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Din partea ministerului suntem rugaţi să publicăm la
k de frunte următorul

Apel.
Ministrul de răsboi, ministrul ungar de
lonvezi şi ministrul austriac de landwehr, ca
«rtoritate centrală, pentru ajutorarea benemlă a armatei întregi au organizat, în înţe
legere reciprocă, în Budapesta
şi în Viena ca
le un
Oficiu pentru ajutorarea armatei.
Pentru conducerea acestor oficii, este or
donat câte un general în rang mai înalt; cerálor de activitate se extinde în toate direcfaiile ajutorărei benevole cu excepţia îngrijirei bolnavilor şi a răniţilor, cari îşi are orpnizaţi'a sa specială (Societatea „Crucea
Roşie"),şi 'a sprijini familiile celor chemaţi la
arme, care se face pe baza legii.
Rămâne neatinsă: activitatea reuniunilor,
comitetelor de colectat etc. deja înfiinţate
pentru ajutorarea armatei; ba oficiile desti
nate a sprijini armata, vor face din partea
lor tot posibilul, ca ajutorarea benevolă să se
poată manifesta în cât de multe feluri. In pri
vinţa aceasta oficiile vor servi bucuros cu
sfat şi cu îndrumare tuturor compatrioţilor
noştri din monarhie, precum şi celor din co
loniile noastre din străinătate, cari doresc a
jertfi pe altarul patriei în favorul acestui scop
majestos.

tru ajutorarea armatei. Modul cel mai potri
vit pentru ajutorare este: trimiterea de bani
in numarar.
Scrisori, întrebări, şi daruri în bani pen
tru cele două oficii, precum şi alte daruri de
stinate oficiului din Budapesta, sunt a se tri
mite pe adresele susamintite. Adresa pentru
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obiectele destinate oficiului din Viena este ur
mătoarea: Oficiul minsteriului de răsboi ces.
şi reg. pentru ajutorarea
armatei (An das k.
u. k. Kriegsminsteriuni
Kriegsfürsorgeamt
(Wien
1.Stubenring).
Ambele oficii corespondează în toate lim
bile din monarhie.

Neutralitatea României.
Declaraţiile d-lui Take Ionescu. — Părerea d=lui C. G. Disescu.
Arad, 2 1 August.
Asupra atitudinei României în actualul
răsboi european circulă zilnic fel de fel de
ştiri, cari nu arareori neliniştesc populaţiunea
monarhiei şi cu deosebire populaţiunea din ţi
nuturile Ungariei delà graniţa României. Dar
chiar şi opinia publică a României se arată în
zilele aceste nedumerită, deşi hotărârea con
siliului de coroană delà Sinaia, la care au par
ticipat cei mai distinşi bărbaţi de stat ai re
gatului liber, fără deosebire de partide, a fi
xat în mod absolut lămurit atitudinea ţării
româneşti în grozava criză europeană, a că
rei martori suntem.
Deşi guvernul român a ţinut de atunci să
liniştească în repeţite rânduri opinia publică
constatând, că situaţia României e neschimba
tă delà consiliul de coroană din Sinaia în
coace, totuş s'a simţit necesitatea, ca bărba
ţii cu răspundere pentru destinele ţării româ
neşti să iese din rezerva lor şi să-şi spună cu
vântul de ordine.

Oficiile pentru ajutorarea armatei, coniorm caracterului lor oficios, voesc a da, fă
ră nici un interes o direcţiune corespunză
toare tuturor mişcărilor mari de ajutorare,
Această dorinţă aproape generală a şi
cari deja s'au înfiinţat în monarhie, şi doresc fost satisfăcută de dnii Take Ionescu şi C. G.
a rămânea focarul tuturor năzuinţelor patrio Disescu.
tice de felul acesta. In deosebi se vor îngriji,
Intr'un interview acordat ziaristului /.
d ajutorarea să corăspundă întru toate şi
Fermo la Sinaia d. Take Ionescu a declarat
pretenţiunilor vieţii practice.
între altele:
Aceste oficii sunt totodată şi centrele de
— In vremuri obişnuite ţi-aş răspunde că
informare pentru ajutorarea benevolă.
acţiunea României fiind în mâna guvernului iar
In consecinţă sunt rugate toate acele per partidul oonservator-democrat
fiind în opoziţie,
vărerea
soane, societăţi, comitete etc. cari doresc, în eu nu pot să-ţi vorbesc decât despre
noastră,
iar
nu
despre
acţiunea
României.
Şi aş
înţelesul celor zise, a conlucra la ajutorarea
adăoga că părerea noastră e limpede: neutra
armatei, să se adreseze către oficiul pentru litate locală şi definitivă. Cum însă guvernul a
ajutorarea armatei la ministerul de răsboi crezut că împrejurările sunt prea mari, ca un
ces. şi reg. (Kriegsfürsorgeamt
des k. u. k. guvern sau un partid să hotărască singur şi
{ûetsministeriums Wien IX/3
Schwarzspa- ne-a făcut onoarea să ne întrebe si pe noi acum
13 zile, mă simt în drept să spun că hotărârea
mstrasse 15), sau către oficiul pentru aju luată în comun de neintrare în acţiune
este
torarea armatei la ministeriu! de honvezi reg. un lucru prea serios şi prea cugetat ca să poată
fi pusă la îndoială în fiecare ceas. Cinstit îţi
%. (Budapest, IV. Váczi utca 38 sz.)
Fiecare dintre aceste oficii primeşte dona spun că nu cunosc absolut nimic, carp să fie
de natură a schimba hotărârea
(ărei pentru
tului de bani pentru orice formă de ajutorare neutralitate.
Dimpotrivă afirm că niciodată ca
şi le va trimite fără amânare la locul destinat. acum nu a fost un mai mare acord între toate
Se colectează oricefel de daruri pe sama vă conştiinţele româneşti din toate unghiurile re
duvelor şi orfanilor acelor ostaşi, cari au că gatului şi din toate clasele sociale. Partizan
zut în răsboi, sau au căzut morţi în urma os- sincer al suveranităţii nationale, văd în această
unanimitate sufletească
siguranţa
temeiniciei
tenelelor, asemenea colectează darurile fă
politicei
adoptate.
cute în favorul ostaşilor de pe câmpul de lup
— Dar este posibil să păstrăm neutralitatea?
ii, şi în general se nizuesc să sprijinească şi
— Da. Iti afirm cu cea mai mare siguranţă,
sä organizeze toate acţiunile de ajutorare.
că nu vom fi atacaţi de nici unul din cele două
Se atrage atenţia publicului, că nu este mari imperii vecine, cari se răsboiesc. Amân
două ştiu că nu putem permite violarea teritoutil a trimite articlii, cari se strică uşor. îna rului nostru şi nici unul din ele nu va vrea să
inte de a se trimite astfel de articlii este con adauge la numărul vrăjmaşilor săi o jumătate
nut a face întrebare la respectivul oficiu pen de milion de soldaţi.
#

— Se mai zice că atitudinea României s'ar pu
tea schimba, dacă vre-o victorie însemnată ar fa
voriza pe una sau pe alta dintre cele două gru
pări.

