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Ini Valea Zumina*) ... 
De Al. Ciura. 

In Vailca Zumina era o încăi·erare, pe via
ţă - pe moarte. 

Trei zile şi trei nopţi în şir a ţinut focul 
vrăşmaşului şi voinicii noştri au sustinut a
cest cumplit asalt, cu pieptUJrile lor. 

Mulţi din ei au rămas, pentru totdeauna, 
în câmpiile uitate ale Galiţiei, şi iarăş mulţi 
au sângerat şi au răma1s schflavi, pe urma 
cumplitului 'Puhoiu. Mai puţini au avut no
rocul a se strecora intacţi prin grindina gloan-
ţelor şi a şrapnelelor şi-şi îocheiau acum 
·rân1durile împrăştiate, în faţa duşmainului, cc 
se retrăgea. 

Voinicii se adună în prea.ima comandan
tului de companie şi acesta îi bate pe umăr, 
spunându-le vorbe prietenoase: „V'aţi luptat 
ca nişte lei..:paralei şi aţi adus cinste 1rreamului 
•nostru 1românesc". 

Feci{)·rii se îngrămădiau tot mai strâns în 
jurul comandantului, ca pentru a-l apăra, cu 
trupurile lor, la caz .de lipsă. Il iubeau ca pe 
un părinte. caTe n'a avut pentru subalterni: 
în zilele grele, decât cuvi1J1te de î1ncurajare şi 
mângăiere. Dinspre miază-noapte duşma
nul alungat se mai opria, în J"ăstimpuri, ca 
să trimită câte un şrapnel. E-rau împuşcături 
date la întâmpfa1re, ce şuerau departe peste 
capetele vitejilor, sau se opriau înaintea lor, 
-lc;i di1sta111te mari, scurmând pământul, în ne
putinţa lor de a distruge altceva ... 

- Să mergem, zise oomandantul, pentru 
azi am isprăvit! 

•) Din volumul „ln răsboiu", schiţe, ce apare zilele 
aceste, la Blaj. 

San di. 
In memoria profesorului Dr. Alexandru Bogdan. 

Din mijlocul elevilor iubit!, 
Al prietenilor, cari ţineau la el, 
S'a dus Şi Sandi, dascălul român, 
Când l'a chemat porunca sub drapel. 

A pus în rafturi cărţile lui dragi 
Şi 'n schimbul penei lui, cea cu ecou, 
A 'ncins din datorie pentru tron 
O sabie vitează de erou. 

In fruntea trupei, Doamne, cum lupta! 
Credeai că vrea să 'nvingă pentru tot! 
Şi răsbunând pe moşi şi pe strămoşi 
Să facă-un viitor pentru nepoţi. 

Şi pilda lui da roade 'ntre ostaşi 
Şi 'n scurtă vreme toţi eram eroi; 
Am fi ajuns vestiţi ca în poveşti 
De nµ cădea şrapnelul între noi. 

Şi val ce soarte crudă am avut! 
Şrapnelul ne trântise Ia pământ, 
Dar toti ne ridicarăm rând pe rând 
Ci numai El rămase 'n două frânt. 
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Şrapnelele veniau la intervale tot mai 
:iungi,· dar linia lor de dibuire se stringea to.t 
mai mult; soldaţii simţeau, cum scurmarea 
.Jor îndârjită .Je asvârlea în faţă prundişul de 
pe coaste. 

Erau svârcolirile di111 urmă; aveau feciorii 
destulă vreme, să măsoare distanta din ochi 
şi să se asvârlă la pământ, când primejdia 
li-se părea prea iminentă. 

Atunci a venit un obu~ şi caşi cânld ar fi 
voit să răsbune orbecărit:e de mai naintei 

unui soldat şi se opri în pieptul 
ofiţerului. 

Adunar~ lăcrimând rămăşiţele pămân

teşti ale scumpului lor oomandanlt şi părinte, 
îi ~ăpară în pripă groapa, rostiră o rugăciune 
şi-i înfipseră la căpătâi o cruce cioplită în 
grabă. Şi acoperiră groapa proaspătă, cu ce
tini de brad, cum se cuvine unui viteaz. 

* 
Cunoaşteţi mormântul salitair ldin valea 

Zumina? 
La adăpostul lui se odihneşte unul dintre 

cei mai lumiinaţi dascăli ai Ardealu1lui. 
El duce în mormântul acesta, - în fata 

căruia prietenii şi elevii lui nu vor avea mă
car prilejul de a-şi descoperi ca;pet~1e - ca
racterul lui de fier, comoaira de cunoştinţe 
înmagazinate cu atâta trudă. entusiasmul lui 
de apostol neobosit, ce crede în sfintenia mi
si uni·i lui de dascăl. 

Sute de elevi s'au părândat sub ochii lui 
de dascăl sever. Ei au ascuiltat :lecţiile lui cu 
atenţie, şi mulţi din ei, şi-au dat abia mai 
târziu seama, ce comoară nepreţuită li s'a 
destăinuit ·prin graiul lui. In sufletele tinere 

I 

lngenunchiati apoi lângă mormânt 
O scurtă rugăciune noi am spus. 

Ne-am ridicat din nou ca să luptăm, 
Căci focul tot mai tare s'a 'ntetit. 
Pentru bocit aicia vreme nu-i, 
Ori cât de scump ţi-ar fi cel ce-a murit 

Dar când luptam mai aprig şi vrăjmaş 

Un nou şrapnel duşman ne-a căutat, 
Da 'n loc să rupă rândurile vii 
El în pământul proaspăt s'a 'nfundat. 

Pe bietul Sandi din odihna lui 
O mână nevăzută-I scoase-acum. 
Pământul n'a fost vrednic a-1 ţinea 
Mai bine se făcuse p~af şi fum. 

Ion Băllă. 
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adevărul răsbate cu greuta1e. Sunt plăpânde, 
ca ceaira cea moale; pentru a primi deodată, 
pecetea adevărului; orice adiere de căldurfi 
k inmlădie, orice suflu mai rece le încreme· 
neşte. 

