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Eroismul nostru . . 
Sub acest titlu foaia „Biserica şi Şcoala" din Arad 

publică următorul frumos articol: 

Sunitem în miezul răsboiUllui înfricoşat. 
A'Cest 1răsboiu stăpâneşte toate gândirile şi 
simţirile noastre. Nimeni lilU mai gândeşte fa 
deprinderile zilnice ale vieţii, la ·sim~. ci la 
drama sângeroasă ce se petrece pe câmpul 
de răsboiu. ' 

f'ieca•re ceaircă elementul eroic în aJCest 
r~sboiu, factorul care duce la isbândă 1lupta 
mare a popoarelor. Şi în aceste scrutări se 
'"rată ici starea culturei înalte a soldatu
lui intelectual ca eloement de cea mai înaltă 
valoa•re a aJrn1atei, colo fizicul oţelit al ţăra
nu:lui, mai .alţii însufleţirea. Numai la religie 
se gândesc oamenii mai puţin, deşi în răs
boiu1l duhw! religiei este ·stăpânit în sufletele 
luptătorilor. „Atâtea cruci, atâta evlavie a
mestecată cu eroism", scrie regrefatul nostru 
coleg erou Dr. Avram Sădean. Şi mai chemat 
decât atest om care şi în răsboiu a fast das
căl abia se poate închipui, el, 'Care sufleteşte 
era închegat cu ei în timp de Odihnă în cân
tece şi hore .naţiona1le, iar în hora morţii mer
gând 1cu pieptu1l deschis înainte, tot înainte, 
până în braţele morţii. 

Pără ndoială, ·că î.nţe!eger:ea dă soldatu
lui mu1Ite fo4oase, ea îi dă conştii'nţa luptei ce 
o poa·rtă, idealurile mai limpezi, fantezia viie, 
orizontul vederilor mai lairgi, şi în alegerea 
mijloacelor tehnice de luptă mai îndemâna
tec. In răsboiu însă se cere şi ·răbdare fizică, 
îndemâ·nairea mişcă1riloir în liber, cunoaşterea 
că.rărilar, câmpiilor, văilor, dealurilor, ape
for, modul cercetării şi străbaterii prin obsta
colele naturei şi aici tăranu'l e mai î1niclemâna-

Cântece de jale. 
Astă-vară la Ispas 
Nu ştiam de-acest năcaz 
Jucam şi ne petreceam 
De-astă jale nu ştiam · 
Frunzuliţă de secară 
Tristă veste vine 'n ţară 
Să ducă feciorii iară 
Frunză verde de lămâie 
Să-i dzu·ă la cătănie 
Că se iace bătălie 
Nu. se face pe aicea 
Ci se face în Sârbia 
Si colo 'Ti Gali(ia 
$i pe vremea secerii 
Plecară şi bătrânii 
Si-şi lăsară copii mici 
Trei şi patru, ba şi cinci 
Lăsară maică şi tată 
$i nevastă supărată, 
Nevasta cu mare dor 
C' a plecat din satul lor ' 
$i nevastă cu bănat 
C'a plecat dintr'a lui sat 
Si-a plecat în ţări străine 
$i s' a dus şi nu mai vine. i 

tec, mai acasă, pentrucă câmpiile, văile, vi
zuniile, munţii, apele, vânturile, l•una şi st~ 
1lele, arşiţa soarelui, gerul, ploaia, ninsoarea 
sunt lumea lui î·n care trăieşte, iarr foamea 
şi setea tovarăşii l'ui de viaţă. Un gazetar un
gur spunea, după obiceiul lor cam de batjq
cură, în raportul lui din foaia „Az Est", că 
pe Români îi numesc în răsboiu „face fac", 
pentrucă unde ajunge ~l atâta suflă, atâta se 
învâ1rte îrn j'urul unei schintei până ce face foc 
şi acalo unde a-i crede că e cu neputinţă, şi 
focul în gerul nopţii e mântuitor de viaţă, 
fără de care poate şi satiiricul gazetar ră
mânea stan de ghiaţă în cei oodri din Car
paţi. In sfârşit despre a:ceea e vorba cine cum 
~e ştie ajuta pe teren de răshoiu şi aici ţăra
nul ·e acasă. ·exemplul hazliu neînţeles de 
gazetar e numai 1.m lucru mărunt, dar câte 
exmple mărunte şi mari ill'U a1r mai putea 
spune despre învi1I1gerea elementelor de că
tră stăpânu11 codrilor. Şi să nu uităm, că sun
tem în răsboiu de iarnă, când răbdarea osta
şului e punctul a1rhimedic al răsboiului. 

In preţuirea valorii soldatului ;dm armata 
austro-ungară, ;Maghiarul e taxat de violent 
în mişcări, la asalt, iar Românul de răbdu
riu. Poziţia stăpâni-toare a Maghiarului în 
ţară expliică psihologiceşte repeziciunea lui, 
mtocmai precum asprimea vieţii îndurată de 
Româ1I1 explică răbdarea lui în greumântul 
răsboiufr~i. De aceea valoarea. soldatului ro
mân e preţuită î·n aTmartă ca viailoare de pri
ma ordine. Regimentul românesc (50) poartă 
dva·r prima decoraţie în armata austro-un
gară şi la această decoraţie a mai adaus răs
bo.inicul împărat Wilhelm II. noua decoraţie 
ce a aninat'o în zirliele aceste pe câmpul de 
răsboiu, la steagul 1regimentul:ui 50. 

