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ANUL V. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- " 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pe o lu11>ă• . • 2.40 „ 

Pentru România şi 
străinătate: 

Pe un an . . 40.- franci. 
Telefon 

1;1entru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

__ ~R@, _Joi 1_6J~~ ~p_riJie 1915. 

AJ.UtOrarea ya"" dUVelOf I chiar născuti în afară cte ~ăwtorie, ai inidivi- I 
! dului îndreptăţit la ajutor c~fortrn punctelor 1 

şi orfanilor soldaţilor invalizi şi a celor căzuti ; 1, 2 sau 3 şi anume băieţii capătă acest aju-1 
În răsboiu. . I tor până la vârs:ta de 16 aini, fetele până la 

• ' vârsta de 14 am. 
In şedinţa de Marţi a Dietei tmgaire gu- 6) 60 · t 11 • v · ţ·· . . . 1 oor. a1u or anua primesc pann 11 

vernuI a depus pe biroul camerei intre a te . b . .. . l'd ,1 · . d tvţ•t 1 · t . . . . . . i . ş1 umcn 11nva 1 u m m rep a 1 a a1u or con-
proiecte d: legi şi u~ iproH~t pnvit()r. a a~u- fo11m punctelor 1, 2 sau 3; suma totală a aju-
tor~~ea. vaduvelo~ şi . ~rfa~ilor. soldaţilor m- tOIT'ului dat aces·tor membrii de familie nu 
Va'hZI ŞI a cel?r cazuţI m rasbom. . . poate fi mai ma1re Ca de 120 Cor anual. 

Acest proiect de lege, care va fi proibab1l 1 . • V V V 

votat fă:ră nici o schimbare, conţine urmă- . ?> v120 ~r. ~nual a1utar c°:pat~ va~uva 
i:oarelle dispoziţii: celm cazut {d1s~arut sau mort) V 1~ r~sbom. 

Ajutor ·de stat va primi atât văduvele şi ~>. 1~ cor. a1.utor a1n~a1l .capat~_f1ec~re o~-
orfanii oelor căzuţi în răsboi11 sau pieriţi, cât 1 f~n (1hps1t_ n~a! de t~ta) fie le~1.t11~ fi~ t~g1-
şi smda(ii d.eveniţi incapabili de lucru în ur- t1mat al celm cazut ş1 anume ba1eţ11 pana la 
ma ,rănilor •primite, dacă vor putea dovedi vrâsta. de 16 ani, fetele până la vârsta de 
că sunt avizaţi la ajutor din partea statului. 14 am. 
Acest ajutor este deocamdată provizoriu şi 9) 36 cotr. ajutor a1r1ua11 primeşte orfanul 
se dă sub întreagă dwrată a răsboiu1lui şi încă (lipsit şi de mamă) fie legitim fie legitimat a'l 
6 lllini durpă sfârşitul răsboiului. celui căzut în răsbaiu, dacă sunt doi orfani, 

Ajuto1rul de stat, ce se va da, după ridi- fiecaire capătă icâte 30 oor. anual; dacă au 
carea Ia valoare de drept a legei de faţă, se răma·s trei orfani, fiecare capătă câte 24 cor.; 
împarte precum urmează: şi daică au rămas patru oirfani, fiecare capătă 

1) 60 cor. ajutor anua~ primesc acei ilJl- câte 18 co1r. aniua1J, şi anume băieţii până la 
va!lizi, cari au pierdut cel puţin 20, însă mai vârsta de 16 aini, fetele până la vârsta de 
puţin de 50 la sută din putinţa lor de câştig 14 ani. 
în profesiunea ce au uirmat înainte de răs~oi 10) 60 cor. ajutOlr a1nual capătă aicel or-
şi urmează după răsboiu. fan născut îin afară de căsătorie, a cărui ma-

2) 120 cor. ajutor anua'l se dă acelor in- tnă capătă pe111Siune şi ajutor oonform punc
va!lizi a că1ror putinţă de a câştiga traiul de tu lui 7; şi anume băieţii până fa vâ'rsta de 16 
toate zilele a scăzut cu 50-100 ia sută. ani, şi fetele până J.a vârsta de 14 aini. 

3) 180 cor. ajutor ainual primesc acei in- 11) 108 oor. ajutor anrual capătă aicel or-
va1lizi, cari sunt neputincioşi pentru orice lu- fan născut în afară de căsătorie, pe care cel 
cru. căzut sau d~spărut ii' a ţinut; dacă au rămas 

4} 60 oor. ajutor anua1I primeşte soţia le- doi de aceşti orfani, fiecare capătă câte 102 
giuită a invalizifoir cari au dreptu'! la ajutor cor.; dacă au rămas trei orfani fiecare ca
confonn punctelor 1, 2 sau 3. pătă câte 96 cor., daică au rămas patru sau 

' 5) 36 cor. ajutor an1uatl primesc copiii fie mai mulţi orfani, fiecare capătă câte 90 cor. 

Voevodul valah dela Putna ... 
„Oastea rusească se re

fugiază în desordine lăsând 
Bucovina îndărăpt. ln urma ei, 
armata noastră înaintează vic
torioasă, între chiotele de bu
curie ale populaţiei„ . .'' 

(Ziarele. - februarie, 1915). 

La schitul din Putna tăcut-au de-un timp 
Şi clopot şi cântec de clerici; 

Cu ţipet sinistru de vaer prelung 
Plâng buf ne le 'n turn de biserici. 

$i 'n Putna străbună, cât ochii pătrund 
Prill giulgiul de neguri fugare, 

Se 'ntinde pustiul cu crocnet de corbi 
$i scapăr de fulgere 'n zare.„ 

„.Arar' doar pe drumuri s'abat călăteti, 
Sub vraja luminii de lună 

Privesc depărtarea - şi'n tact legănat 
Potcoavele cailor sună -

ln urma lor noaptea coboară pe văi 
Cu taine şi umbre fugare„. 

Dar· ropote nouă, şi.acuma pe deal 
O sotnie 'ntreagă răsare 

Şi 'n urma ei alta, şi-un câmp de cazaci, 
Sucind pe de-asupra lor cnutul, 

· · Străhat Bucovina şi-o pradă şi-o ard 
Salba.tici şi tulburi ca Prutul . 

• 
Numărul poporal pe I an 4. cor. 

' - La Putna 'ntr'un schit însă doarme 'n mor

$tef an cu ie muta lui dreaptă, 
$i iată-l se clăte, şi alb şi cumplit 

Voevodul din somn se deşteaptă. 
/şi scutură fruntea şi părul stufos 

De vreme cu trecere multă, 
Sărut 'o icoană, s'aşează 'ntr'un colt 

Şi ascultă şi iarăş ascultă. 

