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LEGIUNEA ROMANA 
CONTRAMANDATA. 

Legiunea Romînă, prin care credeam şi noi, Romînii din Ameri-
ct, să ne facem datorinţa şi noi faţă de cauza comună a Romîniei Mari 
ţi a aliaţilor noştri ca şi faţă de ţara aceasta, de acum nu să mai face. 

Ştirea aceasta am primit-o din cele mai sigure izvoară. 
Pentru-ca totuşi să se ştie, cine au fost voinicii cari aveau de gînd 

să plece şi cari s 'au înştiinţat pe lingă cei mulţi şi bravi dcla început, 
vom mai arăta numele celor ce să înscriseseră încă înainte de a se vesti 
armistiţiul. — Să mai înscriseseră: -

loan N. Şufană din Fort Wayne, Ind., loan Ânghelescu din Mas-
sillon, O.; Şofron Noara din Salem, O.; loan Slavu şi Yasile Dudaş 
din Pittsburg, Pa.; Petru Jugan din Cincinnati, O.; Constantin Cose-
riu din Sharon, Pa.; Aurel Gabor şi Vasile Jcbelean din Baltimore, 
Md.; Nicolae Tomuleţ din Terrc Haute, Ind.; Andrei Antinie şi Ni-! 
colae'Topărcean din Hubbard, O.; loan Ganea din Detroit, Mich. 

Iar D-nul Teodor Căluş, vătaful căluşerilor societăţii „Nieolafc 
Filipescu" din Madison, 111., ne trimesese următoarele şire: 

„Stimaţi domni dela ziarul „America", vă î?ic încă odată de aici 
din St. Louis, cum v 'am zis şi din No. Dakota să mă puneţi şi pe mine 
în rîndul celor ce vor să meargă să lupte pentru scumpa noastră Ro-
mînie şi chemaţi-mă că sunt gata în ori ce timp să lupt şi să mor pen
tru Romînia Mare, iar domnului Căpitan Vasile Stoica îi strig din 
tot pieptul meu de romîn macedonean: Căpitane, du-ne odată unde-i 
nor şi unde-i fum; steagu 'n vînt, trăiască ţar», vesel sune-acum fan-
Jfcra, Dumnezeu cu noi de-acum". 

Cînd socotim, astăzi, după ce şi asentările regulate s'au terminat, 
respective oprit, vom afla că este cu mult de mai multă importanţa 
mesagiul Americei cătră Romînia, în care s'au aprobat în întregul lor 
aspiraţiile Romîniei. 

J FOSTUL PRINCIPE DE CO- SCENA DIN CONGRES LA 
&U* ROANA GERMAN 4 > - CETIfiEAMIH&HTIULUI 

FOST PUŞCAT. 

Pertractările 
Armistiţiului. 

UN GENERAL GERMAN 
PLÎN6E CA UN COPIL. 

LONbRA, Nov. 12. — O telc-
gramă a agenţiei „Central News" 
a raportat astăzi aici că principe
le de coroană german a fost ucis. 

JDetailiile lipsesc cu desăvirşire. 
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DE LA FRONT. 

Lagărul American, . *l|̂  Nov. 
(noaptea,. — Comunicatul oficios 
de astăzi la ameazi spunea numai 

•ttta: 
„în acord ea armistiţiul, lupte

le au încetat. 
ftoldaţii veseli eşiţi din ascun-

zătorile'lor şi trecînd grupele de 
prison ieri puşi la îndreptarea dru 
BUrilor, spuneau: 

«— „Ei, ce ziceţi la toate %ce-
st«a V' -

Prisonierii nţţ răspundeau ni
mica, lucrau din greu mai de
parte. 

t Mînătorii automobilele^ de po-
l^ă şi-au împodobit automobile
le cu drapele. Trupele zimbeau că 
tre% earăle cari treceau pe drum 

ofiţeri. 
Uitaseră să mai salute. Atîta 

eitau de voioşi... ^ -

CHESTIA PRIZONE-
PILOR GERMANL 
'1 WASHINGTON, 12 Nov. — 
$bt ce se poate ca prisonierii Ger
mani şi Austrieci sa fie întrebuin-
ţaţi în reclădirea oraşelor de pe 
teritorul devastat de inamic. A-
ceasta este părerea oamenilor de 
stat de aici după ce au discutat 
mai mult timp termenii de armis
tiţiu puşi Germaniei şi Austrei, 
termeni, printre care se află şi a-
eela că ele să dea drumul priso-
merilor aliaţi fără să-şi primească 

schimb pe ai lor. 
f înaltele autorităţi cred că acea» 

ar fi o răsplată, avîndu-se in 
lidere pagubele făcute de puteri-

.le centrale în teritorul ocupat de 
«le; precum şi faptul că Germania 
ji luat mii de Belgieni şi de Fran-
pe» in interiorul ei ca să lucreze 
In decursul războiului. De aseme
nea războiul a cauzat o mare lip-
«ă de braţe în Anglia, Franţa şi 
Belgia, aşa că se cere ca trupele 
lor să se reîntoarcă In ţţră cît 
pai otirlod spre rjgfepe lucrul. 

