvân
tat initiativa suveranului nostru, cu încredere pro
fundă în direcţiunea augustului generalisim pus 
prin vointa suverană în capul armatelor ruse; cu 
speranţa nestrămutată în valoarea încerca.tă a tru
pelor noastre victoriase; cu gratitudine recunoscă
tori pentru meritele aliaţilor noştri, aşteptăm în 
linişte şi siguranţă sfârşitul răsboiului celui mare 
pentru justa noastră cauză, luptă pe care n'am · 
început-o (?) şi mai putin am primit-o. . 

Salutându-vă cu ocaziunea inaugurării lucrări
J:or dv. ordinare, îmi permit a exprima siguranţa 
că munca dv. va fi pătnmsă de conştiinta şi de în
semnătatea excepţională a împrejurărilor actuale . 
şi că vă veti · lăsa a fi călăuziţi de acelaş avânt 
patriotic ce consiliul imperiului a manifestat acum 
şase luni". 

Preşedintele consiliului imperiului d. Galuboff, 
a pronunţat un discurs în care a zis: . 

„Consiliul îşi reia lucrările în mijlocul unui răs
boiu în care Rusia a fost târîtă de imperiul1 vecin, 
răsboiu măreţ, care cere punerea în joc a tuturor 
resurselor acestei tări, care în strânsă unire cu 
suveranul iubit, este gata pentru toate jertfele ne
cesare pentru mentinerea onoarei, demnitătii şi in
tegritătii Rusiei". 

Preşedintele a zis mai în urmă: 
• __,.. . .In silinţele sale de a tăia dill' rădăcină ame-

. ninţările permanente ale păcii din partea impe
riilor Europei centrale, Rusia nu este izolată, ci 
luptă în deplin acord cu alte mari puteri. Glorie şi 
cinste vitezelor şi glorioaselor armate şi flote a
liate! Preşedintele a adus apoi omagii artei gene-
. railisimului mare duce, silintelor viguroase ale 
glorioasei a:rmate ruse, îngrijirilor neobosite date 
rănitilor de împărătesele auguste şi de fiicele ta
rului, marile ducese, şi a sfârşit zicând: Consiliul 
imperiului este însufleţit de cre4inta nestrămutată 
în puterea Rusiei şi exprimă împăratului înainte de 
reînceperea lucrărilor devotamentul său". 

Atitudinea Româniel 
Bucureşti. - Ziarul„Seara" publică un ar

. ticol în care scrie între altele următoarele: 
„România, ca toate statele mici cari n'au 

fost silite să intre vrând nevrând în cel mai 
sălbatec măcel care a î·nsângerat vre-odată o
menirea, a rămas neutră privind îngrijată spre 
granitele sale dincolo. de cari se aud bubuituri 
de tun şi pârâit de gloante. 

Neapărat că fată de proportiile îngrozitoare " 
pe cari le-a luat acest răsboiu, guvernul a făcut 
tot ce i-a stat prin putintă ca evenimentele, 
ori cât de neprevăzute· ar fi, să nu ne surprindă 
nepregătiti. . 

S'au complect:lt lipsurile armatei •. s.'au luat 
1ntinse măsuri militare, s'a cl1utat să se risi· 
gure existenta familiilor acelora ce ar fi che
mati pe câmpul de luptă în caz de răsboiu. 

Sunt acestea măsuri impuse de împrejură-

rile tragice ptin cart trece astăzi tntreaga ome
nire şi ar fi fost criminal guvernul care nu le-ar 
fi luat. · 

Totus· asta nu înseamnă că vom merKe la 
răsboiu, că ne vom arunca singuri în baia de 
sânge în care se bălăcănesc acum atâtea po
poare. Păstrăm ueurraUtatea atâta vreme cât 
nu vom fi provooo(i şi deocamdată nimeni nu 
ne provoacă". 

O nouă propunere a Papei. 

Milano. - Papa a făcut o nouă propunere 
capilor statelor' beligerante privitoare la schim
bul prisonierilor civi1i: femei, copii şi bărbati 
trecuti peste 50 de ani. Germania şi monarhia 
afirmativ au aderat la această propunere. 

Anglia va ttontinua• răsboiul şi singură. 

, Londra. - Lord Churcill a declarat în fata 
ziariştilor, că Anglia va continua răsboiul până 
când Germania, nu se va preda ca învinsă. 
Chiar. dacă Franta s'ar hotărî să termine răs
boiul, Anglia îl va purta mai departe şi singură. 

