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Idealul naţional şi regatul A roman. 
- Un articol al ziarului „Moldova". -

„Actiunea" României în actualul conflict 
european nu poate fi determinată decât de in
teresul nostru national. Orice altă consideratie 
trebuie să fie înlăturată: nu putem face şi nu 
avem dreptul să facem politică frantuzească 
sau politică rusească, ci numai şi numai poli
tică românească. 

Iar politica românească nu poate urmări 
decât idealul românismului integral,· ea tre
buie. să fie bazată pe coordonarea tuturor in
tereselor nationale partiale. Orice politică care 
ar sacrifica pentru vecie o parte din aspira
tiunile nationale este contrară acestui· ideal al 
românismului integral, şi deci nu poate fi poli-
tică românească. · 

Aceste sunt premisele necesare, pe cari 
trebuie să întemeiem analiza situatiunei politice 
actuale, pentru ca să putem avea o directivă si
gură în actiunea noastră internatională. 

Suntem dar datori, mai înhîi să limpezim 
IConditiunile necesare pentru asirr11rarea des
voi tării normale şi a prosperitătii regatului ro
mân, iar :n al doilea rând trebuie să discutăm 
modalită(ile actiunei noastre pentru asigurarea 
aspiratiunilor noastre, fată de împrejurările con
crete în cari se află Românii din diferitele pro
vincii subjusrnte. Astfel numai vom putea să 
ne dăm seama unde trebuie căutat în momen
tul de fată centrul de greutate al actiunei na
tionale. 

Cu alte cuvinte vom putea pe această cale 
să cercetăm, din punctul de vedere al oportu
nitătii şi al priorităţii, diferitele aspiratii natio
nale, din afară de regat. 

Am spus că în primul rând trebuie să asi
gurăm propăşirea şi prosperitatea regatului ro-
mân. · 

Nu cred că este nevoie să insist -„ea mult 
asupra acestei afirmări, fiindcă nentru un Ro· 
mân de ori llllde e vădit că viitorul întregului 
neam românesc va atârna înainte de toate de 
soarta pe care o va avea acest focar de viată 
si cultură natională. Se va stinge acest focar, 
sau va fi primejduită şi apăsată fiinta lui poli• 
tică şi culturală, - destinul neamului româ
nesc întreg. oricare ar fi situatia momentană 
a vre-unuia din regiunile locuite de el, va fi ho
tărîtă. 

Sunt abia treizeci şi cinci de ani, de când, 
după veacuri îndelungate de opresiune şi sufe
ferinţi, s'a putut închega acest regat, ca stat 
de sine stătător. Dar în acest scurt răstimp „s·a 

. ridicat în Egipt noul faraon, care n'a cunoscut 
pe Iosif", s'a născut o generatiune care a uitat 
suferinţele şi învătămintele trecutului. 1 

Acum treizeci şi cinci de ani 0 "111ânia a 
rupt legăturile ei de vasalitate cu imperiul oto
man. Dominaţiunea turcească n'a fost un ca
priciu al istoriei. Ea, cum foarte bine a înteles 
marele Voevod al Moldovei, ni se impunea ca 
o fatalitate din clipa în care Turcii au devenit 
stăpâni în Bizanţ şi asu.ora strâmtorilor. 

Stăpânul strâmtorilor a fost până acuma, si 
va fi întotdeauna, şi stăpânul predestinat al 
gurilor Dunării. Dacă am reuşit să scuturăm 
abia acum vre-o trei decenii jugul Otomanilor, 
aceasta se datoreşte numai procesului de des
compunere în care de mult se sbate împărătia 
turcească. . 

'1 

Si dacă n'am tăzut încă sub o altă domi
natiune aceasta am datorit-o până acuma, în-
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nainte de toate, rivalitătilor şi competitiunilor 
pentru clominatiunea în Balcani şi la strâmtori. 

Ne aflăm în situatiunea eroului din poveşti, 
care stă la răspântie şi trebuie să hotărască 
cărarea pe care să o urmeze. 

Si sunt în realitate numai două dru
muri, din care avem de ales. E destul să arun
căm o privire pe o hattă etno<Yrafică şi fizică 
a văei Dunărei şi a Balcanilor, pentru a ne 
convinge despre aceasta. Pentp1 ... ~-···vo1.ratcll! 
grupuri nationale aşezate aici problema istorkă 
se pune foarte simplu: desvoltarea natională 
neîmpiedecată a fiecărui grup etnic, asigurată 
printr'o formă oarecare de aliantă sau de con
fed~ratie liberă între toate aceste grupuri, sau 
subJugarea de către acea din marile puteri, 
care va stăpâni în Bizant - subjugare care va 
pune în primejdie însăş fiinta lor etnică: pentru 
ca fiecare din ele e prea neînsemnată pentru a 
putea să reziste multă vreme acestei puteri co
vârşitoare. 

A! Ni se va zice: confederaţia liberă, du
năreană sau carpato-balcanică ! Aceasta este o 
utopie, „Zukunftmusik", muzica viitorului, cum 
SPU\l Nemtii. 

Sigur. Dar e o directivă şi putem constata · 
usor că în actualul conflict suntem în fata for
ţefot concrete şi reale, cari pot determina evo
luţia politică în această parte a Europei, într'o 
directie sau într'alta. 
· Mai mult. Noi Românii putem să ne asigu
răm ţn această evoluţie prin actiunea noastră 
un rol istoric glorios, sau dimpotrivă nutem să 
compromitem tot viitorul neamului nostru, du· 

1ci1nd regatul român la şerbie politică sau chiar 
la peire. 

In adevăr, cum se pune pentru moment pro
blema pentru Orientul apropiat? In ce directie 
ar fi clete'rminată evolutia lui politică prin trium
ful Rusiei Pe ele-o parte, sau al puterilor cen -
trale; pe de altă parte? 

Ce va însemna triumful Rusiei, astăzi nu 
mai poate fi îndoială: Victoria Rusiei o \'a în
trona la Constantinopol, Bosfor şi Dardanele. 

Ni se zice, că Rusia ne va „asigura" aceeas 
situatie, pe care am avut-o şi până acum. Că 

l stăpânirea rusească în strâmtori n'ar avea în
semnătate decât în cazur unui răsboiu; că, în 

I sfârşit, 'supremaţia navală a Angliei în Medite
rana va reduce mult importanta dominatiunci 
moscovită în Bizant. 

