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In momentul hotărârei supreme! · Miniştrii noştri ta sfat. 
. Milano. - ziarul „Lokalanzeiger" află din 
Chiasso: Alaltăieri baronul Macchio, ambasa
dorul austro-ungar în două rânduri a vizitat pe 
printul Bii{ow si anume dimineata la 9 ceasuri 
si la 4 şi jum. dună amiazi. 

Clopotele Capitoliului, vestitoarele răsboiului, - au sunat! 
Germania alături de Austro„Ungaria ! 

Ce teritorii a oferit monarhia? 
Arad, 19 Maiu. 

Pentru cetitorii numărului nostru săptă
mânal vom aminti pe scurt la aicest wc, că 
intre monarhia austro-ungară şi Italia au 
avut loc lungi tratative (târguieli) pentru a 
se face între aiceste două ţări o împăcare cin
stită şi o prietenie trainică până Î!Jl vremuri 
depărtate. 

Aceste tratative s'au ţinut în oraşul Ro
ma, capitala Italiei, ia1r rolul de împăciuitor 

. •!'a avut Germania prin ministrul său la Ro
ma, prinţul Biilow. 

Din câteva ziare itailiene străh1ătatea :l 

aflat, că în Italia a·r fi două păreri în privinţa 
unei înţelegeri cu Austro-Ungaria şi anume: 
unii erau pentru o împăcare pacinică, multu
mindu-se Italia cu ţfnutuirille oe i le oferă mo
narhia, Îa'r alţii, cei mai mulţi, între cari şi 
guvernul Sa1ta1ndra, erau dela început pen:tiru 

-· ~- ··· răsiboiul cu.. :i;nona·rhia. Neputându-se ajunge 
~a o înţelegere~··caMnefiil Safa1mira-~-a dat 
demisia (abzicerea). politica sa neavând asenti
mentul (aprobarea) partidelor constitutionale. 
sau a majoritătii parlamentare. Coroana (regele) 
avea să-şi spună cuvântul. Regele Victor Ema
nuel a încercat cu vre-o patru politiciani să 

. .formeze guvern, dar nici untl!l n'a voit să pri

Aşadară din nou a ajuns la conducerea 
afaceriftor statului cabinetu4 care e pentru 
răsboiul cu Austro-Ungaria. · 

Pa1rlamentul itanian e convocat pentru 
mâine, Joi, în 20 Maiu. In ;aiceastă şedinţă se 
va hotărâ chest~a răsboiului. 

Di!Jl telegramele ce publicăm mai la vale 
cetitorii noştri îşi vor putea rorma convinge
rea -dacă răsboiul mai poate fii ori nu evitat 
(încunjurat). 

. O declaratie a regelui Hatiei. 
Tzzrin. ~ Ziarul „Stampa", organlll personal al 

dlui Giolitti, vorbind de audienţa pe care acesta 
a avut-o la rege spune, că rege·le Victor Emanuel 
ail Italiei l'a întimpinat pe fostul ministru preşedinte 
cu următoarele vorbe: 

• - lncă mânile Italiei nu sunt legate; te-am 
chemat să-fi cer şi părerea dtale! 

Ziarele (foile) germane reproduc ştirea aceasta 
comentând-o în senzul (întelesul1), că, acordul (în
telegerea) cu tripla întelegere nu a fost sanctionat 
de rege. 

'· Miniştrii la sfat. 

Chiasso. - Ieri noapte la ceasurile 10 şi 
jumătate miniştrii au tinut sfat. 

Guvernul are drum liber. 

Milano. - După „Stampa" din Turin, or
Ranul dlui Giolitti, ambasadorii Austro-Unga
riei şi ai Germaniei ar fi formulat următoarea 
propunere: 

1. Se cedează Trentinul. 
2. Ţinutul /sonzo, inclusiv Gradlsca. 
3. oraşul Triest, care devine port liber, va 

obţine o largă autonomie şi o universitate ita-
liană. · · 

4. Austro-Ungaria şi Germania se declară 
gata să examineze amical cererea italiană cu 
privire la cedarea oraşului Gorita (Gorz) şi câ
teva insule dalmatine . 

Germania garantează realizarea acestor 
conceSiuni. 

fidelitateai germano-austro-ungară. 
Roma. - „Giornale d'ltalia" într'un articol 

spunea că participarea Germaniei la un răsboiu 
Halo-austriac ar fi împotriva dreptului interna
tional. O notă oficială germană a răspuns că 
„acel care se bizue într'un răsboiu aparte cu 
Austria, uită un factor: fidelitatea noastră in 
aliante. „Giornale d'ltalia" ar trebui să tină so
coteală de acest factor" • . 

Ambasadorii noştri la d. Sonnino. 
Roma. - Iert dtmlneată ministrul de externe 

italian d. Sonnino, a primit pe Printul Biilow, 
ambasadorul Germaniei, aPol pe baronul Ma
chio, ambasadorul Austro-Ungariei. 

Noul ambasador al Rusiei ta 
. measică aceaistă însărcinare. 

ln sfârşit la sfatul mai multor politiciani I ~ilano . .....:._ Ziar!ll „C?rr~ere d'Italla" scrie: 
. • ' ~ • v DuJJ-a ce a fost maturata medeca ce o ·puneau 

regele Italiei. · 
Roma. Regele a primit în audientă pe 

regele dm n~ a mcredmţat pe <l. Salandra sa aderenţii dlui Giolitti, din vointa regelui şi a 
formeze cabinetul. natiunei guvernul are drumul liber. 

bar. de Giers, noul ambasador al Rusiei la Ro
ma, care i-a prezintat scrisorile de acreditare. 

,, .. •; .. ,. 

Două surori. 
La crucea dela rl(spântti amurgul 
Străfulgeră lumină orbitoare 
Două surori pe fruntl cu diademe 
Se 'nchină 'n fermecat apus de soare. 

$1-aceeaş rud caldă se 'nflripă 
Din două inimi de acelaş sânge 
Şi mândrul crai al zilei cum le vede 
Pe drumul lor potop de raze frânge. 

Departe 'n zări moşia părintească 
lşl murmură strlgarea-'năbuşltă 
Că n'au crescut de-atâţia ani pe dânsa 
Doar spini în loc de holdă aurită! 

Departe •n zări moşia ·părintească 
De trei-ori glasul lor binecuvântă 
Totl bulgării par slujitori umili 
Lângă altar, în o biserică preasfântă. 

Două surori pe drumul la răscruce 
Cu pas grăbit cu fulger în priviri 
lmbracă tot amurgul în lumină 
$1 ceriu-'ntreg în' mii de străluciri .. „ 

• 
Loveşte sapa 'n terna-'ntelenlţă 
$1 glasul ei e binecuvântare 

Numărul poporal pe I ân 4. cor. 

Pe culmi încremenit de-atâta farmec 
Stă fericit şi plânge blândul soare. 

ŞI 'n depărtări cu glas de pelerini 
Vin doi orfani fără de sărbători 
Blânzi să sărute urmele pe unde 
Venit-au prea măritele surori. 

OVIDIU HULEA. 

Cei ce au dat mângăiere celor 
ce sufăr. 

- Scrisoare din Dobrlttn. -

Primim următoarele rânduri, cu rugămintea 

I cărt!' ~-e l~ctură şi ziare următorilor donatori 
manmmoş1: 

Dna Elena Dr. Dobrin, Lugoj cărţi şi ziare; dşoara 
Valeria Ghiţă, Siria ziare; dşoara Maria Barzu, Birchiş 
32 cărţi diferite; d. Dr. Nic. Stănilă lude cerc„ Cartag, 
cărţi şi ziare; Belea na George inf. spit. Komarom, ziare; 
un necunoscut, Sibiiu, ziare; un necunoscut, Austria, 
teancuri de ziare; Librăria arhidiecezană, Sibiiu 150 
cărtl de rugăciuni; Librăria diecezană, Caransebeş, 150 
cărţi de rugăciuni; P. C. S. d. Ghenadie Bogoevicl, Bu
dapesta, 100 cărtl de rugăciuni; un necunoscut, Szilâgy
i\\yesfalva, ziare; d. Dr. Ilie Oropşianu adv., Sasca, 
5 cărti diferite; d. Ioan Gheţia preot, Greovaţ, 49 cărti 
diferite; Parohia gr. cat. din Săcalul de pe câmpie, 37 
cărti diferite; „As9ciatiunea" Sibiiu, 70 broşuri din 
publicaţiile sale; d. Dr. Valentin Drăgan, Cluj, 173 cărti 
diferite; d.' Ioan Popa, Sălişte, un teanc de ziare. 

să le dăm loc în coloanele ziarului nostru: J 
Cei mai multi dintre cei amintiţi trimit în 

fiecare săptămână cărti şi ziare. 
On. Redacţiune! Au fost mişcătoare momentele când am in-

. Apelul publicat în pretuitul ziar „·Românul'; trat la bolnavi cu teancul subsuoară. Cei mai 
cu datul de 28 -februarie pentru rănitii şi bol- mulţi au sărutat cărtile şi ziarele primite. Asa 
navii români din Dobritin, a avut un viu răsunet 

1

1 au fost de dornici după „slova românească" tri
în multe inimi calde româneşti carî au grăbit misă de fratii de acasă. Lacrimile duioase is
cu ce au putut să aline suferinţele şi dorurile vorîte di•n ochii lor impăinjeniti de dureri să fie 
fraţilor noştri cari zac în spitalele de aici. marinimoşilor donatori prinos înalt de multă-

De aceea viu - mişcat în sufletul meu - mită şi recunoştintă. 
a multămi în numele tuturor cari s'au împărtăşit Nădăjduesc că şi altii cari nu vor fi încă 
de inângăierile culese din cărţile de rugăciuni, , angajaţi la vre-un spital, îşi vor îndeplini da-
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Germania nu va părăsi monarhia. Populatia Romei a declarat răsboiul ! 

, Berlin. - ln şedinta de ieri a 'Reidhifcfauh.ti · 1'R,rJma. -:.:._'feri ţeară un tfteetlng s~a'tin'lit tu 
(parlamentului) german cancelarul' Beflfinann- · Capltolht/~caire a' luat· parte şi prmttll Colonna,. 
Hollweg a făcut următoarea declaratie; : '~ prirttărttl·oi"ăşulul-Cu înfreg c00smun;~nesc.: 

- Este Cllnoscut, că raporturile' (leidftzri!e)' : Primal\iHlmstit 8rt'di~citrs cnt0sâl:·intr-e•g1tete: 
între)ta_lia şi mo_narhie sunt _foarte_ înt~rdate. ·a deetafat, u natfonea'-e dei"3rtea -tu.eroului, 
A~altuterz, cont. Ttsza a com11mcat · lfietei 'tingare, ~dacă "a'cestait~ pentn1 1 ~boiu, :diml)Oftiri~ va J fi 
ca pentru asigurarea raporturilor ''de pf'ietenie ·contra :.;guvettmltti. ipr1nraru1 tşfi klehe1et\ftscur., 
cu Italia, monarhia a făcut largfei#ieesiilni. ·Nu sul i'ttrutând: · : 
vreau să renunt la nădejdea, că Cllmpăna văcei - Cetăteni! A trecut vremea vorbelor goale! 
va trage mai greu, decât cea a răsboiului. ·A sosit momentul faptelor! Să avem incredere în 

Dar, orice hotărâre ar lua Italia, Germania tânărul nostru rege, pe care avem datoria să-l 
ş~ în. primejdii va fi la tocul său, alături de ere- sPrijinim! ln pr.agul marilor evenimente să 
dmcroasa ei aliată. dăm dovada 'Utlltătii 'PoP&rului -ita41an! 
. Cuvintele cancelarului au fost primite cu a- Tineri! lnştiintati;.vă acolo, unde vă'. cltiamă 
probări 'sgomotoase, galeria a aplaudat mai cinstea şi datoria! 

multe minute. Din acest loc trimitem armateinoastre·sa· 
Soldatu itaHeni manifestează pentru lutul nostru! De aici ii tfimitem binecuvântarea 

pentru noul lauri! 
răsboiu. AP<>i primarului i s'a• predat o sabie ·de o-

Berlin. - Din oraşele italiene soseşte ştirea noare. 
despre noui demonstraţii. Se afirmă, că în nu- ·Tenninând primarul a vorbit -~porului şi 
meroase cazarme soldatii manifestează pentru "f>betul O' Annunzlo. La' acest m.eeting a fost 
răsboiu. Profesorii, împiegaţii dela căile ferate prezent şi Peppino Garibaldi. 
şi cei dela poştă, medicii, advocatii şi multe cor- Multimea a cerut să se tragă clopotele bl
poratiuni au primit invitare' a se prezinta la o -sericei mana (în CapitOliu), ca o semnificatie 
conferintă în Roma. Se afirmă că toti invitatii a îi1ceperel răsboiului. La• ordinul Primarului 
s'au pronuntat pentru răsboiu. cl01>0tele au început să sune· În mijlocul mud 

lnchiderea portului Brlndisl. 
Roma. - D. Martini, ministrul marinei a or

donat închiderea portului Brindisi. In viitor va
poarele comerciale din străinătate se vor opri 
la Bari. 