[mânt 

' Şi-auzi: ca 'ntr'un muget de viscol afund 
Cu repezi căderi de cascaaă, 

Vin sotnii de sotnii cu huet setos 
De-omoruri, de sânge, de pradă! 

Tresare Voevodul cu fata 'n pământ, 
Şi-apleacă urechea mai bine -

$i-un glas par' c' aude din larguri de văi 
Cu svon năbuşit de suspine: 

\ 

„Mărite, mărite $tef ane Voevod, 
ln (ara ta plină de glorii 

Pătruns-au s'o calce 'n potcoave de cai 
Străinii setoşi de victorii. 

Ucis-au preoţii şi sate-au aprins 
C' abia mai sunt case pe-alocuri, 

Aleargd fecioare pe câmpuri ţipând 
Călcate de-atâtea batjocuri -

Şi 'n cântec trec mândrii străinii, şi nu-i 
Un brat să-i oprească pe cale 

Pretul unui exemplar 10 fileri. 
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anual, 1 şi anume băeţii până la vârsta de 16 
ani, fetele 1pâ1nă fa vârsta 'de 14 ani. 
• 12) 60 cor. ajutor anual primesc părinţii 

şi bunicii celui căzut sau dispărut, suma de 
ajutor pentru aceşti membri de familie Îlflsă 
nu poate fi mai mare de 120 cor. a!flual. 

Sumele de ajutor amintite Î!J1· punctele 4, 
5, "şi 6 se iplătesc personal mva1iziilor, iar su
mele de ajutor amintite în punctle 8, 10 şi 12 
se plătesc personal văduvelor. 

Neam de eroi 
Sublocotenentul Victor Rusu. 

- Spaima Ruşilor. -

Foile din Viena şi Budapesta ne aduc amănunte 

foarte interesante cu privire la faptele eroice·- aproape 
legentlare, - pe cari Ie-a săvârşit comandantul unei 
cete de glotaşi români dela începutul r1ăshoiului în
coace şi până azi în numeroase lupte crâncene din 
Ccţrpati, Galitia şi Bucovina. Cel ce a săvârşit cu glota
şii săi aceste fapte de vitejie, unice în felul -ffir, este 
fostul căpitan activ în armata austro-ungară Victor 
Rusu astăzi sublocotenent de glotaşi, decorat cu me
dalia de aur pentru vitejie. 

Absolvent al academiei militare, înfiintate încă pe 
timpul Mariei Teresia, Victor Rusu îşi făcuse o admi
r~hilă pozitie în armată, ajungând aghiotant al şefului 

de stat major austro-ungar dinaintea har. von Hotzen
dorf. Inainte de a ajunge însă acolo a colindat Bosnia 

. şi Hertegovina şi Serbia organizând temutul serviciu 
de spionaj al bandelor sârbeşti ce nelinişteau popula
tiunea paşnică din cele două provincii pe atunci numai 
oeupate de Austro-Ungaria. De multe ori s'a abătut şi 

prin Muntenegru şi în toate părtile a dat dovada unui 
admirabil sânge rece, unui spirit pătrunzător şi bun cu
noscător de oameni. Astăzi număr,ă aproximativ 50 ani. 

Demisionând din motive necunoscute din armată, a 
iritrat în pressă şi a lucrat multă vreme în redactia or
ganului partidului naţional român din Budapesta „Lupta", 
c0lahorând regulat la „Reichspost", la organul sociali-

$i-atâta suspinu-i, mărite Voevod, 
Pe vlaiul odoarelor tale!" 

„.Ascultă Voevodul - şi'n ochii lui albi 
O rază de fulger s' aprinde, 

Se 'naltă şi suflă din cornul de-argint 
$i spada din cui o desprinde; 

Pe viforul nopţii încalecă scurt, 
Cu'n gest doar arată 'nainte 

$i'n urmă-i cresc râuri, cu spăzile 'n dinţi, 
Arcaşii sculaţi din morminte. 

Ca grindina verii, pe volburi de vânt, 
S' avântă sălbatic în caer -

Cu părut măciucă cazacii tresar 
Şi-şi lunecă lăncile 'n aer. 

Dar spadă de f mger şi arc fără greş 
Cu hohote 'n ţeastă-i loveşte: 

„Ce vreti voi venetici, ce vreţi? Jnapoi!" 
Prin vânturi Voevodul răcneşte. 

Cutremur de groază sub părul vâlvoiu 
Din sotnii în sotnii pfitrunde, 

Ezită pe-o clipă - şi'n goană se 'ntorc 
Spre negura nopţii af unde„. 

Dar spadă de fulger se 'nvârte pe sus 
ln sclipet de limbi fioroase: 

Numărul poporal pe 1
/, 2 CO' oane 



Pag. 2 

ştilor creştini din Viena şi Ia „Danzers Armee Zeitung". 
A venit apoi în România, unde a luat parte ca ziarist 
la mai multe manevre, publicând în gazetele din Au
~tria câteva atticole cu bune aprecieri cu privire la 
calitătile şi defectele armatei' române. ln timpul din 
urmă avea o baie de piatră lângă T.-Severin ·- când 
veni ştirea despre isbucnirea răsboiului. Victor Rusu 
deşi nu mai figurează în cadrele armatei austro-ungare, 

·a alergat imediat să-şi apere tara. S'a prezentat vo
luntar, i s'a dat rangul de sergent major şi a primit 
comanda uneL.s;ompănii de cercetaşi compusă din glo
taşi români aleşi de el din tinutul Solnoc-Dobâca şi 

Năsăud. cu care a operat aşa zicând desfăcut de cele
lalte trupe. ln Bucovina şi în Galiţia, de-a lungul Car -
paţjlor se povestesc lucruri minunate despre această 

mână de eroi - şi Ruşii au pus pret de 25.000 de ruble 
pe capul comandantului, de care vreau să se scape cu 
orice pret. 

Rusu îşi alege o sută de volnici. 