• 

Tot muieri şi copii mici 
Câtu-i Ardealul de mare 
Nici o voie nu mai are 
Numai plâns şi suspinare,· 
Cdnd te uiţi roată prin sat 
Nu mai vezi nici un bărbat 
Numai cei ce ·sug la fâţă 
$i cei ce-s scoşi din viaţă, · 
De dindu-i soarele soare 
$i pe câmp îi floarea floare 
$i de când îi lumea lume 
N' a mai fost aşa mimme 
Să cătănească doi veri 
$i socru cu doi gineri 
$i 'n cizlbică le pun flori 
La tată şi doi feciori, 
lară biată maica lor 
A rămas plină de dor 
A rămas cu supărare 
Fără de-un mez de mâncare, 
lară ei cine-i va da 
Dumnezeu de s' a îndura 
lară bunul Dumnezeu 
A trimis pe pământ rău 
Dară de-om fi cu credinţă' 
Dumnezeu iară s' o întoarce 
lară va da 'n lume pace. 
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Dăm dar cel mai preţios element,. ori cum 
se zice î1n 1limba militairă material, armatei. 
Dar nu numai atât. Nu nill!ll1ai materioail pre
ţios, ci şi suflet eroic. 

,,Este biine zis în toate înţelesurile, - zice 
Cairlyle - că 1religia cuiva este faptul de că
petenie în ceeace-1 priveşte. Relligia cuiva sau 
a unui întreg popor.„ Prin urma:re mai îna
inte de orice, vom î111treba despre un om sau 
despre l.1111 popor: Ce religie avea?" 

Religia creştină este religia poporului no
stru. Ea dă viaţă fiinţei lui trudite, ea îl face 
în timp de pace element de ordine şi creator, 
eroul vieţii, ia1r în timp de răsboiu, eroul lup
te)or. „Eroismul - zice tot Car1yle - este 
ilegătiura dwnmezeiaiscă caire ooeşte în toate 
timpurile pe omul cel mare cu ceiia1lţi oa
meni". J.n religia creştină, eroismul care u
neşte omuff cel mare ou ceilwlti oameni este 
creaţiunea lui Dumnezeu. Nu e o îndumne
zeire omenească :ci o dumnezeire reală, des
coperită în suMetele credincioşilor de Dum
nezeu Isus. Am 'dat !dar eroismul reHgiunei 
creştiirre, cel mai sublim eroism, întru apă
rairea ţării. Şi stăm cu fruntea deschtsă în 
faţa judecăţii lumii şi a lui Dumnezeu în ra
portul împlinfrei datoriei noastre cetăţeneşti. 

Votarea legii stării de· 
asediu în România. 

J.n şedinţele de Sâmbă'tă a'le Camerei şi 
Senatului 1român d. prim-ministru Brătianu 
a ·depus un proiect de 1lege privitor Ia decre
tarea stării de asediu în caz de nevoie, ce
rând urgenţa. Proiectll!l prezellltat are urmă
torul articol unic: 

$i fetele îs cu dor 
/şi plâng frăţiorii lor 
$i prieteni.i şt f rafii 
Cei puternici ca brazii 
Ei din sat când au plecat 
Cu Jale le-o cuvântat 
Prietene şi surorele 
Plângeţi-ne voi cu jele 
C' a venit porunca 'n sat 
$i jocul ni-s' a stricat 
Vă rugaţi lui Dumnezeu 
Să ne scape de cel rău 
Noi de rău dac'om scăpa 
Vom veni şi vom lua. 

• 
Fetele ne-am sfătuit 
Să ne-apucăm de jelit 
Să luăm haine merii1) 
Să jelim noi feciorii 
ln păr să nu punem primă2) 
Să jelim dela inimă 
Că ne-a rămas satul gol 
Fără de nici un fecior ~· 
Iar copii tinerei " . c ·. 

Gata-s să plece şi ei 
Si în sate au rămas 

• 
1

) vinete. 
Frunzuliţă de bujor !)fundă. /;,. , ··, Vai de mine ce-i_ pe aici 

"''"Număru.I poporal pe I a-o-4.-c-o-r.-, ----~~--~~~ Pretul ttnui exem-p'l,-a-r "'IO~fi:-:-le-r-:--i . .,..._ ___ -::-;N-um-.ăr-ul~p-o-po-r-al-p-e-1-/,--an-z-co-r 
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~~~------------------------------~~~~~~-~~--~~~--~~~--------------------~---~~-----------------
I 
t „In actualele împremran ex1.:epţionalc până 1 din partea primului-ministru că legea nu va fi I 

la restabilirea păcii europene starea de a'>ediu -· aplicatâ decât în caz de absolută necesitate şi 
1 va putea fi declarată prin decret regal în ~uprin- .: niciodată pentru vre-o acţiune îmvotriva senti-

su1 legei din 10 Decemvrie 1864". i mentului general al fărei. 
Acest nroiect a f.ost votat fără discuţie .,: A d 1 t. f V t · 1 · ·. t' ceeaş ec ara mne a acu -o .pnmu -m1m-

întrunind la Senat 50 voturi, contra 4, iar la ; stru şi parlamentarilor ·cari l-au întrebat în 
cameră 97 votur~. contra 13. ;! secţii 

Vorbind de votarea acestui poriect' „;U ni- I La Senat. în se~tiuni, pf'imu·l-ministru .a mai 
versul" scrie uirmătoarele: I declarat că e posibil să nu fie nevoie să aplice 

decât parţial această lege şi atunci, acolo unde 
tStarea de asediu înseamnă suspendarea în · împrejurările 0 vor oere. 

parte s.au în total a libertăţilor constituţionale i 
şi reminoaştearea unor drepturi anumite puterei I Aşa fiind publicul nu trebuie să se alarmeze. 
milHare. ; O lege a stărei de asediu a fost votată şi în 

IParfamentul, a votat fără discuţie acest pro- . 1913 şi ea n'a fost a:plicată fiindcă n'a fost ne
iect de lege. Cu ·câteva zile înainte, primul mi- ' voe. Cum însă acea lege nu autoriza aplicarea 
nistru s'a consultat în aiceastă privintă cu frun- stărei de asediu decât pentru împrejurările de 
taşii opoziţiei cărora le-a cerut consimţământul atunci, a trebuit să se voteze acum o nouă lege 
la votarea legei stărei de asediu. Şefii opoziţiei ; ·care să .autorizeze aplicarea stărei de asediu, 
au dat acest consimtemânt, având asigurarea la nevoe, în împrejurările de acum. 