Ludovic Bonaparte În armatw ·ttaliană. 
Roma. - Ludovic Bonaparte, care a pe

trecut multă vreme in apropiere de Geneva, 
apoi pe vremea tratativelor italiene venise la 
Roma, şi-a oierit serviciile ministrului de răs
boiu al Italiei. 

Preotn predică· răsboiul. 

Geneva. - La meetingurile tinute în Roma 
preotii au rostit multimei discursuri răsboinice. 

„Stampa" '1-a schimbat' tonul. 

Triest. - Ziarul „Stampa", organul perso
nal al dlui Giolitti, schimbându-şi atitudinea 
de până aci, scrie că toti aşteaptă intrarea Italiei 
în conflictul mondial alături de tripla întele
gere .... Despre atitudinea- dlui Giolittl şi a ade
rentilor acestuia ziarul ·nu face amintire. Zia
rul e de credinta, că consiliul de miniştri va 
duce parlamentul în fata unui fapt împlinit şi în 
consecintă orice discuţie va fi exclusă. 

Stare de asediu În Tripolltanla. 
Roma. - ln Tripolitania a fost proclamată1 

starea de asediu. l 

toria ce li se impune îndeosebi în aceste zile 
grele fată de fraţii cari sângerează pentru tron 
şi patrie dar şi pentru pacea, cinstea şi mân
dria noastră. Ci aduc jertfe de sânge şi viată, 
iar noi cari suntem departe de măcelul îngro
zitor, departe de câmpul unde îşi dorm som
nul de veci sub glia înroşită de sânge atâţia frati, 
consângeni şi prieteni, suntem datori să alinăm 
suferintele bolnavilor, să ştergem lacrămile vă
duvelor şi orfanilor cu toate mijloacele posibile 
ca semn de admirare, stimă şi de pioasă recu
noştintă. 

Căci nu vom voi să ne sugrume blăstemul 
acciora cari prin jertfa lor neamul nostrn a 
câştigat un drept superior în baza căruia tre
buie să trăiască mai uşor. !Ei au 
murit mai tişurati de· nădejdea că cei mai dea
proape ai lor - noi fr.atii de acelaş sânge -
nu vom lăsa în pierire ori în pribegie amară 
de cerşitori pe cei cari au. rămas ip urma lor, 

. fără scut şi ajutor. ' 
• 

' 'După cum se· ştie aici m Dobritin nu este 
nici preot şi nici biserică românească. Români 
sunt însă foarte numeroşi atât prin garnizoanele 
locale, cât şi prin cele 25 de ·spitale, apoi si 
o mică colonie aruncată de valurile răsboiului 
mondial. 

La sosirea mea aici m'am simtit dator a. ti
~ nea aproape în fiecare Duminecă şi sărbătoare, 
slujbă românească. Cel mai duios serviciu divin 

·Colosal entuziasm al· multimei. 

' Guvernul italian comunică desfacerea 
de către tripla aUantă. 

Lugano. - Se colportează din sursă auto
rizată, că în şedinta de Joi, 20 Maiu n., 2uver

. nul va• comunica 'camerei desfacerea Italiei de 
· către tripla aliantă şi acordul cu tripla Întele
~ere. Singurul Punct al ordinei de z1 a $edlntei 
de Joi a camerei va fi: comunicările guvernului. 

Soldatul · Român. 
Sub acest' titlu „Unlre<I' scrie: 

In timpul din urmă primim într'una plângeri 
dela cetitorii noştri. Se plâng împotriva ziare
lor maghiMe;·cari toate biruintele armatei noa
stre glorioase le atribuie exclusiv elementului 
maghiar şi se· fac -uitate de cele vre-o 400,000 
de feciori români, cairi îşi fac şi ei datoria pe 
câmpiile de onoare ale monarhiei si cu vitejia 
nu stau înapoia"nici- unui popor din ţările de 
sub sceptrul habsburgic, nici de pe teritoriile 
coroanei Sf. Ştefan. 

La plângerile acestea nu am teagat. Ştiam 
noi, că cei competenţi şi chemati vor şti apre
cia bravura fiilor şi fratilor noştri, vor cunoaşte 

a fost Ia ziua „sf. ·· lnvieri"~ Biserica ne-a fost 
- hala de călărit a cavaleriei locale, altarul o 
masă simplă străjuită de făclii, clopote - ciri
pitul paserilor, candelabru - soarele, iar cârt
tăreti învătători bănăţeni dela jandarmeria de 
tabără. 

,\ 'A'Proape"300 'de soldati români - fără deo
sebire de confesiune - cu făclii în mânile tre
murânde, cu ochii în lacrimi şi cu fetele brăzdate 
d.! suferinţe şi de doruri au întonat cu toată ev
iavia pcsibifa „Christos a înviat". In decursul 
''orbirii - rostită-'-'din inimă a; .pătruns inimile 
tuturora - nu erau· ochi să nu plângă, inimi să 
nu ofteze. Pe a ·clipă va ·fi zărit fiecare un. 
colţişor îndepărtat, cu o casă pe cât de albă 
pe din afară pe atât de cernită în interior de 
jalea sufletelor amărîte' deopotrivă a bătrânilor 
neputiil.cioşi şi a copiilor nevinovaţi. Când s'au , 
îmµărtit anafora la apelul meu, au contribuit 
bani fiecare cu toată dragostea pe seama fra
tilor neputincioşi de prin spitale, din cari să 

_li se împlinească după putinţă, plăcerile. Cu acest 
· prilej s'au adunat cor. 37.78. 

.,.'Pentru· acelaş scop au· mai 
O daină ·română '(anonimă) 

"Clipitan C. Popovicl 
'Locot. A. 11amat 
·nr. Petru Morarfn, medic 
Subloc, Danciu 
Vladimir Marcovlcl Inginer 

· Dr. Vasa Caricevic, medic 

contribuit şi următorii: 

20.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-

10.-

Joi, 20 Maiu 1915. 

şi recunoaşte meritul adevărat. Ştiam noi, că 
mai târziu adevărul îşi va face cale. 

··Ori doară v°'rr-da uitării, că marel1e căpitan, 
împăratul ··Wiltretm al Geirmaniei a dăruit re
gimetitului "50 lUn •nou steag decorat -cu crucea 
de fer, âC'eltii ! r'e~îment, al cărui steag Majes
tat~ Sa •tmpărahtl şi Regele nostru Apostolic 
fraft<:isc 1Iosif 0J. 1f.'ia decorat cu medalia de aur 

· ~fru 'vu·e.]ieilftept recunoştintă a statorniciei 
dovedite· în credinţa jurată? 

Şi acum iată, că bucurie, şi cinste tot ase
mena de mare împodobeşte azi fruntea smerită 
a oşteanuhti român. Acelaş Domnitor glorios, 
încărunţitul , eu • c-inste imvărawl şi regele no
strn Aposrolic 1 Francisc fosif I. dăruieşte stea
gului regimentului de infanterie·ss aceeaş meda
lie de aur drept recunoştintă a vitejiei şi sta
torniciei neîntrecute dovedită în luptele' actua
lului orăsboiu. Şi cine nu ştie, că regimentul 85 
e alcătuit în covârşitoare maioritate de urmaşii 
fa,lnicului Vodă Dragoş, de neîntrecutii pui de 
lei de pe văile Vişăului, Tisei, Cosăului, Izei şi 
Mavei, cu un cuvânt din bravii noştri români 

· marmatieni. 
Evenimentul acesta ·ziarul „Az 1Est'' îl în

-creastă in numărul său din 11 crt. intre nou
' tăti. 1Ce frumos, ce echitabil era, dacă îi închina 
un articol de fond! 

·Să nu se întristeze cetitorii noştri. Adevă
rul şi dreptatea anevoie îşi fac drum, dar şi-l 
fac. Ajunge nouă ca acolo sus la înăltimea tro
n ului s'a remarcat vitejia fiilor neamului nostru 
şi· mai lămurit va fi remarcat la tronul cel mai 

· înalt, pe care· şade „Domnul cel tare în răsboiu". 
Atâta ajunge nouă. Să mr· ne descurajeze 

nici bănuielile, ce se aruncă asupra noastră, că 
ar fi slăbit tăria şi vitejia alor noştiri, şi că a

. cum cei ce pleacă la câmpul de luptă, s'ar duce 
· cu mai mică- :însufleţire şi mai puţin sentiment 
· de datorie fată de patrie şi tron. 

· fiii ·noştri sunt fiii bisericei noastre. Şi ei 
•deodată- cu· facerea semnului crucii au învăţat 
dela preoti lor, Că· datori sunt a jertfi fără pre
get şi viata pentru aipărarea tării şi a tronului, 

· cari· sunt pentru ei lucruri sfinte. 
La datoria aceasta nu e nevoie ca să tra

gem noi băgarea de seamă a fiilor nemului no
. stru. O cunoaşte şi o ştie fiecare. 

· ·Şi vor dovedi ·evenimentele. că . neîntrecut 
a ·fost, ·neîntrecut este şi tot ·neîntrecut va fi 

··soldatul român şi de aici încolo. Şi va ·rămânea 
tot aşa până la terminarea glorioasă a acestui 
răsboiu şi fată de orice duşman vie acela din 
orice lature a lumii, pentru că soldatul român e 
bun creştin, iar creştinul îşi jertfeşte bucuros 
viata, dară jurământul nu şi-l calcă, bine ştiind, 
că şi-ar pierde sufletul. 

Noi suntem mândri de armata noastră şi re- . 

Preotul m. C. Buracu 5.-
Negust.orul Miulescu (Pervova)„ 4.-

Suma totală cor.101.78 

Un soldat avea 'în t)ungă 2 cor. şi câţiva fii. 
A golit-o toată în tas şi a zis:· „Să aveti baremi 
voi fraţilor mai mult noroc decât mine". 

Din aceşti·'bani împlinim toate·J)lăcerile po
sibile ale bolnavilor· noştri. 

Nu .pot să·--retac-·drag-0stea şi -sacrificiile 
despre cari dă mărturie o doamnă iromâm;ă ori
ginară din familie veche şi ~runt<aşă de dincolo. 
Doreşte să rămână anonimă. Dânsa aste soră 
dt caritate în· spitalu~ ar.anj.at în palatul socie
tătii culturale l>emke. Ca .atare cercetează patul 
fiecărui bolnav - şi sunt multi, stabili vre-o 
300-400 ~ari ·rămân circa 7-10 zile, fii.nd spi
tal de carantină - îi mângăie, din banii proprii 
le îndeplineşte plăcerile, <listribue -cărti şi zi.are, 
scrie surisori- în klcul ·oelor -cari.nu, pot -sau nu 
ştiu scrie. Celor greu bolnavi le ceteşte din căr
tile de rugăciuni ori din ziare. Cu prilejul sf . 
stirbători a -fost singura din î-ntreaga societate 
clin Dobriţin· care s'a gândit să procure ceva 
bucurie soldatilor din, spital. A împărtit 700 de 
ouă roşii bolnavilor din spital şi o multime de 
portocale. Tot dânsa, a <lat la Paşti, fiecărui 
soldat câte· o--lumină. Ce ·bucurie. au fost pe 
bietii că a fost- .cineva, şi-1 .aici- care. şi-a adus 
aminte de ei şi este o inimă atât de oobilă 
care le f.ace atâta bin'e! Nu e mirare! Este- o 
română de vită veche şi nobilă, şi însuşirea fe-



f 
c 
F< 

'-
(' 

Joi, 20 Maiu 1915. "RO JI ANU t• Pag. 3 . ._._.. ____________________________ .._ __ -'"!' _______________________________________ ~--------------------------------.: 

cunoaştem cu plăcere vitejia tuturor popoare- I 
lor, cari o acătuesc, ne închinăm vitejiei deo
sebite a fratilor maghiari. 

Dar să ne fie îngăduit a fi mândri de sol
datul român şi să ni se îngăduie întrebarea: 
Câte regimente din armata austro-ungară mai 
au steagul decorat cu medalia de aur pentru 
vitejie? 

Chestia italiană 
în Dieta ungară. 

Declaraţiile contelui Şt. Tisza. 
In şedinta de Luni a Dietei ungare răspun

zând la interpelarea contelui Andrdssy, mini
strul preşedinte, contele Şt. Tisza a făcut urmă

. toar ea deciaraţie în chestia italiană: 
Contele Tisza spune, că nu va analiza ştirile 

aduse de :.iare în chestia concesiilor teritoriale 
căuiând întru cât aceste corăspund adevărului. 

