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ANUL V: 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pe o Iunoă1 . • 2.40 „ 

Pentru România el 
străinătate: 

Pc un an . • 40.- franci. 
Telefon 

oentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Lupta pentru Dardanele. 
Arad, 26 Aprilie 1915. 

De îndată ce Turcia a intrat în răsboi, I 
flota franco-engleză din Mediterana a blocat '. 
Dardanelele şi a încercat să forţeze strâm
toarea spre. a înainta spre Constantinopol. 
După mai multe a tacuri, acea flotă a rămas 
până în zilele din urmă în neactivitate î1n faţa 
Dardanelelor. 

De câteva zile flota franco-engleză a reîn
ceput bombardarea forturilor de pe cele două 
maluri turceşti. Se spune că de astădată flota 
aliaţilor e cu mult mai puternică şi ·se vede 
că atacurile ce le dă sunt cu mult mai vio-
lente şi stăruitoare. . 

Deşi colonelul englez Remington exprimă 
părerea ·că e foarte grea şi aproape imposibilă 
ocuparea Dardanelelor şi înaintarea spre 
Constantinopol, .numai cu ajutorul flotei şi 
fără trupe de uscat, illU ne oprim la progno
sticuri, în această privinţă, ci aşteptăm re
zulta tul .luptelor reîncepute la strâmtori. 

Avem în schimb de semnalat faptul că 
flota angfo-franceză a reînceput bombarda
rea Dardanelelor şi caută să forţeze strâm
torile imediat după declaraţiile oficiale făcute 
la Petrogrnd, 'Că Ruşii voesc şi caută să pună 
stăpânire pe Constantinopol şi deci pe strâm
tori. 
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Realitatea ne arată că dacă Anglia ar că Rusia se găseşte azi în mare lipsă de mu
conveni până la un punct ca Rusia să fie stă- 1niţiuni şi material :sanitar şi neavând pe 
până la Constantinopol şi pe strâmtori, Franţa unde să şi 11e procure, a'liaţii ei caută să-i des
în schimb are motive să dicteze şi ea la stabi- chi'Clă calea de aprovizionare {>irin Dardanelc 
lirea noului regim al importantei şi micei tre- şi Bosfor. 
cători din Marea-Neagră în Mediterană. E foarte interesantă şi acea1stă explicaţie. 

Anglia îşi are asigurată calea de aprovi- Ea ,arată că flota franc0-engleză trebue să 
zionare şi de desfacere în Orient, prin stă- ·procedeze repede şi cu multă energie, ca să-şi 
pânirea Egiptuiui şi a canalului de Suez şi deci :ajungă scopul, altfel situaţia aliaţHor pe fron-
ar putea conveni la statornicirea Rusiei la r tul de răsărit ar fi compromisă. · 
Constantinopol. · · - .. - Se cuvine deci să dăm mare atenţie lup-

telor reî1J1cepute fa Dardanele, icând ştim ce 
fra111ţa însă a1re înrcă multe interese eco

nomice în Marea Neagră, ca să poată !"enun
ţa :ta orice amestec a11 ei în stăpânirea strâm
tori'1or şi a Constantinopolului. 

Şi dacă am privi mai departe, am vedea 
că nici Italiei nu i-all' conveni ca Dardamelelc 
să ajungă în deplina stăpâ1nire a RuşHor. 

Nu mai vor.Oim de România care e mai 
interesată decât toate ca noul regim al strâm
torifor să nu fie un monopol :a1l unui singur 
stat. 

Se va zice însă că f ranţa fiin:d alliata Ru
siei, poate arvea toată încrederea în felul cum 
Ruşii air stă,pârri strâmtori'le. Da, dar să nu 
se uite că mai presus de alianţe st.mt interesele 
proprii. Dovezi in această privinţă· am avut 
în deajuns chiar în cwrsul aicestui ră,sboi. .· 

franta 
şi A'11glia au refuzat să înichee un împrumut 
·comun. de ·răsboiu cu Rusia şi aiceasta a fost 
sfătuită să contracteze un împrumut intern, 

' 

urmări importante poate avea rezultatul lor. 

Din Grecia. 
Declarafllle ministrului de externe d. Zografos. -
Scrisoarea dlui Venizelos către regele Constantin. 

'. · Un colaborator a lui „Petit Parisien", după 
cum a anuntat-o aceasta la vremea sa printr'o 
laconică televamă Ag. Reuter, a avut o con

: vorbire cu d. Zografos, actualul ministru de ex-
. terne al Greciei. 

In primul rând d. Zogratos de5minteste svo
nul, după care regina Greciei, care, se ştie, 
este sora îmnăratului Wilhelm al Germaniei, ar 
influenta politica externă a Greciei. Apoi mini-

, strul grec a făcut colaboratorului lui „Petit Pa
risien" următoarele declaratii: 

......- Critica, pe care dta ai făcut-o despre sta
: tul major al armatei greceşti, e absolut ne
. justă si nebazată. E adevărat că unii dintre 
. generali au desaprobat o interventie din partea 
Greciei, faptul acesta nu înseamnă însă că res-Legătura aceasta de fapte ne poate duce 

Ia presupunerea că francezii şi Englezii inten
ţionează să ocupe ei mai întâi Dardanelele, 
spre a avea motive puternice să-şi spună şi 
cuvântul lor în cazul eventual când s'ar pune 
în discuţie moştenirea posesiunilor turceşti din 
Europa. 

. ceeace a şi făcut. 

. pectivii sunt duşmani Franţei. Veti recunoaşte, 
că aceşti generali mai mult sunt chemati decât 
dta să judece dacă a sosit momentul, când 
Grecia să aducă noui jertfe . 

- Dta poate crezi, că Grecia, care are 
dreptul să-şi aleagă ea singură ceasul potrivit, 
nu si-ar fi luat alt scop decât să aştepte sosi-

Cetit-o cu totii!„.*~--- r 
/mi reamintesc acum 
De anii-mi de demult -
Şi vechile poveşti 
lnduioşat le-ascult!„ .. 

Un rege -: Făt-Frumos 
Mi-apare 'n gând mereu -
Şi 'n vremile de azi 
ll văd sdrobind un smeu! ! 

ll văd învingător 
Croind un nou hotar -. 
Cum birue pe veci 
Pe smeul.cel barbar!! 

Şi readuce iar 
Copila de demult -
- Şi nouile poveşti 
lnduioşat le-ascult .. „. 

• 
O. vino, Făt-Frumos 
Mi-e trairzl greu. pustiu -
- /n toată clipa-aştept 
Mereu .... De-aceea-fi seriez! 

forţarea Dairdanelelor de către flota an
glo-frainoeză e explicată de aliaţi prin faptul 

Eu te aştept nebun -
Cu dor - aşa de multi! ... 
- O, vino, Făt-Frumos!! 
- Aşa-i, că mă asculţi??! .... 

Valeriu B. Iasmin. 

Povestea rândunelei. 
[)e 'Al. Ctura. 

.: mirosia a praf de puşcă şi în preajma lor. Rân
dunelele sosiau tot mai multe de pe ţărmul 
Mării-Roşii şi se tânguiau, că nu mai e de 
trăit pe acolo, căci n'auzi zi şi noapte decât 
pocnete de puşti şi răcnete de oameni, ce se 
sfăşie„. · 

- ·să plecăm dar", - îşi ziceau rândune
lele - „oricum e mai bine, să .. vedem ce mai 
e şi pe la cuiburile noastre de acolo!" 

Şi se adunau. tot mai strâns unele lângă al
tele, ticsite în crepăturile piramidelor, ascul
tând mugetul de pierzanie al vântului ce bi-

Din ţările dela miază-zi, din !J:gipetul cald ciuia nisipul pustiului, clipocitul somnoros al Ni
şi plin de miresme, a plecat un cârd de rân- 1 !ului albastru, şi chemarea tot mai lămurită a 
dunele, să-şi ia sborul spre lăcaşul lor din mia- mării îndepărtate. 
ză-noapte. • 

Plecarea li se părea mai grea ca altedăti, Au pornit la drum, orânduindu-se după ve-
căci cele câteva tovarăşe, cari se încumeta- chiul lor obiceiu, stârnind vânt cu aripioarele 
seră în largul mării, sprijinindu-se pe catartu- şi umplând văzduhul cu ciripitul lor vesel. 
rile navelor, aduceau veşti tot mai îngrozi- Pământul rămase departe în urma lor; pi
toare despre răsboiul, ce s'a pornit la miază- ramidele abia se mai deosebiau acum. ca nişte 
noapte, între oameni. ,,Se omoară,· soro, şi se muşuroaie„. Nilul singur se mai desluşia, ca o 
sfăşie ca fiarele din codru" - spunea o gureşă făşie de argint sclipitor .... 
rândunică - „şi n'avem ce mai căuta pe acolo, Sburau acum intre cer şi apă: două imen
căci cuiburile noastre s'au pustiit, deodată cu sităti albastre. Valurile săltau de abia. cu mlă
pârjolul, ce a dat peste lumea de acolo". dieri de somnolentă, îngânându-le şoapte de 
. Mai întâiu se gândiră să rămână acolo, ori chemare. .', 
să se retragă şi mai în jos, - deşi le er~ groa1:ă I . Simtiau lips!l acest~i chemări. . . 

•) Poveste auzită în ;vara trecută. Dealtmintrelea are de căldura ameţitoare - dar, în cele dm urma, ,, Cum nu mat desluş1au sub ele mct un. punct 
un subiect foarte vechiu, din bătrâni. - Nota autorulul. l se hotărâră totuş să plece, căci văzduhul ,cam de sprijin, nu-şi puteau da seama de distant~ 
N_u_m_a-vr_ul_p-op_o_r_al_pe_l_a_n_4 ___ c_o_r-----:.. Pretulunui eiemplar 10 fiÎeri. Numărul poporal pe 1
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rea momentu lui, când fie dela o grupare fie 
dela ceealaltă, să stoarcă favoruri, cari să facă 
de prisos o intervenţie din partea ei, ori să a
ştepte sosirea momentului cel mai critic, câTld 
apoi în ora a douăsprezecea să grăbească în 
ajutorul Partidei victorioase. 

