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Eroii noştri. 
Vrednicii urmaşi ai vitejilor din „Ţara lui 

Traian Doda". 

Arad, 8 Aprilie. 
Cine este :care să nu-şi mai alduică aminte 

despre primirea entuziastă ce s'a făcut mai. 
ales aici în gara Aradului unui batalion de 
marş al bravului regiment gră1niţeresc nr. 4.3 
din Canansebeş, când, Î!Jl semnul dragostei 
11001stre neţărmurite faţă de aceşti strănepoţi 
ai vitejil·or grăniţeri bănăţeni ai mult regn~
tatului generia1J româ:n Traian Doda o însufle
ţită româncă din .localitate, dşoara Elena 

. Bălan, dentistă, a predat voinkului oap. ro
mân Constantin Marincu din Giroc (Bănat) 
un mare drapel naţional Cu acest prilej în gara 
Aradului s'au petrecut, se şt'ie, soene foarte e
moţionante, dar şi de adevărat delir. Sub im
presia puternică a momentului voinicii 1r0-
mâni prin iiubitul lor căpitan d. Amos Pop au 
predat dşoarei El. Bălan suma de 100 co-
1r0a<ne. ca cu această sumă să se pună bazele 
unui forrd din care 'după î·ocheierea păcei să 
se dea ajutoare roipiilor acelor voinioi ai a
cestui batalion cari au murit pe câmpul de 
răsboiu. 

Pe la rnij1locul '1/ui Septemvrie am înre
gistrat ştirea, că d. stegar Rudolf Jarnik fu-

_,_..„.,...,. sese ales şi în mod oficios numit purtător al 

acestui drapel naţional al bata·lionului. Atum 
aflăm cu durere, că stegarul' R. Jarnik a mu
rit moarte 'de erou pe câmpul de răsboiu. 

Ziarul 1J1ostru a înregistrat în mai multe 
rânduri faptele eroice şi actele de neîntrecută 
vrednicie a acestui batalion şi îin genera1I a 
întregu1Jui regiment nr. 43, care regiment, se 
ştie, este curat românesc . 

• 

Blestemul codrului. 

„Nu blastăm eu! CI blastăme-te ochii 
NevinovaU de lacrimi roşii plini , 
Ci blastăme-te mânile orfane 
cari cer un corn de pâne să le-alini! 

,,Nu blastăm eu! Ci blastăme-te sânii 
Sfârşiţi şi stânşl ai mamelor sfârşite 
Şi blasteme-te totl, vai, toU bătrâ'1ii 

Sătui de zile negre chinuite! 

„Eu n'am cuvinte astăzi să blestem 
Să pot să spun, vai, tot ce-aş vrea să spun 
A blestemelor negre diademe 
Pe fruntea ta eu numai tl le pun! 

„Căci ml-al zdrobit fără d~ rost stejarii 
Şi n'al lăsat să-l prohodesc măcar!„. 
„.Şi-acasă cttm se sting cei buni şi dragi 
Plângându-şi rostul maşter şi amar! 

„ŞI mâne! mâne-1 zi de sărbătoare 
Şi veseli oa speti vor veni la noi! 
ŞI„„ vor găsi pe cei umm de veacuri 

Numărul 'poporal pe 1 an 4. cor, 
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„Don căpitan Pop". Aşa zic voinicii sol- niştit. Durere, că a trebuit să ne înapoiem la 
daţi ai regimentului nostru Caransebeşa111 nr. · batalion, dar domnul căpitan rechiziţionase 
43 comandantului de companie, d. Amos Pop, , 160 pârli şi soldaţii îşi cumpăraseră de mân
care împreună cu neuitatul său prieten loco- care, cât au putut duce cu sine. 
tenent ff ossu, cucerise în ziua de 5 Octomvrie Ziua următoare primisem ordinul a ocupa 
oraşul Sanok din Galiţa. oraşul şi în curs de 6 ore căpitanul Pop era 

Reţinem dîn descrierea ce ,ne-o dă un suprenml comandant al oraşului ... " 
sublocotenent din compania acestuia urmă-· Un alt sublocotenent, ,neamţ din Austria, · 
toairele: scrie următoarele despre grăniţerii români şi 

„La 5 Octomvrie dimineaţa vedeam îna- de.spre bravul căpitan d. Amos Pop: 
intea noastră admirabil situatul oraş Sanok, „„.lmpreună cu mine, care am fost sub
asediat încă de Ruşi. ln preseară primise înâi locotenent la 1-a companie invidiată, toţi sol
„doo căpitan Pop" droaia de gloanţe în daţii îl adoram pe d. căpitan A. Pop. Dact1 
punctul său de observaţie descoperit. Noi pri- ar fi să se dee decoraţii pentru bunătatea im· 
veam la frumoasa privelişte a oraşului, iar mei şi îngrijrea părintească, ordul Leopoldill 
soldaţii visau despre „pânea'' ce o vor cum- ar fi prea mic. Dar foarte de mult s' a f âcut 
păra şi „banii" ce vor schimba. Ceeace a ur- el vrednic de a fi decorat şi pentru alte fapte, 
mat apoi după amiazi aşi putea descrie nu- chiar îr. douăzeci de cazuri, - dacă reţ!J
mai cu detalii militare, ceeace întrelas însă mentul nr. 43 nu ar fi un re{!,iment nefericit. 
pentru a schiţa numai pe scurt evenimentele Regimentul totdeauna fiind ataşat altui corp 
relativ la cucerirea oraşului Sanok. de armată, totdeauna îmbucătăţit, în fiecare 

Fără ordin dela comandantul batalionu- lună având nouă conducere, - cine şi-a mai 
lui, ba deadreptul contra acestui ordin, a luat bătut capul cu ceeace săvârşea căpitanul Pop 
căpitanul Pop iniţiativa, ca împreună czz şi bravii lui soldaţi? · 
companiile 1 şi 2, bine înţeles cu nedespărţi- Este imposibil să arăt în scrisoare nume
tul său prieten locot. ffossu şi cu 3 mitraliere, roasele lui fapte admirabile. Eu l'am văzut 
să dee asalt asupra oraşului. Nicicând în viaţă conducând el singur batalionul reg. 43, -
nu voiu uita bucuria şi însufleţirea populaţiu- compania a 2 era dela reg. 61 şi 1 batalion 
nei din oraş, care ne-a primit cu mâncări şi dela reg. 46, pioneri, mitraliere, tren, o masst1 
băuturi. Frumoasele cucoane aproape au rupt. colosală şi în lupta noastră cu duşmanul ... 
în bucăţi pe eroicul căpitan. Mai b11c11ros am noi n' am pierdut nici un om, - ba deşi ajun
fi pus mâna pe generalul rusesc, care cu un sesem într'o situaţie grozavă, noi am captu
ceas mai înainte părăsise oraşul în fuga mare, rat prisonieri, am copt pâine în sat . şi am 
dimpreună cu întregul său stat major. Când tăiat porci. Jar comandantul regimentului 
am cules flori de suvenire şi apoi am dat îna- care ne credea pierduţi de mult, aproope ['a 
inie spre culmea de 393 metri înăltime. De- sărutat pe căpitanul Pop. 
şamentele de cazaci din apropiere s'au retras Căpitanul Pop s'a îmbolnăvii, a plecat, ·-~ 
în grabă, iar oraşul Sanok a putut dormi U- ne-a părăsit, nimeni nu ştie ce a făcut „don ~.• 

„ŞI nu va fl ln Codru-'nlreg un suflet Părerile băieţilor despre răsbot ~ 
Cu iochii plini de-'ntreaga bucurie , l .. ~~.' 
Căc „. tot cătunu-şi are-un mort la casă Conflagratiunea grozavă, ce a incendiat lu- ~: 
Şi fiecare suflet e-'o pustie„„. mea ne tine într'o agitatie zilnică, răscolind . ,, 

„„„Dar„. vor ieşi copiii să sărute 
Pe oaspetii, cari vor veni la noi„ •• 
Şi n'om mai fi furtună blăstămată 

„Şi-om prăznui cântând izbânda mare! 
Şi vor ieşi totl mortii din morminte! 
Căci vii sunt mortii toti la suflul mare 
Al ,Primăverii celei mari şi sfinte„.!!" 

Durmitl cei buni, cei mari, cei mucenici 
Peste mormântul vostru-'nstrăinat 
ln toată ziua soarele veni-va 
Cu ceriu-'ntreg de stele la-'nchinat. 

OVIDIU HULEA. 

Pretul unui exemplar 10 fileri. 

toate adâncimile sufletului. · $( 
In aceste zile grele şi pline de suferinte, si ; ? 

omul cel mai impasibil se opreşte brusc în fata , ~~ 
viitorului. , -~ 

P l ~ 
oate „Psihologia socială" ar putea explica 

faptul, cum au pătruns grozăviile şi felul de a '. ·~ 
~ecm_-ge .al răsboiului, ca un curent electric, şi i ~~ 
1magmatmnea celor mici. '·'' 

Sunt momente, când şi ei sunt cunrinsi dcJ ~~-·.· 
melancolie. Sufletele lor însă sunt mai m1tin 
înviforate, căci ratiunea lor puerilă şi naivitatea, ~ 
toate le rezolvă după bunul lor plac. . ..i,; 

L i~ 
as să unneze câteva compozitii. din acest ··!;l 

domeniu, ale elevilor dela şcoala cohfesională '.~ 
din Prăjeşti, din cari ies la iveală căteva idei F 
originale, individuale d:spre răsboiul actual. ~~ 

)[} 
La munţii Carpaţi s'a întâmplat aşa, că din 6000 ~~i 

au rămas numai 400 de feciori. Acuma-i bătaie !~~ 
JnaJre, acuma s'a dus măşina de sburat în 10 Mărti- t ~ 

I 
şor la cetatea aceea, unde-s prinse cătanele Ia ';~ 

I 
Rusia. ·. i ~ 

S'a întâmplat, că a născut o femeie un băiat şi I···~ 
I la 3 săptămâni a vorbit, a 'f:is: „Mamă acuma-I I ~ 

Numărul poporal pe 1/a an 2 co~ Ir~ 
~ 1) 
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căpitan'', care pe coco~aşii fricoşi i-a mustraJ.1 
şi pedepsit cum se cuvme, dar pentru soldaţu 
buni şi de omenie trimitea scrisori la notarul 
din sat pentru dare, să fi fost ea chiar. numai 
de JO coroane. 

Moartea prietenului său ttossu l' a .. depri~ 
mat foarte mult,· la următorul atac mergea 
înainte ca şi cel care vrea să-şi ·răsbune. Noi 
trebuia totdeauna să-l rugăm să nu se expună 
atât de mult. 

„.El e de o energie fără pereche, veşnic 
neliniştit, şi simte o aprinsă bucurie în lu
crare. 

E un soldat perfect aşa, că eu, - pe care 
mă atrăgea mii de plăceri din viaţa civilă, -
niciodată nu aş fi îndrăsnit să discut cu el 
despre aceasta. 