WASHINGTON, 12 Nov. — Mii 
de persoane au avut norocul de a 
fi în casa reprezentanţilor ca să 
audă pe preşedintele Wilson cx-
punînd termenii de armistiţiu. 

Probabil a fost cel mai impre-
siv moment Cînd preşedintele du
pă aplause frenetice şi-a început 
recitarea. 

Toţi diplomaţii între care mem
brii cabinetului, judecătorii de la 
curtea supremă, diplomaţii stră
ini şi oamenii lor erau în galerii. 

Cînd preşedintele a cetit clau-
sa referitor la Alsacia şi Lorena 
toţi ochii s'au îndreptat asupra 
ambasadorului Francez, care a 
zimbit, ştergîndu-şi totodată o* 
chii înlăcrimaţi. 

între aceştia era şi Charles Hu
ghes, fost judecător la curtea su^ 
premă, şi candidat de preşedinte, 
el a aplaudat neîncetat. 

o 

KAISERUL ARE SE 
FIE INTERNAT. 

LONDRA, Nov. 12. — Rapoar
tele sosite astăzi aici despre locul 
unde să ţine Wiliam Hohenzollern, 
fostul împărat al Germaniei, cum şi 
asupra posiţiei ce o va lua guver
nul olandez asupra întregei afaceri, 
sunt diferite şi să bat în capete. 

în general însă se susţine că dîn-
buI are să fie internat, dacă nu va fi 
fost deja pînă acuma cînd scriem 
aceste şire. 

Corespondentul din Haga al ma
relui ziar „Daily Mail" a declarat 
ca ex-Kaiserul a fost internat în un 
castel intre Arnheim şi Utrecht. 

O telegramă a agenţiei Renter 
dela Amsterdam spunea că trimiţă-

PAR1S, Nov. 12. — Curierul ger 
man a sosit dela Spa, la liniile 
francezilor Dumineca trecută noap
tea, ăvînd la sine instrucţiile dela 
generalul Groener. 

Discuţiile asupra armistiţiului 
vau avut loc în pat vagonul mareşa
lului Foch şi au ţinut dela 1. a. m. 

' pînă la 5 a. m. Lunia trecută. De
legaţii germani nici nu au mai zis 
nimica cu privire la cele mai gre
le puncte. Ştiau ei că ori ce ar zice, 
este nucă în părete. Cu toate ace
stea s'au oprit asupra mai multor 
concesiuni de caracter mai mic şi 
au cerut adausuri cu privire la u-
nele puncte. 

, Armistiţiul insă • trebuit «df 'I 
semneze aşa cum a fost dictat la in-
ceput de mareşalul Foch. 

Relegaţii au fost împrospătaţi cu 
4 specialişti cari aduseseră în dis-
cuţiune necesitatea aliaţilor de a 
nutri Germania. Dînşii spuneau ca 
situaţia din Germania în privinţa 
alimentelor e cît să poate de înspăi-
mîntătoare. 

Reducerea zonei neutrale în est 
de Rin le-a fost îngăduita. 

Delegaţii au recunoscut patru 
puncte financiale că sunt asemănă

toare celora pe care le-a pus Bis-
1 mark m anul 18?4 Francîei. Dînşii 

au cerut uşurarea mijloacelor de 
transport a armatei de dincoace de 
Rin. 

Erzberger, conducătorul partidu
lui catolic şi preşedintele delegaţiei 
germane va rămîne de secretar al 
confercnţei. 

Generalul german Winterfeld a 
plîns ca un copil cînd a. iscălit do
cumentul de armistiţiu. 

Pe urmă, delegaţiunea germana 
a luat un tren special dela Rethon-
des la Tergnier, unde-i aştepta un 
automobil german şi i-a du& îudăcăt 
în liniile germane. 

LUPTE DE STRADĂ 
IN UNGARIA. 