- Actualul guvern al Greciei ştie foarte 
bine, întocmai ca sr d. Venizelos, ce datoreşte 
Grecia Frantei. Dar noi mai întâi suntem Greci 
si avem în vedere interesele Greciei, aceasta 
este părerea nu numai a mea, ci şi a întregului 
guvern. D. Venizelos era de credinta că dsa 
lucrează în interesul Greciei, dacă după două 
răsboae expune Grecia grozăviilor unui nou 
răsboiu, făcând alianţă cu Bulgaria în pretul u
nor concesiuni si cedând Bulgariei vilaetul Ca
valla în schimbul unui anume teritor în Asia
mică, pe care J'am fi binemeritat în urma oar
ticipării noastre la răsboiu. Părerea dlui Ve
nizelos poate să fie corectă, însă ea deloc nu 
congruiază cu punctul meu de vedere. 

La întrebarea ziaristului dacă Grecia din 
simpatie fată de Franţa ar fi aplicată să in
tervină în răsboiu, ministrul a răspuns: 

- ln ziua intrării sale în oficiu, guvernul 
a declarat, că Grecia rămâne credincioasă po
liticei sale de până acum. Astăzi suntem în si
tuatia să repetăm această declaraţie. D. Veni
zelos era de credinţa că în urma unui schimb de 
teritor să înceteze îngrijorările noastre din 
cauza Bulgariei. In urmare Grecia ar fi pus ar
mata sa la dispoz.itia puterilor triplei întelegeri. 
Noi avem convingerea, că d. Veni.zelos a greşit. 
Această singură deosebire .de ve4t:ri este între 
noi şi d. Venizelos. („M-g") 

• 
Ziarul „Az Esf' reproduce următoarele părti 

mai importante dintr' o scrisoare apărută în „Ti
mes" pe care d. Venizelos, fostul prim-ministru 
grec a adresat-o regelni Constantin al Greciei: 

- D. Venizelos declară,că Oreciei i se impune 
să ia parte în ·răsboiu, deoarece dacă nu parti· 
cipă şi rămâne în neutralitate definitivă, ea to
tus va fi expusă primejdiei să fie silită a î·ncPne 
răsboiu. Dacă Grecia ar suferi ca printr' o nouă 
ofensivă Austro-Ungaria să o nimicească pe Ser· 
bia, în cazul acesta nu există nici o garanţie 
că armata austro-ungară se va opri la frontie
rele Macedoniei şi că nu se va vedea aceasta în
demnată oare să înainteze până la Salonic. Dar 
presupunând chiar că Austro-Ungaria se va 
multămi cu învingerea militară a Serbiei, şi că 
nu ar avea intentiunea să se înstăpânească în 
Macedonia. nu încape nici o îndoială că la aver
tismentul Austro-Ungariei Bulgaria va intra ln 
teritorul macedonean al Serbiei şi-l va ocupa .. 

D. Venizelos spune apoi, că atât ·România 
cât şi Bul~aria vor trebui să intre în răsboiu. 
lar pentruca Bulgaria să poată rfi câştigată, 

C(; o parcurg.eau, şi - cu tot sborul lor necon
tenit ~ li se părea, dela o vreme, că stau lo
cului şi se sbat zadarnic, în văzduh. 
· .Mici puncte negre se zăriau în nesfârşitul 
albastru al mării: corăbiile. Ele se atineau pe 
urma lor, şi când simteau că aripele le-au slă
bit prea mult, se coborau în spre ele, pentru a 
se odihni şi a se hrăni cu fărâmele de acolo. Po
pasurile aceste le îngreunau şi mai mult dru
mul. Numai atunci simtiau ele deabinele greul 
călătoriei. Aburii sărati ai mării le îngreunase 
aripele atât de mult; simtiau o sfârşeală prin 
toate încheieturile, şi atipiau într'o toropeală 
înrudită cu moartea, din care n'ar mai fi dorit 
să se deştepte. 

Şi se deşteptau, bietele, mai repede. de cum 
s'ar fi aşteptat. Acum, că răsbătuseră peste în
tinsul ·Mediteranei şi se simţiau mai la adăpost, 
când ţărmul se vedea în amândouă părţile, şi 
insule prietenoase le oferMru. .adăpost la t_ot 
pasul, se pomeniră, dela o vreme, în cumphte 
bubuituri de tun, cu;n nu mai auziseră nici
odată. O luară spre apus, fără să se opriască 

. în locurile atât de prietenoase şi binecunoscute. 
Bubuiturile duşmănoase se auziau din ce în ce 
mai rar. şi ele îşi ziseră atunci, cu bucurie: ,,Am 
trecut peste primejdie ... Erau numai poveşti de 
speriat copiii vorbele despre bătaie, vedeţi că 
nu se mai aude nimic?" 

Sburară câteva zile în pace, oprindu-se unde 
voiau, căci acum se ştiau călăuzi mai bi
ne, şi-şi puteau da seama de drumul ce-l par-

Marţi, 27 Aprilie 191'5. 

Grecia să fie conciliantă şi deoarece sunt nă- l rială, dar că. toate acestea sunt lucruri fireşti, pe 
dejdi că se vor împlini dorintele.Greciei în Asia- I cari atât de bine le asigură şi legile vechi. · 
mică, fără orice îngrijorări s'ar putea accepta. I 'Este corect şi just dacă pentru înşelători se 
că Serbia să renunţe în favorul Bulgariei de te- prevăd pedepse mult mai severe. Dar te pune pe 
ritoriile ce ea deţine în Macedonia. Ba n'ar tre- gânduri legea care îşi trimite umbra asupra în
bui să exceptionăm nici aceea, că Bulgaria să-şi tregei ţări, şi care ascunde soarele şi dinaintea 
lărgească noua frontieră până la malul drept al omului cinstit. Nu vedem că legislatia tării ar in
Vardarului. tentiona o îmbogăţire a viitorului cu mari crea

Iar dacă cesiunea teritorului sârb-macedo
nean nu ar multămi pe Bulgaria încât să. o facă 
să intre în răsboiu, în cazul a'--esta, oricât de 
dureros ar fi, nu ar trebui să întârziem <ie a 
fa.ce şi jertfa să sfâşiem Cavalla de către Grecia 
cedând-o Bulgariei, dacă în sahimb Bulgaria ar 
·fi învoită să intervină în răsboiu, sau 
baremi să manifesteze o neutralitate absolută 
şi loială fată de puterile balcanice. lnfiintarea 
Marei Grecii şi salvarea elenismului în Turcia 
merită această mare }ertfă. 

leita justlliel maghiare. 
- Dln pressa maghiar~.' -

„Azi-mâne zeitei justiţiei maghiare va trebui 
să i se dea în mână cântar de vite, deoarece acel 
instrument .antic fin şi gingaş nu va putea să mă
soare greutătile de măji a colosalilor ani de tem
aită. Actuala noastră legisfatiune riu! numai în 
străinătate deşteaptă impresia, că în prezent de
curge îmblânzirea unui trib sălbatec, ci şi în nQi 
deşteaptâ sentimentul, că puterea ne consideră ca 
o hordă de negri sălbatici, ca viitori puşcăriaşi, 
pe ca•ri de pe marea pajişte a drepturilor şi a li
bertătilor îi vâră într'un cerc tot mai restrâns. 

Nu numai trebuie, ci e silă chiar. Avem răs
boiu, stări exceptionale şi sub acest titlu, se pare, 
nu se prea permite nici critica, nici discuţia. Cu 
toate că acest fapt deloc nu primejduieşte intere
sele răsboiului. Răsboiul îl câştigă nu legile cru.
dele,- ci soldaţii buni. Nu e compromiţător nici în 
fata străinătătii, dacă parlamentul ungar fo fru
moase desbaiteri şi în mod serios critică felul po
verii ce se pune pe umerii tării, cari atât de minu-
nat suportă încercările răsboiului. • 

Care din duşmanii noştri ar putea să considere 
ca slăbiciune faptul, că proiectele guvernului sunt 
desfăcute fir de fir şi apoi cercetate, conform ce.
lei mai extreme conştientiozităti? Cine îndrăzne
şte să facă alte deducţiuni decât ceea ce e adevă
rat, când considerăm prea mult zece ani de tem
niţă, dacă cinev:a< publică vre-o ştire ofevsătoare 
despre superiorul lui militar? Atât în disciplină 
cât şi ce priveşte însufleţirea armata trebuie să 
fie un.a, un corp, un mare sunet, cetăţenii să spri
jine armata cu toată puterea lor morală şi mate- . 

c~rg, cac1 nu mai era marea sub eie, ci pă
mântul. 

• 
.Oar liniştea li se curmă din nou, chiar în 

clipa când zăriră linia atât de ~un<?sc~tă .. 
Bubuiturile de tunuri s'auz1au 1araş; corbn 

rotiau în cârduri tot mai dese în preajma lor -
şi mirosul de hoituri şi de praf de puşcă răs
bătia tot mai penetrant până la ele. 

„Să trecem· repede" - şi-au zis rândunelele 
şi au luat'o apoi în susul apei, cu gândul să nu 
se oprească decât în satul lor Pâlcul se împrăştie, 
ca o ceată, într'un ciripit neîntrerupt. Mai gă
lăgioase erau cele ce se apropiau de cămin. 
Partea cea mai mare o luă spre miază-noapte. 

Pâlcul cellalt mai sbură o vreme în susul 
apei, apoi trecu în dreapta fluviului, ciripind tot 
mai vesel, în aşteptarea cuibului ce-l întreză
reau. 

rCând să se coboare spre satul unde îşi pă„ 
răsiseră cuiburile, rămaseră speriate, rotindu-se 
de câteva ori deasupra ruinelor, cu ţ•pete 
desperate . 