... Cu inima îndurerată am părăsit*) com
pania 1-a, - numită oficios „compania de 
elită'', - ce mi-o încredinţase. Aş fi foarte 
fericit să mă pot întoarce iarăş la batalionul 
căpitanului Pop. 

Am scris acestea fără de nici o preocu
pare; ofiţerii şi soldaţii batalionului în secret 
au anunţat doar comandei regimentului în 
scrisoare faptele săvârşite de căpitanul Pop, 
pe cari fapte, sunt sigur, el niciodată nu le-ar 
fi anunţat.„" 

Aceste două scrisori de mai sus ne dis
pensează, credem, de orice comentar. arătând 
ele in mod foarte luminos vitejia şi vrednicia 
fiilor grăniţeri.tor bănăţeni şi a hunului şi voi
nilcului lor că.pitan d. Amos Pop. 

• 
Tot la acest 'loc trebuie să amintim cu 

bucurie şi satisfacţiune sufletească despre sen
timentul naţional al femeii române. Iar când· 
vorbim despre jertfele colosale <le sânge ce 
poporul nostru aduce pentru apărarea patriei 
şi a tronului, cu aceeaş vrednicie trebuie să 
amintim şi pe femeia română, care şi ea jert
feşte şi sutferă cu o abnegaţiune rară toate 
grozăviile marelui răsboi mondial. 

Dar toate aceste suferinţe şi năcazuri nu 
pot să înăbuşe sau să întunece manifestarea 
sentimentului naţional al femeii române. Im-

•) Sublocotenentul acesta rănit. grav fu transportat 
la clinica din Budapesta. 

bătaie mare pe toată lumea„ şi a zis că va tinea. 
până în Octomvrie, şi atunci a murit băiatul. 

Pământule păcătos 
Cât ai fost tu de sătos, 
De doi ani a tot plouat, 
Şi tu nu te-ai săturat; 
Acum toată lumea plânge 
Că tu. te adepi cu sânge. 

De Iulia Mariş, elevă ci. IV. 

* 
Tacă pentru ce s'a început baiul acesta mare, 

pentru că au omorît pe Ferdinand şi s'au omorît 
Majestatea Sa şi ministrul de răsboiu. Atunci s'a 
început bătaia. · 

Jia,că ce au pătit nişte feciori din Bucovina: 
i-au pus.'tot câte o sută la un şanţ, să-şi păzească 
ei satele lor şi iacă ce au pătit, au venit Muscanii 
şi ei n'au avut puşcă numai cu un plumb. Muscanii 
au fost vre-o 4000 şi ei n'au fost numai vre-o 400 
şi au,venit Muscanii pe ei şi i-au omorît şi au mai 

. rămas vre-o 20. Aceştia au fugit către România şi 
acolo au zis ofitirii din România către ei să şadă 
acofo, că le dau ei de mâncare şi tot ce l;e tre
buie Ei n'au vrut ci au plecat către Braşov şi au 
venit drept în Br:aişov la căsarma tunarilor şi .i-au · 
ţinut acolo 2 săptămâni şi de acolo iară s'au dus, 

. Dumnezeu ştie unde. 

Şi iată ce a păţit un fecior. A fost în bătaie $i 
!'au prins Muscanii şi a venit la notarăşul lor, că e 
mort. Tot aşa s'a auzit că e mort şi atunci tot au 

„R O M Â. N U L" Vineri, 9 Aprilie 1915. 

prejurările de azi nefiind de atari să putem I La 
arăta în toată strălucirea şi mărimea lor nume-
roasele dovezi despre acest nobil sentiment al ,,Ll~răria Concorfila" 

. femeii i:omâne, deocamdată ne mărginim să 
amintim ia acest loc următoareataptă 1auda.:'~ Arad,jstr~ ,Deâk f erenc nr. 20 
bilă. a unei. tinere şi, însmleţite . , românce, 
dşoara Elefl{l Bălan din Arad. se. afli d•· vln~re cărţi de ruglciunl, 

,Duipă. cum am,;amintiit ,1~ Mremea>" sa," · biaerieeştl,~.lWerere, populare etc. etc. 
d-şoara E. Băfan primise 100 cor. din partea 
batalionului dlui Amos Pop cu rugarea să-i 
depună undeva pentru a fi împărţită, împreună 
cu alte ajutoare, orfanilor 1soldaţiior acestui 
batalion. Dar d-şoara E. Bălan, după·ce a 
depus această sumă la banca „ Victoria" din 
Ara<l nu s'a mulţămi;t cu atâta·, ci cu sumele 
colectate dela inimile nobile a înmulţit acum 
acest fond, numit în urma dorinţei generale a 
so~daţiJ.or batalionului numitului regiment 
,,fondul căpitan Amos Pop". 

(Mai nou au contribuit 1a acest fond d. 
Alexandru Oltean (Arald) 100 cor. şi dna Dr. 
Traian Păscuţiu (Ora'dea-mare) 3 cor.) 

Nu este a·cesta un merit deosebit, <iar fap
tul că· d-şoara El. Bălan poartă atâta grijă 
acestui m-0dest fond menit şi el să uşte lacri
mile durerioase şi să dea un ·codru de pâne în 
mâna orfanilor vitejilor noştri grăniţeri bănă
ţeni, merită să fie făcut cunoscut publicului 
nostru, cu expresa dorinţă ca pilda frumoasă 
a numitei d-şoare să fie urmată încă de cât 
mai multe românce. 

l1ndemnul de a îinregrstra la acest loc fa:pta 
nobilă a d-şoarei El. Bălan ni ·l-a dat o mică· 
sorrsorică primită .dela un soldat Tăln~t, care 
făcea parte din acest batalion şi care ne roagă 
să predăm călduroase mulţămiri d-şoaret. El. 
Bălan pentru grija mare ce o poartă faţă de 
fondul numit „fondul căpitan Amos Fop'', 
deoarece, „foarte mulţi orfani vor trebui să 
fie mângăiaţi din creiţarii acestui fond.„" 

Numita ·d-şoară continuă încă, după cum 
a·flăm, să colecteze pe seama acestui fond, iar 
sufletele nobile, suntem 'siguri, nu vor întâr
zia să rontrihuie cu obolul lor la înmulţirea 
fondului destinat în scopul ajutorării orfani
lor vitejilor nepoţi şi 1strănepoţi ai mult re
gretatului general român care a fost Traian 
Do da. 

plâns părinţii şi s'au jeluit. Atuncia s'.aiu gândit să 
facă liturgie şi să-i pună pomană. Au. pus ei po
mană şi au tras clcmotele, atunci el a şi venit şi 
s'a dus la un birt şi a întrebat că după cine trag 
clopotele. Birtaşuij1 a zis că după Bradu, atunci fe
ciorul a zis: „că eu îs Bradu". Atunci s',ai dus el 
acasă şi cum !'au văzut părintii odată au sărit la 
el şi I'au sărutat şi s'au bucurat atunci; ştiu că 
Dumnezeu a vrut aşa. · 

De Elena Marc, elevă el. V. 

• 
Frunză verde trei granate 
leşiţi feciori din cetate 
Pc sunetul dobelor 
La scurtarea zilelor 
Pe sunetul trimbitii 
La scurtarea vietii 
S'o luăm la Bosnia 
Colo către Serbia. 
Cându~i seara pe la cină 
Mei:gc trupa,la odihnă, 
Cându-i pe la cântături 
Merge trupa prin şanturi 
Cându-i pe la zori de zi 
feciorii-'ncep a grăi: 

,.!nălţate lmpărate, 

Pune pace nu te bate 
Lasă să o reitălim*) 
Vezi bine. că toti perim. 

•) să ne retragem 

Em. Origorevitza. >Cum a fost odatllc. 
Schiţe din Bucovina, cu 84- ilustraţiunt-·„ 2'80 

Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului • 1 ·-
Dim. Cantemir. »Descrierea. Moldovei< . 1·90 
Oustave Flauberl. >Salambot. ~Roman is-

toric. Trad. de Ludovic Dauş 2'-
M. Sadoveanu . .. >Amintirile . căprarului 
·oheorghită . . • • • . . . . • 2·

Victor Ejtimlu • . >Poemele singurătaţiic 
(Poezii) • . . • . . • • • . • 

Alexandru Clura. Foiletoane • . • • • 
I. Slavici. Poveşti. . . . . • • • • • 
Ion Creangă. Opere complete. • . • • 
Ion Pillat. >Etemitaţi de-o clipă. Poezii ·; 
Ion Oorun. Lume năcăjită. Povestiri . • 
Ouy de Maupassant. Povestiri alese. Tra-

2·-
1•60 
1·50 
2·-
2·-
2·-

duceri de M. Sadoveanu . . . . . 2·-
A. C. Cuza. Naţionalitar0a în artă. Principii, 

fapte, concluzii . • • • • • . • • 1 50 

Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . . 
Constanţa flodo$. Martirii. 
ales Payot. Educaţia Voinţei 
Ouy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

man . • . • • . • . .. • • • • 
O. Co$bUC. >Fire de torte. Poezii . . • 
Caton Theodorian. >la masa caliculuic. 

Nuvele şi schiţe • • . • • • • • 
1000 doine, strigături $i chiuituri ce să 

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale • . . • • • • • .• 

N. Bălcescu.' >Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazule • • • • . • • • • 

Stendhal (Henry Beyle) >Despre amorc. 
Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902- 900 • • • . • 

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 
N. Zaharie. Ediţie de lux • • • • • 

I. Ursu., prof. universitar >Stefan cel Mare 
şi turcii c • • • • • • • • • • • 

Ioan Russu-Şirianu. >Schiţe şi nuvele 
ineditec . . . • • , . . . • • 

Darv. Cr. Voiculescu. >lnsemnările unul 

2·-
3·-

1•50 

80·-

2.-

. 1•50 

Pentru porto săse adauge de fiecare carte 
10-20-30 m. Pentru cele trimise sub bandă ( + nerecomandate) librăria nu ia asupra sa 
nici o răspundere. Pentru recomandare să se a
dauge separat 25 fil. de pachet (până la 1 kgr.) 

Pică ·unul, pică doi, 
Pică alţii lângă noi". , · 
Lâng-o scurtă cărare 
La ei vine-o fată .mare . 
Să le tină lumină 
Când se creapă de ziuă. , 
Vine-un căpitan călare 
Tot strigând din gură mare: 
„Stânge fată lumina 
Ori îti stâng eu. viata, 
La cătan-aşa e bine 
Să moară fără lumină, 

fără lumină de- ceară,· 
fără om din a lui tară 

fără lumină de său 
Pără om din satul său". 

De Măriuţa Marc, elevă ci. III. 

• 
Pe din jos de Bala-mare· 
Trece-un căpitan călare, 
Cu cătane tare multe 
Peste cinci mii patru sute 
Căpitanul fluierând 
Iar cătanele plângând. 