·Jertfa Românilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna SUPĂDURE, comitatul 

Târnavei-mici, pe câmpul de luptă. 

Simion Anca, june I 
Ioan Şerban, are 2 copii 
'Vasilica Hanc, I. Niculae, are 1 c.. (rănit) 
Ioan Hanc I. Gtigor, fruntaş, 2 c., (rănit) .şi I 
Petru Hanc I. Glhwr. irati, are 2 copii I 
Vasilica Hanc l. Marcu, are 2 copii, (rănit) 
T oderica Hanc, are 2 copii 
Ioan Hanc, june ' 
Vasilica Hanc I. filimon, june 

I O Gheorghe Hanc, june 
Toderica Costea. june, (nu se ştie nimic 

de el) 
Ioan Hanc I. Vasilica, are 1 copil 
Ioan Şerban, are 1 cooil şi 
iLazar Şerban, frati, are 2 copii 
lloao Suciu, căs .• (rănit) 
Gligor Sirb, june, (rănit) 
Vasile Costea, înv., are 4 copii:. 
Ioan Virga, căs. 
Sandu Suciu, june 

20 Vasilica Bichiş, are 4 copii 
Niculae Suciu, (nu se ştie nimic de el) şi 
Petru Suciu, frati, june 
iJoan Dan, june 
Sandu ·Ştef, are 1 copil 
Ioan Suciu. are 2 copii şi 

Femei pline de năcaz 
$i femei cu mare dor 
După soţiorii lor. 
Săracile fetele 
Bătute-s săracile 
Si de lună şi de stele 
Si de bă1lat şi de jele 
Că s' au dlls din sat feciorii 

. La unele f rătiorii 
S' au dus fră(iorii lor 
Ce de mult îs tot cu dor 
Că trăiau tot în iubire 
fără leac de părăsire 
O zi de nu s' au văzui 
foarte mult li s'a părut 
Jar de şapte luni acum 
Nu s' au văzut nicidecum. 

* 
Au rămas muieri pe sate 
Fără mână de bucate 
Cer copiii de mâncare 
Ei nu ştiu că mama n' are 
Frunză verde de bujor 
Doamne i-ai lăsat cu dor 
fără iubit tata lor, 
Vină tată dra~ul meu 
De ne vezi năcazul greu 
Dară tata-i la prinsoare 
Si-i cu Ruşii 'n luptă mare 
Si la luptă cu Ru.şii 
Nu ştiu când va nud veni 

Ananie Suciu, frati, june, (nu se stie nimic 
de el) 

Vasilica Ştei, june, (rănit) şi 
iloan Ştef, irati, june 
Sivu Hanc, are 2 copii 

30 Ghidion Hanc, june şi 
Augustin Hanc, trei frati. june 
Trifan Costea, are 6 copii 
Sandu Costea, are 2 copii • 
filon Stoica. are 6 copil, (nu se ştie nimic 

de el) 
Arsintea Stoica. are 4 cooii 
Porfirie Stoica, are 2 copii, (rănit) şi 
Ioan Stoica, patru irati, june 
Ioan Suciu, are 3 copii 
Ioan Costea, are 6 copii 

40 Ioan Ştef, căs. şi 
Mitache Ştei, frati, are 1 copil 
Ioan Hanc, are 3 c., (nu se ştie nimic de el) 
Sandu Hanc, are 1 copil şi 
Petru Hanc, trei frati, june 
Dumitru Popa, 4 c., (nu se ştie nimic de el) 
Ioan Ştef, are 1 copil şi 
Sandu Ştef, irati, june, (rănit) 
Niculae Ştef, are 3 copii, (rănit) 
Ioan Hanc, june 

li la luptă cu Muscanu 
Nu va mai veni şolzanu3). 

* 
Frunză verde ca nalba 
Scrisule-am în Sălkea 
Sezând seara Cll lumină, 
frunză verde măf;!heran 
Szzut Dotita f eneşan. 

Snoavă. 

• 

Umblând odată Vodă la vânat, a dat în pă
durea Zănoagei peste un pădurar bătrân, şi a
vea moşul legat lângă uşa colibei un lup sur. 

- Ce faui cu •el, moşule, întrebă Măria Sa. 
- li ţin ca nadă, •Măria-Voastră. 
- Cum l-ai prins? 
- Lighiona asta, am găsit-o de mica, a-

proape pierită de slabă. In loc să-i dau una la 
cap, mi-am zis: 

·· Tot făptura lui Dumnezeu e şi° el. Cum era 
iarnă, frig de trosneau lemnele l-am vârât în 
sân, gândind: „N'am câine acasă. L'oi creşte şi 
s'o înblânzi". 

Baba cân<l l~a văzut, s'a crucit şi face: „Ti 
s'a urât cu viata. bătrânule?" N'am căutat ~a 
vorba sa. Cu lapte, cu bu'Cătele, la căldură, s'a 

3) nicicând. 

• 

50 Vasile Ivan, serg.-mai. are 3 copii 
Vasilica Hanc. are 1 cooil · 
Alexandru Bichiş, are 1 copil, (nu se ştie 

nimic de el) şi 
Onisie Bichiş, irati, june, (rănit) 
Vasilica Hanc, 3 c., (nu se ştie nimic de el) 

, Mihaila Potar, are 1 copil 
·filon Bichiş~- june, (rănit) 

,, Ion Bilca, iun~. (nu se ştie nimic de el) şi 
Vasilica Bilca, irati, june, (nu se ştie nimic 

de el) 
Emil Pop, Înv ., iruntaşr are 2 copii 

60 Teodor Mureşan, căs. 
Simion Bichiş, june, (nu se ştie nimic de el) 
Gheorghe Urs, are 4 copii 

In total deci 62 de soldati din comu111a Suoă
dure, care în total numără ceva peste 500 de 
suflete. E de notat. că în America sunt 22 sol
dati, iar 12 se ·prezintă. la asentările de acum. 
Cei notaţi ca~ răniti aproape toti vtndecându-se 
au fost iarăş' trimişi în linia de foc. 
' Comunicat prin: Alexandru Anca, 

teolog. 

