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Invitare la abonament.
Cu inceperea unul an nou, anul al V-lea, de
existentă al ziarului nRomânul", adresăm on.
noştri abonenti de până acum ruszarea să bine·
volască a-şi inol din bună vreme abonamentul
pe anul 1915, ca expediarea reszulată a ziarului
nostru să nu sufere intrerupere. Ne exprimăm
totodată speranta. că in noul an, nu numai ne
vor rămâne credincioşi vechii noştri abonenti,
el vor Intra in şirul abonentilor si alti numeroşi
cetitorl şi prieteni ai ziarului nostru.
Profităm de ocazia aceasta pentru a adresa
şi on. noştri abonentl restantlerl - Institute, ca
şi patrlcularl - rugămintea. ca deodată cu a·
bonarea· ziarului nostru pe anul 1915, să-şi achite şi restantele de abonament din trecut.
Costul abonamentului pentru •.Românul" zilnic rămâne şi pentru anul 1915 neschimbat:
Pe un an . • •
28.- cor.
Pe jumătate an •
14.- cor.
Pe 3 luni • • • • '. ·1.- cor.
Pe o lună • . • •
2.40 cor.
Pentru România şi străinătate:
Pe un an • • • • 40.- franci
Numărul poporal:
Pe un an • : .
4 oor.
Pe jumătate an •
2 cor.
· Pentru România şi străinătate:.
Pe un an . . •
8 franci.
Cererile precum şi costul de abonament ~
se adreseze la: ADMINISTRATIA ZIARULUI
,.ROMÂNUL". in ARAD. str. Zrinyl nr. 1/a.

Sonet.
Ieri ne·atl strivit indemnurile firii
Ne-ati străiuit comorile străbune
$i n'ati voit ca 'n inimi să ne tune
Preotii vestitori al mântuirli.
Azi cugetul vă umblă pe căi bune
$1 bateti dulce toba înfrătlrii
Căci in mormane sure dorm martirii
Cari s•au luptat cu oardele nebune.
Dar mâne' ştie Domnul ce ne-aşteaptă
Ne veU 'lua mal multe, ba şi darul
Ce azi ni-l dati, siliti, cu mâna dreaptă.
Apoi să fie ce va vrea Chesarul
$1 cei ce cârma tării o îndreaptă
Dar tot o să schimbăm odat' păharul....
VASILE STOICANEA.

Llbrlria diecezanl din Arad are
depozit mare de ornate, praporf şi
recvizite bisericeşti (potire, cruci, ri·
pide, candele, cldelnite).
,
Cereti catalog.

se În·

jur. Lă~ să urmeze aci în întregime scrisoarea
bunului nostru prieten.
Stimată Redacţiune,

Să-mi daţi voie de a sta puţin la vorbă cu
· d-voastră. De bună seamă aţi şi ghicit că de ce
poate să fie vorba.
In zilele din urmă se începe a se face cam
mare svon în jurul numelui meu. Scrie "Gazeta··,
· scrie "Steagul" din Bucureşti, "Românul" din
Rugam abonaţli no"tri cari Arad reproduce măcar în parte cele spuse de
. jurnalul din Braşov şi de foaia din Bucureşti şi
îşi schimba dom'kiliul, sa bine- mai ştii: poate şi alte foi se rostesc despre mine
voiasca pe ldngă noua ad·resă · în mod din cale afară de măgulitor.
că lucrul .acesta începe să mă
a ne comunica şi cea veche, cdci camMărturisesc
zăTJăcească. Nu doară că aş fi de o modeastfel înlesnesc ~n mare parte stie atât de mare încât m'aş 5Nnţi atins de s'ar
zice o vorbă două despre o faptă de Doamnemunca administraţiei iar expe- ajută săvârşită de mine, nu!... Dar cele
diarea la noua adresa nu su- ce, biet, am putut să fac şi eu, zău nu sunt vrednice de atâta laudă şi de atâtea măguliri.
fere î·ntârziere. E consult sa se
Dar P. S. Sa episcopul Gherlei se miră $i
fapta că întâlnindu-mă cu un soldat
aldture banda (făşia) sub care . preamăreşte
român rănit şi auzindu-i dorinta să poată numi
s'a expediat ziwrul.
. a sa o anume carte de rugăciune, i-am scris în
această privinţă P. S. Sale un răvaş cogeamite
de mare, ce fel de merit mă rog e aceasta?
Din contra de câte ori mă ia peaTUl pe
dinainte de nu ştiu când să sfârşesc de scris
•
vre-unui Român sau vre-unei Românce, mi-e
teamă ca nu cumva adresatul să se plictisească
de
atâta potop de vorbe nesăbuite şi să nu se
şi
· supere pe mine. . .. . , ..

Omul muncet
al datoriei.

Scrisoarea dlui prof. Dr. 1. Urban Jarnlk. ·
Poşta

de ieri ne-a adus o lungă, dat călduroasă
scrisoare din partea cunoscutului profesor ceh dela universitatea din Praga (Boemia),
cel mai bun cunoscător şi adevărat prieten al Românilor, în care scrisoare distinsul profesor şi mult
apreciatul nostru prieten cu cunoscu.ta-i modestie
respinge el:ogiilc ce i le aduce pressa româr.ă dela
noi şi cea de dincolo pentru serviciile şi grija mare
fată de soldatii români din spitalele din Praga şi
şi drăguţă

luptele de

râul Lj"ig.

pelor noastre şi părăsiră cu pierderi mari câm. pul de bătaie.
-Dela ·biroul de pressă al min. de răsboi. Aşa inaintarăm .noi până la segmentul Kolubarei şi a râului Ljig, care este întărit dela naIn 24 Noemvrie 1914 fu transmis telefonic la tură. Râurile acestea au o lătime de 12-30 de
trupele segmentului Kolubarei la ost de Lajko- metri, o adâncime de 6-8 de metri, sunt de trevatz-Lazarevaiz ordinul următor al comandei cut numai la unele puncte pe vremea uscată, în
armatei a 5-a:
jurul lor se află mlaştini, malurile sunt prăpăExprim diviziunei de infanterie pentru perse- stioase şi rupte. 'Râurile curg pe lângă înălti
veranta ei îndârjită şi neclintită în luptele ·ve- mile dominante, cari invită aşa zicând fată de
.
hemente şi aprige şi pentru curajul ei <le a.tac, malul celalalt jos la o defensivă.
Pe dealurile aceste majoritatea armatei sârcari se arată mereu, admiratia mea şi a a:rmatei a 5-a. Asta este de oomunicat îndată ofite- 1 beşti, trupe principale ale primului apel, au ocupa:t linia a doua a rezistentei sale. Ele au trebuit
rilor şi soldatilor. frank, m. p., O. d 1."
In cele .următoare voim să arătăm în ce mod ·luate.
jertfitor a oonlucrat regimentul 102 la luptele
Era într'o zi frumoasă de toamnă, după. o
aceste, cari au fost fără îndoială cele mai sân- perioadă lungă de ploi, când in 16 Noemvrie
geroase şi grele ale campaniei sârbeşti şi în cari trupele diviziunei inaintară ·Pe şesul <lela Ub
centrul armatei sârbeşti la Kolubara fu respins la Lajkowatz.Coloane de cară, lungi de mai multi
cu total.
chilometri, a locuitoriJ.or de acolo, cari se intorDupăce a fost înt'rântă rezistenta teribilă a Sâr- ceau acasă, stăteau la dreapta şi stânga şoselei.
bilor la DriTUl şi Sava, fortele austro-ungare Armata sârbească le-a silit la marginea dealului
intrară fără încetare înlăuntrul ţării. Sârbii au
de a se reintoarce, pentru a nu avea greutăţi
făcut, iscusiti cum sunt în retrageri, sute de !icu ele şi pentru a ne face nouă difi.oultăti.
nii, aranjate una după alta pentru o defensivă
Regimentul Nr. 102 avea să ia calea la dreaplndâr.iită, au trebuit însă fată de înaintarea bine
ta sesului spre Rubribretza, .pentru a scuti îm.pinrondusă şi concentrică a armatelor noastre să
gerea Î·ntreprinsă de a'Mllata noastră spre ost
fu~ă prin lin_iile aoeste. In li!liile î~să, unde pu-, in regiunea spre su<l la flancul ei şi de a se pune
terile lor au mcercat a rez1sta dm nou, fură · ln comunicare ou 'COrpurile de armată vecine,
ei respinşi totdeauna de elaiTul puternic al tru- cari înaintară peste Slovatz. Kolubara face, tre-

N::::um-ă~ru~l-po_p_o-ral-:-p-e-l~an-·-:4;-.-co-r-.----Pretul .unui

lângă

Singurul lucru care în privinţa aceasta mi
s'ar putea socoti bun, ar putea să fie sârguinta
mea vădită de a mă deprinde la orice prilej cu
folosirea dulcelui graia român în scris ca nu
cumva să pierd şi cele puţine· cele ce am putut
să păstrez din vremurile mai bune când puterile
mele trupeşti şi sufleteşti erau încă neştirbite.
Mi s'ar putea face imputarea că nimeni nu
mă opreşte să aştem slove negre pe hârtie albă
cât tine ziua şi poate şi noaptea, căci atunci spo-

exemplar 10 fU eri.