".„,feciorilor de ce .. plângeţi . • 
De inima~.n voi .o.frângeţi? 
N'ati ştiut voi asta bine 
Când atl dat mână cu mine? 
Că nu-ti merge prit.t grădină 
Să prindeti cu fete mână. 
Când fetele merg la ioc, 

----. ·---------
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Lissa. 
O scrisoare din Lissa a baronului Urs. 

Un binevoitor al ziarului nostru ne trimite copia unei 

1

. L'am pretuit şi venerat totdeauna ca pe un 
pretioase scrisori a regretatului colonel român baron părinte; el poate fi idol pentru oricinP-. fără 
Urs de Marglna, pe care o publicăm mai Jos, şi, care I considerare la unele defecte, probabil numai 

. scrisoare regretatul colonel român o trimisese Excelen- presupuse, dintre care unele se rezolvau 'in 
tel sale dlui Ladlslau Basmu Br. Popp, pe atu11ci preşe- I virtute! 
dintele tribunalului suprem pentru Ardeal, în Viena. Integru i-a rămas caracterul până la sfârşit; 

lata mai întâi comitiva, cu care ni s'a trimis aceasta el n 'a dat îndărăt, ca unii, cărora în urmă pre-
copie: zentul le-a fost numai o umbră, - ci constant 

De câteori meditez asupra întâmplărilor din a reprezentat valoarea mare intrinsecă, şi soa-
trecut şi pai:curg însemnările şi scrisorile în- rele din trecut fidel l'a luminat până în minutul 
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gă1benite de pe 'vremile acelea, întotdeauna 
mă pătrunde un simt înăltător pentru gloria 
străbunilor şi a natiunei mele; dar totodată mă 
înduioşează strălucirea trecutului!... 

N'am parcus niciodată scrisorile, cari mi-au 
rămas moştenire, fără să fi simţit la urmă o 
mângăiere nespusă: Un aer puternic respiră 
din ele, care mă însufleteşte ! Si atunci văd 
înaintea mea atâtea figuri" mărete, atâţia băr
baţi vrednici, cari cu dor învăpăiat şi nemăr
ginit săriră întru apărarea naţiunei şi biseri
cei lor. 

Una dintre aceste figuri este şi distinsul ei 
ilustru.I militar român David baron urs de Mar
gina. · 

Moartea lui mi-a umplut inima de duio'\ie 
nes pasă. 

nltim, încât şi-a putut păstra stima nemărginită 
si iubirea profundă a cunoscutilor săi până la 
moarte! .... 

faptele bărbatilor mari reoglindează sufle
tul lor, care se nutreşte de sentimentele inimii, 
din ele isvoresc îndemnu'ri la lupte. Pentru 
binefăcătorii poporului nostru să avem totdeau
na eternă recunoştintă şi mulţumită în inimile 
noastre, căci gratitudinea e reli!(iune! Ea ca o 
floare sădită în inima celui nobil, ~e desvoltă, 
produce sentimentul recunoştintei pentru ge
lleroSitatea primită; iar pietatea este cultul ce-l 
datorim prin iubire şi veneraţiune celor morti ! 

Dau publicitătii una din scrisorile moştenite; 
a scris-o eroul dela Lissa şi Solferino neuita-
tului meu părinte. . 

Cetindu-o, fiecare Român va găsi în ea mo
mente de nobilă şi înaltă inspiraţiune, de care 
a fost condus scriitorul ei mult denlâns. - Iată 
scrisoarea cu ortografia ei originală: 

Voi atunci veti merge 'n foc Preastimate Amice! 
Când fetele vor juca, 
Voi ca ploaia veţi pica Ase 'mi trebue dio - (zău, - Red.) daca 
(V.oi veţi plânge şi ofta)". .A n·amu grabitu a Ti scrie dupa cumu promise

.~ ramu - se me 'ncovoiu acuma fromuselu, ba 
De Terentle Lazar, elev ci. IV. se me înfruntu insu-mi ca nu provenuiu cu carte 

• f 

Pe marginea Dun.ării 

La granita Sârbii 
Stau feciorii Neamtulul 
Pată cu-a Muscanului 
Ziua noaptea s'a făcut, 

Noi puştile am umplut 
Tot cu plumb de cosâtori 
Cum îl capeţi deloc mori 
Dară mie nici că-mi pasă 

Că şi-alcea-i ca şi-acasă. 

De Petru Jurcău,.elev ci. V. 

Comunicat de Cornel Magier, abs. de teol. 
si 1nv. în Prăjeşti. 

--

mea. Dar dio c'uce - in disa Neseudeniloru 
- multe m'oru apasat pona de curendu. 

La ajungere mea aici am aflatu imprejureri 
grele, si mai nemica facutu contra loru. Asuda 
Da vide? daca s-o patiesci bine, si eta ca-mi 
prinsera bine ca de me opintemu mai putintelu 
me scannana binisioru vecini din Ancona. 

Ase dara pona la 1/2 Iulie m'oru impresuratu 
pregatirile, dupa aceste se-au suspinsu posta, 
cu care si în timpu de pace numai de 2-ori in 
septamana stau in legatura. Cele trebuinci6se 
le-amu storsu prin telegrafu. La 18 Iulie mi-a 
taiatu limba - „adesso e il Gatto in sacco" (a
cum mârtanul e în sac. - Red.) au disu Per
sano, uitandu ca mitia mai are şi ghiare, cu care 
reu o se lu mai sgarie. 

Dupo batalie am începutu a carpi muri for
teretieloru si telegele tunuriloru care binisoru 
erau sdrentiuite; apoi Relatiuni si alte flecuri o 
gramada. 
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Adorate Amice! amabila si amicabila carte 
a Dtale m'au incalditu in fundulu animi si ni au 
distinsu intr'un modu care singuru a fostu si 
este in stare a mi desmorti corda bucuriei. 

Recunosciintia si participare fapteloru mele 
prin Dta, intr'un mod ase de dulce romanescu, 
m'au compensatu pentru tote fati'liile simtite, 
mai mult de câtu un caru de diplome; - fi 
bunu primesce o fierbinte multiumire pentru 
tote. 

Adeveratu e ca numai Tronului şi Romanulu 
potura .fi in stare a-me smulge din· dolce far 
niente din Viena; înse acum nu-mi pare reu. Ur
sitore mi-au cantatu bine, - ba tare bine, -
da-ca vei sci, ca eu numai cu 6. Compn. de In
fant. am tinutu Isola (insula Red.) întro Iatime 
de 6. Mii: nemt: contra la 30-36. de nai, din 
trinsele 15. corazate (:Pa1'zersch:) s'un Mo
nitor; aceste m'au incon.iuratu de tote partile 
- dioa si n6pte, si m'au chinuitu mai multu cu 
strnpatie, decatu cu foculu toru, macarhe pona 
la 40.000. de projectile mi-au trimisu, - multe 
din trinsele de 200-250 şi 300. de fonti de mari; 
in Austria matahale ne vediute şi pona acumu 
numai în America intrebuintiate. 

Cu projectile d'acestia rn'au inproscatu din
tro departare de 6-7000. de pasi; - eu trebuia 
se tacu - ca tunurile mele ajungu distantie de 
abia 4000. de .pasi, si porta proieftile numai de 
la 18-60. pf. 
· Se vedi, - o lupta ase de nedrepta namu 
mai vediutu si auditu; fi bunu judeca singuru: 

Eu cu 62. de tunuri si 1400. Soldati, cu micu 
ca mare; Ei cu 650. deturmri si 6-8000. Soldati; 
cu puscamu cu alune, Ei cu galusce bavarezi; 
'ţu inchisu si legatu: Ei deplin_u liberi .. 

Aceste zifre vorbescu dea1unsu, s1 nu gre
seste ·R.edactoml unui articlu nemţ: care dice: 
~;numai energia, vrzuientia si eroismulu celu mai 
mare au potutu fi in stare a apera Jsola in timpu 
de 3. dile cu 2. Comp: de Artil: si 5. Comn: 
de Jnf: contra unei flote a.sie imposante cm11 
fu italiana". 

Cu unu · cuventu, asta data suntu contentu 
(îndestulit. Red.) cu succesu.I meu. -

Batalia flotelor - la care dela începutu pona 
la finitu am cascatu - au fost un Ce infricosatu 
frumosu. - . 
· · Mai bune descrieri ca si care au adus gaze
tele nu Ti ,pot da; inse find ca flota nostra face 
atata sgomotu de sine, fora de atinge ajutoriul 
capatatu prin !soia, trebue se facu pucintele re
flectiuni: 

·flota au avut Victoria sa, inse retace a.iu
toriu1l Isolei. Isola înca au avutu Victoria sa, dara 
recun6sce ca prin flota fura dega.iiata: Daca 
Isaia 3. dile ,nu se tinea, flota italiana· n'aru 
fi avutu atatia morti si raniti, nu si-ar fi puscatu 
vro 40.000. de iprojectile, n'aru fi fostu demora
lisata si ostenita; n'ar fi perdut 2. nai oorazate, 
n'ar fi avutu mai -multe stricatiuni la alte nai; 
si daca tote acestia nu le-ar fi avutu şi patitu, 
apoi se .nasce întrebare ore indesnitu-ar fi 
flota nostra a pasi offensivu? daca nu scia 
porta la iLissa libera: ore esitu-ar fi din Pola? 
si daca totusiu ar fi avutu coragia a se areta: 
6re avutu-ar fi .Victoria sa? Ca unul, care re
·CUn6sce !Eroismul lui Tegetthoff, dicu: ba nu! 
Si daca nu era Ussa in mana rne: Na ia de linie 
„Kaiser" neputand a mai .pasi •cu maohina sa o 
patia reu si tot ase si alte nai, care incepusera 
a suge apa, etc. etc. 

Acum ceva despre lsola mea: 1Acesta cu
prinde 6 rnil: nemt: in jur, are 2. porţi (lfafen) 
mari (:Lissa şi Comisa:) si peste 20. mai mici, 
dar tote bune pentru barche mai mici; din l'un
tru :111m1ai munti si dialW'i, apoi .piatra lenge via
tra, putintele tufe şi erburi, unde şi unde unu 
pomu, facu tota vegetaţiunea. Vinu şi oleiu înca 
se producu. tA.pa numai din Cisterne, şi candu 
:nui ,pl6e - ca estu anu - se poarta din Spa
lato, si costa barilla (ăst. 1Eymer) (o vadră au
striacă. Red.) .peste 2 îl. • 

Locuitori - mai toti Vitia slavica - sunt 
sarintoci - şi 'n toate cu 200 ani indereptu. Nu
mai amaru si truda in tote ipartile. -

Incat s'atinge Esistintia si comunicatiunea cu 
lume suntu Lissa cu Sil>iria sinonime. 

In timpu de ipace nu m'ai tinea aci cu 7. ma
laie; dupa cumu se voru aplana trebile. de plinu, 
de .Joc mi iaiu catrafusele catra. 6ch1kaneder-
ga~~ . . 

