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ANUL V. ARAD, Mercuri 3 februarie n. (21 lanuaî le v) 1915. Nr. i6. , 

ABONAMENTUL: 
Pe un an •• 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni . • 7.- „ 
Pe o lun1' • • 2.40 „ 

Pentru România ~I 
străinătate: 

Pe un an . • 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş sl Interurban 
t.lr 7fi0. 

Invitare la abonament. 
Cu începerea unul an nou, anul al V-lea, de 

existentă al ziarului „Românul", adresăm oo. 
noştri abonenti de până acnm ru2area să bine
voiască a-şi înoi din bună vreme abonamentul 
pe anul 1915, ca expediarea re2ulată a ziarului 
nostru să nu sufere întrerupere. Ne exprimăm 
totodată speranta, că în noul an, nu numai ne 
vor rămâne credincioşi vechii noştri abonenti, 
ci vor intra in şirul abonentllor şi altl numeroşi 
cetitori şi prieteni ai ziarului nostru. 

Profităm de ocazia aceasta pentru a adresa 
şi on. noştri abonentl restantieri - institute, ca 
şi patricularl - ruf.lămintea. ca deodată cu a
bonarea ziarului nostru pe anul 1915, să-şi a
chite şi restantele de abonament din trecut. 

Costul abonamentului pentru •. Românul" zil
. ole rămâne şi pentru anul 1915 neschimbat: 

Pe un an . • • • . 
Pe Jumătate an ~ 
Pe 3 luni • • • 
Pe o lună . • • • • 

28.- cor. 
14.- cor. 
7.- cor. 
2.40 cor; 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an • • • • 40.--:- franci 

Numărul poporal: 

Pe un an • • • 
Pe jumătate aa • 

4 cor. 
2 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an • • • 8 franci. 
Cererile precum şi costul de abonament ~ă 

se adreseze la: ADMINISTRATIA ZIARULUI 
„ROMANUL", in ARAD, str. Zrinyl nr. 1/a. 

Sonet. 
Mi-e dor să mă cobor azi iard 

ln ceafa vremilor bătrâne, 

Când pleava gintilor păgâne 

Umpluse 'ntreaga noastră tară. 

Când codrii clocoteau pe munte 

· Pătrunşi d'un simt de 'ncăierare, 

Când focuri tremurau în zare, 

La poala stâncilor cărunte. 

Când MurăşuJ. vuia 'n turbare 

Şi pui de lei plecau să sf arme 

Puhoiul hoardelor barbare. 

Când sta întelenită glia, 

Şi pl,uguJ. preschimbat în arme 

Păzea şi legea şi moşia. 

Chinclş. Auret Nan. 

La Librăria „Concordia", Arad, Str. Deăk 
Perene nr. 20 se află de vânzare: 

Calendarul diecezan (Arad) fără sematism 
40 fii., plus 10 fii. porto. . 

Calendarul Poporului (Budapesta), 40 hi. + 
10 fii. porto. 
· Amicul Poporului 70 fii., plus 10 fii. porto. 

Calendarul „Posnaşul" (calendar glumeţ), 
60 fii. plus 10 i"il. porto. 

Calendarul Săteanului (Slbiiu). 30 fii. + JO 
fii. porto. 

Calendarul Poporului (Sibilu) 40 fii. plus 
10 fii. porto. (Acest calendar se poate folosi si 
ca calendar de buzunar pentru soldati etc., a
vând mărimea de 15Xl 1 cm.) 

Pentru cele trimise sub bandă (nerecoman
date) librăria nu ia răspunderea. Pentru reco
mandare să se adauge separat 25 fii. 

ANUNŢ. 

Absolvent al şcoalei comerciale sup. 
române din Braşov, capabil a corespon
da în limbile: română, germână şi ma
ghiară; cu praxă temeinică şi in afaceri 
de mărfuri. fiind liber de atmată, doreşte 
a ocupa un post in vre-o afacere comer-

cială. Adresa la Adm • ..,Românului" 
(I~a 2248) 

·=======-
ANUNŢ. 

Un candidat de advocat cu practică, 

scutit de mllitle caută aplicare momen
tană Io vre·o cancelarie advocatlală. 

· Adresa la adminlstrafla acestui ziar. 
A. 2342-..'i. 

l<l:!OA~flA 

sl A D M I N I S T ~ T 1 A 
Strada Zrlnyl Nrul J/t 

lNSElHlllNILJ: 
-;e prirnec;c la ac!m\n\. 

:,;•ratie. 
.\,ultumite publice :;;i L••: 
Jcschis costă şirul ZO fii 

Manuscriptele nu se în· 
n~T"'Alrt7~ 

Sanatorul din Sibiiu 
(Nagyszeben ). 

aşezat în parcul orăşenesc („Stadtpark'') pri

meşte în grije şi tratament medical următoa

rele morburi: morb de inimă, rinichi, stomac, 

zahăr, podagră (artrită), arteriosclerose, em

phisemă, astmă, bronchită catarală chroni

că, pleurită (şi exudativă)' morburi de arti-

. culatii şi oase, scrofulosă (şi deschisă), mor

buri (şirană) de pele şi sânge; hoale de nervi; 

tabes, afecţiuni a măduhei spinărei şi parali
seri; morburi femeeşti; anemiă, slăbire ge

ntrală şi reconvaleşcenţă. 

Prospecte· şi ·amănunte prin direcţiunea 

sanatorulul in Sibiiu (Nagyszcbcn). 

Sa. 2.118-- JO. 

Calendar.ul. Minervei, cor. 1.25 + 45 fil. 
oorto recomandat.. 

AVIZ. 
Aduc la cunostinţa stimaţilor colegi 

şi a clientelei, că mi-am reluat practica de 
avocat în asociatie cu Dr. Simion Nemeş, 
în Cluj, str. Szentegyhciz. 

Dr. Sever Dan 

Durerea unei mame. Salută şi plecă. Cuvintele din urmă linişti 
pe Aglăita, ca s'o tulbure îndată mai mult. „Nu 

N I- e nimic", însemna o asigurare că nu-i ceva grav. - uve a. -
Cugetul ci se lumină îndată, ca la scânteirea 

(Urmare). (7) 
1 

unei lumini, ce creşte„. Mâine va şti şi el ce boa-
• • • • • . 1 lă este, va putea da numele ei adevărat. Asa dar 

. St~o1~n tr~cu m bm~~ s1 scnse ret~ta. Ci- ; 0 asigurare fonnală, o mângăiere rece, ce tulbu:-ă 
pnan 11 mtŢe~a rece,~ polrncos, ce o:ccte m urma i inimile şi nu le împacă şi pe care doctorii ştiu s·'.> 
examenului, 1a~ Agla1ta cu o pormre, de a pa- 1 ,picure sub nume de balsam, când nu e decât n
trunde :9~ea~-1 a.scun~ea. V • I travă. Şi un corb scutură aripa, tăind aerul ln-

- f ngun, _?n un mce~ut de febr~, mchee 1 tr'o zi de primăvară şi bufnita cântă şi totuşi ce 
doc~orul! ~mnand reteta, m care scrisese ele- : presimţiri tulbură atunci inimile pline de dragrJ-
stula o~~na, arsenal, ~te. V • • I ste şi de lmnină cerească?! „. Fraza aceasta avea 

- Sa vedem mame, ~omplecta C!pnan. , ceva din minciuna convenţională, ce stăpâne-
-:- pa •. răspuns.eV Stro.1an, ascunza~d cu 0 ; şte spiritt1l modern ·şi-l modelează în mii de tl-

p~efacatone .culpa~1la clonnta de a vem a doua : pare, ca pe un rob. Se furişa în ea ceva din ne-
71, ca ~ă gh1ceasca boala. , ~iguranta. pe care se spri!inesc spiritele slabe. 

· - Să fie febră gravă, întrebă Aglăita, căreia , Lipsea sinceritatea, baza morală a convingeret 
gândnl bolei, îi înfierbânta creerul, îi înpaien- ·! şi a adevărului. Ciprian făcu reteta la farmac1e, 
jenea privirea. : fără să se îngrijească de costul ei. Avea credit, 

Doctorul svârlise o frază, ca să rămână ne- j fiindcă ~e putea spori mai uşor s11ma datorita. 
complect şi să fie chemat mai uşor a doua zi. ' Operaţiile registrului păreau fictive câte-odată 
Aglăita ca ori care mamă, ce vede scăparea co- ~ judecătorul11i, dar nu spunea nimic. Nimeni nu 

! pik!ni bolnav în cuvântul doctorului, transfor- : se temea de dispretnl ,.omului legal", fiindcă 
'I mat ca prin farmec în Dumnezeu, voia săşi lă- , nu se creea aceasta bombă în sufletul său.El cre-
mureas~ă îr~telesnl cuvâ~tului febră, să ştie cum ! dea lumea, chin.uită de fantoma· dr~ptătii. V Pă-

i. se mamfesta boala, daca e caz si:rav, etc... 1 rea un zeu, ce-ş1 crease o lume dupa asemana
Stroian s~ ~rnlţumi să t~~mch!eze altă frazit.

1

1 
rea v~a s! t~ăia .netul~urat de rev?lt~ suf~e~est'I. 

I - Nu e mmte,_ vedem mame simptomele boa- ARla1~. mtampmă drn uşă pe C1pnan ş1-1 luă 
lei adevărate. doctornle. 