Stare de asediu in Lemberg. 

Petrograd. -· Guvernatorul 'din Lember~ 
a; decretat starea de asediu în oraş. Toti banii 
publici au fost duc:i din oraş. 
I 
l 
I 

Redeschiderea transportului de mărfuri 
în Bulgaria prin România. 

I Viena. - In baza informatiunilor câştigate 
l 

idin cercurile reprezentantitor diplomatici ai 
statelor balcanice la Viena, tratativele pornite 
între România şi Bulgaria în scopul uşo rării cir
culatiei de trenuri pentru mărfuri între cele 
două state, adecă transportarea de mărfuri de
stinate Bulgariei prin România, au dus la rezul
tatul dorit. Din cauza îmbulzelii pe căile f~„~te 
r,omâne, mărfurile trimise din Austro-Uniraria · 
sau Germania în Bul~aria n'au mai putut fi 
transportate· prin România. Guvernul bul~ar a 
jncercai să primească acPc;te m:ldnri pe Dunăre, 
dar· şi aci a întimpinat pierderi mari. . 
· Jn baza întelegerii acum încheiate între Ro
mânia şi Sutgaria, .căile ferate române vor tans
porta toate mărfurile destinate pentru Bulgaria. 

linprumut german pentru Bulgaria. 

Sofia. - Tratativele urmate din însărcinarea 

guvernului bulgar, de către directorul băncii oto
mane din Sofia Dr. Stoianow cu consorţiul bănci
lor germane, condus de Disconte Gese'Jllschaft din 
Berlin, au avut ca rezultat, că consorţiul a pus la 
dispoziţia Bulgariei un împrumut de 75 milioane 
mărci în :aur, iar peste 3 luni înd alte 75 milioane 
şi aceste adecă în rate de 10 milioane tot la 2 săp
tămâni. Jmprumutu.I a fost ac·ordat Bulgariei cu 
interese în total de 7 şi jumătate procente. 

Insemnătatea pre2ătirilor militare 
a României. 

Sofia. - D. Tonceff, ministru de comert al 
Bulgariei întâlnind la Rusciuc pe d. ·Radeff, mi 
nistru bulgar în Bucureşti, acesta i-a comunicat 
că e neadevărată ştirea că România s'ar afla 
îti pragul de a întra în răsboiu. Mobilizare gene
rală nici nu s'a Id.cut. E vorba nu.mai, după. ex
plicaţiile oficiale române, că după ce geograJi
ceşte România este situată în centrul furtunelor 
europene,· să fie pregătită mil.ităreşte, T1ll cumva 
evenimentele să-i aducă vre-o surpriză. 

D. Arlon în Rusia. 

Petrograd. - D. Arion, fost ministru ro
mân a sosit 'În capitala Rusiei. 

rr 

I . 
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i Lagările de aeroplane. : 
I - Cum se pregătesc cercetlrtle aeriene. ~ 
I Un lagăr de· aeroplane se compune dlntr.'un număr 

cJţ <;orturl aşezate unul lângă altul. Un asemenea parc 
~ aeroplane e provăzut cu toate cele necesare până in 
c~le mai mici amănunte, dela aparat şi atelierul de 
s~urat, până la legătura telefonic~ din automobitulbirou. 

1 Din cauză că aceste lagăre se strămută foarte ade. 
sbori, astfel că în câteva ceasuri trebuie .să fle gata 
~ plecam, biroul ·e Instalat· într'un omnibus având . _ 
~ateriale de scris, telefon, rafturi.cu cărti şi acte, hărti 
ş alte materiale necesare. 

Două· alte omnibuse servesc la transportul echipei •. 
r tr'un cort al lagărului e depozitul de benzină şi ulei •. 

elelalte corturi sunt destinate aparatelor de sbural 
Afară de acestea ·fiecare lagăr ·mal are ·o stattane 

.cteorologică. Arta răsbolului modern, care a ştiut· să ' · 
ciue şi aerul în serviciul el, atârnă acum cu mult mai 

1, uit de starea atmosferică. . · 
Aviatorul şi aeronautul, care vrea să întreprindă un 

or de recunoaştere, trebuie să ştie mai dinainte la ce · 
tbrie a vântului şi la ce dlrectte a curentelor atmosfe- ·• 
~ce trebuie să se ·aştepte. Căci de aceasta nu depinde.,'. 
dumal rezultatul sborulul, ci şi siguranţa dlrlgeabllului, 
qare e o ar-mă pretloasă şi de aceea nu trebuie expus 

!zadar. 
In acest scop fiecare e înzestrat cu · statlunl meteo

logice de câmp, compuse. dintr'un automobil cu ln-
trumentele necesare, .fiind condus de un meteorolog si 
âteva ajutoare. Cel mal însemnat Instrument e „pllot
alonul". 