——. , * 

COPENHAGA, 12 Nov. — La 
Dombarov, în Ungaria, au avut 
loc lupte de stradă isolente între 
minerii şi şoldaţii vechiului re
gim. Se zice că minerii, înarmaţi 
cu arme de contrabandă din Ru
sia, au învins pe soldaţi. 

G R E V A  G E N E R A L A  
Î N  V I E  N A .  

COPENHAGA, 12 N«t. -r- Du-
pa cum spune o depeşă primită 
azi, mîine va fi proclamată o gre
vă generală în yiena, capitala A-
ustriei. 

CONFERINŢA DE PACE 0 
SA FIE IN VERSAILLES. 

PARIS, Nov. 12. — Credinţa ge-
nerală, căreia 'i s 'a dat multă aten-

torid ei are ştire dela o înaltă per- f tiune ieri Pe aici' era^că în decurs 

soană politică, care a spus că fostul ''de 10 zile' cartierul general al ar-
'împărat german este deja internat. mtt*e^ ^raneeze are mutat la 

\Metz. ' 
Marele ziar „Petit Parisien" spu

nea că premierii aliaţilor să vor în
truni în curtnd la Versailles pentru 
ca să discute asupra problemelor de 
pace. Aici sa crede foarte mult că 
viitoarea mare conferenţă de pace 
are să fie ţinută în Versailles. 

, — ^  - i  n 

ORDINUL DE ÎNCETAREA 
FOCULUI PE FRONT. 

LONDRA,' 11 Nov. — O ştire 
trimisă din Franţa prin telegra
fia fără iir anunţa că mareşalul 
Foch a oprit luptele pe front 
dînd următorul ordini: 

„Către comandanţii supferidrt: 
— Să înceteze ostilităţile pe" în
treg frontul de azi 11 Noembrie 
la orele 11 (timpul din Franţa). 
Pînă la noui ordine trupele aliate 
nu or mai păşi peste linia ee ocu
pă la dala şi ora mai sus numită. 

(Semnat): VodiM* 

ÎMPĂRATUL AUST
RIEI ÎNCĂ A ABZIS. 

COPENHAGA, Not. 12. 
legramele sosite aici din izvoară 
particulare, vestesc că împăratul 
Carpi al Austriei ar fi abais. 

FELICITĂRILE 
TRIMISE ST 

UNITEI 

MtNIEI 
LOR 

LONDRA, 12 Ml 
multe telegrame de 
mise de Italia, Seri 
gru, Grecia, Siam, 
Cuba, Portugalia şi 
în primul rînd este 
trimis o telegramă 
Statelor Unite cu ocţftia victoriei 
obţinute. J 

• —• 1 • o ... .jb-

intre 
itări tri-

Muntene-
ţa, China, 

Egipet, 
ce a 

felicitare 

I I  U S T ţ R Ă .  
LONDRA, 12 Nov.p- într'o te

legramă trimisă azi iţoapte preşe
dintelui Wilson de Berlin prin 
telegrafia fără sîrişă, doctorul 
Solf, ministrul de externe al Ger
maniei, se ruga să li-so mai îndul
cească puţin (uşurez| termenii <Je 
armistiţiu. v f 

j<l'». mm-

NU LE CONVINE. 
LONDRA, 12 Novtl»— ^Telegra

fia fără fir a amiralităţii engleze 
a prins o telgramă de la şeful 
consiliului soldaţilor |Cp se afla pe 
bordul vaporului gerhiau Strass-
burg. Telegrama era adresată că
tre „toate vasele de fRzboi, torpi-
loarele, distrugâtoarejie şi subma
rinele din Marea Noldiriui şi din 
Marea Baltică'/. I)udi ee amintea 
o parte din terjnenwde arm işti* 
ţiu, şeful German urmatoa-

rea noastră a tuturor. Camarazi 
Germani! Apăraţi-vă ţara contra 
acestei îngîmfări de ne mai auzit. 
Se raportează că la Skaw au so
sit puternice forţe navale engleze. 
Sumarinele din Baltică, afară de 
acele aflătoare în serviciul de a-
vant posturi, să sa adune mediat 
în portul Sassitz"'. 

Skati este un cap în extremita
tea de nord a Iutlandei. Portul 
Sassnitz este în estul insulei Ru-
gen din Rusia. 

BELGIENII AU OCUPAT 
GHENT-UL 

LONDRA, 12 Nov. —• După ee 
armistiţiul a devenit efectiv bel
gienii au înaintat şi au ocupat 
Ghent-ul, după cum spun depeşele 
de la frontul de luptă. 