Cum s~nt organizau cercetaşii in 
România. 

Cercetaşii sunt tinerii, fără deosebire de clasă 
socială, de creştere şi de cultură, cari au fost con
stituiţi cu totii laolaltă într'un fel de societate nu
mită „Marea Legiune a Cercetaşilor şi caire are 
scopnl: în primul rând să desvolte în inimile tinere, 
dragostea de patrie şi în al doilea rând să deştepte 
gustul exerciţiilor fizice ocupându-se în acelal> 

timp şi cu educaţia propriu zisă a lor şi cu des
voltarea în sufletele lor makahile a ideei de egali
t;ite socialii. 

Modul în care sunt împărtiti, este următorul: 
un număr de şase cercetaşi formează o patrulă, 
un număr de cinci patrule formează o grupă, 3 
grupe formează o centurie, iar toate centuriile din
tr'o localitate constituiesc o cohortă. Cohortele 
dintr'un judeţ formează o legiune: totalitatea le
giunilor formează „Marea Legiune" al. _cărei co
maindant suprem este A. S. R. principele CaroC - -

După cum se vede, împărţirea aceasta a fost 
luată după tipul armatei române. 

Rolul pe care această instituţie poate să-l joace 
în educaţia fizică şi morală a tinerimei este destul 
de mare: Ea uneşte în sânul ei pe tinerii din toate 
treptele sociale desvoltând în modul acesta ideea 
egal.ităţii sociale care în timpurile de azi formează 
unul din punctele principale pe cari caută să le 
explice şi să le exprime orice educator conştient 
de faza prin care trece în aceste timpuri neamul 

li.. I 
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I 
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întrămat ·diihania. Cum mă vedea alerga. Mâ
râia ca un căţel. Baba ţinea tot ad. „Să vede, 
moşnege, că ţie ursit să mori mâncat de Iu.p". 'l 

Nu dam seamă că Lupei.a a.J meu, de ce cre
şte, de ce îşi sohimbă căutătura. 

„ ! 

Intr'o vară eu, ca de obiceiu, îi întind mămă
,Jiga, acuma era cogeamite dulău şi baba nu-l 
su f.erea în ·casă. 

.El, hap de mână . .Poftim semnul colţilor. Era 
stânga. L-am înşfăcat de beregată, şi, cu mare 
nevoie, am scos mâna plină de sânge. 

Strig femeea. Imi adu<.:e un lanţ şi de atunci 
îl ţin legat. 

Babei, ca să..:i astup gura, i-am zis: „Ce te 
minunezi de-o ·letină ca asta? Omul, că-i om, 
ş.i nu-i mai de treabă. Aşa, bunăoară, împăraţii 
şi domnii pe câţi nu oploşes.c la curţile lor, ii 
î.ncarcă de slujbe şi averi, iar ei, nerecunoscă-

-tori, îi sapă şi le doresc pieirea. Să ierţi, Măria 
Ta, vorbele mele proaste; dar omul e mai vi
olean şi mai hain decât lupul. Care se gudură 
mai tare, acela .poate fi mai vrăjmaş. 

Căruia i-aii făcut mai inuit bine, acela e frate 
de cruce cu Iuda. Măria Ta, ca şoimul te 'nalti 
.ou mintea să vezi dincotro vine furtuna, în vreme 
ce şarpele veninos te muşcă de picior; iar cel 
miluit, întocmai ca Lu.peiu a.I mieu, umblă să te 
răpue. 

_.Eşti bun de sfetnic, zice Vodă, zâmbind. 
- Ra să mă ferească Dumnezeu. Aci în pă„ 

dure d-0mnes·c nesupărat peste tot ce văd cu 
oohii, pe când ca sfetnic de unde ştiu că nu 
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Joi, 11 Martie n. 1915. 

românesc, care are nevoie de unire şi de trainici I 
leg[1turi: Ea îndeplineşte rolul de educatoare prin 
conferintele, prin cuvântările şi prin sf.aiturile ce 1 
se dau acestor tineri. 

Ea caută să-i sustragă dela viata oraşelor atât 
de atrăgătoare, dar atât de periculoasă pentru ei. 

Ea caută astfel să sustragă pe tineri dela vi.ata 
zdruncinată şi destrăbălată a oraşelor şi să-i ducă 
afară la tară, la aer unde să simtă adevărata feri
cire şi a trăi în mijlocul naturei, şi unde să ·a1ibă 
posibilitatea să se desvolte şi fiziceşte prin fel de 
fel de jocuri şi exerciţii la· cari desigur că se an
trenează devenind principala distracţie. 

Iniţiatorii trebuie să se simtă fericiţi că institu
ţia cercetaşilor a prins rădăcini şi vor căuta de si
gur să-şi dea toată silinta ca să nu fie neglij.ată 
sau abandonată după cum s'a desfiinţat odinioară, 

/"' atât de drăguţii „micii dorobanţi". 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Spre nord dela Vistula a con
tinuat şi ieri lupta violentă de artilerie. 

Spre sud dela Lopusno am respins cu uşurinţă 
atacul Ruşilor. 

Avansând în regiunea dela Gorlice, a crescut 
numărul prisonicrilor. Poziţiunile cucerite le-am 
mentinut în tot locul cu toate că duşma111ul a în
cercat să le recucerească în mai mu!l:te rânduri. 

• Pc frontul din Carpaţi duşmanul îşi repeţeşte 
mereu atacurile, pe cari Ie execută după cum se 
pot evolua trupele, când cu forte mai mari, când 
ou forte mai mici. Astfel i-am respins ca'l!zându-le 
mari pierderi, în mai multe locuri pe Ruşii, ce ată
cau cu multă vehementă şi cari înaintaseră până la 
baricadele noastre. In aceste lupte am făcut iarăş 
600 de prisonieri. 

