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Românii în

şi constatări.

fapte

Arad, 24 febr.

Primim o scrisoare din Chiuzbaia, în care

un 'prieten al foii noa1stre ne comumca o
•nouă dovadă despre vitejia românească în acest răsboiu înfricoşat. E V()!rba despre regimentul 12 de glotaşi din Sătmar, compus în
majoritate din Români. Intre oei distinşi e un
brav Român din comuna Chiuzbaia: sergentul
Ioan Triff. Voi•nicul nostru a foist mobilizat
ca simplu s011'dat de rând ia.r în cursul răsboiu
lui a fost înaintat, treptat, până la rangul - de
sergent şi a fost premiat în două rânduri:
odată

cu 20 cor., iar a doua

oa·ră

cu 100 oor,

Acum a fost distins cu medalia de argint el. I.
pentru vitejie.

- Lăsăm să urmeze aci în înrtregime în original şi'n traducere românească ordinul de
zi ca1re landă vitejia acestui regiment în majoritate covârşitmrre române~, preeum şi
faptele eroului sergent ·român Ioan Triff din
Chiuzbaia.
M. kir. szatmdri 12. nepf0lkel6 gyalogezred.
92. sz.

N~pf.

ezredparancsnoksâgi napi-parancs.
31-~n.

Martinei, 1915 /anuar hâ

Katonâk!
Ha a Lukavica paia/mâl lefolyt csatârozâsokndl a 12-se neµfolkel6k pelddt szolgdltattak
az ellenseges tâmadâs visszaveresenel, ugy a
Malovdn es Kozmai hegyeknel, vaia.mint Omicândl tdma.ddsi erejii!mek vitezsegi probâjât tettek le.
December 8-dn kora hajnall-,an indult meg a
tdmadds az ellenseg dlta! megszd/U tobszoros
f edezek sor ok ellen.

(După

: •Iii

Alfons Petzold).

ln jur se 'ntinde trist ogorul meu.....
Pustie-ide grăunte mâna mea, mereu ..••
Si glii de glii şoptesc în graiul lor:
De ce nu sameni biet sămănător? ...
Să sam4n

eu? Priviti, e goală mdna

Si nu. mai am cu ce le

sămăna! •...

meoJ

Sământele

ce am putut s' adun;
le-a dus al vietii-mi vifor, crud, nebun,
Undeva 'n mări, în loc nenoditor..•.

.

.

Sărac

.

.

.

.

.

.

trec azi prin tristul meu ogor....

A.

Cotruş.

„PJecarea ostaşilor şi despărţirea
lor de cătră cei de acasă !''
Temă liberă dată şcolarilor
tară confesională

gr. or.

dela

şcoahl

română

elemendin Cetea.

Iată câteva interesante răspunsuri ale micutilor elevi şi eleve.
Numărul poporal pe l an 4. cor.

L..___ __ _

·cm

napoiază.

a

Szurony szegezve vertetek ki az ellenseget
Triff lânos,szakaszvezeto, regi 10-ik szâszad;
Papp Dezso, szakaszvezeto regi 3-ik szdzlll.f,
dtldsaibol, f edezeket fedezek utdn elfoglalva.
Pedig ez csak gyermek jdtek volt ahhoz megsebesiilt 191.J. XJl/8., - szemelyes bdtorkepest, ami a delutdni ordkban redtok vdrt.
sdguk es vetdaado vitez magatartâsukert az I-so
Tobb navi fdraszt6, idegol6, s legnagyobb oszt. eziist vitezsegi ermmel,
nelkiilozesek kozott vegzett harci munka utân
Fekete Amâd szakaszvezeto, regi 11-ik szâzad,
~e~:~~Fe!.ezdtetek meg a tdmaddst a ket nagy mert egy idrort iigyesen vezetett es eros ellenSem a mederek hegyoldal, sem a siiru erdo, seges tiizben helyet megtartotta, mig szdzada
sem pedig az ellenseges tiiz nem tudta uiiiiitokat beerkezett, tovâbbâ
dl.lani.
, ;-: .,~ ,
Vezsdel Simon nepfolkelOt, rh~i 5-ik szdzad,
S midon bekovetkezett az est, a 12-sek egye- mert a visszavonulds alkalmdval hdrom megdiil maradva fent, megszdllva tartva a magas- sebesiilt bajtdrsdt el nem hagyta; mdsnap oket
latokat es ket napi koplalâs utdn ebed helyett: csapatjukhoz visszavezette, a 11-ik oszt. eziist
- tăltenyt kertetek, mid6Ti mâsnap december vitezsegi eremmel tiintette ki.
9-en haina/ hasadtdval uib6l kezdodott a harc
Oromest es szeretettel vessziink reszt a kies pdratlan vitezseggel tartottâtok dl.ldsaitokat, tiintetesekben, melyek nemcsak az egyennek,
a tartlzatatlan helyzet dacdra delutdn 4-ig talp- hanem az egesz ezrednek sz6lnak.
alattnyi toldet nem engedve az ellensegnek; ki
Viseljetek kitiintettek e megerdemelt ju.talmat biiszken, de szerenyen is, mert baitdrsaitudnd vitezsegteket jel/emezni. es elbirdl.ni.
De ez meg nem volt eleg, a sors meg tăbbet tok segitsege nelkiil nem reszesiilhettetek volna
kivdnt t6letek.
e /?itiintetesekben.
R.avnigafndl december 13-ân ujb6l kellett
Hodrlla, ezredes s. k.
harcolnotok; ismet csak elleniink jOt a fotdmadâs; -:r- âgJ'U, bomba, fegyvertiiz nem ingatott
In traducere românească:
meg benneteket, ti voltatok az utols6k, kik testeitekkel vedtetek a visszavonuldst es sokdra a
Reg. de glotaşi reg. ung. nr. 12 din S<1tmar.
tobbiek u.tdn, midon mar iobbrol; - balrol rai- Ordinul de zi nr. 92 al comandei regim. de glotaşi
totok iitott az ellenseg, Jzagytdtok ott, parancsra,
Martinei, în 31 Ianuarie 1915.
dlldsaitokat.
Es december 14-en? ! Midon Jajincindl az elOtSoldati!
. tiink leva osszes rajvonalok visszavonultak, ti
Dacă in luptele ce s'au dat la părăul Lukoa visszavonulâkat dttortetek es elOnyomultatok ,·sem a visszavanulâk izgalmai dl.tal, sem az vitza glota~ii regimentului 12 au dat pildă prin
âgyu es germuska tiiz hatdsdt6l vissza nem riad- respingerea atacului duşman, la dealurile dela
va bdtran tdnuultatok es ismet csak mint utol- Molova şi Kozmaj, precum şi la Ornica ei au
dat dovada vitejească a puterii lor de atac.
sok jottetek vissza.
In revărsatul zilei lui 8 Dccemvrie s'a inHa a JO napi harcban tamrsitott magatartdstokot osszegezem azt mondhatom: A 12-es ccput atacul Împotriva liniilor de şanturt oct.tnc.nf6lkelok nemcsak az elsok, de ha kellett az pate de duşman. Voi cu baioneta ati alungat pe
duşman din pozitiile lui, cucerind-şant după şant.
utolsok is voltatok.

