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ANUL V. 
ABONAMfNJUL: 

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

Pentru România şi 

străinătate: 

Pc un an • • 40.- franci. 
Telefon 

oentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Meetinguri, discursuri şi 
banchete. 

Iaşi, t5 Mai. 

Idealul naţional e în inimile tuturora şi 
pe buzele tuturora. Conflagraţia europeană 
a deschis perspective pentru realizarea ace
stui ideal. 

idealul 
trăieşte şi toate inimile bat pentru înfăptuirea 
lui cât mai grabnică şi mai complectă. 

In jurul acestui ideal, s'au încins discuţii, 
s'au angajat actevărate lupte, cari dacă de
notă virilitatea sufletească a poporului român, 
nu servesc totdeauna cauza marilor noastre 
interese naţionale, pentrucă aceste discuţii şi 
lupte depăşesc de multeori limita şi ştirbesc 
uneori unitatea de credinţă şi de acţiune. care 
e suprema chezăşie a isbândei cauzelor na
ţionale. 

Totuş s'a relevat, cu drept cuvânt. un fapt 
îmbucurMor: opinia publică vibrează puter
nic, ceeace denotă că conştiinta poporului ro„ 
mân e vecinic trează şi entuziastă, când e vor~ 
ba de apărarea intereselor naţionale şi de asi
gurarea viitorului neamului nostru. 

Se impune însă şi o altă constatare. Când 
vedem uraganul ce se deslănţueşte în întreaga 
Europă, când pipăim gravitatea problemelor 
ce se pun pentru existenta tuturor statelor 
şi când simţim importanţa istorică a ceasului 
prin care trece poporul român, avem impresia 
că se face prea multă pratorie, prea multe 
agitaţii factice şi prea multă benchetuială„. 

Meetingurile se ţin lanţ. discursurile curg 
cu nemiluita ... 

Avem irflprcsia că: cel puţin pentru situa-- I 
tia excepţionala de astăzi, prea suntem ţara 
meetingurilor şi a vorbelor ... 

Dacă avem un ideal de înfaptuit şi dacă 
avem de înfruntat cea mai grozavă furtună 
a istorici universale, apoi acel ideal nu se 
realizează cu ... meetinguri, -discursuri şi ban
chete. 

Avem nevoe de coordonarea tuturor ener
giilor şi de disciplina tuturor sufletelor; avem 
nevoe de muncă şi de prudenţă, nu de vor
bărie şi banchete, pentrucă nu în delirul dis
cursurilor frumoase rostite pe Ia banchete, ne 
vom oţeli sufletele şi întări conştiinţele, pen· 
tru isbânda intereselor vitale ce avem dl;! 
apărat. 

Criza din partidul Conservator. 
RuC11reşti, 4 Maiu. 

Cu toate in.terventiile dlui lai1t1vu1-Y, ruptura 
între dnii Alex. Margf?iloman şi Filzpescu pare să 
rămână fapt îndeplinit. Joi a avut loc o Intreve
dere între dnii Filipescu şi laiwvar.v. Ambii irun
taşi au discutat chestiunea crizei din partid şi 
chestiunea externă, rămânând ca d. Jfisu Contacu
zino să se prezinte dlui Marghiloman. IJ. Cantacu
zino s'a prezintat şefului partidului conservator şi 
i-a propus convocarea comitetului cxi!cutiv, fie din 
proprie initiativă a şefului, sau din partea mem
brilor; dsa. a adăogat că în această convocare nu 
se va discu\a situatiunea din partid, ci d e vorba 
num2ti de un schimb de vederi între membri. 

J). Marghiloman a refuzat a face convocarea 
pc motiv că dsa nu mai are raporturi personale 
cu dnii Filipescu şi /. Grâdiştcam1. 

Membrii comitetului executiv s'au întrunit to
tuş Vineri dimineaţa la locuinta ului-- La/wvary. 
Comitetul s'a ocupat de vacantele rămase în comi-
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tct prin moartea drlui leonte şi a <llui $oimescu, 
hot:mlnd ca în aceste locuri s:t într .... dnii Man11y 
si lucassievici, foşti secretari 2enerali. 

ln afară de aceasta a mai avut l<J:..: ii aifa intre
vcdcrc intre unii Marghilotlll!ll, J iliTJl'SCU, lalwvary 
şi /. Grâdişteanu, la locuinta <llui Ltl.GV<HY. 

Rezultatul acestei întrevederi a fost convocarea 
comitetului executiv de către d. Al. !~land1iloma11, 
care a refuzat să facă orice concesiunt. partizanilor 
dlui Nicu Filipescu. 

• 
Luni s'a întrunit la Bucureşti -:11mitetul exe

cutiv al partidului conservator pcntn! a se pro
nunta asupra cererei de demitere din şciic cc s'a 
adresat dlui Marghiloman de rnajo1 ilatea parla
mentarft şi de comitetul executiv. Ct:ie două şe
dinte în decursul zilei, la cari au particrnat 62 mem
bri ai c!omitetului executiv, au Jecurs pe scurt 
astfel: 

O. Al. Marghiloman, care a prezidat, spune că faîă 
de cTiza isbucnită intr"o formă arută, deşi d-sa a cău- · 
tat $

0

0 împiedece, s'a văzut nevoit să ronvoace romi
tetul Pxecuti,· pentru a se convi.nge dară mai are sau 
nu încre.<lerea .partidului. "' 

D. fon 6rădiştca11u a criticat atituJinea dlui Mar. 
ghiloman, atitudine, care a făcut ca partidu.I rousen·a
tor să ~mfe.re, răei ~.., .putea rredP că partidul e în con
tra realizării idealu.lui naţionaJ. Deci nu mai poate a.-ea • 
încredere în d-sa. 

O. Ion Lahovary, luând apărarea dlui Mai ;:hiloman, 
.spune că a fost un bine că Tar.a. n'a. intrat în răsboiu. 
.rări nu era pregătită pentru un răsboiu . mai lung. 
DPsaprobă de.ei manife.statirle o,ţiJP fă-cute dlui Mar
ghiloman. Recunoaşte însă îc d. FUipescu un bun pa
triot ru se11timente româ.neşti, dar un temperament prt>a 
nea.stâmpărat. Cere în fine ca partidul să rămână unit, 
ca să nu iasă slă.bit din împrejurările actua.Je. 

O. Titu Maiorescu a aprobat atiiudinea d!ni Marghi
loman, ~punând că România are idealuri de îndeplinit 
în mai multe dire<:ţiuni, aşa că f-0art.e bine a făcut d. 
Marghilon:an ră a păstrat cumpăna între puterile be
ligerante. D. ~Iaioresrn spune apoi ră România nu se 

· poate angaja într'un ră.sboiu fără garantii şi ac.Pste 
garantii încă nu există. Am luat o provincie la 1913 

. I Unul care avea minte Tot drumul bietul om fu de râsul negustorilor, 
cari căH1toriau şi ei pe aceeaş corabie, înspre 
Egipet. 