-------------------~----~--------~--~ ~~--~--~------------~--~ .:. Numărul poporal pe I an 4. cor. Preţul unui exempfar 10 fileri. Numind .P!lporal .Pe 11, an 2 cor 
~-~ 
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G ••••••• _.,. .... ~ .................... ! i O P,UGAP.E MODESTA f: Jertfa românilor pentru tron şi patrie! 
f care nu vi C09tl I 
. nici o obosea1i dar Ad-

ministraţ·et noastre li poate 

•J fi de mare fo os. -. Adm!aistraţla. I 
noa~tră roagă pe toţ1 ce1 ce târ- t 

ţ guesc ş comandă din ar1icolele I 
i anunţate în foaia noastră, si : 
:; aminteascăcăfirmaace- a 
i tit-o în ziarul acesta. S 
.;.·-.................................. . 
_ ... „„„„„„„„„„„„„Im] ....... 

REICHENBERC JAKAB 
BLANAR. 

Mag:izin principal în BUDAPESTA, 
strda Hajo nr 16- 18; sucursală: 

I 
strada Dohăny nr. 1/b. 

Primeşte spre păstrare pe vară haine de faml. 
Principiul meu e serviciu promp•, preţuri foarte 
m·•dera e - Coman<1ele din provinţă 11e exe-

1 
cută prompt. - Străformiri se execută cu pre
ţuri foarte convenabile. - Toate lucrurile se 
exrcutl în ate ier „ I m„a. - Paltoane cu btanl 
se execută dupl cel maJ nou croiu. (E 2306-12) ------
Farmacia la „Provedinţa dzeiasca". 
BUDAPESTA, strada K raly numărul 86. 
R„numitele şi mult căutatele cosmetice p ftmei 
întfec orice pri' parate franceze, au efect n<1nh ecut: 
Alifie camforati de faţă I tegll • • • • • • • • cor. 2.
Săpun lulienne 1 bucată . • • • • • , • • • • cor. I.
Pudră lulienne, în 3 culori, I cutie , , , • • , • cor. 1.60 
Pastă de din~ Helena t teglă • • • • • , • • • cor. 2.
Apă de păr 1mpotriva drunteţel I stlcll , • • • • cor. 3.
Spirt întăritor pentru păr 1 •t11:lă • • • • • • • , cor. 2.
Mult ciutatele pastile MigTain pentru pir 1 cutie • • cor. 2.-........ „„„._.,. ... ,.._..„„„„„„ ..... 
Recomand depozitul mw bosat asortat ln P4LARll 

de pâsli. de pale, panama. llot'entlne 9. a. CHIPIURI 
de matasi. ttota. şeviot tl luster, ALBITURI, cuiere. 
mansete şi batiste, cravate. bretele tl Jertele. UM
BRELE şi plolere. PORTMONEIE şi tabacbere, GHETE 
Jn cbevraux, cbevrett· 91 boa. MANUSI de pete. 11ace. 
sued şi ati, color! solide. I• fazon modern tl ex· 
cluslv fabricate de ransul· prim· ş. a. Borsallno, Ita. 
Hiickel, Cooparadv„ Plcbler, Bossl tl B~baa. -
losa & L6wenstel11 - Llcbtma.on el Manbelw, etc. 

Cu deosebltl ltlml: (Ba 1918-15) 

Joan 8alint „J4nos" 
privllle de modl pentra dom„ fi ltlletl 

'l'i:miţţcs.ra-Fa.bric. - lPlatual or<.işnlui) 

•. -- .„ 

- Să-i dăm întâi chinină, şopti ea către Ci
prian. 

.Scoase dukeata de smeură, care îi .plăcea 
lui Lorel şi se aşeză lângă pat. 

- Swală mărnăkă, îngână ea, umilită par·
că. A adus tata doctorii, să te faci bine. Să vezt 
ce bune sunt. 

- Ei. .. răspundea el, enervat şi clătinând d1n 
cap, fără să-l ridice de pe perine. 

- J\'lă superi mamă?. îl mustră Aglăiţa cu 
lacrimi în ochi. 

Da·că nu iai, nici nu te caut. 
Lorel se spăimântă la gândul unei părăslrt 

şi din instinctul <:e ·apropie pe co.pi! de mama, 
când rămâne singur, întinse bratul drept dupa 
gâtul Ag!ăitci, ce stetea aplecată ·deasupra Im. 

- Ia marnă, îti dă m<'l.nn cu dulceaţă, îndem
nă Ag-faiţa, simtind lacrimile 'Cmgând pe obraJ. 

Nici un oftat nu întretăia p!âns11l, anume 
P'.'1.r'că să nu înspăimânte pe micul bolnav. Dra
gostea de mamă veghia în suflet, ca o candelă, 
ce .a·rde cel mai curat şi sfinţit unt-delemn. 

Lorel se ridică a,i11tat de braţul drept :al A
glăitei, căscă gura p1ângârict şi înghiţi dulceata 
amestecată cu prafrl c'.e d1i;iină. Sorbi de cate
va ori apă ciin paharrl ce i-l tinea Aglăiţa st se 
gribi să plece ca.pul pe ·perine. 

lista. soldaţilor Români din comuna Chiuzbaia, (corn. Sătmar) 
pe câmpul de luptă. 

~Chiuz.batîa ane- 890i loc1;1i.t-0~ tQti ~mânr. ! 
corn. S<itmar, cercul Băii-Mari. -- Soldaţii sunt 
lmpărtiti parte în reg. 5 de. infanterie, parte in 
reg. 12 de honvezi). 

loaa Chei:echeş a Avram 
50 Demetriu Chintă a Todor 

Pavai Chîotă a TodM· 
Manoilă Chîntă. (prins) 

Ioan Avram 
Zaharic Babici (rănit) 
Gavrila Bahici a Gri.goriti' 
Co::mă B~bîci, (rânit a 2-oară· 2rav) 
Petru B~bici a Pavăi 
Ioan Bahici a Alexi 
foan BaUd a Antone 
Nicolae Bnbici a Vasile 
Pricop Bauici, (rănit) 

1 O Pavai Bahici a Mitru 
Antone Bahici a Grh~oriti 
Vasile Babaci a Conelie, (rănit) 
Demetrit' Bahici, (rănit) 
Grhtore Beie 
Antone Beie, caporal. (rănit) 
Ioan Beie, caporal, (rănit) 
Mitru Beie a Moisl 
Vasiie Beie a Moisi, (rănit) 
Vasile Bila. caporal 

20 Petru Bila a Costan, (rănit) 
Găvrilă Bilt 
Ioan Bilt, (rănit) 
George Brehan a Irlmle 
Gavrilă Breban a Anane, canonier 
Petru Breban 
Va~ile Brehan a Pavăl, (rănit) 
Vasile Brcban a Alexi 
Vasile Brehan a Mitru, (rănit) 
A vrmn Breban 

30 Pavă! Breban a Sofron (rănit) 
Demetriu Ilreban, (mort pe câmpul de luptă 

din Sârbia) 
Costan Breban 
Ariton Breban 
Ioan Breban a Pavăl 
Manoilă Breban, fruntaş 
Teodor Breban 
Gre2oriu Breban a Pavăl, (prins) 
Ioan Breban a Mitru 
Ioan Breban a Găvrilă 

40 Dionisiu Breban 
Vasile Breban a Oeon~e 
Demetriu Cherecheş a Vasile sergent, (ră • 

nit 2rav) 
Ioan Cherecheş a Petri 
Vasiliu Cherecheş a Petri 
Demetriu Cherecheş a Petrl 
Gre~oriu Cherecheş, ser2ent major 
Dr. Ştefan Cherecheş, stef,!ar 
Vasiliu Cherecheş a Vasile 

.. E 

- Te culci iarăş puiule? îl întrebă Aglăita. 
Ţi-e somn? Nu poţi să priveşti putin în odae? 

- Nu„. clătină din cap Lorel. 
Era un răspuns categoric, ce înfi.oră pe A.

g!ăiţa ca ceva nwuişnuit. Aştepta să complec
teze răspunsµ!, cum obişnuia. Inteligenta înM 
nu-i funcţiona ca totdeauna şi se mulţumi cu un 
răspuns scurt, silit.. ln acel nu„ .• prelung, res
picat, se top.ia par'că toată energia, ce-i rămase 
în glas. Privi cu necaz spre mama lui, de necaz 
·că nu-i înţelege slăbirea. J:ra nemulţumit sm
gnr că trebuia să-i Mate toată înţelegerea prin 
articularea unei silabe şi privea fix în ochii A
g•lăitei, având în privire continuarea unei sulit1 
nevăzute ce pornea din adâncu! inimei. 

Ag·lăita n'avu vreme să pregătească nid 
masa. Servitoarea aşeză singură aşa cum se 
pricepu. J adecătoru~ bău două ouă şi mâncă o 
friptură. Aglăita se mulţumi ou o ·cafea cn lapte, 
fără să se mişte <le lfu1gă pat. Cercă să-i dea şi 
hli Lorel, dar nu î.nghdţi decât de câtev:a ori, in 
silă, şi nvrnai să împace durerea mamei, pe care 
o pricepea tot mai mult. 