Jn liniamente generale însă aceste ştiri dau 
o icoana corectă a concesiunilor teritoriaJ.e fă-

: cute de monarhie Italiei. Mai cu seamă în tra
tarea chestiei celei mai esenţiale aceste ştiri co
rdspund adtvărului. Căci monarhia i-a făcut de 
f aµt Ila/iei propuneri referitoare la concesii teri
toria~e. numai pentru ca să-şi asigure neutrali
tate.ri 11amanentă a acestei ţări. 

Acest µas a fost făcut de către factorii com
petenţi aviimlu-.i;e conştiinţa, că prietenia sta
bilă intre monarhie şi Italia stă în strânsă le
gătură cu imertstle vitale aJ.e acestor două ţări. 

Interes?. mari pretind, ca fie şi cu preţul 
unor Jertfe grele să se înlăture din calea bune
lor relaţii dintre aceste două ţări punctele de 
contriwe~să arunt'ate la supra! aţă de valurile 
răsboiul11i actual. 

Ne-art cullVins, că înlăturarea acestor puncte 
de comroverse se voate face numai prin con
cesii teritnria! J. An. păşit deci pe această cale .•• 

A vâlld coriştii11:a pvndetosită(ii întreg ei noa
stre res1Jfmsafiilităti aaucem deci aceste jertfe 
nu din tactu:ă şi nici numai pentru înlăturarea 
greutiiţil •r mMnentane, ci în firma convingere, 

- t:ă prin ace ash ~ervim interesele permanente 
ale ţării nr1:istre. f/fecum şi ale monarhiei. 

Sper,că procedura guvernului întimpină asenti
mentul opiniei Publice maghiare. Sper, că opi
nia puWca maglliart'l apreciază interesele noa
stre astfel, dup(s cum le-a contu.rat contele An
drdssy în perfect acord cu convingerile noastre. 

A vând l'Onvmgerea, că n' au perit încă din 
sufletul 1w{i1111ii maghiare sentimentele de sim
patie şi 1metenfo. pe cari de lungă vreme le-a 

meii române este pururea vie dela cea mai 
simplă până la cea mai înaltă din societatea noa
stră românească. Ca duhovnic implor binecu
vântarea ceriului peste tOate fiintele nobile cari 
îşi indeplinesc atât de frumos datorinţele, îndeo
sebi în aceste vremuri grele când şi o picătură 
de apă ajunge spre a stâmpăra văpaia adâncă 
ce mistue atât sufletul cât şi corpul. 

• 
Reîntors prima dată de pe câmpul de luptă 

am sulevat ideea între parnhienii mei din Meha
dia ca să fixăm în biserică o tablă de mar
moră în memoria iubitilor noştri căzuţi pe câm
pul de luptă sau în urma ranelor primite morţi 
prin spitale sau la vetrele lor. De atunci, se 
adună mereu creitarii oferiţi pentru un scop aşa 
de frumos. Când m-am reîntors pe câmpul de 
luptă am colectat spre scopul acesta dela ur
mătorii: 

Locot. N. N. 10.-
sublocot. A. Weis 10.-
serg. Leo Cunst pretore 4.-
N. N. 1.-
dela la mai multi 1.70 
preotul Buracu 10.-

nutrit aceasta fată de poporul italian, sunt de 
firma t.redill(ă, că ne va succede să eliminăm 
numitele puncte de controversă şi ne va succede 
să punem baze unei prietenii sigure şi perma
nente intre Monarhie şi Italia, că simpatia dintre 
suf tete va renaşte mai tare, precum şi apropie
rea de srntimente, care a existat de atâta vreme 
între 1zatwnea maglziară şi cea italiană. Mini
strul preşedinte roagă apoi camera să-i ia răs
pu·zsul la cunoştinţă, ceeace camera aprobă cu 
unanimitate. 

Răspunde contele An.drdssy. Dânsul ia la 
crmoştin(â cu deplină mulţămire răspunsul pri
mu!ui ministru. Accentuiază că atât camera cât 
şi naţiunea sunt de o singură părere în două 
mmcte de vedere: 

Dacă răsboiul va fi inevitabil, ne vom împlini 
datorinta cu bărbăţie, dar suntem aplicati, ca 
-- dacă e cu pulin(ă - să facem relaţiile noa
stre cu Italia mai intime, mai prieteneşti şi mai 
sincere. 

O zi de serbăfoare a 
Romanilor din Viena. 

Primim următorul comunicat dela „Clubul 
român'' din Viena: 

De când s'a mărit numărul Românilor din 
Viena atât de însemnat, prin venirea bravilor 
ostaşi ai noştri, s'a schimbat şi concepţia „con
venirilor". Publicul ce-l are „Clubul Român" la 
convenirile obicinuite este cum nu s'a mai po
menit prin Viena. Aşa şi la convenire.a, care a 
avut loc la ziua lnăltării Domnului, sala de
stul de vastă dela restaurantul „Marhold" în 
cercul l, a fost tixită de soldati, cu toate că 
vei .iseră numai subofiţeri, în majoritate, dacă 
nu peste tot,. numai învăţători, ducând. cu sine 
impresii şi învăţături, cari li s'au întipărit adânc 
în inimă. . , . , 1 ! . , .1 

D. preşedinte, Ilie Radu, arhivar la Consu
latul general român, a avut ocaziune în fru
moasa cuvântare de deschidere să salute o se
rie de oaspeţi, între cari şi pe I. P. C. Sa egu
menul mânăstirei Bodrog d. arhimandrit lfam
sea, cu glas ridicat dă apoi cetire Tăspunsului 
I. P. S. Sale ctlui mitropolit Ioan Me(ianu, la 
omagiul Clubului adresat I. P. S. Sale cu pri
lejul iubileului de 40 de ani de arhipăstorie; 
r:trinţeştile cuvinte ale I. P. S. Sale au fost 
acoperite de lungi urale. 

D. general Alexandru LllfJll rosteşte apoi o 
cuvântare însemnată, care va rămânea pe veci 
întipărită în inima acelora cari au avut feri- I 
drea să fie de faţă, deosebit de mişcător a fost l 
„Fondul văduvelor şi orfanilor celor căzuti pe 
câmpul de luptă dela următorii: 

Căp. fr. Harter 
căp. Drascovie 
serg. Leo Cunts pretore 
sublocot. A. W eis 
locot. Crepler 
N. N. 
preotul Buracu 
N. N. 

110.-
110.-
50.-
30.-
30.-
20.-
20.-
1.-

Total coroane 371.-

lair pentru „f ondul soldatilor schilavi" dela 
sub!. A. Weis 
N. N. 

10.--
2.-

Total cor. 12.

Banii aceştia la dorinţa contribuitorilor i-am 
trirnes prin redacţiunea „Temesvarer Zeitung'' 
la locul de destinatiune. 

De încheiere mai amintesc şi următorul lu. 
cru: 

pasa~iul în care d. general zice: „Soldati din 
regimentul 64, cu moşii voştri am fost la K.onig
(fr.ltz, cu părinţii voştri în Bosnia şi cu voi mi 
s' a dat sii fiu când a treia genera/ie este che
mată să dee jertfa sângelui pentru tron şi pa
trie. Momentul acesta câTUJ îmi ridic pa/zarul în 
cinstea fostului mell regiment, pe care-l văd 
în viaţa mea a treia oară în foc, nu-l voiu uita 
r; icicârul". 

Jn mijlocul unei însuf fetiri, ce nu se poate 
descrie, se desprind acordurile unui cor de sol
daţi, în frunte cu d. învăţător Bucur, despre 
care nime nu ştia. Este apoi invitat să vor
bească d. Al. S. Iorga. A fost o problemă foarte 
grea pe rare a rezolvit-o, în mod virtuos d. 
Iorga, când neobservat cu o scurtă introducere 
ne-a atras în mijlocul desbaterilor despre arta 
românească, etc. a fost ascultat cu deosebită 
atenţiune. P. C. Sa d. arhimandrit lf amsea răs
punde dlui Iorga într'o cuvântare care a fost 
primită neîntrerupt, aşa zicând cuvânt de cu
vânt cu manifestări de simpatie. Preţioasele 
sfaturi părinteşti au intrat adânc în inima unui 
regiment întreg de apostoli, cari iSe vor în
toarce în cercul lor de activitate şi ca mâne vor 
sămăna sămânţa primită. 

D. Dr. lazar Popovici mulţămeşte apoi tu
turor oaspeţilor, cari ne sunt atât de scumpi, 
căci sunt doar „floarea şi puterea neamului". 
Veţi merge, zice d-sa, să apăraţi patria şi tro
nul, şi Dl,lmnezeu să vă aducă înapoi sănătoşi, 
ca să vă luaţi şi răsplata bine meritată, care 
nu va fi, căci nu e permis să fie: mila, nici 
pe jumătate, precum nici noi nu cerem mai 
mu~t decât Hi se compete. 

In numeie camarazilor multămeşte d. aspi
rant de ofiţer Petruţ, iar d. învăţător Bucur 
.:ântă minunat câteva doine româneşti, urmează 
„Pe-al nostru steag" cântat cu totii într'o însu
fleţire cum de mult nu s'a mai dat ocazie să 
vedem pe aicea. A fost o seară cum nu s·a 
mai pomenit în Viena. 

Revolulia in Portugalia. 
Atentat împotriva noului prim-ministru 

Joao Cbagas. 

Revolutionarii par a fi pus stăpânire pe ca
pitala Portugaliei, instituindu-şi un guvern revolu
tionar în frunte cu Joao Chagas. lmpotriva nou
lui prim-ministru,când călători din Oporto la Li
sabona, ca să ia conducerea. senatorul f reitas 
a săvârşit un atentat, împuşcând asupra lui cu 
un revolver. 

Agenţia ttavas anunţă despre acest atentat: 

Azi trăim astfel de vremuri când sau că se 
va cimenta sentimentul religios şi dragostea 
fată de singurul aşezământ primit dreJ)t moş
tenire dela strămoşi. biserica care este încă a 
noastră şi numai a noastră, sau că legătura se 
va slăbi şi mai mult şi dragostea va înceta cu 
totul. Meritul ori vina va fi în primul rând nu
mai a tagmei preoţeşti. Recunoştinta. conştiin
ţa curată şi mângăierea va fi în primul· rând 
iarăş a noastră, dela umilitul preot al celui mai 
uitat sat până la cel mai luminat cap arhieresc, 
dar tot a noastră va fi şi osânda, mustrarea de 
conştiinţă, dacă ... nu vom fi la culmea chemării 
noast-re. 

• 
Cei cari se interesează de d. Ioachim Dor

dea actor, le comunic că se simte bine, îşi poate 
părăsi patul. iar în momentele de revelaţie de
clamă cu toată firea artistică şi pătimaşă, poe
zia admirabilă a lui Goga „Oltul." 

• 
Rog din nou pe toti prietenii si cunoscutii, 

pe toti marinimoşii donatori să-şi aducă aminte 
l>i de bolnavii noştri. Cei cari doresc a trimite 
ceva să trimită pe adresa următoare: 

Iar aici în Dobriţin am primit pentru rugă- : 
ciunile făcute la căpătâiul ofiterului prisonier I 
rus Mihail Soloncov din Winica rănit şi bolnav ! 
de tifus 21 ruble. Aceşti bani i-am cedat pentru 'i, 

Ş\;opul amintit mai sus. In total cor. 57.70. 
1 Tot pe cilmpul <;Ie luptă am colectat pentru 

Părintele Mihail Boca din Tria (Bihor) este 
la o depărtare de aici de 100. km. Cu toate că 
nu are legătură cu calea ferată totus n'a pre
getat a-şi cerceta în mai multe rânduri paro
hienii bolnavi şi răniţi din spitalele de aici. Este 
atât de frumos ce face părintele Boca pentru I 
ai săi. Cred însă că nu va fi singurul. şi ored , 
că nu va fi nici unul care dispune de timp câ-1 
tuş de puţin şi să nu-şi îndeplinească această da
torinţă legată atât de strâns de oficiul său du-

1 hovnicesc şi pastoral. • 

Coriolan Buracu, 
k. u. k. Peldkurat. 

Debreczen 
Varga u. :". 
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Noul prim-ministru Chagas, care se ducea Du
minecă din Oporto la Lisabona, ca să-şi ocupe 
funcţiunea, a fost în gara Contrncamieno grav 
rănit cu împuşcături de revolver. de senatorul 
Ioan fTeitas. 

f reitas a fost omorât de jandarmi. Chagas 
a fost adus la Lisabona. Tulburările în capitală 
s'au pornit din nou. 

Comitetul .revolutionar a dat un manifest în 
care provoacă pe toţi cetăţenii să-şi predeie 
armele, căci pe toţi aceia, la cari se vor găsi 
arme după orele 7 seara vor fi arestati. 

Trupe militare parcurg străzile oraşului şi 
confiscă armele, cari le găsesc la cetătem. 

Matrozii revolutionari au adresat un ultimat 
guvernului, provocându-l să-şi dea dimisia. Ca
sarma marinarilor e bombardată de artilerie. 
Din provintă a sosit o diviziune în ajutorul gu
vernului. 