Mi pare tare reu ca. nµ Ve mai pot afla 111 
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Viena; - prin acesta despartire amu .perdutu 
orele cele mai placute de acolo si .dio indereptu 
anevoie Ve vor mai aduce! -

Pe Ianga multe alte .pecate - şi pentru ace
sta blastemu beliduci armatei nordica. O condu
.cere ase de orba care aduce dupo sine nimi
cirea unei armate cumu fu a nostra - este neau
dita de cand sta lumea si ipamentu. Cu adeve
ratu ca Ia condu.cere unei armate de 3--4 sute 
de mii de oameni se cuvinu insusiri mai mari 
decatu musteze resucite, pinteni - sarcazme 
ordinare si faraobra.i.Li scandal6se: penele cele 
mai frum6se ale .lui Benedek si lienigst. 

Ce m'a mai contentatu si bucuratu foarte e, 
•ca feciorii nostrii pretutirulene - unde au venit 
in actiune - s'au purtat eroiceste - intru atatu, 
in catu credu ca de ~i iTUJinte vor inceta cu 
„d. W." (Dummer Walach=valach prost. Red.). 

Numai sc61e dane D6mne! ca candu odi
ni6ra in Vinele acestora va curge si inteligentia 
atunci va fi vai de altii. -
, Cu politica sunt in restanzie. -

„Concordia" de 2 luni nu mi vine, nu sciu 
mai traesce ori ba. 

In fine me rogu impartaseste D6mnei Dtale 
sarutare de mana, la toti ceilalti ai Dtale multe 
saluturi, asisdere şi Domnului B: si Ia ai Sei. 

Cu deosebit" respetu am on6re a mă însemna 
Al Excelentiei Tale · 

Lissa 2019. 66. 
(20° în umbră). 

sincer stimatoriu 
Urs, m. p. 

colonel. 

Telegrama mitropolitulul primat 
Konon către regele Romftniei. 

Cu prile.iul Te-Deumului oficiat Sâmbătă la 
aniversarea proclamării regatului român, I. P. 
Sa mitropolitul primat a adresat M. Sale rege
lui ferdinand următoarea telegramă: 

Maj. Sale regelui FERDINAND I. 

Majestate, 

Sărbătorind astăzi biserica şi poporul. a 34-a 
aniversare dela fericita proclamare .a regatul.Ul 
român, subsemnatul înălţând rugăciuni de mul
ţămire către Dumnezeu, veşnicul şi marele pro
tector al neamului românesc, adresăm cu sme
re11ie dori11ta cea mai ardentă, ca provedinţa 
dumnezeiască să proteje ca întotdeauTUJ marile 
şi secularele interese ale poporului român, şi sa 
ajute pe Majestatea V oostră, pentruca progre
sul început de realizat, prin munca neobosită o 
marelui Vostrn predecesor, la fondarea rega
tului, să continue prin Majestatea Voastră mai 
departe, spre întemeierea şi extinderea tuturor 
marilor interese naţionale, - având cu toţii tre
buill(ă de ajutorul lui Dumnezeu, mai ales în 
extraordinarele evenimente ce se petrec peste 
hotarele tării noastre. 

Să trăiţi Mai. Voastră, dimpreună cu Maj. 
Sa regina Maria şi cu toată augusta familie 
regală!, . 

Trăiască bravii conducători din guvern, ar
mată şi popor, ca nişte puternici ajutători ai 
tronului! 

Trăiască, crească şi înflorească România 
victorioasă, realizându-se prin Maj. Voastra 
toate legitimile sa.le aspiraţiuni. 

KONON mitropolit-primat. 

Romanii tn Przemysl. 
Sub acest titlu oficiosul partidului liberal 

,.L'Indcpendance Roumaine" dela 31 Martie ce 
ne soseşte astăzi, face următoarele aprecieri 
juste asupra atitudinei soldatilor români în for
tăreaţa Przemyslului: 

„Pe câmpurile de bătaie dela miazăzi şi ră
sărit fraţii noştri de peste munti şi-au vărsat 
sângele din abundantă. In multe rânduri purta
rea lor vitejească a stors mari laude şi multora 
li s'a înfipt în bluze medalia de vitejie. 

In ceasul când monarhia a apelat la loiali
tatea lor, ei n'au ezitat şi uitând totul pentru 
a nu le rămânea în minte decât cuvântul ce-i 

„ROMÂNUL" 

leagă de steaguri, ş.i-au împlinit datoria cu un 
curaj şi cu o abnegaţie <lemne de admirat. 

Aproape în toate marile bătălii pe frontul 
oriental Românii de peste munti s'au luptat şi 
săvârşit fapte ce au stors chiar si admiratia 
duşmanului. Şi, fapt dureros, s'a întâmplat că 
,Românii de peste munţi făcându-şi dattria fără 
crâcneală adeseori s'au găsit fată în fată cu 
cei din împărăţia rusească cari luptau cu deo
potrivă abnegaţie. 

Teribilă fatalitate e aceasta care împarte 
pe fraţi pe câmpuri duşmane de luptă şi rân
duieşte ca să se măcelărească între olaltă. Se 
pare că rasa nnastră este sortită să sufere 
dealungul secolelor şi că neiertătoarea soarte 
dupăce o-a pus la încercare atât de aspru în 
trecut, vrea să continue şi în present. Oare să 
se poată spera că va înceta pe viitor? 

La Przemysl, printre trupele cari făcură 
front asediatorilor timp de 6 luni şi au fost în 
urmă învinşi nu prin arme ci prin foame, se aflau 
numeroiş Români. 

Intreagă diviziunea de Vârşet era aci, îm
preună cu trupe de Lugoj, Orşova. Arad, Săt
mar; soldaţi din Bucovina şi număroase baterii 
de artilerie bănăţene. Toate aceste trupe s'au 
luptat cu elan şi au apărat în chip eroic locul. 

Cât îi priveşte pe ei fortăreaţa Przemyslului 
era inexpugnabilă şi defensiva ar fi reuşit dacă 
aprovizionările n'ar fi fot>t isprăvite. Când ul; 
timele alimente au fost consumate, când s'au tă
iat până şi caii generalilor, ei au trebuit să ce
deze. 

Şi fratii noştri de sânge, după.ce s'au bătut 
atât de vitejeşte, au cunoscut şi umilinta învin
şilor, de a preda armele şi de a se înşira în tri
stul convoi al priz(}nierilor cari au luat drumu
rile Siberiei. 

Cu toate aceste învingătorii nu s'au purtat 
dur cu învinşii. Ofiţerii îşi poartă mai departe 
săbiile, iar prisonierii aşteaptă să bată ceasul 
desrobirei cu satisfacţia ce se cade datoriei îm
plinite. 
, Dacă justiţia imanentă, dreptatea .ce trebuie 
să vie, nu e un cuvânt gol, va da acestor bravi 

· răsplata pe care o merită curajul lor". 

Moartea unui erou român. 

t Dr. Aurel Mărginean. 
·Din Nădlac, comit. Cenad, ni se comunică 

întristătoarea ştire despre moartea unui vred
nic şi însufletit tânăr român, a medicuiui asi
stent Dr. Aurel Mărginean, întâmplată în urma 
unei înveninări de sânge în 1 Aprilie n. a. c. în 
spitalul militar din Vinkovci. 

Din acest trist prilej corpul ofiterilor dela 
regimentul regretatului Dr. A. Mărgineanu a lan
sat următorul anunţ funebra!: 

- Corpul ofiteresc şi al funcţionarilor dela 
stabilimentele sanitare din Vinkovci dau trista 
ştire despre decedarea mult preţuitului şi scwn
pului lor camarad, a dlui medic-asistent militar, 
Dr. Aurel ·Mărgineanu, care împlinindu-şi cea 
mai scumpă datorie a decedat după scurte dar 
grele suferinţe în I Aprilie, la orele I d. a„ în 
etate de 30 de ani, în urma unei infecţiuni con
trase cu prilejul împlinirei plină de grea răs
pundere a chemării sale. 

Corpul neînsufleţit al decedatului va fi con
sacrat în 2 Aprilie a. c. la orele 11 a. m. în ca
mera mortooră a spitalului civil. şi apoi va fi dus 
la gară pentru a fi transportat la Nădlac, în pa
tria defunctului. 

Vinkovci, la I Aprilie 1915. 

• 
Inmormântarea eroului nostru s'a făcdt în 

Nădlac cu mare pompă funebra:lă afaltăieri, 
Marti, de către preotii dnii Nic. Chicin şi N. Măr
ginean (vărul defunctului). asistând foarte mult 
popor si intelectuali Români ..5i Slovaci. 

II deplâng nemângăiatii părinti, fraţi şi su
rori şi foarte numeroase rudenii. 

Odihnească în pace. 

'· 

:Vineri, 9 Aprilie 1915. 

Răsboiul. 
.Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare ur
mătoarele telegrame oficiale: 

3 Aprilie: 

Budapesta.- Pe frontul din Beschizii orientali se dau 
lupte numai în valea superioară a Labortei şi pe înăl
timile ce se găsesc spre sud dela Virava. 

Aruncând Ruşii noui forte în luptă, am fost con
strânşi ca să ne retragem puţin trupele împinse înainte 
cari luptau de ambele părţi de Cisna şi Berechygrn. 

Atacurile făcute împotriva poziţiunilor noastre ce se 
găsesc spre nord dela defileul Uioc, le-am respins în 
mod sângeros. 

Am constatat că toate diviziile tortelor ruseşti, cari 
se găseau mai pe urmă sub Przemysl, acum sunt pe 
frontul nostru din Carpaţi. · 

ln Galiţia sudostică s'au dat numai lupte de artilerie. 
Intre Nistru şi Prut, după luptele cu succes pentru 

noi ce s'au desfăşurat la începutul lui Aprilie în fata 
poziţiunilor noastre, e linişte. · 

Berlin. - Cartierul principal german anunţă: Pe câm
pul de răsboiu occidental: Incercarea Belgienilor de a 
recuceri ferma-mănăstire Hock, care am ocupat-o dela 
ei în 31 Martie, a eşuat. 

In Bois de Pretre, avansarea Francezilor n'a reuşit. 
Atacul Francezilor dat împotriva înăltimilor ce se 

ridică spre apus dela Mulhouse lângă Niederaspach şi 

spre sud dela această localitate, l'am respins. 
Pe câmpul de răsboiu oriental: n'a avut loc nici un 

eveniment mai important. 

Constantinopol. - In Dardanele şi pe celelalte cârn-· 
puri 'de răsboiu nici o schimbare remarcabilă. 

In 21 Martie, un crucişător englez a bombardat lo
calitatea Mulleh, pe tărmul Hedsas, încercând să de
barce trupe. Fiind însă împiedecat în executarea acestei 
intentiuni, în ziua următoare a bombardat timp de 5 ore 
localitatea, incendiând moscheea, care a fost mistuită de 
flacări şi demolând câteva edificii. Duşmanul a tăcut 
din nou încercare să debarce 'trupe, dar trupele noastre 
şi populaţiunea înarmată l'a alungat pe duşman, care a 
avut de suferit grave pierderi. Crucişătorul s'a retras 
apoi. Noi n'am avut nici o pierdere. 