Dar vremea întregeşte lipsurile vârstei. 
Vorbele cuminţi, cairi adese au intrat pe o 
ureche a elevului, ca să iasă apoi pe alta, lasă 
totuş ·o unnă în intelect şi sămânţa ce durmia 
sub creernl plăpând, iese apoi la iveală, şi în 
caisuri, când ea părea asvâTlită pe pământ 
sterp. 

Glasul luminatului dascăl dela Braşov a 
amuţit, dar ecoul 1lui rămâne pentru totdeau
na. Cuvântul lui, ce răsuna dela catedră, are 
de acum o însutită putere, căci asupra lui se 
proiectează apoteoza eroului, re a murit pe 
câmpul de onoare, cu sabia în mână. 

„Aşa mor eroii vrednici de admkat" -
a zis Schiller. 

* 
S'ar părea, că e o distantă cam mare 

dela catedră la - ero~sm. 

Şi ţ{)tuş - nu e! 
Dascălul!, oare îşi' cheltuieşte cea mai 

înaHă eoorgie a tinereţii şi a nervil()ll" lui su
rescitaţi, pentru a 1revărsa asupra generaţii
lor ce se ·suocedează, lumina re o poartă în 
suflet; dască1J!tfl ramâ111esc mai ales, e un erou, 
ce-şi sfăşie necontenit sufletul în mii de fă. 
râme, pentru a hrăni ou ele, odraslele tinere, 
ce au lipsă de povăţuitor. 

fdealul ce-l călăuzeşte îi dă puteri veşnic 
nouă şi el nici nu ia seama cum anii se scurg, 
cădi cei oe-ll aiscu'ltă sunt aceiaşi elevi plă
.pânzi şi nea'Stâmpăraţi, pe cari îi cunoscuse 
din ziua, când a urteat pentru întâia dată ca. 
tedra. 

pironiti într'un loc tresare numai din când în 
când îşi mişcă buzele, par'că ar vrea să spună o 
vorbă, dar nu zice nimica ci scapă lacrimi din 
ochii săi roşi de plâns. In odae e sgomot. Unii 
cântă, altii tin discuţii întinsne, tot! sunt veseli, 
par'că au uitat de toate, numai Nitu, băiatul 
văduvei Anita, care-l iubea ca ochii din cap, 
căci acesta îi era singurul sprijin după moartea 
tatălui său, nu vede, nu aude pe nimeni, nici o 
rază de bucurie nu luminează fruntea lui şi în 
sgomotul cel mai mare sboară cu gândul de
parte la camarazii săi de pe câmpul de luptă, 
cu cari a petrecut multe zile, deşi grele şi nesi
gure, totuş pline de veselie pentru el, - cugetă 
la rn'aica sa bătrână şi-şi aduce aminte de astă
vară, când umedă de plâns l'a sărutat pe irunte 
şi a zis: „De-acum n'am la ce trăi, dragul meu, 
căci ce a .fost mai scump am pierdut". Par'că şi 
acum o vede cum toarce la gura sobii încălzin-
du-se lângă vreascurile, ce ard plesnind şi răs
pândesc căldură şi lumină în odaie. Par'că vede o1·n spital ' cum stropi de lacrimi alunecă pe obrazul sbâr-

. • cit al bătrânii şi cad apoi pe tortul de pe fusul 
·' 

E într'un spital dintre acelea multe ce cu- ce se roteşte liniştit. Fata lui e palidă curretând 
prind în încăperile lor soldat! răniti pe crânce- la casa tristă şi Maica Precistă cu capul plecat 
nele câmpuri, unde bântuie răsboiul european. spre bătrâna, ce e aproape de pragul gropii si 
E îJltr'un spital din Leoben. Pe patul dinspre numai de un fir subtire de viată mai atârnă. 
fereastra de lângă stradă stă un biet om trist 
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Din când în când ridică palma şi ştergându-şi 
fuhitu-i trup l'am adunat frumos privind departe vălul alb de nea, care acopere sudoarea de pe fruntea înfierbântată, oftează 
Şi spre odihnă vecinică l'am pus. muntii dimprejur în vreme de iarnă. C . ..:u:..:o..:c.::h.::ii~_a_da_·,_1c.;.,_c_a..;.ş1_· c_â_n_d_a:_c_e_a_st_a_i_-a_r_m_ai_P_o_t_ol_i_a_m~a~r-ul_s_u_-
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,J:levii vin şi trec; multi îşi uită de dasca
fol entuziast, câţiva îi păstrează amintirea, 
apoi îl uită şi ei~ 

Şi el urmează a-şi ţinea lecţiile, cu ac~eaşi 
însufleţire tinerească, până în drpa când ob
se1 vă cu mirnre, că lumea îl trece bi·nişor la 
pensie. Abia atunci îşi dă seama, c'a îmbătrâ
nit - şi abia îi vine să creadă! 

Coboară-I însă de pe catedră, dă-i zalele 
răsboinice şi pomeşte.Jl pe câmpul de luptă. 
El se rumpe atunci din lumea preocupărilor 
intelectuale, obişnuit aş îndeplini totdeauna 
datoria cu· pedantism. 

Şi pleacă.„ 

El merge liniştit, cac1 are în juru-i o în
treagă cohortă <le cunoştinţe, despre cari 
vorbise, cu atâta elan, elevilor. Toţi vitejii 
antichităţii şi a'i literaturii moderne se atin 
pe urma lui, îmbărbătându-l: Achm cel ase
menea zei!Olr, ttoctor cel înfricoşat în răs
boaie, vicleanul Uhsse, Enea cel temător de 
zei, Siegfrid şi toţi vitejii Wallhalei ... De altă 
parte îl călăuzeşte ttoiraţiu Cocie şi Muciu 
5caevoJa, Scipio şi ttanibail, o serie i1nfinită 
de viteji legendari: Mihu copilul, Gruia lui 
Novac.„. până la Mircea cel Bătrân şi Mi
haiu Viteazul..„ 

S'ar putea să dea greş dascălul nostru, 
Îll_tr'o ga1rdă atât de ilustră? 

