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ABONAMENTUL: 

Pe un an . . 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.-
Pe 3 luni . . 7.- „ 
Pc o lun°ă· . . 2.40 „ 

Pentru 'România şi 

străinătate: 

Pc un an . . 40.- franci, 
Telelon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

V. t . '' ,, te oria. 
Arad, 15 Martie. , 

Ieri, Duminecă în 1/14 Martie şi-a tinut in
stitutul de credit şi economH „Victoria" din 
Arad adunarea sa generală din acest an. Adu
narea a fost prezidată de P. C. Sa părintele pro
tosincel Roman R. Ciorogariu vice-preşedintele 
institutu~ui, fiind preşedintele Mihaiu Veliciu îm
piedecat •prin -starea-i sanitară de a veni la Arad. 

In cuvinte pline de adevăr părintele proto
sincel Ciorogariu reliefează situaţia critică, prin 
·care a trecut viata economică a statului nostru 
în anul 1914 şi arată cum în această situaţi.une, 
multămi•tă hărniciei deosebite a conducătorilor 
săi, „Vktoria" a ştiut să-şi menţină fără cea mai 
mkă sguduire situaţia .prosperă de mai nainte. 
,JPrin tranşee se luptă feciorii noştri cu arma, 
şi noi aici acasă tot în tranşee purtăm cea mai 
grea luptă, ·pentr·u ca puterea economică a sta-

. tului nostru, osia răsboiul.ui, să rămână tare şi 
'neînfrântă". Deschide adunarea şi anunţă ca 
notari pe <id. Vasile Papp (fiscaO şi Ioan Moldo-

. van (şef de secţie). 
Directorul -executiv al „Victorie" d. Sava 

Raicu .ceteşte ·următorul raport: 

Onorată adunare generală! 

Awm onoare a Vă prezenta raportul general 
relativ la anul expir~t de gestiune al institutului 
nostru. , 

· Mărturisim, că speranţa noastră ce am avut-o 
· într'o viaţă economică normală şi maii sănătoasă, 
căreia i-am dat expresie în raportul nostru din 
1913 .. „ nu s'a împlinit. 

Să urmăm pe scurt mersul întâmplărilor. 
După trecerea anullui furtunos 1913 şi termina

rea răsboiului balcanic părea, că va urma o eră 
· binecuvântată de pace mai îndelung.altă. In pri
mul semestru banH se arătau în abundanţă şi în
cepură a se ieftini. In urma spaimei însă şi a în
văţăturilor trase din năcazurile anilor expiraţi, 

pacinica functionare :ai vietii economice şi finan
ciare n'a putut fi mişcată spre progres. 

Sămănăturile de toamnă şi primăvară încă pro
miteau abundentă agricolă. Timpul anormal însă 
a compromis şi rodul anului trecut. 

ln atmosfer.aJ aceasta înăbuşită şi în urma cata
strofei din Seraievo izbucneşte groaznicul răsboiu 
mondial, care a adus omenirei cea mai mare cala
mitate, pe care vre-odată a înregistr.art-o istoria 
popoarelor. Miliioane de soldaţi se luptă 
pe moarte şi viată pe câmpull de răsboiu. Se zgu
duie din temelii multe aşezăminte şi întocmiri de 
ordin economic şi cultural. Se distruge multă 
muncă şi se nimicesc mari bogăţii acumulate de 
veacuri, de pe suprafa~a pământului. , 

Aşa se vede, că nu s'a putut împiedeca această 
nenorocire, care atinge întreg pământul. Sângele 
şi lacrimile vărsate însemnează, nespusă mize
rie şi în satele pustii ani lungi fără de mângăiere, 
gânduri multe şi doliu. 

Să privim însă viitorul cu întreagă încredere, 
cu inimă caldă şi cu deplină linişte. Ca fii ai pa
triei să avem încredere în biruinţa armelor şi a 
vitejilor noştri soldaţi. 

Dintre funcţionarii noştri deodată cu declara
rea mobilizării au fost 27 inşi chemati sub arme şi 
azi cu totii sunt pe câmpul de luptă. Mai aivem 
încă 5 asentati, cari verosimil încă vor intra sub 
arme. La rugarea noastră şi din bun{tvointa gu
vernului 3 şefi de secţii au fost concediati pe timp 
nedeterminat. 

In ace>astă .situatie la1m începujt semestrul al 
doilea şi prin faptul răsboiului toate băncile au 
fost puse la grele încercări., Cca mai mare grije 
ne-au făcut-o însă deponentii, cari voiau a-şi re
trage toţi banii deodată din bănci. N':a fost aceasta 
neîncredere fată de institut, ci în urma spaimei 
răsboiului mai ales deponenţii mici, cereâu banii 
fără de abzicere statutară, ca să-i aibă toti în 
mână. Dispunând însă de sume considerabile la 
cassă, ~arm plătit şi sume mai mari imediat şi fără 
de abzicere. Mai târziu deponentii fricoşi după ce 
s'au convins că îşi capătă banii, s'au liniştit şi au 
început a aduce banii îndărăt şi a-i depune spre 
fructificare. Ne-am dat toată silinţa pentru a puteai 
preîntimpina retragerile acestea, făcând sacrificii 

I 

Bradul. -r-Luptele de lângă râul Ljig. 
Vara 'n munte bradul ne-a iost frate! 
Multe zile~am petrecut sub el 
fără gânduri, ca un mieluşel, 
Cu mioarele nevinovate. 

Unde sunteti ceasuri neuitate? 
Bradul astăzi nu mai e Oi fel, 
Fiecare ram pare-un cercel 

.; Dichisit cu pietri nestemate. 

Dar şi-acum e intre noi frătie, 
El pe semne şi aicea stie 
Cât de mult i-am Îndrăgit noi fratii. 

Câte-odată pare că se întreabă: 
Cine sunt aceşti voinici de treabă 
IDe-au luat cu-atât avânt Carpatii? 

ION BĂILĂ. 

Numărµ! poporal pe I an 4. cor. 

- Dela biroul de pressă <iJ min. de răsboi. -

(Sfârşit.) 

lnsă şi trupele noastre aiu suferit pierderi 
mari în ofiţeri şi oameni. Reg. de inf. Nr. 91 
.pierdu între alţi ofiterJ viteH şi capabHi un co
mandant :de batalion ~ căpitanul v. Dittman11. 
Din batalionul lui SJavik fu rănit un comandant 
de wmpanie, locotenentul superior Prochazka, 
dintre comandanţii de plutoane: locotenentul de 
rezervă Ruzicka, stegarii în rezervă Vrba, Vek 
şi Sindelka, sergentul major Kozak, iar sergen
tul major Steiger fu omorît. Succesul câştigat 
a meritat jertfei€ <Căzute. Batalionul pomenit în 
urmă a făcut el singur 100 de prisonieri, între 
ei un ofiter. Trupele noastre• ocupară poziţiile 
şi respinseră ·CU pierderi mari toate încercările 
Sârbilor de a le recâştiga. 

Tn acelaş timp, când se decise lupta de pe 
Vracebrdo, luă reg. de j.nf. Nr. 102 sub condu
cerea şefului său, a locotenentului_,colonel Tram
TJllS, cu 3 batalioane pozitiunHe duşmane află
toare la areeaş înăltime de pe coastele lui Coyka. 
Şi acest grup luptă -în contra putedi îndoite în 
pozitie puternică şi isbuti. Amândouă regimen-1· 
tele pot fi cu drept mândre de succesele lor in 
acea zi. Ele bătură o întreagă divizie duşmană 
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mari prin tinerea la cassă a sumelor mari nepro
ductive în balJti gata. 

Acest fapt a influentat şi venitul net al anului 
trecut. 

O mişcare îmbucurătoare se observă însă la 
depuneri şi cu o deosebită mândrie anuntăm, că 
depunerile la noi nici în anul a-cesta critic n'au 
scăzut, ci au crescut cu aproape un jumătate de 
milion, urcându-se starea lor la cifra de peste 14 
milioane coroane. Mai mult decât oricând am fost 
fericiti să vedem marea încredere ce ne-au arătat-o 
deponenţii institutului nostru. 

Din împrumutul de răsboiu a~ statului prin de
ponentii noştri s'au subscris 871.900 coroane, cu
prinzându-se 'alici şi suma de 100.000 coroane sub
scrisă de institutul nostru. 

Statul prin dispozitiile legale ale moratorului 
şi închiderea bursei s'a nizuit a uşura referinţele 
critice dintre creditori şi debitori. 

După isbucnirea răsboiului am sistat acorda
rea de împrumute noui şi toate fortele noastre ni 
le-am concentrat întru asigurare:at, aranjarea şi 
licvidarea afacerilor pendente dela institut. Pentru 
ocrotirea intereselor clientelei noastre am făcut 
totul şi ne-am nizuit a le face toate favorurile po
sibi!!e atât la centrală cât şi tai filiale, cari încă 
s'au mişcat normal şi în anul acesta. 

Banca austro-ungară a fost silită a urca eta
lonul de interese la 8% pe care mai târziu l'a scă
ritat la 6% şi mai apoi la 5 şi jum. procente. Sub 
toată durata crizei Banca Austro-Ung. precum şi ce
iclalte bănci creditoare ne-au dat tot sprijinul, 
pentru care fapt le aducem .a4ci mulţumitele noa
stre. 

Pe lângă toate acestea, multumită ·temeliilor 
de soliditate, pe cari ne-am pus noi dela început şi 
pe cari se razimă toată activitatea noastră s'au 
simţit efectele unui progres sigur şi constant. Aşai 
credem, că această desvoltare şi progres, ne dă 
tuturora tot dreptul să fim mândri de aceste suc
cese, - dar· totodată ne impune şi datorinta de a 
lucra şi mai departe tot cu mai mare zel şi cinste 
în conducerea şi ocrotirea atâtor interese mari 
depuse în mânile şi sub îngrijirea noastră. 

O simplă comparatie cu cifrele din bilantul a
nului trecut ne încredinţează şi ne demonstră a-

şi câştigară nişte pazitii, ·din cari fu înfrânt in 
zilele următoare centrul duşman cu pierderi 
uriaşe, nemaipomenite de partea. Sârbilor. 