Vremea nefavorabilă ce dăinuieşte în zH:ele din 
urmă în Carpa1ti reclamă prestaţiuni extraordinare 
dela trupele noastre, de pe acest front. Trupele 
fiind permanent în atingere cu duşmanul stau în 
luptă ziua şi noaptea fără întrerupere şi adeseori 
sunt constrânse să execute atacuri în gerul cum
plit şi prin zăpada mare, ~au să-şi apere pozi
ţiile fată cu :aitacurile fortelor duşmane, mai de 

multeori- covârşitoare. Ţinuta bravelor noastre 
trupe precum şi fiecare soldat, care ia parte în a
ceste lupte merită lauda cea mai mare. 

Berlin. - Dela cartierul principaiJ: germam se 
anunţă: Pe câmpul de răsboiu din apus, pe înălti
mea Loretto am cucerit dela francezi alte două 
tranşee. Am făcut prisonieri 6 ofiteri şi 250 soldaţi 
şi am capturat 2 mitraliere şi 2 tunuri mai mici . 

In Champagne luptele încă nu s'au termjnatt. 
Spre nordvcst dela Le Mesnil am împiedecat 

prin focul nostru atacul duşmanului, care sta gata 
să avanseze. 

sa: ______________ . __ ts 

mi-aş sdhimba părul încât să trebuiască, Mă
ria Ta, să mă pui în legătoare ca pe diavolul 
ăsta? . · 
Vodă îl bătu pe umăr, zicând: Să trăieşti, mo

şule, n'am să-ţi uit vorbele. 

" (Alb.). Sofia Nădejde. 

Cântece cătăneşti. 
Din Holod (com. Bihor). 

Busuioc moldovenesc 
Tot am zis că te iubesc. 
Busuioc mândru cu pană, 
Dar nu pot că merg cătan<I. 
Frunză verde de ovăs, 
Mă duc mândră şi te lăs; 
Frunză verde ovăs rar, 
Te [as mândră czz amar! 

Ciocârlie ru1săr.ea 
Du-te tu la mândra mea 
Şi spune tu câtre ea: 
C<l să caute 'ntre grinzele 
Unde sunt cheile mele; 

In Vosgi zăpada şi ceata au îngreun~lt opera
tiunilc. 

Spre ost dela Miinster şi spre nord dela Senn
heim lupta continuă. 

Pe câmpul de răsboiu din ost: spre ost dela 
Augustow, atacurile Ruşilor făcute împotriva noa
stră au eşuat, având ei mari pierderi. 

Spre nordost dela Lomza, după un ata:c nesuc
ccs al duşmanului am făcut 800 prisonieri. 

Spre nordvest dela Ostrolenka s'a desfăşurat o 
luptă, care îndt nu s'a terminat. ; 

ln lupta dată spre nordvest şi vest dela Pras
nis, care a avut un curs favorabil pentru noi am 
făcut prisonieri 3000 de Ruşi. 

Budapesta. - Dela cartierul presei· se a
nuntă: In vremea aceasta geroasă, deşi bate 
soarele, s'a pornit din nou viată în linia de bă
taie. Cel mai important eveniment mai recent 
e lupta ce s'a desfăşurat între Ujoc şi Lupkow. 
Soldaţii noştri au atăcat câteva importante po
ziţii ale Ruşilor cucerindu-Ie. Soldatii au men
ţinut poziţiile contra tuturor atacurilor furioase 
ale Ruşilor. La aripa stângă a frontului din Ga
liţia occidentală au reportat preţioase succese 
locale vânătorii împărăteşti din Tirol. Situatia 
generală de altcum nu s'a schimbat. 

Sâtoraljujhely. - Ruşii au primit ajutoare 
spre ost dela Lupkow. 

Constantinopol. - Dela cartierul principal 
otoman se comunică: Trei cuirasate duşmane 
au bombardat ieri din depărtare mare timp de 
3 ore în intervaluri, fără succes fortificaţiile 
dela Smyrna şi apoi s·au retras. Azi înaint~ de 
amiazi au continuat oanonada fără succes timp 
de o oră. Noi n'am avut nici o pierdere şi nici 
o pagubă . 

Azi după amiazi, 4 vase engleze au bom
bardat, în intervaluri, afară de bătaia bateriilor 
noastre, fortificaţiile Dardanelelor şi ne având 
nici un succes s'au retras la Tenedos. 

Jn sânul Seros, un crucişător duşman care 
împuşca, regiunea Harad-Bulair a fost nimerit 
de două granate a tunurilor noastre. Granatele 
au căzut pe 1puntea căpitanului. 

Englezii cari au încercat să înainteze dea
lungul râului Karun, au suferit aci iarăş o în
frângere. Trei batalioane de infanterie ·Cll~~eză 
cu două tunuri cu tir repede, două batern de 
munte şi cu o sectie de mitraliere, precum şi o 
companie de cavalerie a încercat să ne atace 
în 3 Martie poziţiunile din regiunea Ahwaz. 
Trupele noastre pornind contraatac duşmam;l 
s'a refugiat în parte, lăsând număraşi• priso
nieri pe vasele ce se g{lseau spre sud dela 
Bcnder Nasziem. iar în parte, lăsând număro1>i 
morţi a fost aruncat în râul Kmun. Intre En
glezii căzuti se găseşte un major şi 4 ofiţeri. 
Am capturat 3 tunuri, 500 de puşti, 200 de tai. 
o mare ca•ntitate de munitle şi mult alt material 
de răsboiu. Pierderile noastre sunt neînsem
nate. 

Atacul Ruşilor dincolo de Cernăutl. 
Bistrlta. ~ Artileria duşmană ne-a atăcat 

ieri poziţiunile noastrţ de peste Pruth spre ost 

_filL! 

Să desc!zidă lăzile 
$i să-mi ieie hainele; 
Să le ducă 'ntre hotare, 
Sâ le dieie foc şi para, 
Sd meargă fumlll pe (ară. 

Ciocârlie plis<lrea 
Du-te tu la mândra mea 
Şi spune tu către ea: 
Că atzmci mă voiu întoarce; 
Când va creşte iarbă 'n piatră, 
Nici atunci şi niciodată! . 