După ce isbucneşte răsboiul mondial Rusu reintră în 
armata austro-ungară cu rangul de simplu soldat şi 
primeşte imediat o misiune deosebită precum şi şarja 

de sergent-major; cel mai înalt rang, ce se poate da 
intre astfel de împrejurări. lnainte de a-şi începe lu
crarea viteazul Român are o singură cerere, care i s'a 
împlinit cu plăcere: anume ca- să-şi poată alege singur 
oamenii, cari aveau să-i fie totul: tovarăşi, camarazi, 
fraţi, subalterni şi fii. lşi alege a,poi o sută de. soldati 
Români tot unul şi unul. Partea cea mai mare din ace
ştia sunt de origine din comitatul românesc Solnoc
Dobâca (şi nu cum scrie „greşit" ziarul maghiar „Az 

• Ujsag", că ar fi din comitatul unguresc de pe pustă 

Solnoc). E interesant să amintim aci, că Rusu îşi alesese 
oameni dintre glotaşi, oameni cu familie, tot! între 36-
42 ani. Alegându-şi oamenii se pune apoi pe lucru pur
tându-i din exercitii în exercitii şi făcându-le o ade
vărată creştere militărească. 

Cum îşi cr~';te sublocotenentul Rusu ostaşii? lntâlle lui 
vitejii, 

Astfel - povesteşte Roda Roda - acest viteaz co
mandant ajunge până acolo, că-şi obişnuise oamenii să 
umble desculti pe Ia Crăciun, pe un frig de 24 grade, 
fără să se vaite câtus de putin de frig. In scurt timp 
apoi ajunge prin puterea şi lnfluinta ce o avea asupra 
oamenilor săi să formeze din el un singur trup, al cărui 
suflet era dânsul. Intreagă această trupă era o maşină, 
care se mişca după vointa celui care o conditcea, era 
încă o maşină ale cărei părti îşi împlineau misiunea 
par'că dela sine fără se observe, că sunt conduse de 
energia de fer a comandantului. Căci în detaşamentul 

lui Rusu aproape nu sunt de Ioc subofiterl: , Plecare 
lucra pe socoata lui, dar fiecare simtia gândul si vointa 
comandantului dintr'o singură privire sau gest a a
cestuia. 

formându-şi astfel oamenii, Rusu începe seria minu
natelor sale isprăvuri. ln scurt timp ajunge cu adevărat 
spaima armatei ruseşti, prin şirurile căreia face ravagii 
groaznice. Cea mai plăcută apucătură a acestei cete le~ 
gendare e atacul prin surprindere. Atât ziua cât si 
noaptea. 

Aceasta. bravă ceată a avut cu Rusii douăzeci şi 
şapte d-e lupte; 21 dintre ele le-a dat prin surprindere 
atacându-l pe duşman pe neaşteptate st făcându-l să-si 

piardă capul uşurând prin aceasta într'o măsură de 
nepretuit operaţiile armatei noastre. Incredintându-se 
apoi generalii noştri de serviciile enorme, pe cari ge
nialul comandant român le face armatei i-au mai spo
rit trupa dându-i şi un mic detaşament de husari, câ
teva mitraliere (maşini de împuşcat) sl vre-o 2-3 
tunuri. Trupa se ridicase cu totul la două sute de oa
meni. Acum încep. adevăratele minuni răsbolnice. Rusu 
cu ai s.ăl nimerea întotdeauna acolo unde duşmanul nlcl 
nu se gândea să-1 afle. 

Voevodul şi-arcaşii din urmă-i petrec 
· Cu trupuri şi spăzi de vântoase. · 

Şi câţi mai puturd din mulţii fugari 
ln negura nopţii Să scape, · 

Cu vuet haotic pe rând i-a 'nghitit 
Svumoasele Prutul.ui ape ..• 

• 
Jar Ştefan şi-arcaşii cu 'ntâiele zori 

·Se 'nf<işură 'n cripta lor iară; 
Şi cade tăcere pe toate ~ doar rar 

Vre-un jalnic suspin o 'nfioară, .. 
Când jalnic, la Putna, cum tp(fte-s pusty 

Şi strane şi-altare de clerici, 
Cu (ipet sinistru de VMr prelung 

PWng bufnele 'n turn de biserici. 

T. Murăşanu. 

~usu zdrobet1te o armată rusească. 

Atacând odată o armată mai mare rusească sublo
cotenentul Rusu cu cei două sute de oameni omoară 

449 de soldat! ruşi şi 33 de cai; răneşte 734 şi face 
prisonieri 156 de ostaşi duşmani. Afară de aceea le 
răpeşte Ruşilor o î~treagă coloană de munitii precum şi 
opt tunuri. · 

Trupa lui Rusu a pierdut cu totul 80 de oameni în 
răniti, bolnavi şi vre-o câtiva morti. Ar fi pierdut şi 
mai putini, dacă în prea marele lui zel nu s'ar fi a
runcat ir: aventura de a ataca cu o Jumătate companie 
patru compănii ruseşti Wipându-le în loc până la ultimul 
moment. Aceasta întrep·ijndere a fost aproape peste pu
terile sale şi l'a costat 60 de oameni. Aceasta a fost 
·însă singura pierdere mai însemnată, pe care a avut-o 
viteaza trupă şi şi această pierdere a avut-o numai 
pentrucă a luptat în legătură cu alte trupe. Căci Rusu, 
când intra singur în luptă, numai cu trupa lui, nu avea 
pierc,leri niciodată. 

Când Rusu îti povesteşte despre isprăvile trupei lui 
- continuă corespondentul numitului ziar - te cople
şeşte un sentiment curios, par'că ai auzi vorbindu-se 
despre faptele năzdravene ale ·voinicilor diri poveşti. 
Aceste isprăvi sunt pildele fără seamăn ale vitejiei în
tr'un răsboiu modern. 

Rusu I.ace alte două vitejii. 

In 28 Decemvrie primeşte Rusu porunca de a uşura 
Ia Usvirki atacul diviziei Nr. 54 neliniştindu-l pe duş
man. Rusu însă s'a hotărît să isprăveasqă. dânsul cu 
duşmanul, care se compunea din forte covârşitoare; 

căci trebuie să se ştie, că erau acolo 3--4 batalioane 
de infanterie, 4 mitraliere, două tunuri si mai multe 
sotnii (compănii) de cazaci. Atacul prin surprindere a 
lui Rusu a succes. Duşmanul a suferit pierderi simţi
toare şi a trebuit să o ia Ia fugă. Astfel, că divizia 
Nr. 54 n'a mai avut nimic de lucrul 

Această ceată căuta întotdeauna primejdia. lntot
deauna se angaja la luptă cu forte superioai:_e duşmane 
şi întotdeauna - le punea pe fugă. 