El serveşte la cercetarea stărei atmosferice la inăl
trii mari. Se ·compune dlntr'un balon de gumă umplut 
u hidrogen. Pentru umflarea acestuia fiecare statlune 

tre tuburi de otel cu hidrogen comprimat. 
De acest balonaş sunt atârnate Instrumente cu apa-

j
ate automate de înregistrare, care cântăresc ln total 
am 5 kgr. şi I se dă apoi drumul. 

Aceste Instrumente sunt anemograful (pentru măsu
at Intensitatea vântUlul), barograful, ibermograful sl 

lydrograful (pentru măsurarea umidităţii aerului). 
Inălţarea e urmărită cu ajutorai unul Theodollt pen

ru a se putea determina dlrectta vântului la diferite 

r
ăltlml. „ 

Pilotbalonul se înaltă, în timp ce aparatele înreiii
strează, până când învelişul de gumă plesneşte. 
; Instrumentele însă, cu ajutorul unei umbrele ce se 
ţăseşte în interiorul balonului, cad llnlştlt pe pământ. . 
i E de mare Importantă de a se şti dlrectla şi intensi
tatea curentelor atmosferice, cari sunt diferite la su-
prafata pământului decât la înă.ftimi mari. · · 
1 Asa se întâmplă că la 1000 de metri domneşte un 
vânt asa de puternic încât ar îngreuia manevrarea 
unui Zeppelin. pe când la 600 metri curentul e potrivit. 
e bine să ştie aviatorul când se înaltă la ce înăltlml 
poate întâlni curente favorabile. . 
; Cu ajutorul telefonului şi telegrafului de câmp rez11l
tatele înregistrate pe instrumentele balonului sunt· ~ 
munlcate dela statla meteorologică la lagărul de aviatle 
&I de aici la comandamentul general, care dă apoi ordi
nele de recunoaşteri potrivit acestora. 

„Principiul nattoitalltătilor în Imperiul habs
burgic". Despre tema cu acest subiect a vorbit 
la „Cercul de studiii al part1dului conservator·~ 
din Bucureşti d. Vişoiu..iCornă(eanu, fost depu- · 
tat, profesor universita:r. Conferentiarul a ince
put prin a explica principiul nationalitătilor din 
punct de vedere filosofie şi social; el' este re
zultatul tendintelor de grupare a tuturor indh 
vizilor de aceeaş nationalitate, a tendintelor de · 
întrei;!ire etnică şi politică a statelor. · 

Austro-UnR"aria, statul cu populatia cea mai 
împestritată, cu alcătuirea cea mai posibilă, va · 
avea mult de suferit de pe utma apJlcării a~ · 
cestui principiu, - dacă bineînteles,. ar ieşi 
sdrobită din actualul răsboiu. 

Conferlnta dlut O. Oora. Ni se anllnfil din 
Bucureşti: Mâne, Vineri, în 23 Ianuarie v., d. 
Octavian Ooga va ţine o conferinţă la Ateneu. 
D. Goga va vorbi despre „Calvarul nostru". 
Conf erinfa aceasta se ţine din iniţiativa ,.Soc. · 
naţionale ort.", pentru venirea în ajutorul R~ · 
mânilor refugiaţi din ţările vecine din cauza· rds
bolului. 

Executarea crhnlnalUor din Seralel'O. Se' .... 
nuntă din Seraievo: Iert tnainte de ameazi l: 
orele 9 a fost executată sentinta de moarte asu 
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pra criminalilor Veljko Cabrilovi!s, Nisko Iova· 
novici şi Danilo Ilici, cari au avut parte în omo
rârea perechei moştenitoare. Executarea crimi
nalilor s'a petrecut fără nici un incident. Iakov 
Milovits şi Nedjo Kerovits, cari deasemenea au 
fost osândiţi la moarte prin ştreang, au fost a
gratiaţi schimbându-li-se pedeapsa în temnită 
pe viată resp. 20 ani temniţă grea. 