- Vedeţi,-· spuse o rândunea mai bătrână 
......:. nu era mai bine să ascultaţi de noi si să ră
mânem acolo? ... Vă aduceţi bine aminte, că în 
toamna trecută am plecat mai de vreme ca al
tedăti, căci oamenii se învrăjbiseră încă de P'! 
atunci, şi gălăgia lor ne-a silit să ne vedem 
de drum, cât mai în pripă ... Vedeti bine, că nu 
s'au astâmpărat nici până azi. ·foc si pârjol a 

ţiuni economice. Nu vedem a•plicare pentru o eli
berare a masselor de sub ju11:ul de până acum. 
Zădarnic căutăm intenţiunea de ·Jărgire a dreptu
rilor şi a libertătilor. In loc de aripi ni se pun greu
tăţi. Deşi ţara poartă răsbo.iul pentru sborul vii
torului. 

("Az Est", nr. 111.) 

Răsboiut. 
Telegrame Oficiate. 

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

Budapesta. 24 Aprilie. - Se .comunică dela cartie
rul general: 

ln Ca.rpati p-e a:J.o<.'urea. .s'au dat Juyte violente de 
a.rthlerioe. 

In .sectorwl dcfioleul11i Ujoc am respins toate ata·· 
cur~le ruseşti întreprinse în ~unul zilei. 

Atacurile nocturne ale inamicului date împotriva 
111-0astră deaJl.ungul _d.rumwlui deLa. Turka ~ spre ve!Jt de 
aci di·n nO'U 11'au prăbuşit .eu mari ·pierderi. De .ailtfel 
situa.ti:a e neschimbată. 

• 
Berlin, 24 Aprilie. - Se .comunică dela .marele oar

ti-er general: 
Frontul vestic: Toate înoor-cările i.nimrewlui 'de a. 

recuceri dela noi •teritorull deda nord vi nordv&M de 
Y p-ern, au eşuat. 

Un J>Utemic a.tac francez· .spre sud deila. Y.l>ffilll şi 
un atac englez spre nordost '(St. Jwliene) dela Yttern, 
s'au prăbuşit cu grave pierderi .pentru imami.c .. 

Asemenea $·Oartă a avwt azi diminea.tă şi un a.1t ata.c 
· inami.c dat tmpo-triva pozitiil-0r •noastre deailung·ul dru

mului Ypern-Bixhoote şi spre ost dela acesta. Noap
tea trupele noastre a.u ·cucerit prin a.salt foca.litatea 
Luser.n.e. .sp.re vest dela. -oanal. 

Numărul pr~onierilor f.ra.n.oozi, enga-ezi şi belgieni 
s'a ur.ca.t tLa. 2470 .sold.a.ţi. Afară de 35 de tunuri şi ma
terial .pentru .a.oos-tea .am mai .captu.riat numeroase imi
traliere, puşti şi alt material de răsbolu. 

ln Champag.ne, spl.'6. n-0rd dela. ferma Be.ausefour 
azi noa.1>te cu :P.atru .mine -a.m aruncat î.n ae.r Ufll. tra.n
şeu; eu a.cest prilej Fr81Ilcezii a.u wfedt .pierderi gr.a.ve, 

rămas pe urma duşmăniei lor. Unde sunt cuibu
rile noastre? Unde sunt strea~inile, ce adăpos
teau micile noastre lăcaşuri. de lut?. Praf şi ce
nuşă a mai rămas! Şi nu vezi grăunte, nici 
gângănii pe nicăiri. Cu ce să trăim ~oi? (\sa 
păţeşti, când te iai după. vorba. cop1landnlor? 
cari abia şi-au destins anpele ş1 se cred mat 
întelepti ca bătrânii! 

Rândunelele tăceau posomorite. 
Nici chiar tinerii gureşi, cari alcătuiau opo

ziţia şi luau cuvântul cu orice prilej, - nu mai 
îndrăsniră să ciripească nimic. 

· Poposiră pe cel dintâi .oopac, ce le veni în 
cale ciripind abia în şopote, îngrijorate de 
soa;ta ce le aştepta, contemplând cu -desnădejde 
ruinile rămase pe urma wăipi}.dului. 

Vrăbii sfătoase sburau pe alături, aruncân
du-le vorbe de ocară: ,,La ce ati mai venit şi 
voi acasă? Voi sunteţi voiajori vestiti; căraţi-vă 
de unde aţi venit, că pe aici nici noi nu putem 
trăi, cari suntem băştinaşe şi nu ne mutăm cor
tul ca ţiganii, după cum se 'Schimbă vremea". 
Rândunelele nu răspunseră nimic, păstrând, si 
pentru mai departe, dispreţul for suveran fată 
de aceşti burghezi mediocri ai neamului într'a
ripat. 

• 
Un cârd de corbi rotia în apropiere. Cel mai 

bătrân din ei se abătu în spre copacul lor şi le 
·• zise:" 

- Bine ati venit, jupânese! Mă închin cu 
plecăciune! Să nu vă mai fie teamă de nimeni! 

1 
; 1 
._, 

1 
. j 
d 



·Marţi, 27 Aprilie 1915. 

ma.i ales fiindcă arthleria lor bombarda IJ.r<>Priile tra.n
şeuri. 

Intre Meu.sa şi Mos.eUa Fra.ncezii în mai multe puncte 
au reJJet.a.t ata.cmri împotriva !lloastră. ln .ataCU!l de baio-

. nete di:n .pădurea Ai1y noi a.m rămas învingători. De 
aici mai departe spre ost din nou am &lungat J>e 
Francezi icari în .unele pumcte reuşiseră să străbată 
liniile noastre. In Bois de Pretre am progresat. 

In Vosgl ceaţa şi zăpada împiedecă operaţiile de 
răs boia. 

Frontul ostic: Situaţia pe frontul ostic e neschim
bată. 

• 
Budapesta, 25 Aprilie. - Pe frontu,l d1n Carpaţi am 

obţinut un nou succes lângă Koziova în şes4l Orawa. 
După un atac <le sapeuri ce durează de câ.teva zifo 
execu.tat cu mare tenacitate ieri tmpele noastre au 
cucerit prin a.salt înăltimea Osty s.pre sud dela Koziova. 
In acelaş timp trUJJele germane ataşate nouă au reuşit 
să progreseze dea:lungul drumului şi .sp.re vest dela 
drum. In totaJ am oa;pturat 652 Ruşi. Pri·n ocuparea 
î.nă:ltimei Osty şi .prin cu-cerirea coamei Zwinin în
tâmplată Ja în.ceputuJ lw Aprilie trupele adiate au reu
şi.t în sfârşit să isgonească pe i.namie din puternicele 
lui pozitii de pe ambele laturi ale şesului Orawa 

pe cari el de l'll.ni de zile -le apăra -eu tenacitate. 
In celelalte sectoare ale frontului din Carpaţi pe 

alocurea s'iau dat dueluri <le a.ritHerie. 
In Galiţia şi în Polonia în general e linişte. 

• 
Berlin, 25 A.pr~lie. - Se comunică dela marele car

tier general: 

Frontul vestic: Lângă Ypem am -0btinut noui su-c
cese. Spre no.rd dela Ypern .teritorul inamic pe care tl 
ou-cerisem în 23 .A@rilie cu toate .a.tacu.rile inamicului 
I-am m~ntinut şi până. ieri. De aci am -continua.t ata
curile noastre SJJre •Ost. Prin asrult am ocupat ferma 
Sol.aer, s,pre eudvest dela St. Juliein, p.recum şi loca· 
litătile St. Jullen şi Kersselaere şi am progresat victo
rioşi 81>re Grwbenstafel. In aoeste lupte am ca,pturat 
vre-o 1000 Englezi şi 1I1wneroas.e mit.radiere. Azi dimi
neat! a.m .respine cu gr.a,ve pierderi pentru în.a.mie un 
.ataie englez dat împotriva ,pozitiilor noastre spre vest 
dela St. JUJJien. 

Spre vest defa Lille focul bateriilor noastre a .pră
buşit în germene o tentativă de atac a Englez~lor. 

„ .•. · In Argonne, spre su.d dela Le Fou.rt de Paris am 
respins un atac a două batali-oa.ne franceze. 

Pe tnăltimiile dela Mo.sella, spre sudvest dela Corn-
. bres Francezii au .sufertt -0 gravă ~nfrângere. Aci am 
luwt ofensiva şi printr'u.n asalt am forţat numeroas~e 
pozitii franceze ce se succedau. 1.n-cerc!rile <le noapte 
a,Je 1''ranoee~ilor de a recuer~i din mâ.niJe noastre teri
torul ce .o~?Ipasem, au esuat cu grave pierderi pentru 
inamic. In aceste lupte a.m -capturat dela Franoozi 24 
ofiteri, 1600 .soldati şi 17 toouri. De alt.fel intre Meusa 
şi Mosella numai în unele puncte a.le frontului nostru ' 

·Puii noştri pot să se adăpostească liniştiţi în 
cuiburi. Ad paserile de pradă - cum le numiţi 
voi, în batjocură - au atâta hrană, încât pot 
să vă împrumute, cu prisosinţă. Nu duoeam noi 

· lipsă nici până acum; dar azi putem trage de
get chiar cu împăratul vultur ... Suntem aşa de 
ghiftuiţi şi de bogati, încât tot neamul .păsăresc 
ar putea să ia pildă dela noi. Priviţi-mă bine şi 
observaţi, cum am întinerit, cu toate că nu sunt 
chiar de ieri-alaltăieri. Nu ne mai hrănim de-acu 
cu hoituri de animale, ci cu stârvuri de oameni.„ 
Şi carnea de om e oea mai dulce pentru sto-

. macul cam deranjat al unui corb bătrân! Vezi, 
oamenii se ţin aşa de cuminti - am avut ocazii 
destule să ne convingem de cuminţenia lor -
dar ei nu ·înţeleg un lucru aşa de evident: cea 
mai bună carne e cea de om. Auziam, din pove
ştile noastre, că oamenii negri încă se ·hrănesc 
cu carne de om. Aceia sunt mai deştepţi: sunt 
pe semne un fel de corbi şi ei, că înţeleg care e 
bucata cea mai rafinată ... Ăştia, albii de pe aici, 
se omoară şi când au înaintea lor mormane de 
hoituri atât de gustuoase, în loc să se ospăteze 
cum se cade, după atâta trudă, ii lasă în ştirea 
Domnului să putrezească, ori, dacă au răgaz. 
îi îngroapă în pământ. Spuneţi voi nu sunt oa
menii nişte nebuni de legat? \Pentru ce se luptă 
ei atunci, dacă nu se hrănesc cu carnea duşma
nului mort, care e cea mai dulce carne de pe 
lume? 