Pădure <leasă de stejar, 
T1i codm vechiu şi sfânt, 
Ah. când porni-vor fnmzelc:: (i 
Nâvalrzicul lor cânt? 

Ah, când swza-va frunza ia 
Prel1ulial deştetJ[iirei, 
Să fremete clin mii de guri 
Ca şi talazul mărei? 

S'aud prin ramuri şuieml 
B11iestrelor furtune, 
Să clocote piidurile 
Şi mun(ii să râsune. 

Vlliască glasul brazilor 
Măreata epopee, 

· Jar peste codrii re'ndati 
Mii stele să sclzintee! 

Pomeascii 'n lung, pomeascil 'n lat . 
Triumfător fanfara; 
Drag codru, te găteşte '11 flori: 
E-aicea primă\•ara! 

Emil A. Chiffa. 

-----' 

dar nu avea noroc. 
(Pentru copii). 

Ajungând însă în cele din urmă la tintă, ·o
mul porunci să i se scoată rogo1inile pe uscat. 

A fost odată un om. care era foarte cuminte, . le puse una peste alta până ce făcu din ele o 
dar făcea cu voia pe nebunul si de câteori vor- . grămadă mare si apoi le dădu ioc, preiăcân
biai cu el, îti spunea: „Eu am multă mătreată · du-le astfel în cenuse. Peste noaptP însă ieşiră 
în cap, dar nici un ban în sac!" Odată ii auzi un din apa mării mai multi cai de mare, cari mân
evrcu şi-i zise: „Ştii ce? Eu îti v >i da bani . cară din cenuşe dar în schimb omul află dinli
dar în schimb voiesc să fiu tot cu tine. ca să neata în baliga ~or şase sute de nestimate de o 
văd: ce vei face cu banii mei şi cu mintea ta'?" mare valoare. 

Omul se învoi. Cu banii primiţi dela Evreu l ·Omul nostru se duse apoi şi comandă o miie 
îşi cumpără apoi un număr mai mare de rogo- două sute de gresii pentru ascutit coasa şi în 
jini şi căută o corabie, cu care ~a. le dG ... ă în şease sute din acestea ascunse câte o nestemată. 
Egipet. După ce află o corabie µe gustul sau şi El închiriă apoi aceeaş corabie, cu care venise, 
se întelese cu corăbierul în privinta piătii. co- şi aşeză gresiile în cari erau nestemate pe fun
răbierul îl întrebfl: „Dar ce voieşti să duci cu du! corăbiei, iar cele fără nestemate deasupra 
corabia mea în Eg1pt?" Omul ii răspunse:. „Ro- lor. Când corăbierul văzu însă ce duce omul. 
gojini ! '' înapoi în patria sa. zise din nou râzând: „Bun 

Corăbierul auzind aceasta. îi spuse :r:âzând: negot fad d-ta! Aduci rogojini în Egipet, si 
„Ascultă-mă, prietene. negatul care !'ai inceput acasă duci gresii!" Negutătorul însă îi răspunse: 
nu e bun, căci în Egipt trestia ""'ntru rug-o- .,Ce te priveşte? Plata d-tale o vei primi!" Pe 
jini e încă odată mai ieftină ca la r>oi". Omul drum însă iar râseră de el ceilalti negustori. 
însă îi răspunse: „Ce te priveşte n~ dta lucrul 
acesta? Vorba e. că eu îti piă tesc cu bani gata!" Ajungând ei însă pe la drumul jumătate, se 
Corăbierul nu mai zise nimic. ci încărcă trestia iscă o furtună atât de turbată, încât corabia era 

1 şi porni la drum. dar toti cflti auziau de marfa \ ameninţată să se cufunde. dacă nu s·ar fi arun
din corabia lui. râdeau zicâna. ca :...~a-i trebuie cat în apă o parte din marfă. Negustorii de pe 
Evreului. dacă şi-a făcut de lucru cu u·:.:..1...::n~.e:.:b:..:u:.:.n~ . ..;....-c_o_ra_b_i_e_î_I _r_u.:::.g_a-=--ră--:.p_e_o_m_u~l-n_o_s_tr_u_,s_ă-:::-a-ru_n_c_e_ş_i ~ 
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şi azi nu poate fi vorba s'o 11ierdem. Trebuie deci ~ă 

ştim: r~ va face oare Bulgaria. :Pentrul('ă a.r fi oare 

înţelept să ducem răsboiu.l pe două fr.on~uri? 

De asemenea, spune d. Maiores.cu, trebuie să şti!n 

ce va face Italia., - politic.a României !iiJ1d legată de 

.po.litica Italiei. La 1881', când era vorba că se închee 

iiilianta noastră cu Austria şi Germania, regele Carol 

a .r.erut ca ÎQ.tâi să intre şi Italia in aliwtă. Numai rlu

păce a intrat It.aJia a intrat şi România î.n aJiantă. Acum 

tot espel'l.ati va Italiei a decis şi .e.specta.tiv·a noastră. 

Ori nimeni nu poate să ne s.pue, în ,partidul oonserva

tor, eu preciziune, ce vor face BuJgaria şi Italia. 

Dacă va fi un .consiliu de Coroană .sau dacă şeful 

guvernului ne va ~hema să ne spue oo angajamente 

a încht>iat şi ce are de gând să facă, atunci vom .putea 

iudeea pe documente şi fapte precise. Orice vot dat 

azi .j,n contra şefului ar însemna să lege ,partidul de 

. pe acum. 

D. Nicu Filipescu este în contra p;irc. ii uiui Maio

rescu de-a nu Jua imediat nici o deciziune asupra ati

tudinei partidu.lui conservator .în chestiuni externe. 

Trecand la .situatiunea din .partidul oonserva.tor, d. 

Filipescu amintind că la 1876 partidul cons'ervator nu 

şi-a fărnt datoria, spune <Că tot astfel şi azi - din 

, vina noa.stră - nu jucăm primul rol. In legătură cu 

aceasta fă.când .procesul atitudinei dJui Marghiloman 

în cursu•! crizei externe, d. FiliPes-cu termină, afirmând 

că dacă nici azi partidul conservator nu joacă primul 

· rol, cum nu l-a jucat Ja 1876, e fiindcŞ. d. :Marghiloman 

este ata.oot şi de .pressa românească şi de .cea străină 

a triplei-înţelegeri. 

D. /. Lahovary declară că are :ncrederc în d. 

. Marghiloman. · 1 

D. Al. Marghiloman se apară în c.ontra invinuirilor 

aduse. D-s.a a fost condus în atitudinea sa ca şef de 

partid de următoare1e puncte de veder.e: părerea pe 

oeare a exprimat-o în consiliuJ de coroa.nă şi care a de

tet"tuinat ca hotăr1re.a .~ă iasă aşa cwm s'.a. luat, şi cola

borarea cu şeful guvernului. D. Fmpescu a voit ră.s

boin pentru răsooiu, iar dânsul nu admit.e răsboiu.J decât 

pentru rezultatele lui. 

jumătate din gresiile sale, căci ei îi vor întoarce 
paguba. Omul se învoi, dar numai aşa, ca pre
ţul gresiilor să fie hotărît de către judecătorie. 
Negustorii încă se învoiră şi onml lăsă ca cele 
600 de gresii de deasupra să fie aruncate peste 
bord. Prin aceasta corabia se mai uşură, putu 
rezista furtunei şi ei ajunseră cu bine la liman. 