De la Ghent frontul se întinde 
pînă la Ath, la răsărit de Mons, 
tiecînd prin Rocroi, Charleville şi 
Donchery spre vest de malul rîu-
lui Meuse, trecînd prin Stenay şi 
Damvillers. 

"V: 

ÎNAINTE DE ÎNCETAREA 
OSTILITĂŢILOR. 

De: wTjtillw, 
United Press Staff Correspondent. 

Cu armata, Americană în Fran
ţa, 11 Nov. (Noaptea). — Pri
mul raport neoficial despre sem
narea armistiţiului a fost prins 
de la telegrafia fără fir din tur
nul Eifel la cinci ceasuri dimi
neaţa. 

Svonuri circulau toată noaptea 
printre soldaţi că armistiţiul nu 
se va semna. în zori de zi Ameri
canii şi Francezii au început să 
înainteze. în unele locuri nu au 
aflat nici un Hun ca să li-se opu
nă; iar în alte locuri au întimpi-
nat o rezistenţă puternică. Avia
torilor li-s'a dat ordinul să nu a-
tace pe inamic. 

Ordinele germane de a înceta 
ostilităţile, trimise prin telegrafia 
fără fir, informa pe soldaţii ger
mani că ostilităţile şă încete la 11 
eeasuri (după timpul din Fran
ţa). 

Din cauza ceţei groase, aviato
rii americani, între care şi căpi
tanul Eddie Richenbaeker, nu au 
putut vede* mişcăr$»*duş.manu-
l«i: .A,., .. \ L.V > " * * 
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s'au Hfikenzollemii 
ascuns i^Olanda. 

PARIS, 11 Nov. — Situaţia de 
azi în Germania, după cît se poa-
tp judeca din ştirile primite prin 
Elveţia, este cam astfel: 

în Prusia nu mai este împărat 
şi toată puterea o are acum un 
guvern socialist închegat într'o 
formă încă nedeterminată. 

William Hohenzollern, fostul 
Kaiser, cu soţia şi cu fiul său 
mai mare, au fugit peste graniţă 
şi s'au ascuns în Olanda. De ase
menea în Olanda se mai află şi 
contele Von Reventlow, precum 
şi mulţi ofiţeri Germani. 

Bavaria şi Wurtembergul au 
fost proclamate republice. 

Familia regală de la Oldem-
burg a fugit, lăsînd în urma ei o 
revoluţie furioasă. 

S'a format o republieă ft in 
Schleswig-Holstein. 

Frankfort, Hamburg, Cologne, 
Essen, Muehlein, Aix-la-Chapelle 
şi Emericli, precum încă şi alte 
localităţi se află în mîinile revo
luţionarilor. 

Kiel, Williemshaven şi alte por
turi sunt în puterea forţelor na
vale revoluţionare. 

WILSON, TATĂL 
ASUPRIŢILOR. 

12. — O gfiftiileE 
conferenţă de pace nu poate fi a-

%eptata în curind. Va î\ imposibil 
pentru interaliaţi ca să stabilească 
şi confedereze mitutelele state ca
ri cresc din ruinele feudalismelor 
Hohenzollernilor şi Habsburgilor. 

Cu toate că nu poate fi amintită 
nici una din conferenţele aliaţilor, 
în mod privat ei laudă politica de 
ofensivă a preşedintelui Wilson, ca-
racterizîndu-o de a fi vrednică tot 
atîta de mult ca şi succesele milita
re ale mareşalului Foch. 

Aici s'a lăţit peste tot locul im-
presiunea că preşedintele Wilson 
ya juca cel mai important rol în de
mocratizarea naţiunilor Europei la 
a căror aspiraţiuni a primit să le 
fie tată. 

REGELE ANGLIEI MULŢUME
ŞTE PREŞEDINTELUI 

WILSON. 

LONDRA, 12 Nov. — Regele 
George al Angliei în o telegramă 
.trimisă preşedintelui Wilson, tîr-
ziu aseară, mulţumeşte preşedin
telui pentru partea jucata au «aş 
tigarea războiului. 

Telegrama spune: 
,Jn aceste momente de bucurie 

universală, vă trimit d-lc preşe
dinte, cît şi poporului din marea 
republică, felicitările mele şi mul
ţumirile sincere, în numele meu 
şi\al poporului din împărăţia mea. 

„Este o chestic de mulţumire 
solemnă ca popoarele din aceste 
două ţări, legaţi prin legături spi
rituale şi limbă să se afle azi u-
niţi în îndeplinirea celei mai mari 
democraţii. 

