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· ·ABONAMENTUL: 

Pe un an •• 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni . • 7.- „ 
Pe o lună! • • 2.40 „ 

Pentru România sl 
străinătate: 

Pe un an • • 40.- franci. 

Telefon 
pentru oraş sl Interurban 

Nr. 750. 

Vraja graiului părintesc. 
Darurile cerute de răuitii români. 

Foaia „ Viitorul" din Bucureşti scrie sub titlul de 
mai sus următoarele: 

Am cetit în ziarele de peste mu.nti căl·du
r.oase apeluri pentru a se strânze cărţi r0-
mâneşti cari să fie trimise rănitilor români de 
prin spitalele Austriei. 

Cel mai potrivit dar pentru sfintele săr
bători erau cărţile acestea, cari după însăşi 
cererea răr!iţilDr români, mai uşurează sufe
rinţele lor de surghiuniţi ai soartei. 

Autorităţile militare anmro-ungare au dat 
voie să se trimită astfel de cărţi şi-mi închipm 
că s'au strâns destule ca să se facă auzit prin 
sălile spitalelor străine glasul românesc atât 
de scump fraţilor noştri cari şi-au făcut ~u 
bravură şi dezinteresare datoria către împă
rat şi rege. 

Este în dorinţa a.ceaista de-a auzi cetind 
tovarăşul, ·care ştie carte în limba părinţilor, 
o caracteristică a gradului de desvoltare a 
conştiinţei 1J1:aţionale peste munţi şi încă · o 
dovadă a firei aşa de mult înclinată spre 
cultură şi luminarea sufletului a popQlrului 
român. 

Răspândiţi pr~n ,.străinătăţi", cu braţele 
. 'amputate şi picioarele sdrobite, ·răniţii ro
mâni simt că-i arde un foc nedomolit după 
cămiri.urile lor, care-i doare mai cumplit ca 
rănile lor. 

De sigur că pe toate fronturile de luptă 
acest do.r de cămin turbură clipele de linişte, 
- timpul atât de preţios între două ataicuri, 
- ale bravilor ce nu precupeţesc jertfa su-
premă pentru patrie. 

De nidiiri fosă 'l"l·a rtlsunat mai durerns 
strigiitttl ca din spifalele Austriei, de umie a 
por.nit rugăciunea atât ·de puţin pretenţioasă: 
.,daţi-ne cărţi în graiul •nostru". Dacă răniţii 
~i bravii ce luptă pe toate fronturile au a'VUt 

pa•rtea !or din milioanele de cadouri ce s: :rn. 
strâns de cei de acasă - bunătăţi din puţi
nele bunătăţi ce au încercat să veselească 
masa Crăciunului îndoliat - ră·nitii români 
n'au primit cu voie bună decât cărţile ce aşa 
de frumos şi domo!lit le vo.rbesc de căminu
rile risipite intre Carpaţi, Murăş şi Tisa. 

Nu îndestularea bunătăţilor aşezate cu 

RfDACTIA 
sl AD M I N I ST R îl A 
<;trada Zrhiyi Ntul 11: 

i~::-:.rrr:·1c'.'i1!.~ 

'c p:i•ne-.;..:: t<:1 ?...!rii:iii

stratie. 
'.\:1ltti 0 ti!H: ptii)h(;C ';-i [J1-, 

·l\":--Chls .:ost;• şinti 2it fil 

Manuscriptele nu se îu-
"~",._;„.,.,.. 

Răniţii străini se vor fi mirând de la;rri
rnile cc picură pe o.br:ijii veşteji de boală şi 
suferinţe ai tovar~îşilor. Ei nu pot înţelege cât 
preţuesc cf1rţuliile acelea cari strâng într'un 
mănunchiu atâtea dureri şi bucurii ale ne.1-
mului oropsit. Ci poate numai vre-unul, din
tr'un CO'lţ uitat, prisoniet Î!ll ţară ·străină, să 
plângă de jalea acestor străini în pmpria lor 
t01r5. 

Bobotează la rAul Prut. 
milă, de-o mână· fină şi delicată, pe masa CoreSIP()ndentul nostru <lin Bucureşti ne tr: · 
dela căpătâiul lor, le-ar da o clipă de mulţu.;. mite următoarea ştire foarte înduioşătoare: 
mire. Nu. In Clarul ce se .resfrânge de pe al- In orăşelul Târgul fălciu, de pe malul Pru
beaţa zidurilor sălilor de spital~ ,.pânea săr- tulu.i, serbarea botezului apelor s'a făcut cu " 

ceremonie deosebită. Du;pă ce s'a terminat sluJ
l.iătorilor" e mai amară ·decât chinuita lor ba ·din biserică, preotuil, îmbrăcat în odăjdii şi 
soartă de oameni sărmani şi robi. încon.imat de un foarte mare număr de drept 

Sufletul ;Jor tresare numai sub puterea lu- credincioşi, a pornit la malul Prutulu.i. 
minei ce izvoreşte din slovele cărtilor ce Acolo se afla postll'l de grăniceri români st 
aşa de duios tâ!măceSiC durerile şi bucuriile jandarmii rurali, înşiraţi pe malul apei, precum 
lor. Sub vraja graiului de acasă, rănile nu şi numeroşi locuitori. 

La sosirea preotului cu sfânta cruce, şi cu 
mai dor, iar gândul fuge fermecat sub pute- cortegiul ce-l înconjura, soldaţii au dat onorun-
rea amintirilor. Ei nu văd cum în căsutele al- le. In acest timp numeroşi locuitori din Basa
be de sub streşinele dealurilor împădurite, ma- rabia s'au adunat şi ei .pe malul Prutului şi nu
mele plâng Î'l1ăbuşit de teamă să nu deştepte măru4 lor creştea mereu, mai ales când soldatil 
copilaşii cari gem în vis după cel plecat; ori, ruşi au fost duşi de ofiţerul lor să asiste la ser-
colo pe câmpia Mureşului, nu .aud cântecele barea sfintiFei apelor. . 