Vom avea aceeaş situaţie ca şi până acum? 
Dar până acum atâtea veacuri am fost vasali 
ai stăpânilor Bizanţului. Şi Turcii nu ne strân
geau într'un cerc de fier la toate hotarele, cum 
ne-ar strânge ·Rusia biruitoare. Şi împărăţia tur
cească nu avea la bază o sută de milioane de 
Slavi, cu legături de sânge şi de lege aproape 
cu toate popoarele învecinate nouă, iar Turcii 
nu interveneau în viaţa interioară a popoarelor 
subjugate. Pentru Turci noi am fost „une TJrO
vince de marc/le", la limita extremă a imperiu
lui, vecinic bătută de duşmani. Prin aceasta 
chiar ne-am putut asigura oarecare autonomie. 
Pentru Ruşi, noi vom forma o enclavă, o îngră
ditură supărătoare, care-i va despărţi de Slavii 
din Balcani şi de ţărmurile 1Mării de Marmara, 
stăpânită de ei. 

Ce vor însemna toate „asigurările" Rusi~i 
în situaţia aceasta? Cine va judeca toate con-
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flictele ce fatal s'ar ivi în aceste condiţiuni între 
noi şi stăpânii Bosiforului? faţă de disproparţia 
.cte puteri, pentru oricine e clar cum s'ar rezolvi 
aceste conflicte şi unde ne-ar duce ele într'un 
timp foarte scurt. 

Stăpânirea Dardanelelor nu are însemnăta
te decât în caz de răsboi? Dar aceasta e o măr
turisire pretioasă, fiindcă nu înseamnă altceva 
decât vasalitatea: dacă în caz de răsboi, în care 
Rusia va fi implicată, noi vom fi siliţi să ne 
subordonăm directivei sale, aceasta implică măr
ginirea suveranitătii noastre, cel ·puţin în tot ce 
priveşte politica internaţională, - n'am mai fi 
decât un stat satelit şi tolerat, cum se exprimă 
„Gazette de Lausanne". • 

Supremaţia navală a Ang'1iei în Mediterana? 
Dar aceasta e cel mult un argument pentru An
glia, că stăpânirea strâmtorilor de către Ruşi 
nu va primejdui iremediabil drumul cel mare 
spre Indii prin canalul de Suez. Dar pentru noi, 
ce consolaţie se poate găsi aci? 

Cu totul altfel se înfăţişează lucrurile din 
acest punct de vedere în cazul victoriei puteri- ' 
lor centrale. ' 

In ce priveşte Germania nu e nevoe să insi-
stăm. Chiar în coloanele acestui ziar d. P. P. 
Carp, cu atâta limpezime, a arătat că avem in- t 
terese comune cu acest mare imperiu în ce pri
veşte situaţia în Balcani. 

Dar Austro-Ungaria? :Ea nu constitue oare 
o primejdie pentru desvoltarea noastră liberă, 
în cazul clacă îşi va asigura preponderenta în 
Balcani? Austro-Ungaria nu prezintă o fortă de 
aceeaş natură ca imperiu1l moscovit 

ln ce pri- ' 
veşte pe România, ea nu numai nu poate fi ame
nintată de -cutropire de către Austro-Ungarig, 
dar răzimându-ne pe elementul românesc din 
acest imperiu, noi putem avea împreună cu im
periul germari şi Italia o înrâurire hotărîtoare 
asupra evoluţiei politice în Orientul apropiat, 
conformă cu aspiraţiunile noastre naţionale. 

Rusia înfrântă şi îndepărtată dela strâmtori si 
dela hotarele noastre, rolul natiunei român~. 
aşezată în citadela Carpaţilor şi la gurile Du-
nării, în constelaţia politică a întregului bazin 
al Dunării va deveni de cea mai covârşitoare 

însemnătate istorică. Astfel pusă chestia, la 
răspântia istorică în care ne-a aruncat marele 
conflict european, politica regatului român va 
alege pentru întregul neam românesc unul din 
aceste două drumuri: robi sub împărăţia mos
covită, condamn;iţi la disoluţie şi peire; sau 
nat iun ea de f runfe în Balcani şi în întregul ba
sin al Dunării... 

Pe drumul cel dintâi ne va duce alianţa cu: 
Rusia, cu toate măririle şi compensaţiile apa
rente; pe cel de al doilea - lupta şi victoria 
împotriva ei. 

Analiza intereselor naţionale 
diferitele provincii româneşt 
numai întări aceste concluzii. 

în ce priveşte 
uoate 

c. s .. 
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Jertfa Românilor, pentru Jron şi patrie! . 
'. f ' 

Lista soldaţilor Români din parohia gr'!. cat.1, Ticvanul·mlc co-
. mitatul qtr~şse~erini.„Pe ~f~~p,ul pt;._J;uptă~ · .„ · · i 

facata este desiluzionat de o desvoltare a 
comertului Japonez cu America. Afacerile ja
poneze în China suferă de asem<>- - · pagube 
din cauza răsbiouhl!. Fără să vândă o tară .,.11 
poate să c.umperP:. Deoarece vân„n--. ~ produ
se.for chinezţ. Îfl Europa au scăzut dela începu
tul î'Jsboiului în mod simtitor, depp~~i11nea co
m.erQială g:eneţală s'a resimtit şi în China .. „ •• 1 

toate ci lavouia trimite în China :;io:11.1mite pro
.duse irnportaie mai înainte 111 China clP Germa
nia. câştigul nu e suficient spre a :1''": -.~j pagu-

f 

Nicolae Jurca, înv. gr~ cat.. ~săt. 
Ioan Roi, 2 copii „ · • "· · ·· 

.Ion Encut 2 copii 
Zaharie Novac, 2 copii 
Petru Crăciun, l copil 

- Jon Cincu, 2 copii 
Jon Bălan„ 2 copii 
Pavel Ciută, 2 copii 
Gheorghe Drăgoi, 2 copii, rănit 

IO Pavel Simu, 2 copii 
Iustin Sîmu 2 copii 
Victor Ilona, 2 copii 
Iosif Mera, I copil 
.Jon Mera, l copil 
Dumitru Epure, 2 copii 
Rusalln Radu, 2 copil 
Pavel Epure, 2 cooll 
Pavel Borca, 5 cooii 
·Nicolae Stângu, l copil 

20 Trăilă Giuca, 2 copii 
Iosif Epure, 2 copii 
Ion Stiulea, 2 copii 
Ion Giuca„ 2 copii 
Ion Truica, l copil, rănit 
Iustin Soră, 2 cooii 
Pavel Novac, 2 copil 
Ion Ciută, june 
Gheon~he Epure, 1 cooil 
Martin Rosin, 2 copii 

30 Ion Vălean, 1 cooil 
Pavel Cincu, căsăt. 
Ion Popa, 2 copii 
Ion Popa 1 copil 
facob Pooa. t copil 
Ion Negrea, 1 copil 
Ion Azap 
Pavel Azap, 2 copil 
-Gheorghe Cincu, 
Ghită Cătană, l copil 

40 Ion Ilona, căsăt. 

. Viata. printre , ruine. 

