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n ntu s tnt al tilrei lot t. . pioase - vin s11 ingrijea . 1 lt'le mirainq& al& acelefatl ~ u-
. ~at~.-ne a.p~ob.pa ~e orolG U so- giltc'a.sc~ ~u noi buohete ~e~;;• niti?t- em-

51ti Ia port1le Rem1s•nlui 1 ~a d~ flon ş1 de pangUci _ .1e b' In aftrtit, după o ott ·ti mal 
Pilr~le aoost~w cetn.ţ.l rnattire t La Şi locuintele cle voci al cr;; e -~~ de 8mintnlţiti vizftl trlin
.P_?rt!Ie aceste~ ~rtiiU - asupr.GJ C~lZUti pel'tru Patri ... F e or ~s;or de repaos. colonelul:,...:- .. 
oare1 a ba.rb i · di f ... . u, ra.noeznl Q n l.bln\ '\,1 ~-~ vatsă. n zi~· :U 1 n n~.u. t :- !~1 ca:. ştle să se zncrific!e attt d~ ,, "ti e gr donmiJor daci 
Ne 

0 
~~ 1°; urf;a. ~e~utţu .e1 lor t ~~ hm Pentru comunitate şi pen. ţ-n~ lilt ajungem tn timpul fi-

.. .... p .. uu .~n _. aţa tc~plul~i , - J ~u neam -:- ştia să paştreze 0 x_a :• t>lnl In tranşeele d1n pt'ima 
. t~ ~~ta. rl1mă~1ţelor m1nune1 ar- aducere a.m1nte pioas! mortilor- hnu~. De aeplo veţt ~ linia 
' 'tţstlce. - ce a fost cş.todrnl.ru do onorîndu-le respectuos ~·emn.w:a 1 duşmanului la 600 de metri tn 

l D t C d C ~-..... "1&" fat.& d-voastre l". ' 
& ~,eims • ·~te . ru.Ia în caro s'au :itO\"a minu~ mai tirZiu, sun- ş d · 
tnc~:~nat Ş1 ~u fost unşi pe rind t~m la, postul com andamentului. ~ i upl, 0 alti junatate de eeaa 
:reg~l .F;rantet l · Privnn ' uimiţi , ( olonelill J>. !rf, inconjurat de de. ~ers - cie ~tii. dată !n ~ 
ceeace. !fbarb~i e_avanti'' au fost s~atnl său major, ne prime~.tA s:~··n mUttaresc - ne oprirăm lâ po;. 
e~pab 1 ă f - -t '~'" v stul cel mai avansat al liniDor 

· 1 .1 s acu dtn acest giuvaer <:~ e~a cuvinte ~im.ple - CUl'i vor fra.nceze _ 6arat in fa+~ wu. to~•x 
•1 artet franceze -,:- gjuvaer cn.~c ram.ne neşterse în mintea noa- i t de ·~ 1."-~ ·~ 
eontiAe !ntrea~a istorie franceză- stră - ne urează bună. venire. ~ lD_ rea frontului şi pe o d~ 

1 

tn. tr~l său td{33)1_ . de , frumusete D. up __ ll ~.e. ne prezintă pc toti of l·- stanţl de cel puţin 200 de metri 
4 _ 11 tn adincime _. de 0 retea deasA 

fl .. P1.~~ ~are fi.~are francez '?l'll sal - ~e întreţine tn parto - ca plasa unui ulivod _de fire 
ch1ar Incredul .sau ateu _ a con- t;l foarte afabil •cu fiecare din de sîrmă eu ghimpi lmpletite ! 
~ervart, şi ·va. , oons~rva o nes~i:t- no: . P:1nb·u 8 pute& obzerva Şi cfoose
~ită pietate ! Aln, v.izhat eu amă- Este un on1 îuC:re 43_50~ de bi ceva, iţi trebuia vederea foarte 
nunţtme · depehdintele şi int~- .ani. De statură n1ijlocie, cu o li- buni şi luarea unei anumite po. 
~ornl ,cat edralei oribil 