A 19-ik ha<ltest parancsnoksag 1915. ~vi jânuâr
15-en kelt 68-ik -szâmu parancs folytân
Kosa Istvan, ormester, regi 5-ik szdzad;

I

Ogorul meu.

'. „
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liberă

ex. lucrarea
a elevei M;ria Ha!alaiu, care are patru frati pe câmpul de luptă:
Frunză verde de pe coastă
Vai de cei ce nu-s acasă.
Că şi eu am patru frati
Cari s'au dus toti la: năcaz.
Când erau de-ajutorie
Se duseră 'n cătănie.
Foaie verde lemn uscat
Rău maică m'ai blăstămat
Chiar în ziua de Rusale
Intr'o sărbătoare mare .
Cu mânile către stele
De-am ajuns la tunuri grele.
Tunu-i greu şi iarna-i frig
Vai măicuţă rău mă stric.
Tunu-i greu şi vara-i cald
Eu fata 'n lacrimi mi-o scald.
Cu dor şi cu multă jele
Ştiu dorul măicutei mele.

Soarte, eu ce ti-am făcut
De mă chinui aşa mult?
Nici nu ştiu ce ti-am stricat
De-aşa rău mai depărtat?!
Ţie rău nu ti-o părea
Că m'ai scos din tarai mea
Şi m'ai dus în Oalitia.
Frunză verde busuioc
Vai de om fără noroc.

Preţul

ttnui exemplar 10 fileri.

Dar asta a fost numai o jucărie fată de aceea
ce v'a aşteptat În ceasurile de după amiazi.
După lupte obositoare, ucil!ătoare de neni.
şi purtate mai multe zile, Îndurând cele mai mari

Frunză

verde

mărăcine

Rău m'ai blăstamat maică
Să 'ncunjur ţările toate

pe mine

Şi Oalitia jumătate.
Cine-a făcut tunurile
Nu-i mai steie lacrimile
Căci câtu-i dealul de lung
Ne duceam tot la „ibung".
Şi maică de mi-i vedea
Ai plânge de jalea mea.

&..

Şi noi când plecăm pe
Jnşirăm tun după tun

•

drum

Nu vedem nimic de fum.
verde de mărar
Orea-i viaţa de tunar.
Viata tunarului
Ca şi firul paiului.
Dorule arză-te focul
Tot la mine-ţi afli locul
Multă lume am umblat
Şi de tine· n'am scăpat. ·
Frunză verde ruptă 'n patru
Venit-a scris dela 'mpăratu
Şi o scris pe o hârtie
Să mă duc la bătălie.
Frunză

•

Tot în poezie îm1 descrie o elevă plecarea
alor 6 veri:
Numărul poporal pe 111 an 2 cor

Pag. !.

~--

- ··--r'""7'

după

Joi, 25 Februarie 1915.