- Bea mmnă, căd mă supăr, ii spunea A.
gl5 it.a şi attind Lorel '."nrbea, înlănţuind bratele 
subţiri după gâtu:! ei ca şi CUiil şi-ar fi mângăiat I 
o durere oomună. lntelegerea lucidă a lui LoreI 

Găvrilă Chîntă a Pelului 
Demetriu Chintii a Peiului 
Alexa Cnîntă. 
Ştefan Crăchm 
Demetriu Gri~or a Ioan 
Demetriu Grif!or a Nut, (rănit} 
Gavrila Gri~or, cape-ral, (prins) 

60 .Mihai Grigor a Mitru 
Autone Grb~or 
Mihai Grif{;or a Mihai 
Petru Hotea 
Ioan Libotean 
Nicolae Libotean 
Vasile Llbotean a Pavăl 
Demetriu Libotean. (priosl 
Manoilă Libotean 
Avram Mureşan 

70 Iuliu Luvan, serJ?ent m. sappeur 
Nicolae Pop, (mort pe câmpul de luptă din 

Sârb ia) 
Ioan Pop a Costănesii 
Demetriu Pop a Costănesll 
Ioan Pop a Ilie, husar (mort în spitalul din 

Nyire2yhâza) 
Vasile Pop a Petri 
Avram Roman, fruntaş, (rănit) 
Demetriu Roman 
Mihai Roman 
Vasile Rmnan 

80 Oăvrilă Roman 
Alexă Rus 
Geon~e Todoran 
Ioan Triff a Todor, caporal, (rănit) 
Vasile Triff a Pavăl, (rănit) 
Vasile Triff a Todor, (rănit) 
Ioan. Triif a Grh~;or. ser2ent (avansat ş 

premiat cu bani pentru vitejie) 
Oeor2e Breban a Mitru iun. 
Nicolae Breban a flori 
Ori2ore Breban a Mitru 

90 Ioan Bahici a Aristinl 
Stefan Cherecheş a Petri 

Io 29 Noemvrie au fost inroJatl următorii: 

Demetriu Avram a h~nat 
Demetriu Avram a coaciulul 
Nicolae Avram 
Găvrilă Babici a Dotichii · 
.M.ihai Bahici a Vasile 
Demetriu Bahici a Pavăl 

LZ!L . 

o mişca până la 1lacrimi. Nu ştia cum de-i lum1-
na oonştiinţa scânteia întelegerei când boala 1t 
înfierbânta fruntea, îi aprindea privirea, de 
unde cade raza <lumnezeească şi-i aureolează 
fruntea ... Părea un IPromoteu -care furase sca.n
teia inteiigenţei a zeci, oe aveau să vină pe lume, 
iar puterea supremă a <lumnezeirei se răsbuna, 
risipind-o în focul unei boale ascunse. Aglălta 
nu gândea fa somn. Erau 11 ore noaiptea şi ea 
veghea deasupra lui, privind cum somnul îi :i
propiase iarăş pleoapele, trăsese cortina peste 
lumea exterioară pe care o pătrundea şi o a
dmm în închisoarea sufletului cu o lăcomie uimi
toare şi-i deschisese alta în adâncul fiinţei lut 
curate, fără .prihană.„ 

Somnul ne ridkă o .piatră de pe inimă, lasă 
simturHe să functioneze în voie, fără să -le su1pu
nă examenului sever a<l ratiu1nei. Lucruri extra
ord,in.are, nebănuite .Je vedem desgropate din 
adâncul fiinţei noastre, scânteind la focul min
tei, ca într'o 1urnină de rampă. De multeorl rn
trezârim viitoru.I dar îl uitr1m, când ne-am treztt. 

AgJă,iţa simţea necesitatea somnului pentru 
uşurarea durerei. Dacă ar fi închis ochii, ar fi vi
sat că cineva i-a furat odQrnJ şi se temea de 
rn vis mât.. C.a ori ce mam1, preferă să r~
mână roabă plânsi.llui fără mângăierc, numai 

J 
- .J 
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Avram Bahici a Dotichii 
Petru Breban a Teieuti 

· "'I 00 Manollă Breban a Mitru 
Mihai Breban a Nicolae 
Georţ?e Breban a Mitru sen. 
loan Breban · 
Anone Breban 
Cosmă Burză 
Petru Cherecheş a Petri 

· · · Mitru Cherecheş a Grh.wre 
Ioan Codre 
Ioan Chîntă a Todor 

l IO Pavă! Gri~or a Vîrtom 
Costau Grigor a Mitru 
Teodor Pop 
Georf,!e Şandor 
Nicolae Todoran 
Grij!ore Trif 

Concediati au fost următorii: 
Pavăl Cherecheş, caporal 
Demetrlu Avram 
Demetriu Todoran 

· Georl!e Bahici 
120 Alexandru Libotean 

iDeci afară de cei concediati Chinzbaia in 
total a dat 115 soldaţi pentru apărarea patriei. 

Comunicat prin: A. L., abs. de teol. 

Răsboiu 
• 

ŞI literatură . 
Discurs rostit la comemorarea lui Samuil Vulcan. înte

meietoru! şcolllor din Belnş, de Dr. C. Pavel. 

(Urmare). 
Casa părintească, şcoala cea veche cu dascălul cel 

bătrân, bisericuta din coastă, - unde ne-a dus întâias
dată tata-moş în brate la nişte Paşti, şi în care am stat 
atât de sfioşi cu capul răzimat de strană, ulicioarele sa
tului nostru şi cel deal mai tuguiet dinspre pădure, 

unde se desfăşurau nevinovatele noastre jocuri, gârlile 
şi ierugile pe unde băteam prundurile după scăldat cu 
ceilalţi prunci din sat dela noi, toate aşa cum aceste ni 
le-a descris pana măiastră alui Creangă - pentrucă 

acesta este mediul acel ,sănătos şi fiiră boala de nervi, 
îu care s'au crescut aproape toti cărturarii şi bărbatii 

cei mai distinşi ai noştri, cunoscând fiecare pe câte un 
Trăsnea, Gâtlan ş. c.I. - locurile de amintiri glorioase 
ori dureroase> din străbuni, locurile ..... „sub cari - cum 
zice Alexandrescu - adât:cită c slova strămoşească 

şi umbra de eroi": iată elementele ce ne dau noţiunea şi 
chip11l patriei. Aceste pc!sage se topesc în sufletul mare 
si senin ·alui Vasile Ale.rn11dri când zice: 

2 

Mai 'nalte sunt în;iltimilc, 
Mai c;i,ld e mândru soare, 
Mai limpezi limpezimile 
De râuri si is\'oare. 
Luceferii eternului 
R:ivnind privesc la tine 
Şi toţi îngerii cerului 
Te-au îndrăgit ca mine. 

să audă răsiufla'fea celui ce i-a împrumutat \1a
tă s~l-i numere bătăile inimei, să tresara căml 
oftează. De aceea se aşeză ~a masă şi ca sa re
ziste puterei biruitoare .a somnulu.i, începu să 
$Crie a-casă: 

23 fulie 19 .... 
Scumpi pilrfn(i, 

„ln fiecare minut gândeam la ziua dnd vom 
1:lcca. Eram bine cu totii. Astăzi s'a îmbolnăvit Lo
rcl şi nn ştiu ce va fi. Am chemat <lectorul !i'i a spus 
că c posibil să fie şi o febră. Precum vedeti. aşa e 
scris pentru noi. Când xiln<leam că am s.dpat, atunci 
suferinţa începe mai cu furie, ca să simţim că soar
ta e stapâna noastră. Cc n'am da, dacă ar exista 
o flintă omenească, care să ne spună viitorul. Poate 
aceasta e o răsbunare contra mândriei noastre. A
ranjăm totul dinainte, iar soarta ne strică planurile, 
ca un copil ce dărâmă într'o clipi castelul zidit din 
bete. Asteptăm acum să ne spună Lorel ce e de fă
cut. Un cuvânt al său preţuieşte mult şi-l plătim cu 
lacrimi amare, încât nu ştim unde vom ajunge. Ci
prian nu mai gândeşte la Slănic. Totul s'a sfârşit aici 
şi ne luptăm să biruim răul, care ne-a surprins ca 
un duşman sălbatec şi păgân. Vă vom tine în cu
rent cu boala lui Lorel. 
Sărutări de mână Aglae, Ciprian, Lorel şi Mi_şu_". 

Jnchise scrisoarea şi rămase pe gânduri. 
(Va urma). 

Iar jertfirea pentru acest pământ ar patriei, la Ale
xandri trece tic cca mai frumo:J.să faptii ce se poate să
vârşi din partea unui om. 

- Căci nu-i mal semn!) nimica azi, 
Pc lt1mea pământeasd 
Decât un nume de viteaz 
Şi moartea vitejească. 

(Alexandri - Peneş-Curcanui). 

Şi când e vorha de ap<irarea vetrei strămoşeşti, 
Alexandri, 'c!!I blând· şi manierat în toate manifestările 
spiritului sîiu; găseşte cuvinte aspre şi fulgeră, întocmai 
ca răsboinicul Murclşia11u, în cel ce s'ar retrage din glo
riosul loc. In Des.vot-Vodă Tomşa zice către Moţoc: 

- Spune-acum, 

Pe-a cil.rui frunte astăzi vezi scrisă mişelia 
Când este-anevoinţă de-aş apăra moşia'? 
Răspunde verde 'n ochi-mi... .. 
Gasit-ai vre-odată Român nepăsător, 
Când dra~a lui moşie îi cere ajutor? 
Nu, nu în lumea largă şi care ne 'ncunjoară, 
Mai lesne tu găsi-vei un vultur mort, ce sboară, 
Un grec fără trufie, un deal fără suiş, 
Copaci fiiră de vârfuri, văi făr' de coboriş, 
Decât atunci, când ţara e la neîndemână, 
O lipsă de îndrăzneală în iuimă română". 

Ilolintinianu, cântăreţul generaţiei dela patruzeci şi 

opt a rncut din virtuţile patriotice cultul cel mai sfânt 
al vremii sale, al acelei vremi, căreia ori cât i s'ar pune 
la îndoială valorile literare din ·parte criticei ipermo
derne - sau mai bine zis - din partea unor mentalităti 
moderne - pasă-mi-te - meritele ei vor rămânea mari 
şi neşterse în cultura si în scrisul românesc. - Legen
dele lui Bolitinianu au creiat acel spirit de jertfă şi 

lupte dcsinteresate, ce vor preamări în veci generatia 
sa. Doctrina lui Bolintinianu - asa cum aceea se des
prinde din toate poeziile lui - este: Om11l între famil!e 
şi TJatrie trebuie sd sacrifice familia şi persoana sa 
pentru TJatrie. (Cartea poporului român pag. 62). 