— România nu merită dezonoarea
de a fi
bănuită, că duce o politică aşa de profund imo
rală, că stă la pândă spre a vedea cine este mai
slab şi a-i sări în spate. Dar, în afară de punctul
de vedere moral, acei cari ar face o asemenea
politică, ar risca să se înşele amar.
Răsboiul
actual va fi lung, greu şi cu numeroase
periPetii. El se dă între armate imense pe diferite
câmpuri de bătaie, pe apă şi pe uscat. Soarta
lui nu poate atârna de o bătălie sau două. Cine
s'ar crede foarte dibaci, ar putea să rămână în
şelat
„O datorie de conştiinţă".
Sub titlul acesta d. C. C. Disescu publică
un important articol în „La Roumanie"
re
produs în întreaga pressa din regat ajungând
la următoarea concluziune:
„...In eventualitate c ă ar exista un astfel
de tratat de alianţă (între România şi tripla
alianţă. N. R . ) , ca şi în acea a unei întregi li
bere acţiuni, neutralitatea
se impune
pentru
România în situaţia de faţă. Şi când zic neu
tralitate, înţeleg o situaţie curată şi clară. S ă
rămânem străini de răsboiul dintre statele be
ligerante, cu toate drepturile şi toate obligaţiile,atât ale statului român cât şi ale supuşilor
săi, şi în forma cea mai strictă şi cea mai lea
lă, fără de care ne-am expune la sancţiunea
violărei regulei neutralităţei. Cred chiar c ă e
un interes de ordin superior care trebue să ne
dicteze această atitudine, — atitudine pe care
o urmează şi Italia. Acest interes e cel al
păcii.
Este adevărat ca, la 1 9 1 3 , noi am intrat
în răsboi. Dar cu ce scop? Ca să asigurăm
triumful păcei, acelei păci pe care o dorea
Europa şi pe care conferinţa delà Londra n'a
putut'o aduce la îndeplinire, — c a să stabi
lim echilibrul politic trebuincios României,
pentru ziua de azi şi pentru ziua de mâne.
De ce, în cazul de faţă, rí am fi noi unul
din elementele cari ar putea da Europei însân
gerate binefacerile
păcei?
M. S. regele Carol al României, tare de
prestigiul său, încins cu o îndoită aureolă de
glorie, este cu totul chemat să coopereze la
iniţiativa păcei.
Italia, prin atitudinea şi situaţia ei, este
chemată de sigur să-şi exerciteze mediaţiunea, alături de Statele-Unite. De ce nu am
participa şi noi în al treilea rând?
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Atunci de ce să nu urmăm o politică care,
asigurându-ne libertatea de acţiune, ne-ar da
prin aceasta şi putinţa să impunem pacea, ve
ghind în acelaş timp la interesele noastre na
ţionale?
Carpe
diem."

România.
— Noua alianţă balcanică. —

P e zi ce merge vaza şi importanţa Ro
mâniei tot mai mult iese la lumină. Noua alianţă din Balcani, care după ştirile ce sosesc
din toate părţile e pe cale a se înfiinţa, ar avea în frunte tot regatul român. înţelepciunea
oamenilor delà cârma ţării a ştiut învinge
toate neînţelegerile cu vecinii, şi a izbutit să
creeze o putere armată cu rol hotărâtor în
împrejurările de azi. In frământarea aceasta
furioasă a Europei ei înţeleg mai bine decât
oricine, cari sunt interesele regatului român şi
ale neamului românesc.
Ştirile ce ne sosesc spun c ă ministrul de
interne al Turciei Talaat bey, şi prezidentul
camerei turceşti, Halii au trecut prin Sofia la
Bucureşti. Călătoria aceasta, după ziarele
turceşti o fac în numele marelui vizir, care
în împrejurările de faţă nu poate părăsi Constantinopolul.
,,Tanin" scrie că plcarea la Bucureşti a
celor doi bărbaţi de stat e în strânsă legătură
cu evenimentele, şi are de scop continuarea
unor tratative începute de mai înainte.
După ,,Tasvir-i-Efkiar" Talaat bey şi Ha
lii se vor întâlni în Bucureşti şi cu alţi bărbaţi
de stat otomani.
Călătoria lor însă e totodată şi în legă
tură cu Bulgaria. La graniţa bulgară au fost
întâmpinaţi de reprezentanţi ai guvernului
bulgar, de secretarul general de externe şi de
personalul legaţiei otomane din Sofia. In S o 
fia au rămas o zi, unde au avut convorbiri cu
membrii guvernului bulgar. In cercurile din
Sofia vizita aceasta e considerată c a un eve
niment de mare importanţă. Toate ziarele re
levă acest fapt, şi afirmă că aceste convorbiri
din Sofia se vor continua la Bucureşti.
Semnificativ e c ă majoritatea ziarelor şi
revistelor bulgare pledează pentru o legătură
prietenească şi cât se poate de strânsă cu R o 
mânia. Astfel oficiosul „Cambana" scrie că
se cere imperios, ca cele două guverne să rea
lizeze cea mai intimă apropiere şi prietenie
între Bucureşti şi Solia,căci numai aşa se poa
te face faţă situaţiei.
După „Kölnische Zeitung" scopul bărba
ţilor de stat turci e totodată să intervie, atât
la Bucureşti cât şi la Sofia pentru aplanarea
cât se poate de satisfăcătoare a diferendelor
de graniţă, ca să nu mai stea nimic în calea
unei înţelegeri depline în faţa actualei situaţii
internaţionale.
Delà Sofia misiunea a plecat la Bucureşti
unde va continua convorbirile cu bărbaţii po
litici români.
Importanţa mare a acestor convorbiri iese
la iveală din părerile generale atât delà Constantinopol, Sofia şi Bucureşti cât şi din Viena
şi Berlin. Căci, după cum scrie „Ikdam" e ma
re întrebarea că oare în conflagraţia aceasta
europeană, când incendiul se întinde văzând
cu ochii, îşi vor păstra oare statele din bal
cani neutralitatea lor sau ba. România oricât
ar fi de favorizată, în curând va trebui să se
decidă şi ea.