Mersei seara pe ulit<l, 
Văzui pe mândra 'n vrănităJ 
Eu îl dâdut bună seara, 
Ea nu-mi zise nimica, 
Eu râsei; mândra nu râse 
Inima mi se aprinse; 
Mă </usei la maic' -acasd 
Maica-ml /Jltse cina 'n masă 
Şi se dete a mă 'ntreba: 
Că de ce mi-s trist aşa?„„ 

Draga mea şi maica mea, 
Mersei seara pe uliţă, 
Vâzui pe mândra 'n vrănită; 
E11 îi dădui bună seara, 

·-=====-= 

dela Cernăuţi. Tunurile ruseşti n'au putut cta 
însă decât numai câteva împuşcături fără suc
ces deoarece artileria noastră a răspuns ime
diat cu vehementă şi cu exactitate încât pozi
ţiunile ruseşti au fost total împuşcate într'o jn
mătate de oră. 

Linişte în jur de Varşovia • 

Stockholm. - In fata Varşoviei e linişte. hi 
Carpaţi mersul răsboiului e schimbăcios. Tru
pele germane auxiliare operează mai c;u sea
mă în valea Opor cu scopul ca să înainteze 
spre Stry, un important punct strategic. 

Străduinta Serbiei. 

Sofia. - După ştirile sosite din Salonic, nu 
mai e nici o îndoială, că Serbia intenţionează 
să străbată prin Albania, până la mare. Pentru 
ca să-şi împlinească această tendintă Sârbii au 
lansat noui ştiri despre năvălirile Albanezilor 
în Serbia şi că 4000 de Albanezi au ocupat Stu
pan şi ameninţă Monastirul. fată cu '1.ceasta 
adevărul e, că forte mari sârbeşti au părăsit 
Oskiibiil şi o parte din aceste trupe au trecut 
graniţa în Albania, pătrunzând spre interiorul 
ţării. 

Zaimls refuză să formeze un nou 
cabinet. 

·Rotterdam. - Dzipă o ştire telegrafică sosită 
din- Atena, Zaimis a adus la cunoştintă regelui 
că nu poale primi sarcina, ce i s' a încredintat 
de a forma zin nou cabinet. Regele l-a încredin· 
tat cu aceea.ş sarcină pe Gunaris. 

Londra. - După o ştire primită din Atena 
de „Daily Telegraph" pe Venizelos l-a amărât 
foarte mult hotărîrea regelui. Ştirea că Veni
zelos şi-ar fi motivat retragerea în cameră nu 
e adevărată, deoarece camera grecească nid 
nu s'a întrunit. După consiliul de coroană, Ve
nizelos i-a ·Chemat pe prietenii săi politici la lo
cuinţa sa şi le-a declarat că îşi va da demisia 
deoarece regele nu consimte cu politica lui. Cu 
acest prilej Venizelos a declarat, că nu va spri
Jini nici un guvern, care nu va urma politica lui. 
Pe Zaimis nu-I va spriJini. Dacă Zaimis cu toate 
acest,e ar încerca să formeze un cabinet, uşor 
s'ar putea ,ca_ să nu aibă prilej să se prezinte ca
merii. Unu1l dintre cei prezenţi a observat la decla 
raţiile lui Venizelos, că aceasta ar fi anticonsti
tutionail. Venizelos a răspuns: „Mai rău decum 
e acum şi aşa nu va fi". 

Presa franceză ii atacă pe Zaimis. 

Berlin • .,.-- După ştirile sosite din Paris, presa 
franceză, la îndnumările lui Delcasse, ia o ati
tudine împotriva lui Zaimis. „Temps" scrie de
spre criza de guvern din Grecia: 

· ,..- Trebuie să luăm o atitudine expectativă 
pentru ca să putem .iudeca adevărata importanţă· 
a demisionării lui ~enlzelos. Nu credem ca Gre
cia se va lăsa, ca să fie abătută dela direcţia 

Ea nu-mi zise nimica, 
Eu râsei; mândru nu râse; 
Inima mi se aprinse. 

Scrie mândră, scrie carte 
Ce mai faci colo departe 
Că şi eu încă (oi scrie 
De-aicea din cătânie 
Astăzi mâne scrie-( oi 
Şi as trimite pe lună, 
Să-fi aducă voie bună; 
Dară luna-i jumiitate 
Nu poartă cărti din cetate; 
Si-o as trimi{e pe soare, 
Dar soarele-4 rotundat 
Merge numai cu bănat, 
St aş trimite pe stele, 
Dar steliele-s tare multe 
Şi mă tem că or ascunde 
Şi mândruţa n' avea ştire 
Ca să-şi caute altul mire, 
Ci pe mine m' aştepta, 
Până dintii i-or cădea. 

Culese de: Alexandru Văcărescu, rig. în drept. 
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spre care o m<1na destinattunea ei şi va permite 
ca lcgături,Je ei prieteneşti să fie tulburate. Ele
nismul a ajuns la înflorire. încât nu poate să se 
lase nimicit prin greşeli Politice. 

Ce a voit Venizelos? 

Berlin. - „Vossische Zeitung" scrie în le
gătură cu evenimentele din Atena: Hotărîrea 
ce· s·a luat în consiliul de coroană şi devlaratia 
ce a făcut-o Veni1.-elos în fata camerii, că mi
nisterul îşi dă demisia, deoarece regele nu apro
bă Politica lui, are numai un înteles. Venizelos 
fără îndoială a voit ca Grecia să iasă din neu
tralitate, probabil fa îndemnurile frantei şi ale 
Angliei, pe cari le-a adus generalul Pau şi pe 
.cari le-a confirmat şi ministml revocat. din Pa
ris Romanos. Regele Constantin a hotărît să se 
menţină neutralitatea. 

Debarcarea de trupe franceze şi 
engleze pe tărmurul turcesc. 