Şi mai interesantă pare a fi însă lupta, pe care vi
teazul Român cu mica sa ceată a avut-o la Lopuşno. 
A.ici Rusu trebuia să exploreze împrejurimile şi să 
afle cu ori ce preţ puterile duşmanului .. A plecat deci 
din direcţia Uissi-Putilla urcând muntii dintre Berho
rnent-Şipot-Kamerale, munti cari aveau o înăltime ceva 
peste 1000 de metri. Pe coama muntilor a şi dat de 
vre_o 3--4 detaşamente duşmane, cari se compuneau 
din 3--4 batalioane de infanterie, 4 tunuri şi mai multe 
mitraliere. Rusu îl atacă imediat pe duşman în flanc şi 
după o luptă vehementă de câteva ore problema era 
rezolvită: un batalion duşman a fost nimicit -Iar cele
lalte au rupt-o la fugă. 

Hămlşagul sublocotenentului Rusu, când îl prinde pe 
Muscanl. 

Pe lângă însuşirea pretioasă a unui soldat de a sta 
rece şi nepăsător în fata mortil, însuşire, de care Ro
mânii au dat doar cea mai strălucită dovadă în acest 
răsbolu, sublocotenentul Rusu a căutat şi l-a succes 
să-şi facă soldatii, ca să-şi valorizeze şi o altă calitate 
preţioasă, proprie firii româneşti: spiritul de inventie. 

Astfel s'a întâmplat, că mica, dar viteaza ceată a 
dat în localitatea Cadubestie de un detaşament ru
sesc mai restrâns la număr. Observând Ruşii apro
pierea soldatilor noştri s'au retras cu toţii prin case 
şi ascunzători baricadându-se acolo. Era deci evident, 
că Ruşii adăpostiti prin case, ca în nişte cetătui nu pu
teau fi bătut! decât numai scoşi fiind afară de acolo. 

Sublocotenentul Rusu îşi bătea acum capul cum va 
putea scoate pe Rusi din ascunzători. 

In timp ce comandantul se gândea, deodată iese din- ' 
tre rânduri un soldat, un Românas din comitatul Sol
noc Dobâca şi - dispare. 

Peste putin timp reapare apoi însotit de o ceată 

întreagă de - Ruşi. li făcuse prisonieri! 
- Ei şi, cum ai putut face lucrul ăsta, îl întrebă 

sublocotenentul plin de mirare pe soldat. 
. - Cum să-l fac, răspunsne acesta - iac'aşa. Eu 
văzusem, că o ceată mare de Ruşi, se ascunsese într'o 
casă. Mă apropiai deci tiptil de dânsa până sub un 
părete al ei. Atunci o !mii la fuga în Jurul casei, tră
gând câte 2-3 focuri de puşcă pe fiecare fereastră. 

Rusii credeau, că e o armată întreagă în jurul lor. Şi au 
pierdut dintr'odată cu toţii capul; nu mai ştiau ce să 
facă. Atunci eu prind a le striga în gura mare să se 
predea, c4 sunt încunJurati de toate părtile de soldati 
de-ai noştri. Muscalul săracu prost, el crede. tot. Toti 
şi-au svârlit puştile pe fereastră şi mi s'au predat. $1 
lac'aşa-i prinsei.„„ · 

Cu timpul faima cetei sublocotenentului Rusu a prins 
a se lăti tot mai mult între Ruşi luând proporţii fan
tastice. Soldatii rusi .nu-şi puteau deloc ex.pilea cum 
mica ceată de Români luptă cu atâta hotărâre şi dispret 
de moarte. In superstitia lor credeau, că viteazul Ro
mân dimpreună cu ceata lui stăteau în leiătură cu -

. Joi, 29 Aprilie 1915. 

diavolul. Unde auziau numai, că ar fi Rusu, - fugeau 
mâncând pământul. 
·Odată primeşte viteazul sublocotenent porunca să 

împrăştie garnizoana rusească a orăşelului Kotzma.n. 
Porunca fu primită dimineaţa Ia 6 ore, Iar peste un ceas 
şi jumătate fugeau Ruşii, de credeai, qă. şi-au pierdut 
mintile. Atât de fără de veste i-a prins atacul Româ
nilor, că bietii soldati ruşi nici nu-şi puteau da seama 
din ce directie vine acest atac. 

Tot astfel o păţiră înaintea Jocalitătii Zastovna din 
Bucovina de nord: Aici concentrează Ruşii o armată 
destul de respectabilă care se compunea din cel putin 
6 regimente de infanterie, mai multe despărtăminte de 
mitraliere, precum şi câteva tunuri. Sublocotenentui 

Rusu atâta i-a hărţuit şi dintr'o parte şi din alta, că 

bietii Ruşi nu se putea orienta deloc. Nu ştiau cât de 
mare e armata care-i atacă. Comandantul rusesc rapor
tează superiorităţii• sale următoarele: „E imposibil, ca 
să înaintăm, pentru că se semnalează din toate părtile 
puternice trupe duşmane." Şi când colo era numai sub
locotenentul Rusu cu mica ceată de Români. 

Care-l taina blrulntelor lui Rusu. 
Succesele aceste se pot mulţumi numai disciplinei de 

fer ce există în această ceată, precum şi ecfucaţiei mi
litare deosebite, de care şi-a împărtăşit Rusu oamenii. 
Căci aceşti viteji par'că ar fi trăit în continuu în ta
bără, par'că de copii au fost obicinuit! cu primejdiile 
mortii. Nu există piedecă pe care dânşii să nu în
drăznească a o delătul'a. Astfel un sergent din această 
ceată primeşte ordinul să taie nişte îngrădiri de sârmă, 
pentru a deschide calea spre Ruşi. Se părea însă că a
cest ordin e imposibil de executat, deoarece Ruşii bă
nuind intenţia sublocotenentului trimiteau în continuu o 
ploaie de gloante spre acel loc. Sergentului însă nici 
că-i păsa. El pleacă liniştit, taie sârmele şi se reîn
toarce. 

- Ce-ai simtit în ploaia aceea de gloanţe? îl întrebă 
tovarăşii. 

- Zău nu era chiar lucru de glumă, dar pentru 
aceea, dacă ar fi lipsă aş merge înc'odată, nu m'aş da 
îndărăt. 