,,Reichspost" din izvor diplomatic
următoarele:

S â m b ă t ă , 22 August ffl

scrie

E într'adevăr
pe cale de a se forma o
nouă alianţă balcanică, însă nu ca unealtă a
Rusiei, ci pentru a se apăra împotriva
Rusiei,
pentru ocrotirea
libertăţii statelor
balcanice
de est şi pentru a se asigura împotriva
planu
rilor Rusiei de a pune mâna pe strâmt ori şi pe
Constantinopol.
Lucrările sunt mult mai înaintate
decât
putem noi afla din ştirile ce ne sosesc. Chestii
le mai importante sunt deja clarificate, e vor
ba acum mai mult de amănunte militare decât
de înţelegeri principiare. Dacă vechea alian
ţă balcanică era împotriva Turciei, cea nouă
va cuprinde şi Turcia. Căci soartea Constantinopolului e totodată şi soartea vecinilor
Turciei. Când Bulgarii ajunseseră la Ciatalgea şi erau în marş spre cornul de aur, Ru
sia le-a strigat poruncitor ,,stai!" Rusia va
trebui acum să vadă, că un zid de potrivinici îi
va opri şi ei intrarea în Bizanţ...
De sigur. Franţa şi Rusia fac cele mai
mari sforţări, ca să ţină pe Români departe
de alianţa turco-bulgară. Dar chiar şi când
Rusia ar făgădui Românilor o Românie Mare,
căreia să-i aparţină şi Basarabia, — care
bărbat de stat român poate avea încredere
într'o politică de felul celeia, care lucrează
cu atâta falsitate şi vicleşug, cu atâtea
minciuni şi curse, cum dovedeşte acea
sta cartea albă berlineză despre politica
rusească. Nime nu poate crede, că panslavis
mul rusesc, care vrea să înece totul, are să
se oprească smerit în faţa micului ostrov de
avut naţional al românismului.
Lanţul de apărare împotriva Rusiei înce
pe deci în Balcanul estic şi se întinde până la
Curdistan şi în Caucaz.
Conferinţele
din Sofia şi Bucureşti
deci de cea mai mare
importanţă".

sunt

Un membru al unei diplomaţii
străine a
făcut ziarului „Reichspost" următoarele de
claraţii:
E lămurit că România, Bulgaria şi Turcia
au o serie de interese vitale comune, cari vor
fi deslegate acum cu înţelegerea şi spre bi
nele lor. Până acum intriga rusească a zădăr
nicit înţelegerea acestor state. E sigur că acum aceste trei ţări îşi aranjează chestiunile
lor de interese fără a fi îndrumate de influinţe străine. Blocul balcanic ce se va forma va
avea griji înainte de toate de siguranţa şi influinţa contractanţilor săi şi pe lângă aceasta,
fără a-şi părăsi deplina libertate, se va ataşa
politicei germane şi austriace, deoarece nu
mai aceste două puteri pot garanta deplina
independenţă a statelor balcanice de cari e
vorba. Noul bloc va fi totodată un factor de
cisiv Ia lichidarea definitivă a problemei bal
canice. Convorbirile ,spre bucuria tuturora,
au ajuns aşa de departe încât procedarea uni
tară a acestei alianţe de un milion şi jumă
tate de baionete are să aducă şi chestiei bal
canice o deslegare firească. Turcia şi Româ
nia vor sprijini cu toată greutatea lor aspira
ţiile bulgare în Macedonia şi-şi vor lua com
pensaţii aiurea. Blocul e în avantajul Germa
niei şi Austriei"...
Atât părerile unora şi altora. Bărbaţii de
stat ai regatului român la tot cazul ştiu ce fac.

Din Albania.
Corpul voluntarilor români în lupte,
— Delà corespondentul nostru. —
Durazzo,