Până Duminecă seara au fost omorâte 67 de 
persoane, iar numărul răniţilor se urcă lri 250; 
î11 Santarem numărul mortilor e 70, iar al ră
niţilor e 200. 

Guvernor al Lisabonei a fost numit Carlos 
Olavo. Monitorul oficial publică o ordinatiune, 
în care li-se mulţumeşte cetătenilor că au con
tribuit la restabilirea ordinei şi îi provoacă să 
dea îndărăpt armele ce li s'a pus la dispoziţie. 

Ştirile ce sosesc din Portugalia prin Spania 
prezintă situaţia din Portugalia ca foarte cri
tică. In Lisabona afirmativ ar fi fost proclamat 
regimul revolutionar. După o stire Costa ar fi 
fost asasinat. Trupele credincioase guvernului 
11'au mai fost în stare să menţină ordinea şi srt 
înăbuşe revoluţia. 

Escadră spaniolă În fata Lisabonei. 

Primul ministru Dato a declarat în fata unui 
ziarist că o escadră a flotei spaniol1e va sosi în 
zilele aJ)ropiate în fata Lisabonei pentru apă
rarea supuşilor spanioli şi a celoralti străini. 

Anglia va interveni în Portu2alia. 

„Lokalanzeiger" e informat din Genf că cer
curile politice din Spania sunt de convingerea 
că Englezii vor interveni în Portugalia în zi
lele cele mai apropiate. 

Italia. 
...:... Portele el militare. -

Credem interesant să examinăm în cele ce 
urmează puterea militară a regatului italian: 

La o întindere de 286.682 km. p. şi cu o 
populaţiune aproape de 38 milioane de locuitori, 
Italia întretine una din armatele cele mai va
loroase între tinerele armate europene. După 
situaţia sa pe anul 1913-914, această airmată 
se compune în timp de pace din 12 legiuni de 
Carnbineri; din 26 batalioan·e de Alpini, a că
ror instrucţie specială este făcută în vederea 
terenului firontierelor dinspe nord; din 12 ba
talioane de Bersaglieri, biciclişti; din 39 ba
taioane de Bersaglieri, din 312 batalioane de 
Grenadieri şi ·Infanterie, alcătuind pentru tru
pele de infanterie, un total de 389 batalioane. 
După prevederile ei bugetare ale anului 1913 
-1914 efectivul infanteriei pentru timp de pace 
se ridică la 250,000 oameni. In timp de răsboiu 
se formează încă un număr de batalioane de 
prima linie, astfel încât efectivul de campanie 
ajunge, pentru trupele de prima linie şi rezerva 
ei, la 544 batalioane, cu aproximativ 700,000 
soldaţi. . 

Cavaleria dispune,în timp de pace, de 150 
escadroane şi în timp de răsboiu de 180 esca
droane. 

Artileria cuprinde, după situaţia pe anul 
1913-14. pentru care există ultimul anuar pu
blicat al armatei: 199 baterii de câmp; 8 baterii 
de airtilerie grea de câmp - alcătuind un total 
de 263 baterii; în timp de răsboiu armata ita
liană dispune de 360 baterii, la care trebue să 
se adauge şi 20 regimente de airtilerie de ce- · 
ta te. 

Trupele tehnice speciale alcătuesc în timp 
de răshoiu 124 companii, a căror pre~ătire a 
.putut fi apreciată în special în campania din 
Libia. 

Armata de prima linie se poate ridica în 

„R O M A N U L" 

fonp de răsboiu la aproximativ, 1,000,000 oa
meni. 

·flota de răsboiu a Italiei se compune din 
două escadre şi o flotilă de torpiloare. Esca
drele cuprind patru dreadnoughts: ,;Dante Ali
ghieri", „Giulio Cesare", „ Leonardo da Vinci" 
şi ,,Conte di Cavour"; şapte vase de linie: Be
nedetto Brin, Regina Margheritha, Emanuele 
filiberto. Regina Ma•ria, Vitt. Emanuel, Roma şi 
Napoli; şapte crucişătoare cuirasate: Garibal
di, Varese, Feruccio, Pisa, Amalfi. San Oiorgio 
şi Vettor Pisani; două crucişătoare-ecleroare, 
cinci crucişătoare protejate, aproximativ două
zeci şi patru distrugătoare, aproximativ optzeci 
topiloare şi douăzeci de submarine. Vasele de 
linie au în total 60 tunuri de 305 mm şi câteva 
sute de alte tunuri de calibru mai mic. 

Bugetul răsboiului pe exercitiul 1913-914 
se ridică, pentru armata de uscat. la 414,638,515 
franci şi pentru flotă la 638,927,475 fir. 

Bugetul general al armatei ajunge deci la 
1,053,565,990. La acest buget trebue să adau
găm încă creditele extraordinare care. pentru 
armata de uscat, s'a ridicat, în intervalul 1908 
-1912, la 528 milioane fr. $i pentru flotă, în 
intervalul 1909-1912, la 988 milioane fr. Dacă 
ţinem socoteală încă de creditele extraordinare 
în valoare de un miliard, votat de Cameră pen
tru exerciţiul financiar în curs. ne putem da 
seama de uriaşa operă de refacere şi pregătire 
săvârşită în ultimul timp în armata italiană. 

Ţinând socoteală de capacitatea de a mo
biliza a statelor europene, care variază între 
& şi 10 la sută, putem aprecia efectivul de răs
boiu al Italiei, pentru o populatie de 38 milioane 
locuitori la aproximativ 3 milioane soldaţi, din
tre cari un milion armată de operatiuni. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 18 Mai. - Se comunică dela cartierul 
g·enera.l: După. lupte crâncene trupele aliate (gernia.ne 
~i .::.u.str0-ungare), au trecut în mai multe puncte peste 
râul San, înstă.pftnindu~se 11e ţărmul dTept al râului. 
Pretutindeni a:m respins îu mod sângeros contra-ata
rurile Ruşilor; am xespins pe Ruşi spre ră.sărit. Dea
lungu.l cursu.lui de sus al râului Dnistru .sunt în curgere 
lupte crâncene. Pe :linia Prutului nu .s'a întâmplat ni
mic tnsemnat. Am respins câ,teva atacuri ruseşti date 
îmootri va .pozi tiilor noastre spre miazănoapte dela 
Colomea. Numărul prizonierilor tran~portaţi dola în
tâia jumătate a lui ?lfai .se urcă la cifra de 174 mii, 
apoi 128 tunuri şi 368 mitraliere. 

• 
· Berlin, 18 Mai. - Se qimunică dela marole cartier 

general: 

Pe câmpul de răsbolu apusean: S1Jre· miazănoapte 
dcla Y.vern, lângă canal, în ţinutul ele.la Stoonstrat şi 
Hetsas a fost ieri linişte. Pe ţărmul răsăritean al ca
nalului, ·Spre răsă.rit-miazăzi dela Bossingh în unele 
locuri s'a.u dat lupte, cari sunt 1,ncă în .curgere. Spre 
miazăzi dela Neuve-Chape.lle Englezii au în.cercat ză
darnic ieri şi azi noapte să înainteze. Am respins toate 
atacuri.le. p.riciuuindu..Je mari pierderi. ReÎJiloitele ata
curi aJe Francezilor date contra înă.ltimei Lcretto, Ab
Jain ş1 .spre apu1s deJa Souchert s'au prăbuşit. Am cap
turat 170 .prisonieri. Atacul de infanterie la Ailly a fost 
oprit. Un atac francez 1n Bois-de-Pretre IS'a IDră
buşit în urma focului nostru -dat din flanc. 

Pe câmpul de răsbolu răsăritean: Lângă Dubis.se, 
în ţffiutul dela Eiragofa, clin nou am respins puter
nice ataoeuri ale duşma.nului. Trupele noa.stre au înce
put ,m atac ge.nera1l im.potriva trupelor ruseşti concen
trate (adunate) spre mia.zăzi dela Niemen, spre rniază
noa.pte dela GryskaJa.da-.Syntowty. Lupta. e î·ncă în 
curgere. Ieri a.m capturat 1700 Ruşi. Spre miază

nr-a11te dela Wy.soka .cavaleria noastră a. respins ca
valn.l'ia duşmană. Atacurile ruseşti date împotriva noa
stră la MaTia.rnpol .s'au .prăbuşit. 

Pe cilmpul de Tăsbolu dela răsărit-miazăzi: In ţinu
tul gpre miază.noapte dela Przemrsl şi .a.pre miazăzi 

dela .Jin•Hlau 11ână la îmbucătura râului Wysfoka tn 
râul S.in l rui'ele germa.ue şi austro-ungare au tre.cut 
peste ril nl ~au. Aci duşmanul se retrage ma.i de.parte 
s1ire rilsiirit şi sr•rc răsărit~miazănoaipte. Intre râul Pi
lita şi cursul de ~4s al râului Vistula (la Ilsa şi Lagoow), 

. Joi, 20 Maiu 1.915. 

ap·ii spre răsăl'it-mia.zăzi dela Przemy.sJ, precum şi tn 
tin•1t11l Stryului înrepâud de ieri isunt ~n .curgere lu.pte 
mari. 

• 
Constantinop<'I, ie Mai. - Se comunică dela cartie

rul „ enl}1·aL Pc. frontul Dar<la.nelelor ieri nu .s'a în
hî 11u1lat nirni~ ii semnat. Contrarii au schimbat llll>mai 
slabe focuri de- artilerie şi de inf.a.nterie. Focul bate
riibr noa.;f.r·· a "rătăr.lat un mi-e vas de transpo.rt. Tru
ll~l ~ noa.;t• ~ h":t 111 ;pa. dreaptă >Spre miazăzi dela 
Sc<l-il-Bahr au re<>Cupat o înălţime, ea.re d!e amă la 200 
p1şi <fonărta1e dPla poziţiile noastre. Lângă Sar$pa11J, 
spre apuq rll'la Mrkri, un cuirasat francez a debarcat 
ieri 60 de S'.1Haţi pe tărmnl mării spre miazăzi dela 
Snii,nv,, insă cei clrharcaţi au fost puşi pe fngă in u.rma 
fornlni hatr.riilor noastre. Un alt cuirasat a debarcat 
vr:}-J lf.O sf,Jdati ;\ângil 8cfat, spre aipus dela Fenike. 
Trupe.]3 noa.stre a :1 ahrng:i.t .pe duşman, ieare a avut 
în luptă 10 morţi şi ri;11iti. In noaptea de 15 epre 
Hi Mai 2 vase de răsboi duşmane, cari Î•ncruoeişau în 
fata înHirit.irilor dt>h 1-'mirna, au fost silite să se re-
1.ra!:'ă, dcoarer.e unul din ele a fost J-Ovit ele focul bate
riil.1r .Ma;tre. Pe celeia.te -câmpuri de răsboiu nu s'a 
înl/i.1111il.!t ni1:.ii(' :nwin•at. 

· Trupe japoneze pe frontul rusesc. 

Ziirich. - „Nowoje WTemja" scrie că un 
ziar japonez cere să fie trimise 4 corpuri de 
armată pe frontul rusesc, cu condiţia, că Japo
nia să încheie o aliantă ofensivă si defensivă 
cu puterile triplei antante. 

Ruşii opun rezistentă pe Unia San. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se anuntă: 
Linia rezistentei mai serioase ruseşti o desenează 
cursul inferior al râului San şi coltul· numit după 
acest râu. Acest colt intră ca un ic în teritorul 
Rusiei din Galiţia de mijloc. 

Intre Rudnik şi Przemysl i-am împins pe Ruşi 
peste San, pe tărmul ostic, dar spre nord dela 
R.udnik în re~iunca apuseană a Sanului, Ruşii a.u 
luat luptai cu noi. Ruşii luptă de-oparte ca să 
se aperl.)r iar de alta, voind să se folosească de 
nou linie ferată, ce au construit-o în cursul iernei 
dela Rozv<lidov până la Lublin, unde se termină 
linia ferată cu două perechi de şine. In Rozvadov 
Ruşii au construit o gară mai mare, care face le
gătura prin Lublin cu Ivangorod şi Brest-Litovsk. 

Ruşii au construit afară de aceasta o legătură 
între Cholm şi linia ferată Lemberg-Ra;varuska, 
care ducea numai până la Belzec, localitate la gra
niţă. 

Rezistenta ce o opun Ruşii acum pe linia San 
a fost prevăzută de mult şi e urmarea cea mai 
naturală a actlunei noastre din Galiţia. 

America e gata să păşească Îm· 
potriva Germaniei. 

Berlin. - Ageutia Wolff anunţă: Ambasa
dorul american din Berlin a prezintat ieri dlui 
jaf:{ow, secretarul ministerului de exteme ger
man, nota Americei în privinţa seu! urul.ării va
vorului „Lusitania". ln cazul cârul. ·Germania nu 
s' ar conforma cerintelor arătate în această notă, 
guvernul Statelor-Unite e gata să-şi spună cu. 
vântul necesar şi să ia miisurile pentru asigu
rarea drepturilor cetăţenilor americani. Nota 
americană a fost semnată de d. W. Cerard. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 19 Maiu 1915. 