I

şi

luăm

acest~

I

lipsuri, la 4 ceasuri
amiazi ati Început atafiindcă fără de ajutorul camarazilor voştri voi
Cu bucurie
iubire
parte în
eul Împotriva celor două deaiuri.
distingeri, cari date persoanelor se înteleg pen- nu ati fi fost împărtăşiţi de aceste distinctu.
Nic.I starea piezişă a dealurilor, nici pădurea tru Întreg regimentul.
HODRILA, m. p.,
deasă, dar nici focul duşmanului nu v'au putut
Aceste răsplăti bineme1 itate, voi decoratli
opri calea voastră.
să le purtati cu mândrie, dar şi cu smerenie,
colonel.
Iar când s'a lăsat seara, voi cei dela (reg.)
12 rămânând singuri sus, tinând ocupate înălti·
mile, după o nemâncare de două zile, voi în loc
de prânz ati cerut cartuşe (patroane). a doua.
zi. în revărsatul zorilor zilei lui 9 Dec. lupta a
reînceput iar voi cu toată starea de nesuferit
cu o vitejie fără de pareche v'ati tinut poziţiile,
până la ceasurile 4 după amiazi, nelăsând duş
soldaţilor
Târgovişte,
manului nici o palmă de pământ. Cine ar putea
Caraş.Severin,
luptă.
sa caracterizeze şi ~ă judece vitejia voastră?!
Dar atâta n'a fost destul, soarta a cerut dela
voi şi mai mult.
Ioan Bot, are 1 copil
Vasilie Bot, are 1 copil
La Ravnigaj în 9 Dec. voi din nou a trebuit
Vas!lie Tăran
Ioan Bot
să începeti lupta. Atacul principal iarăş numai
Petru Ţăran
Trifon Stoitia, are 3 copii
Împotriva noastră a venit; tunurile. bombele,
Nicolae Bruznican
Vasilie Peia, are 3 copii
focul puştilor nu v'a descurajat, voi ati răma~
Vasilie Bruznican
Ioan Craşovan, (rănit)
cei din urmă, cari cu trupurile voastre ati apă
Ioan Ionescu, are 1 copil
Ioan Laichici, are 1 copil
rat retragerea şi mult În urma celorlalti, numai
Romul Bublea, are 2 copii, (rănit)
Petru l aichici
când duşmanul v'a atacat şi din dreapta şi din "
Trifon Laichici, are l copil
Ioan Laichici, are 3 copii
Iosif frantescu, are 2 copii. (rănit)
stânga, ati părăsit, la poruncă, pozitiile voastre.
50 Gheorghe Laichici, are Z copii
1O Dionisie frantescu, (rănit)
Vasilie Seleac
Dar în 14 Decemvrie?! La Jajinci, când
Nicolae Lazarel
Ioan Gruneantiu
toate trupele din liniile de foc de dinaintea noaGheorghe Hodoşan
Moise Costanda, are 2 copii
stră se retraseră, voi ati trecut prin rândurile
Trlîu
Gavri,
are
2
copii
Trifon Bublea, are 2 copii
celor ce se retrăgeau şi ati înaintat: neînîricati
Vasilie Craşovan, arc 5 copii
Ioan Bublea
nici de agitatiile celor ce se retrăgeau, nici de
Ioan Olariu, are 3 copii
Ioan Radu, are l copil
puterea focului de tunuri şi mitraliere voi ati
Nicolae
Ursu,
are
2
copii
Trifon
Bruznican, are 1 copil
atacat cu curaj şi iarăş voi ati fo!:.t cei din urma,
Moise Marinescu, are 3 copii
Ioan Lugojan, are Z copii
care v'ati întors.
Ioan Iovicescu, are 2 copii
Ioan Costanda, are 4 copii
Rezumând tinuta voastră dovedită in lupta
Moise
lovicescu, are 3 copii
60 Vasilie Peia, are l copil
de 1O zile pot spune, că: Glotaşii regimentului
20 Ioan Repeşan, are 5 copii, (J\\aria sotia lui
Gheorghe Sentici
12 au fost nu numai cei dintâi, ci dacă a trebuit
Moise
Sentici
a
răposat
în
18131
Decemv.
1914.)
şi cei din urmă.
Vasilie Laichici, are 2 copii
Atanasie
Vermeşan,
are
2
copii
ln intelesul ordinului (poruncei) urui 68 dela
Dimitrie Laichici
Petru Lazaret
15 Ianuarie 1915 al comandei corpului de armată
Avram Stoitia, are 2 copii
Zenovie
Ursu
nr. 19
Dimitrie Hodoşan
Nicolae
Ursu
Stefan Kosa, sergent-major, dela vechea
Petru Hodoşan, are 1 copil
Avram Ursu
comp. nr. 5,
Vasilie Hodoşan
Ioan
Todorescu
IOAN TRIFF, sergent, dela vechea comp.
Vasilie frantescu, are 2 copil
Ioan Prohab
m. 10„
70
Vasilie
Laichici, are l copil
Petru Prohab, are 1 copil
Desideriu Papp, sergent, dela vechea comp.
Ioan
Laichici,
are
2
copii
·
·
nr. 3 (rănit În 8/Xll 1914,) - pentru vitejia lnr
In curând vor pleca:
30 Petru Laichici, are 1 copil
personală şi pentru tinuta lor bărbătească eI
Nicolae Radu, are l copil
Ioan Ursu, are 2 copii
xemplară sunt decorati cu MEDALIA DE AR·
Ioan Opriş, are 2 copii
Vasilie Laichici, are 2 copii
GINT el. I.
l
Vasilie Lugojan, are 2 copii
Constantin Bălaci, are 3 copii
Arpad Fekete, ser2. dela vechea comp. nr.
Dimitrie
Hodoşan
Iosif
Bot, are 1 copil
ll, fiindcă a condus cu dibăcie o patrulă şi fiindDimitrie Găescu, invătător, are I copil
că În mijlocul unui puternic foc duşman şi-a ti·
Comunicat prin: Petru Heret,
Nicolae Bublea, are 2 copii
nut locul până la sosirea companiei sale, apoi
preot ortodox rom~in.
~oan
Laichici,
are
l
copil
Glotaşul Simeon Veidel, dela vechea como.
Avram Bruznican, are 2 copii
nr. 5, fiindcă cu prilejul retra2erei nu a părăsit
Moise Bălan4 are 2 copii
pe trei camarazi ai lui răniti, ci a doua zi i-a
40 Vasilie Cicaici, are 1 copil, (rănit)
condus la trupele lor, - sunt decorati cu ME·
Ioan Cicaici
DALIA DE ARGINT el. II. pentru vitejie.