Ajunşi aici, omll'I ceru, ca să i se plătească 
preţul gresiilor şi merseră cu toţii la judecător, 
ca el să le preţuiască. Când chemară însă ca 
preţuitor pe un lucrător de gresii, omul ceru să 
se aducă un giuvaergiu. Judecătorul a,uzind acea
sta, începu a râde şi ceilalţi negustori făcură 
tot aşa; omu•! nostru iasă riupse o gresie în două 
·şi arătă tuturor nestemata din ea. Când jude-
cătorul văzu aceasta, chemă un giuvaergiu, îl 
puse să preţuiască nestemata şi judecă .pe ne
gustori să plătească omului încă odată atâta, 
cât era valoarea nestematelor. Nefiind însă ave
rea negustorilor atât de mare, ca să Poată plăti 
atâta, dar nici cel putin a zecea parte din suma 
aceea, ei deveniră sclavii omului aceluia. 

Imediat ce auzi însă evreul de sosirea omu-
· lui nostru, si înainte de ce a.::.;sta si-ar fi des
cărcat marfa sa, evreul întâlnindu-l îi spuse, că 
el nu voieşte să mai ştie nimica de negoaţele 
omului şi că e mulţămit dacă îşi primeşte înapoi 
banii săi, fără nici o camătă. Omul încă se învoi 

_ şi-i dădu înapoi banii. Când însă evreul află de 
bogăţiile câştigate de tovarăşul său, ceru să-i 
dea şi lui o parte. Omul însă chemă pe martorii 
în ~aţa căror~ ~ învoise cu evreul, şi astfel pă
stra mtreg caşt1gu'I pentru sine. 

Braşov. Prelucr. Aurel Popovici. 

„R OM ÂNUL" 

In şedinţa de după amiazi s'a continuat desbaterea. 
D.M. Ca11tacuzi110 şi Em. A11to11escu ac.i.7 .i pc d. Mar

ghiloman că a făcut o politică de ,_,ovaiaia. D. C. Arion 
face apel la unirea tuturor relevând µau iotismul dlor 
Marghiloman şi Filipescu. 

D. B. Delavrancea critică atit:iuinea (i'ui MarF.hilo
man, în care nu mai poate avea încredere J. Gnceanu 
este de aceeaş părere şi propune !'>a se alca.<,a un triufn
virat, care să conducă partidul. 

D. Mihail Vlădescu face apel la Uliire ;.i prorune ca 
să se aleagă pe lângă' şef un nou co1r-.itct. 

După ce d. Marghiloman declară că nu poate ac
cepta propunerea dlui Greceanu, <l. VlaJc:;cu dă citire 
următoarei motiuni, care este o masur:i t:·ar.sactmnală: 

„Şeful continuând să aibă încrederea noastră, se de
leagă din comitetul executiv o„cornisiu11c cu care şeful 
să se sfătuiască şi fără concursul căreia să nu se poată 
lua nici o hotărâre definitivă. Acea"ta comisiune să fie 
compusă din dnii Lahovary, Arion, f?;ip•\·C.U şi Mihail 
Cantacuzino". 

D. Marghiloman luând cuvântul <lcs<1µ1 obă ame
stecul unor anumiti factori străini in h 1::1.l 'e interne ale 
tărei. Protestează împotriva acuzatiilo1 c.lt.. 11epatriotism 
ce i se aduc, cere ca să nu se ridice ~eclinta până cc 
nu se va vota motiunea de încreder.i, liaca nu se admite 
propunerea transactională. 

Votul s'a făcut cu apel nominal. Au ra: ticipat la vot 
62 votanti. Majoritatea absolută 32. Mu:iunea de în
credere a fost votată cu 32 voturi. Au v···,at contra mo
tiunei 27. Au fost trei abtineri şi anume d.1ii M.ar;:hilo
man, Mihail Vlădescu şi Obedenaru. 

După rezultatul votului, d. Man;hilo.nail a lua.t cu
vântul şi multumind pentru încreder<;a c.: i s'a dat spune 
că rămâne la şefia partidului căci reiragându :;e ar 
face situaţia mult mai grea. D. Margiakf',"n a ruhat pe 
-cei cari au votat e-0ntra motiunei să rămâie 1n partid 
fie.care Ia locul său. 

Evenimentele din Italia. 
- Spicuiri din pressa austriacă şi maghiară. -

Ziarul „Tribuna" din Roma anunţă, că în 
culoarele· dela Montecitorio domneşte o vie 
mişcare. Zilnic numeroşi deputati sosesc aci din 
cercurile lor, cari, deşi nu s'a -luat dispoziţii· 
pentru convocarea camerei, , întreaga înainte 
de amiază o petrec în cameră. In fata Monte
citorului staţionează multă lume, manifestaţiile 
nu sunt însă îngrijorătoare. In generat disooziţia 
deputaţilor e, că, d. Salandra să nu convoace 
camera pe 22 Maiu, ci să se aştepte până când 
guvernul va fi în posibilitatea de a comunica 
camerei fapte positive. 

ln chestia convocărei parlamentului primul
ministru s'a prezintat Marţi la regele Victor 
Emanuel. Autograful relativ la deschiderea ca
merei este aşteptat pe ziua de 8 Maiu. Dacă 
aşteptările se confirmă, în cazul acesta camera 
s'ar întruni numai la 1 Iunie pentru ca totodată 
să voteze şi bugetul semi-anual. 

Atât „Giornale d' Italia", cât şi „Tribuna" 
desmint svonul despre retragerea cabinetului
Salandra. Situaţia guvernului e mai solidă de
cât oricând şi nu este nici un bărbat de stat ita
lian ca~e ar pune piedeci în calea actiunei gu
ve~n~l~t. lnsuş d., Giolitti în telegrama adresată 
pnetm1lor dsale declară de o poveste fantastică. 
~vonul. răspândit în lumea largă, că dsa fiind 
m. aud1~nt~ I.a rege s'ar fi pronunţat împotriva 
prnnulm-m1111stru Salarulra şi împotriva mini
strului de etxerne Sonnino. 
· Dimpotrivă, în 'Prezent şi <lsa sprijineşte 
guvernul. 

Se anunţă din Milano: . „Secolo" a-
nunţă, că întreagă dimineata de alaltaeri regele· 
a petrecut'o în societatea dlui Salandra şi Son
nino. Târziu după amiazi regele a invitat din 
nou în audientă pe d. Sonnino. D. Sonnino a 
prin:iit îr_i pa~~tul regal telegramele anunţânJ 
nomle v1ctorn german& în frontul vestic. 