Stockholm. - „Stockholms Dagbla.d" anunţă 
din Roma: O armată de uscat de 30 mii f ran
cezi şi în mare parte indieni stă gata la insula Ra
nnin (insula se găseşte spre nord dela Te
nedos) ca să fie debarcată pe ţărmurul tur
cesc. Această insulă precum şi Terzedos şi si
nul Bosica sunt punctele de razim ale antantei 
pentru operaţiunile pornite împotriva T11rciei. 
Baza princi{J(J./ă a opera(iunilor e insula Malta. 

D.ardanelele din nou bombardate. 

Paris. - ·Escadra anglo-franceză a început 
ieri din nou să bombardeze Dardanelele. 

Atena. - După ştirile mai recente, la asedia
rea forturilor interioare iau parte numai 10 cui
rasate. 

Cine ştie? 

mai dat semne de viată desvre el. - Sava Sa
muiia, nr. 7i, Temesvajkocz. 

Gheor2he Velia, din }am, la reg. 8, a 4-a 
marşcompanie, bat. 10, cOm/J. JO, plut. 3, din 
J.ugoj, a fost in Galiţia,· din 20 Octomv'ie nu 
se mai ştie nimic despre el. - Nicolae Muntean, 
Temesva.lkocz. 

INFORMA ŢIUNI. 
Arad, 10 Martie n. 1915. 

Invătători dispenzati dela serviciul militar . 
La reprezentaţiunea consistorului din Arad prin 
ordinul ministerial Nr. 1930/1915 Prez. de da
tul 6 Martie a. c. au fost dispenzati dela servi
ciul militar activ încă următorii învăţători: Ioan 
Crăciunescu (Groşi), Ştefan Ponta (Semlac), 
Antoniu Nevrkean ( $ag) şi Traian Oivulescu 
(Radna). 

Societatea română ortodoxă jubilară imper. 
pentru zidirea unei biserici şi înfiintarea unei 
comunităti bisericeşti în Viena, îşi va tine adu
narea a VIII-a generală a societătii Sâmbătă, 
20 Martie a. c. la ora 7 seara în localitătile 
carpelei societătei, Viena, I. Lowelstrasse 8. 

Din parlamentul român. In şedinta de Mer
curi a camerei române d. I. Brătianu, preşedin
tele oonsi1liului de miniştri a depus următoarele 
proiecte de lege: 1) Proiectul pentru chemarea 
sub arme a contingentului 1915. 2) proiectul de 
lege pentru modificarea legii rechiziţiilor. Ur
genta cerută se admite cu aplause. D. Em. Co
stinescu, ministru de finante a depus următoa
rele proiecte de ·lege: 1) Proiectul de lege pen
tru acordarea unei pensii viagere de 600 lei 
d-nei Ana Spiru Haret. 2) Proiectul de lege pen
tru amânarea recensământului general. 

Punându-se apoi la vot proiectul de lege pen
tru controlul străinilor, a fost admis cu 71 vo-
turi contra 10. 

Cine ştie ceva despre următorii soldaţi dis- In şedinţa <le ,Mercuri a Senatului d. c. C. 
părcrti să binevoiască să avizeze despre aceasta Dissescu a ainuntat următoarea interpelare dlui 
Pe cei îngrijoraţi ai 1or: ministru a·l afacerilor străine cu privire la ata-

Petru Anca, reg. de inf. nr. 61: comp. 8, din cui îndreptat de puterile triplei-întelegeri asu
Timişoara, a luptat în Galiţia (F eldpost nr. 60) pra Dardanelelor: 
de peste 5 luni n'a mai dat semne de viată. - „Interesul european în strâmtorile dela Con-
Josim Anca, Rethely, up. Temes-Vaikocz. stantinopol este în aj1m de a se rezolvi. Jntreb 

Toma Bosioc, reg 7 de honvezi din Vârşe(, gzrvernul dacă rre poate da asigurări formale 
mutat la reg. 3, comp. 5 (la honvezi), Fe(dpost d nu se va rezolvi fără noi". 

dintre combatanti, că noi (francezii) am fost 
respinşi din Belgia de mase zdrobitoare. Gen. 
Joffre este unul dintre acei oameni cari n'au 
mintit poate nici odată în viata lor. 

„Nimic nu-i adevt1rat; cu desăvârşire ni
mic, îmi răspunde generalul Joffre. Armata 
noastră era în număr suficient. Bătălia deia 
Charleroi ar fi trebuit s'o câştigăm. S'o câşti
găm nu odată, dar de zece ori! Am pierdut' o, 
însă, di·n cauza gr·eşelilor noastre, prin greşe
lile comandamentului. Cu mult înainte de iz
bucnirea răsboiului m·am putut convinge că o 
mare parte dintre generalii noştri erau obosiţi. 
Unii dintre ei mi s'au părut prea nepotriviţi cu 
rolul şi mai prejos de functiunea lor. Altii îmi 
inspirau neîncredere, iar ·alţii şi îngrijorare. 
Manfestasem chiar intentia să reîntineresc co
mandamentul nostru superior. Răsboiul a v·enit 
prea curând. 

„Apoi câte unul în care aveam deplină în
credere n'a corespuns sperantelor mele. şi a
ceasta pentru că omul de răsboi se pune in 
evidentă la răsboi mai mult decât în studii. 
Răspurn.lerile răsboiului sunt de aşa natură că 
ele pot paraliza în oameni cele mai preţioase 
însusiri, ceeace s'a întâmplat câte unuia dintre 
conducătorii mei. 

Constatând slăbiciuni a trebuit să remediez 
repede. Unii dintre aceşti generali erau cei m::ti 
buni colegi ai mei. Dar dacă îmi iubesc mult 
prietenii, iubesc şi mai mult franta. 

„Le-am luat, deci, comanda. Le-am luat'<), 
cum s'ar putea face şi fată de mine, dacă la 
rândul meu n'aş putea îndepHni sarcina. 

,,Desigur nu ca pedeapsă, ci numai în ve
derea binelui general. Am făcut'o cu moartea'rt 
suflet..„ Jar după ce am rămas singur, am 
plâns"„. 

Ultima oră. 
MISIUNEA D-LUI BENOIT LA ROMA. 