Jertla Românilor pentru tron şi patrie!

Lista
Români din comuna
torial Bega, comitatul

cercul pre·
pe câmpul de

I

Frunză

,

'·

.

'.

verde ruptă 'n zece
Din anul patruspre.Zece
Tristă veste veni 'n tară,
Veste jalnică şi-amară
Să meargă feciorii iară.
frunză verde ruptă 'n două
A venit poruncă nouă,
Satul ei să-l părăsească
Şi la răsboiu să pornească.
De feciori ar fi ce-ar fi
Dar chiamă şi bătrânii
De rămân copii plângând
Şi neveste suspinând
Şi copiii tot întreabă:
Unde-i tata, mamă dragă?
Frunză verde de trifoiu
Da a pornit la răsboiu.
Frunză verde ca nalba
La răsboiu în Bosnia.
Scris-am pe-aeeastă hârtie
mea poezie.
Frunză verde de piperi
Am avut şi-eu 6 veri
Sase veri ca· şase brazi
Şi s'au dus toti la năcaz.
Micuţa

f runzută verde de crin
Mi-e frică că nu mai vin
Că le-a dat patroane multe
Să nu vie 'ndărăt iute.

Dumnezeu va rândui
ne-om întâlni.
Scrisă de: Iustina

i
I

Şi iară

i'

•

.I
Dărămuş.

I
I

1

i
Iată cum de frumos îm1 descrie eleva Ma- l
l ria Suciu, despărtirea ostaşului:

I

I

Când de-acasă am plecat
Vecinii s'au adunat
Şi nc3murile au venit
Ca şi când aş fi murit.
Şi mama amar plângea
Şi din grai aşa grăia:
- Bătrână-s, nu te-oi vedea.

I

Şi-mi luai cuiăru'n mână
Şi plecai către maşină

I

I

Cu iubita mea sotie,
casa- şi averea
Copilaşii şi muierea,
Şi-am ajuns la statiune
Unde-i locul de-a ne pune,
Văd trenul venind din sus
Eu <le jale eram dus.
Aici cu mă sui în tren
Şi plecai încet şi lin
Toată noaptea cu senin.

I

Lăsai

I
I

I

Când la Bălgra<l*) am plecat
Copiii i-am sărutat
Cu sotia mâna-am dat.
•)

Orăştie.

Dragii mei, mici copil'aşi,
Eu mă duc, pe voi vă las,
Odată vă mai sărut
Până mor eu nu vă uit:

I
i

Ne-a trimis cumnatul carte
Să nu ·port haine spălate
Nici negre şi mohorîte
Numai nouă mai urîte.
Nice la grumaz mărgele
Că el poartă haine grele,
Nice în urechi cercei
Că el merge la bătăi.

•
Incă

un exemplu, scris de P. R<lica:

Frunză

verde ruptă 'n zece
Din anul cel cincisprezece
Veste nouă veni 'n tară
Veste jalnică şi-·amară
Să mai plece altii iară.
Pe. marginea Dunării
Merg voinicii ca ·norii
Blăstămân<lu-şi

părintii

De ce i-a făcut pe ei
J\Ş'a multi şi subţirei. ·
Dar părintii nu-s de vină
Că şi ei plâng şi suspină,
Că şi ei sunt supărat!
Că ştiu fiii 'n foc băgat!.

•

,

„

Joi, 25 Februarie 1915.

Părerile

•

„
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d-lui I. G. Bibicescu
asupra crizei agricole.