De aceea: 

„Cel ce pentru lege, pentru ţară moare 
!şi priveşte moartea, ca o sărbătoare". 

• 
Cel ce se bate pentru a lui tară 

Sufletu-I e focul soarelui de var.ă. 

In tot ceea ce a scris Bolitinianu vibrează un pa
triotism cald, care i-a câştigat inimile şi care pentru 
îndemnurile sale spuse cu atâta limpezime are şi va a
vea totdeauna o inil11intă binefăcătoare asupra tinerimii 
şcolare, - care şi azi tremură de nerăhciare la poarta 
tinerei l!orrni(e şi la uşa lui Danii! Sihastru. 

f,r.;inesrn spirit adânc si an11lizător, în iubirea de pa
trie vede un zid ce nu se î11fioară de puterea cutropi
toarc a duşmanului. ci de-o fi una, de-o fi alta, adecă 
cliiar şi cu pretul vietii, el îşi apără sărăria, şi nevoile 
şi neamul. - Aceste sunt isvorul vitejiei la Erninescti 
şi în îata acestui eroism alui Mircea cel Bii.trân, duşma
nii cum veniră se f<lcură toti o apă si un p:lmânt. 

Şi tot Eminescu a exprimat în cea mai pl:!stică for
mă, nu numai. vitejia ci şi înţelepciunea neamului no
siru, când zice: 

-Vrema trece, vremea vine, 
Toate-s vechi şi nouă toate; 

Ce e rău şi ce e bine 
Tu te Îlltreabă şi socoate ....• -

Din !1:1oriile simţirii şi ale gândirii româneşti, - ne
oorindu-ne la figurile stllălucite şi de o măretie făr:i 

seamăn ale lui Delavrancea ori la povestirea sugestivă 
alui V!almtă, din care ca şi dintr'un cinematograf, ies 
î11tr'o înliintuire ce te robeşte, toate icoanele întinderei 
în spatiu şi în timp ale victii noastre - mai tin să a
mintesc pe Gheor.1.1/ie Coşbuc, ·poetul Ardeal.ului, care 
despre datoriile omului către ai săi şi către pământul 
p::.triei, zice: „fericit între oameni şi vrednic de viată 

este omul, care ştie să-şi rupă din bucata sa ele pâne, 
ca s'o clee la ai săi şi nebiruit e poporul, care se zvâr
coleşte ~i dă totul pentru binele ţării" (Povestea unei 
coroane de otel). 

Această iedee o desvoltă Coşbuc până la sublim în 
Rugi!mintea din urmă, unde viteazul român, aproape de 
moarte pe pământ străin, - întocmai ca şi Dan la A
lexandri - zice tovarăşului său de luptă: 

- Du Oltului din partea mea 
O caldă salutare 

Şi ajuns în tară eu te rog, 
Fă-mi cel din urmă bine: 

Pământul tării să-l săruţi 

Şi pentru mine 

(Sfârşitul în nrul viitor). 

llstH~ge~ t;.i1 f (;Q 1u&!ituhii 
de inf. Nr. 50 cu „Crucea de fier." 
Zilele trecute am îmegistrat ştirea cc ni s'a 

comuidcat în mod particular, că Maj. Sa împ:i
rntul \Vill:clm a conferit regimentului de inr. 
Nr. 50 un stca2 cn crucea ce îer pentru vitejia 
dovedită ele ofiţerii şi soldatii acestui regiment 
pe câmpul de luptă. 

Ştirea aceasta, care desigur a umplut de 
mândrie toate inimile româneşti, ne-o confirmă 
astăzi d. ci1pitan B3yer, fost ofiter în acest re
giment şi actualmente şeful spitalului de re. 
zervă din Braşov (cazarma ne2gră) prin urma
toarea scrisoare în limba germană: 

Lobliche Redaction! 

Mit Fneude theile ich der lăbl. Redactir>n mit, 
dass das Karlslmrger Infanterie-Regiment Nr . .5() 

- rumănischer Nationalitift - welches das ein
zi1w in der Monarlzie ist, das fur sein standhaftes 
Ausliarren in der beschworenen Treue die go/dene 
Medaille auf der Regiments-Falme triigt, jetzt vom 
Kaiser Wilhelm in iinhnlicher W ei se ausgezeichnet 
wurde, indem er dem 50. Regiment, das aut dem 
nzssisch-polnischen Krie.e:sschauplatz vereint mit 
den tavferen reichsdeutsclum Truppen kămpft, eine 
Falzne zusarulte, aul welches das 

„Eiserne Kreuz" 
befestigt ist. 

Pe româneşte: 

Onorată redactie! 

Mit ff ochachtung 
Bayer, Iiauptmann. 

Cll bucurie comunic onor. red. că regimentul 
de infanterie nr. 50 din Alba-fulia - de naţionali
tate românâ - singurul regiment din monarhie, 
care poartă pe drapelul regimentului medalia de 
aur pentru tinuta sa constantă în credinta jurată, 
a fost distins acum de împăratul Wilhelm in mod 
analog, <lliruind regimentului 50, care se luptă pe 
câmpul de răsboiu din Polonia rusească alăturea 
de trupele· viteze imperiale germane, un steag, pe 
care este fixată 

„Crucea de fer„. 
Cu stimă 

Bayer, căpitan. 

Regimer.tul de infanterie Nr. 50. care dela 
î1;fii11tarea sa în anul 17b2 de către neuitata 
împărăteasă Maria Terezia, a fost o glorie a 
armatei noastre şi mândria neamului românesc, 
a primit acum, tot pentru calitătile eminente 
militare pri11 cari s'au distins moşii şi strămoşii 
.actualilor soldaţi, şi înalta distincţiune a împ<:'l
rntului Wilhelm - distingerea cu un drapel cu 
ordinul ,Crucii de fer". 

O confirmare mai strălucită a fidelităţii şi 
vitejiei soidatului român în zilele grele, prm 
care trece patria noastră,• mai rar se va gi.isi 
:n istoria, cc se va seric despre răsboiul, în care 
stăm încinşi şi a cărui sfârşit astăzi încă nu se 
poate prevedea. 

Prin aceeaş credintă către .tron şi patrie, 
pe care regimentul 50 a dovedit'o în mod str~i
kcit în anii vijelioşi ai revoluţiei 1848-49, s'a 
distins şi în răsboiul actual, ceeace a atras re
gimentul!~i recunoştinţa puternicului împărat ai 
Germaniei. Si precum ,.Crucea de fer" de pe 
steagul regimentului dăruit de împăratul W1l
helm va grăi generatiilor viitoare despre jert
fele de sânge românesc aduse pe altarul patriei 
în răsboiul actual, tot astfel va rămânea pentru 
toate timpurile ca un document viu şi neperi
tor despre credinta şi fidelitatea poporului ro
mân ordinul împărătesc din anul 1851 de ur
mătorul cuprins: 

-- Batalionul prim al regimentului grăniteresc 
îOm~n nr. 2, astăzi având numirea Princinelc 

Thurn şi Taxis nr. 50, a ştiut să susţină jurămân
tul său în cele mai grele împrejurări; n'a dat as
cultare nenumăratelor amăgiri şi surd a rămas la 
toate promisiunile strălucite făcute de capii răs
coalei. Toate amenintările duşmanului de a-l de
cima, nu-l putură sili să-şi calce jurământul, toate 
aceste încercări le-a resnins cu dispret, toate mal
tratările le-a suportat cu onoare tinându-se de ju
rământul făcut. Si când batalionul a fost copleşit 
de o putere absolută, când a fost despărtit, desar
mate şi declarat prins, a ştiut să-şi mântuiască 

steagul'. 



) .. 
. J Onorând o astfel de credinţă rară şi yoind să 

păstrez acestui steag o vecinică amintire, îi dă
ruiesc o medalie de aur cu chipul meu şi cu cu
vintele: „Pentru nestrămutata statornicie în cre
dinta iuratâ la anul 1848". 

A.::casfa medalie să atârne la toate prilejurile 
sărbătoreşti de ste:igul batalionului şi aişa să se 
poarte. 

Schănbrun, la 27 August 1851. 

Franz Josef m. p. 

In fata acestor fapte ne închinăm, iar gla
surile acelora dintre compatriotii noştri, cari 
şi astăzi încă mai cutează să tragă Ia îndoială 
credinta şi vitejia neamului românesc, trebue 
să amutească. - (O. Tr.) 

Rasboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - In Polonia rusească şi Galitia 
occidentală s'a desfăşurat ieri o activitate 
foarte vie. In cele mai multe puncte ca o con
secintă a circumstanţelor dominante a perspec
tivei terenului au avut loc lupte de recunoaşteri 
ş; hărţuieli, din cari au rezultat pentru noi su~. 
cese locale. 

In Carpaţi situaţia generală, dela ultimele 
evenimente încoace nu s'a schimbat. Spre 
apus dela şeaua de munte Lupkow, am respins 
un atac al Ruşilor. In luptele ce au avut Ioc în 
munţii păduroşi am făcut prisonieri 5 ofiţeri şi 
800 de soldaţi ruşi şi am capturat 2 tunuri şi 
două mitraliere. 

In Bucovina n'a avut loc nici un eveniment 
esential. 

Pe câmpul de răsboiu din sud situatia nu 
s'a schimbat. . 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se a nuntă: De pe câmpul de răsboiu din apus 
nu e nimic deosebit de comunicat. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, la graniţa Pru
siei orientale nu e nimic nou. 