Nu e a se uita nici ajutor.ul efica.oe al reg. de 
.inf. Nr. 73, din care .un batalion veni în ajutor 
dinspre Cuk cu foc de departe. pe când un alt 
batalion din aripa stângă a grupului năvălitor 
ajunse încă I.a încăierarea de pe Vracebrdo şi 
sprijini atacul. · 

In 20 Noemvrie se făcu o mică schimbare de 
grupare. ;Regimentul stătea în tranşee în Celije, 
într'o loca•litate răsleţită, care deabia se cu_; 
noştea ca atare, pe înălţimile din apropierea 
imediată (cam de 6-700 P,aşi) de poziţiile duş
mane de pe dealul Covka. Şi această poziţie 
duşmană avea două eta.ie ou şanturi de combi
naţie, un câmp înaintea lor pe care puteau im
.puşca la 500 ·de paşi, şi o artilerie foarte bine 
scutită. Batalionul lui Slavik, ce se află pe aripa 
stângă a regimentului ocupase coasta lui Vra
cebrdo, unde se alipi regimentului de infanterie 
Nr. 91 şi coasta subînăltimii Covka. Aici li se 
aiJ.ipi batalionul lui. Sommer mai departe spre 
dreapta, într'un cerc oblu spre duşman, bata
lionul lui Obertimpfler. Duşmanul părea în 
această zi mai puţin întreprinzător, din cauzal 
înfrângerilor de ieri şi a timpului umed şi ploios 
precum şi din cau1,a terenului mlăştinos. şi se 
rnultămi în front în fata regimentului de infan-

Numărul poporal pe 1/„ an 2 cor 
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l In decursului anului 1914 s'au ceste progrese, cari se observă la toate ramurile 
de operatiuni, mai ales însă la fondurile institutu
lui, crescând cu dot<iirea sumei din anul acesta de 
126.436.i6 la respectabila cifră de 2,235.030.85 cor., 
iar averea activă a crescut cu 1,480.612.45 cor. 

I replătit " 556.122.98 
c) Pentru scopuri filan

tropice la dispoziţia 
Starea la 31 Dec. 1914 cor. 2,930.062.45 direcţiunii 9.000.- 152.269.69 

, V. Lombard. I~estu:l de cor. 30.427.23 

La compunerea bil:antului şi stabilirea venitului 
net am fost conduşi de principiile cele mai reale, 
tinând seama de crearea. rezervelor latente în ve
derea viitorului, a intereselor actionarilor, credi
torilor şi a dcponentilor noştri. 

Starea la 31 Dec. 1913 cor. 82.436.-
IV. se transpune în contul vcnitul:Ui :a1nului 1915. 

In conformitate cu acestea Vă fugăm, să fixati 
dividenda pe anul 1914 cu 20 coroane de actie, 
plătibilă imediat după adunarea generală. 

In decursului anului 1914 s'au 
alcordat 12.320.-

Total cor. 94.756.- Totodată vă rugăm: 
Ţinem să amintim îndeosebi în anul acesta, că 

functionarii noştri atât dela centrală cât şi dela 
filiale au desvoltait o muncă supraomenească pen
tru institut. 

lh decursului anului 1914 s'au 
replătit 

Starea la 31 Dec. 1914 
6.087.--

cor. 88.669.-

La urmă Vă rugăm să alegeţi 2 membri în di
recţiune pe un period statutar de 4 ani în locul dlor 
Mihaiu Velkiu şi Dr. Ştefan C. Pop, cărora în 
urma vechimei le-a expirait mandatul. Membrii 
ieşiţi sunt realegibili. 

Pentru ilustrarea acestui ralport, ne luăm voie 
a Vă prezenta în următoarele circulaţia şi con

VI. Circulatiunea cassei. 

Starea numărarului la 31 Dec. 
1913 

In decursul anului 1914 au 
intrat 

Total 

cor. 257.636.28 

" 141,252.516.86 
cor. 141,510.153.14 

turile încheiate per 31 Decemvrie. 

Conspectul operaţiunilor din anul 1914. 
\ In decursul anului 1914 au 

ieşit " 141,238.828.15 
I. Depuneri. 

Starea la 31 Dec. 1913 
In decursul anului 1914 s'au 

depus 
Total 

Jn decursului anului 1914 s'au 

cor. 13,574. 703.12 

" 7,228.810.63 
cor. 20,803.513.75 

ridicat „ 6,802.920.20 
Starea la 31 Decemvrie 1914 co.r. 14,000.593.55 

II. Escont. 

Starea la 31 Decemvrie 1913 
In decursului anului 1914 s'au 

escontat 
Total 

In decursului anului 1914 s'au 

cor. 17,660.073.19 

" 59,833.048.87 
cor. 77,439.122.06 

achitat „ 59,020.107.54 
Starea la 31 Decemvrie 1914 cor. 18,473.014.52 

III. HiPoteca. 

Starea J!a 31 Decemvrie 1913 
In decursului anului 1914 s'au 

acordat · 
Total 

Jn decursului anului 1914 s'au 
replătit 

Starea la 31 Decemvrie 1914 

cor. 2,863.117.- -

" 
199.352.10 

cor. 3,062.469.10 

" 
225.179.10 

cor. 2,837.290.-

IV. lmprumuturi în cont curent. · 

Starea la 31 Decemvrie 1913 cor. 2,200.318.64 
In decursului anului 1914 s'au 

acordat 
Total 

. 

" 
1,285.866.79 

cor . 3,486.185.43 

terie Nr. 102 cu un foc de infanterie şi artilerie 
mai mult sau mai puţin intensiv. Numai asupra 
înălţimii Vracebrdo se fă.cură ·câteva năvale cu 
foc de infanterie, cari însă n'au putut împie
deca regimentul 91, care înainta ac.olo, de a câ
ştiga la teren. Noaptea trecu în linişte relativă. 

ln dimineaţa zilei de 21 Noemvrie, duşma
nul îndreaptă focul său de artilerie cu deosebire 
asupra ui Vracebrdo şi întăreşte acest foc între 
3 şi 4 ore de după amiaz astfel, încât înălţimea 
aceasta arată ca un vulcan. Şi aripa stângă a 
regimentului de infanterie Nr. 102, mai ales re
zervele sale, fură împroşcate de granate de mine 
(granate cari crap~ dupăce au pătruns în pă
mânt). După orele 4 de după amiaz, veni de 
fapt un a·tac puternic a1 Sârbilor, însă nu asu
.pra lui Vracebrdo, d asupra întregului front 
al batalionului Slavik şi asupra companiei dela 
aripa stângă (a şasea oompainie de câmp, căpit. 
Navratil), din bat.aliionul lui Sommer, ou greu
tatea cea mai mare la flancul extrem, unde 
credeau Sârbii că e poziţia no.astră cea mai 
slabă.· . 

In ac.est timp vede comandantul batalionului 
de câmp III/102, căpitanul Slavik diin fereastra 
crYlibei sale, -care se află 300 de paşi îndărătul 
liniei pe o înăltime oe oferă o privelişte minu
nată, că lillfii duşmane înaintează din vale, a
proape 100 de paşi înaintea poziţiei companiei 
a şasea de câmp. După un foc scurt, ltniile duş
mane dispar iarăş în spaţiul mort din vale, se 
vede însă, cum compania a n<>ua de câmp (ca-

Numărar la 31 Dec. 1914 cor. 271.324.99 

VII. 

Totrut Ia circulatie în anul 1914 cor. 432,439.616.69 
Pe baza aceasta, Vă propunem şi rugăm, să 

primiti următoarea distribuire a profitului curat 
din anul 1914: 
Din profitul net de 
I. Se dau 5% dividende după capit. 

de actii 
Restul 
II. se împairte: 

Din profitul net de 
I. Se dau 5% dividendă după capi

talul de actii 
Restul de 
a) 10% fondului special de 

rezervă 25.731.96 
b) 10% tantiemă directiunei 25.731.96 
c) 2% tantiemă directorului 

executiv 5.146.39 
d) 3%tantiemă comitetului 

de supraveghiere 
e) 4% ~tantiemă functiona-

7.719.59 

cor. 382.319.60 

" 125.000.
cor. 257.319.60 

cor. 382.319.60 

" 125.000.
cor 257.319.60 

rilor institutului 10.292.78 74.622.68 ------
Restul de cor. 182.696.92 
III. Se împarte: 
a) 5% supradividendă ac-

tionarilor 125.000.-
b) 10% fondului de pen-

ziune al funcţionari
lor ,18.269.69 

detul î.n rezervă Sacher), ,porneşte din. f.nitia
tivă proprie şi dă năvală, înainte de a-i ajunge 
ordinul respectiiv. lndată sbo.ară ordonanţele 
cătră rerervele îngropate în 3 eşaloane (trepte), 
pentru a le aduce şi lor ordinul de a porni con
traasaltul. Bateria de mitraliere Ill/102, care 
n'are posibili~atea de a împuşca în adâncime, 
încetează focul şi porneşte îna~nte. Căpitanul 
Slavik, care grăbeşte înaintea ordonamţelor din 
casă, e lovit la pământ de Uill şrapnel, care ex
plodează deasuipra capului său, se ridică însă 
teafăr şi grăbeşte înainte. Acolo unde atacul a 
început, încăierarea e grozavă. ~· 

Lupta se dă în grupuri. La încărierarea, care 
s'a ivit Îill vaile, cade căpitanul lf ampl, luptând 
vitejeşte. • 

Oamenii noştri au făcut minuni de vitejie. 
:Nu se urniră din loc şi repeţitele asalturi ale 
Sârbilor, unul după altul se prăbuşiră cu toată 
perseveranţa lor. :Nu decide numărul într'un 
astfel de caz, oi cura.iul şi sentimentui datoriei. 
Cine ar putea să înşire numele acelora cari au 
excelat cu ocaziunea aceasta! Căpitan al N avra
til, stegarul î. r. Sacher, stegarul î. r. aghiotan
tul de batalion Iancu, sergentul-major Kneissl, 
-care fu deja decorat ·cu medalia de am pentru 
vitejie, sergentul-major Seldk, care lasă rnitra
•ierile saile sub scut, din cauza că n'a putut să 
le întrebuinţeze în momentul acesta, şi se ame
stecă cu oamenii să.i de bună voie în încăiera
re, caporalul Krejcarek, care ia comanda unui 
pluton la compania a noua de câmp, infanteriştii 

1. Să aprobati raportul nostru şi bilantul în
cheiat cu 31 Decemvrie 1914; 

2. să primiţi propunerile noa.stre relativ la "di
stribuirea profitului net; 

3. să hotărâţi asupra obiectelor puse la ordinea 
zil!ei şi, în fine 

4. să dati absolutor atât directiunei cât şi co
mitetului de supraveghiere pe anul de gestiune 
1914. 

Arad, din şedinta directiunii tinută în 13 Mar
tie 1915. 

Se ceteşte aipoi raportul comitetului de con
trol. 

Se alege oomisia de scrutin.are în persoanele 
acţionarilor: Dr. Jacob lf otăran, advocat ($iria), 
Dr. Dimitrie Barbu protopop (Chişineu) şi Mi
haiu Lucu(a protop~ (Şiria), iar pentnu verifi
carea pr-0tooolului se exmit acţionarii: Petru 
Ionaş şi Iuliu lf erbay. 

In directiune au fost aleşi din noo cu tota
Htatea voturilor membri·i de până acum: Mihaiu 
Veliciu si Dr. Ştefan C. Pop. 