Budapesta. - Dela cartierul J)fessei se anuntă: Lupta 
din Carpaţi în centrul dintre strâmtorile Uioc şi Lupkow 
continuă cu o violentă neschimbată, deşi sunt ·viscole 
cu zăpadă extraordinar de puternice, cari au pornit în 
zilele din urmă. Fată cu atacurile în massă a Ruşilor 
urmărim scopul ca să evităm spargerea frontului no
stru, prin schimbarea atitudinei noastre şi retragerea 
noastră în poziţii noui. · 

Trupele noastre apără la strâmtoarea Duela coasta 
sudică a Carpaţilor şi aci Ruşii nici n'au putut câştiga 
teren. Extraordinar de mult îngreunează acţiunea tru
pelor noastre inelul de păduri, cari acope.r depresiunile 
principale din Carpaţii galitieni. Trenul nostru poate 
\străbate drumurile şi cărările acoperite cu zăpadă 
înaltă numai făcând sfortări uriaşe, iar concentrarea re
zervelor aci e imposibilitate; deoarece nu se găseşte în 
această regiune nici o localitate în care trupele de re
zervă ar găsi un scut mai bun împotriva vremii liefa-. 
vorabile. " 

Imposibilitatea de a umplea golurile ne dă explicarea, 
de ce în Carpati unde situaţia nu poate fi cuprinsă cu 
privirea, din cauza munţilor păduroşi, nici când nu s'au 
dat lupte pe culmi, ci totdeauna luptele s'au desfăşurat. fl 
pe coastele din Galitia sau din Ungaria. 

Ruşii atacă neîncetat cu forte covârşitoare şi cfau a- • 
tacuri înşiruiţi în mai multe rânduri, suferind ei în lonse
ciută pierderi enorme. Acest sistem de luptă va duce 
în ··sfârşit acolo, că Ruşii, cu toate rezervcle lor extra
ordinar de mari, vor. fi constrânşi în sfârşit să-şi umple 
golurile cu material mai slab. 

4 Aorllie: 

Budapesta. - tn Carpaţi continuă luptele ce se dau 
pe înăltimile ce se găsesc de ambele părti ale văii La
bort. Pe înăltimile ce se întind spre ost făcând ieri un 
contraatac l'am scos din mai multe pozitii pe duşmanul 
ce ataca până acum foarte· vehement. Spre ost dela 
Virava (corn Zemplen, la 12 klm. spre nordost dela 
Mezolabort) am respins dcasemenea un atac puternic 
al Ruşilor. In aceste lupte ce s'au dat ieri am făcut 

prisonieri 2020 Ruşi. 
Spre nord dela strâmtoarea Ujoc situatia nu s'a 

schimbat. Un n.ou atac al Ruşilor a eşuat după o scurtă 
luptă. 

· Pe celelalte fronturi n'a avut loc nici un eveniment 
mai deosebit. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se an un tă: 
Pe câmpul de răsboiu occidental: De-a lungul canalului 
Yser, spre sud dela Dixmuinden, trupele noastre au cu-
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cerit pe ţărmul apusean localitatea Drie Grachten ocu
pată de Belgieni. 

In Bois de Pretre am respins mai multe avansări ale 
francezilor. 

Pe câmpul de răsbolu oriental: ln regiunea Augu
stow am respins atacurile Ruşilor. 

5 Aprilie: 

Budapesta. - In Carpaţi luptele violente ce se dau 
în valea Laborţ şi în sectorele vecine de ambele părţi 
ale acestei văi, continuă. 

Pe fronturile celelalte se dau numai în unele puncte 
lupte de artilerie. De altcum e linişte. 

La Uscie-Riskupie, spre ost dela Zalescyk forte mai 
mari ruseşti au încercat să treacă pe ţărmul de miazăzi 
al Nistrului, dar după o luptă de mai multe ore i-am 
respins. Am făcut prisonieri 1400 Ruşi şi am capturat 7 
mitraliere. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se anunţă: 
Pe câmpul de răsboiu occidental: Belgienii au încercat 
să-şi atragă ajutoare la Drie-Grachten, care localitate 
afară de câteva edificii (marginea nordică) ·se găseşte 
din 3 Aprilie în posesiunea noastră, - cari ajutoare însă 
focul artileriei noastre Ie-a alungat. 

Artileria noastră a tnai împiedecat în pădurea Ar
gonnilor atacurile francezilor, încercate împotriva rtoa
str.ă. 

Atacul puternic al duşmanului îndreptat împotriva 
înăltimei, ce se găseşte spre apus dela Boureullies (spre. 
sud dela Varennes) s'a prăbuşit în fata piedecilor con
struite de noi. 

Avansările· infanteriei franceze, executate împotriva 
noastră. spre apus dela Pont a Mouson n'au · reuşit. 
In Bois de Pretre făcând să explodeze mai multe mine 
am câştigat teren. Pe câmpul de răsboiu oriental: Am 
respins un atac al Ruşilor îndreptat împotriva Mariam
polului pricinuindu-le mari pierderi. Pe întreg frontul o
riental n'a avut loc un alt eveniment. 

Constantinopol. - Dela cartierul principal otoman se 
anunţă: Câteva vase pescuitoare de mine au încercat 
să se apropie de intrarea Dardanelelor, dar focul no
stru le-a alungat. Două crucişătoare cuirasate, cari în
sotiau vasele pescuitoare de mine, au deschis un foc 
violent pe o clipă, din depărtare mare, dar s'au retras 
apoi imediat. De pe celelalte fronturi nu se semnalează 
nimic nou. 1 

Constantinopol. - Dela cartierul principal otoman se 
anunţă: flota noastră a scufundat ieri la Odessa 2 
vapoare: Providenz de 2020 tonaj şi Wastosna de 1500 
tonaj, iar ethlpajul !'am făcut prisonier. 

ln cursul acestei acţiuni, crucişătorul Med/id/e, ur
mărind pescuitorii de mine duşmani, s'a apropiat la for
tul Oclacov prea tare de ţărm şi lovindu-se de o mină 
s'a cufundat. Mina· aceasta s'a rupt din lantul de mine 
aşezat pentru apărarea p9rturilor Odessa şi Nicolaiev, 
precum şi a litoralului. 

Echipajul vasului· Mediidie a fost salvat de vasele 
otomane ce se găseau în apropiere. Marinarii s'au purtat 
în mod demn de toată lauda. Inalnte de a se cufunda 
vasul, ei au întdepărtat răteaza dela tunuri, iar vasul 
!'au nimicit torpilându-l, ca astfel duşmanului să nu i 
se dea posibilitatea de a-1 elibera. 

T)n pescuitor de mine al duşmanului, care s'a încume
tat ieri să se apropie de strâmtorile Dardanelelor a fost 
nimerit de un granat al bateriilor noastre în apropiere 
de Kum-Kale şi s'a scufundat. De altcum nici la Darda
nele şi nici pe celelalte câmpuri de răsboiu n'a avut loc 
nici un eveniment mai important. 

6 Aprilie: 

Budapesta. - Luptele în Carpaţi iau o întindere tot 
mai mare. Trupele germane şi ale noastre au cucerit 
ieri pozitiunile puternice ale duşmanului de pe înălti

mile ce se ridică spre ost dela valea Labort şi au făcut 
prisonieri cu acest prilej 5040 de Ruşi. Pe înălţimile în
vecinate am respins mai multe atacuri vehemente ale 
inamicului, pricinuindu-i mari pierderi şi făcând priso
nierl alti 2530 de Ruşi. 

In Galitia sudostică a eşuat un atac al duşmanului 
executat în cursul nopţii pe înălţimile ce se ridică spre 
sudost dela Ottynia. 

In 4 Aprilie cu prilejul încercării duşmanului de a 
avansa pe ţărmul sudic al Nistrului, spre sudvest dela 
Usice-Biscupie am nimicit 2 batalioane din regimentul 
de infanterie rusesc· Alexandru. 

Berlin. - Cartierul principal german anunţă: Pe câm
pul de 11ăsboiu occidental: francezii desvoltă începând 
de ieri, între Meuse şi Mose! o activitate deosebit de 
vie. Ei au atacat cu mari forte şi numeroase tunuri 
spre nordost, spre ·ost şi .sudost dela Verdun, precum 
şi spre nordvest dela Ailly, Apremont, flirey şi Pont 
a Mousson. Spre nordost dela Verdun atacurile lor 
însă în general nu s'au putut desvolta din cauza focului 
artileriei noastre. Spre sudost dela Verdun am respins 
atacul lor, iar pe marginea ostică a înăltimilor Meuse 
i-a reuşit duşmanului să pătrundă trecător în o mică 

parte a tranşeului nostru mai din frunte: în cursul noptii 
!'am respins iarăş. In regiunea Ailly şi Apremont lupta ·a 
continuat şi noaptea fără însă ca duşmanului să-i fi 
reuşit să obtină vre-un rezultat. lndârjită a fost lupta 
în regiunea Plirey, unde am respins mai multe atacuri 
ale francezilor .. Spre vest dela Bois de Pretre, atacul 
puternic întreprins împotriva noastră spre nord dela 
drumul flirey-Pont-â-Mousson s'a prăbuşit. Inamicul a 
suferit în luptele aceste pierderi foarte mari. Regru
pându-şi forţele trebuie să concludem, că inamicul îşi va 
continua aci atacurile, ară.tându-se clar zădărnicia ni
zuintelor sale în Champagne. Pe câmpul de răsboiu O

riental: Atacurile întreprinse împotriva noastră spre ost 
şi .sud deila Kalvaria, .precum şi sp.re os.t dela Augustow, 
n'au reuşit. De altcum situaţia pe frontul oriental nu s'a 
schimbat. 

7 Aprilie: 

Budapesta. - Pe frontul din Carpaţi luptele continuă. 
Nwmărul prisonierilor făcuţi ve înălţimile Mavf.an -ce se 
găsesc spre ost dela valea Labort a sporit cu alti 930 
oameni. In luptele aceste am capturat 2 tunuri şi 7 mi
traliere, o mare cantitate de material de răsboiu, peste 
5000 de puşti. 

In Galiţia sudostică s'au dat numai lupte de artilerie 
locale. 

In Galitia occidentală şi Polonia rusească nu e nici o 
schimbare. 

Pe câmpul de răsboiu din sud: La bombardarea o
raşului deschis Orşova, repeţită în 6 Aprilie am răspuns 
bombardând vreme scurtă BeigraduL 

Berlin. - Dela cartierul principal german se anuntă: 
Pe câmpul de răsboiu occidental: fermele Drie-Grach
ten, cari le-am ocupat alaltăieri, împuşcând duşmanul 
asupra lor cu artileria cea mai grea şi aruncând bombe 
asupra lor, le-am păr.ăsit ieri seara. 