14 August

Mai putea cineva crede, că graiul românesc vi
'suna cândva pe malurile Adriaticei, cum răsuni
azi? Şi nu din gura unei colonii sau al unor exa
nişti, ci comanda românească al unui corp de an
compusă din strănepoţii lui Traian, veniţi peste (iii
peste mări pentru a da ajutor în pericolul extremi
rege şi unei tari?
Atunci, când Albania fu declarată de indepeá
când ea îşi află si regele în persoana prinţului de f
toate popoarele învecinate concurau între sine, cm
pună mai întâi mâna pe terenul comercial şi indii
al acestei ţări nou născute, dar când fu ameninn
când tronul prinţului de Wied fu periclitat prin'
coala revoluţionară înscenată şi nutrită de popa
vecine cărora nu le convine existenţa acestui sti
Balcani, toţi o părăsiră, toţi o lăsară în voia sorţii
vând pentru ea numai compătimire iar pentru regei
mai sfatul binevoitor de a părăsi ţara.
In acest moment de gravitate externă, când (atu
în flăcări, se formează în România un corp de îi
tari români sub conducerea căpitanului Grigorie t
stescu şi ca nişte pui de Iei sprinteni si neînfricaţi
părăsesc ţara, familia şi aleargă pe malurile Mări
driatice ca să-şi împlinească misiunea lor ca strănep
ai acelor Romani, cari îi colonizase în aceste părţit
treme să lăţească lumina culturii latine.
Insurgenţii atacă capitala dar volnii
români îi resping.
Insurgenţii şi-au împlinit ameninţarea ce o trima
seră în scris miniştrilor, că ei nu vor mai trata den
ci vor ataca capitala, cari Sâmbătă seara pe la on
au început un foc destul de bine nutrit. Că din ce pm
de vedere politic sau strategic a lăsat guvernul cai
surgenţii să se apropie de capitală până chiar Ia o:
stanţă de 500 metri, nu o înţelege nime.
La ora când începe focul din partea insurgenţi
voluntarii români se aflau în tabăra lor pe coastă k
supra oraşului aproape de biserica grecească in i
cu marea şi vasele de răsboiu ale marilor puteri.
La puşcăturile ce veneau din partea insurgenţilort
pe colinele ce se întind delà Durazzo spre Poarta R(
mană, Miridiţii, cari se aflau ca sentinele în şanţuri
din aceste părţi răspunseră şi ei cu focuri, cari lai
ceput erau mai rari apoi din ce în ce mai intensiv,
In oraş se credea, că iarăş este numai un alarm li
ce se repeţia mai în fiecare zi de un timp, dar vàtia
că puşcăturile devin tot mai dese şi mai prelungitei
cuitorii fură cuprinşi de spaimă şi începură a se ras
gia spre Iegaţiuni şi consulate.
Numai decât începură diferitele comande a-şi adi
trupe de apărare spre a întări şanţurile. Conducátt
Malisorilor şi a Miridiţilor trăgeau în aer puşcândl
revolvere pentru a-şi aduna în jurul lor aderenţii pprii. Ofiţerii olandezi fluerau în diferitele forme cli
mând la arme soldaţii albanezi, iar ofiţerii austriecii
r,e află aici şi manuiază artileria plecară la postai
lor.
Căpitanul Cristescu, care după ce regele a făcutrt
vista lagărului românesc şi rămânând încântat dea
a văzut, l'a avansat la gradul de maior şi l'a numitk
comandant în capul trupelor din oraş, numai decât di
ordinul de alarm spre a ţinea piept asaltului insurgen)
lor.
înainte de a pleca voluntarii în foc le ţinu o vorbim
plină de patriotism, dar de încurajat n'avea lipsă, ci;
voluntarii începură a murmura că de ce nu-i trimită
în luptă, deoarece ei n'au venit în Albania să faci
slujba de sentinele.
Plecând în marş spre foc se formează 3 pluton
sub comanda locotenentului Iprdanescu,
iar o secţia
de rezervă sub comanda subofiţerului Miculescu.
i

Primul atac

Ajtmsi ia poziţia stabilită, Ioct. lordanescii vedem
grupuri de insurgenţi coborau de pe culmea dealnriis
spre şanţurile ocupate de Mirdiţi şi unii plecară sprt
Capo Pala spre a se îmbarca într'o luntre cu scopul «
a încunjura respective de a surprinde pe Mirditi it
două părţi.
Atunci dădu ordin tuturor voluntarilor românia»
tra în acţiune şi toţi îndreptară armele spre luntri
Insurgenţii din luntre se apărau din răsputeri şi erau ajutoraţi şi de insurgenţii ce se aflau pe coastele del
iului fiind aceştia ajutoraţi chiar de lumina electricii
reflectoarelor de pe vasele de răsboiu, cari de astădată
făcură serviciu cu totul contrar intenţiunei lor.
Focul dură o jumătate de oră apoi insurgenţii st
retraseră cu pierderi simţitoare.

Sâmbătă, 22 August 1914.
Un echivoc deplorabil.
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Consiliu de Coroană.

rindu-se
la alianţa anglo-japoneză,
pretinde
ca
vapoarele
de răsboiu germane
să fie scoase
din
apele Japoniei
şi Chinei sau să le
dezarmeze,
pentruca
necondiţionat
teritoriile
arendate
din
Chiaociau
să fie predate autorităţilor
japoneze
în 15 Septemvrie
şi în sfârşit ca aceste
condiţiuni să le primească
până în 23 August.
Germanii în Rusia.
Armatele germane au ocupat oraşul rusesc
Mlava. Lângă Stallupönen la graniţa prusiacă a
fost luptă sângeroasă. Ruşii au fost total b ă 
tuţi. 3000 de Ruşi au căzut prisonieri. 6 mitra
liere au căzut în mâna Germanilor.
Ruşii se tem de un a t a c asupra Petersburgului. Tarul s'a mutat la M o s c v a . D e asemenea
j au fost duse la M o s c v a toate obiectele preţioa
) se şi valorile băncei imperiale.
j
In Germania a fost reţinut prisonier marele
\ duce rus Constantin.
I
Germanii în Belgia.
j
Cristiania. — Din Londra soseşte ştirea c ă
j
armatele germane au ocolit Namur-ul şi au îna
intat până la Dinant, aproape de graniţa fran
ceză.
Germanii la Mulhouse.
In decursul luptei delà Mulhouse, unde G e r 
manii au respins şi înfrânt pe F r a n c e z i , două
batalioane de c e t a t e cu tunuri au înaintat în
pasul S c h i r m e k din Vogezi. Au fost respinse în
să de F r a n c e z i şi li s'au luat şi tunurile şi mi
tralierele stricate deja. Acesta a fost însă nu
mai un epizod. S'au luat îndată măsuri c a astfel
de încercări t e m e r a r e să nu se mai repete.