Deasernenea te pun în uimire gândurile, ce le au a
ceşti simpli soldaţi despre cinstea soidătească. Se în
tâmplase, că Ruşii conform obiceiului lor jefuiseră un 
oraş bucovinean adunând vre-o şase lăzi încărcate cu 

1 aur, argint şi alte lucruri de pret. Ceata lui Rusu ins~ 
a dat peste transportul însotit de o puternică trupa 
duşmană. Ruşii au fost bătuti şi împrăştiat!. iar como. 
rile au ajuns în mânile vitezei cete care la rândul ei le-a 
trimis comandamentului absolut neatinse. Să se ob
serve, că această ceată era compusă din Români săraci 
lipiţi şi oameni cu familie grea, năcăjiţi de nevoile tra
iului. Nici comandantul lor nu e de loc avut. Iar control 
- nu era. Cu toate aceste n'a lipsit nimic, absolut 
nimic din imensele bogăţii. Un corespondent de pe 
câmpul de luptă vorbind cu un soldat din această ceată 
şi-a exprimat mirarea asupra acestor concepţii de cinstei' 
soldăţească într'adevăr nu tocmai de toate zilele. La ce 
soldatul a răspuns, întocmai, ca un şcolar a~cultător: 

- Noi suntem soldati, noi nu suntem tâlhari. Aşa 
ne-a spus-o aceasta comandantul nostru şi aşa vrem să• 
fim.„ 

Nu ne vom mira deci că Ruşii au pus .un premiu 
de peste o sută de mii de coroane pe capul unui astfel 
de comandant. Lucru, pe care nici eroicul sublocotenent 
nu-I exploatează. Astfel imputându.I odată Roda c.'i 
de ce se expune aşa des în primejdiile mortii, viteazul 
ofiter român îi replică cu o modestie demnă de oricaro 
erou din istoria Romanilor. „„Ei şi ce e, dacă mă nime
reşte glontul? Pii sigur că nu s'a făcut prin aceasta •> 
gaură în cer". 

Averea bisericei şi venitele ei sunt 
scutite de execuţie pentru compe

tinţele învăţătoreşti restante. 
Reproducem după „Foaia oficioas~ a piece- 1 

zei Lugojului" următoarea or~onanta. an_tere-
santă a ministrului cultelor şi mstructmne1 pu-
blice: V 

Comisiunea administrativă în decisul sau 
adus cu datul de 13 August 1913 Nr. 1764 a 
aprobat <lispozitia făcută de protopretorul cer
cului Oilău sub Nr. 926-1913 în obiectul în:a
sării competintelor restante de 1200 cor. a :n
vătătorulu~ l. P. din f. cu acel adaus, că a ran-· 
duit executie în favorul lui I. P. până la 1:200 cor. 
asupra imobilelor comunei bisericeşt! dm f. c.a 
susţinătoare de şcoală, şi acest de01s al <?Om!
siunei administrative în recursul Domnulm Mi
tropolit de Alba-Iulia de sub Nr. 6966 în decisul 
său de datul 14 Ianuarie a. c. Nr. 2809 1-a mo-
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dificat astfel, că execuţia spre acoperirea com
petintetor învăţătoreşti din chestie s'a săvârşit 
numai asupra dreptului de uzufruct, respective 
asupra venitelor comune, bisericeşti susţină
toare de şcoală. Acest decis din urmă al comi
siunei administrative pe baza recursului făcut de 
Domnul Mitropolit gr.-cat. al Albei-Iulie luându-l 
la suprarevizie, îl schimb astfel, că preterând 
ducerea execut.iei reale asupra imobilelor bise
ridi sau a uzufructului şi venitelor acelora, 
competinta învăţătorească restantă din ohestie 
este a se eiecta prin protopretorul cercual asu
pra credincioşilor comunei biserioeşti din f. în 
proporţiune cu flor.enul de dare, şi în ·caz de 
lipsă este a se scoate prin execuţie. if:::xecutia 
reală trebuie preterată dela comuna bisericească, 
pentrucă restantele de salare învăţătoreşti în 
linia primă însărcinează pe credincioşii comunei 
bisericeşti, şi dacă comuna bisericească nu îm
plineşte datorinţa sa de a plăti, su.ma din che
stie este de a se scoate de pe credincioşi după 
modalitatea dării publice. 

Despre aceasta pe lângă rederivarea acluze
lor de lângă raportul de sub Nr.-ul 1537-1914 
încunoştiintez pe spectata comisiune spre ştire 
şi ulterioară urmare. 

Budapesta, la 18 Decemvrie 1914. 

Jankovich m. p. 
consilier min. de secţie. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Se comunică delia cartieru.I ge.nerail: 
P.e întreg frontul nu s'a întâJnplat niim~c însemnat. ln 
unele .sectoare s'au dat lupte d~ ar.tilerie. 

In Ca.rpati, Ruşii şi-au oprit deo.camdată atacurile 
lor cu mari .pierderi da.te împotriva .poziţiilor noastre 
dea.lungu.I strâmtoarei Ujo.c şi în sectoarele .spre răsărft. 

Budapesta. - Amiralitatea austro-ungară a dat urmă
torul comunicat: Submarinul nr .5 condus de coman
dantul cav. Gheorghe frapp a torpilat în apele ionice 
cuirasatul francez Leon Gambetta, scufundându-I. 

'Berlin. - Se comunică .defa marele ·car.tier general: 
Pe frontul apusean: In I<'landria, Engleziii cu foarte 

mari J)uteri w atacat nouile noastre 1>-0ziţhmi spre 
miax.ănoapte şi miazănoapte-răsărit dela Ypern, cari 
se îrntind la 3-4 kJm. dela ,poziţiile de pâ;nă 111Ci ale 
noastre spre miazăzi începând de lângă ferma D. Heud 
spre miazănoapte .pe 1a canalul Y ser şi â.n directiune1 
Grabensfa.fel. Atacurile, ·pe cari artileria germană spre 
miazăzi-răaărrt dela Ypem Ie-a 1luat din spate, in urma. 

• d . focului bat.eriiior noastre s'au prăbuşit total cu p-ier er1 
neobicinuit de mari pentru .duşman. . 

Duşmanul din Lizerne a părăRit ieri noaptea casele 
tota1 nimicite de artileri.a duşmană. Capul ,podului în
dată s.pre răsărit deJa acestea pe ţărmul stâng al ca
nalului se află în mânile noastre. 

In luptele dEll pâ.nă. a,cum -ce s'aiu dat Jângă Y pern 
am lua:t dela duşman 20 de mitraliere. 

Onering, însemfiat J)unct de cale f.erată şi Jo.cali
tate de frunte <le etapă, care ·S~ afJă Ja vre-o 12 klm. 
spre apus dcla Y.pern, am început să-l bombardă.m cu 
vădit efect. 

In pădurile Argonne, spre miazănoapte-răsărit dela 
Vienne Le Chateau am respins un atac de noapte al 
Yrancezilor. Pe înăltimile dela Mosella şi ieri am 
câştigat nou teren, deşi Francezii aruncaseră aici noui 
întăriri de trupe in luptă. 