In Argonni s'a pră1buşit un ·atac in.rumic 'în focu.} vâ
nătoril-0.r noştri. 

SPTe nord-ost de'1a Verdun Fra.ncezii .avansâ.nd au 
putut înainta numa.i .pâ.nă la IJ)ozitimnile noa.stre din 
frunte. Spre ost şi sud-os.t dela Verdun au eşwrut între
.gul şir de ·atacuri inamice, .suferind duşmamuJ .perderi 
din se.aimă a.f.ară de maci. 

Pe înă'lţimea Combres, focul nostru .a nimicit 2 bata-
1lioane tr.anceze. Lângă Ai11y tmpc.le au dat un -contra
atac şi ·l-au respim pe duş11n.an 1până în •Poziţiile l\IJi de 
mai na.int-e. -Duşmanul n".a avut succes nici la Apremont 
şi a. avut ma;r~ pi·erdri a. căror 1mul~ime c.reşte şi 'Prin 
f.aptu•l eă -Frumcezii ·a.mncă în faţa pozHiuniil<>r noa.st.re 
şi .pe cei căzuţii .în tranşee. · 

La margine.a. veitiică a. pădurii Bois de Pretre un 
baita.Lio.n aJ nostru .a respins ÎJl .atac cu baioneta .însem
nate forte din ;regimentul fr.a.ncez Nr. 13. . 

Pe Hartmanswe~le;rkopf se .conti.nuă lupta de eri 
după iameruzi, cu .tot vi.scoJuij de ză:~ă .puternic ,ce s'a 
. pormit. 

Pe .câmpul de :răsbcriu oriental: Cu prileju~ înaintării 
pe teritor ru.sesc, SJlTe Hodzjevo, •cav.a:le.ri.a noastră a 
ni.mic.i,t, ila 30 'chilometri spre sud.o.st dela .Memel, un 
bata.Lion ru.sesc, din care ia1m făcut ·Prisonieri un coman
dant, 60 ofiţeri, 360 sald.a.ti. am omo:rit 120 oameni şi 
.am irănit grav 150. Un alt haJtailion :ruses.c, oore .a, grăbit 
în .a,jutorul duşmanului l..aim respins. N cri am .avut 6 
morţi. 1 

Am respins iatacurile ruseşti 1ntreprinse împotriva 
poziţiunilor n<>a.stre ce se găsesc oS•nre ost detla. Ka.l
v.aria. J)oo,Jtoum pe .a.cest iront n'.a avut lO'c vre-un 
a'lt evenimen.t mai :iimporba.nt. 

1 

In comitatele ZemPlem şi Săros. 

Cartierul ·presei. - Marea luptă, care, Înainte cu 12 
zile aproape. nu mult după căderea Przemyslulul, s'a 
încins În Carpatl, la sărbătorile Paştilor, a lsbucnlt în 
toată grozăvia el. Spre vest &I spre ost dela pasul 
Dukla, in valea Ondovel, pe ambii tărml al văii La
borc &I· pe Înăltlmile din apropiere decurg lupte des
perate, cumplite. In decursul acestei lupte, care, luând 
in considerare greutătile naturale În răsbolul mondial 
de acum e fără egal, nu se poate vorbi de ofensivă şi 
defensivă. Când atacă Ruşii, când noi; când Ruşii ocupă 
unele puncte strategice, când noi le recucerim; În de
cursul zilelor viitoare putem să tragem nădejde că lup
tele vor fi favorabile pentru noi. Abia se poate vorbi 
de o luptă decisivă în curând: cursul, desfăşurarea ace. 
stel lupte nu se poate prevedea. 

Spre vest dela pasul Dukla alaltăieri Ruşii au tre
cut hotarul ungar &I au descălecat în comuna mică cu 
numele Clgelka din granită. Ruşii &tiu Însă deJa din 
luptele recente că înaintarea lor spre Bartfa nu se 
poate cât de putln spera, In acest punct aşadar nu 
atacă, dimpotrivă noi i-am respins din pozitiunile lor 
dela Szemelnye. lntreagă puterea şi-a desvoltat-o. duş
manul împotriva pozltlunlor noastre spre' sudost dela 

pasul Dukla. In fata puterel preponderante în zorile 
zilei de Ieri ne-am văzut sllitl să evacuăm câteva co
mune mal mici. Cine cunoaşte împrejurările teritoriale 
va fi lămurit îndată că predarea acestor mici comune 
n'are nici o însemnătate, pentrucă trupele noastre s'au 
aşezat pe Înăltimile cari oferă un punct sigur, În do
sul comunelor. Cu puteri egale atacă duşmanul pe 
ambii ţărmuri ai văii Laborc. Cu succes s'au Încheiat 
atacurile armatei austro-ungare şi germane îndreptate 
împreună în partea de vest a comltatulul Zemplen. 

Comandamentul armatei ştie aprecia însemnătatea 

atacului rusesc. Consideră de evident că dupăce Rutil 
n'au fost în stare să se apropie de linia ferată Bârtfa 
Eperjes &I Kassa Oderberg, acum tind să Înainteze 
spre aripa stângă a frontului nostru carpatin: să ză
dărnicească operatiunea comună a puterilor austro-un
gare şi germane. Natural că toate încercările au dat 
greş. Poporaţia civilă a ţinutului din preajma luptelor 
aşteaptă cu încredere şi linişte evenimentele zilelor 
apropiate viitoare. 

La Paşti În Carpati. 
Cartierul presei, 7 Aprilie. - 10fensiva ru

sească se întinde spre vest dela pasul Uzsok 
până la valea Laborc şi mai în urmă iar împo
triva aripei de vest. După punerea în frontul de 
luptă a trupelor ruseşti eliberate dela Przemysl 
a crescut violenta ciocnirilor, însă şi din partea 
noastră au fost aduse trupe noui. Luptele spre 
răsărit dela Laborc sunt din această cauză de 
mare însemnătate, iar armele noastre au isbutit 
deja învingeri frumoase. 

In Galiţia de Vest şi în Polonia rusească e 
linişte, conturbată numai rar de bubuituri de tun 
şi de ciocniri între infanterişti. ' 

In Galiţia de sud-ost şi la graniţa Bucovj
nei lângă Otynia şi Usice Biskopie, exceptând 
eşuarea încercărilor ruseşti de a rupe linia noa
stră, n'a fost nici un eveniment mai însemnat. 
Se pare că întreprinderea din urmă amintită de 
a înmulti forţele de luptă, a suferit mai mari 
dezastre decât s'a cugetat. Atacurile noastre 
progresează înspre întăriturile ruseşti de lângă 
Zalescyki. . 

Paşti sângeroase Ja. Y ser. 

R.otterdam. - Pe cursul Yserului n'a pau
zat lupta pe sărbătorile !Paştilor. Zilni·c s'au dat 
ciocniri desperate şi n'au încetat să bubuie tu
n.urile, ia_r ~himbările de lupte între artilerişti 
ş1 atacunle mfanteriştilor se fac des. 

Bombardarea Dardaneletor . 

Milano. - Corriere delia Sera este informat 
din Atena: Sosesc ·ştiri din Tenedos că antanta 
continuă să bombardeze, dar vădit numai pen
truca să ascundă munca prinzătoarelor de mine 
şi să împiedece debarcarea de baterii nouj tur
ceşti la Dardanele. 

Pe coastele Africei. 
· R.otterdam. - Se anuntă din Londra că :En

glezii au înaintat spre colonijle germane sud-ost 
africane până la Wannbad. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

LA LIBRĂRIA „CONCORDIA", str. l>eâk
Ferenc nr. 20, se află următoarele cărti de vân
zare: 

Dumnezeu şf alte Acaftiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legat frumos t ·75 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu si alte rugăciuni Legată frumo9. 
Legat în piele roşie • • • 
bicicliste . • • 

N. Nicolaescu şi a. Stoen~cu. >CAlă~za· 
stuparuluic. Cu peste 120 figuri . . . 3·

Minerva Cosma. >Album de broderii şi 
ţesături româneşti . . . . . . . 16·-

M aria Cioban. >Scrisori dtre eleve« . t· I 
N. Iorga. >Viaţa femeilor în trecutul ro· 

mânesc«. . . • . . . . . . . . 
Oh. Silvan. >Valea albăc, ~oman istoric 

(1476) • • • . • • . • • • . . • 
O. Ooga. >Din umbra zldurilor.c Pozil 
Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
Ion Dragoslav. Nuvele 
A. Cotruş. Poezii . . 

1·75 

t·so 
2·-

2·50 
t·-

I , 
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• A „ŞIBOTEANA" , 
l~SOŢIRE DE CREDIT IN Ş I 8 O T. - HITELSZOVETKEZET AL KEN Y ERE N 

Convocare. Meghiv6. 
Onoraţii membri ai insoţirii de credit Az Alkenyeren szekel5 „ŞIBOTEANA" 

„Ş I BOTE AN A" în Şibot, prin aceasta se hitelszovetkezet tisztelt tagjai ezennel egybe-
convoacă la a hivatnak a 

Xî·a adunare generală ordinară XV-ik rendes evi kozgyiilesre, 
care se va ţinea Duminecă, în 11 Apn1ie st. 
n. 1915, la 2 ore p. m., fn localul şcoalei 
gr. or. rom. din loc. 

Ordinea de zi: 
1. Deschiderea şi constituirea adunării, 

dispoziţiuni pentru verificarea procesului verbal. 
2. Raportul direcţiunei şi a comitetului 

de supraveghiere. 
3. Statorirea bilanţului, distribuirea pro

fitului curat şi votarea absolutorului. 
4. Alegerea alor doi membri în direcţiune 

în locul celor a căror mandat a expirat. 
5. Alegerea alor trei membri în comitetul 

de supraveghiere. 
6 . .Eventuale propuneri. 
Şibot, la 21 Martie 1915. 

Direcţiunea .. 

mely vasdrnap, 1915. tvi dprilis hd 11-tn 
d. u. 2. 6rakor Alkenyeren a gor. kel. rom. 
iskola helyisegeben fog tartatni. 

Targysorozat: 
1. A kozgyiiles megnyitâsa es alakulâsa, in

tezkedes a jegyz6konyv hitelesitese târgyâban. 
2. Az igazgat6sag es a feliigyelObizott

sâg jelentese. 
3. A merleg megâllapitâsa, a tiszta nyere

seg felosztăsa es a felmentveny megszavazâsa. 
4. Az igazgat6sagba leendo ket tag meg

vâlasztasa a lejârt megbizatasu tagok helyeiben. 
5. A feliigyelObizottsagba leendă harom 

tag megvalasztasa. 
6. Esetleges inditvanyok. 
Alkenyer, 1915. evi mârcius h6 21-en. 

Az igazgatosag. 

Active-Vagyon Contul bilanţ - Merleg-szamla 
I • 

Pasive - Teher 

Cassa în numărar - Keszpenz . 
Obligaţiuni - Kotelezvenyek :· . 
Debitori - Ad6sok . . . . . 
Interese rest. şi tranzit. - Kese-

delmi es atmeneti kamatok . . 