Sentinţa a fost executată iasupra celor 3 cri
minali de călăul Seifert şi mai întâi asupra lui 
Cabrinovits. Criminalul înainte de a se pune su1' 
furci s'a apropiat de preot şi sărutând crucea 
de trei ori, i-a zis: nu salutul meu sotiei mele 
şi spune-i, că am fost. cu gândul la ea si în cea 
din urmă clipă a vietii mele''. Punându-se sub 
furci criminalul a strigat: „Trăiască poporul!'' 
Sunetul tobelor i-a înăbuşit însă cuvintele. A! 
doilea criminal Iovanovici a păşit sub furci tre
murând. Când călăul i-a pus ştreangul în gru
maz a strigat şi el: „Trăiască poporul!" Ilici se 
.arătase de tot apatic. 

O reflexie la articolul dlui Dr. P. Cioban. 
Primnn următoarele rânduri ou rugarea să Ic 
l>Ublicăm. 

Băncil.e pot plăti dividenda fără să facă prin 
a.sta nedreptate deponenţilor. Pentrucd şi ace
ştia pot f ărd nici o piedecă să-şi ridice interese
le după depuneri, cari interese li s'au capitali
zat la 31 Dec 1914. Jar dividenda corăspunde 
intereselor; şi până câ11d deponenţii, şi conform 
moratoriului, dispun, în parte, asupra depuneri
lor, - acţionarii niciodată nu se pot atinge de 
capitalul acţionarilor, şi asta tocmai. în favorul 
deponenţii-Or. - Dr. Andreiu Pop, advocat. 

·Tifosul în Bucureşti. Cetim în „Steagul''. 
„ln Bucureşti s'au mai descoperit încă noui ca
zuri de tifos exantematic. faptul e de o extre
mă gravitate, dat fiindcă tifosul exantematic.: 
este socotit din punctul de vedere al contagiu
nei şi al mortalitătei ca cea mai primejdioasă 
boală după ciumă. 

Mijloacele medicale de luptă împotriva boa
lei odată declarate, - aiproape nu există; nu 
există deasemenea nici un vaccin pentru pre
venirea ei, - micro-organismul care o produce 
nefiind mcă cunoscut. 

Cele 9 cazuri noui ne îndreptătesc să ne 
alarmăm cu atât mai. mult, cu cât este lucru 
constatat că majoritatea Bulgarilor-macedo
neni cari ne-au adus această boală, s'au adăpOS·· 
tit pela brutării, simigerii sau bragagerii. 

Consiliul de igienă al Capitalei convocat cu 
toată graba necesară de d. Dr. Skupiewsky, s'a 
întrunit şi a discutat timp de 3 ore măsurile 
sanitare ce trebuesc luate pentru a se evita iz
bucnirea unei epidemii. 

. . ·Ca încheiere a deliberărilor sale consiliul de 
· igienă a hotărât următoarele: 

a) Toti boJ.navii găsiţi să fie izolaţi la spitalul 
Colentina. · 

b) Toti contactii să fie trimeşi la barăcile de 
izolare dela Zerlenti şi supuşi unor foarte de 
aproape îngrijiri din punctul de vedere "al cu
răţeniei corporale; să fie lăsati apoi liberi, dar 
sub observatie medicală. · 

c) Toate localurile unde se vor găsi bolnavi, 
sau acele ln cari au locuit mai inainte bolnavii, 
vor fi supuse desinf ectiunei, şi, de va fi nevoie, 
vor fi închise pentru câtva timp. 

d) Se va căuta să se dea de urma tuturor 
prisonierilor de răsboiu, cedaţi de Austro-Un
garia, Bulgariei, cari s'ar afla încă la noi în ţară, 
spre a se putea lua fată de toti măsurile de su
praveghere sanitară 'Ilecesare. 

· e) Se va cere direcţiei generale sanitare să 
impună un control la frontieră asupra străinilor 
cari vin din regiuni contammate de epidemii cu 
caracter grav. 

f) Se va căuta să se cunoască statornicirea 
dezertorilor şi a refugiaţilor cari vin la noi în 
tară, spre a se iputea exercita şi asupra aces
tora controlul sanitar necesar. 