Pn atac duşma.n da.t lmP-Otriva poziţiilor noa.stre 
de.I.a Combres s'a prăbuşit. 

Jn pădurea AiLly am respins cu ma.ri pierrleri un 
crâ.ncen a.tac al duşma.nului. Duşma.nul nid .spre răsărH 
dela acest .punct n'a câştigat terl"n. 

In fopta de baio.nete dată noapt.ea la Bois de PrQtre 
am înaintat învingători. . 

Ieri seară duşmanul în mai multe rânduri a wtaic:i.t 
poziţiile noastre deJa Ha.rtmannsweiJerkonf. Toate ata
curile s'au ·Prăbuşit. 

Pe frontul răsăritean: Situaţia pe frontul răsăritean 
e neschimba.tă. 

Trupele austro-ungare şi luptele 
din flandria. 

Berlin. - „Berliner Zeitung am Mittag" 
scrie: Pentru câştigarea biruinţei de lângă ca-
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naiul Y ser datorim multămită trupelor austro
ungare. Aliaţii noştri sunt eroi şi aci ca şi în 
Carpaţi. 

Voluntari În armata antantei . 

Atena. - La Mu<lros au fost debarcaţi 1500 
de oameni, cari s'au anunţat să intre de bună 
voie în armata aliaţilor, care operează împo·· 
triva Dardanelelor. Trupele aceste de voluntari 
sunt conduse de un colonel francez, iar subofi
ţer.ii instructori sunt de asemenea francezi. 

Aviatori germani împuşcati la Te
nedos. 

Amsterdam. - „Times" anunţă că două ae
roplane germane, ~ari au bombardat Tenedos 
au fost împuşcate şi despre soartea aviatorilor 
nu se ştie nimic. 

Cum luptă Ruşii la Ujoc. ' 

Berlin. - „Naţional Zeitung" scrie că ·Ruşii 
la Ujoc dau asalturi cu baionetele înţepenite pe 
ciomege. 

-. 
Amânarea convocării camerei 

italiene. 

Milano. - Ziarele italiene au comuniicat una
nim, că şedinţa camerei italiene convocată pe 
ziua de 12 Maiu a fost amânată, 

Lupte intre Muntenegreni şi Al· 
banezi. 

Sofia. - .Muntenegrenii s'au ciocnit lângă 

Malisa cu Albanezii. 117. Albaneză au fost omo
riti, între cari foarte multe femei şi copii. 

Nouile tratative ale Greciei cu 
antanta. 

Atena. - Ministrul de externe al Greciei a 
chemat la sine pe redactorii ziarelor şi i-a rugat. 
ca în chestiile polit_icei externe având îp vedere 
mteresele naţionale greceşti să nu-i iacă critică 
guvernului, ci în măsiunea grea ce o are să-i 

dea sprijin întreagă presa. Redactorii ziarelor 
credinci-Oase fostului pr~m ministru Venizelos, au 
declarat că ei nu pot împlini dor.inta ministrului, 
deoarece guvernul de acum mi e la cârmă din 
vointa majorităţii poporului. Acesta e cel dintâi 
caz că ziarele greceşti nu se supun în chestiile 
de ordin naţional îndrumărilor guvernului, 
ceeace a produs o impresie penibilă. 

Milano. - „Corriere dela Sera" anunţă din 
Petersburg: Tratativele urmate de Orecia cu 
antanta sunt după cum\scriu ziarele, <le ordin 
informativ. Grecia doreşte să stăpânească ţăr
murul apusean al Asiei mici, trăgând o graniţă 
peste şirul de munţi, car.i despart Anatolia de 
ţinuturile locuite de Greci. :Ruskoje Slovo scrie 
că interesele antantei sunt la fel cu ale Greciei 
mari, care ajungând vecină cu Rusia ar asigura 
pacea în Orient. Dar dacă Grecia doreşte să-şi 
realizeze idealurile ei naţionale, trebuie să şi 
intre în acţiune cât mai curând. 

Milano. - „Corriere delia Sera" anunţă dht 
Atena: Tratativele dintre Grecia şi antantă sunt 
de o natură foarte îndoelnică. Primul ministru 
Gunaris nu poartă tratativele cu zelul unui con
vins, ci mai mult pentru ca să-şi câştige pe 
aceasta cale aderenţi la alegeri. 

Ţarul a părăsit Lembergul. 

·Geneva. - Ţarul Nicolae al Rusiei însoţit 
de generalisimul Nicolae Nicolaevici si de alti 
trei nuri ·duci şi trei mari ducese a luat ieri 
masa în palatul guverniaJ. Seara cu .trenul <!e 
11 ore tarul şi suita sa a părăsit Lembergul, 
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Consiliu de miniştri la Bucureşti. 

Bucureşti. - Mercuri seara a avut loc la mini
sterul de interne un consiliu de miniştri prezidat 
de d. I. I. C. Brătianu. Consiliul a durat dela orele 
6 până la 8 jum. După un schimb de vederi asupra 
situat iei externe, miniştrii s' au ocupat cu chestiu
nea unor noai repartitii necesare în bugetul în curs. 
A fost modificată astfel destinatiunea unor ·sume 
dela capitole mai pu(in interesante, în conformitate 
cu nevoile eventuale. ţonsiliul a relevat situaţia 
economică a (ărei şi a discutat mijloacele ce ar 
putea fi utilizate pentru evitarea unei crize mai se
rioase. Aprovizionarea din afară şi modalităţile 
posibile au fost deasemeni obiectul desbaterilor 
consiliului. ln urmă mi fost rezolvate lucrările 

curente . . 
Asquith anuntă pornirea nouei actiuni 

împotriva Dardanelelor. 

Genf. - Primul ministru Asquith a a'!luntat că 
flota aliatilor a pornit iarăş împotriva Darda
nelelor transportând în acelaş timp trupe cari 
vor avea deodată cu acţiune flotei să atace 
pe uscat pe Turci. Tot în aceeaş vreme şi Rusii 
stau gata să pornească din Odessa cu flota şi o 
armată de uscat, o acţiune împotriva Darda
nelelor. Primul ministru englez a luat răspun
derea în numele guvernului pentru actiunea 
flotei şi a trupelor împotriva Dardanelelor, ru
gând camera şi (întreagă natiunea să fie cu 
deplină încredere şi răbdare fată de trupe şi 
flotă în cursul asediului strâmtorilor. 