Această sumă trebuia însă acordată agriculnaru.,,Bordea, că în .primul loc e nevoe ca watorilor ·cu un .procent mai mare numai -cu 2 la rantele să se bucure de toate garanţiile, adică
sută peste scomptul Băn-cei Naţionale şi garanmagazii j)'Tactice, control serios şi admmi.straţie
tată cu gaj (ama1net).
conştiintioasă.
Din acest credit s'au întrebu)nţat numai 8
La sfârşitul interviewuilui său, d. BibiceBucureşti, 22 Febr.
milioane. Crezând că bancherii nu au conve- ·scu se OC111Pă de situaţia ţăranilor agrkuHori:
- „Situaţia ţărănimii e mult mai îngrijitoare
D. I. G. Bibicescu, guvernator al Băncii nienţă în foni.ta de 2 la sută oe aveau de folosit,
.proiectasem să reduc în mod excepţional do- decât şi-o inohipue cineva. lnlesnirHe mari cu
Naţionale, a acordat revi-stei ,,România Agri·
bânda Băncei Naţionale la 5 .la sută, lăsând ban-. cari orice ţăran găsea bani ,pentru a cumpăra
colă" un i•nteresant i:nterview, din oare reprocherHor un profit de 3 la sută.
pământ, î.t1trecerea la care s'au luat Băncile Poducem părţile mai principale.
Lipsind mi.iloacele care să garanteze o păs pulare cât şi cele particulare, de a acorda aseDupăce 1arată rău!l de ca·re suferă agricul- trare reală, în bună stare a cerealelor transmise menea credite, tentaţii de procentele mari ce
tura noastră care e cu totul - se zice - lip- în g·aj, împrumuturile au fost ·CU greu acordate. ţăranii te plăteau, al! făcut ca cererea de pă
sită de organizare,
d. Bibicescu urmează în La aceasta au mai contribuit şi multe experien- mânt să fie ,prea mare şi de aci scumpirea lui.
ţe triste, făcute de unele bănci, cu împrumuturi
Plătindu-se de către tărani 1000 şi 1200 lei
felul acesta:
·
pe gaj pe recolte.
pogonul
cu bani împrumutati, la car.i plătesc
- Astfel, ca să afle şi acei ce nu cunosc sau
· 'Even4mentele s'au precipitat din ce în ce mal 10, 12 şi 14 1a sută, m'am întrebat şi ·cercetând
nu vor să :cunoască ajutorul ce ·l-a dat şi..11 dă mult şi greutăţi din ce în .ce mai mari au căzut
am constatat că nici dobânda. n'o pot plăti din
Banca Naţională agricultorilor, vă oomunk că pe ·capul agrkulturei.
rodul
muncei şi al ipământului lor 2) .
trei pătrimi din portofoliul băncei e format din
D. Brbioescu arată apoi că even~mentele
iE fata·! deci să ne aşteptăm la o nenorocire ·
creanţele ag.ricultorilor mari şi miQi, cărora le-a
ca
cea urbană din criza trecută, care să aducă
de
azi
cer
o
deslegare
urgentă.
Ba•noa
Naţio
.pu's la dispoziţie credit ieftin.
ruina ţăranului mic proprietar.
nia:lă trebue să înceapă operaţii Hna.niciare diSă nu se creadă că acest fapt ne_,a împiedelnlăturarea acestei nenorocid mă preocupă
cat să căutăm a înlesni şi mai mult pe agricul- rect :cu agiricul·tor~i:
şi
pentru
acest scop am făcut ministrului de fitori. Dinpotrivă, în ·luna August, anul trecut,
- De altfel, spune d-sa, e bine să se ştie că nanţe pro.punerea de a Ilia asupra noastră dadupă isbucnirea răsboiului, dându-ne seamă că
Banca Naţională a făcut operaţiuni de garantare
criza prin caire trece tara de doi ani se va în- în anii 1894, 1895, 1896 şi 1897. Dacă aceste ope- toriile ţărăneşti. fa cari să le socotim o dobândă
greuna şi că ea va :lovi în primul rând pe agri- raţiuni au încetat aceasta n'a fost deloc din vina numai de 4 la sută, far cu diferenţa până la
cultori, am convocat imediat o conferinţă de Băncei, care a menţinut şi menţine credi.tul de 5 10-12 la sută sau 14 la sută cât plătesc acwn,
să amortizăm datoria cu care e grevată proprlebancheri, invitând pe conducătorii primelor noa- milioane pentru aceste operaţiuni.
tatea ţărănească.
stre aşezăminte de credit. In această conferinţă
Să nu se creadă însă că agricultorii au profitat vreodată de acest fel de credit. Singurii
agricultori cari s'au adresat Bă.noei cu warante
au fost d-nii general Băkoianu şi N. Enăşescu.
Acei ce s'au folosit însă de acest fel de operaţiuni, au fost mijlocitorii.
Cercetând ,cauza acestui fenomen ciudat, am
Telegrame oficiale.
constatat că agricultor.ii preferă să se împruBiroul telegrafic ungar ne trimite spre publimute dela bănci partkulare, făcând vâ.ndută
recolta :lor, pentru garanta•rea împrumutului. care următoarele telegrame oficiale:
Cu acest mod ei obtin, ce-i drept, o swmă mai
Budapesta. - In Polonia rusească nu a avut loc
mare dar, cu ce dobândă grea!
nici o schimbare esenţială. In Oalitia oocidental:t
fn dorinta ce are de a sprijini .pe agricultoră, vremea nefavorabilă îngreunând vederea a fost
consiliul de administraţie al Băncei Nationale, împiedecată acţiunea artileriei şi alte operatiuni de
î·ntr'o şedinţă, a decis mentinerea creditului de răsboiu. In Carpaţi s'au prăbuşit ca de obiceiu toate
5 mi.lioane 1pentru operaţiun~ icu warante1). In atacurile Ruşilor, având ei pierderi simtitoare. Am
a:celaş timp consiliul Băncei a hotărît să acorfăcut prisonieri 7 ofiţeri şi 550 de soldaţi ruşi.
de Băncei Sindicatului agricol Ia.\omiţa, precum
Din jos de Nistru luptele continuă. Trupelor
şi celelalte Bănci de ale Sindicatelor agricole,
croate, probate deja pe câmpul de luptă, le-a reucredite noui şi numai pe 2 semnături, însă cu şit cu atacuri succese să-i scoată pe Ruşi din mai
garanţia consi:liului băncilor respective. Astfel,
multe localităţi, să ocupe pozitiile de pe înăltimi,
cu semnătura agricultorului împrumutat şi a în cari s'a întărit duşmanul şi înaintând să cuceBăndlor de Sindkate, deci cu 2 semnături în
rească teren.
loc de 3, câte ·prevede regulamentul, Banca NaBerfin. - Dela cartierul principal se anuntii:
ţională va procura bani efti.ni agrocultorilor. S'a ln noaptea de 21 spre 22 februarie am aruncat aI. O. BIBICESCU
pvernatorul „Băncii NaUonale'' din Bucureşti.
cerut gairanţia consiliului băncilor respective supra cetătii Calais numeroase bombe.
ca o măsură de prevedere şi pentru a nu se aFrancezii au atacat ieri, deşi cu forte scăzute,
am arătat bancherilor pericolul ce ameninţă a- corda prea ·lesne asemenea credite de către I În Champagne la Pethes şi spre nord dela această
I l·ocalitate. Toate năvălirile duşmanului s'au pră
gricultuira: lipsa ex.portului, neputinţa de a re- Băncile Sindkatelor agricole.
ln .realizarea acestui miHoc de inlesnire al buşit în focul artileriei noastre. colta, vinde şi semâna. Ruina agriculturei fiind
La Ailly-Apremont i-am respins în pozitiile lor
agrku.\torilor, am arătat dlor Seceleanu şi Poeşi ruina noastră, le-am propus să înlesnim mai
departe pe agricultori, acordându-le nu numai
•
.
1
1
) In adevăr, împrumuturile repartizate ale băncilor
păsuiri ci şi noui sume necesare agriculturei.
> Wa~ant, ~ermen_ de c?mert, msemnează ? c~1Am pus atunci la dispoziţia băncilor 0 sumă I tantă data ag~1cul.tonlor c_and depun cerveal~ mtr un populare pentru cumpărări de terenuri, în 1912, au fost
de 20 milioane în afară de cr·editul lor curent. ! doc sau magazie ş1 constatand valoarea marfe1 depuse. de 22.u la sută.
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Răsboiul.-