Adunarea tot unanim a pr1mit toa;te propu
nerile direcţiunei. 

Terminându-se agendele puse la ordinea zi
lei, 1preşedintele d. Roman R. Ciorogariu mul
ţumeşte acţionarilor pentru înct;ederea arătată 
conducătorilor institutului şi închide adunarea. 

Acţionarul d. Dr. Aurel Grozda advocat (Bu
teni), în numele a·ctionarilor şi peste tot în nu
mele obştei româneşti aduoe meritată laudă c.on
ducătorilor „Victoriei", distinge meritele deose
bite ale directorului exeoutiv d. Sava Raicu, 
„sufletul Victoriei", remarcă zel111l şi munca. 
cinstită a tuturor funcţionarilor .acestui .insti4:ut, 
la centru şi la filia•le, şi-i asigură ipe toţi, că nu 
numai acţionarii „Victoriei", d întreg poporul 
românesc din aiceste ţinuturi cunoaşte însem
nătatea munoei ilor şi în numele acestui ,papor 
le exprimă sinceră multumită şi le doreşte viată 
fongă şi ferioită. 

Adunarea însoţeşte ou vii aclamări vorbi
rea entusiastă a dlui Dr. Aurel Grozda„ 

Directorul executiv, d. Sava Raicu muilţă
meşte acţionarilor pentru manifestarea încre
derei şi iubirei lor, dă asigurarea că ceeace se 
face la „Vktoria" nu se face numai în interesul 

Kvtir şi Vrba, cari luptă fără odihnă. fiecare 
om un erou! Şi mult este de plâns, căci multe 
fapte vitejeşti, cari fură plătite cu viaţa oelor 
cari .le-au isprăvit, se dau uitării, nevăzute şi 
neremarcate în îmbulzeala luptei. 

ln fugă sălbatică duşmanul se retrage în fine. 
Linia noastră de tiralieri se îngroapă iarăş. 
ln zilele următoare Sârbii n'au mai cutezat să 
atace frontul regiment-ului 102. Ei pierdură la 
as.altui! acesta 1 ma.jor, 1 căpitan, 3 ofiţeri sub
alterni şi 200 de oameni, prinşi de batailionul 
Slavik. Pierderile lor ce ,priveşte răniţii şi 
morţii se vor urca la numărul îndoit al celor 
prinşi. 

Vtioctoria din 19 (.Vraicebrdo) şi ceea din 21 
(Celije) a avut ca rezultat prin ajutorul activ 
a1l artileriei noastre luarea definitivă a pozitiu
nei pr;ncipale sârbeşti pe dealul Covka, care 
fu luată de regimentul 102 în 25 Noemvrie 
seara, adecă în ziua a 9-a a luptei celei mari, 
şi ,pentru astă dată cu pierderi relativ mioi pen
tru trupele noastre, însă cu pierderi enorme 
.pentru Sârbi. · 

In noaptea spre 19 Noemvrie, batalionul ;::ă
pitanului Wessely îşi întinde linia sa de bătaie, 
circa 600 de paşi aprape de Cuk pe coasta lut 
Vracebrdo. Jumătate din batalionul lui Slavik 
şi detaşamentul de mitraliere capătă acum dela 
7 ore 30 minute ordin dela comanda brigăzii, 
de a înainta şi ea, respective în dreapta bata
lionului lui Wessely pe înăltimea acestuia şi <le 
a lua împreună cu acesta Vracebrdo pe când 
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acţionarilor ori pentru tigna şi multămirea func
ţionarilor, d se face în interesele de viată ale 
intregului popor românesc. Pentru aceea roagă 
pe toti cei de fată să stea ca şi până aci în aju
torul „Victoriei" şi să răspândească î·n pături 
cât mai largi încrederea obştească în acest in-
stitut românesc. I 

'Cu aceasta s'a terminat adunarea ~enerală a · 
„Victoriei" pentru anul 1914, iar noi toti, câti 
am luat parte I.a această adunare, am rămas cu 
credinţa .crescândă în viitorul mai foumos al 
neamului nostru. 

li: 
Rap. 

Sub titlul „Victoria", „Revista Economică" din Sibiiu 
la loc de frunte publică următorul frumos articol de 
apreciere relativ la fruntaşul institut român „Victoria" 
din Arad: 

Cine a urmărit publicatiile revistei noastre 
în trecut, a putut vedea cum· an de an am obi
cinuit a ne ocupa la loc de frunte cu bilanturile 
institutelor noastre mai mari, „Albina" şi „Vic
toria". Am făcut-o aceasta din două motive. 
Intâi pentru datorinta ce o avem de a scoate în 
relief progresele si fortele financiare ale ace
stor institute si al doilea ca un tribut de recu
nostintă pentru aceia, cari le dirigează si conduc 
în activitatea lor. 

Dar, mărturisim fără încunjur, nu credeam, 
că şi în anul acesta de mari si grele încer
cări economice şi financiare să avem multumi
rea şi fericirea să facem aceea ce obicinuiam 
în trecut. Nu, pentrucă nu ne puteam închipui. 
că dificultătile enorme prin cari am trecut să 
nu se arate chiar şi în bilanturile acestor bănci. 
Tocmai de aceea bilantul „Victoriei", publicat 
deja în numărul nostru trecut, a fost pentru 
noi o adevărată surprindere. Stiam, că institutul 
acesta acumulează în sine multă fortă şi capa
bilitate de rezistentă. Ştiam că va produce un 
bilant solid. Aceea ce a produs însă întrece 
mult aşteptările noastre', căci este nu numai un 
bilant solid şi frumos, ci si o nouă dovadă, 
poate cea mai eclatantă, cumcă ceea ce am sus
tinut în trecut despre acest institut. că el stră
bate şi învinge orice greutăti, s'a adeverit mai 
presus de orice îndoială. 

Bilantul „Victoriei" se distinge, ca totdeauna 
până 'acum. în Prima linie prin mobilitatea lui. 
Aproape 90% ale activelor sunt material uşor 
de mobilizat. Banii per cassa, bonurile însem
nate la bănci, portofoliul de cambii. şi efectele 
publice sunt tot atâtea dovezi despre grija 

ce se nune pe principiul mobilitătii. Special im
pun efectele publice, cari cu tot cursul n~dus, 
cu care au trebuit să fie luate la inventar, trec 
mult peste suma de 800.000.-. Să mai adţu
gem, că aceste efecte sunt libere de orice sar
cini şi vom întelege de ce mare valoare sunt 
ele pentru bilantul „Victoriei". faptul acesta 
dovedeşte mai bine ca ori şi CP că aici avem de 
a face cu o mobilitate de valori faptică şi nu 
mai mult pe hârtie. I 

AI doilea moment, demn de remarcat este I 

în stânga lor avea să înainteze la atac bata
lionul lui v. Dittmann. Atacul început la 1880 de 
paşi dela duşman, care atac duce de pe deal 
prin vale către proxima înălţime, ce pare scu
tită de orice asalt prin şanţuri săpate în fel cJe 
etaje, se desvoltă într'o întreprindere foarte 
grea şi plină -de pierderi în vederea focului con-

. centric intensiv al infanteriei şi artileriei duş
mane. Când ici. când colo, focul inimic face 
lacune în ·linii:le ·noastre. Cei dela reg. 102 nu 
şovăiesc. Ei au un tel şi o sfântă datorie! Deja 
la orele înainte de amiazi. jumătatea batalio
nului reg. 102, al cărei detaşament de mitra
liere sub comanda locotenentului superior Pilz 
însoţi cu succes atacul nostru de pe acopere
rnintele caselor, suferind el însus pierderi, a
junge la aceaş înălţime cu batalionul Wessely. 
cu care apoi (pe la orele 4 după amiazi) începe 
asaltul supra şanturilor. . Acesta cere multe 
jertfe. · • 

Duşmanul. având 2 regimente ale diviziei 
de Morava (întâiul apel), luptă cu o disperare, 
cum o poate explica numai însemnătatea tere
nului care trebuia tinut. Ţinta lui era de a mer.- , 
tine cheia centrului armatei sârbeşti aşezate la 
Lazarevac-AranJ?ielovac. Cele două înălţimi: i 
Vracebrdo şi în sud de acesta Covka sunt ca-
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soliditatea şi realitatea acestui bilant. Fondu
rile de rezervă au crescut, fată de starea lor 
dela finea anului precedent, cu peste 80 de mii 
de 1cor. Totalul acestor fonduri se apropie de ci
fra capitah1-lui societar, ceeai1.."e nu e lucru de 
toate zilele la bândle mai mari. Pe lângă ace
ste rezerve văzute, suntem siguri că institutul 
are şi însemnate rezerve latente. Deducem a.cea
sta cu deosebire din proporţia intereselor tran
sitoare. Ca interese restante, respedive active 
s'a luat suma de abia cor. 30.000.-, deşi, de 
sigur, numai interesele antidpate la reescont 
pot să fa.că cca cor. 90-100.000.-. Să mai 
ada·ugem interesele restante cum şi diferinta 
di.ntre dobânda faptică ,şi cea socotită la inte
resele antid1>ate şi vom ajunge să oonstatăm că 
rezervel·e latente a1le „Victoriei" se pot evalua 
- fără exagerare - la sute de mii. In sfârşit 
fot •ca un momm~t al soliditătH bilantului, ce ne 
preocupă, trebuie să soootirn şi faptul că perde
rile de curs la efecte nu s'au pus în sarcina fon
dului de rezervă. Numaii la efectele obligaţiu
nilor comunale ale institutului „Pcsti Hazai" ~i 
I.a scrisurile fondare dela „Egyestilt Budapesti 
fov{irosi takarek" - „Vdctoria" a trebuit să 
amortizeze, fată de anul precedent, cor. 50.000.
diferintă de curs. Ea însă le-a suportat, fără 
greutate, şi - cum .am mai zis - fără a se 
atinge Îill acest scop de fondurile ei de rezervă. 

Dar pe lângă ·calităţile acestea ale bilanţu
lui ei, care a fost apreciat foarte favorabil chiar 
şi în cercurile financiare străine, „Victoria" 
arată chiar şi prQgres în desvoltarea progresivă 
a afacerior sale. Astfel portofoliul cambial i-a 
crescut cu peste 800 de mii de cor„ conturile 
curente cu peste 600 de mii, iar efectele publice 
cu 500 de mii. Intre pasive se remarcă urcarea 
depunerilor cu aproape 1/2 milion cor. Faptul 
aoesta spune foarte mult. Arată, că institutul 
se bucură <le mare încredere şi că nici ohiar îm
pmmutul de răsboiu, deşi s'a subscris şi prin 
„Victoria" sume foarte ·cons.iderabile - nu i-a 
putut altera creşterea progresivă a depunerilor. 
Celelalte poziţii de pasive încă arată unele 
schimbări. Reescontul s'a urcat ·OU cca 550 de 
mii. 