.. 

Staml-ma.ior al tăriilor -cari se luptă, cu reţ 
gularitate, în fiecare zi, emite comunicate S<?br• 
şi grave; se văd localitătile, număr~l fI1:0rt1lor 
răniţilor, prisonierilor şi prada de rasbom. Da 
îndărătul acestor lapidare comunicate bănui. 
un enorm dezastru cu amănunte, cari sunt tre 
cute cu vederea de conducătorii uriaşelor lupt 
Scrisori dela luptători furişate prin tările neu 
tre desvăiuesc viata reală, măruntă şi adevă+ 
rată, din tranşee şi din pivnitile oraşelor î~ 
ruină. i 

In f ranta, în bătăliile purtate la depărtare 
de câteva sute de metri, - de unde avem date 
mai sigure, - s'au petrecut groaznice fapte, 
ca într'un răsboiu fără-'crutare. ---. Oraşe asu• 
pra cărora au fost aruncate ghiulele, în răstim„ 
puri, şi de Germani şi de Francezi, n'au astăzi 
nici o clădire intactă. Un acoperiş răsturnat, un 
zid crăpat amenintând să se prăvale, tot mo„ 
bilierul odăilor elegante irosit în stradă. Lucrur.i 
cu jertfe cumpărate şi frumos rânduite în cas~, 
sau dăruite de părinti, lucruri de cari atât<:a 
amintiri îl pot lega pe-un om sunt sfărîmate de 
blocuri de piatră năruite; haine de femei, păpuşi, 
saltare cu scrisori sfărîmate, şi scrisorHe împră-

. ştiate pe drum, stropite de noroi - toate ace-
. ·'stea sub o necontenită ploae de foc. Sub un pă

rete se vede un cadavru; picioarele numai sunt 
prinse de ruine - e un -bătrân, un bolnav poate, 
care n'a putut fugi. Grădinuti de flori, cu stra
turi, cu trandafiri, cu globuri de sticlă - de
vastate. Pe garduri şi pe muchea zidurilor se 
prirnblă mâte sălbătăcite. Şi dm mormanele de 
ruine se ridică f.um greu care se înti-nde peste 
oraşul distrus, ca o negură pe a'f)e, dimineaţa. 

In pivniţele oraşului stau soldaţi, sau ofiţeri. 
ln pământ sunt săpate odăi: sufrageria, odae de 
dormit, cabină pentru telefonist„ Pe păreţi atâr
nă tablouri, salvate dintre ruine, - unele intacte, 

i Ghită f1>ure. căşăt. 
·'Pavel Epure, 2 copil 
Costa Lepa, june 
Pavel Sîrbu, june 
Simion Anghel, căsăt. 
Gheorghe Novac, căsăt. 
Iosif Zahlik, căsăt. 
Dionisie Mera„ 2 copii 
Iacob Toma, 1 copil 

50 Ion Vârca, 2 cooii 
Pavel Ilona, 1 copil 
Petru Urgei, 2 copii 
lovarţ Epure 

PRISONIERI: 

Pavel Milovan, 2 copii, în Rusia 
Romulus Roşiu, 2 copii, in Rusia 
Iosif Mangea, 2 copii. în ·Rusia 
Ion Lazar, 2 copii, în Rusia 
Gruia Lazar, 1 copil. în Rusia 
Ion Giuca, 2 cooii, în Rusia 

60 Iacob Pitus, 2 copii, în Rusia 
/Pavel Azap, 2 cooii, în Şerbia 

MORTI: 

Ion Jurca, În spitalul din Sâtoraljujhely 
Petru Lăznica, În spitalul din Lugos 
Ioan Lepa, În spitalul din Eger 
Dumitru Toma, În spitalul din Debrccen 

ASENTATI DIN NOU: 

Ion Crăciun,i 1 copil 
Constantin Cocu, căsăt. 
Iancu Vălean, 1 cooil 
1Petru Negrea june 

' 
Comunicat prin: Ioan Cismaş, 

preot gr. cat. 

altele bobotite de că1dură. ·Masa se serveşte cu 
tacâmuri de argint. Sunt paharele de cristal. Şi 
în timpul luptelor dela suprafaţă, bucătarul ţi
niştit frige un .curcan saiu mestecă o ciulama. 
La masă ofiţerii se înseninează; ciocnind un 
pa;har de vin, cântă; şi veselia înfrăţeşte su
fletele. Din când în când numai, când vre-un 
soldat deschide uşa pivnitei, se aud în depăr
tare bubuiturile. Noaptea târziu când fiecare se 
odihneşte pe un pat comod, când chiar răsleţele 
bu•buituri încetează, de acolo, de sub pământ, 
pornesc gânduri de înfrăţire viitoare între oa· 
meni, între aceşti oameni cari astăzi se ucid 
între dânşii, iar mâne se vor saluta prieteneşte 
pe străzi·le Parisului sau ale Berlinului. 

Urmările răsboiului 
, ~~~pra Japoniei. 

Financiarul japonez Pacata s'a exprimat în 
ziarul „Times", despre urmările răsboiului asu„ 
pra vletii economice a Japoniei, în fe.1ul urmă-
tor: · · · 

Dela începutul răsboiului Germa..,;,.. s'a în
tretinut ea însăşi în toate privinţele, ceea ce a 
fost cauza principală că a putut să reziste cu 
succes contra -11terii covârsitoari:- " aliatilor. 
Japonia însă a făcut pe propriul său corp expe
'rienta cât e de rău să fie redusă în ceea ce nri
\·este importul la tările europene. PP. baza ace
stei experiente s'a fondat societatea pentru 
propăşirea industrif>i indigene. 

· Comerţul japonez a suferit mari pierderi 
din lipsa exportului german. Ar fi i-n adevăr 
uşor să se 'obţie din Anglia sau Statele~Unite o 

· înlocuire a produselor germane, preturile însă 
sunt atât de mari, încât .nici nu e po~ihil de g.ân
dit la o afacere. Pabricile de aserr11•••A ... nu sunt 
în stare să execute comenzile, der · ··q fabri
catia nu este instalată --.ntru comenzi mari. 

bele produse în alte dir~.ctii.. · . 

Crestături pe răboj. 
· Din parlamentul ungar. 

!Votul universal - o nenorocire natională. 