!
~

C'am lăsat boii 'njugati
Şi copiii 'nstrăinati
f.u plecai la munti Carpaţi
La muntii CarpatiJlor
La desimea brazilor.
foaie verde de sacsău
Unde stă sângele tău
Şi-s voinici împrăştiati
Şi de sânge înecaţi,
Dar mai multi îs îni.':hetati.
frunzută verde de plop
Multi suntem fără noroc.
Rusule mâncate-·ar focu
Ne iai tara cu potopu
Tu oamenii-i potopeşti
Şi nimic nu dobândeşti
Frunză verde de pe munti
'N ţara noastră-s oameni culti
Dar Rnsule 'n tara ta
Is oamenii ca marha*)
Şi la fată ca· moartea
Şi-ai venit să ne prăzi tara.
Tu Rusule n'ai mai fi

Alt exemplu de Traian Raica:

•

Nu ştiu Doamne ce să fie
Merg bătrânii 'n cătănie
Lasă tara şi averea
·
Copilaşii şi muierea.
frunză verde busuioc
Muscanu i-a silit fa foc
Frunză verde de mohor
Pân' fuse-şi poruncitor
f'mnză verde de pe rit
Mai pe toti i-·ai prăpădit
Frunză verde de pe vale
Şi-acum ne sileşti tu iară
Bată-te praznicile

„

Să-ti plineşti ştanduriJe>ll).

Notă. -

Elevul întel;ge aci domnia Ruşilor

Ca una dintre cele mai frnmoase, după părerea mea, v'o trimit în original. Este lucrarea
lui Nicolae Cristea.

r

Când pleca'i Doamne de-acasă
Plec.a'i cu inima arsă
*) Soldat! activi.

I
I
I

I
1

I
!1
i
*)

vită.

Că

ne-ai

prădat

oamenii.

Ăsta-i răsboiu greu, cumplit,

Doamne, când va fi sfârşit?
Frunză verde măderan
Că-i de-o jumătate an.
Rusule, nu ti păcat
De-atâta sânge vărsat?
Păsărică păsărea
Mergi tu la soţia

mea
Pune-te la ea pe prag
Şi îi cântă mai cu drag
Să îi cânti versuri de jele
Din năcazurile mele
Cântă şi sotiei spune
Cum trăim în astă lutne
Ştie numai Dumnezeu
Cum trăiesc eu de cu greu.
Foaie verde busuioc
ln lume eu n'am noroc
Maică rău m'ai blăstămat
Să petrec zil'ele mele
ln suspin şi mare jele.
Corn. prin: Ioan frâncu, abs. de. teol., înv. p.rov.

''
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pe Francezi, cari la început au avut succese mai
mici.
In Vosgi, am ocupat cu asalt şeaua de munte,
ce se găseşte spre nord dela localitatea Miihlbach.
Dealtcum nu e nici o noutate mai remarcabilă.
Pe câmpul de răsboiu din ost atacurile Ruşilor
încercate în direcţia nordvestică dela Grodno, cu
forte nou instruite şi concentrate repede, s'au pră
buşit, având duşmanul mari pierderi.
Numărul tunurilor capturate cu prilejul urmă·
rirei duşmanului după lupta dela Mazuri s'a urcat
peste 300; între a·ceste se găsesc 18 tunuri grele.
Spre nordvest dela Ossowietz, spre nord dela
Lomza 'Şi la Prasznisz luptele continuă.
De-a lungul Vistulei, spre ost dela Plock, am
înaintat în directia spre Wissogrod.
In Polonia, la sud de Vistula am respins o nă
vălire făcută de o divizie rusească împotriva poziţiunilor noastre de1'a Rawka.
r.~

•

I

Inchiderea canalului La Manche.
Milano. - Ziarele ·din Londra a nuntă că
toate porturile din canal au fost ieri închise pentru navigatie. Toate porturile franceze din canal
stau sub comandă engleză.

i

Un sezational consiliu de coroană.
. [ondra. - Ieri s'a tinut în palatul Buchingham un senzational consiliu de coroană sub
presidentia regelui Gheorghe al Angliei. La
consiliu au luiat parte ministrul de externe Grey,
lordul Kitchener şi abmasadorul rusesc la Paris Iswolski. Se crede, că în acest consiliu de
coroană probabil s'a discutat noua situaţie militară creată prin recenta înfrângere rusească
dt:la -lacurile maztuiene.
Pietrkow sub suzeranitate austrosoldatilor români.

ungară.--Eroismul

Viena. - Corespondenţii de răsboiu anuntă:
ln Pietrkow a fost vroclamată suzeranitatea monarhului nostru. Proclama( ia a fost afişată, chiar
în momentul când în ora.ş an sosii şi corespondenţii de răsbOiu. Soldaţii români şi săcui sunt
in tabera pe vastul câmp de vânat al ţarului,, unde
luaseră parte odinioară la vânătoare împăratul
Wilhelm şi decedatul moştenitor Francisc Ferdinand împreună cu ţarul.
Autoritătile

inalte militare vorbesc încântate
despre eroismul soldatilor ROMÂNI dovedit in
luptele de aci. Intre soldatii români au fost distribuite aci 194 medalii pentru vitejie.

i

i
i\!