Profitul reali.zat este de cor. 382.819.60. Ca 
cifră este .cu aproape 100.000 mai mk decât în a
nul precedent. Dar dacă considerăm că acest pro
fit este dedus în modul oei mai solid, că inte
resele restante sunt disparente, iar cele antici
pate aproape ca în anul trecut şi dacă oonside
răm că în anul acesta la toate institutele pro
fiturile sunt cu mult mai reduse· şi că chiar şi 
pentru aceste profituri reduse multe bănci au 
fost silite să iee însemnate interese restante -
putem afirma, că profitul „Victoriei'' în fapt nu 
a rămas •cu nimic îndărătul profiturilor din anii 
precedenţi. Din a{,>est profit se vor putea, desi
gur, împărtăşi în măsură suficientă şi acţionarii 
şi va rămânea destul şi pentru fon<lurile de re-
urvă. ~ 

petele coastei lungi, care se întinde spre Aran
gielovac şi arată aici partea sa îngustă. Dac1 
se iau acestea, atunci nici o poziţie aşezată la 
mijloc de ele nu se mai poate ţinea, deoarece 
luptăm la aceeaş înăltime cu duşmanul şi avem 
cu el aceleaşi avantaje de teren. Cele două ->i 
jumătate batalioane angajate la asalt, luptă aşa· 
dară cu o puternică piedecă în dos, împotriva 
unei îndoite puteri, care avea o pozitie puter
nică artificial pregătită. Insă şi ele ştiu ce atâr
nă de o învingere. Şi-apoi divizia noastră I1'll 
ştie nimk ele „înapoi',, ci paroia e „înainte, s:t 
invli1gem sau să murim!" AsHel năvălesc bra
vele trupe cu un dispreţ de moarte, cu un e!an 
cum rar gasim în istoria răsboiului. Un „ura" 
mântuitor, sguduitor. răsună în sfârşit din toate 
părţile şi întreagă linia porneşte înainte, !n 
unele locuri însă 200 de paşi departe de d,uş
man. Nici unul ntr împuşcă, fiecare vrea să se 
arunc.e el întâiul asupra duşmanului! Intâia po
zitie sârbească e luată cu baioneta. Insă apără
torul aruncă în luptă rezerve proaspete, regi
mente de ale diviziei Drinei. Iarăs· se naşte o 
încăer·are. Prieten şi duşman se aJl!estecă. Voi
nicia individului hotărăşte. Şi aici sunt numai 
eroi! O rup după grup, duşmanul se dă îndărăt, 
lăsând în ttrma sa nenumăraţi morti şi răniti, 
şi sute de prisonieri. 
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ln sfârşit nu putem trece ·CU vederea nici 
faptul, că „Victoria'' s'a distins şi de astădată 
între .băncile similare străine din Arad. Pe piaţa 
acestui oraş - cum se ştie - sunt bănci foarte 
puternice, unele dintre cele mai puternke din în
treagă ţara. Ca soliditate şi realitate a bilanţului 
le-a întrecut, iar ca încredere în ochii publicului. 
mare le-a lăsat în urmă, un fapt pe care I-au 
recunoscut chiar şi ziarele străine„ 

ln fata acestor progrese noi numai bucura 
ne putem. Şi cu noi se va bucura tot omul de 
bine, c~ci e vorba de un institut românesc, care 
ne .face cinste tuturora. Meargă şi în viitor, cu· 
noroc, tot înainte!" 

Oemisiunea dlui D. Costinescu 
ministru de finanţe al României. 

- Explicatiile dlui I. Brătianu. -

Din Bucureşti se anuntă, că d. D. Costinescu, 
ministru de finanţe al României, şi-a dat demi
siunea. 

In cercurile ministeriale din Bucureşti se 
afirmă credinţa, că în urma explicaţiunilor cari 
au avut loc între d. preşedinte al consiliului şi 
d. Costinescu, ministrul de finanţe îşi va retrage 
demisiunea. 

Iată amănunte precise în această privinţă. 
In afară de d. Al. Constantinescu, ministrul 

domeniilor, care a căutat să dovedească dlui 
Costinescu că n'a fost la mijloc decât o neînţe
legere, în care nici primul ministru, nici d-sa, 
n'au pus vre-un gând ascuns, d. Ferichide, pre
zidentul camerei, a fost îusărcinat de d. Brătianu 
care este lj:>lnav şi nu poate ieşi din casă, să 
intervie pe9 lângă d. Costinescu spre a-l ruga 
să-şi retragă demis.ia dându-i .toate explicaţiu-
nile. • 

Aceste explicaţiuni, „Independenta Română" 
le pecizează. • 

„La sfârşittil şedinţei de Vineri d. Emil Co
stinescu, eminentul ministru de finanţe, şi-a dat 
demisia în următoarele împrejLirări: 

Camera depta(ilor a cerut cu insistentă să 
voteze, înainte de a se închide, legea prohibind 
exportul orzului, secarei şi mazărei, pentru care 
guvernul ceruse şi obţinuse urgenta cu câteva 
zi!e mai înainte. D. Costinescu a acceptat acea
stă cerere şi legea în chestie a fost votată în 
unanimitate. Legea a fost apoi imediat dusă la 
senat. · 

Dar d. Ion Brătianu, care era reţinut în casă 
de o gripă uşoară, nu cunoştea exact incidentele 
zilei. Cunoscând însă hotărîrea anterioară a 
consiliului de miniştri, f)e baza căreia guver
nul îşi rezerva dreptul sa wohibe aceste cereale 
f}rintr'un decret regal, cum făcuse şi pentru grâu, 
- d. Ion Brătianu a rugat pe d. Constantinescu, 
ministru de domenii, să cetească mesagiul de 
înci1idere, fără să mai aştepte proectul votat .., 
de cameră. Aceasta cu atât m(fi, mult cu cât se
natlll nu mai, era în complectul lui, deoarece ple
caseră multi senatori. Cu toate acestea, onora
bilul ministru de fi11ante, neştiind acest ultim de
taliu, a considerat, ceeace era o întâmplare, ca 
un act intenţionat cu care demnitatea sa nu pu
tea să se acomodeze, şi şi-a scris demisiunea. 

La primirea acestei scrisori, d. Ionel Bră
tiarm i-a răspuns numai decât, pentru a lămnri 
această regretabilă neînţelegere. Azi aa avui 
loc noi explicaţiuni şi totul permite a se crede 
că d. Emil Costinescu va consimţi să-şi retragă 

· demisiunea şi să continue să dea atât de apre
ciatu/ său concurs cabinetului dlui I. Brătianu„ 

Cu acest prilej, remarcăm cât de regretabil 
este procedeul consistând în aruncarea de bă
nuieli asupra actelor celor mai limpezi ale gu
vernului şi să se caute pretzrtiruleni nu mai ştim 
ce imixtiuni de natură să rănească demnitatea 
ţării şi a oamenilor cari o reprezintă. 

Guvernul actual a dovedit îndestul geloasa 
lui grije· pentru prestigiul României, - pentru 
a putea să se creadă la adăpost de asemenea in
jurii, - lle altfel nedemne chiar pentru acei cari 
uzează de ele. 

Io aceste conditii se întelege că oamenii dela 
putere care sunt Încontinuu, şi totdeauna g~ta 
ca să apere pas cu pas interesul national, pot 
~vea o clipă de en~rvare şau (le obosealiî, 
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Din fericire, neîntelegerea care a provocat 
brusca hotărîre a dlui Costinescu nu ar putea să 
se prelungească, cum nu o spuneam mai sus, 

„ROMÂNUL" 

în fata loialelor explicaţii cari au trebuit să aibă 
loc, - căci până aci unitaiea de acţiune a gu
vernului nu a fost tulburată nici un moment". 

Jertfa Românilor pentru trQn şi patrie! 
Lista soldaţilor Români - Moţi - din comuna CERTEOE, 
· Munţii Apuseni, comitatul Turda Arieş, pe câmpul de luptă. 

(Comuna Certege are 1230 locuitori. 
Români de reliida gr. or. şi gr. cat.) 

Constantin Trifa, inv., 28 ani, necăs. 
Iosif Necşiu, inv .• 24 ani, necăs. 

toti I 

A visai om Marc, 32 ani, are 1 copil 
Nicolae Anca, 39 ani, are 4 copii 
Constantin Motora lui Simeon, 28 ani, 1 c. 
George Zăhutiu 39 ani. are 7 copil 
Nicolau lndreşiu, 27 ani, are 1 copil 
Aron Plic ,24 ani, necăs. 
Nicolae Teocu, 24 ani, necăs. rănit 

I O Constantin Marc I. luon, 22 ani, necăs. 
luon Corcheş I. Nicolae, 26 ani, necăs. 
Dumitru Birău, 23 ani, necăs. 
George Geoldeşiu, 30 ani, are 2 copii 
Toma Stan, 28 ani, căsăt. 
Iosif Stan, 24 ani. necăs •• mort 

. Teodor Bortea. 29 ani, căsăt. 
Nicolae Anca a bâtului, 35 ani, are 1 copil 
Ispas Birău, 36 ani, are 2 cooii I 
Nicolae Corcheş, 30 ani, are 3 copii 

20 George Corc~eş, 38 ani, are 4 copii, rănit 
luon Plic I. George, 40 ani, necăs. 
luon Anca, 40 ani, are 3 copii 
Iuon Bădău, 35 ani, are 2 copii, rănit 
Gavrilă Anca, 38 ani, are 2 copii 
lucn Corcheşiu, 40 ani, văduv, are 3 copii 
Iosif Haiduc, 36 ani, are 5 copii , 
Ispas Tomuş, 24 ani, necăs. 
Constantin Chicidea, 21 ani, necăs. 
Teodor Petric, 21 ani, căsăt. 

30 Stefan Corcheş, 21 ani, necăs. 
Constantin Petric, 23 ani, necăs. 
George Bădău, 23 ani. necăs. 
A visalon Chicidea, 33 ani, are 2 copii 
Gligor Cotişel, 21 ani, căsăt. 
George Anca, 27 ani, necăs. 
A visai om Plic, 24 ani. căsăt. 
Petru Plic, 32 ani, căsăt. 
George Lazar, 40 ani, are 2 copii 
Constantin Marc I. Dumitru, 22 ani, necăs. 

40 Dumitru Buzgariu, 23 ani. are 1 copil _ 
Josif Buzgariu, 34 ani, are 5 copil 
Constantin Marc, 39 ani, are 4 copii, rănit 
luon Buzgariu lui Constantin, 21 ani, necăs. 
luon Buzgariu lui Vasile, 23 ani, nec., rănit 
George Bumb, 22 ani, necăs. 
luon Marc Plic, 36 ani, are 4 c., rănit 
George Zăhutiu lui Nicolae, 38 ani, nec. 
luon Plic, 40 ani, căsăt. 
luon Danciu, 22 ani, necăs. 