- Discursul-răspuns al contelui Şt. Tisza. -

Am amintit că în şedinţa dela 29 Aprilie 
n. a camerei wngare deP'lJtatul $t. Rako.wszky 
şi...a desvoiltat propunerea 1dsale relativ la a
cordarea pe viată a sufragiului universal tutu
ror soldaţilor aflători pe câmpu'l de răsboiu. 
Totodată au amintiit şi aceea, că primul...,m1-

. r;istru contele Ştef an Tisza s'a exprima,t con
. tra acestei propuneri, ba între ailtele a spus 
în mod hotărît că introducerea votului universal 
în Ungaria ar însemna o nenorocire natională. 

Lăsăm să ·unneze 1a acest loc, fă1ră de nici 
un camentar, ca un document al vremei, după 
notele steografice ale „Buletinului parlamen
tului", rnemorabi•lul' di1scuris aJl primului-mi
ni'Stru unga.r contele Ştef an Tisza ca răspuns 
ia propunerea deputatului popora~ Ştefan Ra
kowsky: 

On. cameră! 

Cred, că în ce priveşte sentimentele, ce le 
nutreşte întreaga naţiune maghiară faţă de fiii 
noştri aflători pe câmpul de luptă, de fapt sun
tem una. Când e vorba, ca să dăm expresie re
cunoştinţei noastre fată de armată sau faţă de 
singuratidi membri aii ei, toţi ne putem da mâna 
în ac.--eastă chestie. 

Recunosc că mă găsesc oarecum într'o grea 
s-ituaţie, când, conform datori.ntei mele, trebuie 
să proced fată de propunerea prezentată din 
punctul ide vedere al analizării obiective. Eu 
cred, -că noi toti voim să folosim orice pfi.lej, ca 
să dăm expresie sentimentelor de mândrie, bu
curie şi deplină mulţămire, pe cari le nutrim 
în sufletul nostru fată de armata noastră. 

Eu cred că şi soldatul maghiar, care pri
veşte în fata mortii ş.i care supoartă lungi săp
tămâni şi Juni dearândul sforţări suprnomeneşti, 
nu e condus de o anumită beţie (mâmor) ci de 
anal~za obiectivă, proprie bărbatului. (Mişcare 
şi sgomot în stânga). 

După părerea mea, fiecare avânt nobH for
mează baza acelei hotărîri ·ideale, în care se 
împreună toate coardele ·inimii şi î.n care domi
nează deopotrivă sentimentul, pasiunea şi con
vingerea. 

S'a amintit aici, că anumite trupe maghiare 
deosebit de viteze nu s'au împărtăşit de distincţii 
in mod corăspunzător. ,Miinistrul de honvezi a 
răspuns foarte corect, că e la mijloc o deose
bire în ce priveşte procedura comandanţilor de 
trupe. Aceasta e în tot cazul un rău care trebuie 
sanat. Adeseori am avut prilej, să întâlnesc fac
torii cei rnaii chemaţi ai armatei şi m-am convins 
în mod. direct despre recUllloştinta caldă ce-o au 

. fată de vitejia şi virtuţile militare fără pereche 
a.ie soldaţilor magih·iari. · 

Noi toti dăm expresie cu bucurie sinceră 
multămiJei ~i .recunoştinţei noastre faţă de sol
daţii noştri din linia de foc, dar e întrebarea, 
că oare extinderea dreptului de vot e un mijloc 

. potrivit pentru. exprimarea acestei m_ultămite? 
După părerea mea e o neînte'.egere la mijloc. 

Dreptul de vot nu e răsplata unui individ 
sau a unor clase sociale, ci un mandat primit 
dela stat, cu privire la care nu e hotărîtor punc
tul de vedere al singuraticului ci cel al statului 
La extinderea dreptului electoral trebuie să. se 
facă o anumită selecţie. ln faptul că cineva a 

„ 
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fost oe cârnDul de lu.ptă si că si-a împlinit cu 
credintă şi curaj datoria .•. eu nu pot găsi această 
selectie. Şi nu doar pentru aceea, fiindcă n'ar 
fi cei mai credinciosi şi mai curajioşi pe câmpul 
de luptă, ci cei mai voinici fiziceşte. Acei, cari 
au rrunas acasă, nu sunt mai putin credinciosi 
şi curajioşi dar sunt fiziceşte neapţi, miopi, cu 
picioare şi piepturi slabe. Dnii deputati sunt de 
sigur convinşi, că cei, cari din cauze fizice n'au 
fost aoti şi n'au plecat în luptă, şi-ar fi împlinit 
cu aceeaş credintă datoria, dacă ar fi "' 11tut 
pleca în răsboiu. 

Argumentatia aceea, care tinte~te la acor
darea dreptului de vot soldaţilor, dacă nu vrem 
să ajnngem la o .~ompletă contrazicere Jog-h...ă, 

·duce 'la cel mai extrem. vot universal. lntrodu
CeI'.ea votului universal în .Ungaria ar fi o neno

-_rocire .natională .... (Mare sgomot şi striRatc 'n. 
, stânga: Ştim! Ştim!) 

Huszâr Kâroly, strigă: Aceluia a cărui ... ~'lge 
e b:un, să-i fie bun şi votul! 

: Contele Stefan Tis.za:· Spre cel mai mare 
regret al meu nu sunt 1n situaţia, ca să pri
mesc propunerea dlui deputat Rakovszkv şi vă 

. rog să n'o admiteti la desbatere. (Mare SRO 
_ mot şi contraziceri la opozitie). 

' Strigăte din stânga: Ruşine, infamie! 
Preşedintele pune la vot propunerea: Roa

gă .pe acei, cari vreau să admită la desbatere 
propunerea lui Rakovszky. să se ridice. Intrea 

. ga OJ;Joziţie: partidul independist, cel poporal şi 
cel cm1stitutional, ba chiar şi câtiva deputati 

. afară de partide, se ridică. 
- Preşedintele anuntă că desbaterea prr·· --

nerii o doreşte minoritatea camerei, prin i1r
mare ,majoritatea n'o d?reşte. 

Cercetaşii ·din Sllistra. -
O lur>tă Improvizată in Jurul fortului Medgidl

. Tabia. 

In fortul Medgidi-Tabia al or:;iQ11luî Silistra 
a. av:ut loc Duminecă în fata principilor Carol 
si Nicolae, solemnitatea depunerei jurământului 

.. JegiW)ei de cercetaşi din Silistra. La frumoasa 
. so1<1mn.ita te,. care a avut loc pe şesul întins de 
_,lângă fort, au asi&tat autoritătile locale si un pu
. l>lic numeros. 