Linişte pe frontul din Saros. 
Frankfurt.-Corespondentul ziarului „frank

furter Zeitung'' scrie din Eperjes: In zilele tre~ 
cute n'a avut loc nici o schimbare deosebită pe 
frontul din comitatul Sâros. Afară de luptele 
mai mici dintre artilerie şi hărtuieli din tran
şee, stăpâneşte linişte. Un aeroplan inamic a 
sburat deasupra localitătii Sovâr de lângă E
perjes, aruncând proclamaţiuni. 

'Poezie din răsbol. 
frunză verde lemn uscat 
Când de-acasă am plecat 
Rămas bun eu mi-am luat 
Dela dulcea mea avere 
Dela năcăjita mea muere. 

Către Lugoj am plecat 
Când în Lugoj am intrat 
Bufariu1

) de loc l'am dat 
Şi'n cvartire ne-au băgat 
Aci numai trei zile am stat· 
Grea poruncă~am căpătat. 

Acui vremea de plecat 
Am plecat la Varadini2

) 

In tolite de Români. 
In Vărădini cât ce-am ajuns 
Deloc poruncă s'a spus: 
Staţi voi feciori tot aşa 
Că mâne voiu publica. 

Dimineaţa ne-am sculat 
Către festung3

) am plecat 
Şi puşte am căpătat 
Puşchiţă d'a Rusului 
Rusului duşmanului 
Şi toale deloc ne-a dat 
lndată ne„or îmbrăcat 
Către măşină am plec~t 

La staţie ajungeam 
Pe maşină ne suiam 
Şi la Serbia că plecam 
Şi ctlnd maşina o stat 
Pe picioare am plecat 
Şi ne-am dus ca vai de noi· 
Prin imală şi prin ploi 
Şi ca vai ş'amar de noi. 

La Cupinovo am ajuns 
Deloc la Sava ne-or dus 
Şi ne-or băgat în dekung 
Sus cu puşca pe pământ 
Şi numai trei zile am stat 
Grea poruncă am căpătat 
Haideţi feciori ne băgăm 
Ţţtra sit ne-o apărăm. 

1
) Libslul militar. 

') Petruvar.adiq.. 
3

) Cetate, 

I 
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Dar noi nimic nu ziceam 
Şi pe luntre ne suiam. 
Deloc Sava o treceam 
Din jos apă 

"Din sus ploi 
Vai Doamne câte nevoi 
Erau atunci peste noi. 

Din luntre ne coboranf 
Prin pă'dure ne 'mpărteam 
La margine ajungeam 
Şi deloc ne înşiram 
Şi pe Sârb îl aşteptam 
Ofiţerii din graiu grăia: 
- Stati feciori să nu puşcati 
Până bine v'aşezati 
Şi când voi vă aşezati 
Şi vedeti de loc puşcati 
Nici unul să nu-l lăsaţi. 

De odată iată vine 
Un Sârb mare ca ş'un câne 
L'am văzut şi !'am lăsat 
De el nu ne-am apucat 
Unui găinat din satul meu 
Eu deloc i-am melduit 
Că Sârbu iat'o venit 
Dar el zice: aşteptati 
Până or veni ceilalţi. 

Deoaată ce vedem 
Şi vedem trupă sârbească 
Dumnezeu să ne năzească 
De naţia păgânească 
Deloc poruncă venea 
Ca să 'ncepem a puşca 
Şi deloc focu-o 'nceput 
Şi când bine s'o 'nserat 
Atunci focu s'o gătat 
Şi poruncă-am căpătat 
Tare bine să păzim 
Şi noi să nu adormim. 

Şi noi bine am grijat 
Ce Sârbii noaptea-or lucrat 
Cum ei tunuri or gătit 
Pentru noi ·.cte prăpădit 

· Eu deloc am melduit 
Cum Sârbu s'o întărit 
Ofiţerul o 'ntrebat 
Pe maioru ăl din sat 
Că cu noi rău s'o 'ntâmplat 
Ar trebui 'napoiat, 

Şi maioru porunceşte r 
Ca noi 'napoi ca să trecem, 

Noi pe luntre ne-am suit 
Dumnezeu, vai ne-a ferit 
.Pe pământ ne-am coborit 
Deloc în sat am venit 
In sat numa-o lună-am stat 
Până Sava o vărsat 
Şi-o vărsat o apă mare 
Care ea capăt nu are 

' 
Şi poruncă-am căpătat 
La graniţă de plecat 
La graniţă la Sava 
Acolo.i mare apa 
Şi noi pe luntre ne-am pus 
Până sara am ajuns 
Noi noaptea când am ajuns 
Deloc prin lemne ne-am pus 
Ca să păzim graniţa 

· Aicia peste Sava. 

Acolo nu e pământ 
Nici de-a face un mormânt 
Am stat 40 de zile 
Doamne vai ş'amar de mine 
Şi cât năcaz am păţit 
Pân' aplazul ne-o venit. 
Noi pe luntre ne-am suit 
Şi'n sat deloc am venit 
Numa-o ţâră-am odihnit. 

„ROMÂNUL" 

INFORMATl4NI. 
Arad, 28 Aprilie 1915. 

Când vor fi asentaţi nouii glotaşi? 
lnainte de luna Noemvrie nu vor fi trimişi 

în luptă. 

Ieri, Ma·rţi, la orele 1 O a. m. ipe culoairele 
Camerei în prezenta mai multor deputaţi ba
rooul Hazai Samu, minfrstru:l aipărărei ţări'i a 
făcut declaraţii menite să ajungă şi 1a cunoş
tinţa marelui public. 

Intre altele d. ministru a deda1rat, că 
tinerii în vârstă de 18 ani, precum şi 
bărbaţii in vârstă de 42 până la 50 de 
ani vor fi asentafi pe la 15 August, iar cel 
mai târziu în Noemvrie vor fi trimeşi pe 
·câmpul de răsboiu. 
faptul acesta - observă ziarul „E. U .", 

din care reproducem declaraţia de mai sus, 
- va avea darul să liniştească opinia pu
blică 

Activitate rodnică. Sub acest titlu cetim în 
,.Foaia diecezană": 

D. învăţător din Ticvaniul-mic Ioan Drinca 
1a cererea proprie e trecut la penziune cu 1 Sep
temvrie n. 1915. Felicităm cu toată dragostea 
pe bravul nostru învăţător, că şi-a împlinit che
marea ca om şi învăţător în cinste. Dânsul a 
lucrat neîntrerupt timp de 36 ani împliniţi la 17 
Septemvrie 1915 cu zel şi abnegaţiune în agrul 
limpezirii mintii tineretului nostru. După cum 
m-am informat din raportul aoestui harnic în
vătător dela finea anului şcolar 1913/14, cu date 
statistice dovedeşte, că sub conducerea lui în 
timp de 35 de ani au ieşit 927 de eleve şi elevi 
cunoscători de carte, va să zică jumătate din 
totalitatea locuitorilor din comuna Ticvaniul
mic. fie-i spre laudă şi împrejurarea, că Yen. 
Consistor (din an. 1883) de mult l-a numărat 
între învăţătorii cari au dovedit la finea anului 
şcolar cu tinerimea şcolară progres „foarte bun". 
- Ioan Oiuca. 