S'aT putea să-şi uite de aceste figwri mă
reţe, pe cari le-a ridicat în slavă, drept pHde 

. de urmat în faţa ,elevilor extaziaţi? 
El nu poate merge decât pe calea cea 

dreaptă, păşind liniştit şi mândru în fata 
Morţii, ce-i rânjeşte la fiecare pas. 

De acum catedra rămâne văduvită, dwr 
.duhul viteazului dascăl va pluti 'de-apururi 
asupra ei, vestind elevilor, şi după moarte, 
ltcţitle pecetluite cu sânge, despre: bine, fru
mos şi adevăr. 

Biroul 1rămâne văduvit şi el! Mâna, ce 
nu cunoştea niciodată oboseala, va conteni de 
a răsfoi prin cărţile bătrâne, şi de a înşirui 
apoi pe filele albe, rânduiri mărunte de înţe
lepciune şi adevăr. Şi creerul veşnic agitat) 
se odihneşte acum, fără să mai făuriască noui 
,planuri de activitate, penim o literatură să~ 
racă, cu muncitori aşa de puţini„„ I 
fletului său • .E greu. Piciorul lovit de un glonte 
otrăvitor şi blăstămat îl doare, rana sângerează 
necontenit şi osul H arde ca de foc. Nu poate 
călca cu dânsul numai sprijinindu-se în două 
bâte, îl târeşte după sine ca un trunchiu mort. 
fără simtire. Aproape în fiecare zi îl cercetează 
medicul,· îl lea1?:ă cu felurite medicamente, ca 
să-l cureze; iar când tremură de durere şi lu
mina ochilor e învăluită în negură, când bietul 
băiat voieşte să tragă piciorul nemai putând răb
da, atunci medicul îl adie pe obraz cu iubire 
fiiască şi-i spune în limbă străină: „Ruhig mein 
lieber Sohn" (fii liniştit iubite). Nitu se mulco
meste puţin, dar totuş tremură scrâşnind din dinti 
şi făcând mânile pumni, par'că ar vrea să lo
vească pe cineva, respiră adânc fără să scoată 
cel mai slab tipet de durere. După ce-I lngri
jeşte, îl lasă iarăş în pace, ca să se liniştească şi 

să-i mai contenească chinul. EI mai aruncă o
dată privirile afară şi cugetând, câte de departe 
până în satul său, cugetând ce vor fi făcând 
ceilalţi feciori cari plecaseră cu el şi văzân
du-se numai singur în cercul unor flinte ce nu 
vorbesc limba lui, pleacă capul în jos şi acope
rindu-şi fata cu mânile, plânge ca un copil mic. 

Iată o îm!;'rijitoare blândă se apropie de dân
sul şi bătându-l pe umeri îi zice: „Was ist mit 
dir"? (Ce-i cu tine?) Nitu ridică atunci ochii 
roşii de plâns în sus şi privind-o drept în fată 
pune mâna la inimă, dă trist din cap, fără să 
zică un cuvânt, ca şi când i s'ar fi legat ~raiul 
în gură şi n'ar mai putea răspunde la întrebare. 
lngrijitoarea îl mai intreabă odată de ce plân-

„R O MAN V L" · 

figura 1Jui .11ncremeneşte deodată, ca o 
marmoră, ca o statuie„„ 

* 
In Va·!ea dela Zurnina - e linişte. 

Vineri, 19 Martie 191.5. 

fulgii se cern încet-încet peste mormân
tul unui viteaz al condeiului şi al spadei. 

Dormi în pace, prietene Dr. Alexandru 
Bogdan! 

Jertîa Românilor pentru tron şi patrie! 
lista soldaţilor Ron1âni din comuna BERZASCA, comitatul 

Caraş·Severin pe câmpul de luptă. 
(Sfârşit) 

COMIT AGII. 1 
Sub comitagii nu este a se întelege comitagii j 

din răsboiul balcanic, ci acei locuitori din comuna 
noastră, cari de bunii voie, cu îmbrăcămintea si 
mâncarea lor, fără plată · 

lnfiin(area acestei trupe de vo
luntari, grăni~eri, adecă „comitacl" - cum se nu
mesc - este a se mulţumi dlui 
major de jandarmi, care le dă instructiile necesare. 
Cu to(ii au depus jurământul pentru tron şi patrie 
în sfânta biserică prin preotul local, care le-a ţinut 
o frumoasă cuvântare. · 

Sunt provăzu(i cu arme ruseşti (ce au ajuns în 
posesiunea armatei noastre). lntreaga trupă este 
împărfită în 4 divizii, fiecare divizie îşi are coman
dantul său, iar comandantul suprem este d. serg. 
major Fac serviciul ziua-noapteo· 

fncât dau mare ajutor 
jandarmilor. 

Ti-e drag vâzând această bravă trupă, care-şi 
împlineşte datorin(a fată de tron şi patrie; moş
negi cărun(i, tineri feciori în opinci, suman şi CllŞ
mă, CU puşca fa umăr şi CU traista 'n spinarie Cil 

bucate, par' că te simti în vremea grăni(erilor bă
trâni ... 

Până când aceşti grăni(eri vor veghia la malul 
Dwu1rei bătrâne, nu. ne vom teme de invaziunile 
neprietenului! 

:Raichici Nicolae, căsăt. 
Marta Simion, 3 copii 
Mâncociu Gruia. june 
Raichici Adam, 3 copii 
Tioia Nicolae a Lixandri, june 
Marchescu Nicolae, june, 17 ani 

220 Achim Armanca. căsăt. 
, Vela Dimitrie, căsăt. -

Neiescu Dimitrie, 4 copii 
Vucec Geonze, căsăt. 
Petraşcu Aron gonaciu, iune 
A\utaşcu Simion, 2 copii 
Vucec Macu Treica, 3 copii 

ge, dar înzădar încearcă să-l 1mângaie. nu 
poate şi adiindu-l numai cu mâna uşoară pe 
fata lui umedă de lacrimi arzătoare îi zice în
cet: „Sei ruhig mein Nitu"! (Fii liniştit Nitule!) 