50 Teodor Anca, 41 ani, văduv 
Iuliu Rancea, 23 ani. are 3 cooii 
Alexandru Tara, 20 ani, necăs. 
Constantin Zăhutiu, 20 ani, necăs. 
Iuon Săvutiu, 20 ani, necăs. 
Urs Bistrae, 20 ani, necăs. 
Ispas Plic, 36 ani, necăs. 
Nicolae Plic, 26 ani. necăs. 
Nicodim Zăhutiu, 23 ani, are 2 copii 
Nicolae Vitia, 38 ani, necăs. 

60 Petru Corcheşiu, 32 ani, are 2 copii 
Nicolae Bortea, 28 ani, necăs. 

' Ilie Bortea, 34 ani, căsăt. 
Petru Coroiu, 35 ani, căsăt. 
Juon Todea, 34 ani, are 3 copii 

\ 

Samson But, 31 ani, căsăt. 
Iosif But, 33 ani, are .3 copii 
Constantin Ancău, 31 ani, a~e 3 copii 
Constantin Anca, 25 ani, căsăt. 
Geon~e Corcheş lui Nicolae, 24 ani, necăs. 

70 Petru Haiduc, 29 ani, văduv, are l copil 
Oeorge Suşa, 24 ani, necăs. 
luon Anca lui Petru, 23 ani, nec., mort 
Dumitru Haiduc, 32 ani, are 5 copii 
Petru Tira, 28 ani, necăs. 
Visalom Giundu, 24 ani, necăs. 
George Cotişel, 36 ani, are 2 copii 
George Cotişel lui Todor, 38 ani. are 5 c. 
Nicolae Arieşan, 26 ani, necăs. 
Iosif Motora, 28 ani, are 1 copil 

80 Constantin Motora lui Nic.: 26 ani. necas. 
Nicolae Bolog, 28 ani, are- 3 copii, rănit 
Vasilie Bota, 28 ani, are 2 cooii 
Teodor Pleşa, 36 ani, are 5 cooii 
Iuon Ţară lui Nicolae 32 ani, are 2 copii 
Mihaiu Teocu, 36 ani. căsăt. 
. Nicodim Cotişel, 25 ani, necăs., rănit 
Iosif Busgariu, 26 ani, are 1 copil 
Simteon Bota, 36 ani, are 2 copii 
Antonie Marc, 28 ani, 1 copil 

90 Petru Buzgariu, 36 ani, 4 copii 
Costantin Cothişel lui Nicolae, 25 ani, căs. 
Nicolae Motora, 26 ani, necăs. 
George T ară, 26 ani. necăs„ mort 
:George Bistrae, 24 ani, necăs. 
Petru Bordea, 30 ani, căsăt. 
Simeon Costea, 30 ani, are 1 copil, bolnav 
Petru Haiduc, 34 ani, are 3 copii 
Simteon Cotişel, 24 ani, necăs. 
Iosif Tomoşoiu, 41 ani, are 2 copii 

J 00 George Chici dea, 40 ani, are 1 cooil 
'Iosif Busgariu lui Const., 20 ani, necăs. 
Nicolae Giurgiu, 20 ani, necăs. 
Aron Tomaş, 20 ani. căsăt. 
George Anca lui, Gerasim, 20 ani, necăs. 
Macaveiu Haiduc, 20 ani, necăs. 
Constantin Buzgarlu lui luon. 20 ani, căs. 
Nicolae Cotişel lui Capi, 20 ani, căsăt. 
Constantin Cotiş~I lui Iosif, 21 ani, necăs. 
Visalom Motora, 21 ani, necăs. 

11 O Nicolae Bistrae, 27 ani. necăs. 
Ispas Bistrae, 28 ani, căsăt. 
Nicolae Plic, 24 ani, necăs. 
Iuon Bortea, 32 ani. căsăt. 
Constantin Bustan, 30 ani, 4 copii 
luon Bota, 28 ani. căsăt. 

' Nicolae Bordea, 26 ani, are I cooil 
Simteon Motora, 32 ani necăs. 
Constantin Buzgariu lui Nic., 35 a„ are 4 c. 
iSimteon lndreş, 26- ani, căsăt. 

120 Simteon Marc, 30 ani, are 1 copil 
Samson Teoc, 28 ani, necăs. 
Constantin Cotişel, 28 ani, are 2 copii 
Toma Giurgiu, 32 ani, are 3 copii 
!Constantin Buzgariu I. Dum., 32 a., are 3 c. 
Constantin Buzgariu I. Nic., 30 ani, are 3 c. 

126 Iuon Buzgariu a Anei 27 ani necăs. 
Pentru nmta înrolare sunt scrişi 24 juni dela 

18-20 ani. 

Comunicat prin: Constantin Cotişel, 
preot român ortodox. 

\ 
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Răsboiut. 
• Telegrarr. ~ oficiale • 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 13 Martie. - ln Polonia rusească 
şi Ga1liţja ocicdentală nu e nici o schimbare. ln 
cursul zilei s'au dat lupte de artilerie. Atacurile 
singuraticelor detaşamente ruseşti le-am. respins 
pretutindeni pricinuind~ mari pierderi duşmanului. 

In Carpaţi de-alungul drumului 1Cisna-Bali
grod luptele continuă. O înălţime pentru care s'au 
dat lupte de câteva zile am ocupait-o ieri. Tru
pele noastre au aruncat în aer unele părţi din po
zi tiunile duşmanului şi în lupta ce s'a dat în a
propiere după aceasta !'am respins pe duşman şi 
am capturait peste 1200 de soldaţi şi mai multi 
ofiţeri. Contraatacurile Ruşilor, îndreptate împo-
1triva ·Îni°iltimei precum şi împotriva poziţiunilor 
noastre din sectorele terenuil:ui vecin, le-am res
pins încă în cursul noptii pricinuindu-i mari pier
deri duşmanului. 

Pe frontul din Galiţia sudostică şi în regiu
nea Cernăuţului e linişte. 

Berlin, 13 Martie. - Dela cartierul principal 
german se ainuntă: Pe câmpul de răsboiu din apus: 
Spre sud dela Ypern am respins cu uşurinţă atacu
rile izolate ale Englezilor. Atacul nostru pornit 
pentru reocuparea locaLitătîi Neuve Chapelle, în
tâlnind acolo, după un început reuşit, forte engleze 
covârşitor de. puternice, nu !'am executat. Englezii 
au desfăşurat în această regiune o .a.ietivitate vie cu 
avioanele lor, dintre cari am împuşcat ieri unul, 
iar astăzi două. 

In Champagne lupta a reînviat în unele puncte . 
Am înfrânt toate atacurile pa.rtiale ale francezi
lor, cauzându-le mari pierderi. Am făcut cu acest 
prilej 200 prisonieri. 

In Vosgi ceaţa şi zăpada împiedecă operaţiu
nile . 

Pe câmpul de răsboiu din ost: Ruşii s'au retras 
din regiunea dela Augustow şi din regiunea spre 
nordost delia acest oraş, dincolo de Bobr şi sub 
sc,utul tunurilor din Orodno. 

De-.aJungul Orye am respins un atac al Ru
şilor. 

Constantinopol, 13 · Martie. '-- Dela cartierul 
principal otoman se an un tă: Bateriile noastre au 
scufundat ieri câteva vase culegătoare de mine, 
cari s'au apropiat prea mult de linia• minelor. Duş
manul n'a continuat să desfăşoare împotriva Dar
danelelor nici o acţiune. Vasele noastre de răs
boiu au torpifat în Marea Egeică un torpilor şi 
două ;a,Jte vase dusmane. 

B1ulapesta, 14 Martie. - Pe fronturile din Po
lonia, şi Galiţia occidentală situaţia generală nu 
s'a schimbat. Avansările duşmanului la cursul in
ferior al Nidei, precum şi lângă Oorlice şi spre 
sud dela această loca.Jitate, le-am respins după o 
luptă mai scurtă. Azi au eşuat din nou, în nume
roase .sectoare din Carpaţi, atacurile vehemente 
ar.e Ruşilor. Astfel pe frontul dintre depresiunea 
Lupkow şi Ujoc, mai departe în valea Oporului, 
unde s',a• dat luptă dcsperiltă întreagă noaptea şi 
lângă Wyskow am făcut prisonieri, afară de nu
meroşi Ruşi răt1iti, peste 400 Ruşi, cari s'au pre
dat în lupta dată din apropiere. S'au desfăşurat 
lupte şi în fata poziţiunilor noastre ce se găsesc 
spre nord dela Nistru. Atacul duşmanului pornit 
cu considerabile forte de inta•nterie s'a împiedecat 
curând de focul cel mai eficace al trupelor noastre 
şi având duşmanul pierderi mari, atacul s'a pră
buşit de tot. Mai spre ost am respins cavaleria 
duşmană ce înainta.se pedestru 

Berlin, 14 Martie. - Dela cartierul principal 
german se anunţă: Pe câmpul de răsboiu din apus, 
câteva vase duşmane au bombardat de pe mare, 
d1t1spre nord de Lepanne-Nieuport, pozitiunile 
noastre fără nici un rezulta.!. La Neuve Capelle, a
fară de un atac izolat al Englezilor, pe care !'am 
respins, n'a avut loc decât numai lupte de artilerie. 
In Champagne, francezii au repeţit ieri atacurile 
pairtiale, spre ost dela Souain şi spre nord dela 
Le Mesnil. Toate atacurile duşmanului având mari 
pierderi s'au prăbuşit în focul trupelor noastre. In 
Vosgi, fiind vremea mai favorabilă luptele s'au 
pornit din nou. francezii folosesc acum în Argon
nes un nou sistem de granate de mână, cari ex
plodând inficiază aernl. Am constatat că în lup
tele ce au avut loc ieri, că Francezii au întrebuin
ţat iarăş astfel de granate, cari ajungând ţinta, se 
aprind cu flacără. 

Pe câmpul de răsboiu din ost situaţia nu s'a 
schimbat. 

~ ',. 

l 

l 



" 

' ! 
l · 
! 
I 
' 

: \ 

,. 

\ 

. , 

Marţi, 16 Martie n. 1915. 

Constantinopol, 14 Martie. - Dela cartierul 
principal otoman se anuntă: De trei zil:e duşmanul 
n'a mai făcut atacuri serioase împotriva Darda
nelelor. In 11 1. c., noaptea, s'au apropiat de linia 
minelor, şatpte culegătoare de mine apărate de un 
crucişător şi câteva torpiloare. Bateriile noastre 
uşoare au havariat însă crucişătorul şi au scu
fundat două culegătoare de mine, iar un al treilea 
vas culegător de mine s'a lovit de mină şi s'a scu
fund.a1t. In consecinţă încercarea duşmanului de a 
îndepărta minele a eşuat deplin. De pe celel:alte 
câmpuri de răsboiu nu se semnalează nimic esen
ţial. 