Prin măsurile de mai sus însă populaţia nu 
e degajată de concursul ce-l datoreşte autorită
tei, pentru descoperirea cazurilor de boală ~u 
pre1ntâmpinarea lor, precum şi a aflărei actua-

1 

lelor locuinţe a bulgarilor macedoneni, de cari 
e vorba. · 

Denunturfle se pot face fie prin telefon, fie ; 
J:>tfn scris - la nevoe chiar nesemnat - la pri- ! 
măria Capitalei sau la medicii comunali". l 

Ştiri din România. In actuala sesiune a 
Curţii cu juri din Bucureşti se va judeca pro
cesul atentatorului turc care a atentat, la Bu
ucreşti, la viaţa fraţilor Buxton. Atentatorul va 
fi apărat de către d-nii /. Peretz .. prof. univer
sitar, de d. C. Disescll şi R.. D. Rosetti. 

- La Ateneul din Bucureşti va avea loc, în 
seara de 31 Ianuarie, o „Seară Eminesciană" 
pusă sub patronajul d-lui V. G. Mortun şi ~u 
concursul mai multor artişti şi literaţi. 

Reteta ce se va realiza pe urma acestei se
rate va servi fondului necesar pentru ridicarea 
unei statu·i la laşi lui Mihail Eminescu. 

- Producţiunea petrolului brut în România 
în Decemvrie 1914 se cifrează dup ădatele ofi
ciale, la aproape 181 mii tone. Cu alte cuvinte 
această producţiune e mai mare cu 33 mii tone 
fată <le producţiunea din Noemvrie acelaş an. 

Cu ce se ocupă Edison? Cu multe. Aşa a 
declarat la congresul electricianilor din t'ila
aelfia, că în prezent îl interesează mai mult 
chestiunea de a face ca aripele aeroplanului să 
se miste ca acele ale pasărilor, dar nu încet, ci 
extraordinar de repede, să se înalte si să se 
lase de pildă de două sut.e de ori pe minut. Sp~
ră apoi să deţină o mare energie electrică din ... 
carbon şi perfectionează cinematograful făcân
du-l şi ieftin, aşa ca să nu coste fiecare film de
cât numai câţiva bani. · 

t Damaschin Cosma, învătător ~r. or. rom. 
penzionat, tatăl dlui advocat Dr. Aurel Cosma 
din Timişoara, a încetat din viată în 22 Ian. n. 
în etate de 70 ani, şi a fost înmormântat, după 
ritul gr. or. rom„ în 24 Ian. n. din biserica gr. 
or. rom. din Timişoara-fabric, în cimiterul din 
U!:,e.da Buziasului. Odihnească în pace! 

Coroan~ eterne. Neconsolata doamnă Ileana 
Dr. Vasinca n. Stroia, sotie de advocat din Pui 
ir. loc de cunună peritoare pe cosciugul iubitu
lui ei socru Ioan Vasinca, fost proprietar în 
Micloşlaca şi întru vecinica lui pomenire, dă
ruieşte 10 cor la „Fondul iubilar Nicolae Cris · 
tea pentru monumentele bărbaţilor binemeritaţi 
ai meseriaşilor''. Pentru prinos, dorind rnângă
iere celor îndureraţi, exprimă sincere mulţumi
te, în numele „Reuniunii sodalilor români dm 
Sibiiu, prezidentul ei Vie. Tordăşianu. 

Convocare. „l-a Reuniune de înmormântare 
din Maieri îşi va tinea a Vll-a adunare gene
rală în ziua de 12 februarie la orele 3 d. a. in 
sala şcoalei conf. gr. cat. din Joc. In cazul când 
membrii nu s'ar prezenta în număr corespun
zător, şedinţa se va ţinea duvă 8 zile, fără alt 
convocător pe lângă următorul ordin de zi: Ra
portul despre activitatea reuniunei. Supracenzu
rarea raţiocinului. Desbaterea plângerilor date 
în contra comitetului. Modificarea statutelor. 
Reconstruirea biroului. Eventuale propuneri. 
, Călători persani prin Iaşi. Zilele trecute au 
trecut prin Iaşi, plecând spre Rusia, Mula Ma
homet, şeicul din Bukhara, împreună cu nume
roşi persani, între cari se aflau însoţiţi de lo
samudino ttogca, Mula Bazarof, Abdul Alim 
Kirhor, Abdul Sador Mîrza, Ahmed Skarkribof, 
Burile Miazuk, preoţi mahomedani. In afară de 
aceste personagii, şeicul Mahomed mai era în
soţit de 25 servitori. Călătorii în frunte cu bă
trânul Şeic s'au oprit câtva timp prin oraş, pâ
nă la plecarea trenului de Ungheni. Seicul a 
declarat că tinta călătoriei este Mecca. 