La orele 11 şi jumătate .preotul Ion Motln . 
de jale din guri de fecioare ce se ridică spre începând cântarea: „In Iordan botezându-te„, 
Cel Puternic ... Simt însă jalea nosta1giei cui- I ostaşii români au tras 0 salvă în aer, la <:are au 
burilor părăsite atât de năprasnic, şi fără 1

1
. răspuns ostaşii ruşi tot cu o salvă, pentru ono

speranţă de a le mai revedea. ruri, pe 1când papulatia de pe malul d.in Basa-
In armonia cuvintelor ce picură în tăce- !I rabia sta îngenunchiată şi cu capetele desco- . 

rea de mormânt a sălilor, ei pri,nd şoaptele . perite. 
de altăda·tă şi nimkurile clipelor de fericire '... In momentul când preotu·! a aruncat crucea 

în apă, muzka cânta şi mulţimea de creştini de 
I: se par podoa•bele unei vieţi trăită a·bia pe ' pe ambele maluri ale Prutului a isbucnit in stn. 
jumătate şi atât de puţin pretuită. găte de: ura! 

----------2!±EE!----·------ --·-----

„Ca să vină tata iară!"*)~ 
Foae verde de smochină 
· Lllai şi eu peana în mână 
Ca să scriu o poezie 
Precum mi-a umblat şi mie. 

Foae verde de pe spine 
Am trăit în mare bine, 
Dar acum e vai de mine. 
Foae verde siminic 
Am rămas de tata mic, 
Foicică d'a de viie 
Că s' o dus la cătănie 
Nll s'o dus de voia lui 
Ci de voia craiului, 
O rămas vite şi TJ/ug 

. $i nu pot ca să le 'njug. 

Când de-acasă a pornit 
; ln Aiud el s'a OTJrit, 

Acolo trei zile-a stat 
$i-apoi mi l-a îmbrăcat, 
/'o dat puşcă şi cuţit 

•) Această poezie este -compusă - după cum ne 
anuntă d. preot Al. Trif din Făget - de un băiat în 
vllr~til oe Hl ani. 

· Numărul poporal pe I an 4. cor. 

$i tornistăr1) de 'ngriJit 
Şi TJătrântaş~) incărcat 
Gloanţe, haine de 'mbrăcat, 
Şi cu flori l' a 'mpodobit 
La GaJiţia l' a pornit. 

Şi a mers o săptdmâ11ă 
Ziua noaptea pe maşină3). 

Cum graniţa a lăsat 
Maşina n' a mai umblat, 
Şi-apoi ta pus rând frumos 
$i-a plecat pe drum în jos, 
Pe sunetul tobelor 
Spre scurtarea zilelor, 
Pe sunetul trimbif ei 
Spre scurtarea vief ei, 
Foae verde busuioc 
Să fină cu Rusu foc. 

Vai de mine ce să fac 
Că rămân copil sărac, 
Că tata e 'n ţări străine 
$tie Dumnezeu când vine, 
·Că tata e 'n tări departe 
Nu ne mai vine nici carte. 

1
) ranită, borneu, vitei. 

!) cartuşieră. 
1) Tren. 

Preţul unui exemplar 10 filerl. 

I 
I . 

... Decântl au 11rins a se bate 
Nu mai sunt oameni pe sate 
Numai femei supărate 
$i coTJii multi mititei 
Şi bătrâni ca vai de ei. 

F oae verde de pe spine 
Vai Doamne rău e de mine 
C' acuş primăvara vine, 
N' are cine purta plugu 
Că eu nu-' s harnic de lucni, 
Că eu sunt prea mititel 
$inu sunt harnic de el. 

Doamne pune pace 'n ţară 
Ca să vină tata iară, 
Să-şi lucre lucru acasă 
Copilaşii să-şi grijască . 

Foaie verde trandafir 
li făcută de-un copil, 
Poale verde de pelin 
Rămas de tată străin, 
Foaie verde Iedera 
In cheamă Petru Popa, 
Poale verde lemn domnesc 
Din Firetul românesc. 

Numărul poporal pe 11, an 2 cor 



Pasr. I. 

'~e ,câ!1d preotul boteza pe credincioşi, mal 
mulţi Ruşi au trecut pe malul românesc şi au ln
vitat pe ipreot să treacă în Basarabia, spre a bo
teza şi pe cei de acolo şi ca şi ei să sărute sfânta 
cruce. 

. Cu o barcă dela vamă preotul treou pe ma-
:lul rusesc, unde fu primit de căpitanul trupetor 
şi de autorităţi, cari sămtară toţi crucea. 

Soldaţii prezintă arma şi preotul trecu pr~n l 

.,f( O '111 N t1 E" 

fata tuturor, prezintându-le crucea spre a o să
ruta. ln acest timp muzica rusească a intonat 
imnwl regai român, pe când soldaţii stngau 
„Trăiască regele!" şi „Ura ! " iar de :pe malul 
românesc toţi strigau: „Trăiască împăratul!'' 

După aceasta preotul fu trecut înapoi şl, in 
mijlocul multimei se întoarse cu procesiunea ln 
orăşelul Târgul fălciu. Coresp. 

Jertfa Românilor. pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna POMI, (corn. Sătmar) 

. pe câmpul de luptă. 

Jula Ioan, are 3 copil 
Rat Nutu, are 2 copii 
Roman Pintea. are 1 copil 
Groza Nutu, are 3 copii 
Crainic George, june 
Pasca Lică, are 5 copii 
Barbur George Anti, are 3 copii 
fed Nutu 
Barbur George N. Văs., are 2 copii, mort 

10 Suth Teodor, are 1 copil, 
Suth Văsălică, are 1 copil st 
Suth George, frati 
Suth Ioan, june 
Moldovan Andrei, are 5 copil 
Moldovan flore, june 
Barbur Nutu a Nutu Georgi Nic., are 4 copii 
Barbur George Todescă, are 2 copil 
Hosan Nutu. are l copil 
Moldovan George, june 

20 Moldovan Nutu, june 
Duncă Văsălică, june 
Duncă Nutu, june 
Moldovan Vilă, june 
Iuhas George Văsill, are 2 copil 
Varl,!a Nutu, are 3 copii, (rănit) 
$tei Lică polgăriti, june şi 
$tei Georf.!e polgăriti, are 1 copil. frati 
Miclăuş Văsălică, june, (rănit) 
Barbur Lică Onutului. June 

30 Barbur Nutu 
Barbur Gavril, sergentmajor, june, (rănit) 
Bozintan Mihai 
Vidă Costau, june 
Barbur Mitru Costau, (2 ori rănit) 
Barbur Geon.!e 
Barbur Nutu, Vili Tomi, are 3 copil 
Barbur George Nicrari 
Simon Lică, are 1 copil, (rănit) 
Nastai Nutu, are 2 copii, (rănit) 