1 
mutilată gură senină ce respiră încredere zlţii in interiorul postUlui de ob

...!-da.r mereu tn picioare, bravînd Şi bunătate t A voiajat m ult şi servaţie. 
!n tno~1, vict~jos destit;ml t Uiti- cunoaşte bine chestia. românească - In.tă linia german! _ 
mul obu~ a;r~~cat înainte de Yi- t:~ . aspiratiile românilor. A ~lzitat şopti coloneltil, arittndu-ne-o 
~ita ll9aStră .. 1 găurise bolt-a şi v 1ena. Buda-Pesta ArdealUJ. si bastonul ...,.. do la locul slu 
0i:lzind in. interiorul catedralei, BueoYina.J unde a Îcgat cunoşti~.. observu•ie ! 

.f&::us~ o, esc~vaţiune unde un om ~ şi prietenii printre români. Cu- .Noi ~ercetăm 
~e }jtltea ~ pituta eo)nodt Aceasta VIDte!e c~ ne ad,rescază par că nu zontul! 
Ee petrooUţ~ ~ 1ţ Iulie. Motivul? sunt spuse de un străin _ Ci do· - Nu ; colo linia acee-a ce-
~i-1 explică lihiştit ofiţ.erul eare către unul d&-ai noştri _ un' şef nuşie ! ' 
ne tnsoteşte. La orele 10 seara al armatei române ! Ofiterii şi Linia irulicată~ păr~a o brazdl 
francezii f~ă să şufet-e vreo pier- soldatii tl iubeEc şi-1 ascultă ea do plrntnt ecorojit de călduri _ 
rlere făcuser?i o incursiune în tran- pe un părinte t Divizia sa n-ruJ... răsturnat~ Pe mar6inea unui 
~eele ' duşmane. In 20 de minute fus~e scoosă de putină vreme de cîmp imens! .. 
curăţase ,un cr"unpei de tr~eo re frontul de la Yerdun tll1do se Acolo dedesubt - la citeva sute 
cuşmane', de toti păzitorii săi 1 distinsese şi cuc-erise I~urii glo- <ie metri de noi se ascundea imo
Zţce nwrti şi 7 prizonieri fu re- ri(\i - pe tirapelelc sale - ca toate bil valul oribil de fier şi de f~ 
zultatnl incu~sinnei~ O ~jumătate acelea ce au t recut prin ..acest iad cu care kai2erul _ visa s.ă inun-
de o.ră mai tîrziU-ju::st la. 10 şi al rlzboiului de azil Timpul tre- d~ze Franta T.. . 
5um. - ~emtii spintecau cu obu· ce I Incepen1 yizita tranŞ€e1or - - De aci, llleepe linia ~nti
zele lor bolta catedralei 1 P entru după ce. am '\izitat postul do oh- nelelor, ce.a mai avansată, n.e zise 
fiecare eşec sufer~t d~ trupp,le servaţio sl colonelului "de unde un ofiter. Nu mai putem h.vansa 
lor-tapul ispăşitor - de l nni de în fiecnro seară - ne sy>une el _ cu un pas afsră numai dooA nu 
~ile l'au g~it 1n '~est sublizn a sist şi observ efectul kdmirabil voiti - ~diiug!i el rizind _: să 
monument al artei gotice ce este~ ' · a1 artileriei rh~le, - asupra nd~- facati o \"izitii: ,,~ez les Boeke&'' 
Catedrala de la Reims 1 De altfel_. ~ostUiilor subterane, ale nt"pof- In caz contrar~ e timpul sl ne 
uupll expresiunea unuia din con-, titului din fată ! . . " , ·tntoareem !n&'Poi .. Inainte lns1 
oucltorii noştri, Reims-ul de la P or iJinl D1:1 i d('parte - tn ~i· s3, vizita ţi o .,sală de pţtrcce.ooe t''~ 
reoct:.parea lui de francezi se ruiti, unui dm •:i altul _ colon€'l ttl Sositi la. destinatie, pleCam ca
culcit şi s-e ueşteaptă. în ,su~etul ~n oap _ ..... }>t·in tr'un şan t unic ce petele, citre o enormA e&\~tite 
foi loViturile t unului. R ar trece o ne .ascunde in într<:'ghue! Inaint:im - unde vreo 20 de oameni juoau 
ti. fără ea o . rană nouă să nu se prin acest ,.couloit"'• ce şerpue~te citrti. tn grupuri de eite 4. Unii 
adallie la ntttea cicatrice, la a· tncontinuu - c1te'"a. "ut~ df' m~ aşqati tn genund1i, altii pe vine 
t!tea alte răni, una m ai dureroa- tri _- pfntt la " răspîntie ce ~e sau tolăni~ d~iue~ 1 