Băiatul conteneşte, îşi şterge lacrimile şi 
luându-şi cârjîle se sprijine~tP., umblând într'un 
picior prin odaia caldă şi încăpătoare, unde se 
află. Păşeşte câţiva paşi şi iarăş se opreşte o
stenit ca şi cân.d ar fi făcut drumul la Ivangorod, 
unde într'un măcel inrrrozitor îl lovise nemilo
sul glonte. Pleacă iarăş printre paturile albe, 
cari sunt aşezate rânduri Î·n odaie. Ajungând 
la cofa cu apă proaspătă de munte, cum avea 
şi el acasă la izvorul de sub coasta cu copaci 
şi tufisuri verzi, ·ia un păhar, îl bea cu poftă, ca 
să-şi mai poto1 ească focul ce-i arde lăuntrul, 
apoi turnând apă în pumni îşi spală fata trasă j 
şi albă ca varul de pe r>ărete. Ştergându-se apoi 
cu mâneca cămeşii mai scoate un oftat adânc I 
şi răzimându-se iarăş în cârji, se întoarce la 
patul său de suferinţă, Aci se Iasă încet pe pernă 
şi întinzând piciorul bolnav îl acopere cu o 
cergă uşoară şi moale de lână, aboi atinteste 
ochii în sus par' că ar· vrea să străbată cu pri
virea sa bolnavă plafonul sau să soarbă dintr'o
dată lampa electrică ce stă neclintit înfiptă a-
colo sus şi varsă valuri de lumină ar<Yintie peste 
cp.petele tuturor pacientilor. Inima sa sdrobită 
de chin bate tot mai tare. Ce n'ar da el astăzi, 
să se vadă la un loc cu camarazii săi, cu cari 
a plecat astă-vară de-acasă, strigând: „Să tră
iască împăratul'', ce n'ar da să vadă pe Naie, 
prietenul său cel mai bun, ce l'a scăpat odată 

Dragulescu Nicolae, căsăt. 
Vela Iosif. 1 copil 
Drăgan Marin, 3 copii 

230 Paici Iosif, 2 copii 
Andrei Ion, 4 copii 
Andrei Stria, 4 copii 
Ion Seraiin, june 
Ginu Florea, june 
Raichici Ilie a Gligori, 1 copil 
:Arsici Sava, 1 copil 
Curia Adam, 4 copii 
Velicico Nicolae, 4 cooii 
Tioia Constantin, 3 copii 

240 Marcovlci Simion, 2 copii 
Băciia Ilie, 1 copil 
Ivaşcu Sava, căsăt. 
Vucec Sava, căsăt. 
Curea Iosif, căsăt. 
Raichici Rista, 2 copii 
Tioia Alex. a lui Bârcu, 1 copil 
Armanca Sava, 2 copii 
Draghiciu Marin Teaca, 1 copil 
Tioi.a Nicolae, 2 copii 

250 Tioia Ştefan, 2 copii 
Putnic Nicolae, căsătorit 
David George, căsătorit 
Gruiei Costa, căsătorit 
Armanca Miha~l. 5 copii 
Marcovici filon, are 1 copil 
Mâncociu Gavt11ă, căsătorit 
Marcovici Dimitrie, are 2 copii 
Raichici Nicolae a lui Luca, 1 copil 

260 Marta Ilie, are 2 copii 
Raichici Ilie, 2 copii 
Tioi3 Petru a lui Sâmziana•, căsătorit 
Marcovici Ioan, 3 copii 
Turmac losii, 3 copii 
·Gherbaci Petru, 2 copii 
Ivaşcu Eftimlu, 4 copii 
Bălăban Vichentie Cămătariu, 2 copii 
Ciortuz Dănilă, 5 copii 

din ghiarele duşmanilor î·ntr'o încăierare şi la 
un atac cu baioneta. Cât de vesel era când îl 
auzeai strigând: „Hura" şi „Copii, după mine, 
pe Muscal să-l sfărmăm''. Ce plin de viată se 
arăta atunci când moartea rânjea înaintea lui 
să-I înghită. Cu cât curaj se avânta ca un leu 
ce nu cunoaşte frică, - doar ruşinP dună ce 
n'a reuşit - în ploaia de gloante. care l'au pus 
bietul Ia pat. Cum îi sălta inima când după o 
luptă câştigată, unde excelase mult, veni că
pitanul şi-l decoră cu medalia pentru vitejie în 
fata tovarăşilor săi de muncă. A fost, dar a tre
cut ca un vis, care nu se mai întoarce, a trecut 
ca un vânt ce cât de mare să fie. totuş de:a 
o vreme trebuie să înceteze, şi din toate ce 
mângăiere i-a rămas? Aducerea aminte e sin
gura bucurie ce îl în.soteste. 

Uşa odăii se deschide deodată. îngrijitoa
rea vine cu mâncare la patul pacientului. Ea a
pare ca o fiintă de pe alt tărâm, ce vine să po
tolească sbuciumul unui om bătut de soarte. 
Cum ajunge, aşează ceaşca cu lapte pe scău
nesul de lângă pat şi H îndeamnă să mânânce 
ceva. Nitu apucă cu mâna tremurândă lingura 
de tinichea, soarbe. odată„., de două-ori din lap
tele fierbinte, de pe care aburi străvezii se ri
dică în rotogoale. Dar când voieşte să mai soar
bă, nu poate, pare că un nod i s'ar fi pus în gât 
şi lăsând lingura din mână, pleacă capul greu 
iarăş pe perna moale. Sora îl îndeamnă să mai 
guste puţin, dar el nu răspunde nimic, ci numai 
dă din cap. Ea îl adie pentru ultima-dată în a
ceea zi cu mâna pe fata sa posomorîtă şi uitân-
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Vineri, 19 Martie '1915. 