40 Pap Augustin, are 3 copil 
Pap Gavrilă are 1 copil 
Iuhas Andrei, are 1 copil, (fost rănit sup.) 
flontaş Geon~e. are 2 copil, (rănit) 
Dan Nut Văsălii, are 2 copii, (sup.) 
Dan George, are l copil 
Osan Nut Văs. Dochi 
Dan Lică S1ii, are 5 copii 
f ernea Nut, are 1 copil 
Barbur Lică Uuc, are 3 copii, (rănit) 

50 Iuhas Nut I. Corbului, are 3 copii (mort) 
Osan Văsălie Văsălii llii, are 3 cooii 
Marian Nut Vili, are 2 copii 
Osan Nut 
Motye George, are 1 copil 
Pap AuKustin~ are 1 copil, (rănit) 
Pop Ilie, June 
Jarcaş Vasiliu, are 1 copil 
Osan Nut Mării 
Lang George, are 1 copO 

60 Osan Lică Tuti 
Rata Lică, are 3 copii 
Barbur lile N. Liuc, are 2 copil 
Dunca Nut Văs. Petrl 
Vida Nut 
Pasca George Liei 
Dan Geon.!e, are 2 copil 
Osan Vilă Văs. llli, are 1 copil 
Stef Nut Steian 
Osan Oeon~e Toader, (rănit) 

70 Stef Geon.!e 
Barbur Nut Toader, are 2 copil 
Groza Nut Dochl, are 2 copil 
Stef Mitru are 2 copii 
Barbur Antoniu, (rănit) 
Barbur N ut. are 1 copil 
Stef Lică Toderi Mitrl. are 1 copil 
Anitas Mitru4 June, (rănit) 
Motye O„ are 2 copii 
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Barbur George Nut O. Nic., are 2 copil 
(rănit) 

· 80 Barbur Mitre Nut Mitrl, (rănit) 
Miclăuş Costau, are 2 copii, (rănit) 
Miclăuş Nut Costanesi, are 1 copil 
Oros George, are 1 copil 
Simon Nut Ilii, are 3 copii 
ferenye George Geond, are 1 copil 
Ursente Nut 
Moldovan Nut Petri Ani, are 1 copil 
Chioran Mitru 
Barbur Lică G. floari, are 3 copii 

90 Chiorean Nut, are 1 copil 
Simon lndrei 
Cozma OăvrHă Todescl, are 2 copil, (rănit) 
Stoica Văsălică. (rănit) . 
Les Văsălică, june 
Les Cile, june 
Câmpan Steîan, june 
Dunca Ioan, are 3 copiii 
Duba Mitru, are 1 copil 
Miclăuş Costau G. Grigi, are 1 copil, (mort) 

l 00 Tămaş Oeorsze, are 3 copii, (rănit) 
Motye Iosif, are 4 copil 
Barbur George Georgi 
Cozma Lică 
Ratyis Văsălică 
Moroşan Nut, are 2 copil 
Simon Văsălică, are 5 copil 
Tyira Lică, are 4 copil 
Barbur George Nutu Leutbi, ·are 2 copii 
Groza Lică Cret 

110 Gavris Nut, are 2 copil 
Pasca Grigor, are 2 copil 
Cozma Stefan Andrei 
Nastai Nut Todor, are 1 cooll 
Băban Mitru, are 4 copil 
Băban Nut 
Barbur Georsze Liei 
Moldovan Lică, (rănit) 
Barbur Nut 
Barbur Geors~e 

120 Moldovan Nut Nlcoari, are 3 copil 
ferenye Nut 
Vida Teodor 
Barbur George floare are 4 cooll (morb. 

rănit) 
Barbur Ilie, (rănit) 
Spătar Geon~e 
Clincean Ilie, (rănit) 
Clincean George, lune 
Sandra Oeon~;e, are 1 copil (rănit) 
Emilian Iacob cant. inv. 

Comunicat prin Petru P. German, 
adm. int. 
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Badea Ion. 1
1 

de ferestrile mari ale caselor frumoase. cu eta- să-l mângăie. „Că, de, dacă s'a făcut încleşta- l 
je. O vreme, badea Ion rătăci străin, buimac, rea asta năpraznică, care croie~te multora asa 

Mă întorceam acasă. Trenul se opreste în ! pe străzi, aPoi prinse a întreba - căci stia si zile triste, ce să facem?„. Voia lui Dumnezeu 
gară la noi si când cobor, mă întâlnesc, fată 'n I ungureşte - şi nu peste mult află spitalul. Intră nimeni nu o poate strămuta"• 
fată, cu badea Ion, dela noi din sat. şi într'o grădină mare zări răniti, cari cu mâ- Dar badea Ion nu înţelege nimic; se ridică t 

- Unde călătoreşti, bade Ioane? - în- 1 nile legate la gât, se plimban pe cărările largi, încet în sus şi se uită un timp tintă prin geam, I 
treb eu. acoperite de foi moarte de castan. Badea Ion ţn depărtări, apoi deodată îşi pleacă privirile 

- O, lasă-mă dragă, - îmi răspunse el pe se apropie de unul; îl salută si-i întreabă de un I în pământ şi printre lacrimile ce i se varsă po
un ton duios de tot. A venit azi „tăligram", nume. Rănitul H spuse ceva şi arătă cu mâna top, vede lămurit, un abis adânc, negru, ca 
să mă duc la Szigetvâr, că acolo e Petru al spre o zidire mare, cu păretii galbeni. j' păcatul, căscat, care se deschide fioros înaintea 
meu rănit şi vrea să mă vadă. Nu-I mai vezi Badea Ion se îndreptă înspre partea aceea ochilor lui şi în care acum într'o clipită s'au 
până-i lumea". si se opri înaintea uşii unei odăi. Bătu scurt si prăbuşit: o nădejde, un ideal, truda şi frămân-