Spre nord dela Vistula, spre sudvest dela 
Mlava i-am scos pe Ruşi din câteva localit:!ti, 
pe cari le-au ocupat cu o zi mai nainte în fata r 
frontului nostru. 

In Polonia rusească spre sud dela Vistula 
am câştigat mai departe teren. 

Spre sud dela Pilita am pornit ofensiva. 

Ofensivă germană in franta. 

Rotterdam. - Colaboratorul militar al zia
rului londonez „Times" crede de probabil, că 
armata germană va încerca în curând să rup:{ 
aripa dreaptă a aliatilor, ca astfel să pătrundă 
Îll Paris. 

Vapor englez cufundat. 

Amsterdam. - Vaporul englez -„Garston" 
fiind nimerit de o torpilă spre nordvest dela 
Liverpool s'a cufundat. Ofiterii germani au de
clarat :„Reg,retăm foarte mult.că vă suntem spr~ 
greutate, dar avem otdin, ca să cufundăm toate 
vapoarele engleze cu cari ne întâlnim." 

Germanii în fata Varşoviei. 

Berlin. - „Berliner Tageblatt" primeşte dela 
corespondentul său de pe câmpul de răsboiu 
din ost: Tranşeele germane se găsesc lân~ă 
brâul de apărare al Varşoviei. Acest brâu de 
apărare îl formează tranşee întărite, cari sunt 

' construite departe de adevăratul brâu de for
tiîicatii ale Varşoviei, ca astfel asediarea cetă
tii să fie cât mai mult întârziată. 

Noua ofensivă in Serbia. 

Sofia. - „Cambana" scrie: Bulgaria trebue 
să promoveze nimicirea Sârbiei. Maghiarii şi 
Germanii - scrie ziarul bulgar - au pregătit 
în aşa pr Jportii noua ofensivă în Serbia, încât 
eşecul e exclus. Curând monarhia autsro-un
gară va putea trimite în frontul dela nord un 
·nou milion şi jumătate de soldatL 

Sârbii se pre~ătesc pentru defensivă. 

Sofia. - Ziarele bulgare publică telegrame 
din Niş şi Petrograd, cari spun că Serbia s'a 
pregătit pentru ca să întfunpine ofenziva tru
pelor austro-ungare. Consiliul de miniştri sâr
besc a trimis guvernului un comunicat confi
dential despre şedinta ce a tinut'o nu de mult. 
Guvernul sârbesc a desvălit guvernului rus sta
rea dezolată financiară şi militară a Sârbiei şi a 
cerut ajutor material, mai cu seamă muniţie. 

Conducerea armatei sârbeşti a înarmat pe 
toti oamenii. afară de orbi şi schiopi, dar deo
camdată nu e nici decum orientată asupra pia. 
milui armatei austro-ungare. Pop11latia civilă a 
părăsit de mPlt l0calitătile de lângă Drina şi 
Sava. Niş şi Oskiib Sllnt pline cu refuP:bti pe 
cari guvernul ele ahia îi mai poate provedea cu 
cele necesare pentru trai. · 

România n'a luat nici un împrumut 
in străinătate. 

Bucureşti. - Agenţia telegrafică română a 
dat azi un comunicat semioficial, în care des
minte ştirile lansate de pressa franceză şi en
gleză, că România ar fi luat un împrumut de 
mai multe sute de milioane în străinăt:ite. A
devărul e - spune comunicatul semioficial -
că România având lipsă de monede străine 
pentru rescumpărarea cupoanelor dela renta de 
stat mai cu seamă franci francezi. a eliberat 

marile f orf e, pe cari monarhia austro-ungară şi 
imperii.li german le-a concentrat, dar şt din mo
tive strategice Serbia va urma iarăş un răsbot11 
de defensivă. Peste 30.UOO ( ! ) de bărbaţi sârbi, 
scutiţi din diferite motive, şi-a:u oferit serviciile 
armatei sârbeşti. („Est"). 

Consiliu de miniştri român. 

Bucureşti. - Un consiliu de milliştri s'a ţi
nut la domicilitd d-lui Porumbaru, millistru de 
exteme care se află suterind şi nu poate ieşi am 
casă. Consiliul a durat până la orele 7 p. m. si 
s' a ocupat cu stabilirea proiectelor de legi cart 
urmează să fie depuse în parlament, în cursUl 
sesiunei. tle sunt toate în legătură cu situaţia 
creată prill răspoiul european şi după cât arn 
aflat, vor fi următoarele: 

l)Un nou proiect de lege asupra spionaglll
lui; 

2)Un proiect privitor la stabilirea străinilor 
în (ară; 

3) Un proiect asupra portului armelor, şi, 
4) Un proiect relativ la transportul mate

riilor explosibile. 
ln proiectul asupra controlului· străinilor, mi

nistrul de interne s' a călăuzit după legea ber
giană. 

~onsiliul, a avut, cu această ocaziune şi un 
schimb de vederi asupra situaţiei externe. 

ratele pentru băncile din străinătate î·n franci · Diferite 
şi îngrijindu-se astfel ca prin aceste să fie res- I . · · 
cumpărate cupoanele scadente. Suma necesară . - Dm Petrog~ad se desminte ştirea dată de 
pentru acest scop se urcă la 10 milioane franci j ziarele germane ş1 austro-ungare că Ruşii ar eva
şi operaţiunea financiară se referă numai la cua Lembergul. 
această sumă. I - ~g~ntia Woif. anuntă că un aeroplan ger-

, man, facand sborun asupra portului rusesc Li-

Se pregătesc evenimente mari.· 

Ziirich. - „Neue Zuricher Zeitung" scrie:. 
In ost se pregătesc evenimente mari. Comuni
catele lui Hindenburg sunt tot mai scurte şi 
mai laconice, ceeace până acum totdeauna a 
fost un presemn sigur, că e aproape lovitura 
de o importantă extraordinar de mare. Mai de
parte: Comunicatul oficial rusesc publicat azi, 
spune că eventual Lembergul şi Galitia occi
dentală şi orientală vor fi evacuate. Aceasta 
retragere poate urma din două motive :sau pen
tru concentrarea forţelor în scopul apârăre1. 
sau pentru ca cedând Varşovia, noua grupare 
în noui pozitii de apărare să se poaă executa 
la vreme, încă înainţ.e de topirea zăpezei, care 
va urma cUeva săptămâni şi când •nămolul de 
primăv.ară ar face imposibilă noua grupare. 
Ori cum ar sta lucrurile, retragerea Ruşilor 
din Galitia înseamnă prăbuşirea ofensivei lor. 

Rotterdam. - „Daily rNews" anuntă din 
Petrograd: Ca început al nou ei campanii in 
Carpati se poate aştepta o nouă luptă. Monar
hia a aşezat trupe puternice pe un front de IJO 
chilometri, în apărarea defileurilor ce se gă
sesc spre ost dela Dukla. Lupta aceasta va de-

cide campania din Bucovina şi Serbia. Deta
şamentele ruseşti de recunoaşt·ere au dat pe
ste un număros duşman. Spre ost dela Mai
danka, de unde duce un defileu bun de umblat 
în valea Prutului şi spre calea ferată ce duce 
la Colomea, iar un alt drum duce spre Cârli
baba. · Armata dela Dunaiet leagă aceste pozi
ţii austro-ungare cu armata germană din Po
lonia. 

Pressa din România despre răs
boiul nostru in Serbia. 

Vestea participării trupelor germane a pra

dus mare constemaţie în toată Serbia şi mai u

les în cercurile militare unde situaţia armatei 
sârbe este privită ca foarte critică. 

Pionerii Sârbi au minat întregul defileu al 

Duniirei între Tekia şi Belgrad, iar pe de alta 

parte trupe numeroase sunt trimise a întărz 

punctele pe unde cred că armatele germane şr 

austro-ungare vor pătrunde în Serbia. 

Ziarul. „Dimineaţa" anunţă: Considerdna 

bau, a fost avariat de gloantele mitralierelor ruse, 
Şi a căzut în mare. Pilotul şi însotitorul au fost 
pescuiţi de marinarii ruşi, şi făcuti prisonieri. 

- Generaluf. francez Paa a sosit în Petrograd. 
La gară a fost întimpinat de consulul francez. Se 
crede că această călătorie e în legătură cu planul 
de operaţie al unei ofensive comune. 

- Din Viena se anuntă că Radomul şi Kielce 
au ajuns în mânile GermC\.nilor .. 

- „Tribuna" anuntă din Roma, că încercările 
Ruşilor de a pătrunde în Ardeal prin Bucovina au 
dat eşec. 

- „Universul" dă ştirea din Turnu-Severin 
că un aeroplan al armatei noastre a făcut un sbo; 
de trei ore asupra oraşelor sârbeşti Tekia şi Cla
dovo aruncând mai multe bombe. 

- „ Viitorul" oficiosul partidului liberal des
minte ştirea lansată de ziarul „Dimineaţa" că mi
nistrul de externe rus Sassonov ar fi făcut propu
neri de ocupare a Ard.ealului şi Bucovinei din par
tea armatei române. 

- Din Berlin se anunţă că guvernlil' bulgar ar 
fi chemat sub arme contingentele de reservă din 
anii 1892, 93, 98, 99. 

- „Daily Mail" vesteşte că Turcii înaintează 
spre canalul Suez, .acum se află la o depărtare de 
82 mile. 