Rândunelele tăceau, ascultând îngrozite po
vestea corbului bătrân . .:._ Nu răspundeţi? urmă 
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sudic s'a. a..itulB la lupte din apropiere, rari treceau incă 
şi .de AiUy. 

La Bois de Pret.re a eşuat un ata.c de noapte a:l 
Francezilor. 

In Vosgi ceata ma.re a împiedecat şi ieri operatiH'..' 
de răsboiu. 

Frontul ostic: Siiuatia pe frootul ()Stic e neschim
bată. Spre vest dela Ziechanow am respins două .slabe 
atacuri ruseşti. Ca răspuns .pentru aruncare de bombe 
diu partea Ruşifor a.supra paşnicului oraş Neudenburg, 
din nou am aruncat 20 bombe asupra nordwlui de cale 
ferată de-la Biailistok • 

Noul lupte la Dardanele. 

Rottel"dam. - „Daily News" anunţă că 

Joi o parte din flota aliaţilor a bombardat for
turile interne ale ·Dardanelelor, iar o altă parte 
litoralul dela Galipoli. Culegătoarele de mine. 
sunt în muncă continuă. Culegătoarei~ de mine 
sburat în acelaş timp deasupra insulei Tenedos, 
aruncând asupra trupelor engleze de acolo 15 
bombe. Paguba pricinuită încă nu se cunoaşte. 
O bombă a scufundat un vas mai mic ce se 
găsea la tărmure. 

Agitatie în Bulgarfa împotriva Orecief. 

Sofia. - Opiniunea publică din Bulgaria e 
foarte surescitabilă dela incidentul dela Valan
dovo, dar mai cu seamă de când s'a răspândit 
v-estea că Grecia o sprijineşte pe fată pe Serbia, 
iar în cazul unui conflict cu Bulgaria i-ar da 
ajutor împotriva acesteia. La granita Bulgariei 
se concentrează truoe S!receşti şi Grecia are de 
gând pe motivul că apără teritorul Serbiei, să 
ocupe milităreşte unele localităti din teritorul 
macedonean al nouel Serbii. Pressa bul"'ară · 
face ieşiri foarte violente împotriva Greciei, 
ba organul primului ministru Radoslavoff, „Na
rodni Prava", care de altcum e foarte moderat, 
îi face atenti pe Greci într'un articol, scris ÎJl-

tr'··"'"" ton' agitat,· că Bulgaria consideră ajuto
rarea Grecilor ca o provocare, iar dacă trupele 
greceşti ar ocupa teritor macedonean, ea va 
lua măsuri de retorsiune. 

Fratele regeltit Greciei în Paris. 

Genf. - Fratele n•crelui Greciei, orintul 
GheorR"he a sosit Sâmbătă la Paris, unde a a
vut consfătuiri îndelungate cu ministrul francez 
Delcasse. 

el -~ <:lestul de rău! Ar fi vremea să vă băgaţi 
şi voi odată minţile în cap! Ce credeţi voi, că 
musculiţele pe cari le îng.hititi cu atâta poftă, 
sunt mai hrănitoare ca hoiturile? Şi e şi păcat. .. 

· Gângăniile, pe cari le striviţi voi cu_ ciocul sunt 
vietăţi - şi aşa scrie la carte, că toate vietăţile 
au dreptul să trăiască - dar noi ce stricăm? 
Gustăm din mortăciuni; hoiturile nu se pot su
păra de asta, căci viata lor e încheiată şi noi 
nu facem decât să le uşurăm opera de discom
punere şi de împreunare cu natura - mamă ... 
Băgaţi de seamă, jupâneselor, că am cetit şi eu 
puţină filozofie? He •he! la, băgaţi-vă mintile 
în cap - v'o repet - şi vă lăpădaţi şorturile 
albe. Azi negru e culoarea de preferinţă; între
baţi de oameni, dacă nu credeţi! Şi aşa cum 
zic, luaţi şi voi haina noastră şi obişnuiţi-vă cu 
hrana, ce o mândtm noi. In curând vi se de
stind ciolanele; nu veţi mai fi aşa de rebegite ... 
zău, nu vă supăraţi, dar se vede că vă hrăniţi 
numai cu ţânţari ... Şi - s'auzim de bine, jupâ
nese, până dimineaţă vă mai , răsgânditi ! 

• 
Dimineata, când corbul s'a abătut pe la co

pacul cu rândunelele, n'a mai găsit nici una. 
Unde erau? ·Au ·Plecat în altă parte? S'au 

înapoiat în ţările mai calde şi mai paşnice? 
Nu putea şti nimeni. 
Şi corbul croncăni, cu adâncă filozofie: 
- Vezi, ce proaste sunt fluşturatele astea! 

Să ia frunza 'n buză, când Ie aştepta aici atâta 
belşug! · 

Pag. 3. 

Luptele în Belgia. 

Copenha2a. - Din Paris se anunţă că între 
Dixmuiden şi Bixchoote se dau noaptea lupte 
mari între trupele numeroase, ce au fost con
centrate pe acest front de ambele părti. 

Amsterdam. - „Times" din Londra anunţă 
că pentru cota 60 se dau lupte cu perderi foarte 
mari. Germanii atacă St. :Elois. 

Circulatia vapoarelor în Marea
Nordică a fost sistată. 

Amsterdam. - Circulaţia de vapoare în 
Marea-Nordică e sistată pe timp nehotărât, 

probabil că în vremea aceasta se vor face tran
sportări de trupe. 

Plecarea lui Oiers la Roma. 

Oenf. - Din Petrograd se anuntă: Ieri a 
plecat la Roma Oiers, care a fost însărcinat cu 
conducerea ambasadei ruseşti din capitala Ita
liei, în locul fostului ambasador rus Krupensky. · 
Noul ambasador rus la Roma se va opri pen
tru câteva zile în Bucureşti şi Niş, dar Sofia nu 
o va atinge în drumul său. 

Faptul acesta e comentat viu de pressa ru
sească şi cea italiană. 

Armata Frantei. 

Roma. - Deputatul Bevione, care făcuse de 
curând o eălătorie prin Franţa spune că în linia 
de bătaie se găsesc 3 milioane şi jumătate de 
soldaţi francezi, iar rezervele armatei franceze 
de prezent se urcă la un milion şi jumătate. 

Asasinarea revolufionarului Sandasky. 

Sofia. - Ştirea că şeful revoluţionarilor 
bulgari din Macedonia Sandasky a fost asasi
uat pe drumul ce duce la Newrocop (Noua Bui- ' 
garie) a provocat mare tulburare în întreagă 
Bulgaria. Se crede că Sandasky a fost victima 
unei conjuraţii sârbo-greceşti. Activitatea lui 
de altcum era urmărită cu multă atentie la A
tena şi Niş şi era bănuit de mult că organizeazii 
revoluţia Bulgarilor din Macedonia. 

Concentrări în România. 

Bucureşti. - Pe ziua de 6 Aprilie v. au fost 
concentrati la regimentul 48 infanterie din Bu
zău pentru 30 zile rezerviştii din contingentele 
1897 până la 1907 inclusiv, cari fac parte din 
următoarele categorii: 

t. Toti dezertorii şi nesupuşii cari au fost 
amnestiati în 1914 prin decretul din 3 Octom
vrie; 
, · 2. Rezerviştii cari au făcut în 1914 mai pu
tin de 20 zile concentrare; 

3. Toti rezerviştii cari n'au făcut în cursul 
anului trecut nici un fel de concentrare (afară 
de cei dispensati de mobilizare); 

4. RezP.rviştii, cari la concentrările din 1914 
au fost dispensati ca fiind functionari în servi
cii ce le dădeau dreptul la dispensă si cari în 
urma concentrărilor au fost înlocuiti, şi deci nu 
mai sunt dispensati de concentrări şi nici de 
mobilizare. 

..... 
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t · ©eneralul ··O. Anghelescu. 
.-·· Bucureşti, 24 Aprilie n. 

·'· Mercuri seara a încetat subit din vieată la 
Târgu-Jiu, unde se dusese să petreacă sărbă
torile, generalul în rezervă G. Anghelescu, unul 
din cei mai apreciaţi şi mai stimaţi ofiţeri ai 
noştri. Generalul Anghelescu se născuse în Bu
cureşti. Făcuse parte din prima promoţie a şcoa
lei militare şi a fost ofiţer pe timpul lui Cuza. 
fire entuziastă, el a luat parte la răsboiul pen
tru unitatea şi independenţa Italiei. La venirea. 
în ţară a Domnitorului Carol, Anghelescu era 
maior şi comanda bataHonul 1 de vânători.· In · 
campania dela 1877, el a luat parte cu gradul 
de colonel, ca comandant al diviziei a III-a care 

- a luptat la Plevna. După căderea :Plevnei, el a 
fost avansat general pe câmpul de luptă, - fiin<l 
numai în vârstă de 38 de ani. _ 

In 1882, generalul Anghelescu a fost mini-. 
stru de. răsboi în cabinetul bătrânului fon Bră
ti<fnu. Dela 1882-1896, adecă timp de 14 ani el 
a fost comandantul oorpului I de armată. -

Părăsind oştirea, dirt cauza limitei de vârstă,: 
. generalu-I Anghelescu s'a înscris.. în 'Partidul li-, 
berat, fiind ales senator în mai multe· legislaturi. 

Moartea bătrânului oştean este viu regretată 
atât în rândurile armatei cât şi în genere în 
toate cercurile în cari era cunoscut. 