Rămăsei încremenit si nu putui zice nimic 
1 

intră. ln!ăuntru paturi, unul lângă altul si în I tarea, sudorile şi sârguinţa lui toată, de atâţia 
- să mai întreb ceva, - căci trenul şueră şi : ele răniti, cari gemeau de dureri. La căpătâiul l ani de-a rândul. 
badea Ion se urcă plângând. Mă îndreptai snre 1 unui pat era o lumină albă, de său, care ardea Gingaşa sihăstrită cu ochii albaştri, intră 
casă şi rro gândeam la omul acesta nenorocit. 1 cu o flacără plăpândă. Alăturea de pat o si- 1 iarăs, se reculege şi se apropie de badea Ion, 
El merge acum în lume, să-şi caute feciorul, pe ! hăstrită bălaie, uda o batistă cu lacrimi calde, j îl mângăie si-i spune, că după amiazi va fi în
plaiuri străine lui, unde l'or fi internat, dtl'iă ! isvorîte din ochii ei frumoşi, albaştri. Badea Ion 1 mormântarea. Intră în vorbă cu badea Ion, 
ce a fost rănit acolo pe coastele stâncoase ale I fără să vrea se simte împins spre patul acela. : care după ce se mai linisti - întrebat de ea -
muntilor sârbeşti. . !' Când văzu mortul, cu fata gălbejită de mo:.irte i îşi povesti păţaniile mai însemnate ale vietii 

Se învăluia ziua cu noaptea. Badea Ion se şi-şi recunoscu în el pe scumpul său vlăstar, se i sale năcăjite şi chinuite. · 
uitase mult la asfinţitul soarelui si după ce ace- l onri în loc, năucit, şi sta aşa,· ca o stană de I - „De mic am rămas fără părinti si m'am 
sta a scăpătat, el se uita tot acolo, departe, ! piatră. Un fior rece îi străbătu 'toate mădula- ! crescut tot la străini, slujind. Apoi a venit vre
spre apus, la unda aceea mare, roşie, ca de foc, j rele şi o furtună i se născu în suflet şi isbucni : mea de m'am dus cătană.„. Bat-o focu cătănie ... 
ce s'a ridicat în urma apunerei soarelui. Arnur- ' într'un hohot sguduitor. · i După trei ani m'au siJobozH şi am venit a
gul. sur. se r.evărsa p~ste !ntreg c~p~i~sul şi se j El ~e. vLecă V asupra mortu lu!, î,l strân_ge î!1 ! cas~. A·1;n în~rat în sh!jba statului, la. drumul lle 
furişa, mcetisor, nebagat m seama s1 m vagon, , brate ş1-1 saruta cu foc buzele-1 vmete "t reci. I tara . .M am msurat ş1 Dumnezeu m1-.a dat dot 
unde badea Ion şedea tăcut, legănat de mer- I Sihăstrita cea bălaie a ieşit afară, iar rănitu de ! ,copii şi două fetite. Copiii i-am dat l:a învăta
sul trenului, cu capul plecat, cu un dor şi cu o prin paturi îşi fortau puterile slăbite de dureri j' tură - pe amândoi - şi mi-.a fost greu, duducă 
nădejde în suflet. · şi de chinuri, se ridicau sprijinindu-se pe coate, dragă, - numai Dumnezeu mă ştie, - dar am /' 
· In dimineata următoare ajunse în Szigetvâr. se uitau cu jale la bietul nenorocit şi oftau„ .. · iăcut şi am răsbit. Am voit să-i fac pe amân- I 
Coborî în gară şi plecă în oraş. Cerul era lim- multi p}ânQ'.eau. Unul mai uşor rănit şi mai tare j / doi învăţători, ca să trăiască ei mai tihniţi <le-
pede, azuriu. Razele soarelui se izbeau, aurii, . de in-imă se apropie de badea Ion şi încearcă 1 <Cât mine, şi să fie de folos şi naţiunii noastre ' ; 

j 
! 
I 
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Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Buda.TJesta. - Situaţia în general nu s'a schim
bat. In Polonia, la cursul de mijloc al Pilitei am 
respins un ata.c izolat al Ruşilor. In Carpaţi lup
tele continuă în sectorul' de vest al frontului. In 
centrul frontului trupele germane şi ai noştri luptă 
cu succes. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
anunţă: Pe câmpul de răsboiu din apus, afară de 
luptele de artilerie, ce s'au dat în unele puncte, n'a 
avut loc nici un eveniment deosebit. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, la graniţele Pru
siei orientale n',a avut loc nici un eveniment mai 
esenţial. In Polonia, spre nord dela Vistula, în 
ţinutul dela Lipno şi spre nordost dela Sieprc au 
avut loc ciocniri cu cavaleria rusească. Spre sud 
dela Vistula ofensiva noastră a progresat. Comu
nicatele oficiale franceze despre evenimentele din 
timpul din urmă ·pervertesc faptele în mod în
grozitor în defavorul nostru, ba cuprind chiar date 

·inventate. Comandamentul superior al armatei 
germane foarte natural nu mai doreşte să se ocupe 
amănunţit cu aceste amăgiri. Fiecărui.a îi stă în 
putinţă ca să le controleze valoarea în baza co
municatelor oficiale germane. 

Berlin. - Pohl, şeful statului major al ma
rinei de răsboiu germane a dat următorul co
municat: Anglia are de gând să transporte pe 
vapoare numeroase trupe şi mari cantităţi de 
material de răsboiu în franta. Germania va 
lupta cu toate mijloacele de răsboiu ce-i stau 
la dispoziţie împott iva acestor transporturi. 
Admoniem deci vapoarele ·navigaţiei paşnice. 
ca să nu se apropie de ţărmurul nordic şi ostic 
al f ranţei, deoarece le amenintă pericol serios. 
când uşor pot fi confundate cu vapoarele, cari 
servesc scopuri de răsboiu. 

Vapoarele comerciale, cari au drum spre 
Marea nordică le recomandăm să facă mai bine 
un încunjur în jur de Scotia. 

francezii anuntă o nouă ofensivă. 

Milano. - In ultimul comunicat al comanda
mentului superior francez se face aluziune la 
pornirea unei noui ofensive în zilele cele mai a
propiate din partea armatei aliatilor. lată pa
sagiul referitor din comunicatul oficial francez: 
Aliatii, îndată ce li se va da prilej îşi vor des
volta toate fortele, unde aceste sunt mai nume-

mult încercate„. Şi a'Cum; iată-l,„. chiar în va:ra 
r--. . asta a împlinit lia învăţătură„." - Şi badea Ion 

se cutremură iarăş şi plângea, plângea„. 