270 Mâncoci Mecu a tui Curiacicâ, 5 copii · 
Radovan Alexandru, căsătorit 
Paici Nicolae, 3 copii 
Miciu Nicola~. 3 copii 
Marchescu Iancu, 5 copii 
Raichici Macu, 2 copii 
Tioia IGsif a lui Panta, l copil 
Ilici Petru Dârleanu, 2 copii 
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Ilici Alexandru Dârteanu, 3 copii 
Gaita Sava, căsătorit prăvălie de Confecţiuni 
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dlui Filipescu, prinosul celei mai călduroase 
mulţămiri. 

Pentru acelaş scop am mai primit din partea 
băncii J\.\armarosch-Blank una sută lei. 

Rug<1ndu-vă a aduce aceasta la cunoştinţa 
publică. Primiţi, vă rog, asigurarea considera
tiunei mele. 

Bucureşti, 31 Ianuarie v. 1915. 

Dr. Nicolae Şerban. 
* 2so rerovan 1oan, s copu pentru dame în ARAD. 

Velicico Vichentie, 1 copil adoptat Aşa, credem, - scrie „G. Tr." - că nobilul 
Man Teodor, 2 copii gest al dlui filipescu ~ avut în vedere sănnana '· 
Vela \George, june ' Gruescu George, june Tara .. Oltului, unde lipsele sunt mari, iar de aiu-

Raichici Ioan, 2 copii toare nu sunt împărtăşiţi nici cei cari numai îşi 
Ion George, căsătorit • târăesc viata de pe o zi pe alta în cea mai nea-
Mareşescu Costa, căsătorit gră mizerie. In numele acestora îi aducem şi 
Ţioia Nico1ae, 2 copii H ut w 11· Atn noi dlui filipescu cea mai s•nceră mulţămită, 
Marta Vichentie a lui Avram, june, 17 a-ni o a dorindu-i ca bunu-I Dumnezeu să-i răsplătească 