Pantalonii generallslmulul francez Joffre. 
Doctoru1 Max Rolofr .care a luat parte acum .două

zeci de ani fa. o ex.nediţie în Sudanul o.rientaJ, cu 
locotenrntul-rnlonel Joffre, gene.ra.li.simul de azi al ar
matei franceze, povesteşte în ziarul „Leipziger Neueste 
Nachrichten" următoru:! episod vesel: 

„Soldatii legiunei străine aproape toţi erau bolnavi ' 
.s~u istoviţi. La sosirea lui Joffre, am plecat imediat 
din Segri cu o coloană de Senega.lezi -comandată de 
căpitanul Allix (azi ge-Jlera.J). Joffre venea şi e'l cu 
această eoloa.nă. In timpul expediţiei pierdu..serăm toa.te 
bagajele: un .podeţ de pe un afluent al Ni geru.lui, 
umflat de .ploi, se rupsese tocmai în .m-0me.ntu·l cl'ind 
trebuia să t.reacă ('ei cari le purtau. Putin după aceia, 
în bătălia dela Bosse am mai pierdut şi puţinele lu-

' 
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crurl ce le mai aveam cu noi. Asa că ·nu mal aveam 
altă îmbrăcăminte decât aceia de pe noi. Joffre ,în acest 
timp, avea. o singură 1pereche de pantaloni care er.1 
înr'o stare de plâins, <Cârpiţi peste tot focul. Cum ac 
suia :oe cal, turul paut.afonilor se descusea; in cc pri
veşte pa.ntalonii mei, ni•ei ei nu erau :mai buni, şi 
adesea. .se lntâm.J)}a. ~a unuJ ditnre noi să •ne apucăm 
să dregem pantalonii celuilalt în timp ce acesta făcea 
bae. 

După trei .săpti\.mâni în .sfârşit, cumpără•m dela un 
negu.stor Q bucată de stofă .albastră. Dar, a.cum, a.Jtă 
.nenorocire, căci nu găseam ni·~i un croitor în ooloană. 
Tinem un consiliu de .răsboiu în c.are discutăm che
stiunea croelei. Dupăce am întins po.stavu1 jos, 1punem 
deasupra culoţii lui Joffre, care atunci încă era tot 
aşa de gras, şi cu o .sabie a.scutită bine, cr-0im un 
pa~1talon. Un senega.lez negru cusu bucăţile -Oe stofă 
şi Joffre avu o pereche de pantaloni buni, care, firrşte 
nu e.ra după ultima modă. 

In primăvara anului 1913 cunoscut la Tunis .rrin 
intermediul unui German, pe generalul fram.cez Pistor, 
de.la care aflai că ilncurând genera.Jisimu.l Joffre va 
veni la. Bizsrt ca. să ia parte fa manevrele armatei 
de uscat şi flotei. Ooner.alul Pistor .spuse Iui Joffre că 
o veche cunoştintă a Jui venise din Sudan. 

Joffre trimise aufomobilul să mă ia dela hotel. 
Tn cursul conversaţiei, îmi .spuse că văstrea.ză încă 

ca o. frumoaă amintire faimoşii pantaloni. 

Concertul de binefacere. Dsoaira Ana Vol
leanu şi domnul Ionel Crişanu, artiştii noştri 
bine apreciati, s'·au prezintat Vineri seara, în 
scop filantropic, cu un nou concert în sala fe
stivă a museului Asociatiunii. Alăturea bucăţi
lor clasice, programul cuprindea si cântece ro
mâneşti; -- s'a dat astfel atentiunea cuvenită 
muzicei noastre poporale. Dşoara Voileanu a 
învins cu mână uşoară greutătile Concertului 
italian al lui Bach, a redat fermecător farsa 
de carnaval compusă de Schumann şi fantazia 
f-moll de Chopin.Baritonul insinuant al dlui Cri
sanu, acompaniat de dsoara Voileanu. 'a execu
tat baladele Oluf de Lowe şi Groza de Dima, 
apoi rugăciunea lui Valentin din Paustul lui 
Gounod, în sfârşit tânguioasele doine româ
neşti şi un sprinten cântec de joc. D. Crişan s'a 
deosebit şi acum prin lvoce răsunătoare 5i 
temperament dramatic în cântecele eroice, si 
prin multă gingăşie şi dulceată în piesele lirice~ 
Producţia de Vineri a izbutit din toate punctele 
de vedere. - (T. R.) 

Pentru preoti. Atragem atenţiunea preoţilor 
noştri asupra faptului, că conform instrucţiunii 
des;pre asentarea de cai pentru armată. preotii 
cari au filii, ori ai căiror credincioşi sunt resfi
raţi prin cătunuri îndepărtate de locuintele lor, 
au dreptul de a cere ca doi cai să le fie scutiti 
de asenta·re, pentru a putea umbla cu ei pe la 
credincioşi. Să se provoace la punctul 7 din 
paragraful instrucţiei referitor la scutirea de 
asentare. 

Notifcare oficială. Cetim în „Tel. ·Rom." D. 
ministru de culte şi instructiune publică cu da
tul 23 Iunie 1914 Nr. 67,766/1914 a stabilit pen
tru elevii gireco-orientali dela scoalele medii 
neromâne următoarele zile de sărbătoare, în 
cari elevii sunt dispensati dela cercetarea şcoa
lei: I. Ziua 1 de Crăciun. 2. Ziua 2 de Crăciun. 
3. Ziua Botezului Domnului. 4. Ziua 2 de Paşti. 
5. Ziua 2 de ·Rosalii. 6. Ziua lnăltărei Domnului. 
Aceasta se aduce la cunoştintă publică spre 
ştirea celor interesati. Sibiiu, 29 Aprilie 1915. -
Conzlstorul arhidiecezan. 

Io ziua de 23 Aprilie v. a. c. fiind patro
nul dlui colonel Gheon~he Dabija, comandan
tul batalionului 2 vânători din Bucureşti, d-sa a 
tinut a întruni la o masă comună, în casa sa, 
pe toti ofterii din batalion. Afară de ofiteri au 
mai luat parte dnii general Aslan. Coandă 
Iliescu şi încă trei ale căror nume ne scapă: 
Intre ofiterii batalionului 2 de vânători era şi 
A. S. R. principele Carol, comandantul campa
niei I din zisul batalion. A. S. R principele Ca
rol a ridicat un toast în sănătatea comandan
tului batalionului· Spunând în esentă: „Te vom 
m ma, dle comnadant cu abnegatie şi devota
ment: viata noastră va fi sacrificată în intere
sul tării şi pentru prestigiul armatei". 

La O'Tele 12 de noapte, masa a luat sfârşit 
şi ~ofiterii s'au retras satisfăcuţi de amabila 
primire. · 

O coincidentă. Principele Blilow în recenta 
lui lucrare despre „Politica Germaniei",· apre
ţueşte aproape ca un profet rolul şi legăturile 

,.ROMANUL" 

Italiei, cu Tripla aliantă. „Valoarea supremă 
şi totală a unei alianţe - scrie actualul amba
sador al Germaniei la Roma - nu se încearcă 
decât în caz de răsboi". 

,f~ăsboiul a venit şi încercarea s'a făcut. 
Dar întâmplarea a voit că acum, în clipele 

încercării supreme, ,să se găsească ministru de 
externe în lta.lia, un om, care a jucat un rol 
important în făurirea triplei alianţe şi în intra
rea Italiei în ea, la 1887. 

Baronul Sidney Sonnino, actualul ministru 
de externe italian, este aproape o creatură a lui. 
Crispi, autorul intrării Italiei în triplice. · 

El a fost la început în diplomatie, dar 
Crispi 1-a făcut să intre în politica militantă şi 
l-a adus în primele rânduri ale bărbaţilor de 
stat italieni. Odată în politică 6onnino s'a ocu
pat de chestiile economice în deosebi a cercetat 
cauzele mizeriei lucrătorilor din minele de pu
cioasă din Sicilia. Crispi l-a făcut pentru prima 
oară ministru şi i-a încredintat portofoliul fi
nantelor şi n'a plecat din guvern decât odată 
cu el, iar de atunci n'a mai făcut parte din 
nici un alt guvern. Acum Salandra l-a reco
mandat pentru ministerul afacerilor străine, 
tocmai în clipele cele mai supreme, când se pune 
din nou în discuţie tratatul triplicei încheiat 
sub ochii lui de către şeful său Crispi, în urma 
unei întrevederi la Budapesta . cu contele Iuliu 
Andrâssy. 
' La regimentul 5 roşiori român „lrnpăratul 

Nicolae al Ii-lea" s'a împărţit gradelor infe„ 
rioare şi superioare, un număr de 100 decora
ţiuni trimise de ţarul ·Rusiei. Aceste decoraţiuni 
s'au distribuit gradelor cari s'au distins cu pri
lejul defilării ce a avut loc la Constanta, în fata 
împăratului Nicolae al Ii-lea al Rusiei. Cu acea
stă ocaziune, d. colonel 'Lupaşcu, a ţinut trupei 
o cuvântare ocazională. 

Inspectlile mitropolitului Moldov~I. Cetim în 
„Mişcarea" din Iaşi: După dorinţa, arătată de 
M. S. regina :Elisabeta, înalta protectoare a In
stitutului surorilor de caritate, din .Bucureşti, 
I. P. S. mitropolitul Pimen a dispus. ca zece 
călugărite din mănăstirile Agapia şi Văratec 
să urmeze cursurile în acest institut, spre a 
deveni surori de caritate. 

La examenul de fine de an, tinut în ziua de 
22 Aprilie v., în fata MM. LL. regina Elisa
beta şi regina Maria, călugăritele au răspuns 
foarte bine. 

M. S. regina :Elisabeta, foarte îmbucurată de 
acest rezultat, a binevoit a trimite I. P. S. mi
tropolit Pimen, care fiind ocupat cu slujba hra
mului sf. mitropolii din Iaşi, n'a putut asista 
la examen, următoarea telegraină: 

„Maicile moldovene au reuşit de minune la 
examen. Imi pare rău că I. P. S. Voastră n'aţi 
putut fi de fată". - (ss.) Elisabeta. 

Inaltul prelat, adânc mişcat de graţioasa 
atentiune a M. S. regina :Elisabeta către călu
gărite, - vizitând în zilele de 28 şi 29 Aprilie 
mânăstirile Agapia şi Văratec - a felicitat căl
duros pe maici, arătând cinstea ce au făcut mâ
năstirilor prin reuşita la examen. 

Inaltul prelat a vizitat apoi atelierele de bro
dat, tricotaj şi tesut, gospodării şi şcoalele, ră-
mânând pe deplin multămit. · 

ln urmă a văzut nouile localuri pentru ate
lierele din Agapia, c-0nstruite anul trecut de mi
nisterul cultelor, luând măsuri pentru definitiva 
terminare a lucrărilor. 

ln ziua de 30 Aprilie a slujit slu.iba hramului 
la mânăstirea Neamţu, unde a asistat mult po
por. Cu acest prilej I. P. S. Sa a binevoit a 
conferi rangurile de protosinghel ieromonahilor· 
Ilari~n .~ălăută, stareţul mânăstirei Secu, şi 
Dan11l Cmbotaru, casierul mânăstirei Neamţu. 

l -

Miliardarul Rockef eller .pentru . Crucea ros ie 
sârbească. Din Oenf se anunţă: Rockefeller a 
trimis 35 milioane franci principelui Alexandru 
Karagheorghevici spre a le folosi în favorul 
Crucii roşii sârbeşti. Soţia lui Karagheorghe
vici este o americană, a căirei tată i-a 1mpru
mutat lui Rockefeller, la începutul carierei sale, 
o sumă de 20,000 franci. 