Noul guvern grec. 

Atena. - In urma refuzului fostului ministru 
Zaimis, de-a lua asupra-şi formarea noului gu
vern, regele Constantin a încredinţat, precum 
se ştie, cu această misiune pe fostul ministru de 
finante în cabinetul Theotokis, Demetrios Gu
nariS. Noul cabinet se compune din următorii 
membri: Gunaris, preşedinţia şi portofoliul răs
boiului. Chr. Zographos, externe; Baltadschis, 
comunicaţie; Vozikis, culte şi instructie; Proto
vapadakis, finanţe; Triantafyllakos, interne; 
Eutaxias, agricultură; Zaldaris, justiţie, Stratos, 
marină. 

Luptele în Asia mică. 

Budapesta. - „Pester Lloyd" publică după 
ştirile din Petrograd, că Francezilor şi Engle
zilor le-a reuşit să debarce în apropiere de 
Smirna pe ţărmul Asiei mici, trupe în diferite · 
puncte. 

Un consiliu de coroană român (?) 

Bucureşti. - Ziarul „Ţara" publică în nu
mărul său de Vineri următoarea informatiune · 

Din cea. mai pozitivă sursă, putem afirma 
că dacă nu iq decursul acestei săptămâni, in a 
celei viito&re de si2ur, va avea loc un impor
tant consiliu de coroană. 

La el vor participa dnii miniştri, şefii ~te 
partide şi toti foştii preşedinti de consiliu in 
viată, precum şi preşedintii Corpurilor Legiuiw 
toare şi şef ul marelui Stat mafor. 

Acest consiliu are menirea de a examina 
din nou situatiunea politică externă. 

Este chestiunea de a se Învita 15( d. N. 
Iorga În calitate de şef de partid. Este discu
tiune insă · asupra acestei Învitatiuni căci dsa 
nu fh~urează În fruntea unui partid de guvernă
mânt, şi În atare caz, ar trebui invitat şi şeful 
partidului socialist. 

Tratative intre statele balcanice. • 

Atena. - Cenzura nu permite publicarea 
nici unui comentar privitor la evenimentele 
premergătoare căderii lui Venizelos. Deşi în 
Atena nu s'a proclamat legal starea de asediu, 
cu toate aceste oraşul are înfătişarea acestei 
stări. Intre Atena-Sofia deoparte şi între A
tena şi Bucureşti sunt în curgere tratative vii, 
conduse de noul primministru al Greciei. Con
cesiunile ce s'ar face nu sunt încă cunoscute. 

Luptă mare pe tănnul stâng 
al Vistulei. 

Milano. - „Corriere delia Sera" an un tă: 
După comunicatul din 9 Martie al comandamen
tului rusesc pe tărmurul stâng al Vistulei şi în 
regiunea Pilitei s'au pornit lupte serioase, cari 
iau din ce în ce tot mai mult proportiile unei 
lupte mari. In Carpaţi fortele duşmane aliate 
continuă mişcările de ofensivă. 

Sistarea comunicatiei de trenuri 
pentru particulari în Serbia. 

Sofia. - La odinul cartierului principal sâr
besc începând din t 7 Martie se va sista pe 
toate liniile căilor ferate sârbeşti comunicatia 
de trenuri pentru particulari. Fără îndoială că 
în Serbia se fac noui concentrări de trupe. 

Moartea contelui Witte. 

Petrograd. - Contele Sergei Iuliewitsch 
Witte fost primministru rusec a decedat Sâm
bătă. Contele Witte, care a fost unul dintre 
cele mai marcante persoane cu influintă în Ru
sia, a fost conducătorul mişcării de pace ru
seşti. 

Franta cheamă sub arme 
contingentul 1916. 

. ~aris. - Senatul francez a votat proiectele 
pnv1toare la chemarea sub arme a contingen-

tului 1916, la oprirea vinderi absintului şi la 
invalidarea dreptului de cetăţean al străinilor. 

Amânarea camerii greceşti. 

Atena. - Monitorul oficial grecesc publică 
un decret regal, prin care camera grecească 
e amânată pe 30 de zile. Probabil că după a
cest termin camera va fi disolvată şi se vor 
ordona noui alegeri. 

China şi Japonia. 

Copenhaga. - Guvernul chinez s'a învoit 
la prolungirea contractului încheiat cu Japouia 
privitor la Shantung, precum şi ca în căile fe
rate chineze să se poată plasa capitale japoneze. 

Aliatii au debarcat la Lemnos. 

Berlin. - „Lokalanzeiger" află din Atena că 
guvernul grec a fost informat că trupele de ma
rină aile •aliaţilor au debarcat la Lemnos. 

Guvernul a cerut informaţiuni spre a pro
testa în caz câ:nd debarcarea a atins .neutrali
tatea greacă. 

Anglo-francezii n'au putut debarca 
la Saros. 

Berlin. - ,tLokafanzeiger" află dela Atena: 
Anglofrancezii au încercat a debarca în gol-

ful Saros 2000 de soldaţi. ' 
Turcii au atacat trupele debarcate forţân

du-le cu perderi teribile a se reîmbarca. 

Greşala Greciei este ireparabilă. 

Paris. - „Le Temps" constată că guvernul 
Ounaris nu înţelege altfel decât d. Venizelos 
.interesele superioare elenice, însă ţine seama de 
influenţele .cari au sporit după plăcere primejdia 
bulgară şi au determinat şovăielile coroanei. 

Atitudinea Bulgariei va revela poate în cu
rând toată păcăleala acestei ameninţări şi Grecia 
va putea să regrete că a prelungit o politică de 
aşteptare care ii smulge un glorios profit, pe 
care ceva mai multă îndrăzneală i l-ar fi asigu
rat; însă natiunea elenică este singurul judecă-
tor al cazului ei. . 

Jn toate modurile, din· punctul de vedere al 
politicei externe greceşti, nu este nici o schim;. 
bare în orientarea generală; este numai pentru 
elenism o ocaziune perdută pe care însuş <l. Ve-
nizelos o deolară ireparabilă. \ 

Şedinta camerei italiene. 

Roma. - La desbaterea proiectului economic 
şi despre apărarea militară d. Orlando, ministrul 
}Ustitiei motivând proiectul declară, 'că proiectul 
de fată nu are caracterul unei legi a măsurilor ex
cepţionale, deoarece şi în alte state s'au luat mă
suri similare, în unele cazuri prevăzând pedepse 
mai riguroase. Proiectul în nici un chip nu influin
ţeaiză libertatea pressei, şi nici libertatea cuvân
tului. Nici un fel de libertate individuală nu este 
primejduită, deoarece în aceste libertăti nu se în
tclege şi spionajul. (Aprobări vii). Dacă am fi si
lHi să alegem între libertatea şi siguranţa tării, 
incontestabil, cu o anume preocupare, pentru sigu
ranţa (c'irii am jertfi libertatea. (Aprobări vii şi în
delungate. Foarte multi deputaţi felicită pe mi
nistru). 

Răspunzând mai multor oratori d. Salandra, 
preşed. consiliului declară, că guvernzil nu g<lse
şte trebuin(a să răspundli întrebârilor ce i s' au fă
cut relativ la situatia intema(ională, deoarece si
tuaţia internatională impune .. guvernului o atitudi
ne rezervată. Preşedintele consiluilui se mărgine
şte numai să confirme din nou declaraţiile de mai 
nainte, Ia cari nu mai are nimic să ;aidaogc. Gu
vernul nu vrea să pună chestia încrederei, fiindcă 
de repetiţ,e-ori i s'a votat încredere. Roagă camera 
să voteze proiectul Ia ordinea zilei, a cărui pri
mire o cere trebuinţa siguranţei tării. 

Apoi camera primeşte cu 334 voturi pro şi 30 
contra următoa1rea moţiune prezintată de către de
putatul Carboni: 

· „Având credinta, că proiectul de lege Ia ordinea 
zilei corespunde intereselor economice şi miiitare 
a tării, camera trece la desbaterea pe parnrafi". 

Camera a primit cu mare însufletire rezultatul 
votărei. 

I~/ 
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INFORMAŢI UNI. 
Arad, 15 Martie n. 1915. 

Rectificare. Relativ la informaţiunile ce pri
misem relativ la foametea din Solnoc-Dobâca, 
ni se comunică din partea guvernului, că auto
rităţile competente împreună cu guvernul au 
luat toate măsurile necesare pentru împlinire.a 
tuturor lipsurilor din comitat. 

Pentru „Crucea roşie" din Arad. Locuitorii 
comunei Sânpetru inspiraţi de iubirea de patrie 
şi pătrunşi de sentimentul jertfei şi al dragostei 
faţă de răniţii aflători în spitale şi de astădată 
au trimis o colectă frumoasă pentru spitalele din 
seminarul şi alumneul român. 

A grăbit a dărui, bogtat şi sărac, adunându-se 
următoarele alimente, cari ni s'au trimis: 2000 
oauă; 200 sticle pătlă~ele; 35-40 măj,i metrke 
cartofi; 150 litri unsoare; 5 saci făină; 5 saci 
zarzavaturi·; 3 saci fasole; 2 măji metrice slă
ni~ă şi carne; 60 litri vin; 20 litri rachiu; 100 
sticle compot; multe albituri, 90 cor. bani ş. a.; 
·-toate în preţ de peste 2000 cor. 

Pentru aceste dăruiri frumoase exprimă pro
fundă mulţumită tuturor locuitorii.or comunei 
Sânpetru din partea societăţii „Cruoea roşie"'. 

·Arad, la 15 Martie 1915. - Livia Dr. Vuia. 
. Dăruire. O. Vasile Chibulcutean notar pens. 

în Sângeorgiul român a trimis la adm. noastră 
suma de 2 coroane pentru foi de Paşti pe ~a
ma răniţilor români. 

Mulţumiri. 

Bugetul Serbiei pe 1915. După ştirile venite din 
Niş, bugetul: pe anul 1915 ;a: fost votat de Scupcină. 
Veniturile ordinare şi extraordinare figwrează 
pentru o sumă globală de 214,430.670.025. Chel
tuielile ordinare şi extraordinare nu conportă de
cât un total de 114 milioane 420.670.23. Ar ră
mâne deci o disponibilitate de 100 milioane spre 
a întimpina greutăţile momentului, totuş nu tre
lmie să ne oprim la acest rezultat care ar fi mul
ţumitor, dacă ar fi conform cu realitatea. 