Hot{trârea consiliului de miniştri de a nu lua 
parte Ia serbările-Garibaldi nici regele şi nici 
guvernul, a fost o mare surpriză pentru opinia 
publică. 

„Tribuna" şi „Giornale d' Italia'' accentuiază 
c~ .în situ~tia internaţională nu s'a întâmplat 
mc1 o schimbare. Pressa avertisează. opinia 
publică să-şi păstreze calmul. 

. Din pril~jul serbărilor dela Quarto regele a 
tnmes urmatoarea telegramă: 

- Deşi chestiile de stat spre marele m..:u re;-:ret mâ 
împiedecă să particip la serbarea de as.-1% ... i, totuş gân
dul rne_u nu poate să fie departe de Oi..art..i, dela malul 

Sâmbătă, 8 Mai 1915. 

evenimentelor maritime dela Liguri. ui:c.1:· primul pre
vestitor al unitătii italiene a văzut i •. 111i11a z1iei, şi dela 
a cărui maluri stâncoase a plecat cu nf.•.tilată vitejie şi 

cu nemuritor noroc de luptă. în dr;.;mul gh.H ios, şeful 

„miilor". Emotionat trimit salutul mei.; ~i -iau c \presie 
intimelor mele sentimente de cari a t::isi pătruns ~' stră

bunul meu, iar în această oră, care este v111sacrată a
mintirei unanime a trecutului nostru mă gândesc Ia vii· 
torul glorios al Italiei". 

„Giornale d'Italia" anuntă, că p1 cşcd:ntclc c<amerei 
italiene numai ca vechiu garibaldia11 pai ••cipa la serbă
rile dela. Quarto. Printii regali au io:>t s;ilutaţi de către 
societatea „Dante Aligieri". 

Joi, în 5 Maiu n., s'a făcut î11 (Juan.) inaugurarea 
festivă a monumentului „Armatei miilor" îu p1 czenta 
reprezentanţilor camerei, a delega(ilor oraşelor ~orna, 

Turin şi firenze şi a unei colosale al'.btc;.te a pu!Jiicului 
din localitate şi împrejurime. 

De pe piedestalul monumentului au tinut' discursuri pri
mite cu entuziasm furtunos primarul ora~ului Geneva şi 
D'Anunzio. 

Se anuntă din Roma, că Marti d. a. la rreie 2 .)I jum . 
a avut Ioc o întrevedere între dnii Sc11!1~i:10 şi scc.reia
rul particular al printului Biilow. După •· •. castă intreve-
dere d. Sonnino a fost în audientă la rei;.e. ... 

Se anuntă din Roma, că alaltăieri. Mer:t.>ri, dimineaţa 
a avut loc un nou consiliu de miniştri, „ar c a hotărît 

terminul pentru deschiderea sesiunei camei ci. La locurile 
competente nu s'a făcut nici o comunican" relativ la si
tuatie. 

' 

I n atenţiunea învăţătorilor 
asentaţi. 

Cetim în „Telegraful Român": 
D. ministru de culte .fiii instrucţie publicii 

ne-a avizat, că proiectele de scutire (Fălmen
tesi javaslat) pentru dispensarea învă(ătorilor 
de serviciu militar activ trebuie să cuprindă ur
mătoarele date exacte: 

1. ln rubrica 12: câte mi.teri didactice are 
şcoala respectivă? 

2. Dintre acestea câte sunt în serviciu mi
litar? 

3. Câte funcţionează actualmente? 
4. Dintre acestea câte s1111t disrensate de 

serviciu militar? 
5. Câti elevi cercetează şcoala de faf)t? 
Rubricile 13 şi 14 rămân neumplute. 
ln rubrica a 15 trebuie să se arate data dela 

care funcţionează petitionarul ca îm·ăti1tor. Tot 
în această rubrică se va spune, dacă şcoala este 
plasată într'un singur local, sau este dislocată 
în mai multe. ln cazul din urmă ce distantă 
este între diferitele localuri şi e Posibilă sau nu 
combinarea Claselor. 

Invătătorii cari şi-au ocupat postul numai 
după l Ianuarie 1915, precum şi glotaşii din sub
clasa I, cR1ri au instrucţie militară, nu pot fi 
propuşi spre dispensare. Acestea sunt datele de 
cari trebuie să tină seama inwitătol'ii la pre- · 
gătirea proiectelor de scutire. 'Ele privesc si ve 
acei învătători, cari şi-au înaintat deia cererile 
la Consistor. Prin urmare sunt somaţi, ca în 
termen de cel mult 3 zile Să înaintnt:! aceste 
date dire'Ct la Consistor spre a fi introduse în 
proiectele de scutire. Altfel petitiile lor nu vor 
Putea fi transpuse dlui ministnî de1 ':nite ··i in
strucţie publică. Subliniem din nou, ca aceste 
date trebuie sli fie cât se Poate de exacte. 

Dr. Ion Matei. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta, 5 Maiu. - Se comunica dela cartierul 
general: Urmările victoriei se desenează. frontul rus 
din Beschizi: Zboro-Stropk(}-Lupkow nu-şi mai poate 
n!entine pozitiile. Deoarece victorioasele armate aliate 
luptând neîncetat cu succes progresează dinspre vest 
în directia laslo şi Zmigrod, inamicul din sectorul ve
stic al frontului carpatin începând de azi dimineaţă e în 
retragere complectă de pc teritorul Ungariei; trupele 
noastre şi cele germane îl urmăresc. Deci i-am învins 
pe Rusi pe un front în lungime de vre-o 150 klm. şi 
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Sâmbătă. 8 Mai 1915. 

i-am silit să se retragă cu pierderi foarte grave. De 
altfel situaţia generală e neschimbată. 

• 
Berlin, 5 Maiu. - Se comunică dela mareic cartier 

general: 

Pe frontul occidental: Englezii pe lângă. pierderi 
foarte grave continuă a se retrage în direcUunea şesu
lui spre ost dela Ypern. Am ocupat fenna Van Heulc, 
localitatea Ekspernest, parcul castelului Heercndhage şi 

ferma Het Pappodie. 
Intre Meusa şi Mosella a fost iarăş o ·acţiune vivace. 

ln Bois de Pretre, spre nordvest dela Pont a Mousson 
francezii au atacat ieri cu mari forte. Atacul, deşi a 
fost pregătit de o lungă acţiune de artilerie, în urma fo
cului nostru s'a prăbuşit cu pierderi gr:1Ye pentru ina
mic. Noi am luat însă ofensiva care ne-a adus pro
grese bune în pădurea Ailly şi spre ost dela aceasta. 
Aci am capturat până acum 10 ofiteri 750 soldati de 
rând. 