· .Numărul poporal pe

·.1~

an 2 · cor

Duminecă,

Pag. 2.
rul făcut ar fi şi mai insemnat, dară par' că tot sufere amânare, fiică-mea care ca învătătoare
este o deosebire şi mai mare.
· a t~rebllit s4 se întoarcă la Praga TIUli de grabă,
s'a dus la un tânăr profesor de obârşie Român
Aşa este firea mea şi se ştie vorba ăluia: "Nă
ravul din fire n'are lecuire". In cei v~-o J0.-12 din MacedlNtia Dr. George Stoca şi găsiruiu-l
afli din urmă dupăce în 1904 am al:eătuit f1> Cen- l-a rugatsii meargdd-sa, ceeace s'a şi inJâmplat.
Mlârul despre aceasta n'am erezut de lipsă
trala a societăţilor de înfrumuse{OJTfJ şi de pă
strare a monumentelor vechi weţi(xtse, llti s'a 1 să mg,g şi eu,. neştiind dacQ. se 11U1i. !!ăSttSc si alti
întâmplat de mai multe ori. sti fiu ftată l~ aişll RomtMti und(!Wl, mi se giir;ea m nmnai lktest~S
aciumiri tinute de astfel de StXid(jp. Până fiW tiin ilfltâltzpllue S.11 tJ{Jl1iJ$W !tii Prwgr~. Câteva zile
mai târziu mă pomenesc cu o scrisoare din parnumărul celor ce s'au alipit la Centrală pentru
tea chiar a locotenentului regatului Boemiei,
părJi/e cu populatiune cehă din Boemia, Moravia şi Silezia s'a urcat la 400, rămâind numai principele francisc Thzm, care se roagă să merg
vre-o 30 cari deocamdată se mai tin la*" parte. la spitalul aşezat în aşa numita Academia conCa preşedintele Centralei mă duc uneori în telui Straka: cică se găseşte acolo unul pe care:.l chion:tă Vălceleanu, tot singar şi mâhnit ca
nişte comune unde nu păşisem niciodată, cu
vai de el.
toate aceste însă, rostesc câteva cuvinte, mi se
pare ca şi când toti cei de fată mi-ar fi cunoscuti
Se intelege că m:lltn dllS tuzmaidecât, în SfJide când lumea.
tai m'am întâlnit eu sotia principelui care tocmai
$i tot aşa Mimind de ici-colea vre-o scri- acolo îngrijea de răniţi, cel cu pricina un fecior
soare românească chiar de nu cuprinde decât tare bun nu tocmai rănit, ci bolnav par' că de
putine rânduri mi se pare că cutare persoană piept. Putine zile după aceea l-au şi mutat în
mi-e cunoscută şi "musai", cum zic soldatii mei tara lui, Ungarkl, $i atunci îmi veni în gând Varaniti, avea interes pentru cele sgâriate de mine. . zul despre care amintisem şi m'am dus să-I văd.
Aşa au păţit-o şi domnii din redacţiune şi-i rog
Când colo, ce să văd! L-au mutat în alt loc fără
să fi ştiut anume oode. In schimb însă un doftor
să primească compătimirea mea cea mai mare.
$'apoi altă treabă! Cetitorii foilor citate mai tânăr mie cunoscut îmi vesti cumcă tot în acelaş
sus, luându-se după cele spuse acolo, îşi închi- spital, dar într'o altă sectie sunt trei Români înpuesc cumcă eu in zilele aceste lepădându-mă tr' o singură odae. Merg acolo şi spre bucuria
de toate daraverile, riu fac alta decât să hoină mea tocmai în minutul acesta iată că aduc şi pe
resc prin cele vre-o 60 de spitale şi lazarete drn , lNl al patruJea, deci erau tocmai atâti câti încăPraga şi dimprejur! Dacă lucrurile stând aşa, peau în odaia ceea cu patru paturi.
mai bine să se ştie cum stă treaba decât să se 1'
Atunci au început aceste şezători, aceste tăilii(ească despre mine nişte veşti atât de lipsite
de adevăr.
,
ar putea oare aşa ceva, luându-se în socoteală vârsta mea înaintată şi ce e şi mai mult
-sănătatea mea sdruncinată? $'apoi nu în toate
aceste spitale sunt Români, m'am convins despre aceasta de mai multe ori. Apoi sunt unele
lazarete cu nişte boale molipsitoare, unde nisoldaţilor
menta de pe dinafară nu-i iertat să intre.
N'am de gând să spun pe unde am umblat,
pe cine anume am văzut, cu toate că le ştiu tuturor de nume, îmi ktu voie să spun numai cum
s'a început colindarea mea.
Moisiu Jitero, are 3 copii
lntorcându-mă la sfârşitul lui August dela
Nicolau Broştean
(ară, atlai că cu 2-3 zile înaintea sosirii mele
Teodor Broştean, are 2 copii
a trimes după mine profesorul dela spitalul cel
Lazar Jitero, are 3 copii
mare. Cică se găseşte acolo un soldat român
Crăciun Dumitraş, are 1 copil
pe care-I chiamă Vazul, singtrr singurel ca cucul
. Teodor Bront, june, (rănit).
şi că, neputând să se înteleaf{ă cu nime, se gă
Moisiu Pante, are 1 copil
seşte Î!ntr' o stare sufletească foarte desnădăf
Demetriu Pante. are 2 copii
duită. Bănuind ca nu cumva să fie ceva ce 1lll
Vasiliu Tocut. are 1 copii

s·

14 Martie n. 1915.

nuiri şi taifasuri. cari mi-au tulus mie atâtea plă
ceri şi după cum am văzut şi celor patru Românaşi.

.

Dar şi J1l(t V~ul îmi fu dat să-l văd. Intr'o
Duminecă dwpd rmînz mergând It~ teatru într'un
oriJIŞ lângă Pra.f(:a,. trec pe lângă mănăstirea de

StUr.e Coewr. V'fizând steagul Crucei Roşii fâl. tăiml de IN ac()fNr.tşul casei şi o listă de răniţi
atâJrrrată "". TJNr(Rj~ merg acolo şi care nume
zăresc acolo? Tocmai al lui Vazul, pe care a
doua zi l-am şi cercetat.
$i la urmă ce să mai zic şi despre amintirea
cuprinsă în art. tiin "Steagul" cel din urmă lliUle
se zice cumed ett aş. fi invătat TJt! !lJCa sii-şi însuşească meşteşugul de a ceti şi de a scrie! fe-

ciorul într' a doua scrisoare a sa care s'a tipărit
şi ea în "Gaz. Transilvaniei" smme lămurit cum
s'au petrecut lucrurile: lui, vezi bine, i-a fost ruşillf' de mine că ei, nişte feciori zdraveni şi cu
mintea sănătoasă şi ageră, "musai" să aştepte
până vin eu să le scriu răvaşele. "Atâta tot şi
lada în pod", după cum spune Românul.
,
NtJ ştiu dacă se potriveşte acest răvaş al: meu

să găsească loc în stimata foaie, dacă da, bine,
dacă nu, apoi stim. redac(iune va şti ea ce să
facă: să o arunce în adâncimea coşarei redac. (ionale şi acolo să-i putrezească ciolanele, ne: chibzuitului şi nemernicului ce este!
Am zis şi mântuit, cum zic Latinii, sufletul
meu.
Dr. Ioan Urban Jarnik

·

din Praga.

jertfa Românilor pentru tron şi patrie!

lista

Români din comuna PETI O 0, cercul pretorial
Tinca, comitatul B1hor, pe câmpul de luptă.

t

când .pe l~ngă satele Lajkovatz-Rubibretza, un · bilă! Multumită înaintării impulsive a bataliacerc lat dm nord spre vest, unde se revarsă in- ' nulul Zivic pe coasta dealului atacul care î-ntre cele două sate din sud râul Ljig.
J cepuse pe toată linia la orei~ 2 dun'ă amiazi
In decursul pregătirei luptelor regimentu'l mai progresă până Ia amurg până la râul Ljig.
'
capătă comaruia, de a trece in 17 Noemvrie KoN ·
f ·
·
lubara de a câştiga teren până la dealur'le
d 1
oaptea . u petrec~tă apro~pe d~e t?t _de
p . .• .
(
.
. 1 ea duşman - Circa o suta de paşi - lan1,a raul
. ru!vor~tza. ca, 2 c~Ilom. sp~ sud) şi de a Ljig, unde reg-imentul
ingropă. La orele 8
~namta. m fme .c~ anp.~ dreapta la atac spre ost, seara incepu o ploaie aspră. Trupele, cari au
Jmpotnva satu~UI CehJ~.
.
.
fost angajate dela 6 ore 30 dimineata fără oTrecerea Kolubare~ umflată prm plOI~ ~u dihnă si menaj, nu se putură odihni nici acum
fo.arte .~rea, c~ t?ate ~ vrem~a era frumoasa. ~um se cade. Ele au rriâncat o conservă de carPwnern br~v1 a1 reg1mentulu~ n~st[U lucrar.ă ne si fură gata de a respinge un atac dusman.
frumos . .Insa şase ore trecura pana ce regiSeara ajunse comanda la regiment de a trementul, om după pm, trecu bratele cele două
ale Kolubarei, cari formează aici o insulă pe ce a doua zi la orele 6.30 cu frontul larg râul
• puntile clădite. In timpul, când ultimele detaşa LHR' şi de a continua atacul comandat în direcmente ale reg. trooură râul, batalionul al 4-lea tiunea de mai înainte. In amurgul diminetei de
de câmp (căpitanul Joh. Zivic), care se află la 18 Noemvrie căpitanul Slavik ai batalionului
aripa dreaptă, a ajuns deja dealurile dela Prid- la aripa stângă DOrnise cu un comandant de
vorita. Alături de batalionul Zivic luptă bata- companie (locotenent' Karl Prochdzka) si cu
lionul al doilea ~câmp (căpitanul Rudolf Som- fostul tambor Vrba, care era iscusit în ale răs
mer). La aripa dreaptă a regimentului înaintă boiului, ca să se informeze despre un punct
potrivit de trecere. Asta a fost o întreprindere
jumătatea batalionuluL al treilea de marş (că
pitanul lulian SlavikJ. Batalionul al treilea de destul de primejdioasă, fiindcă batalionul a fost
câmp (căpitanul felix ObertimpfleT) unnă ca atins de focul duşman de pe dealul Cuk încă
noaptea. Râul LHg· aici, apnoape de revărsarea
rezervă. Regimentul a trebuit să treacă nenuîn Kolubara. era foarte lat si n'a putut fi tremărate garduri, făcute din laturi. cari scut nu
dau, cari ne îrnpiedecau însă mult in focul dus- cut. Se găsia însă aproape de revărsare un
man.Contrarul, 'care tinu ocupate dealurile la trunchiu de 10 m. pus peste râu, uitat. se vede,
Cuk, situate după râul Ljig şi care s'a fost în- de Sârbi. Prima linie a şanturilor formidabile
gropat in şanturi, sigure de ·sraonele, întoc- dusmane fu deşartă, Si a doua fu părăsită. de
mite cu scări, cu borti rotunde mici de tot pen- dusman. Deabia pe vârf patrula fu primită de
tru a împuşca- din ele, avea o pozitiune foarte un foc violent din dealurile apropiate, 600 paşi
din ost.
bună, dominantă, aşa ca într'un castel, din care
Repede batalioi!ul fu dirigiat tot pe calea
impusca foarte mult,. pe când re11Jmentul nostru
trebuia să atace pe şes. Cu tot focul bine ti- făcută de patrulă, şi ocupă dealul Cuk de ceeanut al infanteriei şi artileriei, înamtă regimentul laltă parte a liniei K.olubara-Ljig, la inceput înca pe locul de exercitii. Era o privire admira- tr'o linie mai rară, după aceea mai deasă.

se

...