·toi& de ett alta! Acum cîteva zile, suoQiviz~a7.it in mn.i multo ~ate La vederea noastră si a su~ 
tlorele unnntau că obuzelo duş- cari <'Onduc tn n1ai multe <tir~tii norilor lQJ''. toti se ridiCi ln Pl· 
Jlla.ll6 şj b()mbele incendiare au şi cnrj inconjură diferite jnsul~ doare ti eatutl mil'itire~e.. ~ 
~istrns .aproa.~ complet ospi- te. gluri şi grote, ce serv~c do Pă ro .eolooclUl le vorbeşte cfte-
~Clul n1unicipal· Biserica St. Ra.. locuinte aubtera·ne t rupelor fran• ' 'a cllvinte, unul QÎ~ grupul no-.· 
Jl1J' de aeementta o perU\ archi.. ceza t . tru tlltfeabA pe Wl voiDio ~ 
eeeCurală, • fost atinsa. şi ~atn- r~1 ~ sot da tii su.nt .h~""'tnu1ti o~re tiDM t. mtu Wl ~ .. 
ma ti !n mai multe I~nri. Cutrc· ca !u tr· un eul b. Ka1 Qulcolo . - - la asculti, 
erlnd toate aoosfr) ruino, riunăffte te co110ri ci li va pa'i -- glae~Ll - o~dtil d.·'VOMtrl • ..,... 
limbolice din ceea ce a fost cavoul unui o~vitnn co poate sta Dia! -Jt 

~ • -~ • d'nft 1·n~-• ..~.... rK·,.~oj cu ln picioare aUiturea un gr~tdM Şf du,l o ll!liol ~,. ,..._~ 
~~uns-'" 1.,.. w uv ~~-~ , l el • . .., _ ..t_ ~ 'lo 