Pe frontul oriental: Am respin.> dtaci,rile ruseşti 

dinspre sudast date împotriva Joealitătii Rossienre. Sun
tem în urmărirea inamicului. Numeroasele atacuri ru
seşti date la Kalvarja, precum şi spre nordost dela Su
valki şi spre ost dela Aui.wstowo au eşuat. ln aceste 
lupte am capturat vre-o 500 .Ruşi. 

In celelalte puncte ale frontului pe aiocurea s'au dat 
lupte de baionete, cari toate s'au terminat favorabil 
pentru noi. 

Pe frontul sudosti~: Atacul trupelor aliate dat îm
potriva pozitiilor ruseşti spre nord dela Carpaţii pă

duroşi a rezultat ieri ruperea celei de a treia linie forti
ficată a inamicului. Rusii, pe cari i-am învins aci pe în
treg frontul, s'au retras -la Wisloka. Importanta marc a 
victoriei se dovedeşte prin faptul, că în urma acestei 
ruperi· a frontului de ·către trupele aliate, Rusii încep 
să-şi evacueze poziţiile din Carpaţii păduroşi, spre sud
vest dela Dukla, amenintate din partea nordică. 

Celeritatea, cu care noi am obtinut aceste rezultate, 
fjice imposibilă. indicarea în cifre a pră;.ri de răsboiu, 

După comunicatele oficiale numărul prisonierilor -
aşa se pare - trece peste 30 mii. 

Budapesta, 5 Maiu. - Se comunică în mod oiicial 
dela cartierul pressei: 

Rezultatul victoriei din vestul Oali(iei e mult mai 
mare, decât s'a putut cunoaşte acesta în ~rinml mo
ment, întrucât ea a silit retragerea inamicului pc o mare 
întindere a frontului carpatin. Numărul trofeelor noa
stre, din cauza extindere! teritorului, nu va putea fi 
cunoscut decât peste mai multe zile. Transportul pri
sonierilor continuă atât în vestul Galitiei, cât şi în 
Beschizi, dar o stabilire autentică a cifrei acestora, din 
motive explicabile, e absolut imposibilă. Deci "" - - - • ··~ 

r·ăspândeşte în această privinţă de c~trc :.iarhcuiari, e re
zultatul unei aprecieri făcute după bunul plac, dar care 
e lipsită de bază reală. In comunicate oficiale vom pu_ 
blica în răstimpuri cifra prisonierilor de fapt soslti la 
staţiunile de colecţionare aflătoare în dosul frontului 
nostru primit! la noi pentru alimentare. Cifra deiinitiva 
în tot cazul va fi foarte considerabilă. 

• 
Constantinopol, 5 Maiu. - Se comunică dela cartierul 

s::cneral: Inamicul, 'pentru ca să contrabalanseze µier
<lerile ce a suferit în flancul stâni:: ueia At i Burnu şi 
pentru ca să reducă gravitatea situatiei pentru d, alt 
dimineaţă a voit să debarce trupe la Caba-Tt;pe sprt. 
sud dela Ari Burnu, sub scutul flotei. Ani , t·::.pins iusă a
ceste trupe pe vasele lor. ln noaptea trecută trupele 

, noastre, deşi erau bombardate de trei părti de catre 
flota inamică, au atacat Sed-il-Bahr şi au alungat pc 
inamic din poziţiile lui de tranşee. In revarsatul de zori 
permanentul foc violent al flotei sale a salvat trupeie 
inamice de primejdia de a fi împinse in mare. L:u acest 
prilej am capturat 3 mitraliere nevătitnmte ~i munitiune 
pentru ele, de cari noi am şi uzat în cursul luptei cc 
s'a dat azi. 

Azi dimineaţă flota rusească timp de o jumătate oră 
a bombardat fără efect localitatea neaparata lghno A
dama; apoi s'a retras. 

Pe celelalte fronturi nu s'a semnalat 11imic nou. 

• 
Budapesta, 6 Mafu.- Se comunică dcia cartierul ge

neral: Pe întreg frontul din vestul GalHici trupele aliate 
progresează bine. Trupele inamice încă intacte din po
zitii favorabile. de apărare inceaică acoperirea retra
gere! grabnice. 

Atacurile din flanc date de victorio<lsa noastră ar
mată amenintă în mod grav marile forte ruseşti din 
Beschizi. Am ocupat laslo şi regiunea D'ukla. 

Marile lupte ce sunt în curgere vor complecta ni
micirea celei de a treia armată ruseascd. 

Numărul prisonierilor trece peste 50 mii. 
De altfel situatia e neschimbată. 

,„R OM Â NU L" 

In sesul Orawa am respins un puternic atac rus c.lat 
împotriva înăltimei Ostry şi am capturat 700 Ruşi. 

• 
Budapesta, 6 Mai. - Se .comuni.că dela eartierul 

general: 'frupele noastre au ocupat şi ultime.le ,poziţii 
ruseşti )IC î.nălţimi,Je ,spre ost dela nunaiet şi Tarnow. 

Azi dimi.nea.tă deJ.a o.rele 10 Tarnow-ul e din nou Î'n 

pG.qesiunea noastră. 

* 
Berlin; 6 Mai. - Se comum.ieă dela .marele cartier 

general: 

Pe frontul occidental: Aproape pe întreg frontul 
s'a <lat un vioJent duel de artilerie. La Y,pe.rn, .a.tll.t prin 
<H'U•parea fermei Van Heula, -cât şi de.aJunguI căii ferate 
dintre Mes3ines-Y,pem 'am :progresat; am capturat 
câteva .sute d~ oameni şi 15 mitrwliere. , 

In tinutul I'.;ădu.ro.s situat spr.e vest dela Combre9 
C'U prilejtLl unui ata.c am captu.rat 4 ofi teri francezi, 135 
soldati de rând, 4 mitra1iere şi 1 aruncătoare de bombe. 

AtaetLI nostru dat ieri în pădur.ea A.Uy .s'a termi• 
nat ru rezultatul dorit de noi. Am a4,ungat inamicuil din 
.poziţiile ce detinea şi aim caJ}tu~at 2000 Francezi, între 
car~ 21 ofiţeri, apoi 2 .tunuri, precum şi nume.roa.se mi
traliere şi aruncătoare de bombe. Francezii a.u avut 
şi pierderi foa.rte :sâng.eroase. 

La Croix des Charnes, .spre nord dela Flirey inami
.cul a atacat şi pă tmns 'În tranşeele .noa.stre .spre no.rd 
dela amintita loca:J.it.ate. Mai •luptăm încă Dentru o mică 
parte din acestea. Din cele.ta.He aim alungat pe Francezi. 

I In Vosgi, .am res.pins un atac dat :împotriva poziţii
lor J10astre .spre no.rcl dela Stei.na-Bruck. 

Pe frontul oriental: Lupta e încă în eurgere .spre 
.sudvest dela Mitau, spre sud dela Sadow &i .spre ost 
de.la Ros.sienie. 