10 Vasillu Jitero, are 3 copii

Teodor Popa, are l copil, (prins)
Nicolau Pante
Nicolau Popa, are 1 copil
Nicolau Popa, are 4 copii
_ Petru Popa, are 2 copii
Georgiu Gavra, are 1 copil, (rănit)
Pavel flore, are 1 copil
Lazar flore, june

Asa cum a fost silit duşmanul ziua trecută
prin împingerea batalionului Zivic, de a părăsi
dimineata pozitiunile sale extraordinar de tari,
asa a fost acuma jumătatea batalionului Slavik
nu numai pentru regimentul său ci si pentru
regimentul vecin, care a fost comandat la atac
din stânga, baza de operatiune (scutul) la trecerea grea a râurilor Ljig şi Kolubara. Noi vedem aici un exemplu al unei comande initiative,
jertfitoare, în ramura unei comande, ceea ce s'a
putut observa în decursul campaniei mereu.
Regimentul vecin trecu Kolubara pe pontoane, restul regimentului 102 prin vaduri adânci si pe punti improvizate.
Către 11 ore dimineata soseste pe Cuk fruntea trupelor căpitanului Wessely şi se desvoltă
încet de-a stânga jumătăţii de batalion a lui
Slavik. Dusmanul ce se afla în fata noastră,
e oprit de focul nostru şi nu cutează de a împiedeca prin un contra-atac trecerea trupelor
noastre. Până la 5 ore după amiazi n'a trecut
râ11l nici măcar intâiul batalion destinat pentru asaltul asupra lui Vracebrdo~ Acest regiment, asadară. nu poate începe atacul, şi regimentul de infanterie Nr. 102 se îngroapă in
santuri pe înăltimile din vestul lui Ljig. In acest
timp soseşte· pe inăltimea Cuk viteazul comandant al brigăzii noastre, colone~ul ffausmann
cu ştabul său si ocupă aici ~ pozitie definitivă,
îndată dullă linia de tiralieri si cu tot focul nimicitor al infanteriei şi şrapnelelor duşmane,
pe această inăltime ce oferia o priveliste încântătoare. Trupele suferă mult în unna vremii umede - căzuse omăt - sunt însă sănă
toase si voioase.
(Sfârşitul in

nrul

viitor)~

. i
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~
Dumitraş.- are 2 copii, (rănit)
Ilie Opre, are 1 copil, (rănit)
Ioan Husariu ·
Georgiu Drăgan, june
Mihaiu Popa, june
lllie Corne, are 1 copil
Ioan Popa, june
Lazar Popovici, june, (rănit)
Ioan Popa, june
Opre Demetriu, june
30 Opre Moisiu, june, (rănit)
Ioan Tocut, june.

20' Geondu

r

Drăgan Crăciun

t

t

l

Ioan Elleneş
flore Broştean, are 1 copil, (rănit)
Moisiu Broştean, are 2· copii
Georgiu Pante, are 2 copii, (bolnav)
Costa Vidican, are 2 copii
Demetriu Dehelean, are 3 copii
Elleneş flore, are 4 copii
40 Iosif Trippe, are 3 copii
Mihaiu Vidican, are 5 copii
Moisiu Vidican, are 4 copii
flore Coş, are 1 copil, (mort)
Ioan Coş
'Nicolau · Mistor, are 1 copil .~
Ioan Popa, june
Iosif Dan, are 1 copil
Nicolau Dan, june
_
Ioan lferdian, are 2 copii
50 Molsiu lferdian
Iliie Popa, are l copil
Ioan Herman, june
Nicolau Husariu, are 5 copii
Ioan Mara, june •
Teodor Marincaş, are 1 copil
Demetriu Avram, june
T eodor Avram, june
Crăciun Todoran, june, (rănt)
Demetdu Cerno, june
60 Petru Coste, june
Stefan Coste, june
. Mihaiu Coste, june
Teodor Coste, patru frati, june
lllie Brebe, june, (rănit)
Nlcolau Dumitraş
Demetriu Dumtraş, june
Teodor Vldican, june
Moisiu Dumtraş, june
Vasilin Ciorba, june
70 fitero Ioan, june
Hira Mitru, are 1 copil
Mihaiu Baghiu, are 3 copii, (rănit)
Ioan Popa, june
ftore Vidican, june
Teodor Nyistor, are 1 copil
Vidican Pavel, are 1 copil, (rănitJ
Pavel Popa, june
Georgiu Ban, june, (rănit)
Ioan Luncan, june
SO Vasilin Go!umbr:ş, june
Out Mihaiu, tune
Dcmetriu Cerno, june
l.azar Vldican, june,
Nicolau Popa, june
Ioan Hira, are 3 copii
Nicolau Popa, are 2 cooii
Demetru Popoviciu,· are l copil
Petru Rottar, .are 3 copii
lazar Tacut. are 3 copii ·
Comunicat prin: Geondu Cherecheşiu,
preot ort. rom.

Scandal în camera bulgară .

,
l

Politica bulgară· stupidă. - Generalul Pau in
Bulgaria.
Sofia, 11 Martie.

.Zilele trecute camera bulgară a discutat şi primit la prima cetire proiectul de lege pentru a se
da, recompc!lse personalului sanitat; care e însăr
cin~t cu îngrijirea prisonierilor macedo-bulgari şi
asigurările familiilor lor în caz de accident.
·
Postul ministru democrat Takeff a cerut să se
amâne chemarea rezervistilor c;a,ri trebuie să se
prezinte l:a 15 c. din eauza mt~ltelor boale contagioase aduse de prisonierii macedo-bulgari; 16 oraşe ar fi contaminate..
·
D. Radoslavoff spune·: "Noi am cerut AustroUngariei să ne predea pe aceşti nenorociţi şi asta

cdndn$i• de sentimente frăteşti; Chiar guvernul auştia atunci că sunt atinşi de tifuS
exantematic. Ivindu-se, însă, am rugat imediat pe
guvernul austro-ungar să înceteze pentru un tirtlP.
cu trimiterea lor. Am luat la timp toate măsurile
în ccntra holerei de care ne temeam, dar s'a ivit
tifos. Nu puteam să nu cerem pe aceşti nenorociti
victimele politicei noastre stupide. (Aplauze) ..
La acuzările că chiar în armata activă ar fi cazuri, ministrul de răsboiu a răspuns că primeşte
săptămânal rapoarte asupr:1 situatiei sanitare şi
declară că nu există .epidemie printre soldati. Se
spune însă, că mai ales în Rusciuk epidemia ar fi
luat proportii. Mai alaltăieri a murit chiar victimă
a datoriei, doctortl'l: Popoff şi un felcer din personalul prepus la îngrijirea prjsonierilor.

! stro-ungar nu

*
cameră cu discutia legei militare penale. Postul ministru democrat Takeff şi actualul ministru de justitie Popoff
s'au insultat.
Vice-preşedintele a cerut excluderea dlui Takeff
pentru două zile din incinta: parlamentului.
D. Mileff deputat a observat că mai întâi d.
PoPOff, ar fi insultat pe d. Takeff numindu-1 ga-

Marti a fost un mare scandal În

min.
Preşedintele

a cerut asemenea excluderea tot
pentru două zile şi a dlui Mileff. Tumultul a fost
atât de mare, încât s'a suspendat şedinţa.

•
La plec:a·rea generalului Pau din Sofia preşe
dintele voluntarilor din răsboiul din 1877 Grigore
Naidenoff printr'un discurs foarte înflăcărat i-a
urat: Drum bun, în numele veteranilor bulgari.
Discursul dlni Naidenoff a fost primit cu strigăte de "Vive la france"! liurrah!
Generalul răspunse "Vi ve la Bulgatie"!
La punerea în· mişcare a trenului urale prelungite w străbătut văzduhul. Pau agitându-şi şapca
şi-a luat rămas bun. Dânsul şi-a exprimat dorinta
.de a reveni la Sofia pentru un timn mai lung.
Aiară de corpul diplomatic al ţărilor aliate, la
gară a fost secretarul general dela externe, câţiva
r:cnerali, profesori universitari, persoane din colonia msă si multe persoane marcante din Sofia, atât
orăşeni cât şi orăşene ..

P

3

.

ag. • ·

Apdthy vorbeşte apoi despre scrisoarea
a lui Tisza către Meţianu şi despre
1·ecentele · ordinaţiuni ale ministerului instruc(iunei, cari stabilesc·limba catechizaţiunei na{ionalită(ei respective în şcolile economice de
deschisă·

repetiţie.