, 
r 

* 
Petru Mureşianu a fost erou şi a fost în

mormântat ca atare: în „sicriu bogat'", ace
perit cu cununi de lauri, multe, de nu mai î.ncă
peau pe el; a fost înmormântat cu Pompa ce se 
cuvine eroilor. 

După ameaz - pe la patru ceasuri - i.n ~ră
dina hotărîtă ca loc de odihnă trupurilor eroilor, 
un călugăr prohodea mortul, iar badea Ion 
asoulta, dar nu înţelegea„. Şi se uita mirat pa.r
că, la groapa întunecoasă, care peste vr'o câte
va clipite va înghiţi mărgăritarul lui scump. 

• 
Tot atunci, ·ajungând vestea amară şi la nol 

în sat, iolo.J)Otele începură să sune toate şl aan
gătul lor ·duios, jalnic. tâng.uitor,. se revărsa 
peste întreg satu•l şi valuri blânde, răslete, stra
bătură şi până la ulicioara lăturailnică, unde ln
tr'o căsută mică, o mamă cu inima cernită, ae 
mână cu două copile plăpânde, se întoarse către 
•răsărit şi ingenunchiară - toate trei - st 
,plâng„. Si se roagă„.. Badea Ion s'a întors a
casă şi de când i~a murit feciorul, de câteori 1t 
întâlnesc, un lucru bag de seamă la el: Surisut 
foi veşnic, de mai nainte, s'a schimbat i:ntr'un 
zimbet amar. dureros.„ . , 

George Alexl1. 

! roase. In cercurile militare franceze se crede că 
ofensiva generală se va porni la primăvară. Co
laboratorii militari ai ziarelor franceze iau cu
noştintă despre aceasta, dar adaogă, că Ger
manii nu vor aştepta în neactivitate acel timp, 
ci vor trimite mai nainte noui rezerve în front. 

Noul trupe engleze în franta. 

ff!otterdam. - In porturile din Pranta de 
nord a:u sosit din nou vapoare din Anglia cu re
cruti si munitie. 

Schimbări în conducerea a.-matei din 
Oalitia. 

Petrograd. - In condurea armatei ruseşti 
din t0a1iţia s'au făcut schimbări mari. Cea mai 
importantă schimbare e că Dimitriev Radko a 
fost numit comandant peste cele 3 corpuri de 
armată din ost. iar cu conducerea armatei a
sediatoare dela Przemysl a fost încredintat ge
neralul Alexej Brusilov, fostul comandant al 
corpului de armată 5. 

Hărtuieli între avantposturi în 
Bucovina. 

Bistrifa. - Reîmprospătarea si noua gru
pare a forţelor duşmane înfrânte şi cari s'au re
tras în Bucovina, se pare a se ,fi terminat, căci 
între Iacobeni si Câmpulung s'au pornit hăr
tuielile între avantposturile noastre şi trupele 
ruseşti împinse înainte şi cari au ca scop asi
gurarea trecătoarelor, cari duc la nouile pozi
tiuni ale grosului armatei ruseşti. Trupele ru
seşti au suferit în aceste hărtuieli relativ pier
deri simtitoare, şi aşa nu şi-au putut aJuni;!e 
scopul, 

Canalul Suez e redeschis. 

Rotte'dam. - Societatea canalului Suez 
comunică oficial, că canalul a fost redeschis 
pentru navigatie. Trecerea vapoarelor poate 
avea loc însă numai ziua si observându-se ri
guros instructiunile date de autoritătile mili
tare pentru siguranta vapoarelor. 

Ruşii îşt recwiosc slăbiciunea. 

Berlin.- Ziarul „Gerrnkmia" scrie: „Ti
mes' primeşte din Petrograd: Activitatea Ger
manilor în Beschizii orientali (Carpaţii de mij
loc) începe să fie factorul cel mai important al 
situatiei militare. Această activitate se desfă
şoară repede pe frontul. ce se întinde pe o lun
gime de 160 klm., dela pasul Duela (spre sud 
de Tarnow) până la Viskow. Coloanele duş
mane încearcă, ca să pătrundă înainte prin 
pas. Retragerea Ruşilor în Bucovina o confir
mă şi ştirile sosite din Petrograd. Ziarul rusesc 
„Nowoje Wremja" scrie: 

Cum părea .probabil dela început, austrtacii 
au trimis întăriri pe câmpul de răsboiu din Bu
covina, asa că le-a succes să fie acolo în număr 
covârşitor. Trupele ruseşti împinse înainte au 
fost împiedecate în avansarea lor, asa că acum 
se pregătesc să se retragă la grosul armatei. 
Am părăsit Cârlibaba şi împrejurimea ace

stei localităti. 

lnaGntarea noastră vlctoriasă pe 
frontul dela Toronya. 

Birdapesta. - După ştirile sosite de ne 
câmpul de răsboiu, trupele noastre urmărind 
trupele ruseşti au reocuhpat Wyskow şi Ludo
vicovca. Retragerea nebună a Ruşilor o îngreu
nează zăpada mare, care e peste un metru. 
Retrăgându-se pe coasteel piezişe ei au pier
deri groiave. Rusii au lăsat la Wyskow două 
tunuri. Soldatii·nostri fac sute de prisonieri rusi, 
.cari se predau fiind sleiţi de puteri. Autorită
tile civile şi-au reocupat. postul pe întreagă li
nia. 

(Wyskow e o localitate galitiană, la 10 klm. 
departe dela Toronya, iar dela granita Mara
murăsului la 3 klm. spre nordost. Mai O""'arte 
pe această linie se găseşte Ludowka, lânl?:ă 
râul Ilnita). 

Retragerea Ruşilor. 

Budapest<ti - Din Carpati se comunică: 
Rusii sau retras în Bucovina, evacuând nu
meroase localităti. lntre cari e şi Suceava. Spre 

nord dela comitatul Zemplen sunt tn cur1<?erc 
lupte mari. Rusii au încercat să reocupe strâm
torile Lupkow şi Vidrâny. O parte a aripei lor 
din stânga am tăiat-o de armata principală şi 
am făcut-o prisonieră. Duşmanul a golit spita
lele şi magazinele din Sambor, Stary-Sambor, 
Stryj şi Skole, ducând răniţi şi muniţia la 
Lemberg. Trupele noastre i-a bătut pe Rusi la 
Toronya şi Wyskow. Trupele ruseşti se re
tras;i; . Am făcut multi prisonieri şi am capturat 
1 tun. Am ocupat Wyskow. 