lipsind cu totul uniformitatea în acţiunea diferitelor
Viena. — Sub presidentia M . S a l e s'a ţinut
nuri de armată de o parte, iar de altă parte multi- un consiliu de miniştri, la care au luat parte
Icitatea diferiţilor ofiţeri, a diferitelor poziţiuni, tre- Berehtold ministru de externe, Tisza şi Stürgkh
Bsăse nască şi câte un incident neplăcut.
miniştrii presidenţi, Bilinszky ministru de fi
Se vede că glonţul vrc-unui voluntar român a luat
nanţe şi Krobatin ministru de răsboiu.
tethmea unde se aflau postaţi voluntarii austriaci,
r din norocire n'a lovit pe nime ţinându-i numai în
Trupele noastre în Serbia.
pună câtăva vreme.
Semlin.
— Trupele noastre la 23 kil. delà
Un ofiţer austriac însă imediat a făcut semn cu o
P r o g a r au trecut râul S a v a şi au ocupat Obre•pä şi a alergat la Români atrăgându-le atenţiunea
novaţul.
Obrenovat e de partea dreaptă a S a 
i pericolul în care i-a adus..
véi.
In restimp majorul Cristescu sosi cu patru voluntari
M săi voind a da ordine voluntarilor. Fu însă oprit
Noui chemări.
kvoluntarii austriaci şi ameninţat, că îl vor împuşca
După o telegramă
din Budapesta
trecută prin
Wiat, ce un glonţ de a Românilor va vulnera pe
cenzura
militară
pe ziua de 24 August vor fi
keva de ai lor.
sub arme toţi acei rezervişti,
compteVenind însă ofiţerul austriac care plecase spre po chemaţi
pentru seli ocupată de Români şi spunându-le că lucrul e a- ! taşi şi glotaşi cari au fost concediaţi
din cauza numărului
complet,
•t, Cristescu pleacă cu cei patru voluntari, între I ceriş respective
• se aila şi De Galvez corespondentul jurnalului „I- ! precum şi recruţii, voluntarii şi completaşii
asen•razione di Madrid", care a fost primit în corpul taţi în 1914 şi toţi glotaşii de 42 de ani şi mai
ÍÉmtarilor români cu permisiunea specială a regelui. tineri, cari au făcut serviciu militar, dar au fost
cu prilejul mobilizării
concediaţi.
Atacul al doilea.
Felurite.
I După un interval de o oră, aşa pe Ia 11 insurgenţii
„Neue
F
r
e
i
e
P
r
e
s s e " aduce ştirea, că popu
pră al doilea atac. Cu această ocaziune insurgenţii
•cercară a imbarca vre-o 150 inşi pe trei luntri spre a laţia din Serbia-nouă părăseşte t a r a în masse,
lu Capo Pala. Dar fură ochiaţi de locotenentul lor- şi că poporul s'a răsculat contra armatei.
— Din Sinaia a sosit ştirea c ă 10 mii alba
mm care ordonă de nou focul. In momentul când
•se sabia spre a arăta direcţiunea încotro să tragă nezi în frunte cu Issa Boljetinac au pătruns în
k fu lovit de un glonţ în mână si grav rănit. — S e r b i a nouă.
lin ordin subofiţerului Gheorghiu ca să plece cu un
Reducerea etalonului.
•ton de voluntari într'ajutorul Mirdiţilor. începând
Din Viena se anunţă oficial că B a n c a AustroI de toate părţile Mirdiţii din cealaltă parte a coli
România şi Bulgaria.
ni cerură ajutorul Românilor care imediat le fu dat. Ungară şi-a redus etalonul în şedinţa de ieri,
„Südslavische Correspondenz" anunţă, c ă
•unde soseau Românii erau primiţi cu ovaţiuni iar delà 8 Ia 6 procente.
divergentele dintre Bulgaria şi România s'au
•staţiunile lor erau admirate de toţi.
Austro-Ungaria şl Rusia.
aplanat. Aceasta se vede de acolo, că România
Ikestatac a fost foarte înverşunat. Majorul CristesViena. — ..Fremdenblatt" scrie: „Kurier
Lwow- ş'a retras trupele din Dobrogea, tot asemenea şi
Icare alerga delà poziţie la poziţie spre a da ordine
ski" din Lemberg scrie următoarele despre cursul Bulgaria delà frontierele României.
Istac ori de defensivă, devenise comandantul geneluptelor de lângă Zalosce: Lupta s'a sfârşit cu A doua proclamaţie a Germaniei către Belgia.
lal tuturor trupelor.
totala înfrângere a Ruşilor. Când Ruşii au obser
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" scrie
I încetând focul de o oră Mrdiţii, cari au luptat acum vat că au ajuns în strâmtoare au căutat să scape
l Românii laolaltă le făcură Românilor mari manife- cuprinşi de mare panică. Voind să împiedece ur că după ocuparea oraşului Liege, guvernul ger
man a adresat guvernului din Bruxelles prin
•inni de bucurie.
mărirea trupelor noastre refugiaţii au nimicit po
mijlocirea uneia dintre puterile neutrale urmă
dul de peste Zbruţ uitând că o parte din trupele
; Al treilea atac.
toarea proclamaţie:
lor au rămas de ceealaltă parte a râului. Pe ace
„ C e t a t e a Liege a fost cucerită cu asalt după
I Se vede că insurgenţii au voit să pună la probă ştia trupele noastre i-au nimicit. 80 de luptători
ferea de rezistenţă a trupelor din jurul regelui, căci ruşi şi tot atâţia cai au căzut pe câmpul de luptă. o rezistentă vitejească. Guvernul german re
fej abia o jumătate de oră de pauză au început de Aproximativ şi o altă sută de Ruşi şi-au pierdut gretă adânc, că în urma atitudinei guvernului
K locul din toate părţile, formând atacul în semicerc viaţa în decursul înotării râului. Au fost luaţi ca belgian fată de Germania au avut loc ciocniri
naşului Durazzo. — Dar Românii de nou au pornit prizonieri 67 de inşi, între cari 2 ofiţeri. Lupta a sângeroase. Germania nu vine ca duşman în
Belgia. E a numai constrânsă de forţa împreju
•frunte respingându-i din toate părţile.
durat 3 ore.
rărilor a trebuit să ia fată cu nregătirile mili
Baldini.
Cernăuţi — „Czernoviczer Allgemeine Zeitung" tare ale Franţei hotărârea gravă, ca să pătrun
scrie despre ţinuturile de hotar dintre monarhie şi dă în B e g i a şi să ocupe c e t a t e a Liege cu scopul
Rusia:
i
ca să s e r v e a s c ă c a bază pentru viitoarele ope
La intrarea în Rusia a armatelor noastre satele i raţiuni militare.
erau aproape pustii, pentru că toate trupele ruseşti
Apărându-şi armata belgiană în chipul cel
deja de mult au avertizat populaţia despre cru mai strălucit cinstea armelor sale, într'o rezi
zimile soldaţilor austro-ungari. După ce însă sol stenţă vitejească opusă unui număr covârşitor,
Atitudinea Rusiei iată de România.
daţii noştri s'au purtat prieteneşte cu bătrânii ră guvernul german îl roagă pe regele şi guvernul
Sinaia. — Ministrul
Rusiei la Bucureşti
d. maşi în acele sate, încetul cu încetul şi ceilalţi lo belgian să cruţe Belgia pe mai departe de cru
ilewsky a primit
din partea guvernului
rus cuitori ai satelor s'au reîntors şi numai decât s'au zimile răsboiului. Guvernul german e aplicat a
wcinarca de a comunica
guvernului
român, împrietenit cu soldaţii noştri.
încheia ori ce î n ţ e ' ^ e r e cu Belgia care e în
F r a n ţ a şi Germania.
Me ştirile cari anunţă că Rusia ar face pre
conformitate cu răsboiul purtat cu Franţa. Ger
(A. T . U.) Divizia paralelă a 5-a franceză a mania asigură din nou în chip solemn că n'a
ta militare la frontiera
României
sunt de do
tai fanteziei.
I fost respinsă lângă P e r w e z , spre nord delà Na- fost condusă de intenţiunea de a cuceri teritor
Rusia nu are nici un îel de intenţie ostilă j mur, de cavaleria germană. Pierderile france- j belgian şi că a c e a s t ă intenţie e departe de ea.
i de România şi nici un îel de gând de a-i j ze sunt mari. Trupe din B a v a r i a şi Baden au Germania e încă aplicată să evacueze imediat
înfrânt brigada 55 de infanterie franceză c a r e regatul belgian imediat ce situaţia de răsboi o
p vre-odată neutralitatea.
a înaintat până la W e i l e r , în direcţie nordve- permite aceasta.
nratiil Wilhelm cătră primarul Berlinului. stică delà Schlettstadt la 15 chilometri. Bri
Belgia a răspuns Ia proclamaţia a c e a s t a în
•Delà cartierul general împăratul Wilhelm a ; gada franceză, care a suferit mari pierderi, a 13 c :
fost constrânsă să se retragă în dosul munţilor
„Guvernul german repeţeşte în propunerea
lisat primarului Berlinului următoarea tele- Vogezi.
sa c e r e r e a formulată în ultirnatul din 2 c. C r e Iá:
Dardanelele.
dincoasă
obligamentelor sale internaţionale.
I.Cursul operaţiunilor de răsboi mă necesiDin Viena se telegrafiază lui „Budapestet Belgia poate da şi acum numai răspunsul care
p să-mi strămut cartierul meu principal delà Korrespondenz": După o informaţie a ziarului
l'a dat la ultimat şi cu atât mai mult cu c â t ,
„Reichspost" se pare c ă Anglia şi Rusia au în începând din 3 c. neutralitatea ei a fost călcată
I Este o dorinţă a inimei mele să exprim deo- cheiat o alianţă cu scopul de a obţine
trecerea şi a fost adus pe teritorul ei un răsboiu dureros,
I .1 rămasul meu bun cea mai simţită mul- peste Dardanele.
Turcia, Bulgaria
şi
România iar puterile garante au răspuns loial şi fără aIStă cetăţenilor Berlinului pentru manifesta îndată vor trebui să ia ofensiva pentru a îm mânare Ia strigătul său după ajutor".
i s şi dovezile dragostei şi alipirei lor, care piedeca apropierea
Rusiei de Cornul de aur.
Japonia şi America.
leeste zile grele mi s'a arătat cu prisosinţă.
închiderea Mărit Baltice.
I Vu încred tare în ajutorul lui Dumnezeu, în
Fiume. — Comandamentul marin, la îndru
Berlin. — White, ambasadorul S t a t e l o r - U pia armatei şi marinei, şi pe neclintita soli- marea ministerului afacerilor comune, anunţă nite la Paris a făcut următoarele declaraţiuni
1 :te a poporului german în ceasul primej- societăţile de vapoare că guvernul danez în ziarului „Berliner T a g e b l a t t " :
Ir.Îndreptăţită noastră cauză nu poate fi lipsită scopul apărării Daniei, a minat fundul mării
— „Statele
Unite urmăresc
cu o
deosebită
în Sud şi în Beltul mic şi mare. pentru î"de- atenţie
întorsătura
aceasta
a lucrurilor.
Uniu
fcrainţă".
părtarea mişcărilor militare de ţărmuri şi p"ele nea americană
nu are interes,
ca Japonia
şi
Atitudinea Spaniei.
sale şi pentru a menţinea comunicaţia între di Rusia în extremul
orient să se îmbogăţească
in
I Berlin. — Agenda
,AVolff" anunţă, că am- feritele nărţi ale ţării.
paguba
Germaniei,
ca apoi să ia în mâna lor
întreaga
stăpânirea
orientului".
feioral Spaniei din Berlin, Polo de Bernabi j
Ultirnatul Japoniei c ă t r e Germania.
mkredinţarea
guvernului
său a comunicat
\
Germania de altfel nu-i alterată de loc prin
(Wolff). Secretarul ambasadei japoneze din înmnmlui german, că Spania în actualul răsboi ; crednţărea
guvernului său a dat o notă
ministe ultirnatul Japoniei, deoarece răsboiul are să se
Hi păstra o strictă neutralitate.
rului german de afaceri externe, care notă,
refe- hotărască în Europa.
r