Admite, şi ·Conferenţiarul. că atitudinea
din vremett din urmă a Valachilor (Oldhok' a
făcut să se schimbe întrocâtva vechea nefn·credere faţă de ei. lnsă asta nu poate fi motiv
:pentru ca ei să fie împărtăşiţi de favoruri speciale ....
Apâtlzy critică apoi faptul dacă ministrul·
cultelor a procedat oare le~al lansând re'centele ordina(iuni, pe cari conferenţiarul le
comparează cu calul traian. Faptul că catechizaţiunea se face în limba maternă a na(i(}onalităţilor, introduce în şcoală tendinte cari
sunt în contrazicere cu legea lui Apponyi ..."
(Conferentiarul vrea să spună, adecă, că
faptul acesta zădărniceşte. maghiarizarea
prin şcoală, adecă scopul nobil al legii lui
Apponyi. - N. Red.)

tteutralitatea Italiei.
Comunicatul publicat În Germania
despre politica Italiei În raport cu
cele două puteri imperiale•
Ziarul ~ ienez "Neue Freie Presse" scrie: iH
'mai multe ziare din Germania, cari au sosit i~ri
aci, s'a publicat comunicatul dela vale despre
politica de neutralitate a Italiei şi despre raportul acestui regat cu puterile imperiale a.Jiate: ·
"Găsim în unele ziare indigetări, mai mult
sau mai putin precaute. despre raporturile itălo
.austro-ungare. E suficient, dacă spunem. că
după cunoştinţele· noastre ace~ te raporturi fhl
.s'au Înrăutătit chiar după cum ar reieşi din
unele ziate italiene, ci mai mult tratativele vor
duce la calea unei întele~erei, care de sigur
nu va duce la scop În 24 de ore, nefiind vorba
de un simplu da sau ba, ci despre discutarea
anumitor propuneri.
Fără să cădem într'un optimism exagerat,,.
putem PI:)vi continuarea tratativelor in sperantă că se va aium:!e la o intelegere".

· St.

Impresia În cercurile diplomatice.

Partidul. independist
împotriva naţionalităţilor.
Românilor să nu U se dea drepturi!

-

Comunicarea profesorului Apdthy.
Arad, 13 Martie.

Reproducem mai la vale câteva pasagii
dintr'o comunica·re a cunoscutului profesor
şovinist Apdthy din Cluj, opentru ca astfel cu
mai'multă claritate să se evidenţieze "sinceritatea" partidului independist, al x::ărui mare
iuptătM este şi numitul profesor, care pa1rtid
de ani de zile bate darabana mare chemând
pe toţi locuitorii acestei ţări în tfclbăra lui,
"sub flamura pe care stă scr·is cu 'litere de
aur: dreptate, egalitate şi fră(ietate".
lat~ ce a spus între altele d. Apdthy, du:..
pă cum aflăm aceasta din coloanele ziarului
"Ujsâg" din Cluj( nrul 68 din 1(} Martie n.

.a. c.):
· ' ... "Partidul independist trebue să se împot.riveaf'că tendintelor de a se premia na(iiJ·
naUtă(ile în mod special pentru faptul că nu
~·au făcnt trădătoare şi trebue luptat şi împotriva acelora, cari dau mână· de ajutor la
aceste tendinţe speciale .. ,·

•

După cum se anunţă din Roma ambasadorul
german principele Biilow a avut Mercuri in
;palatul Braschi o convorbire· de o jumătate dt
oră cu primul ministru Salandra.
Părerea cercurilor di,)lomatice din . Roma
de.spre hotărârile privitoare la raportul Italiei
:CU cele două puteri imperiale e următoarea:
Situatia încă nu e clarificată. Persistă însă
sperante că tratativele reluate între principele
Billow. şi pdmul ministru. italian au de scop
să reguleze şi să asigure- raporturile dintre Italia şi cele două puteri imperiale.

Impresia in cercurile parlamentare
italiene.· Pe culoare te; camerei parlamentului italian,
de pe Monte,Citorio; s'au răspândit în legătură
cu evenimentele • diplomatice păreri, pe cari
"Tribuna" şi "Giornale d'ltalia" le declară de
exagerate.
1
' Radicalii din camera· italiană au convocat o
adunare· a tuturor grupurilor din stânga exiremă ..
Liberalii din centru voiesc deasemenea să
convoace <' adt!nare. in care· să se faca orienlări asupra situatiei extreme .
Franta prevenftoare fată de Italia.
Ziarul par.isian "Le Temps" se arahi deod<J-

tă·foarte darnic·faţă de·Halia .. El le îmbie Ita-

lienilor· insula

Corsica cu· o

rectifica re

de

gronită în Tunis până la Golful Hammed şi c.:u .
regiunea Obok la Marea R_eşie.- .. ,

Pu.
1

~
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Impresia în Paris.

1

Pressa franceză se ocupă amănunţit şi într'un
ton foarte agitat cu regularea raporturilor dintre Italia şi puterile imperiale.
Postul ministru tlanotaux scrie:
Puterile, cari dau ajutor Frantei sunt binevenite. Ele vor avea o parte mai mare la împărtirea prăzii, căci prin participarea lor :a
răsboiu îşi merită de sigur răsplata. Doresc
însă ele să rămână neutrale, Franta nu va avea
nimic de obiectat împotriva lor.
"Le Temps" scrie:
In momentul, in care pentru Turcia au bă
tut orele sortii. Italia are mari interese în joc.
Neinterventia Italiei in răsboiu nu va influinta
rezultatul răsboiului. Va sta însă Italia departe
de conflicte, in acest caz va renunta şi la avantaje.
Presa

italiană

si actiunea
din Dardanele.
Roma.
Toate ziarele comentază viu ope! ati unile franco-engleze ·în Dardanele. Ziarul "Tribuna" zice.că întreprinderea este foarte
anevoioasă şi reuşind ar putea avea rezultate
politice însemnate pentru apărarea Turciei şi
asupra situaţiunei în Balcani.
"Giornale d'Italia" scrie că operatiunile de
până acum s'au făcut cu pierderi foarte mici,
dar de ce intră mai înăuntru strâmtoatei pericolul este mai mare.
Ziarul "Idea Nazionale" afirmă că cu toată
~uperioritatea artileriei flotei, f capitulaţiunea
forturilor centrale şi septentrionale nu e nici
uşoară, nici apropiată.
•

Atacând noi spre nordvest dela Ostrolenka
am capturat 3 ofiteri şi 220 soldati ruşi.
Spre nordvest şi nord dela Prasnis atacurile
noastre au avansat. Aci am făcut ieri peste
3200 de prisonieri.
.Ruşii îşi atribue in comunicatele lor oficioase
două mari biruinţe, la Orodno şi Prasnis, şi
după cum spun ei au bătut si au nimicit 1n
ambele bătălii câte două corpuri de armată
germană. Dacă comandamentul suprem rusesc;
de fapt a fost de părerea aceasta, atunci eve.nimentele zilelor din urmă de sigur
l'au făcut să aibe o altă concepţie despre forta
trupelor noastre. Atacul lor pornit prin pădu
rea dela Augustow, pe care l'au anuntat atât
de elogios a eşuat în curând. Că ce au experiat acolo trupele ce au înaintat se vede· şi din
primele propozitii ale comunicatului nostru de
azi. Retrăgându-se trupele noastre deocamdata
la Prasnis, ele acum iarăş se găsesc la 4 chilemetri depărtare spre nord dela acest oras. De
când am ieşit din oraş am capturat pe câmpurile de zăpadă dintre Vistula şi Orzijc 11460
Rusi.
A doua

notă

a Statelor-Unite
Anglia si franta

14 Martie n. 1915.

Numitul ziar mai ·asigură că de câteva zile
armata tur.cească a inceput să părăsească regiunea Dardanelelor îndreptându-se cătfă Brusa.
Această mişcare ar avea o însemnătate capitală
în mersul operatiunilor. (A. T. 1.)
flota

rusească

in actiunea în Marea
Neagră.

Constantinopol. - Flota rusească compusă
din 5 vase de linie, două crucişătoare, 10 torniloare şi mai multe vapoare a sosit în 7 Martie în
porturile de cărbuni din regiunPi'f frrreli, pe tăr
mul sudic al Mării Negre si a bombardat Zungudak, Koslu, Eregli şi Alabli. Un vapor s'a
scufundat. In Koslu au fost incendiate vre-o
câteva case. In Eregli, unde au căzut 500 de
granate, au fost scuftmdate 4 vapoare şi un vas
vântrele, între cari a fost şi un vapor italian şi
unul persian.
Petrograd. - Flota rusească din Marea
Neagră bombardând Zaguldak, în oras s'a iscat un mare incediu. Un granat turcesc a nimerit yachtul rusesc Almas, foca! a fost însă localizat. 3 oameni din echipajul yachtului au fost
grav răniti.

către

francfurt. - După o ştire din Washington
secretarul Bryan a adresat o a doua notă că
tre Anglia şi Franta. America in aceasta a doua
notă protestează împotriva blocadei inefective.
Nota e scrisă într'un ton prietenesc. dar per.
sistă hotărât pentru dreptul său ca să-si poat&
desfăşura comertul liber cu fiecare stat. Admite
restrângerea navigatiei numai încât priveşte
aceste articole de contrabandă. Se aşteaptă cu
mult interes, ce vor răspunde statele triplei antante la aceasta a doua notă a Americei.

Trupe franceze a.. fi fost debarcate
in Peninsula Galipoli.