D. N. Batzaria se va stabili în România. 
Aflăm. că fostul ministru turc, d. N. Batzaria, 
şi-a dat demisia din demnitatea de senator o
toman şi a venit în Bucureşti, unde :are intentia 
de a se stabili. D. Bâtzaria, care este Rom:l.n 
macedonean, s'a hotărât să ceară recunoaşte
rea calitătei de cetăţean român. · · 

„Scumpe domnule rege". De ziua sa ono
mastică, regele Albert al Belgiei. a primit dela 
o fetită franceză de 8 ani, următoarea scri
soare: 

- ,,Scumpe domnule rege, îti urez ani multi 
şi-ti trimet un trifoi cu patru foi, pe care l'am 
căutat i<n grădina bunicei. Ştiu că ai fost năcă
jit şi de aceea vreau ca trifoiul meu să-ti aducă 
noroc, dtale şi scumpei dtale familii. Mama 
mi-a spus că dta şi doamna regină ati fost foar
te curajoşi, şi de aceea vă admir şi vă iubesc 
mult. Tare aşi voi să fii regele nostru al Fran- . 
ţei. Să trăiţi la multi ani dimpreună cu dna re- 11 
iin~, căreia îi sărută mâna 

Snzy". i 

Vineri, 5 februarie 1915. 

Ultima , ora„ 
GERMANIA ŞI AUSTRO-UNGARIA SUPRAVE· 

GHIAZĂ A TITU DIN EA RO MANIEI. 

Roma. - Un personaj din legatfunea română 
din localitate, fiind intervlewat, a declarat că nu 
se confirmă svonul privitor la o pretinsă prote-
stare diplomatică ce Germania ar fi făcut-o la Bu
cureşti. 

Principele Hohenlohe a fost însărcinat cu o mi· 
siune nu la Bucureşti, ci la Constantinopol, unde 
s'a şi dus trecând prin Bucureşti. 

Nu e mai puţin adevărat însă că oamenii poli
tici din Viena şi Berlin au ochii atlntlti asupra Ro
mânilor cari, cu toate că nu doresc răsboiu pentru 
răsbolu, au luat măsuri de apărare spre a putea 
face fată la ori ce surpriză. 

D. TACHE IONESCU LA ROMA. 

Bucureşti. - D. Tache Ionescu, a plecat la Ro
ma. Scopul călătoriei dsale se aduce în legdtură 
cu răsboiul actual. 

REZULTA TUL MISIUNE:I DLUI GHENADIEff 
LA ROMA. 

Roma. - Ziarele „Corriere delia Sera' şi 
„Giornale d' Italia" asigură că misiunea dlut Ghe-
11adieff nu şi-a atins scopul său. Astfel, în ceea ce 
prive.<>te chestia cu Serbia şi Grocia, guvernul ita
lian n'ar putea face nimica astăzi, pentru a hotări 
aceste două state scl facă concesiuni . teritoriale 
Bulgariei. 

IN JURUL INTERVIEWULUI DLUI AL MARGHI· 
LOMAN DAT ZIARULUI „A NAP". 

Bucureşti. - Ziarul „Steagul" este autorizat 
să publice următorul comunicat: 

„Dimineata" comentează un interview pe care 
şeflll partidului conservator rar fi dat corespon
de:ztului ziarnlui „A Nap" din Budapesta. D. Mar
ghiloman n'a dat şi n'a autorizat nici un Inter. 
vlew. Dsa a avut doar o conversaţie privată. al 
cărei senz nu corespunde de loc cu textul publicat 
de „Diminea(a'' şi pe care, de altfel, nici nu avem 
mijlocul de a-l controla. 

POŞTA ADMINISTRA TIEI. 

Vasile Ciuta, $ăuieşti. Abonamentul Dv. a ex-
pirat în 1 febr. a. c. · 

Simion Popu preot, Moci. Calendaru11 Vi s'a 
trimis cu data de 4 Ianuarie 1915. 

Jica :Anghel, Bedcherecul-mk" An1. prim~t 
4.80 cor. în abonament până la 31 Martie 191:,. · 

Cornel Bodea, Dud. Am primit 20 cor. în a
bonament până la 31 Mai 1915. 