Inmormântarea s'a făcut Duminecă la 3 d. a. 
Cortegiul funebru a pornit dela locuinţa de

functului, urmat de membrii familiei şi de nume-: 
roşi prieteni, cunoscuţi şi ofiţeri din garnizoana 
Bucureşti. 

Cosciugul a fost aşezat pe un af~t de tun şi · 
urmat de trupe în ordinea următoare: un esca
dr:<m de escortă regală, trei perne cu decoraţiuni, 
purtate de către un maior, afetul <le. tun tras 
de şase cai. trăsura palatului regal â la Dau
mont, regimentele 2 şi 9 de vânători, 6 şi 21 de· 
infanterie, pionierii, câte un divizion din regi
mentele 2 şi 10 artilerie şi 2 obuziere, regimen
tele de cavalerie şi roşiori şi escorta regală. 
· _ Parada militară era .comandată de d. gene-

. ral Bogdan. · 
- După ofici~rea serviciului religios, d. Ion I. 
'C; Brătianu, preşedintele consiliului, şi ministru 
_r-de răsboi, a tinut o cuvântare arătând meritele 
defunctului şi munca ce a depus în folosul tării 
şi armatei. 

A mai vorbit d. colonel V. Parfenie, din par
tea soc. ofiţerilor veterani, „Virtutea militară". 

D. V. G. Mortun, ministru de interne, â ex
pediat o telegramă. 

~·au depus coroane de către Palatul regal, 
S?c1etatea veteranilor „Virtutea miliatră", gar
mzoana Târgu-Jiu, familia O. Nisa Ionescu fa
_milia Anghelescu, familia Sad~e, · Agathe şi .E
mile, corpul I armată, batalionul 1 de vână
tori etc. · 

Odihnească în pace. \ 

Dela Academia Română. - Comunitarea 
dlui prof. N. Iorga. - Vineri după amiază Aca
demia Română a ţinut şedinţă publică sub pre
şidenţia dlui Dr. C. Istrati. 

Cu acest prilej d. prof. N. Iorga a făcut o iii-. 
teresantă comunicare: ,„Câteva lămuriri noui 
.cu privire la Istoria Românilor". 
· - D-sa s'a .. ocupat în această comunicare de 
două lucrări aproape necunoscute, cari tratează 
despre Unirea Principatelor. 

·· Una din aceste lucrări este. a francezului 
Doze, care analizează nu numai -situaţia poli
tică, dar şi starea economică şi ·culturală a ţă
rilor surori, - cealaltă a" englezului William 
Senior, cari sub formă de interviewuri cu dife
rite personalităţi marcante din .Europa, aruncă 
o lumină interesantă asupra modului cum erau 
întelese şi privite interesele noastre din .Eu
ropa. 

Trecând la alte ordine de idei, d. prof. N. 
Iorga vorbeşte apoi despre viaţa sfântului .E
rernia Valahul, mort la 1625 în Neapole. Sfântul 
Eremia· era moldovean de origine născut la 
~uceava. Intrând în viata monahală: el a călă-
torit mult prin Ardeal, Ungaria, Austria, şi Ita-
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lia, devenind popular prin virtutile sale, cât şi tilor cari se găsesc pe câmpul de bătaie nu li se 
prin minunele pe cari era în stare să le săvâr- acordă concediu şi astfel toate cererile în .pri-
şească. vinţa aceasta sunt fără scop . 

Congregatia comitatului Arad. Azi, Luni,' Lini noul ferate În România, Din Bucureşti 
înainte de ameazi s'a ţinut adunarea congre- se anunţă: D.· Dr. Anghelescu, ministrul lucră
gaţională a comitatului Arad. · 'tilor publice,. a dispus să se înceapă lucrările 

Prefectul I. Urban deschizând adunarea la ·liniilor Bucureşti-Craiova,'Făurei-Tecuci şi Tul-. 
orele 9 a exprimat recunoştinţa congregaţiei faţă. cea-Medgidia. Toate aceste linii au o deosebită 
de energia, vitejia şi patriotismul dovedit de: importanţă. Linia Bucureşti-Craiova - care e 
soldaţi pe· câmpul de răsboiu. La propunerea proiectată de atâţia ani, va deveni acum fapt. 
·repreientantului Dr. Zoard Lazar. congregaţia' S'a luat în e.celaş timp dispoziţia ca în staţiile 
a votat mulţămire protocolară funcţionarilor .principale să se înceapă construirea de magazii 
comita ten şi şi notarilor pentru activitatea lor· şi hangare. 
rodnică desvoltată în cursul răsboiului. Numi-· flagelul locustelor În fgipet. Ziarul „Mor
tul reprezentant a mai cerut să se intervină la ning Post" află din Egipet că flagelul locustei 
guvern pentru regularea păraielor Teiuş şi Sar- se întinde în Egipt, şi s'a luat măsuri de corn

. toş, iar vorbind despre comitetele economice batere. Recolta bumbacului ar fi amenintată. Jn 
cercuale, cari au fost însărcinate cu conducere3 momentul de fată locustele distrug recoltele în
afacerilor economice şi de alimentare a cornu- tre Jerusalem şi Elarich. Triburile nomade 

· nelor, spune că aceste comitete nu-şi înteleg din peninsua Sinai fug spre Egipt. 
·chemarea îndestul. Prezintă în aceasta privinţă 
. ca pildă. de urmat activitatea şi intenţiunile pre- lmpăratul Napoleon despre apărarea fortă-
torului -din Şiria Ştefan Farago. retelor. Acum când fortăreaţa Przemysl a că-

.A urmat după aceasta discutarea punctelor: zut, din cauza foametei în mâna Ruşilor, cre
dela ordinea de zi şi rezolvirea mai multor che- dem că este interesant de a şti ce părere avea 
stiuni de ordin administrativ. marele împărat Napoleon despre fortăreţele 

asediate. 
Concertele d-şoarei Aca de Barbu. Nişte ln notiţa sa asupra apărărei fortăretei Corfu 

ziar~ germane şi maghiare din Sighişoara şi ·Re- (datată din castelul Rambuilles, la. 19 Mai 1811), 
ghinul-săsesc, pe cari le-am primit zilele tre-' e! zice: „Este de mare însemnătate pentru o
'cute la redacţie, ne-au adus aminte de-o sim- noarea comandantului ·şi gloria armatelor fran
patică artistă: a noastră; 'Este cântăreaţa de ceze de a prelungi apărarea. 
operă d-şoara Aca de Barbu, fosta bursieră a Trebue să se reziste până la ultima zi, fărâ 
societăţii noastre teatrale. Petrecând mai mult să se tină socoteală că vor sosi sau nu trupe 
timp în străinătate, şi-a completat studiile, s'a în ajutor. A se preda cu o zi mai înainte este 
reîntors acuma în patrie, unde, cu tot răsboiul o crimă militară. Un comanda.nt trebue să vadă 
care pune capăt artei, a avut prilej să aranjeze numai fortăreaţa sa şi să prelungească apăra
două conc-erte de binefacere, unul în Sighişoara rea ei„„" 
la 25 Martie a. c. şi al doilea în Reghinul-săsesc ·Cu un alt prilej el scrie din Dresda la 19 Iu-
în 12 l. c. . l1ie 1813, mareşalului Berthier: 

Ambele concerte, precum ne relatează zia- . „Comandanţii fortăreţei.„ sunt însărcinaţi 
rele „Shăssburger Zeitung", „Gross-Kokler- · să apere un post şi ei trebue să facă aceasta 
Zeitung „Nagy Ktiktillo" şi „Săchsisch-·Rege- P<î.nă la extrem, deoarece fiecare zi, pe care o 
ner Wochenblatt", au avut un succes frumos, adaugă la apărarea fortăreţei lor, îi pot pune 
.dovedind publicului · românesc şi striăn că Îl\ situaţiunea de a fi despresuraţi împiedecând 
d-şoara Aca de Barbu a realizat progrese îm·· pe duşman de a dispune de trupele sale.„ 
bucurrttoare în arta cânteculu.i. Ultimul ziar re- · Cu un cuvânt, o fortăreaţă trebue să se a
levă cu deosebire părţile de solo din operile . i:ie~e până când nu mai .are pâine şi iarbă de 
clasice „Troubadour" şi „Faust", în cari artista puşcă·, sau până când duşmanul, după trecerea 
a dovedit, că dispune de distinse calităţi muzi- şanţurilor a pus piciorul. în spărtură şi apoi şi 
cale, tehnică frumoasă, voce curată, joc minu- atunci guvernatorul este vinovat dacă n'a să
nat şi pricenere adâncă în interpretarea rolu- pat un alt şanţ ca să facă spărtura nefolosi-
rilor de operă. . . toare. 

Ne bucurăm de aceste elogii aduse dşoarei Venizelos nu se mai retrage din viata poli-
Barbu şi o felicităm călduros. tică. Se anunţă din Atena, că d. Venizelos şi-a 

lncediu mare În Arad. Azi la orele 10 înainte schimbat planul de a se retrage pentru tot
de amiazi s'a semnalat isbucnirea unui incendiu deauna din viaţa :politică. El a declarat: „Nu-

mai regele nu mă va mai vedea!" D. Venizelos 
în moara cu vapori pe şoseaua ce duce la Peci- iubeşte prea mult lupta pentru a renunta la ea 

. ca, a societăţii arădane de îngrăşat porcii. Pe pentru totdeauna. , .. 
când ajunseră pompierii la fata ocului moara _ „Dar pentru a putea lupta trebue să am 
se găsea întreagă în flacări. ~Ajutor nu s'a mai speranţa victoriei. Sunt încredinţat că alegerile 
putut da, moara a ars întreagă împreună cu îmi vor da majoritatea~ mai ales dacă vor vota 
edificiul în cari se găseau maşineriile. Focul s'a şi epirotii". 
iscat în podul moarei. Paguba în material se · D. Dr. Dionisiu Pop, originar din Lozna-ma
urcă la 3--400,000 coroane. Moara a fost asi- re, subloc'Ot. ces. şi reg. fa rezervăt fiind oonce
gurată pe suma de un jumătate milion co- diat din cauza rănirei sale pe câmpul de luptă 
roane. din Galiţia, a făcut în 16 Aprilie a. c. cu succes 

Prima ~tire dela prizonierii din Przemysl - bun examenul de judecător şi advocat înaintea 
scrie „Drapelul'' - a sosit la Lugoj dela loco- comisiei cenzurătoare din Târgul-Murăşului. 
tenentul î. r. Emanuil Comşa, directorul băncei Din acest prilej d-sa a dăruit suma de şase co
„Crişana" din Brad, a cărui soţie (fiica pro to- roane pe seama fondul ni ziariştilor români. f e
presbiterului nostru Dr. O. Popovici) se află în . licitări şi multă.miri. 