290 Paici Iosif Crăcuda, 2 copii cu prisos fapta cea bună, creştinească şi ro-

~~~!~ \~ft~' j~n~opil l c· o s r· o . E .i:I mâ~eeass~ă~neşte, că d. deputat Nicolae Şerban 
Mâncociu Ion a tui Chitu, 2 copii are autorizaţie de a aduce si vre--0 douăzeci va-
Orbulescu Nicolae Chirtoş, căsătorit goane. bucate pentru aceiaşi sărmani şi neno-
Armanca Iosif, 2 copii rociţi oameni. Dacă e aşa, ceeace ne va lămuri 

296 Szatmâry Ioan, 3 copii. dl deputat, nouă şi la toţi fii Tărj.j Oltului acea-

1 

I stă veste numai buourie ne poate face. 
Comunicat prin: Sava Gotumba. • • • I Să deie Dumnezeu ca svonul răspândit să 

(Comuna Berzasca e situată între Baziaş - din cottelen, pepita Ş.I alte stofe I fie faptă adevărată! 
Orşova, la gra11i(a Serbiei, pe malul Dunărei. N11- J dă I • b • 
mără 1580 suflete româneşti). a mo cu ce mal un croi, ---------------

Efectivul armatei române. 
- 900.000 combatanti. -

Cetim în „Seara": 
'Efectivul de răsboiu al armatei române a spo

rit dela 600.000 ,combatanţi la 900.000. 
Se întelege ·Că trebuie să explkăm de îndată 

de unde a răsărit .acest spor de 300.000 oameni 
sub vârsta de 40 ani. 

J:xplicatia e totuş foarte lesne de dat. 
Pdn recrutarea anticipată a claselor 1916 şi 

1917 efectivul a fost sporit cu 120 mii oameni. 
Restul .până la 300 mii îl reprezintă scutiţii şi 
refoi maţj.j cari au fost revizuiţi. 

Da, au fost găsiti ca buni pentru serviciul 
militar, de care se crezuse scăpaţi, 180.000 din
tre acei cari fusese scutiţi şi reformaţi. 

Constatăm deci că 120.000 tineri din contin-
gentele 1916 şi 1917, uniţi cu cei 180.000 foşti 
·scutiţi şi reformaţi formează plusul de 300.000 
la efectivul de 600.000 combatanţi cunoscând 
până anul :acesta. 

In caz de răsboiu deci, tara va avea ·CU ce 
complecta golurile ce s'ar face în rândurile in
trate în luptă. 

du-se drept în ochii lui îi zice lin, par'că să nu 
o audă cineva: „Gute Nacht" (Seara bună). Nitu 
desc~de ochii mari, ridică putintel capul şi fă-

' când un semn de mulţumire se întinde cât e de 
lung în patul său de trudă. 

* 
:E târziu. Clopotul dela biserica cea mare 

bate ora 12. Intunerec de plumb s'a lăsat peste 
pământul adormit. Lampa electrică din odaie 
încă s'a stins ca să nu mai jeneze pe pacientii 
culcati. E tăcere, numai o voce bolnavă, numai 
un plâns sdrobitor mai întretaie adânca linişte 
ce domneşte pretutindeni. $i cine e acel suflet 
năcăjit, cine e acea fiinţă sbuciumată, ce nu-şi 
poate afla repaos nici când doarme şi apa în 
izvoare? E Nitu nostru, e băiatul iubit al bă
trânei văduve Anita, ce-l boceşte necontenit ca 
pe un mort. 

Suspine dureroase. rupte din inima lui sân
gerată, străbat plângătoare întunerecul noptii 
şi se pierd făcând loc altora ce urmează după
olaltă. 

Pecica-rom., Martie, 1915 

Ioan Sabie. 

acum dela 35 coroane în sus. 

' • 
JACHETE 
după moda cea mai nouă. 

Jachete scurte, 
Capoate de sport, 
Jachete de mătasă, 
Capoate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate 
fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. 

' • 
Blnie ~i haine ~e ~~lin. 
Preţuri fixe! Telefon: 238. 

(Ra 2376) 

O donaţie a d-lui 
N. Filipescu. 

Cetim în „Olteanul" din făgăraŞ: if oile din 
Tară publică următoarea mulţămită: 

Primim următoarea scrisoare: 

Dommde redactor! 

Cu o vie satisfacţie vă aduc la cunoştinţă, 
că dl Nku Filipescu mi-a încredinţat suma de 
trei mii lei, donate de d-sa pentru ajutorarea 
imediată a orfanilor şi vă<luvelor luptătorilor 
români dintr'un anumit tinut al Transilvaniei. 

ln numele fruntaşilor din acel ţinut îi datorez 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - ln Polonia rusea.scă şi în Ga
liţia occidentală am respins şi ieri atacurile izo
late ale duşmanului. 

Pe frontul din Carpaţi nu a avut loc nici un 
eveniment esenţial. In regiunea Wyskow deta
şannentele duşmane au încercat în cursul nopţii 
să-şi înoiască atacurile pentru ·reocuparea pozi
ţiunilor cu.cerite de trupele noastre. Atacurile 
aceste au eşuat pretutindeni. 

Spre sud dela Nistru se dau lupte în unele 
locuri. Situatia nu s'a schimbat. Spre sud dela 
Cernăuţi, avansarea infanteriei duşmarne pe ţăr
mu·! sudic al .Prutului s'a prăbuşit în focul nostru .. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se an un tă: Pe câmpul de răsboi din Apus: 5pre 
nordvest dela Arras, lupta ce s'a dat pentru 
vârful de muinte ce se ridică pe coasta sudică a 
înăltimei iloretto, s'a terminat în favorul nostru. 

In Champagne spre apus dela Perthes şi spre 
nord dela Le Mesnil, Francezii au atacat fără 
suoces de mai multe ori în cursul zilei şi spre 
nord dela Le Mesnil au pornit. noui atacuri cu 
forte mai mari. Lupta continuă. 

In Argonni lupta încă nu s'a terminat. De pe 
povârnişul, .ce .coboară spre ost dela Argonni şi 
spre nord-vest dela Vauquois, .pe .care se întă
riseră pe scurtă vreme Francezii, l-am respins 
pe duşman. In Bois de Pretre spre nordvest 
de .Pont â Mousson au eşuat două atacuri 
franceze. · 

In Vosgi se dau numai lupte între artilerii. 
Pe câmpul de răsboiu din Ost: Am respins înain- · 
tările slabe ale Ruşilor spre Tauroggen şi Lang
sargen. Am mai respins şi încercările Ruşilor 
de a străbate între Skva şi ·Orzye. 

Spr sud dela Vistula nu e nici o schimbare. 
Constantinopol. - Dela cartierul principal 

otoman se anuntă: Asediatorii n'au întreprins 
azi nici o actiune împotriva strâmtorilor, la a 
căror intrare stau sentinelă câteva vase duş
mane. 

Rennenkamf pe frontul din Polonia. 

Bâte. - Se află din Petrograd, că după o 
scrisoare sosită cu poşta ulterioară publicată 
în „Bfrjevia Wedemosti" reiese, că generalul 
Rennenkamf a sosit iar pe câmpul de luptă d!n 
Polonia. 

Chestiunea insulei Lemnos. 

Atena. - Guvernul grecesc a aflat că echi
pajul vaseior străine din Lemnos a fost alter