'·Solemnitatea depunerii. jurământului a fost 
inauguuată printr'o Juntă dată de cerc'Pt::i~ii Si

:, Jistrieni în jurul fortului Medgidi-Tabia. 
Legiunea de cercetaşi era împărtită în două 

tabere: partida galbenă şi partida roşie. Par
tida R"albenă în cup.rinsul cetăţii desfăşoară viata 
în corturi. Se -deosebeşte aci cortul comandan~ 
tului, infirmeria, atelierele, poşta, telegraful şi 
telefonul; animalele de muncă şi conovăţul lor! 
cercetaşii dorm î.n corturi apoi ies şi încep a 
îngr,jji de curătenia trupului; se spală, se îm4 
bracă ajutându~se unul pe altul si fac acte de 
bună camaraderie, pregătindu-se sufleteşte a 
lupta .ca să nu piardă cetatea amcnintaită a fi CU-4 

· cerită de partida roşie. La un moment dat, un 
. trimis a! partidei roşii, aduce comandantului 
,par,tidei galbene, într'un plic, întrebarea dacă 
voieste să. se. Dredea de bună voie. 

- Comandantul consul tă pe toti cercetaşii dirl 
- partida sa şi toti se opun; curierul pleacă cu 
-· răspuns neg:ativ. Imediat după aceasta, partida 

roşie îşi strânge rândurile si se grupe„„<! pentru 
' un afa.c; se vede o massă impunătoare de cer
cetaşi decişi şi hotărîti. Partida galbenă în
cearcă în două rânduri un atac pentru a res
pinge partida roşie, dar văzând iortele mari, 
se 1'etrage înlăuntrul fortului. 

Partida roşie pătrunde în şanturi, repară 
. punt~a. aduce si aşează scări şi pârn+1ii. Gorni· 
, ştii sună asaltul. Portile sunt sparte. Strigăte şi 

îusufletiri. Escaladare generală şi ir""'istibilă. 
Asediatii rezistă î:nzadar. Primele rânduri din 
partida roşie trec zidul şi pătrund în fort. Par
tida galbenă e silită să se predea. 

· •:Gorniştii sună- încetarea. Adunare şi aliniere 
g·enerală. Se dă onorul comandantului învingă
tor, care urcă scara de acces urmat de escorta 
de onoare. Aj,uns în· fata adversarului său, îi -~>: 
bastonul înapoi şi îl îmbrăţişează dP trei ori. 
Cercetaşii se împart în sunetele muzicei care 
intonează imnul national al cărui ecou răsună 
~ână în fundul văilor din împrejurimi. Apare un 
pluton de .dorobanti. Comandantul cercetaşilor 
îi dl.\ cetci.tea în primire. Cercetaşii '""'că pă· 

răsind Medgidi-Tabia, care devine acuma a 
lor. Nu se vor mai certa niciodată, pentru că 
Cercetaşul îşi tine cuvântul,· pentru el cinstea 
e o mândrie. 

Această improvizatie interesantă a imQre
sionat foarte mult pe AA. LL. · RR. si pe toti 
cei de fată. 

_ Armata greacă. 
J.nainte de primul răsboi balcanic, efectivele 

de pace ale armatei grţeeşti se reduceau la: 
patru divizii formate dfn 12 regimente sau 36 
batalioane de infanteri-e şi 6 batalioane de ev
zoni (vânători), în total 42_ .batalioane, din cari 
36 a trei compănii şi 6 a 4 compănii. 

Patru regimente de artilerie de campanie· sau 
26 baterii a 4 piese. 

Două regimente de artilerie călăreţi sau 8 
baterii a patru piese. 

Trei regimente (15 escadroane de cavalerie). 
Două regimente (5 batalioane de geniu) . 
Patru escadroane de tren din echipagiu. Pa-

tru compănii sanitare. 
Această armată,· al cărei efectiv, la 1 Sep

temvrie 1912, nu se ridica decât la 24969 de 
oameni, furniza, când cu mobilizarea ordonată 
la 17 Septemvrie din a.cel.aş an. 

Pentru teatrul operaţiunilor în Macedonia: 
şapte divizii şi două corpuri de trupe simple, în 
total 61 batalioane, 144 piese de artilerie de 
campanie şi de artilerie călăreaţă, 12 esca
droane de cavalerie. 

iPe teatrul operaţiunHor din Epir: o divizie 
(8 batalioane de bnfanterie), 6 baterii de cam
panie sau călăreţe {24 piese), un ~scadron de 
cavalerie, adecă un total de· 69 batalO.oane, 168 
tunuri şi 13 escadroane de cavalerie. ·Adăogând 
Ia acestea batalioanele de geniu şi umtăţile di„ 
vizionare armata greacă pe pioior de răsboi la 
5 Octomvrie 1912, avea un efectiv de 110.000 
de oameni. Cu această forţă relativ neînsemnată 
Grecia realiză mari succese în primu'! răsboi~ 
balcanic. · l 
. După un an, Ia 19 Octomvrie 1912, efectivul 
forţelor greceşti mobilizabile se nidica la 251.471 

. l 
de oamern. 1. 

După încheierea păcii din Bucureşti. regelţ 
Constantin nu înţelese să se odihnească pe laurii 
câştigaţi; întreprinse fără întârziere opera dţ 
reorganizare a instrumentului apărării naţionalei, 
punând în profit învăţătur.ile din cele două răs~ 
boa ie. ; 

Peste puţin efectivele <ie pace ale armatei 
erau ridicate la următoarele cifre: 

.15 diviziij de, infanterie numărând 45 regi;. 
mente saiu 90 batalioane a 4 oompănii; 

S regimente de artilerie de campanie, adecă 
40 baterii a 4 piese; 

16 grupe de artilerie călăreaţă formând un 
total de 288 piese. 

Cinci regimente de, săpători. 
Cinci regimente de cavalerie ·a trei esca„ 

droaine ş~ o brigadă de cavalerie de opt escw
droane, - adecă un total de 23 escadroane. 

Cinci batalioane de tren. 
Cinci compan~i sanitare. 
Un regiment a•I serviciului de semnalment 

(heliografie, telegrafie cu sau fără fir, telefonie). 
Un regiment, de cale ferată. 
Un regiment de automobHişti. 
Un regiment de pontonieri. 
o companie de awatie. 
Trei piete întărite: Salonic. Cavala şi Tanina. 

înzestrate ou. trei regimente de artilerie de for-
tăreaţă. • 

Trei regimente de geniu. 
Gratie .acestei reorganizări a fo-rtei ei mili

tare. -Grecia este astăzi în stare să puie pe picior 
de răsboitu 20. de <liviz~i (înloc de 8 pe cari le-a 
mobilizat când cu primul răsboiu balcanic), în
zestrate cu toate- serviciile de transporturi divi
zi<mare: automobile blindate, aeroplane, vite ae 
traJJsport, etc. , . 