- Din Tokio se dă ştirea că vaporul german 
„Karlsruhe" a scufundat în apele americane două 
vapoare engleze şi unul francez 

- Academia de ştiinţă din Pa~is a cerut luarea 
de măsuri urgente împotriva dep0pulărji ce ame
ninţă tara. Jertfa' de sânge e atât de îngrozitoare, 
încât e necesară pornirea unei propagande în
tinse pentru sistemul de doi copii, pentru impune
rea de impozite pentru burlaci, iar familiilor cu 
multi copii să Jli se statuieze favoruri. 

- După cum se anuntă din Gotha aviatorul 
Kahnt făcând un sbor peste câmpul de aviatie al 
fabricei de vagoane, a căzut cu apar.atul şi a mu
rit. 

- După o ştire din Elbasso, împotriva genera
lului mexican Villa s'a săvârşit un atentat cu re
volverul . Generalul a murit. Majorul Fierroi e bă
nuit că ar fi săvârşit acest .atentat. 

Situatia in Maroc. 

Frankfurt . ....;.__ Stirea din Constantinopol des
pre cucerirea oraşului f ez din Maroc, de către 
Marocanii răsculaţi şi despre înfrângerea fran
cezilor nu se confirmă din nici o sorginte auto
rizată. 

Directorii de ziare din Bucureşti 
la d. ministru Morton. 

Bucureşti. - Toţi directorii de ziare a:u fost 
invitaţi la ministerul. de interne de către d. mini-

„ 
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Miercuri, 3 februarie 1915. 

stru Mortun spre a-i pune în curent cu unele I 
fapte dela ordinea zilei. Intre altele directorii au : 
fost rugaţi ca, în aceste vremuri turbure ar ft ; 
bine ca, pentru ştirile cu caracter alarmant, rn
nainte de a se da publicitătei, să-i ceară d-sa:e 
inf ormatiuni. 

Bravura unei patrule austro-ungare. 
Viena. - Săptămâna treCJ.Jtă au fost impu

şcati, de o patmlă austro-ungară, un general 
nus, un colonel şi trei ofiţeri cari se îndreptau 
în automobil spre Valea-Putnei. 

INFORMA fi UNI. 
Arad, 2 Februarie 1915. 

Ştiri din România. Se anunţă .,. din Bu. 
cureşti: Domnul Henri Catargi a fost nu
mit de M. Sa regele, mare mareşal al curtei 
regale, post care rămăsese vacant dela moa~ -
tea regretatului George Filipescu. fost consi
lier de curte de apel, director la Banca Nat10-
nală, avocat cunoscut, d. Henri Catargi se bu
cură de numeroase simpatii, în toate cercurile 
societăţii bucureştene şi alegerea sa · pentru 
înalta demnitate la care îl chiamă acum încre
derea suveranului va fi bine primită de toată 
lumea. 

- Mitropolitul Moldovei a adresat o scri
soare pastorală preoţilor din eparhia sa, prin 
care le atrage atenţiunea asupra rolului in
semnat pe care îl au la punerea în aplicare a 
legei speciale, autorizând luarea de măsuri ex
cepţionale, şi-i îndeamnă să-şi îndeplinească 
datoria cu stăruinţă şi patriotism. 

- O altă mină ce plutea în dreptul Turnu
Severinului a fost bombardată şi a exploadat. 
Perzistă svonul că cele două mine au fost lan
sate de către vapoarele ruseşti. 

- Ministerul de finanţe a primit din Ham
burg monedă nouă în valoare de lei 2,683,000. 

Această monedă este de 2 lei, de 1 leu şi 
de 50 bani. 

Tifos exantematic în Arad. In şedinta de 
ieri a comisiei pentru 'boalele contagioase din 
Arad, medicul· oraşului Dr. M. Tisch a adus la 
cunoştinta comisiei că în spitalul aranjat petl
tru boa1ele contagioase în casarma husarilor
honvezi se găsesc 20 soldati bolnavi în tifos e
xantematic, iar medicul Dr. I. Singer, care îi 
avea în îngrijire pe Sârbii internati în cetatea 
Aradului a fost contagiat de această boală, aşa 
încât a trebuit să fie cu totul izolat în locuinta 
lui particulară. Comisia, considerând situatia 
de tot serioasă, a luat Imediat în discutie măsu
rile necesare pentru înăduşirea şi împiedecarea 

' 

~ lătirei molimei. La propunerea primarului Or. 
Varjassy, comisia a chemat imediat la Arad 
pe comisarul sanitar ataşat lângă comanda cor
pului VII al armatei, contele Iuliu Kârolyi, care 
apoi să intervină la comandamentul corpului 
VII, în chestia internării Sârbilor din cetate, 
cari au adus cu sine molima la Arad. La se
dintă a luat parte şi comandantul pletei din A
rad, vicecolonelul Hegediis şi şeful spitalului 
militar medicul lt. de stab Dr. D. Theodorovici. 

Primarul oraşului s'a adresat comandantu
lui pietei rugându-l ca până la sosirea comi
sarului sanitar, să interzică ieşirea soldatilor 
şi intrarea persoanelor civile in cetate, iar cu 
cetatea astfel izolată de oraş să se mentină 
contactul numai prin telefon. 

Tifosul exantematic e o boală contagioasă şi epi
demică, produsă prin un microorganism şi care are în 
evolutia clinică o asemănare cu febra tifoidă. Apa
ritia tifosului e favorizată prin murdărie, aglomeratie, 
mizerie, şi se observă pe vapoare, în închisori, tabere 
militare. Boala începe cu friguri, cari sunt adese prece
date de dureri de cap, înţepeneală, amorţeală; apoi fer
binteli continue (40-41°), vărsături, sete mare, agitatie, 
si aiurare. După 3 zile isbucnesc pe întreg corpul (a
fară de faţă) pete roşii, cari se descojesc după câteva 
zile. Aceste pete (exanteme) şi fenomenele nervoase 
sunt caracteristice boalei. Boala trece apoi în al doilea 
stadiu, care tine cam 8-15 zile şi se termină în 15-50 
procente cu moarte. 

„R O • l PUJ [" 

O veste din -cetatea Przemysl. Ni st scrie: 
De când cu împresurarea cetăţii Przemysl foarte 
pu(in se ştie despre traiul şi soarta acelora, cart 
cu o vitejie nedescrisă îşi împlinesc datorill(a. 
Scrisorile dela eroii noştri sosesc rar şi cu mart 
greutăţi, chiar pentru aceea merită deosebită a
tenţiune scrisoarea ţăranului-soldat George An 
dreca, care o scrisese în sara de Crăciun părtn
tilor săi din Lipou. Carta poştală e cenzurata 
şi provăzuiă cu următoarele cuvinte: Flieger
post Przemysl. Jiirmer 1915. lată scrisoarea ln 
întregime numai chiar ortografia e schimbata: 

Mult doriţi ai mei părinti şi f rati. Până la ra
cerea cărţii mă aflu sănătos, care sănătate o ao
resc şi D-voastră. O zis domnu să vă scriu carte 
pentrucă îmi va face rând să meargă şi a meri 
cu aeroplanul. Ioan Bretan şi Vasile Boit or ls 
în viată încă. $i domnişoru Victor Ciurdariu tra
ieşte, el e hodnoj (locotenent), dar eu nu-s sUlJ 
mâna lui, oi tot sub mâna d-llti din Carei. Mat 
departe doresc la toate neamurile voe bună .~l 
sănătate, la frafi şi la nepoţi şi la toţi vecinii. St 
cartea îi scrisă din sara de Crăciun. De voi rz 
sănătos voi mai scrie. Toate ar fi bine, numai 
Dumnezeu să fie cu noi. Cristos în mijlocul no
stru! Coresp. 

Din Beclean. Ni se scrie: lndemnat de stă
rile actualului răsboiu, d. conte Paul Bethlen 
a instalat, pe cheltuiala proprie, în castelul său 
din comuna noastră Beclean, un spital pentu 
40 de soldaţi răniti. In acest spital se află de 
prezent 32 de răniţi, dintre cari 22 sunt Ro
mâni. 

Nu putem zice că soldaţii răniti ajunşi in 
acest spital, 11'ar fi împărtăşiţi de o adevărată 
grijă părintească. 

nar sărmanii noştri voinici. doborâţi ·de 
greul luptei, aşteptau sărbătorile Crăciunului, 
având o durere oareşicare imnrimată pe fetele 
lor obosite, ei doreau, adecă, de Naşterea Dom
nului, ca cei de un sânge cu ei, să le arate ba
remi o schinteie de dragoste întru alinarea su-
ferinţelor lor. · 

Manifestarea aceasta de dragoste, li s'a fă
cut soldaţilor români, aflători în spitalul de 
aicea, în aJtrnul de Crăciun, din partea inteli
gentei române din· ioc, mulţămită iniţiativei bu
·ne luată de dşoarele Anastasia Pavelea şi Emi
lia Buşitla. 

Numitele dşoare au făcut o colectă la care 
putinii intelectuali pe cari îi avem aici au con
tribuit cu următoarele: 

Ştefan Buşita 3 cor., „Minerva" institut de 
credit 10 cor„ Valer $eulean 1 cor„ Dr. Ioan 
Prodan 5 cor., Nicolae Işan 2 cor„ Indrei Cu
coiu 1 cor„ N. N. 1 cor„ Simion Moldovan 1 
cor., Pompeiu făgărăşian 2 cor., Petru Chirtoş 
sen. 0.40 cor., Dr. Octavian Pavelea 3 cor.,· 
Petru Chirtoş iun. 1 cor., George Moldovan 
0.30 cor„ Dr. Ioan Moldovan 2 cor., Alfreda Ko
vacs 3 cor. In total 37 cor. 70 fileri. La colecta 
.aceasta a trimis soci·etatea literară bisericeas
că „Alexi Şincai" a teologilor din Gherla 22 
exemplare din cartea de rugăciu'lli „Cinstitut 
Paraclis" precum şi 5 cărţi de poezii poporale. 