Roma.- Ziarul "Tribuna" primeşte din TauIon stirea că de acolo au plecat trupe numeroase ,se crede un corp de armată, destinat a fi
trimis în orient spre ...a debarca în peninsula
Galipoli, unde au fost ocupate câteva forturi.
La Toulon se crede că trupele ar fi fost debarcate şi se asigură că la actiunea din Dardanele
vor lua parte si trupe indiene venind din Egipt.
Stirea despre debarcarea trupelor franceze la
Oalipoli însă nu se confirmă în mod oficial. Niste năvi cu pânză greceşti sosite la Salonic au
întâlnit în drumul lor transporturi de trupe indreptate către Dardanele, se crede că este vorba de un cop de expeditiune de vre-o 15 mii de
Telegrame oficiale.
Anglia trimite trupe pentru înăbuşirea · ţranco-englezi. (A. T. I.)
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publirevolutiei din Portugalia.
care următoarele telegrame oficiale:
Luptele din Polonia si Galitia.
-Două
crucişătoare
engleze
au
sosit
Paris.
Budapesta. - In Polonia rusească şi in GaPetrograd.- (Comunicat rus.) Comunicat al
litia occidentală situatia trupelor noastre în po- din Gibraltar la Tajo unde au debarcat trupe, marelui stat major: Ofensiva noastră continuă
zitiunile ce le-au ocupat mai recent, s'a conso- Anglia, se pare, că doreşte să înăbuse revolutia pe tărmul stâng al Niemenului şi în regiunea
lidat şi mai mult. Duşmanul şi-a rcpetit ata- din Portugalia şi aşa să apere guvernul portu .. nordvest ·de Orodno. Trupele noastre au respins
curile.
,
pe Germani dincolo de frontul Sopotzkin-La Inowlodz lângă Pilita artileiia noastră, ghez aliat ei.
Upca
şi ele înaintează mereu cu energie.
după o scurtă, dar violentă luptă de artileri<!
"In pragul unor mari evenimente".
De asemenea la Mlava atacurile noastre au
a redus la tăcere mai multe baterii duşmane.
fost înoununate de succes; am făcut aci cam
In Carpaţi, dealungul drumului Cisna-BaZiirich. - Corespondentul de răsboi al lui 500 prisonieri, din cari 7 of.iteri; am Iuat şi trei
ligrod, trupele noastre, după o luptă disperată
au ocupat o localitate şi a curătit de duşman "N. Z. Z" de pe câmpul de luptă din vest comu- mitralier~.
în cursul zilei pe un viscol cu ninsoare deasă, nică ziarului· să.u:
Pe malul stâng al Vistulei, in regiunea Pilita,
înăltimile din vecinătate. Intr'aceea în sectorul
lupta are caracterul unei mari bătălii. ·
Actuala
dispozitie
mai
bine
poate
fi
caracvecin a eşuat un atac puternic al duşmanului,
In Carpaţi, intre Ondava şi San ata!Curile uterizată pri'n şirele pe cari le citez din seriîndreptat dinspre apus.
stro-ungare
continuă. La sud-vest de Lutovisk
"
In celelalte fronturi din Carpati, precum si soarea unui medic militar:
încer·cat
să pătrundă pe malul drept
inimicul
a
în Galitia sudostică n'a avut loc nici uu eveni.,lncă nu stiu scrie medicul - mă vor
ment mai deosebit, dăinuind viscolul ou zăpadă trimite oare în Flandria, în Picardia, în Argon- al apei San, dar prin contraataouri date în noaptea de 6 'Martie st. n., elementele austro-ungare
întreagă ziua.
Spre nord dela Cernăuţi ·e deasemenea li- ne, în Lotharingia, sau în Alsacia, ori probabil oari isbutiseră să treacă apa San, au fost resin Turcia, in Serbia, in Muntenegru, în Româ- pinse şi distruse.
nişte.
Pe câmpul de răsboiu din sud de o vreme nia, în Bucovina sau în Rusia". Intr'adevăr aici
mai îndelungată nu s'a întâmplat nimic. La toti SWlt de credinta, că stăm în prmwl unor
Luptele din Vosgi continuă.
granita Muntenegrului au avut loc în unele lo- mari evenimente. Pretutindeni se vorbeste desParis. - (Comunicat oficial .francez.) In Belcuri hătuieli neînsemnate.
pre ,.marea ofensivă", prin care Germanii vor gia, în dune, artileria noastră a tras cu mult
Berlin. - Dela cartierul principal german trebui alungati din Franta şi Belgia. Persoane sooces asupna bateri.ilor grele din Westende. La
se anuntă: Pe câmpul de răsboiu din Apus:
afirmativ. bine informate spun, că aceasta nord de Arras, in regiunea Notre Dame de LoDouă vase duşmane de linie, însoţite de câteva
rette contraataourile noastre progresează metorpiloare, au dat ieri asupra Westendei peste a declarat-o însuş generalul }offre într'o con- .reu. Germanii ·cari au angajat in aceste 1upte
70 de împuşcături fără ca să pricinuiască vre-o vorbire privată.
efective mari au avut pierderi mari,
pagubă. Când au deschis focul bateriile noaIn Champ.agne, în valea dela nord-vest de
stre, escadra duşmană s'a depărtat.
Un pretins acord anglo-rus.
Beasejour, un contraatac german a fost respins.
'Englezii, cari au ocupat Neuve Chapelle au
Ploaia care a căzut în tot cursul zilei a încetinit
avansat azi noapte in mai multe directii, dar
R.oma. - Ziarul ,,Corriere d' Italia" primeşte operatiunile.
i-am respins. Am respins ieri şi atacurile mai
slabe ale Englezilor' făcute 'spre nord: dela din Paris ştirea că din sursă demnă de încreIn Alsac·ia am progresat in Vosges, la tlartNeuve Chapelle. Lupta in această regiune con- dere se afirmă că mai înainte de a începe actiu- lansvillerkopf, am !CUcerit aid 300 m. din trantinuă..
nea flotei franco-engleze impotriva Darrdanele- şeele germane. La 5 1Martie st. n. am respins
In Vosgi s'au desfăşurat numai operatiuni lor a intervenit un acord anglo-rus prin care 1un oontraatac în dreptul ·locaHtătiJ Uffholz şi
în proportii mai mici, dănuind viscole puternice.
am arunca't în· aer un depozit de munituni la
P.e câmpul <le ·răsboi din ost: Spre nord Anglia ar 1ăsa •Rusiei controlul Constantino.po- Cernay. In nooptea de 5 spre 6 Martie st. n. am
dela pădurea Augustow i-am bătut pe Ruşi şi lului, 1iberă oovigatiune pe strâmtori in sohim- curătit avantpostmile inimice, cari încercau să
numai prin o retragere in grabă spre Orodno bul suveranităţii engleze în Afganistan.
se stabilească la Silakkerkopf la este de Noneck.
au scăpat de nimicire totală, Aci am capturat
Cu privire la informatiunile de mai sus, z.iapeste 4000 Ruşi, intre ei 2 comandanti de regi- rul "/dea Nazionale" afirmă că asigurările date
ment şi 3 tunuri şi 10 mitraliere. Şi din regiunea Augustowului a inceput dusmanul să se Rusiei de Anglia vor fi concretizate într'un tratat international.
retragă spre Orodno.

Răsboiul.
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be. Lunar primim o leafă de 50 ruble, ceea ce
face aproximativ 150 coroane in banii noştri.
Cu banii iesim, dar aici totul. e scump si trebuie să plătim preturi duple. De câteva zile s'a
făcut şi aici rece. Avem 8-9 grade sub zero.
Până acum am avut vreme frumoasă si caldă ...
(0. Tr.)

'Arad, 13 Martie n. 1915.
·"Victoria" din Arad. In Nr.-ul trecut al
foii noastre am publicat bilantul şi încheierea
socotilor pe anul de gestizme 1914 a fruntaşului
institut de credit şi economii din Arad. "Victoria"
care în al doilea rând este institut românesc prin
progresele uimitoare a câştigat între institutele
din tară, române şi străine, pe lângă numele vestit încă şi un roz de conducere. Acest institut, cu o conducere excelentă ne face fală şi noi
Românii cu tot dreptul ne putem mândri cu el.
De străini este respectat cu toată sinceritatea.
O clasică dovadă despre încrederea ce i se acordă "Victoriei", este considerabila mărire a depunerilor în aceste vremuri extraordinar de nefavorabile pentru acvirarea de{Jlmerilor, ajungând dela 131/2 milioane la 14 milioane coroane,

Pressa românească. Publicatiuni româneşti,
cum arată numărul mai .nou din Bibliografia
'Română,- au apărut in 1913: In Ardeal şi Ungaria 40 ziare şi reviste, 9 in Bucovina, 1 in Basarabia, 2 in Turcia şi 5 in America.- Numă
rul ziarelor în România a fost 598. din cari 306
s'au tipărit în Bucureşti, 42 în laşi, 35 in Craiova,
31 in Brăila. Zi.are politice au fost 251, din acestea 228 in J.imba românească, celelalte franţu
zeşti, nemţeşti, evreeşti etc.
-