-Lugoj. In scrisoarea începută înPrzemysl la 24 - D. maior /. Bogdan <lin Poion a dăruit 
Martie şi încheiată la 29 Martie în Chiev spune, suma de 2 cor., iar d. înv.-dir. ipens. Teodor 
că a luat parte cu regimentul 5 de honvezi la Pânăzan din Sâncel l cor; D. par.oh L Brotea 
ultima eşire, scăpând ca prin minune şi se află din Mateiaş a dăruit suma de 5 cor. Mulţămiri. 
bine şi sănătos în captivitate, fără a şti încă 

-unde va fi transportat. Iar· în o cartă postală 
datată din 3 Aprilie la Riagsk (stampilată după 

· calindarul vechiu 21 Martie) şi sosită la Lugoj 
ieri; spune că este în drum spre Siberia, unde 
va fi internat probabil la Omsk. „Calea -e lun
gă·· -'" scrie d. Comşa - dar suntem în bună 
dispoziţie. 1Ruşii tratează bine cu noi, pu- · 

· nându-ne şi vagoane de durmit la dispozitiune." 
Sperăm a .primi veşti multumitoare şi dela cei

' lalti iubiti ai noştri, cari au fost împresurati la 
Przemysl. · · 

Concediarea soldatior pentru lucrările de 
·câmp. Uupă cum se anunţă din Budapesta pen
. tru lucrările de câmp primesc concediu numai 
soldaţii cari se găsesc în interiorul tării. Solda-

Ultirria oră. 
. ,-·. . 

, MISIUNEA DLUI COLONEL RUDEANU DIN AR
MAT A ROMÂNĂ. 

· Bucureşti. - D. colonel Rudeanu, directorul 
superior al armamentului la ministerul de răsboiu, 
a plecat în Italia şi Elvetia. 

„TIMES" DESPRE LUPTELE DIN CARPAŢI. 

. . Petrograd. -:-- Ziaru! „Times" se ocupă într'un 
articol de fond cu luptele din Carpaţi şi scrie cil 

1 
t J 

. : 
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aceste lupte vor dura probabil înciJ săptămâni î11:
tregi. 

DOMRISOARĂ ROMÂNĂ ·VINURI 
Aceste lupte nu pot avea decO.t un singur re-· 

zultat, dar dela aceasta să nu se aştepte o invazie 
11!<Jre în Ungaria, căci Ruşii au aiurea obligaţiuni 

· miui, ei trebuie să se gândească la cucerirea Cra
coviei, care le este absolut necesară, apoi trebuie 
să curete Suvalki şi Polonia de inamic, operaţiuni, 

caută loc la o familie română CA 
CRESCĂTOARE (bonă), ori ca . ·-~
domnişoară de conversatte la o 

vechi si :nou.I de vândut. • 
A•.jresaţivă cu to~tli incredereli la pmprlCl

tarul df vii din ~iria (Vilago8) Petru· Bent1H, 
"8.oi Vă trimite numai vinuri bune, m.Lrate $i pe damă. 

cari necesită timp îndelungat. 

Adresa e la administratia ziarului. 
(Ji 2421-1) 

lângă preţurile ceie mai moderate. . 

Vinuri vechi din a.nit 1911 -· 1912 
. ~ I~ I ', ;. "'---~~~~~~~~~--~~~~~ Vfn alb,..,..... -- -- ·78 ·-•fi-I 

• LUPT A E IN CURGERE LA GALIPOLI. 
Atena .. - flota triplei întelegeri bombar· 

dează fără întrerupere pozitiile turceşti de pe 
peninsula Galipoli.Trei avioane en2leze au arun
cat bombe asupra oraşului Madytos; 10 oameni 
au fost ucişi, între aceştia se găseşte şi mitropo. 
litul grec. 

„RACHIU R1z1tng -· ·- -- - ·80 - ·m; 
Ro~o de Mtniş UiO 1 20 

prefript de coarne (delicatesse) din anul 1910, 
tărie 48 % , mai sănătos şi mai bun decât cog
nacul, trimitem· cU: rambursă 3 litre în sticle îm
brăcate cu nuele cu 9.20 cor. Sticlele francate 
şi nevătămate le primim pentru 1.80 cor." 

Carbenet - '·- · 1 40 - -

Vinuri veeht' şi nou d.ln anul 1914. 
. ,Vin alb...:_ - -·56 -·48 

· :- Rtzltng --:- --·fi8 -·oo 
Ş1ller - -- --·60 -·-• „Pruna',... focul bateriilor turceşti a alungat aceşti a

viatori. Aceeaş soartă a avut'o un balon captiv, 
care vrea să descopere pozitiunile turceşti din 
golful Saros. 

societate industriaLă şi comercială pe actli 
Rar.hlur!. 

&ehtn de tre\ e 2 20 
Du 2418-5 în Marosllye. Ratbiu de treve s11eelalitate - 2·60 · 

Io golful Saros bateriile turceşti au bombar
dat cu efect două vase de răsboiu engleze. 

POSTA REDACTIEI. 
V. B. Iasmin. Relativ 1'a întrebarea dv. răs

pundem: era tocmai poezia dv. „Mănăstirea Dealu
Mare". Exemplare de cari cereti mai avem. Mul.te· 
salutări. (C. S.) 

POSTA ADMINISTRA TIEI. 
U. V. Cziple, Zelău. Am primit 7 cor. în abo

nament până la 30 Iunie a. c. 
Iulian .fărcaş, Nadâşul-inf. \Am primit · 21 

cor. în abonament pâriă la 15 Iulie a. c. 
Terentie Gavrilă, Brusturi. Am primit 7 cor. 

în abonament până la 30 Iunie a. c. 
· ·Ilie Moga, Sascior Am primit 7 cor. în abo .. 

nament până la 31 August' a. c. 

„ 

,! 

I 
(He 2298-24) 

Caspari 

· · precum şi 

Porl·llto1 

' . 

şi 

Butaşi· lm~ricani 
furnizează 
renumita 
firmă: 

f riderich 

. Exp~diez la donnţâ in sticle şi în 1canti-
tate mai IDJcă vin. 

VinuJ se \"Xpdi(•azi\ cu rambar!=iâ dell1 50 
litri tn sus sub îngrijiref\ r..r:.mi proprie. ' 

V ase dau imprnmat pe timp cje dolJJ\ luni 
1 

Pentru Calitatea \.'inulni g-arHite~ 

Be 947 PetFu · Be::nea 
~ropr. şi neg. de vinuri 
Vti4ao• (Arad m.) 

......................... · ...... „ ......... „ ... 

S. ALON·cremă 1 cor.30 fii. -poudră 1 „ 30 „ 
-săpan 1 „ - „ 
-maniciir 65 fii. 

Cornandele din provincie se expe
:: diază zilnic în wod prompt. :: 

• Jiva Văcărescu, Chinez .. Am primit 14 cor. , 
în abonament până la 15· Iulie a. c. ! 

- ---- --· -·- --· 

. Redactor responsabil: Constantin Savu 

Mediaş, ·(corn. Nagy1ciikiillo) 
Selectiunea garantată. Cereţi catalogul I 

-f artt:acia la ·„Sf. f rancisc" 
I Budap~sta, bulevar~ul 01io1 nrul 56. I 
.................. „ .................. „.'„F.~ 

\ „MUREŞANUL" i I „MUREŞANUL" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII soc. PE ACTll IN MĂRIARADNA. I I takarOk· es hitelintezet reszvOnytilrsasâg, MÂRIARADNA. 
==================================================== I I ============================================:;:======= I 

Convocare. 

: • P. T. acţionari ahinstitutului de credit şi economii ~MUREŞANUL" 
societate pe acţii în Mariaradna, prin aceasta sunt poftiţi la 

a XVII-a adnnare generală, 
care se va ţinea în localităţile din Mariaradna ale institutului 
„MUREŞANUL" Miercuri în 12 Maiu 1915 a .c. la 10 ore a. m. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Deschiderea ·adunării generale; constatarea acţionarilor pre
. zenţi şi a acţiilor pe cari le reprezintă. 

, 2. Alegerea alor 2 notari, 2 verificatori şi 3 scrutinători 
/ ' 3 Raportul directiunei şi al comitetului de supraveghere despre 

anul de gestiune 1914. , 
· 4. Aprobarea bilanţului, a contului Perdere & Profit şi împărţirea 
profitului curat. 

5. Darea absolutorului pe seama direcţiunei şi a comitetultJi 
de supraveghere. 

. : 6. fixarea mareelor de prezenţă pe anul 1915. 
7. Alegerea alor 3 membrii în direcţiune. 
8. Eventuale propuneri conformate statutelor .. 

Direcţiunea. 

Noti.1 la adunarea generală pot parlidpa cu vot conzuUativ şi tiedziv namai acei 
acfwnari, cari sunt trecuţi ca proprietari în registrul de acţii #l puţin cu 6 /ani înainte 
de a.du.nare şi cari până la deschiderea adunărei generale îşi tkpun acţiil.e la cassa insti
tutu/ai, ori la insUtute/4 •VICTORIA• în Arad şi >ALd/NA„ în Sibiiu (§ 20din statu.te.) 

Meghiv6. 