Pavel Ivan, Vârşeţ. Am primit 7 cor în abo
nament până la 31 Martie 1915. 

· Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Convocator 
la adunarea generală ordinară a 'ReunLunei I-e 
de înmormântare a locuitorilor români gr.-or. 
din oraşul Besztercze, care se va ţine la 14 fe
bruarie st. n. a. -c. iar la caz de neprezentare a 
membrilor Reuniunei în număr complect, coll
form §-ului 27 <lin statute, fără privire la nu
măml rnembdlor - la 21 februarie st. n. a. !':'. 

la orele 1/2 11 a. m. în capela română gr.-or. din 
loc, cu urmă·torul program: 

t. Deschiderea adunărei generale prin pre
şedinte. 

2. Raportul secretarului despre activitatea 
Reuniunei în anul expirat. 

3. Raportuil cassarului, despre starea cassei 
şi raportul comisiunei ·oenzuratoare. 

4. ·Reorganizarea consiliului directiunei con-
form §-ului 31 din statute. 

5. Propuneri şi interpelări. 
6. Inohiderea a<lunărei genernle: 

Besztercze la 31 Decemvrie 1914. 

· Penţru consiliul directiunei: 

Dr. V. Pahone, 
.advocat, directorul ReuniuncL 

·ţl 
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TELEFON 

NR. 750. 

Executare 
promptl. 

,,ROMÂNUL" 

CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

SOCIETATE PE ACŢIUNI. 

ARAD 
STRAl)A ZRINYI, _NUMĂRUL lla. 

-fiind aprovizionat cu· cele mal mo
derne maşini din străinătate -şi patrie 
ca: maşini de cul~s, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne IJter.e, -
primeşte spre execu~re tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, -ti 
părituri pentru bănci şi societăţi, pre- -
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 

de logodnă, cununie şi pentru petre
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mâl mare urgenţă. Se ~xe~ută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cele mal simple pân~ la cele mal fine. -
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_,retori 
moderate. 
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jăm jârăsi takarekpenztăr reszvenytărsasăg. 
Cassa de păstrare cercuală din Jam soc. pe acţii. 

Meghlv6. 
A „Jam jârâsi takarekpenztâr reszvenytarsasag" t reszvenye

sei ezennel tisztelettel meghivatnak az 1915. evi februâr h6 17·en 
d~lelott 8 6rakor Jamban, az intezet hivatalhelyisegeben megtartand6: . 
· 111. Bvi rendas kOzgyUlăsăre. 

TÂRGYSOROZAT: 
1. Az igazgat6sâg es felilgyelO-bizottsâg jelentese az 1914. 

iizletevrol. 
.• 2. Az 1914.-âvi zârszâmadâsok bemutatâsa, a merleg megâl'a

pitâsa, a nyereseg felosztâsa illetve hovâforditâsa irânti hatârozat
hozatal es a felmentveny megadâsa. 

3. A felilgyelobizottsâgi tagok megvâlasztâsa 3 evre. 
4. Ket tag megvâlasztâsa a jegyzokonyv hitelesitese vegett. 
Jdm, 1915. evi februâr h6 2-ân. 

Az igazgatosăg. 
jegyzet. 19. §. A tarfasag kozgyulesein csak is azon reszvenyesek bimak sza

vazatjogosults.:gial, kik reszvenyeiket a mcg le nem jart szelvenyekkel egyiih vagy 
a tarsasăg pcnztăranăl jamon, vagy az oravtczai kere~kedelmi es iparbank penztarănăl 
Oraviczabanyan a kăzgyules el5tt hărom nappal letetbe helyeztek ea cnnek ntegtăr
tcntct a ko,gyiilea igazo16 blzottsăia ctott kclloen igazoljăk. 

Vagyon-Activa 'lerleg szamla 1914 evr61. 
Szilmlăk ~ Conti 

l Penz keszlet - Cassa . ~ . . . . . . . . 
2 Vâlt6k - Cambii . . . . . . • . . . 
3 Jelzâlog kolcsonok - Credite hipotccare . . . 
4 lngatlan - R~~lităti • . ~ . . • . . . . . 
5 Leltâr - Mobiliar . . . • . . . . . . . . 
6 Alapitâsi koltsegek. - Spese de fondare . . 
7 Ad6sok - Deb1ton . . • . . • . . . . . 