220059 
5686650 

4998 

9922( 

Parti fundamentale -
Torzsbetetek . 8000·-

Depuneri spre fructificare 
- takarekbetetek . . 17586·51 

Reescont-Visszleszamit. 2550)'- 5108651 
fond de rez. -Tartalekalap 40CXllO 
fond agricol - Gazdasâgi . 

alap . . . • . . . 1000·- 5000 lC 
Diverşi creditori - KOlombozâ 

hitelezăk . . . . . . . . . 53~ 94 
Interese anticipate pe 1915 - E16re ·r 

befolvt karnat 1915. evre . . . 999 Sl 
_ _... ___ ~_P_ro_fit curat - Tiszta nyereseK....,.;.. _ _!_484,28 

601~J33 _ . , . _I 60109j33 -· 
Spese 

Koltsegek 
• Contul Profit şi Perdere-Nyereseg- es Veszteseg-szamla 

Interese după dep. şi pă1i Profit transportat - Ăthozott nye-
· fundam. - Kam. bet - reseg . . . . . . . . . . . 

tekre es torzsbetetekre 1219•76 Interese dela obligati ni - Kamat 
Interese după reescont - kotelezvenyektâl . . . . . . 

Kamat v1sszleszâmit. . 2692·28 3912 04 Provisiuni - Jutalek . . . ...:....:... Spese gen. - Altalanos koltsegek 793 69 -
C0ntrib. directă -:- Egye-

nes ad6 . . . . . • 250" - I 

Contribuţie de 10°/0 -

%.-os bet~ti kamat ad6 121'98 371 98 
Profit curat - Tiszta nyereseg- 2484 28 -7561 99 -,· - .. 

Venite 
J5vedelmek 

-

67 66 

6947 JL 
547 19 

- L........ 

7561j99 

La începutul anului 1914 au fos~ 150 membrii părţi fund., cu 175 în decursul anului au intrat ll membrii tU 12 
părţi fund., au eşit 19 n.embrii cu 21 părţi fund. La finea aaului 1914 1tu fost 142 membrii cu 166 părţi fund piă 
tite de tot ei in parte. . • 

1914. ev elejen 150 tag 175 iizletresszel Yo1t, 8Z ~V fo)yaman belepett li tag 12 •iizletreJSzel Jci•epett 19 tag 
21 iizletresszel. 1,914 ev vegen 142 tag 166 teljesen es reszben fizetett iizletresszeJ volt. ' 

Nicolu Miclea m. p. 
preted. - elnok. 

Şibot ·:: Alkenyh, la 31Decern.vrie1914. 

· Sllvw Vfore m. p. 
-cas&ar. - penztamok. 

DIRECŢIUNEA a - AZ IOAZOAT6s.A.o I 

Lfvfu Şei marean .m. p. 
contabil. - kănyvelo._ 

Ioan Prodan m. p. Simion Codea m. p. Ioan Prin ea m. p. toan Marian m. p. Ananfe Vforel m. p. 

Subsemnatul comitet de. supraveghiere am· examinat centiat!ile prezente li le·am aflat în ordine. - Alullrott 
1eliigyelc5bizottsag a jelen sd.mhikat megvizsgaltuk es helyeseknek: talăl!uk. 

Şi bot - A I k e n y e r, lt 21 Martie 19 J>. 

Şe!marean Llvi•1a m. p. Şelmarean Sofr.on m. p. . ŞeJmareui Astana;e m. p. <Adea AVHat ,m. p. 

Vineri, 9 Aprilie 1915. 

prăvălie de confecţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
Routăfi în 

COSTUME 
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, 
Ca poate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate 
fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. · 

' • 
Blnzc ~i haine de dolln. 
Preţuri fixe I Telefon: 238. 

(Ra .2376) 

( 
t 

J 
'\. 

• 
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·,,,LUCEAFERUL~' 
institut de economii •i c:redit ca societate pe acţii în 'VERSECZ. 

--.Convocare. 
Domnii acţionari ai institutului de· economii şi credit „LU(:EAf ĂRUL" sunt învitaţi la a 

XX-a adunare , generală ord.inară; 
pe ziua de U Aprz1ie 1915 st. n. la 11 ore a. m. în casa proprie (Piaţa Francisc Iosif '.l121). · 

ORIE·cTELE: 
1. Deschiderea adunării, constatarea membrilor- prezenţi şi constituirea biroului. 
2. Raportul directiunei despre anul de gestiune 1914. 
3. Raportul comitetului de supravaveghiere. 
4. Pertractarea bilanţului pro 1914 şi distribuirea profitului net. Absolutoriu direcţiunei şi comitetului de supraveghiere. 
5. Alegerea a lor 2 membri în direcţiune. · 
6. Alegerea comitetului de supraveghiere. 

Din şedinţa direcţiunei ţinută în Versecz la 25 Martie 1915. Direcţiunea. 
N. B. La adunarea generală pot participa cu vot decisiv acţionarii, cari îşi depun acţiile la cassa institutului până la 11/24 Aprilie a. c. Ia 9 ore a. m: sau până 

la 19 Aprilie a. c. st. n. la următoarele institute: „Albina" în Sibiiu; „Albina" filiala Lugoj; „Timişiana" Timişoara"; „Sentinela" Satul-nou; „Oraviciana" Gravita; 
.„Steaua" Petre.; -"Banca poporală" Caransebeş şi „Banca agronomică" Biserica-albă. 

• 
ACTIVA...,...VAGYON - Contul· Bilant cu 31 Decemvrla 1914. - Merlegszamla 1914. Oecember h6 31-evsl. PASIV A-TEHER 

Cassa în numărar - Keszpenz ---- --- ---- ---- ---- ___ ----
Bon în Cto-1 Giro, Cassa de păstrare poştală şi alte bănci - Kove-

telesek Giroszămlăn, a Poştatak.arek-penzt. cs măs pfozintezeteknel 
Portofoliul cambial - Vălt6tcirca ____ ____ ---- ____ ____ _ __ _ 
lmprumuturi hipotecare: - Jelzcilogkolcsonok : 
. a)'pe oblig,-simple -· K:amatoze.-kOtvenyekre ~-· .....--1039153·12 

b) replătibile iîn anuităţi - Torleszteses kotvenyekre ____ 788072·73 
Realităţi - Ingatlanok. ·---- ---- ____ ____ ____ ____ . __ _ __ _ 
Efecte .... Ertekpapirok. ---- ---- ____ ·--- ·--- ---- ·--- ·--
Debitori în Cont-Curent - Foly6-szămla ad6sok ---- ---- ---- ----
Diverse conturi debitoare - ftd6sok · __ ;_ --·- ---- ---- ·-- ___ _ 
Cred_it_e pe oblig. cu cavenţi - Kotelezvenykolcsonok kezesseg mell.ett 
Mob1har - felszereles ---- ---- __ ____ --· ---- 12000 -

amortizare ~ leirăs ____ ____ ____ ·--- ---- ---- ---- - 1200· -
Interese tranzitoare active: - fttmeneti kamatok: 
. după efecte, reescont şi împ: hip. ced. - Ertekp .. visszleszămitolt 
· văl.t6k es enged; jelz. k61cson6k utcin ____ ___ ____ 43183·17 
dupd împr. intab. rest. - ttătralekos bekeb. k61cs. utăn 94133·88 

Depozi-te! ..__ Letetek . ____ ---J __ _ ____ ·--- ____ ____ ____ _ __ _ 

109395 52 

31297 57 
24072~8 '31 

1827225 85 
132000 -
623788 -
226819 25 

3358 06 
78402 33 

. 10800 -

137317 05 
398934 -

5986565 94 

Capital social - ftlaptoke ·-z- ____ ___ ____ ____ _ __ 
Fond de rezervă general - nltalclnos tarlalekalap -·-
Fond pentru amort. mob. - felszereles torlesztesi alap 
Fond dor penziune - Tisztvisel6i nyugdij-alap __ ----· 
Dep; spre- fruct. - Takarekbetetek ____ ____ ____ _ __ _ 

.Creditori în Cont„Curent - folyQ..suimla. .hitelezok __ _ 
Impr. hip. cedat~ - En~e~m. )elz. kolcsonok ____ _ __ _ 
Reescompt - V1sszleszam1tolas ____ ____ ____ ____ _ __ _ 
Dividende neridicate - Fel nem vett osztalek ____ _ __ _ 
Diverse conturi creditoare - tlitelezok . ··-- ---· ___ _ 
Depozite - Letetek. . ____ ____ ____ ___ ___ ____ _ __ _ 
Poziţii transitoare .....:. fttmeneti tetelek ____ ---· ____ _ __ 
Profit curut .- Tiszta nyereseg ____ ____ ____ ____ _ __ _ 

„ ... __ 

---· ----
----
----
--·„· .. 
„„ __ 

----__ .,._ 

----
---
----
„„_„ 

---- 600000 -
-- 330308 -
--- 8000 -
~---

~5000 -
---- 1909196 94 

- 385740 20 
---- 1069461 61 
---- 1163428 40 
---- 713 -
--- 106 45 
- --- 398934 -
---- 41507 46 
---- 34169 88 

i 

' 

5986565 94 

DEBIT~T-ARTOZIK 'Contul Profit $1 Parderl cu 31 Oecemvne 1914. - Nyereseg- ts vesztes6~-szămla CREDIT-KOVETEL 

Interese: ·- Kamatok: 
p. dep. spre frucl - Takarekbetetek utdn __ ---- 101762·62 
p. împr. m Cont-Curent - foly6-szamla kolcsonok utăn 12057·56 
p. reescompt - visszl. vălt6k utan ____ _ ___ . ___ 59763·05 
p„ împr. hip. ced. - enged. jelz. Mlcsonok utcln . , --·- 6<;1689·88 

Spese:-- ·IWltsegelu· . .• · - · . . . 
1 salare - fizctesek ____ ___ ____ ____ ____ _ __ _ 30225•11 

bani de cvartir ·-• lakber ---· ____ ·-·-· ___ __ . __ _ 4400--
3636·-
1831·-

10040·17 

22100·16 
10166-26 

1200·-

, chirie - hăzber ____ ____ ____ ____ _ ____ ____ ---· 
maree de prezenţă - jelenleti jegyek · ---- ___ _ __ _ 
spese de cancelarie ·- irodai ki:iltsegek -··· ___ ·--

·contri~u~e :_ - ftd6: . _ . · -· . · · -----• 
, eranala ŞI cam. - ăJ1arp1 CS h_ozseg1 ---- --- ----

lQo/o după int.-de dep. - 100/o a beteti kamatok utan ___ _ 
Destrieri : ' - lcirăsok: · -----• 

din mobiliar•...:.. a fdszer-desboL__ ____ ____ _ ___ _ 
. din 'Cfecte - az crtekpapirokb6l 37020·55 

Ptofit curat - Tiszta nyereseg ____ ____ _ ,___ _ __ _ ---- „.,. .• _ 

I Interese: - Kamatok: 

243273I11 

dela cambii de bancă - leszamitolt valt6kt61 ---- -- - 196479•61 
„ împr. hip. - Jelz. kolcsonoktol ____ ____ ____ 137126-91 
H cred. pe Oblig. cu cavenţi - Kezessegi R.otelezveny 

~ kolcsonok utăn ____ ·--- ____ ___ ____ ____ ____ 7245·95 
dela efecte - ertekpapir jovedelem --"- ---- 27766-36 

Chirie - Hazber ____ ____ ____ ____ ____ ___ _ __::-=-=~-
Proviziuni şi diferite ·venite - Jutalekok es kiilonf. bevetelek ----

50132 28 . 
32266 42 

38220 55 • 
34169 88 

398062 24 

Verse c z, 1a 3t · Dec:emvrie 1914. 