Coroane eterne ostaşilor noştri căzuti. Drept 
prinos memoriei ostaşilor noştri căzuţi în răs
boiu, următorii dăruiesc la fondul tpiscopul N. 
Popea pentru masa- învătăceilor meseriaşi şi 
anume: Dr. A. Vlad, adv. (Orăştie), Dr. N. 
Comşa, medic (Sălişte), câte 5 cor.; T. Herman 
prot. (LJeş), N. Borza, prot. (făgăraş), Dr. V. 
Saftu prot. (Braşov), los. Popescu dir. de bancă 
(Reghinul săs.), Dr. I. Papp, adv. (Brad) Dr. 
Aug. Bodea, adv. (Deş), Greg. Pletosu, prot. 
(Bistriţa), Dr. Zos. Chirtop adv. (Câmpeni) 
câte 2 cor.; I. Radu prof. (Brad), V. Gan protop. 
(Ofenbaia), iDr. I. Dobre, prot (Deva) şi Dr. 
[oan Luµaş protopresb. (Sălişte), câte 1 cor. 
Pentru acestea daruri aduce sincere multumite, 
ÎJJ numele Reuniunii meseriaşilor sibieni. Victor 
Tordăşianu, president. · 

Dr. Augustin Draigits, medic districtual, 
membru al Asociaţiunii şi fondului de teatru 
român etc. după un morb greu, a răposat Dumi
necă seara în etate de 62 ani. Inmormf.ntarea 
s'a făcut Marţi, 27 I. c., în cripta familiară din 
iJeva. Odihnească în pace. 

Misiune rusească pentru Serbia şi Munte
negru. După cum se anuntă din Galati, ieri 
a sosit la Iaşi o misiune compusă diin 22 membri: 
medici, medicinişti şi îngrijitoare de bolnavi. 
Misiunea a fost organizată de societatea slavă 
de binefacere din Petrograd şi e condusă de 
dna Savim. Jumătate din această misiune va 

1
. 

merge în Serbia, iar o altă jumătate în Mun- , 

Joi, 29 Aprilie 1915 .. 

En2lezii trimet copoi împotriva Germanilor. 
Ziarele din Madrid primesc din Londra urmă
toarea ştire: Comandamentul englez va trimite 
1500 copoi pe câmpul de luptă din apus. Aceşti 
copoi sunt instruaţi împotriva uniformei solda
ţilor germani. Toate probele făcute cu ei până 
acum au reuşit de minune. 

Ultima oră. 
Rt:VOLTATll DE PE „l(NEAZ POTEMl(IN" 

- GRATIATI. 

Petrograd. - Ziarul „Novoia Vremia" spu
ne că Rusia, - având nevoe de marinari pen
tru un super-dreadnou2ht, pe care îl va lansa 
in Marea Neagră, - a gratiat pe revoltatii de 
pe „l(neaz Potemkin". 

PRESSA OTOMANĂ DESPRE PROBLEMA 

ADRIATICEI. 

Constantinopol. - Se urmăreşte aci cu atentlune po
lemica pressel ruseşti şi Italiene cu privire la chestia 
Adriaticei. Se consideri pretentllle pressel ruseşti de .a 
stabili Influente slave pe coastele Adriaticei de natură 
a desltuztona pe Italieni asupra adevăratelor Interese 
şi iasupra politicei de urmat. 

„Taswlrlefklar" încheie într'un lung articol spunând: 
iMărlmea pericolului slav este evidentă şi de' aceea 
icredem că Italia nu va mal ezita să adopte o Unie' de 
conduită susceptibilă de a înlătura primejdia. 

MUNITIUNI .DIN AMERICA PENTRU TRIPLA 
INTELEGERE. 

Bucureşti. - Un ziar german scrie că 100.000 tone 
cu material de răsbolu cuprinzând tunuri, arme, auto
mobile, etc„ au plecat pe 7 vapoare din America pentru 
tripla intelegere. 

~::::...-··_: --··-----~-....:_:-_-: =====--· 
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Multumltă publică. 

Credinciosul bisericei noast't"e ll;r. or. rom. din Beiuş, 
d.Vasilie Butiin a făcut pentru biserica sa următoarele 
dăruiri: în anul 191 I. cor. 20, în anul 1912 cor. 11, iar 
în anul curent, la Sf. Paşti cor. IO. - Tot acum a dă
ruit şi internatului gr. or. rom. din loc cor. IO . 

Pentru toate acestea dăruiri îi aducem şi pe această 
cale multumita institutiunilor ajutorate, rugând pe Dum- ' 
nezeu a-i răspWti cu prisosintă jertfa adusă. 

Beiuş, la 25 Aprilie 1915. , 
Pentru internat: Pentru comitetul ·Parohial: 

Aurelian Magler, rector. Ioan Roşu, notar 

Vită americană 
altoită 

precum .şi 

Porl-Dlto1 
şi 

Butaşi - lm&ricani 

tenegru. I 
Garos in tabăra de Prisonierf din Maicde

bur~. Din Aachen se anunţă că aviatorul fran- 1 (He 2298-24) 

furnizează 
renumita 
firmă: 

Caspati friderich 
cez Garros, făcut prisonier cu prilejul unui sbor I 
în Belgia, a fost dus în tabăra ofiţerilor priso-1 
11ieri din .Magdeburg. Dintre toti aviatorii Gar
ros a fost unicul care nu luase cu el nici un inso-

Compusă de: titor si lăsa aeroplanele germane să se apropie I Mediaş, (corn. Nagykiikiillo) 
Nicolae Drăgănescu, caporal din Buziaş şi C,on~ de el cât mai mult, ca apoi lăsând cârma liber 

stantin Gruneantiu, din Părul.. să împuşte asupra lor cu cea mai mare linişte. Selectiunea garantată. Cere+i catalogul!· 
Tiparul tlpograflel "Concordia'' societate pe actu io Arad. - Editor-responsabil: LAURENŢIU LUCA. 
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