Intr'adcvăr, dacă la clzeltuieli vedem figurând 
credite extraordinare pe care realitatea Ie va do
vedi de sigur ca insuficiente, în schimb l:a veni
turi se constată încassări la oarecari capitole din 
veniturile extraordinare, ca1ri n'ar putea fi admise 
decât în cursul restabilirei unei situaţiuni normale. 

Ori, această eventualitate neînfătişând nici o 
şansă de realizare apropiată, se poate afirma ca
tegoric că se vor produce desiluziuni asupra cal
culelor ce au determinat evaluările veniturilor ex
traordinare. Deci, dacă voim să studiăm bugetul 
sârbesc pe 1915, este mai bine să ne mărginim Ia 
cifrele capitolelor ordinare atât pentru venituri cât 
şi pentru chcltuiel.i. 

Aci ne aflăm înaintea următoarei situaţiuni: 
. Vl{!niturile ordinare a raită 207 mii. 283.538.90; 

cheltuielile ordinare comportă 203.510.962.60. Ex
cedentul deci nu mai este decât de 3,972.596.23. 
Dacă tinem socoteală de cheltuielile extraordinare 
absolut indispensabile şi cari se ridică Ia 10 mii. 
909.707.63, ne găsim în fata unui deficit de 6 mii. 
837.131.31. Am exclus din calculele noastre veni
turile extraordinare, dar trebuie notat că această 
omisiune este compensată cu prisosinţă prin fap
tul că cheltuielile extraordinare provocate de răs-
boiu nu figurează în bllget. (Z.) 

Preoti catolici pe năvile de răsboiu engleze. 
Ambasada engleză pe lfmgă Sfântul Scaun a 
comunicat că amiralitatea engleză a decis ca 
cinci preoţi catolici să ,facă serviciul :pe esca
drele nţlviler de răsboiu şi pe crucişătoarele Je 
prima clasă care fac recunoaşteri. S'au recu
noscut oficial preotii destinaţi por.turilor · şi 
marinei de răsboiu engleze. Amiralitatea en
gleză pentrn ultimele dispoziţiuni ia înţelegere 
cu cardinalii englezi Bourne şi Logue. 

Ultima oră. 
M. S. REGELE FERDINAND LA D. I. BRĂTIANU. 

Bucureşti. - M. S. regele Ferdinand a făcut 
Vineri o vizită dlui Ionel Brâtianu, preşedintele 
consiliului. Se ştie, că d. I. Brătianu e retinal în 
casă de o răceală. 

BULGARIA SE PREGĂTEŞTE SĂ INTRE IN 
ACTIUNE . 

Salonic. - Ştiri particulare afirmă că în Bul
garia se fac însemnate mişcări de trupe. 

\ 
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La Tirnova sunt concentratei trei divizii, iar di· \ Noul Testament al Domnului şi Mântuito-

vizia din Dirnulgina este concentrată ta granlta ; rului no~truA Isus Hristos . • • . . 
t;pre Mustafa-Paşa. . Noul aşezamant. legată. . . . . . 

Deasemenea au fost concentrate trupe· însem- ' Epistolia Domnului nostru lsus'D Hristos 
nate la Dedeagaci. Aceste mişcări de trupe ar avea ' Cele 8 glasuri sau Octoihul cet"'mic. Le
în vedere o eventuală ocupare a Adrianopolului. ! gat 1 50, 1 60, 2·- şi . . . . . . 

-·70 
1·20 ' 

----·20 ! 
I 

2•40 
După alte ştiri ar fi concentraţi în regiunea 'I Noul· Testament. Partea intâia. Eve11gh€-

Nevrocop şi Strumita, ne-o 30.000 comitagii bui- liile după Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 
gari, printre cari se află multi Turci, sub comanda I de Arhiereul Sofronie Craioveanul . . 4·-
lui lhsan Paşa, fost maior în armata turcă. I M Sadoveanu Povestiri din războiu . . 2· -

1 Tlwmas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 
TRUPELE TURCF.:STI AU TRECUT PESTE I eroicul în iskrie Traducere din limba 

CANALUL SUEZ. I engleză de C. Antoniade dr. în filozo-

, Galaţi. - După ştirile sosite aci Turcii, au E~.e·Jr~;~)o~it;a. ·>Chipu;i ş0i grai~ri 0di~ 2
·-

trecut cu trupe numeroase canalul Suez. Bucovina<. Ilustratiuni de N." Bran . . 2 50 
Em. Origorovitza. >Cum a fost odată<. 

Schiţe din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni BOMBARDAREA DARDANELELOR. 
Constantinopol. - Dela cartierul principal E11f. Origorov~tza. Schit.ul Cereb

1
uculu_i . 

otoman se anuntă: In 14 c. un cuirasat duşman Dim. Cantemir. >Descrierea Mo dove1c_ . 
a bombardat fortificatiile Sedii Bar şi KumkalC". Oust~ve Flaubert. >Sala'!lbo<. (Roman 1s-
ln noaptea trecută vasele duşmane au încercat I tone. Trad. de Ludovic Dauş . . . 2·-
~ă se apropie de câmpul de mine, dar bateriile · M. Sadoveanu. >Amintirile căprarului 
turceşti le-a alungat. Oheorghită . . . . . . . . . . 2·-

REVENIREA DLUI MINISTRU COSTINESCU. 

Bucureşti. - Ministrul de finan(e, d. Costinescu 
şi-a 11etras cererea de dimisionare, prezentaf<l a
cum câteva zile. 

===-==== • 

Victor Eftimiu. >Poemele singurătaţii« 
(Ponii) . . . · . . . • . . • . . 

Alexandru Ciura. Foiletoane . • . • . 
I. Slavici Poveşti. . . . . . . . . . 
Ion Creangă. Op•re complete. . . . . 
Ion Pillat. > Etnnitati dr-o clipă. Poezii . 
Ion Gorun. Lume năcăjită. P11vestiri . • 
Ouy de Maupassant Povestiri alese. Tra-

2·-
1 60 
1·50 
2·-
2· -
2·-

POSTA ADMINISTRATIEI. duceri de M. Sadoveanu . . . . . 2 -
Dumitru Antal, Toplet. Am primit 14 cor. în A. C. Cu;;a. Naţionalitar0a în artă. Principii, 

abonament până la 30 Aprilie n. 1915. fapte, concluzii · · • · · • · • • 
I b ·1· · y · I o A. • 't 2 40 Al. Cazaban Ce nu se poate spune • . 
aco omm ancm • .i"ecaş. /"\'.m pnm1 . 1 Constanţa u 0 d M t ·· · b t I M t' 191 - 1 11, oş. ar 1111. • • • ,, • 

cor. 1.n a onamen. pe~ un~ ar ie v.. . :>. I Jules Payot. Educaţia Voinţei ' 

1·50 
2·-
1·50 
2·-

Nicolae Greav.u, Chesmt. Am pnm1t 7 cor. f Ouy de Maupassant tnima noastră. Ro· 
în abonam~nt pâ~ă Ala 30 Iunie a_. c_. • I man . • . . . . . . . , . • •. 2·-

Ioan Mic~, S:-apalnaş. ~m .pnm1t 14 cor. m ' O. Coşbuc. >fire de tort<. Poezii • . • J·-
abonament pana la 30 lume a. c. Caton Tkeodorian. >la masa calicului<, 

Emil ~in~ciu, Sibiiu. ~m primit 7 cor. în abo- Nuvele şi ~chiţe . . . , . . . . 1·50 
nam~nt. P~~a la 31 1\1a~t1e a. c:, . . · . /OOO doine, strigături şi chiuituri ce să 

S1Iv1a I eposu, P1sk1rendezo. Am pnm1t 4.30 obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
cor. în abonament până la 15 Aprilie n. 1915. astre poporale . . . • • • . . • 80·-

„ --- - - ---~'"-""'"---·-·""- ··· - ·-· M. Sadoveanu. >Oameni şi locuri< -• • 2·-
Redactor responsabil: Constantin Savu. > » > Privelhti Dobre gene, . • 2 -

Al. Vlahuţă.·> Dreptatet. Nuvele 2· -
Al. Vlahuţă. >România pitorească« Cu 

UN RESTAURANT DE GARĂ I ilu tratiuni după tablourile lui Origo-

in o comună românească, cu cir~ I r0scu · • · · · · · · · · • · 1 50 
culatie de 40,000 cor. pe an e de ' Bucura Dumbrava. >Haiducul< Roman din 
vânzare. Auresa la Administratia epoca lui Tudor Vladimirescu 2 -

acestui ziar. P. Dulfu >Gruia lui Novac< . . t ·50 
(Ve 2382-3) General Al.· Candiano Popescu >Războ·u1 

·-· · · ------------ -·-·--------·-- neatârnărei< Asaltul şi luarea Griviţei 3-
„Câmpiana'' _institut_ de credit_. şi _e~~'!·_ Mo_~s. ' N. Pora. >lnfre viaţă şi moartec. Nuvele 2·-

·: ·--·· ·······-·-- --··- ------ ----- .I Ecatarina Pitiş. >Poezii.<. . . . . . t·so 
. CONCURS. • I Dimitrie Onciuţ. >Din Istoria României«.. -·95 
Conform dispozitiilor din statutele noastre ; Tk. D. Speranţia. >Anec.dote dt: post . · 1 25 

publicăm concurs pentru un post de contalJil ! Ion Drogoslav. ~uvele • • · · . • . 2·50 
Ia centrală. cu leafă începătoare de cor. 2400 ., A Cotruş. Poez11 · · · • • . . . . t · -
şi 'tantiemă statlitară pe an, eveentual pentru N. Iorga. >V1ata femeilor în trecutul ro 
un vost de Practicant cu leafă începătoare de I mânesc<. . . . . . . . . . . • t·75 
1200 cor. şi remuneratii obicinuite. pe an. l Oh. Silvan. >Valea albă<. Roman istoric 

Terminul concursului expiră în 25 Martie. (1476) . . . • . . . . . . • . 1 ·50 
Postul este de a se ocupa numai decât după 1 O. Ooga. >Din umbra zidurilor.< Pozii 2·
încheierea învoielii. La petiţie să se an.ture cer-
tificatele obicinuite. 

Mocs, (Kolozs m.) 11 Martie 1915. 
Ca 2383-3 Directiunea. 

La „Lmrăria , c~n~~rfila" 
Arad, str. Deâk Perene nr. 20 
se afli de vânzare cărţi dt rugăciuni, 
bisericeşti, literare, populare etc. etc. 
>Cantoru.I bisericesc< sau cuprinsul ve-

cernei, utreniei şi liturgi„i pe 8 glarnri, 
împreună cu rânduiala serviciului bise-
ricesc. Aranjat de învăţătorul George 

ln afe!Jfiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor"* de 
. ciocoladă şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrică. •• „ 

In depozit: Kagler, He/
Ier, Tli.rth şi Manner. :: :: 

Bugigan. Preţul: broşat Cor. 10·-, le
gat în pânză t 2· - , în piele . . . • 

Carte de rugăciuni pmtru folosul şi mân· 
găierea fiecArui creştin. lntocmita de ie
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă-

OÂBO~ MIKL6S Arad, 
14·- ! Piaţa Andrdssy, colţul Salacz aleza 

I I Telefon 1059. Telefon 1059. 

năstire Sinaia. Legată • , . 
! (Oa 2270) 

2·- ------------

Rado Gyula 
prăvălie de confecţiuni 
pentru dame în ARAD. 