Mitropolitul Dr. Vladimir de Repta al Bucovinei,
care a stat tot in Cluj decând a fost necesitat
să-şi părăsească reşedinţa, in urma invasiunii
·deci cu vre-o 1/2 milioo s'au sporit depunerile. ruseşti, a plecat a·cum spre casă din Cluj, întâi
Cu toate greutăţile vremurile actuale şi cu cru- , :la Vatra-Domii, apoi de aci la Cernăut. Persotarea clientelei, totuş a obţinui frumosul profit : nalul directiunii bunurilor fondului religionar din
de peste 380 mii cor.
j Bucovina a rămas însă tot în Cluj deocamdată.
In celelalte ramuri de operatie încă s'au menDelegatii pressei române în Bucovina. Cetinut rezultatele frumoase din anii trecuti.
.
Mai accentuând Jertfele marinimoase, ce le tim in ziarul "Ziua":
11
Intr'un
articol
al
ziarului
"Inainte"
din 22
aduce acest institut vietii noastre culturale-nafebraurie
tratând
chestiunea
dacă
in
Bucovina
ţionale putem încheia czz exclamatia: "Mărire
tie" Victoria" şi conducătorilor tăi, vouă vă adll- s'au comis cruzimi sau nu,s'a exprimat temerea
cem prinosul recunoştintei noastre!"
~ , că guvernul wstriac n'ar admite trimiterea unor
delegati ai pressei române pentru a afla ade.- Scutirea învătătorilor dela serviciul /n\). vărul la fata locului. '

litar. Monitorul oficial publică privitor la seutirea învăţătorilor dela serviciul militar: In
baza or<linatiunei Nr. 1347-1915 a ministerului
de culte şi instf!uctiune, toţi învăţătorii aparţină
tori clasei B) de glotaşi, născuţi in anii 1896,
1895 şi 1891, cari au fost găsiti apţi pentru servidu militar cu prilejul controlelor ce au avut
joc din 18 febr. până în 24/Martie,intru cât rămâ
nerea la ooupatiunea lor e neapăra:t necesară şi
sunt aplicati in post cel putin din 1 Ianuarie
1915, pot fi propuşi de cătră autorităţi1le competente, pentru ca să fie scutiti dela serviciul
militar. lnvăţătorii de stat şi comunali au să-şi
înainteze in-ace~ftte"·căttă ministrul
de culte şi instru·cti·une prin inspectoratele reg·eşti, iar învăţătorii dela' şooalele confesionale
prin autoritătHe -lor bfseiîc:eştl-oompeterrte. La
rugări să se adudă si legitimati·a de glotaş primită cu prilejul asentării.
Deputati sinodali. Ce tim in "Tel. Rom.":
Alegerile deputatilor din cler ·Pentru sinodul arhidiecezan pe anii 1915-1917 s'atU făcut cu următorul rezultat: In -cercul Sibiiu a fost ales:
Dr. Harion Puşcariu, arhimandrit şi vicar arhiepiscopesc in Sibiiu. In cercul Sălişte: Dr. Ioan
6troia, ;protopresbiter în Sibiiu. In cercul Sebeş:
Sergiu !Medean, 'protopresb. in Sebeş. In cercul
Alba-l•ulia: Nicolae Ivan, asesor cons. în ·Sibiiu.
In cercul Deva: Romul Albu, capelan in Vinerea. In cercul Haţeg: 1Lazar Triteanu, asesor
cons. in Sibiiu. ln cercul Hia: Dr. Ioa:n Dobre,
protopresb. în Deva. In cercul Geoagiu: Dr. Ioan
Lupaş, protopresb. in .Sălişte. In cercul Zarand:
Vasile Dămian, protopresb. in Brad. In cercul
Câmpeni: Romul furdui, pro.pr. în Câmpeni. In
cercul Turda: Vasile Oan, protopresb. în Ofenbaia. In ceroul Cluj: Dr. Eusebiu R. ·Roşea, protosincel, director seminarial in Sibiiu. In cercul
Sol noe: Teodor Herman, protopresb. in Deş. In
cercul Bistrita: Gregoriu Pletosu, potopresb. în
Bistrita. In cercul Târnava: Mateiu Voileanu,
asesor oons. in Sibiiu. In cer•cul Sighişoara: Demetriu Moldovan, protopresb. in Sighişoara. \o
cercul Trei scaune: Constantin Dimian, proto.presb. î·n Breţcu. In cercul Braşov: Dr. Vasile
Saftu, proto.presb. în Braşov. In ·cercul Bran:
Ioan Hamsea, protopresb. in Zerneşti. In oercul
făgăraş: Nicolae iBorzea, protopresb. în
fă

Temerea pare oarecum justificată căci este
evident că vizita unor ziaristi străini pe teritoriile Monarhiei in imediata apropiere a teatrului de operatiune, v'a prezinta dificultăţi considerabi!e. Cu toate acestea aflăm din isvor autorizat 'Că guvernul din Viena este dispus de a face

exceTJ(iune în acest caz fiindcă are numai o sinanume ca adevărul să fie constatat în mod obiectiv.
gură dorintă şi

:Bucovinenii vor primi cu mare bucurie vizita
delegatilor pressei române. Sperăm că mai ales
ziarele !n legătură cu Liga .Culturală, care mai
mult ca ori cine are datoria de a se ocupa de
suferintele fratilor nostri din Bucovina. indiferent de cine au fost cauzate, vor profita de ocaziunea asa de generos oferită de guvernul
austriac spre a informa cetitorii săi in mod a.utentic despre ceea ce s'a petrecut in Bucovina.
Despre moa'l'tea prof. Ohită Pop ziarul .. Dimineata'' din Bucuresti publică următoarele amănunte:

Nefericitul profesor Ghită Pop, a fost dus,
imediat după atentat. la spitalul Coltea si internat în sectiunea chirurgicală. O interventiune
chirurgicală era imediat necesară,
deoarece
gloantele, cari fuseseră trase asupra profesorului Pop, l'au lovit, unul în umărul drept, atingând partea de sus a plămânului, iar celălalt
1 in abdomen. In urma primelor ajutoare ce i s'au
1 dat se- credea, că nefericitul profesor va putea fi salvat. Inspre dimineată însă, ivindu-se
complicatiuni, nu s'a mai putut da nici un ajutor medical si profesorul Pop şi-a dat ultima
suflare.
.
Vestea mortii profesorului Ghiţă Pop, a
produs o adâncă impresie mai ales în cercul
profesorilor, unde era foarte iubit.
Ca profesor, Ghită Pop, era foarte apreciat
pentru activitatea, pe care o depunea şi pentru
metoda specială, pe care o aplica în predarea
cursurilor. A fost profesor la liceul Mihai Viteazu şi în urmă la seminarul central.
Consiliu de miniştri. Se anuntă din Budanesta: In palatul primului ministru a avut loc
ieri un consiliu de ministri la care au luat parte
loti membrii guvernului.

Un vapor militar rus amenintă in apele româneşti
remorcberul austro-ungar [.,Neptun"., Cetim în ziarul
"Ziua': In toate cercurile din T.-Severin se discută cu
O scrtsoare din Asia. D. Andrei Ghighinită, aprindere până unde merg cu îndrăzneala vapoarele miaspirant de ofiter in armata austro-ungară; care litare ruseşti de pe Dunăre. In 18 febr. v. după amiazi
se află actualmente ca prisonier rus in ora. sul pe la orele 4 jum. remorcherul austro-ungar .,Neptun",
Namangan din Turkestan (Asia) a trimis r!ide- de sub comanda căpitz.nulul Sandomeli voind a părăsi
niilor sale la Braşov o scrisoare datată din locul unde îşi făcuse iernatecul, pentru a se stabili
Ianuarie sosită de curând aici, din care retinem ceva mai jos de portul nostru - punându-se astfel in
siguranţă de venirea din nou a unor mine plutitoare pe
următoarele: ·
....Noi locuim aici intr'o cazarmă, mânca- 1 Dunăre - un vas de marină militară rusă, care se afla
. rea o primim din oraş dela o femeie, care fier- ' la Cladova s'a luat numaidecât după dânsul şi ajungăraş.

1·

1·

gându-1 l'a somat. să se întoarcă imediat la locul de
unde plecase.
Căpitanul Sandomelli la început n'a voit să-I asculte.
Dar amenintat cu scufundarea lui ,.Neptun" s'a executat,
însă pe când făcea rondul de ocolire, în apele sârbeşti,
prin dreptul ruinelor podului lui Traian o mină plutitoare face o groaznică explozie ridicând un formidabil
val de apă la o înălţime de câteva sute de metri.
Din fericire explozia s'a produs la o mică distantă
de vas, aşa că ,.Neptun" a rămas neatins şi doar cu
spaima personalului aflător pe dânsul.
Mina probabil a fost lansată de vasul rusesc cu scop
ca ea să se lovească de ,.Neptun" şi să-I scufunde. ,.
lnvătătorime.a săsească şi răsboiul. Conform datelor apărute zilele acestea în organul
oficiwl din Sibiiu al biseri-cii evangeHce săseşti
ardelene, dintre 551 lnătători saşi sunt chemati
la arme şi inrolati, până la 1 Martie, 163 de inşi.
Din aoceşti 163 se găsesc pe câmpul <le răsboi
70, iar restul de 93 face servicii militare î•n interiorul ţării. In număr rotund Saşii sunt reprezentati in armată cu 20.000 de ostaşi (poporaţiu
nea întreagă săseas-că numără in Ardeal 220.000
de suflete): in primele şase luni ale răsboi ului
au fost distinşi 394 soldati saşi, intre ei şi câţiva
învăţători. Au căzut morti dintre dascăli cinci
insi, zece se află în captivitate rusească, iar doi
sunt dispăruţi.

Sentinta in procesul şalupei "Trotuş". Din
Constanta se anunţă: Tribunalul de aid a pronu·ntat Luni sentinţa ·în procesul ,penal intentat
de cătră ministerul de răsboi societăţii ungare
de · navigaţie cu reşedinţa t in
Buda.pesta pentrucă în seara de 19 Septemvrie 1912
vasul ungar "Graf Szecheny lstvân" a ciocnit şi
ineoat în Dunăre şalupa românească "Trotuş" cu
37 ofiţeri şi soldati.
Tribunalul condamnă pe · căpitanul Carol
Klean căpitan secund, pe vasul "Graf Szecheny
Istvân" să sufere 3 luni de închisoare corectională şi una sută lei amendă pentru faptul de
omor prin imprudenţă. Obligă pe căpitanul şi pe
societatea, să plătească în mod solida.r suma ·
de 400 mii lei cătră ministerul <le răsboi.
De asemenea tribunalul a a.cordat şi familiilor vi·ctimelor despăgubiri. intre cari <inei Elisa
loc.--col. Stoenescu 180 mii lei ca tutoare a minorilor rămaşi; dnei Luiza Stoenescu 40 mii
lei; d-nei Irina· Vărlam (Stoenescu) 10 mii
lei etc.
Tribunalul obligă in mod solidar ta plata sumei de lei 1680.10 bani cheltuieli dtră stat şi '
200 lei cheltuieli de procedură, şi respinge cererea de despăgubiri aocelor rămaşi in viaţă. Sentinta a fost dată cu drept de apel.