·'.• 

>: Răsboiut. 
Telegrame oftclale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Se comunică .deJ.a. iea.rtieml general: 
Ieri forte.le -aliate austro-uingare şi g.ernna.ne au atacat 
.pfl i.namic î·n pozitî·ilf' foi .c.onstruite -cu Juni înainte ce 
detiooa în ve.sbul Galitiei şi !'au respins pe frontul 
Ma.la.stow-G-0diţe-Gromn·ik ş.i pe întreg fr.ontuJ spre 
J1orii deLa. a.cesta. 1>riei.nui11du-i pierderi grave; truiJ>ele 
aliate au -capturat peste 8000 de Ruş.i ei un număr pll
nă aeum .ue·run-0scut de tunuri şi mitraJi-ere. Totodată 
trupele noa.stre au fo.rtat ·trecerea •P~ cursul inferior 
.a-1 râului Dunaiet. 

.Pe frorthtl earpati.n, .&ituatia în . .Bes-chizi e aieschim
bată, î.rl Carp.a ţi.i :1>ăd1.1roşi -în urm«. uno.r noui lup.te am 
cu.cer~.t teren spre o.st 001& Kozi-0va. l'am izgonit Jl(.' 

ina.mic din poziţiile lui şi j~m .re.spi·n-s tn mod sâm.ge
ros un oeontr.a-ata.c, capturtnd mai mu-lte .sute de Ruşi 
ş.i 3 mitraliere. Sp.r.e nord dela 0.Srnalvda 1ncă am re~-
11ins pe inamie de .pe mu.lte înă-ltimi .pricînui.ndu-i pier
deri grave. Şi acolo lupta e în1'ă în -curgere. 

La frontiera rusea.scă, între P.rut şi Dni.stru nu se 
!lemna.lează nici un eveniment nou. 

* 
Budapesta. - Pe la a.mi-azi în Budapesta s'a aflat, 

că armatelţ noastr.e au împi11.s frontul ruseqc pe la 
Gorlite, în vestul Galite.i. Svonuri•le amintesc şi despre 
.numeroşi prisonieri. La veste.a acestui r,ezu>ltat Be.rlinnl 
a fost pavoazat. 

* 
Berlin. - 8e comunlră. dela marele earti.er general: 

. Pe frontul occidental: Jn Flandra, forj .am ata-cat cu 
sucre-s spre nordost dela Y1.i.ern şi pe ambele latu.ri ale 
drumu.lui Pilkapelle-Ypern şi am ocupat fer.mele For
tuin .sr1re su-dos-t deJa St. Ju~ien. 

In Champagne, între Souain şi Perthes prin explo
tliiri efectu-0ase de mine am pri•rinuit pagube consi<le
l'&hi·le în poziti~le inamice . 

1-nhie Meu~- şi Mosela .s'au da.t .numaJ dueluri rle 
arHlerie. 

.. Azi noapte francezii au încercat atacuri zadarnice 
împotriva pozitiei noast:re de pe C'ulmea ,Jui H.a.rtmann
weilerko11f . 

Fon .aeropla.n francez a ·aterizat ieri la Hundlingen. 
spre ves·t dela Saa.rgenniind, ambii na-Ra.geri r.u fost 
N"111t.urati rlP noi. O patrulă de aeropfa.ne germane a 
atarat cu efec-t. după cum s'a observat, ha.ogarul rle 
baloa.ne dela Epina.L 

- Pe frontul orieRtal: Continuând să urmărim pe Ruşii 
rari se rM:rag epre Riga in .cu.r.su.J. zi~ei de ieri -am 
capturat 4 -tunuri ş<i 4 mitra.liere, iar sJ)re .sud deh 
Nitou din nou am capturat 1700 de Rusi, asa că nu
mărul prisooierifor Ru~ se cifrează acum I.a ·rnoo. 

Atacurile ruseşti spre sudvest de.la Ka.lvaria au 
eşuat C·ll mari pierderi pentru inamic. Am împins pe 
Huşi iie -cellalt ma.I al râu.lui Sa.snov, în vreme ee am 
capturat dela ei 230 prisonieri. -

Ruşii au .suferit pierderi grave şi .spre nord-0st dela 
Skiernievi·tze. A.ci afară de un mare număr de .morti 
ei au pierdut si 100 prisonierl. 
. Pe frontul sudorlental: După raportul mareşailo.lui 

~rh-idure Friderich, generalisimul armaitei, ieri tru,pele 
aliate sub conducerea general-oberstului Mackensen 
dwpă. Jup-te dN!perate întreg frontllil ruse.se din vesiul 
(>aHtiei, care înrepea in apropierea frontierei ungare 
şi se întindea peste Dunaiet până la îmbucătura Vistu
lei, în nu:meroase JHtncle a fost rupt şi 1>retutindenea a 
fost '1-nwins. A•cea parte a in.a.mi-cwlui, care a .putut ~ll 
sC'ape, fiind urmărită în mod puternic de cMre trupele 
aliate este î•n {'le-a mai fortată- retiragere -sp.re o&t. Nu
mărul trofeelor noastre nici pe departe nu "I putut fi 
evaluat. \. 

* 
, Berlin. fn z-iua d.e 1 Mai d. a. un suhm!lrin ge.r-

man a scufundat torpilorul-distrugător englez „I\cc1nit'' . 
In aceeaş zi 2 vedete germane au avwt -0 cioonire ru 
barre eng.leze de .pese.uit înarmate. O ·barcă englezit 
a fost distrusă. Mai târziu au itttrat în luptă torpiloare· 
distrugăoare englez~ nimkin<l v-a.sele germane. Echi
pajul a fost salvat. 

j 

Coostautlnopol. - Se comuujcă dela cartierul ge
nera•: 

- In urma atacurilor noastre, ~ari ne-au pus într'o 
situaţie favorabilă, inamicul n'a reuşit să-şi schimbe 
pozitia primejduită. pe malul peninsulei Ga!lipoli. focii! 

, nostru, pe care bateriile noastre de pe malul anatolean 
continua• să-l trimită împotriva inamicului ce se află 
la capătul peninsulei Sed-il.Bahr, e foarte efectuos. 

Vasul panterat englez ;,Henry IV", care începuse 
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un violent foc împotriva acestor baterii a noastre, a 
fost nimerit de zece obuze, iar azi vasul nu a mai intrat 
în luptă. 

Am respins cu foarte multă uşorintă un neînsemnat 
atac al torpiloarelor cuirasate inamice încercat în noap
tea trecută împotriva strâmtoarei. 

Azi flota rusească din Marea Neagră din' nou a or
ganizat o demonstratie similară celei anterioare în iata 
Bosforului, apoi după o oră s'a retras în grabă spre 
nord. 