Mari forte .ru.seşti în eursuJ zilei de ieri in repeţite 
rânduri' au atacat pozitiile noastre sp.re .sudost iti sud
vest dela Kalvarja. Toate a.cNJ.te atacul't au eşuat cu 
foarte mari .pierderi pentr.u .i.na.mie. Tot cu atât de .slab 
rezultat s'au terminat şi .atacu.rile i.ua:mfoe da.te contra 
caJ11tri.lor noastre .de ,poduri dela IPi•liţa. 

Azi noa.pte am bombardat for.tăreata Grodno. 
Pe frontul sudoriental: Ariergardere inamiee din 

ve!tul Galiţiei .ce sunt în retragere a.u incer.cat să de~
făşoare o di.sperată apăra.re împotriva trupel-0r aJiate 
de ~mb comanda ge.neral-oberstului Mackl'nseu. fosă 
rezistenta lor pe înălltimi.Je de ·,>e :ma.Iul .stâ.ng aJ râului 
Wisloka, Precum şi deasupra şi din josul" îmbucăturei 
rfwlui Ropa, .s'au prăbuşit ·sub g.ravele ·noa.stre lovi
turi. Ieri nu .numai am forta.t trecerea. peste Wisloka, 
ci prin -Ocupa.rea. JocalHătii DukJa am .pus stăpâ,nire 
şi Pe drumul ce duc.e· :].a .s.trâmtoarea Dukla. 

Lupta ce s'a dat în regiunea .spre ost de.la Tar.now 
şi sprn nord deJa aceasta Io.calitate pâ,nă Ja Ni.stru pe 
malul drept al DnnaietuJui a tinu.t până noapte.a târziu, 
Numărul .i:>riso.nieriiJor captura.ţi .până acum trece peste 
40 mii, apoi 111u să se uite <Că e„chestie numai de ·lupte 
frontale. 

Tn Besehizi, dealungul strâmtoarei Lupkow atacul 
forte.lor sub comanda generaiuJui Marwitz progresează 
favorabil ))a.fa.Jel cu ata.c•ul trupelor austro-ungare, ca.ri 
a.partiu grupwlui forţeJor amintite. 

* 
Constantlno1><>l, 6 Mai. - Se comunică dela cartie

rul general: Pe frC>11tuJ Darda.nedelor .situaţia nefavora
bi.lă pentru inamic e neschimbată. Pe celelalte fronturi 
nu se semnalează .nici un eveniment illlPor.t.a.nt. 

Ştiri fantastice despre prada 
de răsboiu. 

Budapesta. - In şedinţa de Mercuri, în pau
za de ameazi, deputaţii !'au întrebat pe .;ontele 
Tisza, pe culoare, ce e adevărat din ştirile, c<i.ri 
vorbesc în legătură cu victoria din Galiţia des
pre cifre imposibile de mari. Primul ministru a 
declarat privitor la aceste ştiri: 

- Undeva, prin Ungaria de nord au fost a
fişate aceste cifre mari şi de acolo au iust tele
grafiate în toate părţile. Cifre exacte 11u cunosc 
riici e1z până acum, fapt e, că oirnszva noastră pro-
gresează în mod îmbucurător pe o linie mare. 

Reocuparea Tarnowului. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nunţă: Victorioasele trupe aliate au câştigat ')i 
itri (Mercuri) în cursul ofensivei, numeroase 
rezultate. Pe linia Tar·now-Pilzuovie, ofensiva 
noastră, cu toate că inamicul s'a apărat despe
rat a progresat, încât şi această linie de comu
nicaţie importantă a ajuns în bătaia artileriei 
noastre. Aripa noastră dela stânga a trecut pe-
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ste Visloca; iar unele trupe au înaintat până la 
Duela, unde acum se găsesc în luptă cu Ruşii . 

Asediarea Dardaneletor. 

Londra. - .Oupă un comunicat englez tru
pele aliatilor au voit să pornească un nou atac 
la Helles Burnu, împotriva poziţiunilor turceşti. 
Comunicatul acesta recunoaşte însă, că aliatii 
au putut înainta numai pe un mic teren şi au 
fost constrânşi să se îngroape în tranşee pe o 
mică linie, care duce, spre nord dela Teke Bur
nu, .peste platoul camerei de munte rDettot la 
2 mile şi de aci se întinde până la Kritia. Tru
pele din Australia şi Zelanda nouă se apără lup
tând mereu împotriva atacurilor puternice al~ 
Turcilor. 
• Turcii au primit în ajutor noui divizii şi au 
mantat sub protecţia artileriei lor spre Sari 
Bair. S'a desfăşurat o luptă violentă de mai 
multe ore, al cărei rezultat însă ştirea engleză 
nu ni-l spune, probabil pentru că a fost nefavo
rabil pentru Englezi. La atacurile Englezilor au 
luat parte şi ofiţerii şi marinarii flotei comer
ciale engleză. Flota turcească a ieşit în mai 
multe rânduri dinspre Nagara, ca să atace dia 
spate trupele debarcate. Ea ar fi nimicit uşor 
trupele debarcate, dacă n'ar fi intervenit Ia 
vreme iperdreadnoughtul Queen .Elisabeth. In 1 
şi 2 Maiu în operaţiuni a fost o scurtă pauză 
a".'ând loc hărţueli numai între avantposturi şl 
tc1-colo lupte de artilerie. Englezii au voit să 
folosească pauza pentru debarcarea de artilerie 
grea. 

Ofensiva noastră progresează În 
Galitla occidentală. 

Viena. - Dela cartierul principal se anuntă · 
O;fe~~iva a~matel?r germano-austro-ungare î~ 
(J~ht1a. occidental~ a progresat. Ruşii au după 
0?1şnu!nta lor mai multe rânduri de pozitii, aşa 
ca rezistenta lor e puternică. Trupele d!n aripa 
stânga au pătruns până la Wysloka 

Comunicat rusesc despre ofensiv:i 
din Galltla occidentală. 

Bucureşti. - Comandamentul rusesc. în co
municatul său din 3 Maiu, vorbeşte pentru pri
ma dată despre ofensiva mare pornită de ar
matele germano-austro-ungare în Galiţia occi
dentală: 

- Din 1 •Maiu - spune comunicatul rusesc 
- se dau lupte extraordinar de sân~eroase 
del~ cursul inferior al Nidei până în Carpaţi în 
regmnea Oladisov. (Oladisov se găseşte spre 
sudost dela Oorlice, lângă Malasov). La Tarnmv 
şi spre sud de această regiune s'au dat lupte 
de artilerie extraordinar de violente si lupte 
izolate de infanterie îngrozitor de sângeroase. 

Paşici chemat la Petrograd. 

Bucur eşti. - Din Niş se anuntă că nrimul 
ministru Pasici a fost chemat de urgenlă :a Pe
trograd. Paşici a plecat Marti la Petrograd. 

Criză de guvern in Serbia. 
Bucureşti. - „Dimineata" scrie dt1•,a o ştire 

din Niş, că acolo se răspândesc ştiri despre o 
criză de guvern. Ştirea până acum n'a iost des
mintită. 