Răsboiul.
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„ROMANUL"

Flota rusească.
Odesa e în flăcări. F l o t a s'a răzvrătit şi a
bombardat oraşul.
In Basarabia.
Ruşii concentrează mereu forte şi le îndreap
tă spre Prut. In aceiaş v r e m e declară c ă nu vor
atinge neutralitatea României. Armata româna
stă la Prut cu arma la picior, gata de orice eventualitate.
Armatele austrlace.
Ruşii se retrag mereu delà graniţă. Armata
austriacă a pătruns cam 50 de chilometri în
Rusia. Armatele au ocupat Noveseliţa şi au pă
truns până la Mămâliga.
Pe mare.
Incrucişetoarele „ B r e s l a u " şi „Goeben" dupăce au ajuns în Dardanele au fost cumpărate
de guvernul otoman cu 8 0 milioane de mărci,
şi întăresc astfel flota turcească sub nume tur
ceşti.
După unele ştiri flota franceză şi rusească
vrea să forţeze Dardanelele şi Bosforul.
F l o t a franceză s'a arătat în apele adriatice
şi se răspândise vestea că incrucişetoarele austriace „Zrinyi" şi „Zenta" au fost nimicite.
Din isvor oficios se vesteşte, că „Zrinyi" e
în port sigur. „Zenta" care lua parte la bloca
rea Muntenegrului a fost surprinsă de 16 vase
de răsboi franceze şi s'a luptat îndelung cu ele.
După veşti străine s'ar fi scufundat. Amiralita
tea însă crede că s'a refugiat în vre-un port ita
lian sau albanez.
Submarinul german „U. 15", care împreună
cu alte submarine făcuse recunoaşteri dealungul coastei engleze, nu s'a mai întors. Ziarele
engleze scriu că a fost nimicit de englezi.
In şantierele germane tocmai acum
sunt
gata alte trei submarine.