nativ îmbarcat şi debarcat; acum se iau infor-

-------· ·-----~ .,/ 
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matiuni dela autoritătrle locale. Dacă se va do- I 
vedi că este caz de violare a neutralităţii, gu- i 

vernul grecesc va protesta pe lângă guvernele , 
respective. I 

Anglia are în chestiunea aceasta un punct '. 
de vedere special, şi adecă. ministrul englez E- ! 
!iot a declarat corespondentului unui ziar că : 
Turcia nu recunoaşte stăpânirea Greciei asu- j 
pra insulei Lemnos, chestiunea nu este dar încă 
tranşată; Anglia n'are însă intentiunea să ocu
pe definitiv insula. 

Răcirea raporturilor intre Anglia 
şi Grecia. 

Sofia. - Anglia a rechemat telegrafic pe 
ofiţeri din misiunea engleză, care reorganizea
ză flota greacă. 

Lupte violente lângă Boian. 

G. Burdujeni. - Persoane din Cernăuţi, so
site azi la Suceava, aduc ştirea că ieri seară 
pe la orele 9, au început iară lupte violente în
tre Austro-Ungari şi Ruşi, lângă Boian. Rezul
tatul a fost că Austriecii au reuşit să respingă 
pe duşman şi să facă 500 prisonieri. cari au 
fost aduşi sub escortă astăzi de dimineaţă, la 
Cernăuţi. 

In urma acestei victorii, a Austriacilor, o 
mare bucurie domneşte în sânul populatiei bu
covinene. 

Luptă in apele olandeze. 

Rotterdam. Pescarii, cari au sosit cu 
bărcile lor alaltăieri seara la Ymuiden spun 
că în apropierea ţărmului olandez se dă pro
babil o luptă mai mare. Ei au auzit timp înde
lungat bubuiturile tunurilor, iar după ameazi 
între orele 2 şi 3 au văzut două vase de răs
boiu engleze, ·un submarin şi două ·distrugătoare 
de tor pile. Vasele mergeau cu o mare celeritate 
în direcţia nordostkă. 

Jnchiderea sesiunei corpurilor 
legiuitoare române. 

Bucureşti. - Sesiunea corpurilor legiuitoare 
române a fost închisă ·cu următorul mesaj: 

Domnilor senatori, 
ln împrejurările în care ne aflăm simt o 

deosebită şi înaUă mulţămire să constat lumi
natul şi patrioticul concurs ce a-fi dat guver
muui .Meu, şi pentru care ţara împreună cu Mine, 
vă vom fi recunoscători. · 

Rog cerul să ocrotească şi să binecuvinteze 
scumpa noastră patrie. 

Eu declar închisă sesiunea ordinară a Cor-
purilor Legiuitoare. f'erdinand. 

INFORMAŢI UNI. 
. Arad, 18 Martie 1915. 

Moartea unui erou. Din laşi se telegrafiază 
ziarului „Universul" din Bucureşti: Din sarsil 
particulară suntem inf ormati despre soortea a
dânc mişcătoare a locotenentului, român Alin 
Motu din armata austro-ungară. El a avut să 
lu/Jte în luptele din urmă dela Boian cu JO Ruşi 
deodată. ln sf ârsit Ruşii încunjurându-l l-au 
desarmat. Când i-au luat însă şi sabia şi l-au 
făcut inofensiv, ofiţerului, i-a reuşit, să se smân
cească din bratele du.şmanului şi cu un glont de 
revolver să-şi pună capăt vieţii. Moortea ofite
rului român erou-scrie· „Universul"-a produs 
o imTJresie adâncă atât în rândul ofiţerilor din 
armata austro-ungară cât şi a ofiţerilor ru.şi. 

„R tfM l N U [" Vineri, 19 Martie ·1915., 

O conferintă a dnei f rench. Doamna Des- I Boa lele epidemice şi ravagille lor în Serbia. 
pard-french, sora· mareşalului John French, ' ~cful misiunei Crucii roşii olandeze. dodornl 
generalul şef al corpului expeditionar britanic, ; I,rcnho_ven, a sosit la Viena din :Serbia şj va 
· f . . . . d :- :-- „ , . J=> P cca zilele acestea spre Olanda, mmremia cu 
m ranta, a sosit. e cata\a 'reme m ,ouen, personalul misiunei. Asupra conditiunilor sani-
unde are numeroase legături de familie. Pre- tare din Serbia, T~·enhoven snpn~ că de cu 
şedinta societătii femenine de ajutor, cunoscând toamnă locuiesc acolo mai ales tifosul abdom!
sentimentele şi frumoasa dictiul'le a doamn('i nai. fcbrC:,)Jurpm:ică, diare~. fcbri!ă ;_ p1imel~ 2 

. _ , . . . boale au rncut deJa multe m11 ele v1ct11ne, mai a-
~e.spa!d~f~·ench, a ~ug~t o, 111 nume~e asocia- ! Ies după bătftlia dela Valjevo, când mortii au 
t1ei, sa tma o conferinţa. ln fata unm numeros · stat multă vreme neîngropaţi, iar spitaleie hi
şi ales auditor, sora generalului french a vor- gienice erau supraîncărcate. ln câteva săntă
bit despre ,,lntelegerea cordială intre femei" n~â!1i ~u ~u~ombat de f~b~·ă P~.r~ură. 40 de ~e
cu pivire la viitor şi restrictele prin care trec. d1c1 ~arb1. ş1 23 de medici stra.1111, dmtre cal*! 2 

amencam. In cazarma dela N1ş, unde sunt m-
Intre altele conferenţiara spune: casarmati ofiterii austro-umniri prisonieri, con
„Soldaţii noştri murind în luptă cu inami- ditiunile sunt mai favorabile în ce priveşte cu

cul sunt nişte eroi. Noi îi plâng·em şi-i invidiem rătenia şi higiena, aşa că acolo aceste hoale 
t 'd v V • • • v v • v • n'au bântuit, dar în locuintele soldatilor cum si 
oto ata, c~ci. nu e~te cu. putmţa ca s~ aiba Cvl- în spitalele rănitilor sârbi se constată un pro-

neva un sfarş1t mai glorios. Dar cura1ul lupta- cent. relativ urcat de decese. (Cor. Bur.) 
torilor noştri nu este mai sublim ca acel al ma: 
melor, al sotfilor cernite, a căror viată a fost 
sacrifh:aită, în persoana scumpilor lor dispăruţi". 

Terminând conferinţa sora generalului 
French, se adresează femeilor franceze, cu cu
vinte pline de mângăiere şi idealism, îndem
nându-le să~şi stăpânească durerea: 

„Ridicaţi-vă din durerea voastră şi lucraţi 

cu ei pentru cei cari rămân. Ziditi cetatea vii
torului, pentru care eroii naţiunilor aliate sunt 
morţi; cetatea popoarelor şi a indivizilor, uniţi 
pentru eternitate în vace pe care sinS?:ură drep
tatea poate să o dea." 

Sermana Bucovină. Dintr'un articol apărut 
în „Universul" din peana dlui Mihail Sadovea. 
nu retinem următoarele rânduri duioase: 
, „ Ţăranii aceia vioi şi dârji, pe cari i-am 

văzut în munţii Buoovinei, la Câmpulung, la 
Doma şi în jurul mormântului lui Ştefan-Vodă, 
s'au luptat cu vremuri vitrege, cu reavoinţă, 