Pe lângă cărtile primite dela societatea li
terară „Alexi Şincai", dşoarele Anastasia Pa
velea şi Emilia Buşita au mai procurat din su
ma colectată, încă 22 exmplare din „Calendarul 
Partidului Naţional Român" şi toate acestea 
dimpreună cu un pachet mare de ţigarete şi 
un altul de bomboane, ce s'au procurat tot 
din suma colectată, s'au distribuit, în ajunul de 
Crăciun intre soldaţii români ce se află răniţi 
în spitalul de aici. 

·La distribuire pe lângă d. conte, proprie
tarul spitalului, a luat parte un gnm frumos de 
dşoare şi domni .români de aicea; bucuria sol
daţilor era de nedescris, ti se umpleau ochii 
de lacrimi văzând cu câtă plăcere si satisfaqie 
întindeau mânile zicând: „Dşoară si eu sunt 
Român. dă-mi şi mie o carte dsoară". 

Au fost acestea momente de fericire deplină 
pentru cei cari au fost de fată la serbarea aju
m1Jui de Crăciun din spitalul nostru, multumită 
tiarnicelor nostre dşoare, cari au luat această 
initiativă. precum si <.celora cari au contribuit 
la micacolectă. - Va. 

Ministerul de com0rt al Rusiei, a instiintat 
camera cie comerţ din Iaşi, că guvernul rus a 
încuviinţat exportul pentru România de ex
tract taninos, care se ştie că este absolut ne
.cesar fabricelor româneşti de tăbădrie, pentru j 
ca să poată functiona. . 

Ultima oră. 
IN JURUL CRIZEI POL ! 1 ICE IN AUSTRO

UNGARIA. 
Berlin. - „Beri. Lokalanz.'' scrie: Ziarul 

italian ,,Giornale d'ltalia" într'un articol rcte
ritor la criza politicei din Austro-Un~aria afir
mă, că ultimile evenimente dovedesc că Un-
2aria a reuşit să facă să se ia mai mult în s~a
mă interesele sale decât până acum. Voiajul dr
hiducelui, numirea baronului Burian. alipirea 
armatei austro-ungare la cea 2'.ermană. 

~e cărei conseclnte po. 
litice şi militare nu se pot calcula si mai ates 
că Austria va urma numai directivele date de 
Germania. 

Numitul ziar crede, că atentiunea ~uvernu~ 
lui din Viena este adresată atitudinei României. 

Mai spune, că nu s'a corifirmat ştirile zia
rului „Le Temps" că ministrul Germaniei la 
Bucureşti ar fi adresat un avertisment Româ
niei cu privire la măsurile s2le militare, dar e 
posibil că UnJ?aria să fi obtinut o actlune l!i
plomatică la Berlin cu priviî'e la România. 

Ziarul conchide arătând, că decisiunile dela 
Berlin, Budapesta şi Viena ar putea avea ur
mări pentru interesele ltaliet Moment1:l act112l 
este înîătişat ca unul din cele mai importante 
şi mai critice ale conflictului european. 

AUTONOMIA POLONIEI. 

Roma. - Din Varşovia se anunţă, cd nour 
guvernator al Poloniei ar fi declarat, că în s:u
vernarea sa se va conduce dupd proclamaţiunea 
generalissimului prin care se promite autono
mia Pol.oniei. 

REDESCHIDEREA SESIUNEI CONSILIULUI 
DE STAT ŞI AL DUMEI RUSEŞTI. 

Petrograd. -Prin ucaz imperial se ordona 
redeschiderea sesiunei consiliului de stat dela 
30 Ianuarie şi sesiunea Dumei imperiului dela 
9 februarie. . 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 

Vasile Bulzan, Kisiirogd. Am primit 10 cor. 
în abonament până la 31 Mai 1915. 

Ioan Radu, Magare. Am primit 28 cor. în a
bonament IJână la 31 August 1915. 

Moise Barbulescu, Arancag. Am primit 7 
cor. în abonament până la 31 Martie a. c. 

:Romulus Rădoiu, Caransebeş. Am primit 2. 50 
cor. în abonament până la 25 Martie a. c. 

Pavel Stoian, Marcovăt. Am primit 7 cor. în 
abonament până la 31 Martie a. c. 

Romul Ciocan, Batalor. Am primit 15 cor. 
în abonament până la 31 Martie a. c . 

Ioan Hoportean, Vaidasig. Am primit 21 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Aurel Jurca, Nyarl6. Am primit 7 cor. in 
abonament până la 28 februarie a. c. 

Emil Patachi, Eszteny. Am primit 14 cor. 
în abonament până la 31 Martie a. c. 

Alexandru Pop, Tordahagymâs. Am primit 
10 cor. în abonament până la 31 Dec. 1914. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

. UN TÂNĂR 

român, absolvent al şcoalei gimna
ziale din Braşov cu maturitate 
caută post de ·instructor sau de 

cancelarie. 
A se adresa la administratia zia

rului „Românul". 

Caut 

un prar.ticant de farmacie 
cu sau fără practică. Ofertele sl 
se adreseze farmaclstulu§ Virsdl 
Vlad, Gyulafehervar. Postul se 

poate ocupa Imediat. 
(Va 2353-10) 



vechi ~li noui de vândut.„ 
Adresaţivă ou toată tncrederoo la proprie

tarul de vii din Şiria (Vilăgos) Petru Benea, 
oloi VA trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lingă preţurile cele mai moderate. 

Vinuri veehl dln anii 1911-1912 
Vt• alb - - 70 60 
R•1Jtng - - 72 62 
Bofu de .Minlş 100 90 
Carbenet 110 

Vinuri veehl şi nou din anul 1914. 
Vin alb - 46 - 36 
Rtzllog - - - - 48-38 

. -~ R I C •. ,_ V 11 T I L L A 
cea mal e:s:celentl 1111CUtltorfe l\rtlstfcl 91 pentru 

acoblt în Ardeal, cu putere dectrf-1 . 

Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public ci am înfiinţat 

în SIBIIU (Nagyszeben), str. Cisnădiei 43. 
o ucufltorfe pentr1J cuţite artistici tl de scobit, ate-
lier pentru nichelare ti galvanizare, după cerinţele 

cele mai moderne, unde se 
· execut: totfelul de lucrări în 

- această branşă; execut apa· 
. ...- rate medicale, ascuţesc ş! ni· 
~ chelez. - Pt'ntru ascuţirea 

„..,Â . bricelor, fo•rfcdlor ti ma· 
· · finelor pentru tunderea 

pirului tt barbef ofer ga-
VI 1977 rantia cea mal m_.re. 

li buc. hridt'ri trimise spre ascuţire retrimiterea acasă o 
fac pe cheltuiala mea proprie. Nichelări, asC1.1ţiri, repa
riri, lucrări de cuţitar, şlefuiri de sticlă pentru eptică, se 

... „„„ ... „ ............ „„ •• „„ .... 
Pielării <00 2127> 

tal pe 
achizite p. ghete 
instrumente pentru 

se pot procura mal btne 
las 

' 

G1ont1-Sandor 
ş,uer - - - 60--

Raehiorl. 
• ..execută pe iângăJarantă, cu preturi ieftine. - Obiecte 

veritabile de uţ englez ti auedez cu preturi ieftine. 

magazin de pielărie I BUDAPEST, Ul., Tavasz-u. 1. sz. 
Rachiu de trewe - - - 1·so 
Rachiu de treve specialitate - 2 20 ! 

Expediez la dorinţă tn sticle şi tn canti-
tate mai mică vin. 

Vinul se expdieazA cu rambursă dela 50 
litri tn sus sub îngrijirea mea proprie. 

V ase dau tmpnunut pe timp de două luni 
„ Pentru Calitatea vinului garantez. 

• M7 Pet:a.:-u Ben.ea 
propr. şi neg. de vinuri 

Yt.lagoa (Arad m. \ 

- -- . - - -- . - - ·- -
PEllTBU OA &A CUllPAB.&ŢI 

„PIANU.BI'' 

18 trebuia sl mergeţi la BUDAPESTA, la 

;;TRISKA'' 
se pot- cumpl'\ra cu preţuri favo
rabile. In localitate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In pr'ovfnţă : expediază pianuri 
cu porto şi pachet.are gratis. 

-TBKISA J. 
CLUJ CKOLOZSVÂR), 
•tr. Bartha-l!Clklo• nruJ 14. 

-

ln atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrlc4. :: :: 
In. depozit: Kugler, ffel-

OAB; ~w;I(~~;;~=~: I 
Piaţa -An4rdssy,„ · colţaf · Salat:z utcza 

Te'efon 1059. Telefon 1059. 
(C1 2270) 

CEL DINTÂI ŞI MAI llARR ATELIER ARTTSTIC 
PENTRU ARANJAMENTUL BISERWILOR. 

'1 
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ex e cut i: iconostase, sculpturi, construiri de altare, 
aurire şi pictură;· aranjări noui de biserici în stil 
modern; altare, amvoane, fântâni pentru botez, statui, 
icoane-staţmni, scaune duhovniceşti şi bănci p. bisfrici. 

RenoYare, aurire şi pictare de altare vechi. 
Bisericile sărace primesc favor şi li-se acordă plătiri 
ln rate. Merg la faţa locului pe cheltuiala mta proprie. 
Mii de scrisori de mulţumită dovedesc execuţia arti· 

·· stică şi durabilitatea lucrărilor mele. 

Schmidt Janos 
Budapesta, Kob4nyai-ut nr. 53. 