Concert de binefacere in Bistrlta. Ni se 
scrie: ·Reuniunea femeilor comitat. din .Bistriţa, 
a organif.;at Sâmbătă în 8 ert. ia sala,"Omnia", 
un concert international, cu scopul de a cumpăra 

. din beneficiul {:Oncertuh.ll; albituri pe seama 
sodatitor din răsboiu. La acest concert inter
naţional de binefacere, succes din· toate privin-

Ce!cetaşii. din Dâmbovlta. tDin Bucureşti se 
anunţa: Du_i:i11n.e~ă a ~vut l~c î~ Tâgovişte in 
prezenta PI mc1p1lor Carol ş1 Nicolae solemni
ta~ea ~ur~mântu]ui din Dâmbovita. ·Cu acest pri
leJ prmc~pele Carol a adresat ceroetasilor o 
cuvântare însufletită spunând între altele· 

Cercetaşi! Când vă veti aduna în iur~I in
st~uotor~lor V'Oştri sfi vă ·gândiţi Ja două.Jucmri: 
prunul la numele legiunei voastre care poartă 
numele marelui voevod Matei Basarab căci 
pentr.u voi faptul acesta este o mare ci'nste şi 
al dotlea la sublocotenentul aviator Negel mort 
în· urma accidentului cunoscut la Târg~vişte 
care este o pildă a datoriei pentru un ideal. ' 1 

. tele, şi-a dat concursul şi societatea românea
scă. Debutantele românce au fost la nivel, ba 
putem afirma că ·punctele lor au plkut mai 
mult. Doamna Elena E. uhiffa a fost o apariţie 
cuceritoare în frumosul ei costum românesc. 
A cântat piesa „De ce plâng" de •E. Carini şi 

. doina „Ardemi-te-ai codru des" de T. Bredi
ceanu, dând dovadă .pe lângă vocea ei dulce 
lirică, duioasă de-o şcoală bună şi o interpre
tare corectă. A fost călduros aplaudată şi re
c..hemată şi a mai cântat o horă frumoasă. 
D-şoara Elena Scridon o pianistă plină de tem
peramen~ cu şcoală admirabilă, a cântat la pian, 
acompaniată de orhestra militară frumosul con-
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cert de Weber, cu uşurintă şi eleganta-i cu
noscută, fiind frenetic aplaudată. 

Internare.a Germanilor şi Austro-Ungarilor 
. În Londra. Din Londra se anuntă cu datul de 
Luni: ln cursul zilei au fos detinuti un mare 
număr de Germani şi Austro-Ungari în etate de 
15-55 ani. Se crede că afară de cei obligati 
Ia serviciu de arme în Londra se mai găsesc 
40.000 bărbati şi 16 mii de femei şi copii, supuşi 
ai Germaniei şi Austro-Ungariei. Dintre ace
ştia toti aceia, cari nu vor fi internati, afară de 
de cei 6000 naturalizati, vor fi trimişi în pa
tria lor. Cei naturalizaţi se bucură deocamdată 
de libertate. Asupra sortii acestora va decide 
parlamentul. S'a procedat cu mare rhrnrozitate 

r fată de multi Germani cu autoritate„ între cari 
e şi Edgar Speyer şi alti bărbati de finante 
germani, despre cari se ştie că au stat în ra
porturi amicale cu ambasada germană. 

Internarea străinilor inamici in Amdia în
tâmpină mari dificultăţi, deoarece e vorba de 
internarea a 20 mii de oameni, pentru cari însă 
încă nu s'a găsit un loc potrivit pentru inter
naire. 

Necrolog. Tulia-Veturia Codrean, fiica învă
ţătorului pensionat din Şoimuş, a încetat din 
viată în 23 Aprilie (6 Mai) 1915 în al 35-lea an 
ai vieţii, în comuna Hălmăgel .corn. Arad. 

fie-i tărîna uşoară -i memoria binecuvântată! 

Noul hârtii de 2 coroane. Banca Austro
Ungară va retrage hârtiile de 2 cor., cari sunt 
acum în circulatie si va emite în locul lor banc
note artistic executate. Hârtiile de 2 coroane, 
emise în August anul trecut, au fost falsificate, 
iar o mare parte din ele s'au zdrentuit încât nu 
mai pot fi folosite în circulatie, aşa că s'a găsit 
de consult, ca să se emită o nouă serie de hâr
tii de 2 coroane. 

Tulburări in Johannesburg. „Daily Tele
graph" anuntă: Vineri în săptămâna trecută au 
avut loc tulburări în Johannesburg. Paguba pri
cinuită, se urcă la 6 milioane. Străinii din Africa 
de sud au fost internati. 

O spargere cu omor a fost in Blaj. ln noap:
tea de 13 crt. pe la I oră indivizi necunoscuti 
până acum au spart uşa dela prăvălia comer
ciantului Citron. Au furat cassa în care se 
aflau 2394 cor. în hârtii şi argint. făptuitorii au 
transportat cassa pe câmpul Libertătii. unde au 
spart'o. 

Jandarmul Ludovic· Matei, care se ~ntarcea 
pe la orele 121/2 din comuna vecină Ciufud, 
probabil mânat de simţul de a-şi împlini dato
rinţa de păzitor, s'a dus la locul unde făptui
torii spă'l"geau cassa. Jandarmul a dat peste ei, 
cari, ca să nu fie descoperiţi l'au lovit cu o 
muche de săcure deasupra tâmplei ochiuhii 
stâng. Lovitura, după cum a constatat medicul 
Dr. Rohonczy, n'a fost mortuală. Jandarmul 
ametit de lovitură a fost târât, pe o distantă de 
200 paşi, până în Târnavă, unde a fost aruncat 
şi probabil, că aici a murit. 

Cadavrul jandarmului a fost pescuit din 
Târnavă în 14 crt. după amiazi la 4 ore. S'a 
constatat o singură lovitură şi o împunsătură 
la girumaz. Ancheta s'a pornit sub conducerea 
sergentului Horvâth. Au fost detinuti şi ascu!
tati mai multi indivizi suspecţi. 

ECONOMIE. 

Adunarea generală a ,,Albinei''. 
La 15 c. şi-a tinut primul nostru aşezământ fi

nanciar a 42-a adunare generală, în sala festivă 
a „Asociatiunii". 

Adunarea a fost prezidată de dnul Dr. Eusebiu 
R. Roşca. Cai referent a functionat d. Parteniu 
Cosma, ca notari dnii Dominic Rafia şi Corist. 
Povp, iar ca verificatori ai procesului verbal şi 
scrutinători la alegere dnii Dr. Octavian Russu şi 
Dr. Eugen Piso. 

Au fost de fată 78 actionari, reprezentând 9479 
actiuni, cu 1081 voturi. 

Adunarea genera~ă a luat la cunoştintă rapor
tul direcţiunii asupra anului de gestiune 1914, a a-· 
probat bilanţul încheiat cu 31 Decemvrie HH'4 şi 
a votat direcţiunii şi comitetului de supraveghiere 
descărcare pentru gestiunea lor pe anul expirat 
1914. 

„rt O M A N U t" 

Profitul net realizat, în sumă de K 458.200.57 
l'a împărtit aidunarea generală, în conformitate cu 
propunerea prezentată de directiune, precum ur
mează: 

o% dividendă şi supradividendă 
acţionarilor K 360.000 -

Tantiemă statutară directiunii, comi- · 
tetului de suprav. şi funct. institut. „ 44.606.

Remuneratiune funcţionarilor fără 
drept la tantiemă şi servitorilor „ 5.000.-

Pt. scopuri culturale şi de binef. „ 35.000.
f ondului general de rezervă „ 10.000.
f ond. de pensiune al function. „ 3.594.57 
Dividenda anului 1914 s'a fixat astfel cu 6%= 

K 12 de ac(ie şi se poate ridica imediat duvă adu
narea generală. 

Cu dotaţiunea anului curent se urcă: 
fondll'l general de rezervă la K 1,110.000, iar 

fondul de pensiune al funcţionarilor lai K 902.910.01. 
Suma de K 35.000 votată pentru scopuri cultu

rale şi de binefacere, s'a hotărît a se împărţi, con
form propunerii direcţiunii, cum urmează: 
1. Contribuire la colecta pentru zidirea se

minarului arhidiecezan în str. Schewis, 
rata a treia din SUin(l( de K SO.OOO îm-
părtită pe 10 ani K 5000 

2. Contribuiri la colecta pentru zidirea 
şcoalei comerciale din Braşov, rata II 
suma de K 20.000 împărtită pe 5 ani „ 4000 

3. La fondul mesei studenţilor, înteme-
iată şi sustinută de institut „ 8000 

4. Asociatiunei pentru literatura\ română 
şi cultura poporului român: 
a) la fondul ,,Muzeului etnografic" „ 1000 

b) la fondul „G. Baritiu" „ 1000 
5. Reuniunii fem. rom. din Sibiiu pentru 

şcolile susţinute de dânsa „ 
6. Reuniunii rom. de muzică din Sibiiu „ 
7. Rcun. rom. de agricultură din Sibiiu „ 
8. Reun. pompierilor din Sibiiu ,, 
9. Reun. pentru înfrum. oraşului Sibilu „ 
10. Reuniunei higienice din Sibiiu „ 
11. Aceleiaş reuniuni pe seama dispensa-

rului pentru tuberculoşi „ 
12. Gremiul comercial din Sibiiu „ 
13. Internat Reuniunei femeilor române 

din Braşov „ 
14. Asocia;t. pentru sprijinirea învătăceilor 

şi sodalilor rom. din Braşov „ 
15. Reun. de muzică din Braşov „ 
16. Reun. pentru înfrum. oraşului Braşov ,, 
17. La fond. stud. morboşi din Braşov „ 
18. La fond. stud. morboşi din Blaj „ 
19. La fond. stud. morboşi din Brad „ 
20. Tinerimii universitare din Budapesta 

(„Petru Maior") „ 
21. Tinerimii univ. din Cluj „ 
22. Internatului gr. or. din Beiuş „ 
2.3. Reun. fem. rom. din corn. Hunedoarei 

pentru atelierul industriei de C'11Să „ 
24. Reuniune! femeilor române din Lugoj 

2000 
200 
200 
100 
100 
100 

100 
100 

400 

200 
200 
100 
200 
200 
200 

200 
200 
200 

200 

pentru cantina şcolară ,, 200 
25. La dispoziţia directiunii K 10.600 

Pretui, mareelor de prezentă pe anul 1915 s'a 
fixat cu K 10, ca şi în anul trecut. 

Urmând la ordinea zilei alegerea a 5 membri 
în consiliul de administraitiune, în locul dlor Ilie 
Trăilă, Dr. Eusebiu R. Roşca şi Oct. Goga, ieşiţi 
după ordinea vechimii şi a dlor Dr. Ioan Mihu şi 
Dr. Enea Draia, dintre cari primul a renuntat la 
post în cursul anului expirat, iar ulitimul a răposat 
- adunareai generală a reales în consiliul de ad
ministratiune pe dnii Dr. Eusebiu R. Roşca şi Ilie 
Trăilă şi a ales ca membrii noui pe dnii Dr. Aurel 
Cosma. Ioan I. Lăpedatu şi Antonlu Mocsonyi. 

In comitetul de supraveghiere, al căruia man
dat asemenea a expirat, au fost reaJeşi dnii Ma
teiu Voileanu, Victor Fincu, Ioan Heriteş şi Emil 
Verzariu şi ales ca membru nou d. Dr. Ioan Lupaş, 
toti pe un nou period de 3 ani. 

Dupăce adunarea generală a mai da!t consiliu
lui de administratie autorizare de a face even
tuale schimbări reclamate de tribunal - adunarea 
generală s'ai încheiat. (Rev. t:c.) 

Ultima oră. 
REMANIERE MINISTERIALX IN ROMA.NIA? 

Bllcureşti. - „Seara" scrie: In cercurile guverna· 
mentale se asigură că d. Brătianu ar pre1ătl o rema· 
nlere ministerială. 

Ar li vorba de Ieşirea din guvern a dlor Emil Po
rumbaru, Victor Antonescu, Al. Radovlcl şi V. Oh. l\lor· 
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tun şi de lntr.area dlor Pherechyde, Toma Stelian, Vin· 
tllă Brătianu şi B. M. Mlssir. 

INTRAREA ITALIEI IN RĂSBOIU E -
INEVITABILĂ. 

Berna. - După ziarul „Berner Bund" in
trarea Italiei În răsboiu pare Inevitabilă (de ne
încunjurat). 

Roma. - E probabil că În sedinta de Joi 
Camera se va amâna. Parlamentul va da gu
vernului mână liberă În rezolvlrea chestiilor in 
legătură cu răsboiul. (Kol. Z.) 

Roma. - Prin votare secretă Camera va 
da re2elui Întrea2ă puterea în stat. Guvernul 
va prezlnta Camerei „Cartea verde" în care 
cu acte vrea să dovedească că oferta monar
hiei nu poate fi primită. La ordinea de zi a Ca
merei va fi pus un sinRur punct: comunicările 
guvernului. (Stampa) , , 

STAREA DE ASEDIU IN TURIN. 

Milano. - ln Turin a fost proclamată starea de 
asediu. 80 mii de muncitori au luat parte la de
monstratlunea împotriva răsboiului. Intre cele două 
tabere s'au dat ciocniri sângeroase. 

GREVĂ GENERALĂ IN MILANO. 

Milano. - Greva generală proclamată de către 
camera muncitorească şi de către partidul socia
list contra răsboiului, e in continuă creştere. 

MINIŞTRII ROMÂN ŞI BULGAR LA D. 
SONNINO. 

Roma. - Printul Ghyka, ministrul României şi 
d. Rizot, ministrul Bulgariei au avut o lungă intre
vedere cu ministrul de externe d. Sonnino şi cu d. 
ministru preşedinte Salandra. 