Radko Dimitriev fuge din Iaslo. 

Budapesta. '- De1a cartierul pres~ei se a
nunţă: Radko Oimitriev, care îşi avea cartierul 
în laslo, a părăsit oraşul cu suita sa. lntreg car
tierul lui a fost transportat in grabă · · directia 
ostică. • · 

Catastrofa armatei anglo-franceze. 

Sofia. - Pe peninsula Galipoli şi pe 'ărmn
rile asiatice ale Dardanelelor se dau lupte cu 
o nemaipomenită înverşunare. Pretutindeni 
luptele ajung pept la pept. Turcii SUJlt răniţi în 
cea mai mare parte de împunsături cu baio
neta. Pierderile aliatilor se pare că sunt cu 
mult mai mari de cum le prezintă comumcatele 
turceşti. La Kum-Kaleh, armata franceză s'a 
nimicit de tot iar situaţia .Englezilor în penin
sula Galipoli e desperată. 

j 
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Ocuparea Durazzoului iminentă. 
Roma. - In 4 Maiu la orele 7 dimineaţa au 

sosit din Albania la Brindisi mai multi refu
giati. Aceştia spun că în săptămâna trecută re
voiutionarii au atăcat în mai multe rânduri Du
razzo şi s'au desfăşurat lupte foarte violente. 
J-(efugiaţii cred că e chestie numai de câteva 
ore şi Essad va preda oraşul revolutionarilor. 

Lupte victorioase pe câmpul 
de răsboiu muntenegrin. 

Genf. - Ziarele franceze anuntă din Ce
tinje: Trupele austro-ungare desfăşură la K..e
/Jelhan şi Roche di Cattaro o adivitate foarte 
vie fată de trupele muntenegrene. LJin fortifi
catii tunurile împuşcă neintrerupt. So~esc ştiri 
despre luPte de infanterie în stil mare. Toti sunt 
pregătiti la mari pierderi. 

Crucişetor rusesc în apele bulgare. 
Sofa. - Un crucişător rusesc a atăcat şi a 

scufundat o corabie de nationalitate necunos
cută, în apropiere de fortul bulgar din Marea 
Neagră, Şosopol, la o depărtare de 7. mile dela 
ţărm. 

Antanta a întrerupt tratativele 
cu Grecia. 

Genf. - Din Atena se anuntă că antanta a 
întrerupt tratativele cu Grecia, ridicând Grecii 
pretensiuni prea mari. Guvernul grecesc a ce
rut ca trupele să fie conduse împotriva Tur
cilor de statul major grecesc, iar antanta dupi:i 
răsboiu să apere Grecia 15 ani împotriva ori
cărui atac. Printul Gheorghe, care a fost tri
mes cu aceste pretenţiuni la Paris. a iost în
t<împinat acolo foarte rece şi i s'a declarat că 
condiţiunile intrării în acţiune ale Greciei nu 
sunt acceptabile. 

Conflictul dintre 
China şi Japonia. 

· - Io pragul ultimatului? -
Se anuntă din Tokio, că ieri a avut loc o 

întrevedere între primul ministru şi ministrul 
de externe. După această întrevedere primul
ministru a fost în audientă la rege. Aceasta au
dientă e în legătµ.ră cu conflictul chinez. ! 

Se anuntă din Rotterdam: In nota. trimisă 
guvernului japonez guvernul chinez declară că 
e aplicat a lua la cunoştinţă înţelegerea ce se 
va încheia între China şi Japonia, dar cu con
diţia, că la eventualele tratative să ia parte şi 
reprezentantul Chinei. Guvernul japonez pri
mind această notă a guvernului chinez a retras 
propunerea sa privitor la retrocedarea Kiao
ciaului. 

1Ghina refuză cererea Japoniei privitoare la 
exploatarea minelor, precum şi mai multe pre
tensiuni privitoare la construirea de căi f~rate, 
mai cu seamă pretensiunea ca China să per
mită intrarea în unele porturi chineze numai va
selor japoneze. China mai respinge şi preten
siunea ca guvernul chinez să fie complectat cu 
sfătuitori japonezi şi mai cu seamă pretensiunile, 
cari ating suveranitatea sa. Se crede că ultima
tul Japoniei e iminent. 

Lui „Ruskoje Slovo" i se anuntă din Vladi
vostok, că guvernul din .Washington a declarat 
la Peking că în caz dacă va isbucni conflictul 
între China şi .Japonia, Statele Unite vor rămâne 
neutrale. 

INFORMA ŢI UNI. 
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Din camera u112ară. In şcdinta de Mercuri, I 
camera continuând desbaterea proiectului de în- I 
demnizare, contele Apponyi a motivat atitudi
nea opoziţiei maghiare fată de acest proiect de
clarând că opoziţia nu voieşte să lipsească tara 
de mijloacele necesare în acest răsboiu, ci ne
votând proiectul îşi manifestă numai neîncrede
rea faţă de guvern. Contele Apponyi a mai vor
bit despre ciudăţeniile oenzurei şi despre che
stia invalizi.lor. 

Contele Tis~a răspunzându-i a declarat că 
monarhia se poate îngriji de invalizi numai în 
sarcina speselor comune. In ce p:r:iveşte cenzura, 
primul ministru recunoscând că ea crează de 
multeori situaţii. comice, a spus că aceasta e un 
rău necesar, de care ţara nu se poate lipsi, iar 
cenzorii arată bunăvoinţă fată de ziare. Cenzura 
însă. 1111 se poate supdma. 
. Ieri Joi continuându-se desbaterea au răs

puns la discursurile rostite întrucât aceste au 
atins chestii apartinătoare rezortului lor mini
strul de comerţ Harkâny şi ministrul de agric. 
Ghillâny. In sfârşit, luând cuvântul încă vre-o 
câţiva deputaţi, majoritatea camerii a votat 
proiectul. 

La sfârşitul şedinţei, preşedintele Beothy aJ 

adus la cunoştinţă camerii scrisoarea genera
lului Pflanzer Baltin, despre disparitia în ZI 
Martie a deputatului Dessy. Intre cei căzuţi s'a 
găsit un ofiţer care semăna cu Desy. Preşedin
tele a declar.?t că e putină sperantă ca depu
tatul Desy să mai fieîntre cei vii. 

Contele Tisza în Viena. „Bud. Tud." anun
ţă: Primul ministru contele Ştefan Tisza, care 
a sosit ieri, Mercuri la Viena, s'a întors cu tre
nul de noapte la Budapesta, sosind. aci azi di-
mineaţă. • 

Din Viena se telegrafiază: Contele Ştefan 
Tisza a sosit ieri seara aci, trăg-ând la palatul 
rninsterului de externe. Primul ministru a con
ferat timp îndelungat cu baronul Burian şi în 
aceiaş seară s'a întors apoi la Budapesta cu 
trenul de noapte. 