Azi dimineată iarăş s'a scufundat un submarin ina
mic, care vrea să treacă prin strâmtoare ajungând ;n 
raza focului nostru. Submarinul s'a lovit de o mină şi a 
fost înghitit de valuri fără ca echipajul să fi putut fi 
salvat. 

Pe frontul caucazian, spre nord dela Mylet pretutin
deni am respins atacurile avantposturilor inamice cu 
pierderi pentru inwnic. ln 28 Aprilie, una din trupele 
noastre a atacat în regiunea canalului o companie de 
Meharişti înarmată cu o mitralieră şi după o luptă <le 
0 jumătate oră a fugărit-o. 3 Meharişti inamici răniti 
au ajuns în prinsoare la noi. Am capturat multe arme 
şi echipament pentru cămile. 

ln noaptea de 28 spre 29 Aprilie artileria noastră din 
apropiere mică a bombardat un remorcher inamic, carc
era în canal, avariându-1 grav. ln acelaş timp am res
pins două compănii de cavalerie inamică. Inamic~! ~ s~
ferit pierderi sângeroase. El a pierdut 60 mort• Şt ra
niti. Am urmărit inamicul şi cu focuri de tun şi. de mi
tralieră. Pierderile noastre au fost de 9 1>amem. 

(f. 

Ocuparea liniei ferate Lemberg
Basa.-abia. · 

Buda.pesta. __.:_ Ziarul „Viitorul" .diin V Bu~u
reşti scrie la situaţia <le pe câmpul de ra~bom: 

In Apus situaţia în general nu s'~ s~h1mbat. 
Luptele în Carpaţi au încetat de doua vzde. Dela 
căderea Przemyslului a trec~t o Iun~, d<~T ~e 
atunci n'a obvenit nici o schimbare m parţile 
carpatine. In Bucovina situaţia e aceeaş ca acu~ 
două Juni. E de remarcat, că Austro-ungar~ 
apropiindu-se de Nistru, au ocupat c~l.ea ferata 
ce duce din Basarabia la Lemberg ş1 1~ conse
cinţă alimentele şi muniţiunea necesare !n Le!"
berg se pot transport~ ~umai ~u mare mc~nJur 
din Basarabia în rGahţ1a. Schimbarea radicală 
întârzie pe ambele fronturi. 

A v1atori ruşi captvratt. 
Budapesta. - Spre nord dela Homonna am 

silit un aeroplan rusesc să coboare. In .aparat 
se găseau doui ofiţeri. Polonii, cari vin dm Sta
nislau spun că Ruşii au împărţit în a~ele re
giuni seminţe de semănat între populaţmne. 

Corpul de armată Hoffmann. 
Viena. - Dela cartierul presei se a~unţ~: 

Ruşii nu mai ajung la răsuflarevî~ C~rpaţ1: N1c1 
n'au ajuns să se întremeze dupav mfr~n~:r1le oe 
le-au suferit, şi au primit o norra lov1tur~ ... Spre 
nord dela Kozowa, de cealaltă parte a vau Ho
lovcenka, ·Ruşii au pierdut o înălţime, pe c~re 
au apărat~o cu v·igurositate de mai mu.lte ~1le. 
Cu acest prilej am capturat numeroşi pnso
nieri şi mult material d~ răsb_oi_u. In celel~l~e 
părţi ale frontului carpatm e hmşte. ln Oaht1.a 
occidentală şi în Polonia rusească s'au pornit 
lupte violente. 

Consiliu de ministrl in ltalia. 
Roma. - Ieri .. la orele 9 şi Jumătate .. s' a 

întrunit consiliu de miniştri. Ministrul colonul~r 
a f Q$f însărcinat să proclame starea de asedw 
în Tripolis. Ministrul de externe Sonnino a ra
portat desvre situaţia internaţională, în baza 
eăruia s' a hotărît ca membrii guvernului să nu 
f}ărăsească R.oma. 

Ofensiva Germanilor spre Calais. 

„Lloyds" din Londra anuntă că. vaporul japo
nez Tuktmaru s'a scufundat la Korca. Vap0rul englez 
Stir/ing s'a lovit de o mină cufundându-se cu intreg 
echipajul. 

- La Constanta a fost văzută flota rusească din 
Marea Neagră, co11.dusă de un nou dreadnought rusesc. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 4 Mai 1915. 

\ Mamei. 
O clipă TUtmai, de-aş putea 
ln sbor nebun m'aş duce 
$i 'n cale ţi-aş ieşi cu drag 
Măicuta mea cea dulce. 

La umbra nucului bătrân, 
Pe banca din grădină, 
Jn preajma crinilor vrăjiti 
$'a rumeTZei verbină, 

Ne-am spune dorul tăinuit 
$i jalea noastră toată.„„ 
Priveghitoarea ne-ar câTZta, · 
ln teiul dela poartă. 

$i 'n depărtări ne.-ar rătăci, 
Privirile şi gândul; 
La cel ce l'am avut mai drag 
$i TZi r a 'nchis mormâTZtul . . 

Sibllu, 1915. 
Roza Covrig. 

Vilhelm al Il·lea intim. 
Ziarul „L' lndependence Belge'', publică amintirile 

pictorului polonez, V. K.ossak, despre împăratul Germa

niei, acest om e.xtraordinar 
O altă dovadă a caracteristicei acesteia a împăra

tului, este pasiunea lui pentru telegrame. ·Oriunde obici
nueşte să meargă, fie asta într'un stabiliment al statu

lui, în proprietatea sa „Mou Biiou" sau chiar şi în ate. 

fierul lui Kossak, pretutindeni el trebuie să găsească la 
îndămână formule telegrafice cari poartă, cu litere de 

aur, următoarele: „Telegrama Majestătii Sale împă

ratul şi re~ele". 

Kossak tnai descrie şi µn dineu intim la împăratul 

După masă spune pictorul, treceam în odaia de fumat 

unde ni se servea cafeaua. 
Impărătesei şi doamnelor de onoare, pe lâng.ă ca

fea li se aduceau pe tăvi de argint şi nişte tricouri la 

cari lucrau, împ'lirăteasa şi cele şase dame de onoare, 

ce se găseau acolo, încep îndată să împletească. A· 
ceasta tinu douăzeci de min,ute, după care împărăteasa 

pături lucrul, îl strânse şi ridicându-se se duse de făcu 

o adâncă reverinţă împăratului. 
Drept răspuns, împăratul o sărută pe frunte spu · 

nându-i „Gute Nacht mein Kind". 
Rămânând singuri, numai noi, bărbaţii, valeţii adu

seră licheururi, bere, tigărl sl tlgarete; conversatia în

cepu liberă $1 orice etichetă dispăru. 