INFORMAŢI UNI.
Arad, 21 August 1914.
Pentru cei de acasă. Pe Usta delà noi a mai
contribuit d. Gheorghe
lovin din Nădlac 10 cor.
D. lovin afară de aceasta a pus la
dispoziţia
„Reuniunei
femeilor
române din Arad" 5 sticle
mari, 2 mijlocii şi 3 mici de coniac, cu
desinatia să fie distribuit
celor răniţi pe câmpul
de
luptă.
Contribuţii la „şatra românească". Aflăm că
în „ziua soldaţilor"
la şatra ridicată de „Reuniu
nea femeilor
române"
în fata edificiului
Aradi
kereskedelmi
bank, s'au făcut următoarele
con
tribuţii mai mari:
Institutul „Victoria"
100 cor.
Neumann
150 cor.
Urban 10 cor.
Tenner 10 cor.
Un necunoscut
20 cor.
Moartea Papei. Din Roma soseşte
ştirea te
legrafică
oficioasă
că Papa Pius X a murit ieri
noapte la orele 1 şi 20 minute.
Voluntarii români din Albania au luat ofensiva.
Corespondentul
nostru din Durazzo ne scrie cu
data de 31 Iulie v. 1914: Ieri, Mercuri seara, ma
iorul Cristescu a mers la regele şi i-a
împărtă
şit, că voluntarii
români doresc a lua
ofensiva
contra insurgenţilor
şi cer permisiunea
ca azi
Joi, să-i
atace.
Atât regele,
cât şi maiorul
Kroon,
coman
dantul militar olandez
a aflat dorinţa
aceasta
de o mare cutezanţă
şi numai cu greu s'au în
voit, lăsând
toată responsabilitatea
asupra
lui
Cristescu.
Azi dimineaţa
la ora 3 a plecat întreg
corpul
voluntarilor
în frunte cu maiorul Cristescu spre
Porta Romana.
După un marş forţat de o oră
a ajuns pe teritoruî duşmanului, care, când a au
zit goarnele
Românilor
şi văzându-i
uniformaţl
româneşte,
au luat-o la fugă. Numai vre-o
câţiva
au avut cutezanţa de a trage asupra
Românilor,
dar au pătit-o rău, căci deodată
au fost
încunjuraţi şi făcuţi prisonieri,
17 la număr. In modul
acesta voluntarii noştri au ajuns până la Porta
Romana, 7 chilometri distantă delà Durazzo
spre
nord, iar la ora 10 s'au întors la Durazzo
cu
prisonierii,
cu peste 100 de boi, vaci şi o mul
ţime de arme pe cari poporul speriat le arunca

la picioarele
Românilor,
ridicând
ambele
mâni
spre
ceriu.
După aceste
succese
admirabile
ale
Româ
nilor, regele acum dă tot interesul pentru
volun
tarii români, cari vor forma prima armată
de
dai Doamne a Albaniei.
Căpitanul
Burchi a plecat spre Bucureşti
să
aducă alţi 500 voluntari, cu o secţiune de artile
rie şi de geniu. Va veni şi o muzică.
Acum se face mare preparaţiune
de a lua
ofensiva spre centrul insurgenţilor
ce se află la
Răşbul-Seiak
şi dacă regele
va da
maiorului
Cristescu comanda tuturor trupelor ce se află în
Durazzo,
el zice, că în câteva zile depune
ar
mele insurgenţilor
la picioarele
regelui. Nu înzădar suntem doar „pui de lei". —
Baldini.
Aniversarea 84-a a M. S . împăratului şi re
gelui Francise Iosif I s'a serbat la Bucureşti
cu serviciu divin celebrat solemn la catedrala
catolică de episcopul Dr. Netzhammer
cu mare
asistentă. Maiestatea S a regele Carol a fost re
prezentat prin adjutanţii săi d. coloneii
Baranga,
Anghelescu
şi Costescu,
asemenea şi principele
Ferdinand
a trimis un adjutant. Curtea fiind la
Sinaia. Guvernul a fost reprezentat prin dl mi
nistru de domenii Al. Constantinescu.
Din par
tea legaţiunei austro-ungare a asistat consulul
general cu personalul legaţiunei (contele Czernln
e în Sinaia), asemenea şi personalul legaţiunei
germane, apoi ataşatul militar lt.-colonel Randa
în uniformă, asemenea în uniforma lor de ofiţeri
în rezervă, viceconsulii de Taxis şi Rap. Din
partea autorităţilor româneşti: dl Emil
Petrescu
primarul capitalei, general Coandă,
inspectorul
general al artileriei, general Zottu, şeful statului
major cu subşeful general Cristescu,
general
Gheorghiu,
general Asian, director superior al
infanteriei, general Ghenea,
admirai
Balescu,
general Paraschivescu,
colonelul Boboc, coman
dantul pietii, colonel Berindei,
locot.-colonel G.
Eremie,
fost ataşat militar al României Ia
Viena, dl Cantuniari
directorul prefecturei po
liţiei, Dr. C. Diaconovici,
presidentul
clubului
austro-ungar şi toate autorităţile coloniei. P a r 
tea mare a pubiicului o constituiau femeile, ma
me şi soţii de ale mobilizaţilor. Imnul poporal
„Doamne ţine" a fost cântat, cu acompanlare la
orgă, de mai toată asistenţa şi mulţi ochi erau
plini de lacrimi. Biserica catedrală era împodo
bită cu drapele în colorile Austriei, Ungariei şi
României. — Şi la biserica luterană s'a oficiat
un Te-Deum, asemenea şi la Sinaia, în prezenţa
miniştrilor şi al corpului diplomatic, şi la Iaşi,
în prezenţa autorităţilor. — C. Nedelcu.
Ostaşul român. Ni se scrie din B i s t r i ţ a : „ V ă 
zând Saşii din Bistriţa spuza c e a mare de R o 
mâni, adunată în oraş, s'au luat de gânduri şi
unii din ei au hotărât să se refugieze la Viena,
Berlin, München sau Dumnezeu mai ştie unde,
şi până când Românii noştri vin la împlinirea
datorintei către tron şi patrie chiuind, cântând
şi jucând, iar nevestele, mamele şi surorile lor
îi petrec cu c e a mai mare însufleţire, bieţii
Saşi vin păliţi ca moartea şi femeile lor a s e 
menea evreicelor şi tigancelor îi petrec plân
gând şi smulgându-şi părul de supărare. Fiindcă
după publicarea mobilizării generale unii notari
din jurul Gherlei au luat pe oameni noaptea din
pat şi ziua delà lucru câmpului şi i-au trimis
nepregătiţi fără o leacă de merinde la Bistriţa,
bieţii glotaşi stau de 3 zile fără mâncare. V ă 
zând a c e s t e a , doamna comitelui suprem — servească-i spre onoare — a improvizat o colecta
publică, din c a r e în c a s a comitatului a pregătit
mâncare caldă pentru glotaşi.
In Bistriţă, la cafenele, la cârciumă, Ia pră
vălie şi pe stradă numai vorbă românească se \
aude şi când feciorii noştri strigă „ S ă trăiască
Austro-Ungaria! J o s cu S e r b i a şi cu R u s i a ! "
— se cutremură văzduhul de vorba româneas
că..." — Coresp.
Despărţământul Turda al Asociaţiunei a pu
blicat, că îşi va ţinea adunarea generală în
Turda la 28 August, când se va aranja expoziţie
de lucru de mână şi seara o petrecere. In urma
împrejurăriloi grele, cari au urmat asupra pa
triei noastre, comitetul acestui despărţământ
a hotărît să amâne a c e s t e serbări pe timp nehotărît. Avisăm deci pe cei interesaţi pe calea
asta, c ă nu se vor ţinea în 28 August în Turda
serbările publicate. — Comitetul despărţămân
tului Turda al Asociaţiunei.