ţrj.sf,et- fi ClezoJarott oe ir In cavo.lorit.3, d1lr filru. - !r • 
la ~ •• 



• • - vu~o oe oTcr() li so- . • 1rieolc.re 
S1tl la Port ile Reims~ului t ~a d~ flot'l Şl de pangUei _ crucile 
por~Ie acestei eet!i# martitc t IJa Ş1 locuinte-le ue voci ale cel 
p ort!le acestaţ <'eti11i - nsupr~ ci~uti pel'tru Patria • Frn.Deezt~lr 
c t"f!I& b tU"barti din f i\t.il _ !şl ca ro. ştie 13u c ancn'fic!e aUt de 
'~tsă zilnic, ttr~ neputiutQi lor t subbm pentru comunitate şi pen
N~ oprim tn fa ta templului 1 - 1.ru neo.m -- ~tie &1 pustrezo 0 
1~ ~~ta. rlhnăŞiţelor minunei ar- nduocro aminte, pioasli morţUor
tJStlce - ee a fost catodrn1.a; do ono~tndu-le respectuos memoria 1 
la lteims ! Catedrala tn caro s'au C1tov·a min.ute mai tirZiu sun-
tnc~~on~t şi an fost unşi p c rind t~m la postul comandame~tului 
rt'gll Frantei l Ptivhn uimiţi ( 'olonelul 1). l'rf., inconjurat d~ 
ceeace ,,barbarii eaYnntl'' au fost statnl suu mDjor, no primc~te şi•n 
capabili să facă din acest giuvaer c~tcţta cuvinte ~impl~ _ c~\'i vor 
•1 artei 'franceze _ giuvaer cn~c ram~ne neşterse în mintee. noa
cont.i:Dc !ntreaga istorie franceză- stră - ne ureuzrt bunâ venire. 
f~tregul său ~de~ de frumusete Du~~ c~ ne prezintă pc toti ofi
~ pentru care fieeare francez t~~~l să'l - !:ie întreţine tn part~ 
<!hiar incredul .sau ateu _ a con- ŞI foarte afabil •cu fiecare din 
'Ser.&t şi va consE'rVA. o nes~ît~ no:. 
~ită pietate! kn , v.i~l.tat cu amă- Este un 0111 iBUe 46_ 50 de 
nunf.ime dependintele şi intE>- .ani. De statura n1ijlocie, cu (} f i
rio.rnl catedra lei oribil muiilată gur.ă seninr~, ce respiră încredere 
._dar mereu tn picioare, bra.vîn d Şi bunătate l A voiajat m Li.lt şi 
tn mod victorios destinul! Uiti- cunoaşte bine chestia românească 
mul obuz aruncat înainte de 'i- ~i aspiraţiile românilor. A Vizitat 
~ita n~stră !i găutise bolta şi Viena~ Buda.-Pesta , Ardealu;t şi 
aăzînd în interiorul catedralei Bueonna., unde a legat ounoştin
f~use o e...~avaţj.une unde un o:rr{ f.e şi prietenii printre români Cu. 
1e putea pitul.a comodt Aceast-a vintele ce ne adresează par c~ nu 
Ee petrecu...~ .. la 11 Iulie. Motivul? sunt spuse de un străin _ ci <.Ia· 
Xi-1 expli~ liniştit ofiţerul care către unul de-ai noştri _ un şd 
ne tnsoteşte. La orele 10 seara. al arm atei române 1 Ofiţerii şi 
francezii fără să ~sufere vreo pier- soldatii n iube~c şi-1 ascultă ca 
Clere făcuseră o incursiune în tran- pe un părinte ! Divizia ·sa n-rul ... 
~eele duşmane. In 20 de minute fusese scoasă de puţină vreme c;ie 
curăţase un cl""'un.pei de tr~ee Pa frontul de la Verdun unde se 
cuşmane, de t oti păzîtorii săi 1 n.istinsese şi cucerjse l~U.rii glo
Z~ce nw'rti şi 7 prizonieri fu re- n ei - pe drapelele sale - ca toale 
zultatul incursiunei. o jumătate acelea oe au trecut prin .acest iad 
de o.ră mai tîrzi1,1-just b 10 şi a.1 riizboiului de azi 1 Timpul tre
~um.. - nemtii spintecau c u obu- ce I I 11cepem yizita tranşeel or -
~ele lor bolta catedralei 1 P entl'J după ce. a m vizitat postul de ah
fiecare eşoo sufel'ljt d..o trup.e,le serva1ic al colonolnlui de unde 

" lor-tapul ispăşitor,-de luni ue în fiecare seară - ne spune el _ 
~ile l'au gAsit 1n acest sublim asist ~i observ efe<:tul h.dmirabil 
monument sl artei gotice ce este: t nt artileriei mele, - asupra nd~
Cated.rala de ~ Reims 1 De altfel, -postutilor subteran~, ale nc-pof
llupl! expresiunea unuia din con- titul ui din fată ! .. " , 
uucătorii noştri, R.eim.S-Ul de la P ornin'l m ai departe - iD!?l .. 
~eocuparea lui de francezi se ruiti, cnhi dlllJti altui _ colonelul 
culc~ şi se deşteaptă în ,sun,etul ;"n cap _...._ J>l'intr'un şan ţ unic ce 
~i loViturile t un'ului. Rar trece o ne .ascunde in într~gime! Inaintăm 
~i . fă'ră ca o . rană nouă să nu se prin .acest ,,couiott'''' ce şerpue~te 
edauge la atitea cicatrice l a a- tncontinuu - ctte'a. sut~ de me--