Berlin. - Ziarul. „Corespondenza' în cele mai 
multe cazuri bine informat, anunţă, că depcrtatul 
francez Benoit a venit la Roma în o misiune po

litică. Benoit este iT?sărcinat să facă guvernului 
italian anumite prof)uneri şi dacă acestea vor fi 
primite, atunci deputatul Benoit ar fi numit am-

nr. 14, a fost în Galitia. De peste 3 luni nu mai * basador la Roma în locul, lui Barrere, care se 
ştim nimic despre el. - Gligor Giugia, nr. 84, ·Guvernul, a hotă rit a nu prezenta un noll va retrage. 
Temesvajkocz. 'buget pentru exerciţiul viitor, va cere camerei 

Ioan Crăciunescu, dela reg. de inf. 43, a 6-a autorizatiunea de a aplica bugetul în curs şi pen-
marşcon111anie, în vârstă <le 24 ani, şi tru 1915-1916, cu fa,cultatea de a face redu- · -

Simeon Cernescu, dela re.f!. de inf. nr. 43, ceri. Economiile obţinute prin reduceri vor ser-
a ·7-a marşcompanie, în vârstă de 24 ani, din vi la constituirea unui fond pentru acoperirea 
Octomvrie au fost în Galitia. Mamele lor nu mai creditelor extraordinare. 
ştiu nimic despre ei. - Văd. Maria Cernescu, Sesiunea Corpurilor Legiuitoare, va fi di:n 
nr. 46, Vadpatak, · U'P. Facsâd, Krass6-Szo- nou prelungită cu câteva zile. 
reny m. Un atentat contra profeson.rlui Ghită Popp, 
Svetozar Glovâk, dela reg. 5 de honvezi, comp. Din Bucureşti ni se comunică că doi indivizi 
JO, a fost în Galitia şi nu mai ştim nimic despre mascati au pătruns în locuinta din strada Arme
el. - Silvia Glovâk, Tornya, nr. 58, Csa- nească a dlui prof. Ghifă Popp, fost profesor al 
ndd m. . liceului nostru din Braşov, rănind grav cu două 

Iovan Giuvia, glotaş la reg, 7 de honvezi gloante de revolver pe d. prof. Popp. iar mai u
din Vârşe(, comp. 6, a fost în Galitia. Feldrwst sor pe sotia sa. După atentat indivizii necu-
156. De peste 4 luni de zile nu mai ştim nimic noscuti au dispărut. Vecinii alarmati de puscă
despre el. - Sara Giugia, nr. 138, Temesvaj- turi au alergat la fata locului şi au încunoştintat 
Jcocz. în acelaş timp şi politia, care anchetează. Se 

Nina Iorga, dela reg, de inf. 61, comTJ. 8, din crede că la mijloc ar fi un act de răsbunare. D. 
Timişoara, Feidpost 60 şi profesor Ghită Popp, a cărui răni sunt ~rave, 

Livi Pâl, dela reg. 6 de honvezi, batalionul a fost transportat la spital. 
3, comp. 9

1 
Feldpost 82, născ. în Retişor dus în După o ştire mai nouă profesorul Gh. Popp 

Galiţia,· de 4 luni n'au mai dat semne de viaţă. - a încetat din viată. (G. Tr.) 
George Iorga, nr. 86, Teinesvajkocz. t Dumitru Oprişiu î·nvătător pensionat a în-

Iosif Radulescu, dela reg. de inf. 43, comp. cetat din viată după scurte suferinte Marti, în 
9 Martie st. n. în etate de 68 ani. Rămăşitele 9, din Timişoara. De cinci luni nu mai ştim nimic 

d M S B pământeşti ale defunctului se vor aşeza spre 

POŞTA ADMINISTRA TIEI. 

Alexandru Jucu, Rachita. Am primit 2.40 cor. 

în abooament pe Martie a. c. 

Dimitrie :Răbăgia, Caransebeş. Am primit 

12 cor~ în abonament. până Ia 30 Junie n. 1915. 

I?. Mihai Lupaş, Osijek. Abonamentul d-v. 

e achitat până la 30 Iunie a. c. In numărul de 

ieri s'a tipărit greşit, ceeace prin aceasta recti

ficăm. 

Am primit în abonament dela următorii: 

Maria Blaj şi Ioan Tonea, Becioherecul-mare 

2-2 cor., până la 30 Iunie 1915. Petru Bonca, 

Otlaca 370 cor. 2; Aurel Valeanu, Iam 2 cor. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

CONTABIL DE BANCĂ 
espr e el. - Pavel iescu, zirbOva~ up. a· odihnă eternă, Joi, în 11 Martie a. c .• ·în cimi-

kovâr, Temes m. cu practică de 5 ani, vărsat în a-· 
terul gr. or. din Şura-mare. 

Moldovan Nicolae, cap., la reg. de glotaşi Odihnească în pace. faceri de dare şi cartea fonduară, 
nr. 23, născut în ToTJârcea, în 1876, a luptat în corespondent în limbile române. 
Gali(ia, unde în 14 Oct. 1914 a fost rănit la O convorbire cu generalisimul francez Joi-

1 

germane şi maghiară caută post 
un picior şi de atunci nu se mai ştie nimic des- ire. J.n ziarul „La Depeche" un prieten din co- cu conditii modeste. Este eliberat 
pre el. A servit la compania a 4-a. - Maria pitărie al generalului Joffre publică următoarea de militie şi în caz de lipsă dis-
Motdovan, nfl. 68, Toporcsa, up. Nagyludas, parte dintr'o convorbire pe care a avut'n nu de ; 
l'omitatul Sibiiului. mult cu generalisimul armatei franceze: I pune şi de cautiune. Adresa la 

d v d administratia ziarului. 
Samuilă Trăită, glotaş la reg. 102, 1f)ioner, II întrebai dacă. er~ a ~varat, c~1m se ere e 1 

Feldpost 22, a fost în Galiţia; de trei luni ri'a în g·enere de public ş1 chiar de catre o parte _,„ (Bu 2371--3) ------------
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