Despre Maria, regina României. Ziarul 
„Neues Pester Journal" a publicat o cronica 
literară, în care vorbeşte despre actuala regină 
a României şi laudă lucrarea iiterară Visătorul, 
cea mai nouă operă ieşită din condeiul reginei 
Maria. 

, Papa va primi premiul Nobel. !Din Roma se 
anunţă că Giornale d'Italia e informată că pre
miul Nobel pentru pace va fi dat în anul acesta 
papii Benedict XV, pentru munca depusă în 
interesul prisonerilor de răsboiu. 

Perceperea taxelor de export. Din Bucu
reşti se anuntă: 

•Ministerul de fina'llte a luat hotărârea ca 
taxele de export pentru cerealele ce se \'Or ex-
porta de acum înainte, să se perceapă în aur 
metalic în statiunile de predare, adecă înainte 
de încărcare. fată de. această dispozitiune, di
recţiunea generală; a c. f. a comunicat sta-

Ara,4. 7 Mai 1915. tiunilor, că pot primi următoarele monede: 
Preot distins. Cetim în „Monitorul oficial"' Napoleonul pentt u 20 lei; lira sterlină pen-

din 30 Aprilie a. c. Nr.100, că preotul nostru tru 25.22; lira otomană pentru 22.70; imperialii 
din Hohot Ioan Novac, de prezent preot militar ruseşti dela 1850 încoace pentru 20.60 si se mai 
în regimentul 51 de infanterie, pentru tinuta sa pot primi şi mmiedele, care deşi n'au curs Ie
vitejească în fata duşmanului, a fost distins cu 

Sâmbătă, 8 Mai 191·5. · 

tolerantă rcstitutndu-se în argint predătorului, 
suma ce eventual prisoseşte fată de taxa de 
export. 

.Pentru sumele percepute ca taxă de export 
se va elibera pentru fiecare vagon câte o chi
tanţă, indicând, „taxa în aur." 

Aceste sume în aur se vor trimite zilnic Ca
sei ge11erale. 

Dacft însă predătorii vor dovedi cu chitante 
dela Banca Natională sau dela vre-o admini
straţie financiară, sau cu certificate dela vre-o 
staţiune vamală, că au pltăit în aur taxele de 
export, fie pentru fiecare vagon în parte, fie 
pentru un număr de vagoane vor putea să-şi 
încarce mărfurile, când le vor veni :rândul la 
vagoane. 1 

Ultima oră. 
TRUPELE NOASTRE IN FATA LOCALITĂTII 

KROSNO. 

Budapesta. - Se comunică dela cartierul pres
sei: Apărarea disperată a celei de a treia armată 
a lui Dimitriew pentru a asigura retragerea, nu a 
putut împiedeca nici grabnica noastră înaintare, 
dar nici amenintarea armatei ruse din Beschizi. 
flancul sudic al armatei noastre -care a fortat fron
tul rus a ocupat Jaslo şi regiunea dela Dukla. 

Armata din Beschizl a lui Boroevici în curând 
se va uni cu armata lui Mackensen. Ruşii icuiti în
tre aceste două armate depl!n sfortări disperate 
pentru ca să împiedece izolarea armatei lor. 
Ruşii au fost siliti să evacueze Tarnowul, deoa
rece trupele noastre le-au tăiat dinspre sud accesul, 
iar artileria noastră a trimis un foc ucigător asu
pra liDiei de unire Tarnow-Pilzno de importantă 
pentru retragerea Ruşilor. 

In noaptea de 6 Maiu, încercând să atace flan· 
eurile noastre Ruşii au atacat înăltimea Ostry, ln 
ostul Galitiei, dar armata lui Hoffman i-a respins 
în mod sângeros. 

In extinderea Gorlite-Malastow trupele noa· 
stre avansate au ocupat ieşirea sudică a strâmto· 
rei Dukla. Dela Jaslo am înaintat spre nord, iar în 
prezent stăm în fata localitătii Krasno. 

Ruşii icuiti între armatele lui Mackensen şi 
Boroevici sunt izolat! de către orice linie de comu. 
nicatie. Un singur drum mai au spre ost dela strâm· 
toarea Dukta. E neîndoios, că trenul şi cea mal 
mare parte din materialul de răsboiu a acestora 
va ajunge în mânile noastre. Numărul prisonierilor 
se înmutteşte din ceas în ceas. Pădurile sunt tixite 
de refugiat! Ruşi. 

UN AEROPLAN AL NOSTRU BOMBARDEAZĂ 
TRUPELE MUNTENEGRENE. 

Niş. - In 28 Aprilie un aeroplan austro-ungar 
a· aruncat bombe asupra trupelor muntenegrene 
dela Grahovo. 

INTERESELE GRECIEI IN ASIA-MINORĂ. - ORE. 
CIA NU SE V A INFLUINŢA DE ATITUDINEA IT ALIEI. 

Atena. - f'ată de comunicatele pressel opozltlonale 
că între Italia şi tripla întelegere s'ar fi făcut o întele
gere, care ar păgubHn mod considerabil Interesele gre• 
ceşti în Asia-minoră, dela locurile bine Informate se 
declară, că încă e prematur a se vorbi despre o atare 
întelegere. Tratativele relativ la o intelegere intre nu• 
mitele părtl sunt încă în curgere. Bazele acestei inte· 
legerl nu vor atinge Interesele Greciei nici in Orient, nici 
în altă parte. O eventuală intelegere intre Italia şi trl· 
pia înţelegere nu ar lnflulnta atitudinea Greciei, a cărei 
schimbare depinde cu totul de alte evenimente. (,.P. H.") 

JAPONIA A °TRIMES CHINEI ULTIMA TUl. 

Haga. - După ştiri sosite aci Japonia a 
trimis Chinei un ultimat cu termen de 48 ore. 
Opinia japoneză e calmă şi se crede, că nu va fi 
necesară o păşire puternică militară. 
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crucea de merite pentru preoţi, clasa a H-a. gal, sunt to tuş acceptate de Banca Naţională: 
felicitările noastre! galbenul austriac pentru 11.75 si coroanele au- A NU N Ţ. 

Dşoara Margareta Hodoşiu, absolventă a striace pentru 21 lei, iar jumătăţile cu to.Su. Invătător pensionat de 43 ani, fără 
facultăţii de litere, a fost promovată, în Sârn- Dacă încărcătura unui vagon trece de 10.000 familie doreşte a intra pe această 
băta trecută de Doctor philosophiae la univer- kg., cu o tolerantă cuprinsă în limita de 5 la vară la o moşie românească, fa. 
sitatea din Budapesta. Dşoara Hodosiu e cea sută din capacitatea de încărcare, taxa de ex- brică sau moară. Salar modest. 
dintâi abiturientă a liceului din Blaj. O felicităm port se va percepe tot în aur şi pentru această Adresa: Teodor Pop înv. pens. 
cu toată căldura! ' ·----- _ ___ ____ . ···---- _ftizes u. p. Hidalmâs (Kolozs m.} 
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