. ' Ctea· alte răni, una m ai dureroa- tri - pină la o răsptntie ee ~e 
·fa de ctt alta! Acum citeva zile, suodivizemr.:t în m f\.i multe ~te 
tiarel~ unnnţau că obuzele duş- cnti <'Onduc în mai n1.ultc directii 
rnane şi bombcle incendiare au şi cari înconjură diferite insul~ 
C:istrns .aproa.pc coinPlet ospi- te, gluri şi grote, ce seJ\'&C do 
~ciul municipal· Biserica St. Ra- locuinte subtera·ne trupelor fran· 
anY de asemenea o perl!1 nrchi.. ceze t . • 
&ecturală .a fost atinsă şi ~iit!i- Ici - solda ~ii sunt ~~"tnuiti 
matl tn 'mai mu!te- Iocnri. Cutrc· C:\ ~utt"'un cuib. Mai d incolo .
erlnd toote aoo~to ruine, riună~i~o te cobori ci\iva t>aşi -- glseşt.l 
si!JllJolice, din eec3. ce a fost cavou.l . unui oăpitnn co po~te st..; 
JleJzns·al dinainte de rlZboi, c~ 1~ plc toarc_. allitur~tt., un gradat 
tcatil triste•~ fi del.o]o:tco. ce it• d1n. cavulor1~. dar făru. ~~ - ~ 
friopirl .etlil lor durcroe, ~imti do dO sttail Ja postlil aiu - Vi 
D emoţie mf*ratl ei ai o ~~ rub pe3te tot - de ~.~tttl 
..-..oJa.re ,tnd!Jldt1·fe el toate ~ fO!,. pe can 10 eprJ~lili.'OU uiwm• 

edJflcii 
~dm)a(e 

. lftrttt, după o OTI ti il 
bl~ dO lmănUDţitl .tzf lQ __ jl . t4 .. trm. 
~ or cte repaos, colonelul na zlce· 
,,8~. na gr~bln\ dotnnilar claei 
vnth sK aJungem tn timpul fi
xat:, plol In tl'a.nşeele din yrrima 
linte. De acolo veţi -.edel\ linia 
d\lşmannlut la 600 de metri tu 
fat.& d-voaitre l''. ' 

Şi dupJ. o altl ·iumitato ~ eeu 
de. ~ers - ne &;tl data !n p89 
miht~rosc - ne oprirăm la. fO
stul cel mai avansat al liniDor 
fr:t.nccze - liarat tn fa.ţU pe t<*\l 
1~tm~rea frontului şi pe 0 di;. 
&tanţl de cel puţin 200 de metri 
tn adincime __.., de o re1ea deasl 
- ca pLasa unUi uli vod _ de fire 
de sîrmă cu ghimpi !mplct.ite 1 
P~nt1·u a put~& obaerva şi dcose-; 
b1 ~ev~, iţi trebuia. vederea foarte 
buna Şl luarea unei anumite po. 
ziţii t~ interiorul po~tului de ob
servaţie, 

- lntă linia gerru.a.n~ _ 
şopti colon~lul, aritlndu-ne-o 
bastonul -,- de la locul slu 
obser'\'u ti.e t 

, Noi cercetăm eu t>rlvirea ori-
:rontul t .. 

-: Nu ; colo, linia aceea ee
nuşle ! 

Linia indicată~ părea o .bra.zdl 
de p~mint ecorojit de căldură _ 
răsturna.tă pe mar~nea unni 
cimp imens ! .. 