A „MURESANUL" fakarek- es hitelintezet Mâriaradna, t. resz·· 
venyesei ezennel meghivatnak a . . . . . · 

XVII-if rendes evi kOzgyfilesre, 
mely f. ~vi majus IZ·en szerdăn deleIOtt 10 6rakor fog az intezet 
helyisegeben megtartatni. . , 

T A R. G Y S O R O Z AT : , 

1. A kozgyil\es megnyitasa; a jelenlevo reszvenyesek es resz
venyeiknek megâllapitâsa. 

2. Ket jegyz6, 2 hitelesito es 3 szavazat szedătag. vălasztâsa. 
· 3. Az igazgat6sag es a feliigyelăbizottsâg jelentese az 1914 evrol. 
4. A ·· merleg, veszteseg es nyereseg szâmlâk j6vâhagyasa es 

a tiszta nyereseg felosztâsa. . . 
5. Az igazgat6sag es a feliigyelăbizottsâg reszere a felment

veny megadâsa. 
· 6. A jelenleti jegyek megâllapitâsa 1915 evre. ,, ·· . 7. ttarom igazgat6sagi tag·,vâlasztâsa. 

8. Esetleges inditvânyok. \ 
Az igazgat6sag. 

jegyzet: A kiizgyflllsen szavazatijoggal csak. azon r!szvftiyesek birnak, kik a 
kiizgyii/is el.Oit l.egaldbb 6 h6nappal mint tulajdonosok vannak az intezet kOnJveihe bei1t
zetve ls akik a k0z.11yii.Jis megnyittisaig leteszik reszvfnyeiket az intezet penztartihoz, vagy 
a •Victoria• tak. es hit. intizet Aradgn ls ·Albina• tak.. es. hiteliniezetkez Nagyszeben'!' 
(Alapszabdly 20. §-a). 
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. MURESANUL'' 
'' ' INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOCIETATE PE ACŢII ÎN MARIARADNA. 

ACTIVA 31 Decemvrie 1914. Bilanţ - Merleg 1914. december 31. 

42 Cassa - Penztar 
Bon in 6iro·Conto şi la alte bănci - Giro·szamla 

es kovetelesek mas penzintezetekneJ. 
122 Giro-Conto la B. A. U. - Giro-

szamla az O. M. B. . . . 891 ·61 
123 „ Victoria„ Arad . . . . . 67CXl-
105 „ Temesvar-vârosi takarekptar." 2338· -
124 Escont - Valt6k . . . . . . . 
125 lrnprumuturi hipotecare - Jelzâlog kolcsonok 
126 lmpr. pe oblig. cu caventi - Kotveny kolcsonok 
î27 Cont-Curent cu acop. - foly6-szâmla fedezettel 
128 Impr. pe amanet - Eloleg ertekpapirokra . . 
129 Efecte · 6tekpapirok . . . . . . . . . . 
13C Mobiliar - Berendezes . . . . . . 3340· ·· 

Amortizare - Leirâs . . . 340· -
120 Realităţi - Ingatlanok . . . . . . 

118116 D b't . Ad, k 
104 131 e i on - oso . . . . . . 

Tranzitoare - Ătmeneti tetelek 
Interese de reescompt - Visszleszâmitolâsi 
kam~tok . . . . . . . 

Interese restante - Hâtralekos kamatok ,. ___ _ 

14113 19 

992961 
147519699 

12473 -
6394 

6298U67 
11015 -
40575 -

3000 -
26593-
2952907 

6307!80 
8760123 

24 
11( 
111 
132 

Capital social - Reszvenytoke . . . . . . . 
fond de rezervă - Tartalekalap . . . . . . 
fond de penziune - Nyugdijalao . . . 
Depuneri spre fructificare - Takarek 

betetek . ~. . . . . . . . . . 666883"95 
102 Depuneri în Cont-curent - Betetek 

foly6szâmlara . . . . . . · . . . 2687·44 
115 
117 

78 99 
112 146 
144 133 

Depozit de cassa - Penztari letet . • • . 
Reescompt - Visszleszâmitolt vâlt6k . . . 
Dividendă neridicată - fel nem vett osztalek 
Creditori - Hitelezok . . . . . . . . 
Tranzitoare - Atmeneti tetelek 

Dare nesolvită după Interesele de depuneri 
- Ki nem fizetett beteti kamatad6 . . 

Interese tr nzitoare anticipate - EIOre fel-
vett kamatok . . . . . . . . 

Profit: - Tiszta nyereseg: 
Transpus din 1913 - Athozat 

1913-b61 . . . 771 ·32 
Profit curat în 1914 - Tiszta 

nyereseg 1914-ben . . • . 6728·68 

DEBIT Profit şi Perdere 

30 Interese pentru fondul de rezervă -
Kamat a tartalekalapnak 4163'50 

65 Interese pentru fondul de penziune -
Kamat a nyugdijalapnak . . . . 1357·82 

143 Interese după Depuneri spre fructificare 
- Takarekbttettk utăni kamatok . 39597'21 

113 Interese după Depuneri în Co Co 
foi, 6szâmlabetetek utăni kamatok 194-27 

552132 

39791 48 

135 Interese dela- escont - Vâlt6k utâni . 
kamat . . . . . . . . . . . 125023'35 

136 Interese dela Im rumuturi hipotecare _ 
- Jelzâlog kOlcsonok utani kamat 756·36 

138 Interese dela lmprumuturi pe oblig. cu 
cav. -- Kotveny kolcs. utâni kamat 

106 Int rese dela lmpr. pe amanet (Lom
bard) - Lombard utâni kamat . . 966•74 

13.:l Interese de reescompt - Visszleszamitolas1 kamat 59617 43 . 55 Interese dela Efecte publice - Ertek-
papirok jovedelme . . . . . . 1890·-

14( 
141 
94 
86 

114 
L~ 

• _Spese - Koltsegek : 
Salare - fizetesek . . . . . . . 
Bani de. cvartir - Lakpenz . . . . 
Adaus de scumpete- Drâgasagi ~~tl.ek 
Marce de _prezentă. - Jelenleu dijak . 
Porto - Porto . . . . . . . . . 
Spese de birou - lrodai kOltsegek . 

Dări - Ad6k: 

7440·-
1180·-
95724 

1200·-
1124·46 
4527'28 

142 Dare directă comunală şi cult. - Egye-
nes kozsegi ad6 kultusz . . . . 8138 72 

30 10010 dare de Interesele după Depuneri ., 
- 10010 ad6 a Beteti kamat utâ 1 • 3985·13 

145 Competinţă de timbru - llletek . . 20<)'64 
119 Amortizări - Leinis . . , . . 

Profit - Tiszta nyereseg 
771'32 transpus din 1913 -Athozat 1913 b61 

curat în 1914 - Tiszta nyereseg 
1914 IJen . . . . . • 6728·68 

1642898 

12333 49 
34CI. 

7500 

1 14153zJ7c 
--1- I 

148 Inten~se dela Cont-curent cu acoperire 
-· foly6-sza la kolcs. utâni kamat 5823·43 

137 Proviziuni - Iutalek • . . . . 
7C Pretenziuni descrise - Behajtott leirt kovetelesek 
79 Profit transpus Ăthozott nyereseg .. . . . . 

\ 

PASIVA 

150000 -
87433 -
24260 80 

669571 39 
2392686 

731725 84 
'910· 
116802 

1941 15 

84305( 

75v0 -

1706867 56 

CREDIT 

'::· „ •• ·.-;..; .. · .. 

13474914 
4807 36 
120488 
77132 

141532 7( 

Mariaradna, la 31 Decembre 1914. 
Thomas Pompilius m. p. 

DIRECŢIUNEA - IGAZGATOSÂG : 
şef de birou, primcontabil - iroda fânok, fokonyvel6. 

· P. Givulescu m. p. Tuducescu m. p. Raicu m. p. Meletiu Suciu m. p. Dr. Avramescu m. p. 

, 

COMITETUL DE SUPRAVEGHERE - FELUGYELO„BIZOTTSĂG: 
Subscrisul comitet de supraveghere am ezaminat conturile prezente şi 1e-..am aflat în deplină consonanţă cu registrele principale. 
Al61irott feltigyelo-bizottsâg jelen szâmlakat feliilvizsgâlta es a f6konyvekkel teljesen megegyezoknek talalta. 

A. Bozgan m. p. Georgio Botta m. p. Vasilon m. p. Papp Ilie m. p. 
. . Ioan Moldovan m. p. 

revizor expert al „Solidarităţii" - a „Solidaritatea" szakrevizora. 
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CEASURI PENTRU BISERICI. Cea mai buni api de dinţi premiatl la mai multe I 
e:xtpoziţii lnternaţtonale cu cele mai mari distincţii. SZĂNTHO 

GYULA 
fabrici de ceasuri pentru biserici 

NAOYVĂRAD, 
Damjanlch-utca 30 mim. 

••• 

.5 <> <> c <> .--. 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
--o sticlă 80 fii.- mai are durere 
1 de dinţi sau miroasă gura. : 

Ofer I ceasuri pentm blse-
~?~~iii~~ rid cari se trag odată pe 

săptămână, odată la 8 zile ,1 
odată la zi, durabile şi pre
cise. Preţuri Ieftine. Fabrică 

Ed. Bartilla-Winkler's Nachf . 
· cu putere electrici. Garanţă 

pe mal mulţi ani. Preţcurent 
la dorinţă se trimite gratis. 
Plăd (tablă) pentru ceasuri 1~-~~;:=i cari luminează noaptea, exe
cutate admirabiL - Preţuri 
Ieftine. (Sa 88) 

•• •• L. PLAN •• •• 

Wien, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară • 
pronunţat Api de dinţi Bartllla; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. hi comunele în cari nu se poate căpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

Uferantul dlecezelor gr. er. fi gr. catlL ._ 

I OiEiă~fG:&Fiiiiii: I 
ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

Strada Cisnădiei 45. SI B 11 u, Heltauer-gassa 45. 

CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOORAPIC 

ROM.ANfSC DIN UNGARIA ŞI TRANSILVA~l.A 

„CONCORDIA" 

• 

• '4 
IOCIETATll 

PB ACŢIUNI AR AD STR. ZRINYI 
I NRUL Ila. 