S â m b ă t ă , 22 August UH
Un tânăr român de 20 de ani a treia
în foc. Vasile Stupar din Răstolţul-deşertl
Sălaj), tânăr de 20 de ani, fiind emigrat de4
în România, în anul trecut din prilejul m
zarei în România, s'a înrolat ca voluntarii
mata României şi a făcut campania în
Reîntors de acolo, în primăvara anului ca
când Wilhelm al Albaniei a cerut ajutor
state, Stupar s'a anunţat ca voluntar, şii
cei 500 de voluntari români, sub comanda
iorului Cristescu, a stat 2 luni în Albania
auzind de mobilizarea ţărei noastre, a
miediat şi în uniforma de voluntar albanei
prezentat la comisiunea de as>e,wtm. f
imediat înrolat la reg. 51 din Cluj unde
v e s c doi fraţi de ai lui şi alţi consăteni.
Pentru eliberarea tenorului Rădtilescu,
rele bucureştene ne aduc ştirea, că
Rădulescu din B r ă i l a , tată! tenorului Rad
osândit la un an închisoare, a înaintat roi
rului român de e x t e r n e o pet/ţiune prin
licită să intervină în favoarea fiului său,pe
diplomatică.
Importanţa Olandei. Olanda are un rol
te însemnat în răsboiul maritim dintre
şi Germania, pentrucă dacă va rămână
trală — precum s'a declarat — Germaniei'
fi foarte uşor să-şi apere teritorul îngust
tre Dania şi Olanda. Nu este eschis, că pr
F r a n ţ a a atras pe partea sa Belgia, tocmai
guvernul englez va viola neutralitatea
c e e a c e v a fi în detrimentul Angliei, de
Olanda are o flotă destul de considerabilă}
teptându-se la răsboiul actual şi-a dat toa'
linţele, sprijinită şi de Germania, ca ta
dinspre Anglia să fie foarte întăriţi.
Răscoală în Caucaz. Ziarul turc „Tas
Efkiar anunţă, că în mai multe părţi în
locuitorii s'au răsculat contra dominaţiunti
seşti. Cum se spune, răsculaţii au omoritl
teri ruşi şi 80 ostaşi. E temere în Rusia, ca
coala se va estinde şi în alte părţi.
Sistarea navigaţiei în Adriatică. Auto
de graniţă din Fiume înştiinţează că e ini
orice navigaţie în m a r e a Adriatică.
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul
telmann pentru s t o m a c încetează în
vreme lipsa de apetit, încuierea scauniilil
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de
mac, apoi tot felul de boale de intestine,
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte i
pediază : Eugen Mittebman, farmacie li
de aur" in Ungvár, str. Nagyhid-u. (M

Ultima oră.
JAPONIA.
Berlin. — Germania a respins ultimabd
poniei.
O C U P A R E A BRUXELEI.
Berlin. — Armatele germane s'au cl
30 km. de Bruxeles cu o armată belgiana
de 30,000 de oameni, şi după o luptă înv
au respins'o. Au înaintat apoi şi au ocupai
xeia, rămasă astfel fără apărare.
A fost o apucătură. In vreme ce o parii
mică a armatei asedia Namurul, grosul |
runcat fulgerător asupra Bruxelei. Regele
babil a fugit la Anvers.
DARDANELELE.
Constantinopol. — Se,dă ca siguri
comună a României
Bulgariei şi Turcia.
Ambasadorul
francez
şi cel rus au c
seama flotelor
lor trecerea
prin Dark
imediata
concediare
a generalului Lieim
celorlalţi
ofiţeri germani. Poarta a dat f
tegoric.
DUNĂREA.
Bucureşti. — Guvernul
român a
că nu mai permite transportări
de soldai
pe Dunăre. La nevoe le va împiedecau"
arma.
Turnu-Severin. — Asupra vaporului
rab" sosit aici, s'a împuşcat
neconteil
malul sârbesc,
chiar şi din forturile BŞL
deşi era sub pavilon românesc.
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