.Acolo dedesubt - la cîteva sute 
de metri de noi se ascundea. imo
bil valul oribil de fier şi de foc
cu care 1.-ai~erul _ 'risa. să inun-
dcze Franţa. T. . . 

- De aci, tncepe linia !enti
nelelor, cea. mai avansată ne zise 
un ofiter. Nu mai putem' tivanss 
cu un pas, .af:1ră numai d~~ nu 
voiti - aclliug!S. el rizind _: să 
faceti o mită: ,,ehez les Boehe&" 
·In caz contr.ar e timpul sl ne ' . 
·tntoa:reem !Uep()i . . Inainte t~sl, 
să YizitaH o "sa!ă de p~trece:e !''. 

SosiU la destinatie, pl~am ca
petele, către o enormă cavită.te 
- unde vreo 20 de oameni jucau 
c~rti, tn grupuri de eite 4. Unii 
aşeza1i tn genuncl1i, alţii pe vine 
sau tolăni ti dea.I>iuele 1 

La vederea no~stri si a sup&
riorilor lQr, toti se ridi<i. in. p[. 
cioare ti satută milităreşte. Du
Pă N colonelul le vorbeşte eite
Ya, ctn·:nte, unul din grupul .noa. 
tru tntreabi pc un voinia solda.t 
care ţinea la mtni un jlJrnal : . 

- Ia a.seultl, prietene, oe 
crc~U d-voastri, despre Romi. 
niaY 

Ş~ dupl 



-

vom 
Nirnexai 

înt • 
. si g1,1 r, tre~~~ 
şi dG adm.irllţif) t Cu 
fcnnate dl'tl soldaţi~ 
ele moral.__eonduse 4~ .-m~ 
cei mai stdUnc!ţi fU ochii 
gei lupl\, tn!estrate ~\t 
mente minunate, · Q.ari 
zt •e tnmulţeso şi se t:Je"J:i* 
neazl, numai orbii şi ,u~·u.tUJwm 
ee mai pot indOi de VlC'I~n.., 
pletl tl definiti~ mtine, a 
tei şi aliaţnor sli t .... 



1 

ora 1 jum .. dup" prtrlz, , a.u~ 
llelo ne aşteaptA sti. ne· con
~~tre punctul X - 1n rua 
ui uuuc iio oprcoto ci rcu.
p~rticuiari1or 1 Pe . t ot lan• 
lda.tii trec, sprinten.i, vloi, 
răniţi .._ purUnd în f;jgură 
~a bărbătea~c~ p. epficLn~u{ 
rsiţi la pm:tul . cel m ai ·or 
- automobllelo se opr~sc 
tine lele J)rc-tlntă ~rma . · . 
pe jos !u zona lH'Opriu t is 
~. C1~iva paşi fucu,~l }'j··· 
1 ochilor, ni se 6f~ră . up 
~1 măt<;ţ şi trist 111 slm:.,. 

~li frurnusetca ~,1\ ru~ ttcfi.-. 
t ~ tnvcrzit - - do cîteva 
~ 4 ~ 
mr!ftj pi:itrn.ţ1 -: J..OT(.()CU,.. 

odihnei d E) veci ai eroi
tţî. MormiXttel~ îngh~· 
~ele ltngă glt-ele, sunt !n., 
de cruci ce tJOa.rtă pe br~ 
rtumeie dispăruţjlot r 'lo
rtnvesJnintat tntr'un giul· 
tori de aLe enlorilo el 

.AlbustreJe do cllloare~ 
c;Jni pali~i :- butoni 

tol l))argheritel $1 Pl4~· . 
~ ~ 

t smest~a.~. 4 JUPate- ~J. 
pare~ rJ.e • .fa.ntezia t n:,l. 

l i.i.Ui v;rtuthi .al nuantc-lur. 
. Dealungul ctmpulul 

mo.nriinte şl printre 
1- ale». ds nlrdp ~~"-
un~~ tn D., 

!l6te fri tet ti fl 
Il f&SCI 
~l U1·~~· 

p 
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