-=============--=:.-=--.:..==:::: 

Cine ştie? 
Emil Coste, învătător, a lost înrolat ca vo1 

luntar la regimentul. 32 din Dej, compania I I, 
di:n August nu a mai dat semne de viaţă despre 
el. Se vorbeşte că ar fi prins la Ruşi. Rog pe toţt 
acei cari ar şti ceva despre el să mă avizeze. 

Drag, (u. p. lfidalmds) 
(comitalul. Kolozs). 

• 
Iosif Miron. 

Nicolae Iorga, infanterist la reg. nr. 61, 
compa.nia 16, în Timişoara, a fost pe câmpul. ae 
luptă în Galiţia. N-rul poştei (f eldpost) 60, Je 
5 luni de zile n'a mai dat semne de viată. Rog 
pe toţi aceia cari ar şti ceva despre el scl ma a
vizeze. 

V .I a ic o v ă t, (TemesvlaJkocz). 
(comit. Temes). 

Ana Iorga, nr. casei 85. 

lnmormântarea unui cazac român 
printr'un sanitar român.' 

Un abonen,t al foii noastre ne trimite o scrt
soare foarte emoţionantă .pe care dânsul a prt-. 
mit--0 dela nepotul său de pe câmpul de .lupta: 

Mult stimate dle redactor! 

Vă trimet această scrisoare pe care am pr1-
mit-o delia nepotul meu de frate, deşi ştiu că vă 
răpesc timpul cu cetitul ei, dar v'am trimis-o ca 
să vedeti că Români.i noştri şi î.n Rusia sluJesc 
la toate felurile de trupe, - aşa povesteşte ne
potul meu păţania 1lui cu nişte' caz.aci, între cart 
unul a fost român. IA.poi, cetind scrisoarea vet1 
vedea ·oum se arată iubirea de neam chiar şi ln 
răsboru, şi nu între oameni cu carte multă - · 
,căci .nepotul meu a învăţat numai la şcoaia 
poporală drin sat, - şi veti vedea cum şi-a dat 
truda să-i .poată ajuta bietului român basara
bean. 

Dar, neputându-i ajuta, totuş nu 1-.a lăsat pe 
câmp neîngropat. 

1Newtul meu acum se află iarăş pe câmpul ue 
luptă; el e la saniteti, aPoi ne scrie ca acum s·au 
unit sanitetii noştri cu cei germani şi ruşi şt aşa 
J.ucră fa olaltă. Bucuria lui căci între sanitettt 
ruşi a găsit şi pa.tru Români Basarabeni, apot 
acum are cu cine vorbi româneşte, căci la pa
trula foi de. sanitari numai el e Român. BI spu
ne, că se întelege cam greu cu ei, căci e mare 
deosebire între dialectul bănăţean şi cel mol
dovean. 

Cu deosebit respect: 
Abonent Nr. 4163„ 

Iată scrisoarea: 

Bielitz, în 14 Dec. 191-4 . 

Iubite unchiule! 

Prin aceste puţine cuvinte vei afla cumcă eu 
mă aflu in cea mai fericită sănătate pdnă la scrie
rea acestor rânduri şl, totodată rog pe bunul Dzell 
ca şi pe voi să vă afle in pace mica mea epistolă. 
Mai departe veti afla cumcă am primit pachetul cu 
foile şi cu călendarul şi vă mul(ămesc frumos, căci 
ati fost atdt de buni de mi le-ati trimis. Vă rog stl 
nu fiti supărati pe mine pentru că v'am scris să 
mi le trimiteţi, căci vezi, unchiule, sunt de tot ne
norocit cdci am picat între oameni strdlnl şi nu 
este nici un romdn cu mine şi nu mai am cu ctne 



-să mai vorbesc cdte ·ceva, ca să îmi mal treacd de 
urît şi de groaza cazacilor, cari în 4 luni de zile de 
~ând sunt pe câmpul de luptă mi-au albit părul 
m cap. De multe ori aş vrea să fiu in linta de foc, 
să pot puşca şi eu in ei să-mi răsbun odată, căci 
prea mult ne năcăjesc. Căci, vezi, unchiule, pe noi 
llll-i iertat să ne vatăme cu nimic, dară în iimTJlll 
110ptii, când nu se vede nimic, atunci se aruncă la 
noi ca lupii şi se lac câ nu ne văd că suntem czi 
cruce pe mână. 

Mai departe vreau să vă istorisesc O· păţanie a 
mea cu sălbaticii cazaci. 

ln 20 Septemvrie, eram în tetragere după ma
rea luptă ce s' a dat din partea diviziei noastre în 
apropierea oraşului Lemberg. eu în noaptea de 20 
Septemvrie am primit poruncă să merg cu patm 

· sanitari şi cu 2 trenuri de· soldaţi într'un sat din 
aproTJiere, să aducem nişte legătoare pentru ră
ni(i. Astfel, am mers, am încărcat cocia (trăsura) şi 

· am plecat înapoi către trupa noastră. Mergând noi 
aşa, iatd dintr' o pădure ies 8 călăreţi şi vin către 
noi in fuga cailor. Dar fiind o noapte întunecoasă 
şi ploia din greu, noi nu am băgat de seamă cd 
sunt cazaci, ci credeam că sunt ceva ordonante 
dela trupa noastră; apoi, de aci s'a început năca
zul, căci fiind întunerec ei nu au văzut că trăsura 
noastră e trăsură sanitară (de ambulanţă) ci vd
zând lddutele cu leacuri (medicamente) şi cu legd-

. turi, au gândit că e o · cărută de- m11ni(i1me, apoi 
tine-te copile: s' au repezit la noi cu suliţele lor 
cele ca parii din gard, apoi dă în dreapta şi în 
stânga. Acum, noi ce să facem? A trebuit sd ne 
apărăm; am avut noroc că puştile noastre au Io.st 
pline, căci altcum acolo ne-ar li fost mormântul. 