„Vă mulţumesc d-le preşedinte 
cît şi poporului din Statele Unite 
pentru marea şi nobila parte pe 
care a-ţi jucat-o în capitolul isto
riei pentru libertate". • 

DIMISÎ/T REGELUI DIN 
WUERTEMBERG. 

BASEL, ELVEŢIA, 11 Nov. — 
Vineri noftptea spre Sîmbătă a 
abdicat regele Wilhelm ai doilea, 
capul monarchiei Wurtembergu-
lui. De asemenea se mai rapor
tează că a abdicat şi regele Sa-
xoniei şi al Boranei. 

MINISTRUL DE EXTERNE 
AUSTRIAC MORT. 

COPENHAGA, 12 Nov. W O 
depeşă primită din Viena anunţă 
că ministrul de exteţne austriac, 
Adler, este morţ» 

PREŞEDINTELE WILSON SPU
NE TERMENII SUB CARI S'A 

ÎNCHEIAT ARMISTITIUL. 
WASHINGTON, 11 Nov. — 

Preşedintele Wilson azi a mers 
înaintea congresului unde a spus 
termenii armistiţiului pe care i-a 
acceptat Germania. 

Aceşti termeni vorbesc singuri 
despre predarea necondiţionată 
a germanilor, ei dovedesc înfrîn-
gerea armatei germane, răsturna
rea guvernului autocrat, şi eauza 
fugei Kaiserului. 

Preşedintele Wilson a zis: 
„Domnilor membrii ai congre

sului: în aceste timpuri de nerăb
dare şi schimbări atît de mari, 
îmi va uşura, în oare care sens, 
responsabilitatea dacă în persoa
nă vă voi comunica cîteva din 
circumstanţele situaţiei cu care 
avem de a face. 

„Autorităţile germane ©are, la 
invitarea consiliului suprem de 
război, puse în comunicaţie cu 
mareşalul Foch au acceptat şi 
semnat armistiţiul, p6 care ma
reşalul Foch a fost instruit de a4 
comunica lor. 
„Aceşti termeni sunt următorii: 

„1. încetarea ostilităţilor pe us
cat şi în aer la şase ore după sem 
narea armistiţiului. 

„2. Evacuarea imediată a ţă
rilor injradate, Belgia, Franţa, itl-
sacia-Lorena, Luxemburg, astfel 
incit în 14 zile de la semnarea 
armistiţiului evacuarea ai fie 
complectă. 

„Trupele germane ce nu au pă
răsit teritorul mai sus menţionat 
în decursul periodei fixate vor 
devenii prisonieri de război. Ali
aţii vor ocupa imediat acest teri-
tor evacuat şi va menţine ordinea. 

„Toate mişcările evacuărei şi a 
ocupării vor fi în acord cu nota 
anexată la termenii de armistiţiu. 

„3. Repatriarea cetăţenilor din 
ţările aliate, între care ostaticii 
şi persoanele sub acuză ori pe
deapsă să înceapă imediat fi.aă 
fie complectată în 14 zile. 

,,4. Armata germană să predee 
în bune condiţii următorul echi
pament : Cinci mii de tunuri. 
2,500 tunuri grele şi 2,500 tunuri 
de cîmp, 30,000 maşini de puşcat, 
3,000 maşini de subminat şi 2,000 
aeroplane. 

„Cele mai sus menţionate să 
fie date aliaţilor şi Statelor Uni
te în acord cu detailurile specifi
cate în nota anexată. 

„5. Evacuarea de către trupe
le germane a ţinutului de pe ma
lul stîng al Rinului. Aceste ţinu
turi să fie administrate de auto
rităţile locale sub controlul alia
ţilor şi a Statelor Unite. 

„Ocuparea acestui teritOr va 
fi determinată de garnizoanele a-
liate şi a Statelor Unite ce vor 
staţiona la trecătorile principale 
a riului Rin, ca Mayence, Coblenz 
Cologne, da fel va fi ocupat şi un 
radius de 30 de kilometri din ţi
nutul de pe malul drept al riului 
şi la fel vor fi ocupate punctele 
strategice din acea regiune. 

„Va fi rezervată o zonă neu
trală pe partea dreaptă a Rinu-
Lui, între rîu şi o linie paralel cu 
o distanţă de 40 kilometri la ră
sărit de frontiera Olandei para
lel cu Gerhsheim şi atît cît e po
sibil o distanţă de 30 kilometri 
spre răsărit de la rîu paralel pî
nă la graniţa Elveţiei. 