Pentru văduvele şi orfanii ostaşilor căzuti. 

Milano. - Secolo" anuntă din Londra: Co
municatele co~andantului armatei din flandria 
confrimă ştirea că ofensiva Germanilor pornită 
spre Calais e o apariţie serioasă. Trupele. ger
mane concentrate în acest scop sunt preţuite la "' 
un jumătate milion. Trupele aceste au ocupat 
pozitiunj strategice şi stau gata să dea no!J 
atac împotriva poziţiunilor franceze şi engleze. 

Cu prilejul maslului, oficiat la 5 (18) Aorilie e., 
în filia Ciugud (lângă Alba-Iulia), prin preotii 
George Munteanu, Ioan Berghi:>~ · Ioan Bog
dan, Zaharie Mihălţanu, Ioan Iianda şi Stola 
Bobes s'-au adunat 20 cor. în favorul fondului 
Andrel.u baron de Şaguna pentru ajutorarP~ cu 
vreferintă a văduvelor şi orfanilor ostaşi
lor nostri căzuţi pe câmpul de onoare. Pen
tru prinos aduce calde multumit~ în nume~e 
Reuniunei meseriaşilor sibiieni: Victor Torda
şianu, prezident. 

Noua asentare a glotaşilor neinstruitl năs
cutt în anii 1878-1894. Din Viena s~ comunică 
oficial: Asentările ţinute din I Octomvrie pând 
în 31 Decemvrie 1914, a bărbaţilor născuţi în 
anii 1878-1894, obligaţi la serviciu la gloate, 

' 
Diferite. 

_ Ziarele din Paris scriu că China a refuzat au arătat rezultate din cari reiesă că nu în toate 

' 
. . . 

Mercuri 5 Mai 1916. 

decarea aptitudinei pentru serviciu militar. Pen
tru a se şterge aceasta deosebire şi ca conform 
/Jrincipiu/ui legii militare generale, în baza' că
rew fiecare cetăţean are să fie cu aceiaş măsură 
judecat în ce priveşte obligamentu! la senviciul 
ui armele sau apărarea ţării, comandamentul 
armatfi a ordonat trecerea în revistă din nou 
a celor obligaţi la serviciu/ la gloate, născuţi în 
anii 1878-94 încă neînrolaţi, exceptionând cer
curile în cari în urma rezultatelor asentărilor 
de mai nainte aceasta măsură ar fi de prisos. 

Nolliie asentări ordonate vor avea loc din 
25 Maiu până în 15 Iunie c. 

Dăruiri pentru „Crucea Rosie". Intre comu
nele cari cu dragă inimă au grăbit să contribuc 
cu mult-puţinul lor pentru alimentarea inexcep
tionabilă a eroilor noştri din spitalul miiitar al 
„Crucei .Roşii", în str. Deak .ferencz în primul 
rând trebue să amintesc fruntaşa comună ro
mânească Şiria, de unde am primit daruri 
foarte bogate şi anume, bani, fasole, făină, car
tofi, slănină şi 2 butoaie de vin, compot, ouă, 
apoi mai ales făt.oă şi slănină am primit în can
ti tă ti peste aşteptarea noastră. Deşi s'au găsit 
inimi întunecate cari îndemnau .populaţia noa
stră să nu dea nimic, totuş bunul nostru popor 
ne-a aşteptat cu toate darurile pregătite şi făr;f 
să avem mult qe vorbit şi alllume, intelectualii 
au dăruit bani, iar poporul alimente. 

Mulţumesc dlui notar şi vicenotar, cari ne-au 
pus trăsuri Ia dispoziţie şi servitori comunali 
cari ne-a condus prin comu•nă, apoi mulţumiri 
aduc ~i dlui primar care ne-a pus la dispozit!e 
o odaie unde am adunat dăruirile .bogate. 

Daruri bogate am mai primit apoi si din co
munele Oalsa. Mâsca, Comlăuş şi Pauliş. 

Transmit şi pe 'această cale tuturor 'ini
milor nobile călduroase multumiri. - fmllla 
12!:... Trailescu, patroana spitalului. 

Antistie comunală-acuzată de tradare de pa
trie achitată. Judecătoria militară din Seghedin 
după o desbatere de 3 zile a adus sentinţă de 
achitare fată de mebrii antistiei comunale din 
W\atyâsmezo: notarul comunal Nicolae Rein, 
subjudele comunal Nicolae Stoianovici şi mem
brii Petru Marcovici şi Gheorghe Bogosavle
vici, acuzaţi cu tractare de patrie. Numitii au 
fost acuzaţi că s'ar fi înţeles să treacă Du
nărea cu luntrea, ducându-le de ştire Sârbilor, 
că pot veni Iiniştiti deoarece în comună nu se 
mai găsesc soldaţi austro-ungari. Acuzaţii au 
negat categoric că ar fi vinovaţi de acuza ce 
li s·a adus şi a recunoscut numai că luntrea din 
chestie de fapt se găseşte în proprietatea co. 
munei de mai multă vreme, dar nu e potrivită 
pentru trecerea Dunării. Politistul comunei Ma
letici, la a cărui denunţare s'a pornit procedura 
împotriva acuzatilor, a refuzat însă să iacă de
puneri, declarând că e înrudit cu unul dintre 
acuzati. Proourorul a oerut ascultarea altor doi 
martori: a jandarmului Ioan Juhasz şi a nota
rului Samuilă l(ugl. Din depunerile acestor duoi 
martori s'a dovedit însă că denuntantui nu e 
om de încredere şi a fost de mai multe ori cu 
om demn de încredere şi a rost <le mai multe · 
ori prins cu contrabandă, ·iar acum se ocupă cu 
„denunţări" împ0triva autoritătilor. 

Despre acuzaţii, cari stătură 9 luni în arest 
preyentiv s'a dovedit că n'au fost pedepsiţi nici 
c,dată, sunt oameni în stare materiarn bună şi 
au avut todeauna purtare corectă. 

Tribunalul de răsboiu a achitat pe cei 4 acu
zaţi. 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

Oprea Oreavu, Szekâsveresegyhâza. Am 
primit 7 cor. în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Ioan Magda, Meteşd. Până la 31 Mai a. c. 
R. Stoica, Visag. Primit. Se va publica. 

.Redactor responsabil: Constantin Savu 

Am un TAUR de Svitera. Ma".' 
măsa e adusă de acolo. Doritorii 
cumpărători să se adreseze sub· 
scrisului 

CONSTANTIN VIOREL, comen. 
Alkenyer pretentiunile Japoniei. locurile s' a avut în vedere ace~ măsură la /U-
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