Astfel, atacându-ne ei, noi am trebllit să ne a
părăm şi să ne folosim de arme, ceea ce la noi e 
tare oprit, căci convenţia internatională opreşte me
stecarea sanitetilor în lilptă. Dar, după cum văd, 
în răsboiul acesta nu se prea fine nime de cuvânt 
$i astfel de·multe orH1jungem şi noi unde nu tre
buie, şi, cum v'am spus, a trebuit să ne apărăm 
\liata aşa, că fiind o desime de ~d11re noi am tras 
cocia către pădure şi ne-am ascuns după ea şi mai 
prin .nişte hife de spini şi de acolo am puşcat. Dar 
fiind tare întunerec, şi noi nedeprinşi cu puşcatul, 
nu nimerieam ln ei, dară a fost destul să facem nu
mai larma, căci puşcând cam des ei mi s' au apro
oia.t aşa tare de noi şi nu ne-au putut vătăma, mi
mai pe unul rau împuns în obraz, căci el fiind mai 
iute de lire a ieşit de drrpă cocie şi s' a repezit la 
ei, şi aşa a primit botezul de sânge. Apoi cazacii 
văzând cd nu se pot băga cu caii lor aşa aproape 
de noi prin tufe, vre-o câţiva din el gustdnd din 
pl1unbli noştri le-a trecut pofta de a ne ataca mai 
de aproape, câci după puşcăturile noastre ei cre
deau că smitem tare mu[(i. Aşa s'au socotit, căci 
decât si'f îşi mai tacit de /acru c11 noi, mai bine -
drum bun. 

Dar s'au tnşelat cazacii noştri. Un escadron de 
ulani din apropiere auzind puşcătllrile noastre au 
gândit că s' a început lupta şi aşa s' au repezit pe 
nesimţite în fata cazacilor şi aceştia după p1itine 
1mşcdturi s'au predat prinşi, iar după ce i-am prins 
pe ceilalti, nu ştiu câ(i or fi fost vii, 11oi am mers 
să i~dem dacă sunt oore răniti dintre ei. Am găsit 
doi prin tule. 

·Şi, ce să vezi? Unul era mort de tot, iar celalalt 
e·ra pe moarte, după cum l'am vdzut, căci numai 
atâta a putut zice: 

„Mamă dragă eu mor pe pământ străin!„ 

După vorbele acestea am văzut că-i Român. 
A~a mi-a fost de milă de el, văzând că cazacul a
cesta e Român, ca şi miDe, şi s'a luptat cu 
vitejie pentru tara tui. L'am luat şi l'am pus sub un 
brad şi l'am acoperit cu mantaua mea, căci ploia 
şi era frig. Apoi i-am dat putin ceaiu. dar când a 
vrut să beie s'a înecat şi astfel şi-a dat nobilul său 
suflet în mânile Creatorului. Atunci eu i-am săpat 
o groapă cu sabla, căci lopată n'am avut şi am 
pus nişte frunze sub el şi l'am acoperit larăş cu 
frmtze, apoi am zis un „Tatăl nostru" şi l'am în
gropat. Cu mânile am pus p.~mânt pe et. După a
ceea I.am făcut o cruce de brad şi am împlântat 
pe mormânt nişte crengi de brad în loc de flori. 

L'am îngropat, săracul. omeneşte, căci ml-a fost 
.ml\ă de el căci a fost Român. 

Joi, 4 Februarie n, ·1915. 

J 1NFORMAŢIUNI. t Andreiu Crăciun econom, după scurte si 
grele suferinte a decedat În etate de 57 ani. Iri
rnormântarea a avut loc în 5 Iainu·arie n. în .;i
mitirul gr. or. din Apoldu-mare. I 

„Podul 
ARAD, 3 Februarie n. 191.5. 

oamenilor cinstiţi." 
lntr'o mare foaie nemţească din Berlin găsim ur-

mătoarele: 

- Numărul dezertorilor (fugarilor) ruşi în Oalitia 
apuseană se înmuiteşte din zi în zi. ln urmare statul 
major al generalisimului rus a publicat ordinul urmă
tor, dat de generalisimul: 

- In vremea .din urmă duşmanii noştri au între
buinţat fel de fel de proclamatii, de apeluri la trupele 
noastre, ·precum şi la populatiunile regiunilor ocupate, 
spre a le convinge să facă să înceteze lupta şi să se 
încheie pacea. Austriecii au trecut în această privintă 
marginile obrăzniciei şi a mârşăviei: soldatii austriac!, 
dinadins aleşi în acest scop, răspândesc printre trupele 
noastre nişte proclamatii prin cari duşmanii noştri ne
ruşinaţi se adresează vouă, fiii sfintei Rusii, invocând 
numele împăratului şi prefăcând iscălitura lui. 

Oricine ştie că, în Rusia toată lumea. dela gene
ralisim, până la simplu soldat, se supune la singura 
voinţă a împăratului nostru venerat care, singur, are 
toată puterea de a putea declara şi de a face să în
ceteze un răsboiu. 

Duşmanul nostru, ne mai putându-se bizui pe pu
terea armelor sale, nici pe vre-un succes pe câmpul de 
luptă, a ticluit falşul cel mai mârşav, care a fost vre
odată gândit înfăptuindu-l r>rintr'o crimă. 

Numai demoralizarea ·desăvârşită şi neputinta de a 
putea continua lupta într'un mod cinstit, prin arme, au 
putut să împingă pe duşmanii noştri la o astfel de în
josire. 

Am credinţă nestrămutată, că cu ajutorul lui Dum
nezeu armata noastră victorioasă va şti, prin noul is
prăvi pe .alte câmpuri de luptă (?) să dea răspunsul 
cuvenit unui nevrednic contrar. 

Poruncesc ca ori ce persoană . prinsă cu asemenea 
proclamaţiuni să fie numai decât înaintată în fata con
siliului de răsboiu spre a fi judecată cu toată severi
tatea legilor marţiale ca fiind vinovată de felonie. 

Ss. Aghiotant general, Nicolae. 

Cu toată această energică poruncă energică a ma
relui duce Nicolae, aproape în fiecare noapte posturile 
ruseşti se predau posturilor austro-ungare. Aceasta se 
întâmplă de regulă la un pod de lemn construit peste 
râul Dunajetz, din care cauză podul este numit de sol
daţii austro-ungari, „podul oamenilor cinstiti". 

Spic. 

O pildă despre simtul de datorie al poştei 
din tara noastră. Poşta din Arad ne-a adus la 
redacţie întâmp.lător un număT a~ foaiei „Uni
rea" din Blaj trimisă la adresa aceasta: 
2001 

·On. Oficiu TJ(lrolzial gr.-cat. 

poşta Szapâryfalva 
(Krass6 Szoreny m.) 