„Evacuarea de către inamic a 
ţărilor de pe Rin va fi astfel a-
ranjată că evacuarea să se com-
plecteze în 11 zile, în total în a 
19-a zi de la semnarea armistiţiu
lui. Toate mişcările evacuărei vor 
fi regulate în nota anexată. 

„6. în tot teritorul evacuat de 
inamic nu va fi nici o evâcuare a 
populaţiei; nu va fi permis a se 
comite nici o distrucţie fie ea de 
ori ee tel:, stabilimentele mili

tare de tot felul să fie predate 
intacte (întregi), la fel şi provi
ziile de mîncare a armatei, muni
ţia, echipament ce nu a fost dusă 
în decursul periodei fixate pentru 
evacuare. > 

„Proviziile de nutriţie, de* ori 
ce fel, destinată pentru populaţie 
vacile, etc., să fie lăsate locuito
rilor. Stabilimentele industriale 
să nu fie stricate în nici un fel 
şi personalul lor să nu fie mutat. 

„Drumurile şi mijloacele de co
municaţie, de ori ce fel, căile fe
rate, navigaţia pe rîuri, drumuri
le de ţară, telegraful, telefonul să 
nu fie întru nimic stricate. 

„7. Personalul ce se află la ele 
de prezent, fie civili ori militari 
să rămînă la locul lui. 

„Cinci mii de locomotive, 90, 
000 de vagoane şi 10,000 de auto-
mobile-trocuri în bune condiţii, 
cu toate părţile necesare să fie 
predate aliaţilor în perioda fixa
tă pentru evacuare* Belgiei şi 
Luxemburgului. 

„Căile ferate din Alsacia-Lorc-
na să fie pedate în aceiaşi perio-
dă, cu tot personalul şi materia
lul dinainte de război. 

„Materialul necesar pentru re<* 
paraţii a ferate din"prrr$ 
vine ii Ie din dreapta Rinului sa 
fie lăsat. 

„Toate proviziile de cărbuni şi 
materiale pentru menţinerea dru
murilor în bune condiţii, atelie
rele necesare pentru acest scop 
să fie lăsate neatinse în tot de
cursul armistiţiului. 

„Toate şalupele luate de la a-
liaţi să fie date îndărăt. O nota 
anexată dă detailurile. 

„8. Comanda germană va fi res
ponsabilă pentru toate minele ori 
fusurile ce o să dee loc la vre-o 
explozie întîrziată de pe teritorul 
evacuat de trupele germane şi 
înalta comandă germană e obli
gată a ajuta la descoperirea lor 
şi la distrugerea acestor mine. 

„Comanda germană e obliga
tă a spune toate măsurile distruc
tive luate (de exemplu ca otră
virea izvoarelor, a fîntînilor, etc.) 
sub pedeapsa de represalii. 

,.9. Dreptul de secvestru să-l 
aibă aliaţii şi Statele Unite în tot 
teritorul ocupat. întreţinerea tru
pelor din provinciile Rinului (a-
fară de Alsacia şi Lorena) va că
dea însărcinarea guvernului ger
man. 

„10. Imediata repatriere fără 
reciprocitate ( a face şi ei la fel) 
după cum arată condiţiile detai
late ce se vor face, a prisonieri-
lor de război luaţi de la aliaţi fi 
Statele Unite. Puterile aliate şi 
Statele Unite să facă cu aceşti 
oameni ce vreau. 

„11. Bolnavii şi răniţii ce uk 
pot fi transportaţi din te rit o ral 
evacuat vor rămînea pe loc la 
fel a rămînea personalul şi medi* 
cii necesari de a îngriji de ei. 

SECŢIA A DOUA. 

„DISPOZIŢIILE RELATIVE IA 
FRONTURILE RA8ARITEN1U 
„12. Toate trupele germane oe 

de present se află pe ori ce teri-
tor ce înainte de răiboi aparţinea 
Rusiei, Romîniei ori Turcişi s& 
fie retrase la frontiera germană 
aşa după cum era înainta de 1014. 

„13. Evacuarea să fie îneepntăi 
imediat, şi toţi instructorii priso
nieri ori civili la fel şi agenţii mi
litari ce se află pe teritoral Ru
siei să fie rechemaţi 

„14. Trupele germano să pă
răsească imediat tot oeea oe an 
secvestrat ori luai ea sşop de a 
obţine provixii 
din şi 
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