RĂSCOALĂ SÂNGEROASĂ IN ROMA. LUPTE 
DE BARICADE CU CARABINIERII. 

Roma. - ln str.a'Cla Viminale s'a adunat o 
colosală multime de mai multe mii. Manifes
tantii au voit Să meargă la locu1nta dlui Giolitti, 
dar Carablnerii călare i-au şarjat. 

Multimea a spart lampele şi din mese, scări, 
Pietrl, stâlpi de telegraf, din coloane de afişe au 
ridicat baricade de 2 metri înăltime. Pe întu
nerec Carabinieru s'au retras; multimea a În
chis stăzile cu cablu de sârmă; au întărit bari· 
cadele cu păreti de piatră si strigau: 

- Moarte lui Giolitti! 
Trupele au Împresurat străzile; la miezul 

chis străzile cu cablu de sârmă; au intărit bari
m ea. ln întunerec s'a dat o bătaie îme:rozitoare 
si sângeroasă; pietrile sburau sl s'au dat şi fo
curi de revolver. 20 insi au fost răniti; peste 
100 de inşi au fost arestau. Guvernul a con
centrat in Roma 25 mii soldatl. 

PRINTUL BVLOW N' A PĂRĂSIT INCĂ 
ROMA. 

Berlin. - Semioficios se desminte svonul, 
că prinţul Biilow, ambasadorul Germaniei, ar fi 
părăsit Roma. 

PRINTUL A V ARNA LA BARONUL BURIAN. 

Viena. - Ministrul de externe bar. Burian a 
avut ieri la ora 6 d. a. o întrevedere cu printul A· 
varna, ambasadorul Italiei în Viena. Pressa ita
liană a retăcut, ori a pervertit declaratia contelui 
Tisza. In urmare, poporul Italian nu ştie, că pre
tenţiunile lui se pot împlini şi pe cale pacinică. 

REVOLUTIA IN PORTUGALIA. 

Oenf. -- l>uµă ştirile varticulare din 'Madrid' 
inti!rvmtia Anv.liei în Portugalia e inevitabilă. 
J<evolll(ta în L1sal>•mtl şi în ţinuturile nordice 
ale Portugaliei iau caracter tot mai terori
zător. 

Trzipele garmzoanei şi politia din Lisabona 
au f o~t atacate 1 e revolut ionari şi masacrate. 
.\'uuuirnl mnrţifo1 şz rănitilor din Lisabona, 
Coimlmi. OJJorto şi Santarem se urcă la mai 
multe mii. 

Madrid. -- flota a bombardat timv de 14 
ure U':'abo11a. Numărul victimelor se urcă la 
'2fli11J. 

Redactor responsabil: Constantin Savu 
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LA .„LIBRÂRIA CONCORDIA" 
AR AD, STRADA .DEÂK FERENC NUMÂRUL 20 
SE AFLĂ DE VÂNZARE CĂRŢI DE 
RUGĂCIUNI, BISERICEŞTI, LITERARE, POPULARE ETC. 

Al. Ciura .. >ln rbboiuc . . . • . • • J·
Henrik Sienkiewicz. >Prin foc jşi sabie•. 
· ~oman in · 4· volume • • . . • . • '. · 5·75 
Henrik Sienkiewicz. >Potopule. Roman ln 

4 volume • • . • • • • • . . • 8.50 
Henrik Sienkiewicz. •Prinsoarea«. (judecata 

lui Jupiter) . • . . . • . • . . • -·20 
Ioan. Agdrbiaa.nu. '•Arhanghelii c, · Roman 

din 1 viaţa românilor ardeleni • • • • . 3·-
1oan -Agâ/f/Jiceanu. >Schiţe şi· povestiri> 2· -
Ion Dragoslav. >Volintiriic. . . . • . . 1.80 
Delavrancea. >Viforule. Dramă în 4 acte >250 
.D.;D.:Pătrăşcanu. >Îimotheiu Mucenicule 2·-
1. Irimescu - Cândeşfi. >Pe drumurile 

~ cadrilaterului«. Impresii şi· note • . • t ·50 
'Htll'alamb O. Letca. >.Dincolo•~ Din Du· 

năre 'n Balcani • • . . • • . . . . l ·-
Ooethe. >faustc. Tragedie. Traducere ln 

versuri de Ion Gorun • . . • . • l ·-
Ion Oorun. •R-Obinson în ţara Rominesclc 

Povestire din zilele noastre • 1. -
D. iR.otică. tPoeziic • • • • • • • • 2·
(]e1rge· Coşbuc. > Rlsbolul nostru pentru 
, . 'lleatAmarec • • • • •. .„ •. • • • .......... 95 
Otorge Coşbuc. >Crestomaţie pentru totil 

românii c • • • • • • • • • • • · -'90 
Becescu Oh~ Silvan. >fn ·fata mortei>. Nu-

. vele • • • • • • • • . . • • • :t ·50 

r/oan Adam. >Pe IAngă vatri•. Pilde şi 
, glume ţărtneşfi • • • • • • • • . 

•V.· Alexandri. >Poezii populare ale româ-
. \lnilor • • • ·• • • . . • • • • • 
Jon' Bl!rseallul. >Dor pustiuc • • 
îOuy de Maupassant. >Povestiri alese• 

Trad. de ·M. Sadoveanu • • • 2·--
1/on · Ciocfirlan. >Traiu I ·nostru c • 1 50 
s~ Mehedinţi. >Către noua generaţlec 1 50 
IM. -5adtWta1t11· •fleare ofilită<. Roman • 2. -
~ > > >Povestiri de seară< • • 2·-
C. Sandu-Aldea. >Ape marlc • • . • • 2. -

" Vasilie Po,1.- •Iubirea· e biruitoarec . • : 2.-
. /; Slavici.··~Maraec·Roman . • • • . . ,, 2.
'l.A.ltxandru T. Stamatiad. >Din trâmbite 

de aur<. Poeme • • ·• „ . • . . . ' 2·__. 
iN. N.-·Beldiceanu.' >Chilia dragostlic • . ' ·1·50 
:Ioan Adam. >Vorbe de clade „ . •. . 1·25 
,Cum să !Tăim r •Sfaturi medicalec de 

Doctorul· F. Orilnfeld • • . . . . 
IMJ Maeterlinck. ~Ciclul morfiic Trad. de 
, A. T. Stamatiad • • • • • • • • • 
\N. ·Iorga. >Oameni cari au foste. Amin
' tiri şi comemorări • . . . . • • . 
1N. Bălcescu. , Istoria românilor sub Mihai-

Vodă Viteazul • • • . . . • • . 
1. A. Basarabescu. , Vulturii«. Schiţe şi 

-·so 

1·25 

3-

2·-

J11uvele • . • . . . . . . . . • 1 '50 
iN. •Iorga. ·•tstorla armatei ro111âneş ti Voi I. c 2·50 
•Lu:tlc~i& Dauş. >Străbuniic Roman • . • 2 50 
iloa11-.CiM2tlan •. .almmă de Mamă<. Schiţe 

şi nuvele • • • • • • • • 2·-
Bjomsfjeme Bjornson. •Synnove Solba-

kkenc. Trad. de N. Clotori. . • • • 1 ·50 
D. N. Ciotori >Calea Robilorc Poveşti . 1 50 
Octav Minar: ~Eminescu ·în faţa justiţitic t ·-
Natalia Negru. ;Mărturislrfc. Nuvele . 2·-
. > > >fab'ola sau biserica d n 

• cataoombec . . • • . . . . • • if 2,§0 
Constantin I. A. Nottara. >De dincolo 

de moartec . • . . • • • • . 3·-:-
R. Rosetti. , Pileatele Sulgerului' 2·-

. • Tiz. D. Speranţiă. •Alte anecdote -popularec 2· -
> > > >Anecdote de poste • • 1·25 

M. Lungianu. >Zile senine<. Icoane dela 
ţari . . • • • . . • • • . . 1 ·50 

Mihail Emwscu. >Lumină de Iunie. Poezii 2·
-' NU:olat :Filimon. , •,Ciocoii vechi şi noi, 

sau ce naşte din pisică şoareci mânâ11căc 1 50 
. IL. Caragiale. , Teatruc. Opere complete . 2·-

I. L. GaraKiale,, >Momente, .schiţe, ·amin
tirii c. Opere complete • • • • • . 

hJan Adam. •>Nlzuinţic . • • . • • • 
N. Petra·Petrescu. »llie;Marinc. Istorioară 

pentru tinerime • • • • • • • • • 

2·
. L50 

Jules Verne. >Cinci sllptămlnl ln balonc. 
. CAlătorie de descoperie ln Africa de 3 

Englezi (B'blioteca pentru . toţi numeri 
494·8). Oper! premiată de Academia 

. ·francezi . . . . . . . . . . . 
A. ·de •Herz . .>Bunicule. ,Comedie ·În 3 acte 
Em. Oârleanu. >Cea d'ntâi durere<, Nuvele 

şi schiţe. Ediţia a ll·a întregită . • • 
Delavrancea. >.Luceafărule, Dramă în 5 

..acte • • • • • • . • . • • • 
. Delavrancea. >Linişte. trubadurul.. Stlpâ-

1'50 

. ·plnea odată< . • . • . . . • • 2'50 
Dela1rancea. >lrinelc. Gomedie tn 3 acte 2'50 · 
P. Locusteanu. >Suntem nebunie, Schiţe 

rumorlatice • • • • ~ . . • • • i··.50. 
··Victor Eftimiu. ''Achime. '·'Fragi-comedie · 

în 3 acte • . . • • • • • • • • --r25 · 
Ioan Al. de lemenyi. >Poeziic • . • • 1 ·50 
Dr .. Ioan Lupaş. ,„Viaţa unei. mame ere· 

·. dincioase • • • • • • • • • • • ·-·Jo 
DT. Ioan Lupaş. ~pice dim istoria :noas-

trl biserieeasci . . • • . . • . -'30 
Zotti Hodoş. >Masa ieftinăc. Gătirea mân-

cărilor de dulce şi de post. Reţete de 
bucate simple şi bune . • • 1 ·20 

St. O. Iosif. , >Poe21ic . . . • . • • 2.50 
Conan Doyle. ; , Duettc. Roman. Tradus 
. de V. Onişor • • • • • • • • • l '60 

Pompiliu· Eliade. „cur privire la Maurice 
Maeterlinck • • • . • • • • • • • 1 · -
L. Rebreanu. > FrlmAntilric • • • . • l '50 
Dr. Valeriu--Seni.- •Critiea-·Unei- -lecţii ~-1 n · 

drumărl practice • • . . • • • . • -.60 
Anecdote poporale, de ;fabiu Sanjoanu • -'32 
Robi11.son Crusoe, sau aventurile minunate 

ale unui naufragiat ~u 6 chipuri . • - ·10 „ Ţigania.da ·sau Alexandria ţl:'ă~ască . --:-:.80 
··Alexandria. Viaţa, faptele şi întâmplările · ·\ 

--·tat·Atexam:Jrtz..t:el•Mare-..Maadonean · -.---:00 

Din,; publicaţiunlle SOC,, >STEAUA c a 2Qf/Lnrul.: 

Nrul. 
2 P. Dulju. >foloasele· învlţăturik 
4 Ioan Haşeganu. ;.Grădina de, legumec. 
5 Dr. I. Felix. >Medicul poporuluic. . 

19 Oeorge Coşbuc. >Superstiţiunile pllgubitoare 
ale poporului nostruc. . 

20 Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul; metro
politul Ungrowah1ei. 

22 Em. Oârleanu, >Amintiri· şi schiţec. 
24 Din legendele :nea.mulai Hohuzzollem, pre· 

lucrare de St. O. Iosif. · 
25 Flori şi poveşti de Ioan Drag<>slav. 
26 Din Bucovina 1 da .ltltd dlltă, de · loan···Orl-

madi. 
27 Ro11llÎJZiL de pista :CarpafLdc. L Sta.vid 
29 Povestea cerului de Victor Anestin 
30 Povestiri de I. Agârbiceanu 
32 Ostaşii1 noştri. · 
34 Istoria literaturii romdne moderne de prof. 

Dr. N. I. Apostolescu . 
35 Boalele ochilor şi îngrijirea lor de prof Dr. 

· :.'o~,-stlrrculeanu. 
j(j .:Snoave de P. Olrboviceanu şf· O. I;' Chela1 u. 

„ 37 ,, Viaţa şi faptele lui Andrei Şagun.a .de. Dr. 
I. Lupaş. 