Bulgaria amenintată de antantă.
Sofia. - Se afirmă că puterile antantei au
ameninţat Bulgaria, că în caz dacă nu se va
alătura imediat antantei, va fi invadată de armatele ruseşti.
·
Măsurile

.j

..
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de retorsiune ale f rantei.
Copenhaga. - Guvernul englez a luat hotărârea, că o măsură de retorsiune pentru perderile suferite mai în urmă pe mare în urma
blocadei începută în 18 Februarie. ca toate articolele de alimente destinate pentru Germania
Ic va considera de contrabandă absolută şi a
îndrumat prin amiralitate flota franceză ca conform acestei hotărâri să oprească toate vapoarele cari poartă astfel de contrabandă. ducând
toate depozitele de această natură îmbarcate
pe vapoare în fata judecătoriei de jaf.
Lupta pentru Stanislau.
Budapesta. - Dela oartierul pressei: :Lupta
pentru IJ)Osesiunea Stainisfauilui continuă fără
întrerupere cu multă violentă. De când Rusii
s'.au întărit .pe înălţimile din jurul oraşului, s'a
· ·Iup tă
des i ăşurat formal O Iupta~ mare. ·A treia
dată pe linia scurtă Nadwoma-Stanislau dovedeşte din .nou, că Ruşii sunt un duşman vig uros. Duşmanul ţine foarte mult la posesiunea
Stanislaului, deoparte încrucisându-se
aci
liniile ferate ce duc la frontul din Car.paţi, iar
de altă ·parte pentru oa să împedece sau să amâne împresurarea dinspre dreaipta a armatei
ruseşti, ce luptă în Carpaţi. Lupta se desfăşoară
favorabil pentru noi. 1Ruşii incearcă în Carpaţi
neîntrerupt să ne spargă frontul.
La forţarea strâmtorei Duda au renunţat,
având ei pierderi enorme şi acum aci adversarii

stau fată în fată în tranş·ee. Cu atât mai violent
se dă însă lupta la Wyskow. Năvălirile Ruşi
for au pus ad la grea .probă eroismul trupelor
noastre, care însă înfrânge toate sforţările ruseşti. Ieri noapte a fost respins un atac al Ruşilor suferind aceştia perderi enorme. Lupta dela
Wyskow e dealtcum deasemenea favorabilă
nouă şi avem speranţă întemeiată că rezistenta
şi eroismul miraculos dovedite de trupele noastre pe un teren nebănuit de greu îşi va aduce
roadele.
Consiliu de răsboiu în Rusia.
Paris. - Se anuntă din Petrograd că ministrul de răsboiu Suchomlinow s'a dus la cartierul general rusesc, unde va avea un consiliu
de importantă cu marele duce Nicolae Nico·
laevici.
Ieşirea garnizoanei din Przemysl.
Copenhaga. - In comunicatul rusesc dat în
21 Februarie se spune că garnizoana din Przemysl a încercat în două rânduri o ieşire dar a
fost respinsă.
O nouă notă a Statelor-Unite.
Berlin. - Ambasadorul Statelor-Unite a
prezintat azi în ministerul de externe o nouă
r~otă diplomatică a guvernului său. Nota aceasta
cuprinde propuneri privitor la siguranţa va-poarelor americaine în zona declarată de Germania de teritor de răsboiu. Tot în acest scop
a fost prezintată din partea guvernului american şi la Londra o notă similară.

şi

ii cheltuiau ca bani buni de argint. De mult
tot fac ei.la bani de aceştia dar politia nu i-a putut prinde, cu toate că au ştiut despre acest
lucru. rn cele din urmă s'a aflat. Cinstita şi neruşinata bandă de falşificători e un bort românesc. Numele bortierului e Gavril Hirioan
de loc din comitatul Sătmarului. Unul dintre
borteri e din comuna Gurarâului, din Transilvania.
Politia a arestat întreg bortul.
Păcat că Românii noştri se ocupă cu astfel
de mişelii cari numai bine nu le poate aduce,
mai cu seamă că se amestecă cu totii în astfel
de lucruri ca muştele în miere de stup.
Vor fi foarte aspru pedesiti din partea statului.
Să le fie ruşine!
. Duşi cu maşina de sburat în patria veche.
De când s'a început răsboiul şi au ieşit tot felnl
de ştiri despre maşinile de sburat, că aşa şi aşa,
pot duce oameni şi bombe, ba şi tunuri chiar,
tmii speculanti s'au folosit de prostia unor muncitori în oraşul Warren, O. (America). Au umblat agenti fără suflet printre muncitori vânzând bilete pentru călători spre patria veche prin
aer, cu maşina de sburat. Biletele nu erau
scumpe, ci numai câte 10 dolari, că vezi Doamne, aerul nu costă aşa mult, iar ziua era pusă
pe mai târziu. S'au aflat şi proşti de aceia cari
au cumpărat bilete, iar când şi-a umplut jidanul
strai ta de bani, a sburat numai· singur cu trenul.

A~erica îşi construieşte

submarine.
Washington. - Senatul Statelor-Unite avotat în şedinta de ieri un proiect, prin care gu.
vernul american a cerut construirea a 75 submarine.
Hotărârea aceasta s'a luat în baza experienţelor făcute în răsboiul actual.