368618 83 
9196 -

20247 41 

t 398062 24 

DIRECŢIUNEA: -' AZ IGAZGAT6SĂG: 
i Director - Vezerigaigat6: 

Dr. Petru Zepeniag m. p. 
Pen~ru contabilitate A konyvelesert: 

Lazar Ciuta m. p. 

Traian Oprea m, p; ·-- Dr. Ludovic Mehe9 m. p. Ion M. Roşiu m. p. -- . -Av.ram ·Corcea m. p. - . Pavel Corcea m. p. Adam Barbu m. p. Dr. Iuliu Tlmqlel m. p. 
·· Subscrisul comitet examinând conturile prezente le-am aflat în ordine ,1 în· oonsonanţ1 cu registrele. - Alulirott feliigyelobizottsag jelen szămlakat megvizsgaltuk 

es azokat a konyvekkel megegyezoknck talaltuk. · 
V e r s e c z , ·1a 25 Martie 1915. ' 

COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE: - A FELiiGYEL6BIZOTTSÂG: 
Butolomel Panclovan m. p. Dr. Aurelia Novac m. p. Dr. Mihai Oropşianu m. p. Dr. Titus Mllaiu m. p. loanichle Neagoe m. p. Ion Perianu m. p 

Raportul comitetului de supraveghiere. 
Onorati1 adunare generald! 

Subscrisul comitet de supraveghiere la institutul de credit ş\. economii „Luceafărul" în Versecz ne tinem de datorintă a Vă aduce la cunoştinţă., c'ă în calitate 
de membri ai comitetului am tinut în decursul anului de gestiune expirat 1914 mai: multe şedinte, cu cari ocaziuni ni s'a dat posibilitatea de a controla mai de aproape 
afacerile institutului. Controlă severă şi minutioasă am făcut şi la finea semestrului prim şi cu toată ocaziunea am observat la institutul nostru cea mai mare ordine. 

. . .. Referitor ·la. socoţile dela iinea anului 1914 şi cu privire la Bilanţul .şi Contul Profit şi Perderi, Vă comunicăm, că după terminarea acestora prin organele 
Institutului am ţinut mai multe şedinte de controlă, cucare ocaziune am controlat valorile, am cenzurat registrele, am asemănat pozitille luate în inventarele dela · 
finea anului cu întroducerile din· registrele institutului şi am constatat, oă atât pozitiile singuratice cât şi suma totală din inventare consună cu aceea care o arată _.__,.. 
registrele auxiliare şi principale. · 

Pe baza acestora ne permitem cu tot respectul apropune: 
Să binevoiţi a lua la cunoştinţă atât raportul directiunii cât ;şi pe al nostru; să aprobat! socotite finale c. s. Bilantul şi Contul Profit şi Perderl; să ne dati 

absolutorul obicinuit pe anul de gestiune 1914 şi în fine să primiti propunerea directiunii cu privire la distribuirea profitului curat. 
Din şedinţa comitetului de supraveghiere ţinută la 25 Martie 1915 • 
• 

COMITETUL DE SUPRAVEOHIERE: 
Qr.Aurd No~acu m. p. preşedinte, Butolomei Panclovan m. p., Dr. Mihai Oropişianu ". p., loanichle Neagoe m. p., Ion Perianu m. p., Dr. Titua Mllaia m. p· 
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,,SILVANIA'' r 

f 
i:n.sti-tu:t de credit ş.i economii, societate pe a.cţii în Şimleu.1-fSHlva.:n.iei. 

CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „SIL V ANlA ", societate pe acţii, în virtutea §-lui 29 din statute se invită la 

a XXVII-a adunare genei-ală ordinară, 
care se va ţinea în Şimleul-Silvaniei, la 29 Aprilie st. n. 1915 înaints de amiazi la 9 ore în localitatea institutului. 

Obiectele puse la ordinea zilei sunt : 
1. Exmitereâ alor 3 membrii pentru verificarea procesului verbal. , 
2: Raportul anual al directiunei şi al comitetului de supraveghiare asupra computului anual, al bilanţului şi a propunerilor pentru , 

împărţirea profitului, precum şi stabilirea bilanţului anual şi fixarea dividendelor. r 
3. Determinarea scopului, spre care este a se întrebuinţa suma provăzută în §. 98 p. b. 
4. Alegerea alor 6 membrii în direcţiune cu mandat de 6 uni şi alegerea alor 6 membri în comitetul de supraveghiare cu mandat pe 3 ani. j 
5. fixarea preţului mareelor de prezenţă, a plăţilor pentru membrii din direcţiune şi comitetul de supraveghiare şi a adausului de , 

plată pentru funcţionari. ! 
6. Eventuale propuneri. i 

Se atrage atentiunea domnilor acţionari la dispoz itiunea §_ului 23 din statute, în senzul căruia: „la adunarea generală au vot numai acei acţionari, cari cu cel 
puţin o jumătate de :Pri mai înainte sunt trecut! în registrul acţionarilor şi ca atari au depus actiile Ia direcţiunea institutului, respective a sosit avizul despre depune- ~ 
rea la locurile desemnate prin directiune, eventual şi documentele de plenipotentă cu cel puţin o zi înaintea adunării generale". 

Pentru depunerea respective primirea actiunilor şi a documentelor de plenipotentă pentru acest an s'au desemnat, respective sunt rugate toate institutele cari 
sunt membrii la „Solidaritatea" şi capi tiui gr. cat. în Oradea-mare. 

. 

Actiunile, documentele de plenipotentă şi rcvcrsalcle despre depunerea actiunilor la locurile mai sus desemnate, sunt a se prezenta la institut până în 28 Apri-
lie st. n. la 4 ore după amiazi. · 

$imleul-Silvaniei, la 10 Martie 1915. Dlrectlunea Institutului. 

DEBIT CONTUL BILANŢ CREDIT· 

Cassa . . . . . . . . . . . . . 16383"99 Capital social . . . . . . . . . . . . . . 600XX) 
_, 

Bon în giro şi la bănci . . . . . . . . 28919'54 45303 53 fond de rezervă . . . . . . .. . . . . . 181446 041 
Cambii de bancă . 889926•14 fond de penziuni . . . . . . . . . . . . . . 42375 ?9! . . . . . . . . J41 . Cambii cu acoperire hipotecară . . 1208840•33 2098766 47 fond cultural . . . . . " . . . . . . . . . . 2802 

Depuneri 1325427 33 lmprumuturi hipotecare . . . . . . 1038939 78 . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . Reescont 1239358 21 lmprumuturi pe obligaţium cu cavenţi 31570 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imprumuturi hipotecate cedate 232566 Cont-curent . . . . . . 74396 68 . . . . . . . -. . . . . . . . . Imprumut hipotecar pe casă . 98166 53 Efecte cu cuponi pendinti . 1137660 01 . . . . . . . . . . . . . . . . Efecte lombardate . . . . . 105400 Realităţi . . . . . . . . 276063 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . A vanzuri in cont-curent 261551 72 Mobiliar după amortizare . . 0400 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Depozite de cassă 16105 61 Magazin la filiala din Bucium 621 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dividendă neridicată . 1309 Diverse conturi debitoare . . 13731 79 . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . Diverse conturi creditoare . 5361 85 Interese anticipate la hipotecare cedate . . 14892 62 . . . . . . . . . . . . . . Interese transitoare 46704 63 . . . . . . . . . . . Interese restante la împrumuturi întabu'ate 49618 10 . . . . Profit curat ; . . .· 3274616 Arânzi restante . . . . 3356601 . . . . . . . . .. . . . . . . 

14791320171 

. . . . . . . . . 
I 47913201711 ! 

CHELTUELI CONTUL PROFIT ŞI PERDERE 

51934.96 
91318•04 
. 6929"54 
40763•57 
. 6807•44 

Interese la Depuneri . . . . . . . . 
Interese Ia Reescont . . . . . . . . . 
Interese la lmprumut. hipot. cedate . . 
Interese la Efecte lombardate . . . . . 
Interese la lmprumut hipot. . . . . . . -----· Spese: Salare la funcţionari, Direcţiune 

şi comitetulm de revizuire . . J8066·10 
Bani de cvartir . . . . . . : . 4274·58 
Marce de prezentă . . . . . . 1090· -
Spese curente, porto etc. . . . . 6638·31 

Dări: Dare directă şi comp. de timbru . 16925·44 
Dare după int. la depuneri . . . . 5193·50 

Descrieri . . . . . . . . . . -. -.--·-. -.-.--
Profit curat . . . . . . . . . . . . . 

19775355 

5006899 

221189'1 
18937 50 
327461( 

321625 14 

Interese: dela cambii de bancă . . . . 71603·55 
dela cambii cu acoperire hipot. 81601 ·71 
dela împrumut. hipot. • . . . 87088·
dela împrumut. pe obligaţiuni cu 

cavenţi . . . . . . . . . . 2218'87 
dela cont-curent . . . . . . 4073'49 
dela efecte . • . . . . . . 53684·70 

Venite la realităţi . . . . . . . . • . . • . 
Provisiuni . . . . . . . . . . . . . • • . . 
Au inc urs din pretenziuni dubioase • . . . . . . 

Şimleu, 31 Decembre 1914. 

A. Cosma m. p. 
· director-executiv. 

Aug. Mărcuş m. p. 
cassar. 

DIRECŢIUNEA: 

Nicolae Gogan m. p. 
contabil. 

VENITE 

30027032 
1785094 
140501 
209881 

George Pop de Băseşti m. p. Dr. Alesandru Ghetie m. p. A. Cosma m. p. Aug. Mărcuş m. p. Dr. George Pop m. p. 
Ioan Nossa m. p. Graţian Flonta m. p. Augustin Vicaş m. p. 

Revăzut şi aflat în ordine. 

COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE: • 

Iosif Diamandi m. p. Antoniu Baliban m. p. -Vasiliu Pătcaş m. p. · Aurel Orian m. p. 

Tipar1•! tipografiei "Concordia'' societate pe actii in Arad. - Editor-responsabil: LAU~ENTIU LUCA. 
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