cu sărăcia şi încet-încet s'au ridicat, într'o au
roră de conştiintă naţională şi la o situatie eco
nomică şi politică mai bună. Pământul srămo
şesc al Bucovinei, frământat cu atâtea suferinti 
şi lacrimi, le devenea mai scump prin durere. 
Durerile, iubirile şi mormintele ale noastre 
ş'ale generaţiilor trecute, sunt patria. Şi puţinul 
lor cu durere dobândit !'au apărat cu arma în 
mână nefericiţii noştri frati din Bucovina. Dar 
peste regimentele lor distrsue au trecut cazaci:, 
au stăbătut câmpiile, au urcat muntii ş'au ajuns 
să pue foc şi în paşnica gospodărie a unui 
Gheorghe Hutu, care poate e vrednicul gospo
dar de care mi-am adus aminte. 

.Soarta fratilor noştri bucovineni e cu atiit 
mai tragică, cu cât peste i:!ranită, la noi, aceste 
lucruri n'au fost ştiute, ori, când au fost ştiute 
au fost primite c'un palid şi stânjenit zimbet. 

Şi asta într'o tară în care mii de glasuri. cu 
drept cuvânt au protestat împotriva sălbătă
ciilor dela Louva'in. 

„ .. Şi acuma iama se întoarce iar la cămi
nuri părăsite şi ninge iarăş peste case îndoliate 
şi peste ruini, în trista tară a Bucovinei." 

Consplratie in contra regelui Constantin al 
Greciei. Ziarele italiene vestesc din Atena: Se 
înmultesc dovezile că afară de prisonierul Atha
nas Kaziori, pretinsul nebun, care s'a făcut sus- · 
pect de un atentat în contra revelui Constan
tin, au sosit în Atena mai multi foşti membri 
ai clubului grecesc din Paris, apartinând unei 
societăti de conjurati în contra vietei regelui. 
S'au făcut mai multe arestări în Salonic şi A
tena. 

Contele Kârolyi s'a înscris ca voluntar pen
tru răsboiu. Deputatul conte Mihail Kârolyi, 
conducătorul partidului indepenedent, s'a în
scris ca voluntar pentru răsboiu, a fost găsit 
apt şi înscris în regimentul întâi de husari. 

Asigurări de viată pentru caz de răsboiu. 
Se ştie, că băncile de asigurare garantează su
mele asigurate asupra vietii bărbaţilor mobili
zaţi numai cu anumite restrictiuni. Suma în
treagă - pentru caz de moarte în răsboiu -
se plăteşte întreagă numai dacă la decretarea 
mobilizării cei asiguraţi au plătit adausele de 
premii prescrise, cam 4-6 % a capitalului asi
gurat. 

Considerând însă că prin asentarea glota
şilor din grupul B, aproape fiecare bărbat poate 
ajunge sub arme. Banca noastră de asigurare 
a crmtat să afle o deslegare potrivită pentru cei 
ce ar voi să se asigure de aici înainte pentru 
caz de răsboiu, aşa ca în caz de moarte să pri
mească întreaga sumă asigurată. Şi după infor
matiunile ce Ie avem, această bancă a intrat în 
legături cu cele mai mari institute de asigurare 
din monarhie - aşa ca să poată face asemenea 
afaceri. Prin mijlocirea ei glotaşii asentaţi din 
grupul B. pot face uşor asigurări valabile în su
ma întreagă pentru caz de moarte în răsboiu. 
Premiile sunt - în raport cu rizicul cel mare 
-- destul de reduse. Cei interesaţi să se adre
seze cu încredere Băncii general~ de asigurare, 
de unde vor primi prospecte şi informatiuni. 

, Moartea unui fost arhiduce. Din Meran se 
a nuntă: ln localitatea Untermais a fost înmor
mântat Duminecă Ferdinand Burg, fostul Arhi
duce Ferdin~nd Karl, fratele decedatu·lui moşte
nitor de tron ,f'ranz .Ferdinand şi unchiul arhi
ducelui nostru moştenitor. Precum se ştie arhi
ducele Ferdinand Karl, luând în ·căsătorie e fiica 
profesorului Zuber, a renunţat la rangul de ar
hiduce luând numele de Burg. Moartea i-a pro
venit în urma unei boale de piept în Milnchen. 
1La înmormântare au luat parte arhiducesele 
Maria Terezia şi Maria Anunciata, ducele de 
Parma precum şi o numeroasă asistentă. Sicriul 
a fost coborît în cripta provisorie din localitatea 
Untermais de vetera:nii din acea localitate., 

Ultima oră. I 

IMPĂRATUL GERMAN DESPRE LUPTELE 
DIN CHAMPAGNE. 

Colonia. - Cu prilejul trecerei în revistă a re
gimentului de rezervă 68, împăratul german 
Wilhelm a adresat solda(ilor germani o cuvân
tare înflăcărată. snunând între altele: 

lntreagă lumea urmăreşte cu atenfiune lup
tele din Champagne, unde duşmanul cu trupe 
numeroase şi merezr întregite vrea să decidă 
răsboiul. Intrepiditatea şi eroismul german a 
zădârnicit până acum şi va zădărnici şi de aci 
înainte sfor(<lrile duşmanului, până când va sosi 
vremea Pentru încheierea unei păci favorabile. 

·GERMANII BOMBARDEAZĂ DIN NOU 
SOISSONS SI RHEIMS. 

lnstructia obligatorie in Belgia. Guverna-
torul general al Belgiei, publică 0 ordonantă. - Genf. - Germanii bombardează din nou 
prin care se introduce în Belgia instructia o- Soissons şi Rheims. La Nieuport Germanii pro
bligatorie cu începere dela 1 Mai. Această lege l babil pregătesc un atac mai mare, punând în ac
a fosţ supusă !n lu~i~ tr~cut camerei. b<:lgiene, 

1 
tiune mortierele de 42 om. 

·Chemarea glotaşilor A). Sectia militară a 
oraşului Arad a dat azi următoarea publicaţiu
ne: ln baza recercării nr. 1208-1915 a coman
damentului de glotaşi nr. 2 din Oiula aducem 
la cunoştintă că toti glotaşii aparţinători clasei 
A.), născuţi în anii 1876, 1877, 1787, 1879, 1880 
şi 1881, exceptionând pe cei scutiţi, pe cei cari 
au făcut serviciu militar la cavalerie. mai de
parte pe cei cari au fost concediaţi sau elibe
raţi prin supraarbitrare după 1 Februarie 1915, 
- fără deosebire că au fost concediaţi din ori
care motiv, au să se prezinte în 22 Martie 
1915, Ia orele 8 dimineata la numitul comanda
ment din Oiula. Acei cari nu se vor prezinta, 
vor fi escortaţi cu forţa puterii armate şi vor 
fi pedepsiţi. 

dar na putut fi pusa m vigoare atunci, dm cau- 1 .;.;=""'=-:---------- _ ·:=-·-·:=-..:=::::"'"·-·:·=--=:-=.::: 
za isbucnirii răsboiului. 1 Redactor responsabil: Constantin Savu. 

TiJ>antl tipografiei „concordia" societate pe actll în Arad. - Editor responiabll: ·LAURENTIU LUCA. 
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