:.-.: 

' 

o„zcg 
Suma 

. 4401 14 
172399 -
13100 -
1027 -
1158 -
200 -

4430 80 

196715194 
l 

: Kiad~sok-Eşite · Yeszteseg es nyereseg szamla 
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E c: 
-:: e 
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1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Szamlăk - Conti , . 

Betet kamatok - Interese la depuneri . . . 
5010 betetkamatad6 - 5010 dare după interese ··. 
10010 leirâs a leltârb6l - 10°10 descriere din 

mobilar . . . . . . . . . ..• . . • . . 
11so10 leirâs az alap. k6ltsegekbol - t/sO,'o des-

criere din spesele de fondare . . . . • . • 
Visszleszâmitolâsi kamatok - lnt. la reescompt 
fizetesek - Salare • . ·• . <t .·~ , • • •••• 

Hâzber - Chirie • . . • . . -. . ' . 
Ad6 - Dare . . . . • . . . • . . • • 
Koltsegek - Spese . . • . . . . . . • 
Nyereseg - Profit . . • . • . • • • . . 

Osazeg 
Suma 

134072 
6743 

·128 -

71-
7417 20 
2400-
450-

1011 20 
87518 

537126 

19137199 

Convocare. 
Onoraţii Domni acţionari ai „ Cassei de păstrare cercuală din 

Jam societate pe acţii" prin aceasta se învită cu toată stima la a 

III. adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în 17 Februarie 1915 la orele 8 a. m. în lam, tn can~ 
celaria institutului. 

OBIECTE: 
1. Referirea direcţiunci şi inspecţi unei desp e anul 1914. 
2. Referirea socoţilor despre anul 1914, staverirea bilanţului, ho-

tărîre referitor la împărţirea venitului curat şi darea absolutorului. 
3. Alegerea membrilor în inspecţiune pe 3 ani, 
4. Alegerea a doi membri pentru subscrierea protocolului. 
Jdm, la 2 februarie 1915. 

Direcţiunea. 

Observare. §. 12. la adunarea generală numai acel acţionar arc drept de 
votare ti de a lua parte carele şi-a dtpus acţiuncle şi cupoanele ori la cassa institu
tului în lam, ori la •Kereskedelmi es lparbank• în Ora1 iţa cecace cu ocaziunea adu· 
nărci generale trcbue ai adevercasd. 

Contul Bilanţ pe anul 1914 Teher-Pasiva 

Osszeg 
Suma 

E c: 
1S ~ Szamlak - Conti „"' .-.... 

z: 

. . . . 60000 -. . 7692 83 
. . . 23747 14 
. . 97522 -. . . . 2382 71 

1 Reszvenytoke - Capital . . . . . 
2 Tartalekalap - fond de rezervă . . 
3 Betetek - Depuneri . . . . . . 
4 Visszleszâmitolâs - Reescompt . . 
5 Hitelezok -· Creditori • . . . 
6 Nyereseg - Profit . . . . . . . . 5371 26 

- 196715 94 - I I 

Contul Perdere şi Profit Bevetelek-lntrate 
E c: 
~ ~ „ ::> 

• o ..... 
z: 

Szamlăk -- Conti 

1 Vâlt6kamatok - Interese cambiale . . . . 
2 Jelzâlogk. kamatok - Interese hipotecare . . - -

--

Oaszeg 
Suma 

1750308 
16349! 

1913799 

Jdm, 1914. deczember h<i 31-~n. - /am, la 31 Decemvrie 1914. 
Miclea Jivan s. k. 
konyvel6 - comptabil. 

AZ IGAZGATOSĂG - DIRECŢIUNEA. 
Iosif Pup s. k. ". Victor Lapadat s. k. _ Svetozar Stojanov s. k. Fuzesi J6zsef s. k. · - · Gargulak s. k •• 

'.-::;. .' „ : \ . -„~ 

Alolirottak jelen szâmlâkat megVizsgâltuk es teljes rendben talâltuk. - Subsemnaţii am controlat conturile prezinte şi le-am aflat 
m deplină ordine. -

A FEL0GYEL0BIZOTTSĂG. - INSPECŢIUNEA. 
~zabd Alaf os s. k. Dân Jeremiâs s. k. Filip Adam s. k. · Ion Ciuciu s. k. Kratochwill J6zsef s. k. Dehelean Gyula s. k. 

Tiparul tlpograflef "Concordia" societate pe actll în Arad. - Editor responsabil: prof. VASILE STOICA. 
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