Poveşti ardeleneşti. Culese din gura po-
. , poruluL de .Ioan Pop• ·Retegan ul 5 vot :2'50 
Poveşti poporale din Bănat Culese din 
'. gura lporuiui de O. Cltanl Partea 

I I I '.' t ·to . ş . . . .. . . . , . . . .. . 
Calea pocăinţei. • . . • • • • • • -·40 
Traista cit poveşti istorice . . • . • • -·so 
Balade poporale. Culese dit\ gura popo-
'" l'Ului bănăţean • • • . • • . . • ·+·{)() 
Inimioara, adecă floarea poeziei naţionale 

. din cei mai .buni sciitori romini ! • • .-..·(;() 

Pag.1. ' 

CânktJt 11/igioase,! poporale •hm bun 1fat -·50 
Mintea -şi ·norocul, precum ~şi «lte ~12 po- · 

P:is~e:°to'Z!~n~lui P~v;st~ p;ec~m· şt „.~·4o 
. anecd0tf', poezii. poporale şi poveţe • - ·24 

Poezii şi cbntece poporale, din Bănat . . -·so 
164 strigături şi uiturl, culese din ţinutul 

· Zarandului . . . . • • • • • -·24 
Cea mai nouă carte de visuri • • • . .-.:.·32 

. Istoria .JµLArghir şi ,Elena • • • • • _....:..·30 
Dr. I. lami/t. Urba/lr.·Şi A :.Bdrseanu. Doine 

1 şi sţri~ături:d.ln,..Ar~~l .. ~<;:.u _pesţe .400 
pagini • . . . • • • • • • • • .; 1 ·30 

Pdscălie poporală. . . • . • • . . -·12 
Culege" din . cele. -mai frumoase poveşti 

de Ioan Bota . • • . • . • . • -60 
Coriolan Brediceanu. >l?.eatra ·~aţele,· 

Istorioară din viata popomlui . • • • -A50 
Coriolan Brediceanu >Fira<. Nuvell din 

·popor • . . . • . • • • . • ,, - .24 
•Roata nomculat, , sau aflarea. dorinţei noa-

stre • • . • • . • • • • • • • - .80 
Insula morţilor. . . • • • • • • • -'50 
Andrei cel răsfdţat • . • • • • . • -.30 
Fătfrrnws, ain. laaimă. 1P.oveste de· Emi-
·.·-nescu • . • . • . . • • • • • . ":"" 0 20 
Năzdreveniile lui T9pol'dşte • • . • . .-~30 
Popa care ştie carte şi Ion Isteţul. J>oveşti 

poporale . • . • . . • • • • • - .24 
Culegere de diferite cfintece • . • • • - ·10 
$iblia cea Mare. Sfânta sCfipturl~a·vechi
-UluLşL noului .Jestament.-1.egAtL.Cu 

peste 1000 pagini • . • . • • . • '. 2·
T ol acesta .. format mare, . cu lftere mari, 
legatl . . . . . . . . . . . . . . ~ _6.-

. Simbolul aedinţei,. ·din cuvintele şi lnţele· 
sul Sfintei Scripturi de Oh,· .Joandrea 
(Aprob. de Ven. Cons. Diecezan) • • ·2'50 

Noul aşezămdnt. (noul ,testament) Legată 1 ·20 
Noul aşezământ şi psalmii. Lfgată ; J·40 
Noul testament şi psalmii. Legată • • • ~·10 
Cartea psalmilor. Legată • • • • • . ~ ·70 
Cele 4 Evanghelii Legată . . • • • • ~·10 
Mdntuirea sufletului. Caite de ruglciunl. 

Legata • . . • • • . • . • • • • t-·eo 
Cartea psalmilor tradusă dupl textul ori-

. I !-·•.o g1na • • • • • • • • . • • • „ 
Sfânta Evanghelie a Olul ,1 Mântuiterul 

nostru Isus Christos scnsi de Sfântul 
Ioan • . . • • . • . • . • +--'lO 

Sfdnta Evanghelie a Dlui în Mântuitorul 
nostru Isus Christos scrisă de Sfântul 

, Mateiu . • . • . • ... • • . . . -·to 
Sf~nta• Evanghelie a Dlui .fn·, Mântuitorul 
.,.,-nostnr .-bus· €hristos-scrisi .... de~~tul 

Luca •. • • • • • . . • • . ._:•o 
Carte de -rugăciuni pentru folosul şi mân· 
· · gierea fiedrui creştin tntocmiti de lero

dia~honul Damaschin din ·Sfânta Mini-
.. stire Sinaia; Legatl· Cor. - 2·50 în piele · . 5' ~ 
Carte ·de rugăciuni pentru tinerimea.-evla-

vioasl de un, prieten al -copiilor .. Cu 
mat multe ·icoant', ,Legată . • • • •. f-'44 

Cuvinte -folositoare şf de · suf ,et mântu 
„ ltoare. Culese din sfintele· .sc;ripturi. de 
· Sm. ·Monahul Isaia. Lţgatl . • ~ • +--"~O 

Rugdciunl· pentru soldaţi; Legatl • . • · t-·24 
Culegere de cfintărl bisericeşti. Legată • !--- ·~o 
Viaţa prea cuvioasei maicei noastte Ma-

rit-i Egiptence. Legată • • . „ • • ~·ş2 
Cele cinsprezece suferinţe ascunse ale lui 

Isus Christos . • • • . • • • • .p....·So 
Din minunile Maicei Domnului,--ugatl--+-'40 
Mdntuirea sufletului de vi mile văzduhului. 

Rugăciuni • . . • . • • • • • -.16 
Zidirea lumei. Cele 12 Vineri • . . . -·t6 
Taina celor 12 Vineri mari şi rugăciune 

pentru vremuri grele. legată • • • • -·20 
Povăţuitor la împărăţia cerurilor . . . -·60 

Pentru porto si se adauge de fiecare carte 

10-20-30 fii. Pentru celea"trlmlse ·sub· b11trdl <+ nerecomandate) librăria nu fa asupra ,sa nici 
o Tispundere. Pentru recomandare să se adauge 
separat 25 fii. de pachet (pânl la 1 kgr.) 
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„CASSA DE PASTRARE IN DEZNA" societate pe acţii. 

CONVOCARE. 
Invităm pe domnii acţionari ai „ Cassei de păstrare în Dezna" 

societate pe actii la a 

VI-a adunare &ansrali ordinară, 
care se va ţinea tn Dezna Duminecă la 6 Iunie st. n. 1915 la 11 ore 
a. m. în localul institutului. 

OBIECTELE: 
1. Constituirea· adunării generale. 
2. Rap-0rtul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere, despre 

gestiunea anului 1914. 
. 3. Aprobarea bilanţului, împărţirea profitului curat şi darea ab

solutorulm membrilor din direcţiune şi din comitetul de supraveghiere. 
4. Alegerea membrilor direcţiunei. 
Dezna, la 16 Maiu 1915. DIRECŢIUNEA. 

Notl. /n senzul § 20 din statute, numai acei acţionari au vot decisiv la adunarea 
generală, cari al puţin cu 30 de zik sunt lhsemnaţi, ca proprietari de acţii în registrul 
acfiilgr şi au dep11s acţiik sau p/.enipotenţae la cassa pe /lingă revers, pdnă la deschiderea 
adwuirii guzerale. . ' . . 

Pllnpwtmţiatul trebue s4 fie lnsuşi acţionai' al instituiaiui. 
. . 

„DEZNAI TAKAREKPENZTAR" riszvenytărsasăg. ··· 

MEGHIVO. 
A „Deznai takarekpenztâr" reszvenytârsasâg tisztelt reszve

nyesei ezennel meghivatnak a 

Vlmik randes 8ti kozjJill6sra · 
mely f. evi junius 6-an vasarnap delelott 11 6rakor Deznan az intezet 
helyisegeben fog megtartatni. · 

TĂRGY SOROZAT: . 
1. A kozgyilles megalakulâsa. _ 
2. Az igazgat6sâg es a felilgyelo bizottsâg jelentese az 1914 evrol. 
3. A merleg, veszteseg es nyerese~ szâmlâk j6vâhagyâsa, a 

tiszta nyereseg ielosztâsa es az igazgatosâg es ieliigyelo b1zottsâg 
reszere a felmentveny megadâsa. 

4. lgazgat6sâgi tagok vâlasztâsa. 
Dezna, 1915. mâjus h6 16. AZ IGAZGATOSĂG. 

jegyzet. Az alapszahrflyok 20 §-a lrtelmlben, a kăzgyii/esen szavazati joggal csak 
rlszvlnyesek bimak, kik a /Wzgyiills elOit 30 nappal mint tulajdonosok vannak az intlzet 
kiinyveibe bevezetve s a /Wzgviills megnyitasdig rlszvlnyeiket vagy meghatalmazasaikat, 
elismervlny mdiett leteszik az intt!zet plnzt<irahoz. 

Maga a meghataimazottnak is riszvlnyesnek kell l.ennk. 

ACTIVE-V AGYON Contul Bilant la 31 Decembra 1914. -- Merleg szamla 1914. december 31. PASIVE;-TEHER 
I 
I 

65 Cassa în numărar - Penzkeszlet . . . . . . . . 1237 4) 41 Capital social -~ Reszvenlitoke fi . . .. . • . . ~0000 -
()3 €.ambii - Vâlt6k . , . , ..• . 101637 - 11 fond de rezervă - Tartal kalap . . . . . . . 2753 15 . . . . . . . . . . . • 
38 cag!tal soc. rest. - Hatralekos reszv.-toke . . . . 437 82 60 Depuneri - Betetek . . . . .• . . . . . . 25530 76 
53 Ac n - Reszvenyek . . . . . . . . . . . . 60) 61 Reescont - Visszleszâmitolâs . . . . . . . . . 36527 -
12 Mobiliar - felszereles · . • . . • . „ . . . . . 400 - Creditori - Hitelez6k . . . 

se· nem fizeteu· t6ke 
71 2( 

Debitori - Ad6sok . . . . . . . . . . . . . 5072 94 Dare după interese de dep. -
kamat ad6 . . ... . . . . . . . 7G 32 

57 Dividendă neridicată - fel nem vett oszt. . . . 314 75 
Int. dela ratele de actii - fel nem vett reszveny 

reszlet utân jâr6 kamat . . . . . . . . . . 98 69 
.. 50 lnt. transit. antic~. - Eloleges ât:n. kamatok . . . . 549 21 

! Profit curat - iszta nyereseg . . • • . . . . 3470 15 

109385 23 109385 23 . ' 

., 

.I 

DEBIT...:.._ T ARTOZIK . - Contul Perdera şi Profit Veszteseg- es Nvereseg szamla .CREDlt-KOVETEL, 

~~ lnt. de dep. -· Beteti katnatok . . . . 
lnt. de reescont - Visszlesz. kamatok . . 

6) Salare - fizetesek . . . . . . . . . 
51 Porto-postai - Posta koltseg . ·. · . . . 
22 Dare directă şi corn. - Allami es kozsegi ad6 
~ Diverse spese - Killonfele koltsegek . . 
- 100/o dare după interesele de depuneri -
- 100;0 Be nem fizetett toke kamat ad6 . 
5~ Competintă de timbru - Belyegilletek . 
19 Chirie - Hâzber . • . . • -. . . • 

Profit cur.at - Tiszta nyereseg . .. . . 

.-

1492•05 6~ lnt. de escont - Vâlt6-kamat . . . . . 12576-25 
3214'49 4706 54 7C Int. de cred. hip. - Jelz. hitelkamat . . • 178·-
1115·- - Proviziuni - Jutalekok 

48'63 
1586"60 
1702•65 

·.: 

' .. „ .. 

70·32 
zo·zs 

240- 4783 45 ---- 3470 15 . . . . 
.. 

. . 
.,· -

12960 14 ., 

Dezna, la 3/16 Mai ~915: ._ .. ·, ::.::_ 

\' :. t ·„ 

_ DIRECŢIUNEA ~ IGAZGA TOSĂG: 

. . . 

·• 

. . . . . . . 

.. 

,_ 

Din încredere - megbizăsb61 

Petru Perva m. p. 
cootabil - konyvel6. 

1Z754 25 
205 8~ 

' . 

, 

. --

1296C 14 

I 

1 

• 

• I 

I. : 

' 

Zaharie Milian m. p. 
, preşedinte - eloolt. 

Ioan Toutan m. p. ·· ··' Pintea Covaciu m. p. Iosif Brad m. p. j"' 

COMITETUL DE SUPRA VEGHERE - FELUGYELO-BIZOTTSAG: 
~ . . 

Subscrisul comitet de supraveghere am revidiat conturile prezente „Bilanţ" şi Perdere şi Profit" şi le-am aflat fn deplină consonantă cu 
cărţile institutului. - Al6lirott teliigyelo-bizottsâg jelen „Merleg-szâmlât" âtvizsgalvan, azt rendben es az intezet konyveivel ossz:hangz6nak ta1âl~a. 

Dezna, la 3/16 Mai 1915. 

Dr. Aurel Grozda m. p. . . . „ 
prcsident. 

Teodor Beldea m. p . Pavel Zaebe m. p. Simion Copian m. p.' Alexandru Zdrinca m. p. 

T11>art'! tlpoairaflel .Concordia" societate pe actll in Arad. - Editor-responsabil: LAURENŢIU LUCA. 