' • 
Noutăfi în 

din cottelen, pepita şi alte stofe 
la modă cu cel mai bun croi, 
acum dela 35 coroane în sus. 

' • 
JACHETE 
după moda cea mai nouă. 

Jachete scurte, 
Capoate de sport, 
jachete de mătasă, 
Capoate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate 
Fuste, 
Mantal~ de lister şi _gumă 

in asortiment extraordinar. 

' • 
Blnze ~i haine ~o ~olin. 

(Ra 2376) 



„. 

/tf.t. 

IMarti, Hi Martie n. 1915. Pai?. FJ. ·~ 

VINURI 
vechi 'fi noui de vândut. 

Adresaţivl ou toată încrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benea, 
căci VA. trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângA. preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi din anii 1911 ,:__ 1912 
Vin alb - - -·74 -·62 
Rtzttng - - -·76 -•64 
Roşu de Mlnlş 1·60 1·20 
Carbenet 1'40 - -

Vinuri vechi şi nou din anul 1914. 
Vin alb - -·52 - 0 42 
Rlzllng - - - -·54 -·44 
Ştller - - -·W -·-

Rachiuri. 

Ba.eh tu de treve - - - 2· -
.Raehlu de treve speefa.lltate - 2'40 
Expediez la donnţă în sticle şi în canti-

tate mai mică vin. 
Vinul se expdieazi ou rambursă dela 50 

litri în sus sub îngrijirea mea ·proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de doui luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

.fi 947 Pet..-u Ben.ea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vtlagow (Arad m.) 

„„„„„„.„„„„„.! ... 
PEllTB.11 CA SA 01JMPĂBA.ŢI 

PIANURI" '' . 

_,.. __ - .... 

nu trebuie si mergeţi la BUDAPESTA, la 

,,TRISKA" 
se pot cumpăra cu preţuri favo
rabile. In localitate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţă: expediază pianuri 
ou porto . şi pachetare gratis. 

TBISKA. J. 
CLUJ CKOLOZSV AR), 
atr. Bartha-Mikl6s nrul 14. 

I 

~ Dai-ne de vară, 
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toaletă, umbrele, per-

l 
stabilimentul meu industrial de vopsitorie 

de pănuri şi de curăţitorie chimică, 
aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despă.rţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte h~'i
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentrh bărbaţi etc. se vopsesc grabnic în 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu special!t.at.e în 

croitoria mea specială. - Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 

Lu c z a, Jo z se f, ;:~:!:ţ1~~ ::~~ Szeged. 

I TELEFON= PrhAlie şi stabiliment principal: TELEFON= 

atr. au on, u.r1u. ., oo ţ 994. ~ L d __ 1 9 l ul ~ 994. 

IJ5E55:: pietei Valeria. (Lu 2106) = 
STEFAN SLADEK jun. fabrică 

V A R Ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 

de mobile 
44-46. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Cea mal renumită 

mare fabrică de mobHe 
din sudul Unga ·iei (Verseczj. 

Pregăteste mobilele cele mai modeme 
şi luxoase cu preţuri foarte mode:.ate. 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături focirte fine şi I 
maşini de cusut. (Sa 113) 

„ ... „„„„„lllml„„„„„„„„ •• „„„ .... 
I PRA V DE PELE Ho FER I I OIEHD~fG.R&FEEiiiii: I Acest prav impregnat cu accid boric a cărui efect excelent 

e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 
No I. prav de stropit pentru copii . . a cor. -·SO 
No II. Pudrl, albă crem. sau roza • • • a cor. 1·
No III. Prav de stropi pentru bărbaţi a cor. t·-

>Babysoapc Hofer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe f_ăşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei ·iscălitura > H O f f 0 • 

Săpun Hofer • • • · • l cor. -70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far· 

maciile din ţară şi străinătate şi dela : 

. , Zentral- HO" FER'S APQŢt; EKE WIEI III. 
YJr~:~!~~depot n Ungargassa 14. 

I ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

Strada Cisnădiei 45. s I B 11 u, Heltauer-gasse 45. 
~ 

Magazin bogat în articole pentru curăţat, căllirit 
vânat, sport şi voiaj, poclăz1t şi procovăţuri, port- ~!!!J~IF:5.9~~ 
monee şi bretele solide şi alte articole de ga- I}; 
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate. 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU
SUT ŞI LEOAT SKY (vârzobi), permanent în ~~~tfl' 
dt pozit. Toate articolele uin branşele numite şi 
reparatura lor se execut:, prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri la cerere se trimite franco. (O- 9)ca.---.=:t.... 

Comandele prin poşti. se efep
tucsc prompt şi conştienţios. 
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,,ZLAGNEA.NA'' 
IN~Tl'TU'T DE CREDIT •ŞI ECON • .-ioc. PE ..t-'\.CŢIT I'N' ZL4...GNA. 

CONVOCARE. 
. bomnli acţionari ai institutului de credit şi economii „ZLĂGNEANA", societate pe acţii, se invită prin aceasta în senzul §. 16 
din statute la a · ' 

XVII-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea· în 29 Aprilie eventual în 6 Mai st. n. 1915 la orele 9 a. m. în localul institutului ca următorul 

PROGRAM: 
· 1. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere şi stabilirea bilanţului; 

2. Decidere asupra distribuirei profitului curat; 
. 3. Darea absolutorului direcţi unei şi comitetului de supraveghere pe anul 1914; 

4. Alegerea alor doi membrii în direcţiune; · 
5. fixarea mareelor de prezenţă pe anul 1915; 
6 Eventuale propuneri conform §. LO. din statute. 
ZI a g n a (Zalatna) la 6 Martie 1915. DIRECŢIUNEA. 

Acei domni acţionari, cari voesc a participa cu vot la adunarea generală, sunt poftiţi a-şi depune, cel puţin cu 24 ore înainte de adunare, acţille 1crlse pe aumele 
lor respective pe numele acelora, pe cari îi reprezintă, precum şi documentele de plenipotenţă, la cassa societăţii în Zlagna. Acţiile se pot depune şi Ia >Albisa> în Slbiiu, la 
>Victoriac în Arad, Ia >Auraria• în Abrud, la ·Detunata Io Bucium, la •Buciumana• in Bucium-Pocni 'i cLumina• în Sibfiu. 

ACTIVE Bilanţ pe anul de gestiune 1914 
-

"ss'12i·zO I Numerar în cassa . . . . . . . 10386•90 Capital . . . . . . . . . . . . . 
Bon la cassa poştală . . . . . . 101·26 10488 16 fond de rezervă . . . . . . . . . 
Cambii de bancă . 429841 65 fond de binefaceri . . . . . . . . . 649'62 . . . . . . . . . 
Imprumuturi hipotecare . . . . . . . . . . 57494 45 Depuneri spre fructificare • . . . . •' . . . . . 
Imprumut de Co. Curent . . . . . . . . . . 27654154 Reescont . . . . • . . • . . . . . . . . 
Debitori la cereai~ . . . . . . . . . . 2774 51 Imprumuturi hipotecare cedate . . . . . . . 
Efecte publice . . . . . . . . . 44800'- Cont-curent . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acţii la bănci . . . . . . . . 13550·- 58350 Lombard . . . . . . . . . . . . . . . . 
Casele proprii . . . . . ; . 48000 Depozit de cassă . . . . . . . . . . . . . . 

Dividendă neridicată . Realităţi de vânzare . . . . . 3412"32 51412 32 . . . . . . . . . . . . . . 
Diverse conturi . Magazinul de cereale 7059 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interese transitoare Mobiliarul institutului 2300·- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profit net m:igazinului 100·- . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
. . . . . . . . 

" 
prăvăliei . . . . . . . . . 591 '13 2991 13 

Diverse conturi . . . . . . . . . . . . . 16988 06 

• 665053182 

I 

SPESE · Co Perdere şi Profit 

Interese la depuneri . . . . . . . . . i7047·~ 
Interese la fond de rezervă . . . 2305·56 
Salare . . . . . . . : . . . . . . . 
Relut de cvartir . . . . . . . . . . . . . 
Marce de prezentă . . . . . . . . . . . . 
Chirie . . . . . • . • . . . . . . . . . . 

. Spese de birou . . . . . . . . . . . . . . . 
Porto . . . . . . • . . . . 
Oaie erarială şi comunală . . . . . . 5131 ·81 
Dare de interese depuneri . . . • . . . • 1716· 
Competinţă de timbru . . . . . . . __ 5_4_·08_ 
Amortizări ... -. . . . · . . . . . . . 
Profit net , . . . . . . . . . . . . . 

19352 61 
5265-

53334 
1247 
650-

2553i94 
30143 

690189 
800 -

804835 

Interese de escont . . • . . . . . . . . . . . . 
„ hipotecare . . . . . . . • . , . . . 
„ Cont-curent . . . . . . . . • . . . . . 
„ Efecte . • • . • • • • • . • • _ • • 

Chiria caselor proprii . . . . . . . . . . . . • . • • 
Profit la cereale . . . . . . . . . . . . • . ~ 
Proviziuni şi alte venite . • • . • • • . . . . 

I . 45653!56 ·---

Zlagna, (Zalatna) la 31 Decemvrie 1914. 

PASIVE 

lOO(XX) -

56370 82 
284501 55 
146246 -

4240 -

30521 10 
27000 -

1584 69 
713 
820 51 

5007 80 
8048 35 

665053 82 

VENITE 

1859222 
341832 
1933 5~ 
2378-
234262 
466415 

12324l6C 

4565356 

. I 

Iuliu V. Albini m. p., 
director substitut. DIRECŢIUNEA: 

Octavian Bohătel m. p., 
contabil. 

Alexandru Băieşan m. p., 

Ioan Ursa m. p., 
prezident. 

Ioan f odorean m. p, 
prezident . 

• 
Petru Popoviciu m. p., Ioan Lucacel m. p., Steian Corpade a Anii m. p. 

Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente sile-am aflat în ordine. 

Zlagna, (Zalatna) la 8 februarie 1915. 
' Ioan Vătăşan m. p., Ioan Cristea m~ p., · Traian Baicu m. p., 

Tiparul tipOgrafiel „Concordia" societate pe actu in Arad. - Editol'I responsabil: LAURENŢIU LUCA. 
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