Szillul 

Numărul acesta de foae a sosit la .poşta dln 
Szaipâryfailva - la o depărtare de vre-o 3 klm .. 
de Silha ---, ceeace o dovedeşte faptul, că pe 
faşia foaei se vede imprimat sigilul ,poştei cu. 
datUJI de 20 Ianuarie. Dar, tiindcă adresa e m · 
româneşte poşta dela Szapâryfalva n'a înmă
nuat numărul de ioae pe motiv, că acel cărut 
i s'a trimis foa:ia e necunoscut, sau cum e sens 
pe fa şi.a f.oaei: ,,ismeretlen". 

fără comentai. 

Uistinctie. Maj. Sa a decorat pe căpitanul 
Grigore Boldea dela regimentul de infanterie 
Nr. 50 (moti din Alba-Iulia) cu Signum laudis 
pe lângă exprimarea recunoştintei Prea înalte 
pentru meritele militare şi vitejia cu care pe 
câmpul de luptă în Rusia ca comandant de ba
talion a condus pe bravii noştri Moti -din în
vingere în învingere. Căpitanul Boldea a fost 
admirat şi de amici şi de inamici. 

Odihnească în pace. 

Ultima oră. 
RAPORTURILE IT ALO-GRECEŞTI. 

Roma. - ln cercurile bine informate se ob
servă că raporturile între Roma şi Atena s·au 
îmbu~ătăţit foarte mult îri vremurile din urma. 
<;Jrecw. a fJUtut să constate că ltaUa, apărându-şt 
~nteresele, doreşte să păstreze o politică de bzmil 
mtelegere cu Atena. 

Pe de altă /J{lrte noua situaţie care se des~
nează în Europa şi mai ales în Balcani în urma 
acţualull!i ră.sboiu, nu e astfel încât să poată sra
tm pe Grecia a se depărta de directivele polf
ticei italiene. 

UN PROTEST AMERICAN. 

Berlin. - 1.Kolnlsche Z." pzrblică un manr
f est. de prote_stare redactat de un comitet de A-
1~eri~an.i, e<m locuiesc acum în Europa, şi care va 
fz tnmzs preşedintelui Wilson p.recum şi tutu
ror membrilor Statelor-Unite. Acest manifesr 
Pr<!testef!.ză contra vânzărei de arme şi muni(r
um la câteva state beligerante. 

„PESTER LLOYD" A DESCOPERIT O SCHIMBARE 
A SPIRITULUI OPINIEI PUBLICE BUCUREŞTENE. 

Budapesta. - Corespondentul din Bucureşti al Iul 
„Pester Lloyd" ammfă: 

- ln mod tot mal îmbucurător se inmulfesc sem
nele şi aparentele, cari dovedesc, că agltatta profesată 
de luni de zile de pressa rusofili împotriva monarhiei 
şi Germaniei, a dat eşec complect. Bărbatll partidului 
răsbolnlc nici decum n'au reuşit să influlnfeze factorii 
responşablll al României şi deodati cu aceştia pe şefii 

partidului conserv.ator, dnll Petru Carp şi Alexandru 
Marghiloman, dar şi aceea e Incontestabil, că şefii par
tidului natlonallst, dnll Nicu Filipescu şi Take Ionescu, 
precum şi pressa lnsplratii de aceştia în frunte cu „A
devăru(' ·au reuşit să lnfluinfeze strada Bucureştilor şi 

unele oraşe mal însemnate ale României. Dar numai 
asupra acestora. Majoritatea poporului şi mal ales fă· 
rănlmea a stat departe de acest curent, Iar conducerea 
politicei lnternaflonale .a României a tncredlntat-o cu 
cea mal deplină ·incredere regelui şi sfetnlcllor Lui. 

Dela o vreme încoace însă atitudinea pressel rusofile 
lasă să se bănuiască, ci deciderea relativ la viitoarea 
atitudine a României s•a luat deja, dar nu în dlrectlunca 
pe .care ar ii dorit-o el. Miile, primul redactor al ziaru
lui „Adevărul'' pe un ton resignat se văicăreşte asupra 
faptului că împlinirea „asplraţ(Hor natlonale" a fost a
bandonată şi. ci, nu-şi poate ascunde .dureroasa amă
gire. Apoi. ştirile de ieri relativ la exportul cerealelor 
(grâului) românesc în Germania dovedesc în mod In
contestabil, ceea ce acum e lucru notorie în sferele 
conducătoare româneşti, că dispoziţia opiniei publice 
acum se manifestă absolut pe lângă monarhie şi Germa
nia şi că de acum nici vorbi nu se mal poate despre 
un răsbolu impotrlva puterUor centrale. 

POŞTA .ADMINISTRATIEI. 

Am primit in abonament dela următorii: Vi
du Mitrofan, Mercina 4 cor., Ştefan Mioc. Mer- , 
cina 2 cor., Sava Pan, Mercina 2 cor., Dimitrie 
Radivoi, ttereş 2 cor .• Gheorghe B. Reitescu, 
S. Peterfalău 2 cor., Ioan P. Pafucan, Als6ko
c,soba 2 cor. şi 1 cor. din trecut. Ioan Cretu 
Gyergyâbekâs. Cak.ndare nu -mai avem. Pre
ţul de 80 fii. l'am comptat în abonament. Ioan 
Cărăbaş, Bobda 4 cor. 
===============-·----·-

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

============================== 
Caut 

un practicant de 
(,' 
" farmacie 

Un erou român. Ni se comunică din partea 
unui ofiţer de pe câmpul de :luptă di.n Galitia, 
că fratele George Ştefan, fruntaş (gefr.eiter) ta · 
reg. 21 de artilerie, în marea luptă ce a avut loc· 
în ziua de 9 Sept. n. 1914 a nimicit singur o ba-
terie rusească pentru care fapt voinicul roman cu sau fără practică. Ofertele să 
a fost decorat ou crucea mică de argint pentru se adreseze farmacistului Vlr~il 
eroism. Vlad, Gyulafehervâr. Postul se 

George Ştefan este fiul vrednicului romăn poate ocupa Imediat. 
Ilie Ştefan din Nerău; (Va 2353-10) 

-----....- .. ou 4. ~ • • ..... ,,.„„_.....~------... w----------··--• •""''•• 
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