Ultima

oră.

UN COMUNICAT AL PARTIDULUI CONSERVATOR ROMAN.
Bucureşti. Ziarul "Steagul", organul oficios
al partidului conservator publică urmfitorul co- .
municat:
"Senatul, după cererea dlui 1. 1. Brătianu, şeful
guvernului, a votat cu aproape unanimitate, legea
prin care guvernul este autorizat să aplice starea
de asediu atunci când va crede de cuviintă.
Partidul conservator, credincios botărârei salb ..
de a nu pune nici o piedecă guvernului in aceste
vremuri gingaşe, a votat fără să discute, proiectul.
Dacă guvernul a cerut ca să fte inarmat cu o asemenea lege, neapărat că o crede necesară, neapărat că intrevede că poate va veni momentul in
care aplicarea ei, partială sau in intregime. să fie
de trebuinţă. .
In asemenea împrejurări şi cu hotărirea ·ce
ne-am luat, mai mult nu este necesar să spWJem".

RELATII LE DINTRE GRECIA ŞI BULGARIA.
Sofia. - Toată lumea de aci e convinsă de
primejdia unui conflict cu Grecia, care manifestează ferma dorintă să ocupe Monastiml• ceea ce
Bulgaria nici nu vrea să audă,

=== ----·------
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Durninecă, 14' Martie-'n. 1915.

ti.
,,POMUL~';.

,,POMUL"

reuniune de cruţare şi ajutorare ca asociatiune
din Mândruloc şi jur.

Mondorlak es korny~kenek takarek- es segefy.:.
egylete mint szovetkezet.

Convocare.

Meghiv6

şi

Domnii acţionari ai reuniunii de crutare
ajutorare "Pomul" sunt invitaţi prin aceasta la

1. adunare gen. ordinara

"Pomul" takar~k- ~s seg~lyegylet mint szovetkezet t. r~szv~nyeseit meghivjuk, az 1915.
mdrcius 22-en d. u. 4 6rakor a felekezeti
iskola helys~geben megtartand 6

1. rendas

care ·se va ţinea rn· 'Mândruloc, Luni în 22
Martie n. 1915. d. a. la 4 ore în localu

privălie

de confecţluni ·
pentru dame în ARAD.·

~vi kozgyur~sre.

şcoalei

confesionale cu următoarea
TÂRGYSOROZAT:
ORDINE DE ZI:
1. Az igazgat6sag ~s feliigyeiO-bizottsag
1. Raportul directiunii şi al comisiunii -de jelent~se az 1914 iizlet ~vrol ~s az ~vi m~rleg
de. supraveghere despre gestiunea anului 1914, J6vahagyasa.
şi stabilirea bilanţului.
2. Tiszta nyeres~g feletti hatarozat.
2. Deciderea asupra P.rofitului curat.
3. A feliigyelo-bizottsag mevalasztâsa.
3. Alegerea comisiumi de supraveghere.
4. Az igazgat6sâg ~s feliigyelo·bizott4. Darea absolutorul i, pentru direcţiune sag r~szere felmentveny megadasa, az elmult
şi comisiunea de supraveghere pentru anul
iizlet evre.
espirat.
5. Inditvanyok.
5. Eventuale propuneri.
M o n dor 1a k, 1915. ~vi marcius 12.
Mândruloc, la 12 Martie 1915
DIRECŢIUNEA.
AZ IGAZGATOSÂG.

Contul Bilant la 31 Decemvrie 1914 -· lerleg szâmla 1914 december 31-en.
Active- Vagyon

Pasive- Teher

. .

23 95 Cvote incurse- befolyt iizletreszek

917 -

.

Spese · de fondare - alapitasi
831 58
koltsegek .. .
.
. .
151 25 Profit·- nyereseg .
. .

5~

Cassa - Penzkeszlet ·- •
.
Depunere la institutul "Mureşanul"
- Takarekbetet "Mureşanul"
Spese - koltsegek
. . .

..

-

-1

..

1006 .8 1- -

.
.

Houfăfi.·în

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

,.

20
30158

1006178

••

1

Mondorlak, · 31 Decemvrie 1914. ·

D1RECT 1UNEA - 1GAZ GAT () S AG.
.

Constantin Mihulln m. p.
preşedinte- elnok.
Aurel
Simeon ~ujlan rn. p.

Petru Colteu rn. p.
Drăgan

rn. p.

Nicolae Gurban· m. p.
Pascu Cuvinan rn. p. ·

COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE. - FELUGYELO·BIZOTTSAG.
Subscrisul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente si le-am aflat exacte.
A16lirott fe!Ugyelo-bizottsâg a jelen szârnlâkat âtvizsgâlta es helyeseknek talâlta.
Mondorlak, la 12 Martie 1915.
A. Bozgan, m. p., preş.
Bernath Ferencz rn. p., fh. tag
Nicolae· Tătar rn. p.
Georae.. Andrica m. p.
-

..

........................................_ ____________________
lJ rdia·,,
U1
La .rWihr'U avri·a;: cu· nro·
''