Su 1920 ->C ..... ______ .,. 

Sznbotha Istvan 
atelier de construcţie de altare 11 da aurire artistici 
Bud~pest, VIII., Huny~di-u 26 ~z. 

Oferi on. preotfml gr. ort. şi gr. cat. lucrări de scuip· 
tură, iconostase, altare, amvoane, fi .tâni · pentru 
botez, cosciugul Do m n u I u i, st&tir~, Icoane 
st„ţionare, scaune duhovniceşti. L1icrărl de aurire 
şi picturi axecutată artistic dela cele mai simple până 
la cele mai decorate. Primeşte spre renovare şi pic
tare iconostase şi altare vechi. - Preţcurent nu am 
dar cu proiecte artistice şi prospecte convenabile ser 
veac gratis. - Pentru primirea lucrărilor mer& la fata 

locului pe cheltuiala proprie. 

~----->c---~ 
„„„ ... „ ... „„„„„„„„ ...... „„„„IBllillK!l„111111„„lai~ 

ADOLF ZJtEGLER 
şi atelierului 
de pietrărie. 
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TELEFON 
NR. 750.' 

Executare 
promptă. 

CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROl\'lÂNESC DIN-
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA-

S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I~ lTELEPON. 
NR.. 750 • 

STRA~A ZRINYI,„ NUMĂRUL lfa. 

·:· . 

. ' . 

„ 

Fiind- aprovizionat cu· cele·· mal -mo-: 
derne rnaşini din străinătate şi· patrie t. 
ca: maşini de cules, maşini -de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat ci işeie,: - -
precum şi cu cele mai moderne. litere, 

?· 
primeşte spre executare tot .felul de._. -
o puri, reviste, foi. placate, registre, tl ... 
părituri _pentru bănci şi societăţi, pre
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări. _ 
de logodnă, cununi~ şi pentru petre
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 

•· 
' 

' ' -

cea mâl mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cele mal simple până la cele mal fine. 

, Preţuri 
moderate.-

. ~ . 

.Paa. '· -

'' 
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CONVOCARE. 

la a 11111-a adunare aenerală ordinară 
a Institutu lui de credit şi economii ,,IUL I A'' societate pe acţiuni în Alba-Iulia„ 

P. T. Domnii actionari ai institutului de credit şi economii „IULIA" societate pe actiuni în Alba-Iulia prh aceasta se învită în sensul 
statutelor § 14 şi următorii la a XXIII-a adunare generală ordinară, care se va ţinea în 25 Februarie 1915 st. n. eventual în 12 Martie 1915 
st. n. înainte de amiazi la 9 ore în localul institutului. 

Obiectelt sunt următoarele: 
1. Raportul direcţiuni despre mersul afacerilor în anul de gestiune 1914. 
2 Bilanţul anului 1914. · 
3. Raportul comisiunei de supraveghiare asupra bilanţului şi darea absolutorului. · 
4. lmpărtirea venitului curat, fixarea dividendei pe anul 1914 şi fixarea mareelor de prezenţă pe anul 1915. 
5. Alegerea a 2 membrii în direcţiune . 
6. Alegerea a 4 membrii în comisiunea de supraveghiare. 

Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunare în persoană ori prin pledpotenţiaţi sunt rug2ţi a şi depune la caasa 1ocittăţ1i acţi le şi eventual documentul de ple· 
nlpotenţă pAni în ~4 ~·ebruarie 1915 st. n. 5 ore după amiazi. LI adunarea &enerali pot participa numai acei a<:ţi •nari, cari cu 6 luni mai inainte aunt trecuţi în regis1rul a,ţio· 
narilor, şi c ri şi·an depus acţiile până la 24 febr. 1915 st. n. :i ore dupl ameaz la cas>a inatitucului. Totodat. se aduce la cunoştinţa acţienarilor, el cu 8 zile nainte de adu• 
narea eenerali în localul institutului şi în orele de ohciu se poate ve .ea bilanţul anului 1914 şi raportul direoţiuni. • 

Alba-Iulia, la ;li Ianuarie 1915. .. , IULIA" 
Institut de credit 91 economii aodetate pe acţiuni. 

I. Fulea m. p. N. Florescu m. p. 

Active-Vagyon Contul Bilantului 1a 31 Decemrie tQtt. lerlP.g siâmla 1914 december ho 31. Pasiva-Teher 

·' . .. : Cassa - Penztâr . . . . . . . 
Cambii - Valt6k . . . . . . . 
lmprumuturi hipotecare - Jelzălog kolcs5nok . . 
Obligaţiuni cu caventi - Kotveny kotcsonok . . 
Casa inst. şi alte realităţi - lat. haz es mas ingati. . 
Acţiuni - Reszvenyek .. . . . . • . . 
Mobiliar - relszereles . . - • . . . . 
Interese de reescompt transitoare - Atmeneti vissz-

leszâmitolâsi kamatok . · . . . . . 
Positii transitoare şi interese restante - Atmeneti te-

telek es hatralekos kamatok . . . - . ___:... 

-

2725898 
1016276 
294376 -

1508-
4773255 
18500-

700 -

187364 

732155 

Capital societar Tarsasâgi alaptoke . . . 
fundul de rezervă - Tartatekalap • . . • 
fondul special de rezervă - Kilionleges tartalek alap 
fondul de pensiune - Nyugdij alap . . . 
fondul cultural - K<>zmilvelodesi alap . · . . 
fondul amortizărei casei institutului - Intezeti haz 

ertekcsokenesi alaP, . . . . . . -. 
Fondul de zidire - tpitesi alap . . . . . 
Depozite spre fructificare - Betetek . . 
Reescompt - Visszleszâmitolas . . . . 
L>ividendă neridicată - fel nem vet osztalek . 
Interese transitoare - Atmeneti kamatok . . 
Diverse conturi creditoare - kiilomboz<'> hitelezo 

szamlâk . . . . . • . . . 
Profit net: - Tiszta nyereseg: 

transpus de pe anul 1913 - athozat 1913. evrol 6431 ·-
de pe anul 1914- 1914. evre 45818·34 

1415546172 ----

20000)-
131992 56 
27441 95 
69763 78 
83244„ 

zcro-
100 

7146J9 25 
176600 -

78-
21265 31 

1 lo<J.Z IC 

5224934 

141554672 

Spese-Kiadasok Contul de Profit şi Perderi - Nyeremeny es vesztese~ s1âmla . Venite-Bevetelek 

Interese - Kamatok: 
Pentru depozite spre fruct. - Betetek utân K. 42148·86 

• fondul de rezervă - Tartalek alap utăn 49/8·88 
„ fondul de pensiune - Nyugdij alap utân 3938 82 
„ reescompt -- Visszleszâmitolăs utan K. 13220 22 

Contribuţiune : - Ad6k: 
Directă şi comunală - Egyenes es kOzsegi 12207·99 
lOOlo după int. de dep. - 10°10 beteti kam. utan 4214·90 
Spese : - Koltsegek : 

Salare - fizetesek . . . . • 14015·88 
Adaus de scumpete - Dragasagi p6tlek . 663·12 
Ma.r~e de _J)rezenţă Jelenleti jegytk . . 880·-. 
China - Hazber . . . . . 700· -
Imprimate, regbtre şi diverse - Nyomtat-

vânyok, k611yv es kil ombozok • . 2970"32 
Profit net: - Tiszta nyereseg: · 

transpus de pe anul 1913 - âthozat 1913 evrol 6431·-
de pe anul 1914 - 1914 evre 458Hs-34 

6428678 

1642289 

1982932 

52249 34 

Venit transpus de pe anul 1913 - Nyeremenyatho-
zat 1913. evr61 • . . . . . . . 

Interese: - Kamatok : 
Dela Ciimbii escomptate - Lesz. vâ1t6kt61 123550·77 
L>ela împr. hipot. - Jelzato~ k6ic,onokt61 19444 52 
Dela oblig. cu caventi - Kotv. kolcsănoktol 75·28 
Dela acţiuni - Reszvenytktol . . . 53<r76 
Chiria casei institutului şi arânda realităţilor - lntezeti 
~ber es az. ingatlanok haszonbere . . • ___:... 

- _ _..., ___ _..__,_ 
152788133 - --'----'--•-

I. Fulea m. p. V. Velican rn. p. 
director executiv - vezerigazgat6. , prim comptabil - f6konyvelc5. 

Din şedinţa direcţiunei ţinută la 21 Ianuarie 1915. - Az igazgat6sâg-nak 1915. januar h6 21-ea tartott iile:,eboi. 
MEMBRII OIRECŢIUNEI - IGAZGA TOSAGI T AGOK. ' 

6431 

143607 33 

2750-

152788 J3 

·N. Florescu m. P·„ - l. Cirlea m. p. St. Crişan m. p. . Nicolae David m. p. T. Lobontiu m. p. Ion Teculescu m. p. V. Vlad m. p. 
preşedinte - elnok. · . . · · . · 

S'au revăzut şi s'au aflat în consonantă cu cărţile duse în deplină ordine - felillvizsgăltatott es a te1jes rendben vezetett konyvekkel 
. 6sszhangz6nak talaltotott. 

Alba-Iulia, la 21 Ianuarie 1915 - Gyulafehervar 1915. januar h6 22-~n. 
- · . . -. . :, MEMBRII COMISIUNEI DE SUPRA VEGHIARE · FELUGYEL6 BIZOTTSAGI T AGOK. .„ · " > 

Constantin de Cofoazi m. p. Nicolae Cado m. p. Florian cav. Rusan m. p. Oorofteiu Cinbulea m. · p; · .._, Aurel Cirlea m. P· 
preşedinte: - elnok. 

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