Ultima

ne autorizează să publicăm următoarea rectificare
a ştirei publicată în nrul 30 din 8 (21) Februarie
al ziarului nostru, ştire reprodusă din „Foaia Poporului Român" a dlui Birăutiu, privitoare la d.

INFORMAŢI UNI.

Titu Maiorescu:
„Nu este adevărat, că d. T. Maiorescu ar fi,
sau ar fi fost bolnav în Budapesta. Din contră d.
Maiorescu, cu toată vârsta sa înaintată, se află
foarte bine şi cele câteva zile cât a stat aici la
hotelul „Hungaria", în fiecare zi ieşea la plimbare
pe Jos.
Nu este adevărat, că n'ar fi primit pe d. Gr.
Bilciurescu, consulul general a1 României. Adevă
rat este, că d. Maiorescu ieşise tocmai la plimbare şi d. Bllciurescu i-a depus carta de vizită. A
doua zi d, Maiorescu a venit la Consulatul General
spre a întoarce vizita şi a stat de vorbă cu d. Or.
Bilciurescu mai bine de o oră".

Arad, 24 ·Februarie 1915.

· Absolvarea glotaşilor tineri dela serviciu de
In baza unei ordinatiuni dată în zilele aceste de ministrul de interne ungar Sândor J inos la ab"solv.area glotaşilor născuti în anii 189ti,
1895 şi 1891, cari vor sta la asentare între 18
februarie şi 24 Martie, se vor avea în vedere
în general principiile şi dispozitiunile cuprinse
ln ordinatitmea dată de acelaş ministru în 2
Noemvrie 1914. Abatere se face numai întratâta
că e destul, ca glotaşul propus pentru absolvare
să fie aplicat în postul recerut cel putin din 1
Ianuarie 1915.
:Ministrul de interne accentuiază în ordinatiunea lui de acum că poate dispune numai în
chestia absolvării acelor glotaşi, cari sunt aplicati la institutiuni sau întreprinderi de importantă pentru interesul public, cari aparţin
in
p1 ivinţa administrativă sferei sale de compe-

~rme.

GENERALUL FRANCEZ PAU IN BUCUREŞTI.
Bu.dapesta. - Se anuntă că generalul Pau a sosit în

Bucureşti.

RAPORTURILE CHINO·JAPONEZE - GRAVE.
Peking. - Se constată o agravare a raporturirilor dintre China şi Japonia.

tinţă.

Toţi acei glotaşi găsiti apţi pentru serviciu
militar, cari ~u fost propuşi pentru absolvare nu
vor avea să intre la serviciu militar până când
nu vor fi încunoştiinţaţi pe cale oficială despre
resolvirea rugării lor. Mmistrul însfârşit atrage
atenţiunea forurilor respective că absolvările
să le propună după o judecată riguroasă a motivelor şi având în vedere înainte de toate singur interesele armatei.

Tiparul tlpolUBflel „Concordia" societate pe actll în Arad. -

oră.

DESMINTIRE. - IN JURUL PETRECERII DLUI
T. MAIORESCU IN BUDAPESTA.
Consulatul General al României în Budapesta

····================

Ce zicale au alte natii despre Român. Orecii: Inteleptului e de ajuns un semn, si Românului o fluerătură. (Cum tin minte fluerătura
lui Iancu Jianu!) Polonii: ,,Valahia este mormântui Polonlilor". Rutenii: „Fie tigan, fie Român, tot acel aş lucru: credintă de câne". Ce
şi Românul are credinţă?. Saşii: „I-a părăsit
ca sf. Pavel pe Români„. Sârbii: „Când Românui zice „ba", să nu te mai împotriveşti!"
„Dulci-s Românii ca nucile şi Româncele ca
smochinele". (Si-noi tămâiem şi pe duşmanii
t" · )
I z
na iei.... - · anne.
Fabrică româneaiscă de bani în Cleveland
(America). In Lorain Ave., aproape de Market
liouse, politia a prins o bandă întreagă de făcători de bani falşi. Ei făceau dolari de plumb

Joi, 25 Februarie 1915.

FRANTA VA TRIMITE 2 CORPURI DE ARMATĂ
IN SERBIA(?)
Ziirich. - Se svoneşte, că în urma propwzerii
făcute de generalul Pau, guvernul francez ar fi hotărît trimiterea a două corpuri de armată în Serbia.

.„

POŞTA ADMINISTRATIEI.
Iulian Madincia. - Seghedin.
Ziare din Ţară mai răspândite şi bine redactate
sunt: „Universul" „Minerva", „Adevărul", etc. Pen-

tru Noi
adresă aiunge: Bucureşti.
numai la interval de luni de zile vedem câte un·

număr rătăcit, provăzut cu sigilarea din Budapesta:

„Czenzurâzva", (adecă aci se cenzurează pressa din
străinătate). Libera trecere mai toate o au, dar se împotmolesc în Budapesta; probabil vor fi - rusoiile.
Ziarul numit „Ziua", despre care se ştie că apare tot
în Bucureşti, soseşte mai regulat, de regulă nu din Bucureşti, ci din Braşov, francat cu marcă ungară. Pentru ce de acolo, nu ştim. Poate va fi având reprezcntantă administrativă, a cărei adresă v'am comunica-o cu
plăcere, dar n'o cunoaştem. - R..
Iosif Teicu, Berlişte. Vă împlinim cererea. Abonamentul Dv. e achitat până la 31 Martie a. c.
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