·

Arad ' str• Deak Perene nr• 20

1

~~~urn::'~':"...1f..~~':::~~~~
t.~~~~~
pauză, aur tă .
. . . . . .
Visul Născtitoarei de Dumnezeu. Legală

Rug~ciunele ş.colarilor. şi cântări bis~ri-

2· _
- ·20

alese ş1 intocm1te de N. Ştef mvătător. Preţul w • • • • • •• • • • • - ·50
' Culegere de cdntarl bisertceşte legată
. -·30
blsericeştf, literare, populare etc. etc. Mărgăritarul sufletului. Ca,te de rugă·
ciuni şi cântări intocmitA pentru trebuinţele vietii. lt>ga•ă simplu Cor. 1·,Cantorul bisericescc sau· cuprinsul ve•
cernei, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri,
in piele 3 20 Cor. în catifea . . . . 5 60
Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi
impreunA cu rânduiaJa. serviciului bisecântări bisericeşti. legată 1·- Cor., lericesc.. Aranjat de învăţătorul Oeorge. ·
gată in catifea . • • • . • . . .
5·60
Bugigan. Preţul: broşat Cor. 10·-, legat in pânză 12·-, in piele • • • • 14·- Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni.'
legatA . • . . . • . . . . . . - ·so
Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân·
Noul Testament al Domnului şi Mintuitogjierea fiecArui creştin. IntocmitA de ie· .
rului nostru Isus Hristos • • . . . - ·70
rodiaconul Da maschin din Sfânta Mă
Noul
aşezământ. legatA · . . . . .
1·20
năstire Sinaia. Legati
. • . • • • 2
·- Epistolia Domnului nostru /sus:flristos -·20
Acojtistul prea sfintei Nlsdtoarei de
Cele 8 glasuri sau Octoikul cel mic. leDumnezeu- şi alte Acaftiste şi rugăciuni
gat 1·50, t·oo, 2·- şi . . . . . . 2·40
foarte evlavioase şi de folos Legată în
Noul Testament. Partea ·lntâia. Evenght·
piele negri auritl · • • . • . • • • 3'50
liile dupA Mateiu, Marcu, luca şi Ioan; .·
de Arhiereul Sofronie Craioveanul . .
4·Am/tistul Preasfintei Nlscltoare de Oum- .
M Sadoveanu Povestiri din războiu . . 2·nezeu şi alte rugăciuni: Legate in piele
3 20 Thomas Carlyle. Eroii; cultul eroilot şi
roşie, · •. . . . • .. . • . . . •
erelcul In isterie Traducere din limba
Acajtistal Preasfintei Nlscătoare de Dumengleză de C. Antoniade dr. in filozonezeat şi alte tugăduni legati fn os· aib' 1O·fie. Pretul·. • • • . • . . • • • 2·-

se afli de vAn zare clrţf de ruglcfunl

•

eşti

JACHETE
după

moda cea mal noul.

· jachete-. scurte,
Capoate de sport,
jachete de mătasă,
Capoate albe, ·
Pardesiuri pentru. copii,
Haine pentru fetiţe, ..
Tai il,
Halate.
fuste,
Mantale de lister şi gumă ·

in asortiment extraordinar.·.
"

•'

Blnze .; ~L haine·. ~o;: dolin•.
Preturi· fixe 1: Telefon:· 238..~
(Ra .2376) .:

...
' 1
l

1,1!
·~Du~rr•~h~~~~v~·~l~4~M~a~r~ti~e~n~-~~9~1~5.~------~------------="R~O~M~Ă~N~U~-~[~·----------------------------------~P*1··1.~

'' AGRICOLA''
tn.
.

.

.

institut de credit şi de econ.otn.ii. societ. pe Rcţii

Bcica (Ecska.,.'T'o:rontâ.l).

\

CONVOCARE.
Domnii acţionari ai institutului de credit şi de economii "AGRICOLA", socieţate pe actii în Ecica, sunt invitaţi la

a .I-a adunare
ţinea

care se va

tenerală ordinară,

în 29 Martie n. 1915, la 9 ore a. m. in localul institutului.

ORDINEA DE ZI:
al comitetului de supraveghiare şi stabilirea bilantului.
2. Darea absolutorului direcţiunii şi comitetului de supraveghiare.
3. Împărţirea profitului curat.
.•
•
4. Eventuale propuneri.
1. Raportul

direcţiunei,

BILANŢ

CONTUL

ACTIVE

Cassa in numărar . . . •
Escont . . . . • . . .
Cambii hipotecate . . · .
Imprumuturi hipotecare . .
Imprumuturi pe obligaţiuni
Casa institutului . . . .
Efecte . . . . . . . .
Diverşi debitori
. . .
Spese de protest . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. • . .
. . . .
. . . .
.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . ~.
.
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
•
.

. .
.
.
• .
. .
. .
. .
. .

'

PAS'IVE

Capital societar
. .
Depuneri spre fruetificare
Reescont . . . . . .
Imprumuturi hip. cedate
.
Depozite de cassă
Conturi curente . . . .
Dividendă neridicată
.
Interese tranzitoare . .
Profit curat . , . • .

324898
8059113
38222 1180038735000290)

2289945

-----1

DIRECŢIUNEA.
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7(XXX)3363~166

33019
3600
1083 43
1143 72
39515
134486
1743 74

11

,.
145962 56

14596256

----+---+-t···-----CONTUL PROFIT

DEBIT

.. .. .
. . . . .
. . . . .
"
.
. . .
D:a r e": directă . .. .
. . . . .
altele . . . .
.. . . . .
10% du~ă depuneri . . . . . . .
S p e s e : de birou . . . . . .
. .

1n te re s e

.

de
de
de
de

depuneri . .
reescont
hip. cedată .
cont..;curent .

.

'

PERDERI

' ·CREDIT'

.. .. . .. ..... ..
. . . . . . . . . . . .
.
.... .... ... .

.

Interese
. .
Venite dela efecte
Proviziuni .

2017•42

. 3262'95
. 201·. 344•10
. --855"50
. 200•13
. ·203'42
. 422"12
salare . . . . . . . .
. . . . 1480·maree de prezentă . . . . .. . • . .
102·porto .
79•14
.
. . . . . . .
Perd ere (descrieri)
.. . r .. . .. ..
. Profit curat . . . . . . . .
.. . •..

.

ŞI

5825 47

9437 38
240
3515 95

1259 05

'
'

.
2083 26
2281 81 !
1743 74

.

\

--

1

-·

-.

..

.

13193 33 ..
'

;

13193 33

1

!

Edea, Ia 31 Decemvrie 1914.
DIRECŢIU-NEA:

Val. Magdu m. p.

St.

Ghilăzanu

m. p. ·

V. Petrovici1

director executiv.

1. Mioc m. p.

m~

p.

M. Gbiltzanu· m. p.

COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE:Subsemnatii membri ai comitetului de supraveghiere am examinat contul prezent al Bilantului şi Profit şi Perderi. şi conftontându-le
cu regis:rele principale şi auxiliare, - le-am aflat in consonanţă şi exacte.
Moisă

Br@nda

m. p.

Iuliu Magdu m. p.

Ghiga

Ghilăzanu

Sima Mioc m p.

m. p.

Dr. Simion

Păcurariu

Petru Mioc m. p.

m. p.

l'a(!. 8.

Duminecă,

"ROM AN lJ L"'

i n s t i t u t de credit • i economii s o c i e t a t e pe

In baza § 19 din statute, domnii actionari ai institutului de credit
sunt convocati la a

."'

şi

economii "CORVINEANA" societate pe

XIX-a adunare ·generală
se va

î n Hunedoa.Pa.

CONVOCARE.

.

~are

a.cţii

14 Martie n. 1915.

ţinea

acţii

în Hunedoara

ordinară

în localul institutului din Hunedoara în 22 Martie 1915 st. n. la orele 11 a. m. cu

următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Alegerea preşedintelui, conform §-ului 23 din statute.

2.
3.
.. 4.
5.
6.

· ·
Raportul direcţiunii şi al comitetului de supra veghiere, aprobarea bilanţului pe 1914,întrebuinţarea profitului curat şi darea absolutorului.
Alegerea alor 2 membrii în direcţiune cu mandat pe 3 ani.
Alegerea unui membru în direcţiune cu mandat pe 1 an.
Alegerea alor 4 membrii în comitetul de supraveghiere cu mandat pe 3 ani.
Eventuale propuneri, ivite în cadr_ul §-lui 28 din statute.
·

Acţionarii, cari doresc a lua parte la adunarea generală sunt rugaţi a-şi depune, in înţelesul §·lui 20 din statute, la caasa institutului acţiile, eventual documentele
de plenipotenţA, cel mult până la 21 Martie st. n. 1915 la orele 11 R. m. - Dacă la adunarea generală n'ar partigpa actionari in numărul recerut de statute, se va tinea adunarea generală in 30 Martie st. n. 1915 la orele 11 a. m. in localul institutului, când fără privire la numărul acţionanlor prezenţi şi al acţiilor reprezentate, se vor aduce hotărîri valide.
, H un e doar a, la 30 Ianuarie st. •· 1915.
,
•
.
DIRECŢI UNEA.

ff

,

Bilanţ

Contul

ACTIVA-VAGVON

Cassa - Penztâr
. . . . . . • . •
Cambii de bancă - Vâlt6tarca • . . . .
Cambii cu acop. hipot. - Jelz. vâlt6k . .
lmpr. pe obi. - K~tvenykolcsonok . .
Efecte - crtekpapuok . . . . . . . .
Conturi curente
foly6 szamlak . . .
Actii - Reszvenyek . ·. . . . . . .
Casa institutului - Intezeti haz . . .
Diverse conturi debitoare - Ad6sok . .
Bon la diferite bănci - Kov. mas penzint.
Mobiliar - felszereles • . . . . . •
10% amortizare - 10°/0 leiras . . . • .

..

.
67042820
190956·. . . .
.
. ,.
. . . .
. . .
. .
.
. . . .
. . ,. .
. 1980·. 198·-

,

-

9687 35
861384 20
15417 40000

2410 13
1400
70000 1075
1651 g<i
1782 -

Merleg-szamla

PASSIV A-TEHER

Capital societa·r- Reszv~nytoke:
700 buc. actii â K 100·-; - 700 drb. reszv.
â 100·- K. . . . . . . . . . . . . . 70000·fond de rezervă - Tartalekalap . . . . 7(X)()()•fond special de rezervă - Kiilon tart.-alap 38926•15
fond de penziuni - Nyugdijalap . . . . 25012'12
Depozite spre fructificare - Takarekbetetek . . . .
Reescompt - Visszlesza~itolas . . . . . ·. ·. .
Impr. pe efecte proprii · rtekpapir kolcson . . . .
Diverse conturi creditoare - Hitelezok . . . . .
Dividenda neridicată -[el nem vett osztalek . .
Int. trans. anticiţate - tmen. kam. 1915 evre . .
Profit curat - iszta nyereseg . . . • . . . .

.

•,

1004807 59

203938 127
619554 20
131688
12500
11977 33
154 14426 21
10569 58
1004807 59

j'

1

l

l

'

~

'i
l

'

Contul Profit

EŞITE -KIADÂS ·

şi

Perdere - Nyereseg es Veszteseg-Szamla

Interese.- Kamatok:
37i59·31
după depozite - betetek utân . ; .
după efecte - ertekpapir kolcs. utan . .
385'de reescompt - visszleszam. kamat . . 8028•76
fondului de penziuni - nyugdijalap kamat 1415'78
Spese- Koltsegek:
registre, impr. lemne de încălzit etc. · konyvek, nyomtatvanyok, tfizifa stb. . 3666'26
salare - fizetesek . . . . . . . . . 7554•60
relut de cuartir - lakber .
. . . • 1166'88
Contributie- Ad6:
directă - egyenes • . . . . · . . . .
7938'61
JOO/., dare după int. de dep. - 10% beteti
kamat utan • . . . . • . . • • . 3775•93
Amortizare- Leiras:
din mobiliar - a felszerelesi szamlan
Profit curat - Tiszta nyereseg . . .

Interese··- kamatok: . ,
de escompt - leszamitolt valt6k utan.
de obligaţii - kotv.-kolcsonok utan .
de cont-curent - foly6 szamlak utan .
4818885 Proviziuni - Jutalekok . . .
.
. Chirie - Hâzber . . . . . . . . .

INTRATE-BEVETEL
. 69207·93
1086·96
. 1253·23
. . . . .
. . .

BEŞAN m.
diredor executiv.

11714 54
1981056958

.1

83058171

Hunedoara, la 31 Decemvrie 1914.

p.
Avram P.

Petru Sinea m. p.

;

1238774

83058 71
VALERIU

7154812
767059
3840-

Păcurar

DIRECTIUNEA:
m. p..

Teofil Tulea m. p.

Iosif

Şoimos

m. p.
......

prezident.

Petru Popoviciu m. p.
Simion Zăvoian m. p. ·
George Popoviciu m. p.
Simion Chirca m. p..
Subsemnatul comitet am exa.minat conturile de mai sus şi le-am aflat în deplină ordine şi exacte.
Onoratd adunare generald 1 În decursul anului espirat am ţinut mai multe şedinte, controlând ramii de operaţiune ai institutului,
iar azi am revăzut bilantul încheiat cu 31 Decemvrie 1914 cu un profit curat de 10569 K 58 fii., care l'am aflat compus pe baze solide şi exact.
. . Propunem să binevoiţi: a aproba bilanţul, a da absolutoriul atât directiunei cât şi comitetului de supra veghiere, a decide împărţirea profitului curat în conformitate. cu propunerea direcţi unei, la care. ne .~lăturăm; ,
·. ·,
Hunedoara, Ia 30 lanuane 1915.
·
COMITETUL I,)E SUPRA VEGHIERE:
,
Eduard Toth m. p. ·
. Otto Popovits m. p
Alexandru Petreu m. p.
Dominic Raţiu m. p.
prezldent.

•

Tiparul tipo2:rafiel "Concordia'' societate pe actii in Arad. -

Editor-responsabil: LAURENTIU LUCA.
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