Plhld lpl'(Wizlonat Cii cele mal modtmt ma,lnl dia ttrlh1ltMt tl 
patrie, cai ma•hl1 tf e oale•, •••i:JIJ. de tipu, ma.nu de 
t•tat ,1 ma•tJl.i de yfl.zo.sat oli•eie, precum fi cu cele IMI 
modeme litere, prlme,te spre executare tottftl de opu-t, n
Yt.fe, lot, placate, Z'tJlilltN, ttpuitari pentru b•net 
•1 •oc1•t•tt, p1'ec11.m şi t1phit1U'i advocaţt&le, btYJ.. 
tl.n de lo1odnil, CIZDllllie şi pe11.t.l'11 petNcel't Allun;ul 
funebrale 1e executl cu cea mal mare urgenţi. Se exea1tl tot 
t.lul de lucrlrl de aceasta branfl dela cele mal simple pt„ li 
uit mal fine. - Executare prompta. - Prettiarf moderate. 

„A L B I N A", 
I N ST IT U T DE C R ED IT Ş I DE E CO NO M 11, ÎN' S I 8 11 U. 

CONVOCARE „ 

Domnii acţionari ai institutului de credit şi de economii „A L BINA", sunt învitafi prin aceasta În virtutea 
§-lui 20 din statutele societăţii la 

a XLII-a adunare genefală ordinară, 
care se va finea în Sibiiu, Sâmbătă în 15 Maiu 1915 st. n., la orele 10 a. m., în sala festivă a Muzeului 
„Asociafiunii" cu următoarea 

ORDINE DE ZI: 
1. Bilanful anului de gestiune 1914 şi raportul comitetului de supraveghiare. 
2. Distribuirea profitului net realizat conform bilanfuh.~i. 
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri culturale şi de binefacere. 
4. Fixarea preţului marcel6r de prezenţă pentru anul curent. 
5. Alegerea a 3 membrii în consiliul de administratiune cu mandat pe 5 ani, 1m membru pe 4 ani şi unul pe 2 ani. 
6. ·Alegerea a 5 membrii în comitetul de supraveghiare pe un nou period de 3 ani. 
7. Autorizarea direcfiunii pentru a face eventualele schimbări reclamate de tribunal. „ . 

Domnii acţionari, cari voiesc a participa la adunarea generală, în persoană, sau prin plenipotentiati, în conformitate cu §§-ii 23, 24 sl 25 din statutele 
societăţii, sunt rugaţi a-şi depune actllle şi eventual dovezile de plenipotentă cel mult până Mercur! în 12 Malu a. c. st. n. la 6 ore p. m. la cassa centratei noastre în 
Slbllu, a flllalelor din Braşov, Bozovlcl, Ellsabetopole, Lugoj, Marosvâsârhely şi Mediaş, sau la aitenturlle din Dlci~·Sânmărtin, Orşova, Sânnicolaul-mare şi Şeica
mare. 

Depunerea actiilor, respective a plenipotentelor spre scopul indicat se poate face şi la institutele: „Ardeleana" in Orăştie; „Agricola" in Sebeşul-săsesc; 
„Aurarfa" in Abrud; „Bihoreana" în Oradea-mare: „Bocşana" în Bocşa-Montană; „Doina" în Câmpeni; „furnica" în fădr.aş; „Lipovana" în Lipova: „Mureşana" 
în Reithlnul-săsesc; „Oravlclana" in Oravita: „Patria" în Blaj; „Sebeşana" în Sebeşul-săsesc; „Silvania" în Şimleu; „Târnăveana" în Sii:;hişoara; „Timişana" in Ti. 
mlşoara; „Victoria" în Arad şi „Cassa de păstrare în Mercurea şi în Sălişte, în acest caz însă cel mult până Sâmbătă în 8 Maiu a. c. st. n. 

Sibiiu, 29 Aprilie 1915. . . DI~ECTIUNEA. 

I 

I' 

l 
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,,ALBINA'' institut de credit şi de economii în Sibiiu. · 

l XLll·a încheiere a Conturilor cu 31 Decemvrie 1914 .. 
ACTIVE · Contul Bilanţului 

Cassa în numărar . . . . . . . . . . . . . 
Monete. . . . . . . . . . . . 
Cambii de bancă . . . . . 19.259,704'49 
Credite camb. cu acop. hipot. . . . 9.624,534'13 
lmpr. hip. în scrisuri fonciare . . . 12.115,085'63 
lmpr. hi~otecare în numărar . . . 404,h20·59 
Credite de cont-curent . . . . . . . . '· . . 
Credite personale . . .. . . . . . / . 
A vansun pe efecte publice . . . . . . . . 
Casele institutului la Centrală şi filiale, realităţi dela 
Braşov şi div. realităţi de vânzare . . . 

Efecte publice . . . . . . . . . . . . . 
Acţiuni dela diverse bănci . . . . . . . . 
Efectele fond. de garanţie al scris. fonciare . 
Efectele fond. de pensiuni al funcţ. institut. . 
Interese transitoare de efecte . . 
Mobiliar amortizat . • . . . . . 
Debitori . . . . . . 
Interese transitoare restante . . . . . 

I 

213508 44 
347 02 

28884238 62 

12519906 22 
4852240 71 
1636997 26 

43107 50 

1150274 27 
3384717 60 

314800 -
531301 -
349430 -
61118 54 

- -
7444 61 

124935164 
I 

54074367143 

Capital societar . . . . . . . . . 
fond general de rezervă . . . . . . 1.100,000·
fond de garanţie al scrisurilor fonciare 560,000· -
fond de pensiuni . . . . • . . . . · 899,315·44 
fondul „Parteniu Cosma" . . . . . . . . . . 
Depozite spre fructificare . . . . . . • . . 
Scrisuri fonciare cu 50 0 în fiorini în circul. 436,000· -
Scrisuri fonciare cu 5•'/0 în cor. în circulaţie 8.228,000· -
Scrisuri fonciare cu 4112010 cor. în circulaţie 2.292,000'-
Scrisuri fonciare eşite la sorţi în circulaţie . . . 
Cambii de bancă reescomptate . . . . . . • . 
Diverse conturi creditoare . . . . . . . . . . 
Dividendă neridicată . . . . . . . . . 
Interese anticipate pro 1915 . . . . . . . • • 
Interese transitoare de scris. fonciare . . . . . 
Profit net . . . . . . . . . . . • . . . 

e 

DEBIT, Contul Profit şi Pe""dere 

Interese· Interese: 
pentru depoz. spre fructificare 1.190,166•37 dela cambii de bancă . ... . . . . 972,048"40 . . 

cred. camb. cu acop. bip. 55fl,047"70 pentru scrisuri fonciare . . 493,425"72 „, . 
pentru împr. luate pe efecte . . . 110,621 '28 1794213 37 " 

împrumuturi hipotecare . . . . 636,984"17 
Spese: " 

credite de cont-curent . . . . · 328,11 r41 

Sala re 274.06409 " 
efecte publice . . . . . . . 199,7JJ2"27 . . . . . . . . . . credite personale . . . '. . 106,015"64 

Bani de cuartir 50,2os·- " . . . . . . . . avans pe efecte . . . . . . 3,144"12 
Impr. registre, porto, diver. . 56,772•44 " . . . . . 

53 Proviziuni Marce de prezenţă . . . . 6,260"- 387301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chirii 
Contribuţiune: 

. . . . . . . . . . . . 
Profit la monete . . . . . . . . . . . . . 

directă . . . . . . . . 96,196•80 
44 10° 'o dela interese de depozit . • . . 119,016•64 215213 

Profit net . . . . . .. . . . . . . . . . 458200 57 

2854928 91 
• 

PASIVE 

6000000 -

2559J15 44 
49186 -

22489462 39 

109560)) -
115500 -

7962386 61 
3076498 98 

4348 -
260355 69 
143113 75 
458200 57 

54074367 43 

CREDIT 

2801553 71 
27750 64 
20899 ~ 4725 

285't928l 91 

Cosma rn. p., director executiv Sibiiu, J:a1 31 Decernvrie 1914. Iosif Lissai rn. p., contabil-şef. 

• D I R E C T I U N E A: • 

A. Lebu m. p. St. Strola rn. p, Bârseanu rn. p. Dr. E. Roşca m. p. O. Dima m. p. 

Dr. Bologa rn. p. Iosif Puşcariu m. p. Dr. Comşa m. p. 

' Subsemnatul comitet am examinat contu rile Prezente şi le-am aflat în deplină regulă şi în consonantă cu registrele institutului. 

Sibiiu, 21 Aprilie 1915. 

Raportul comitetului de supraveghiere : 
/ 

Onorată adunare generală! 

Subsemnatul comitet de supraveghiare examinând conturile „Bilanţ" şi „Profit şi Perdere" pro 1914 ale institutului de credit şi 
de economii „Albina", am aflat sinR"uraticele pozitii în consonantă numerică cu cărtile principale şi extrasele din cărţile auxiliare. 

La finea anului am scontrat cassa, efectele şi alte valori şi le-am aflat în consonantă cu registrele institutului purtate exact. 

::,t' .,.... 

'! 
.l 
~I 
J 

Referitor la împărţirea profitului net de Cor. 458.200.57 ne alăturăm propunerii ctirectiunii şi o recomandăm spre primire. ~ 
Vă rugăm deci, ca aprobând bilantul pe 1914, să dati atât directiuni~, cât şi comitetului subscris absolutorul pentru gestiunea 

lor pe anul 1914. 

Sibiiu, 21 Aprilie 1915. 

M. Voileanu m. p. 
prezident. 

• 

co MITE Tu L DE supa AVE o H IA a E: 

E. Verzarlu rn. p. Ioan Henteş m. p. 

-------·~-·~·-··~-' ·- . -· ... -~----~ ............... ....,..._ .. _ .... _--~·-·----,-------------------
Tiparul tipografiei „Concordia'' societate pe actii în Arad. - Editor-responsabil: LAURENŢIU LUCA •. · 
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