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Dreptul la viată 
al statelor mici. 

Comunicarea dlui profesor N. Iorga. 

Bucureşti, 8 Martie n. 

Ieri~ Duminecă, 1l1a Academie d. prof. N. 
Iorga a desvoltat o comunicare despre Drep
tul la viată al statelor mici. I 

'Feoria emisă în timpul din urmă de o 
parte dim 'lumea cugetătorilor germani despre 
'lipsa de drept la existentă a statelor mici 
sub ouvânt.că ele air sta în calea desvoltării 
statelor m:ţri, a„e nevoe de o apărare ştiinţi
fică a dreptului la viaţă a.I statelor mid. · 

A fost 1un timp, în veacul al 15-lea, când 
se respecta 1Jegitimitatea în toate şi în vrrtu
tea arestui pri111dpiu, o .dinastie - ca.re. se 
confunda cu însuş statul - trebuia să stăpâ
nească un teritoriu. 

Mai târziu, -răsboaiele mari it'a.u reuşit să 
rea\lizeze imperiile din evul mediu, dar iau a
dll's un prindpiu nou. Acest al doilea princi
piu, care a rolerat existenta statelor mici, a 
fost acela al utili.tăţi.i practice, al l)ecesităţii 
statelor-tampon, statelor de -compensaţii, ca1ri 
putea111 să fie anexate în urma unui răsboiu 
pentru ca statele, mari să nu cedeze nimic din. 
proptriile lor teritorii. Uin oportunitatea com
perrsativă s'a oreiat, în urmă, o adevăirată 
teoriie filozoficăl care a stăpânit veacul al 

fică, se răspândeşte părerea că statele n'au 
nevoie să le creeze alţii, ci să se recunoască 
ele între e1e şi î1n cuprinsul hotarelor lor. 

Se produce astfel un fel de revoluţie cu 
caracter naţiana:t. Dar pe lângă statele mici, 
s'au alcătuit, în acest timp, şi state mari ca 
Italia şi Germania. 

Intrat astfel în monarhiile mar~, principiul 
naţional suferă influenta interesului loca:l. In 
Ungarid, sentimentul naţicmial em firesc în 
ma1rginele statului etnk maghiar. · 

Acea'Sta a adu'S statele mici naţionale să 
facă şi ele imperialism~ Sâ1rbii s' au gândit la 
tradiţi·a serbistă din veacul al 14-lea, la- statul 
lui Ştefan Duşa1n, iair Bulgarii au visat şi ei 

·o împărăţie peste Baitcani şi au ooncurat la 
stăpâniirea ConstaJJtioopolului. 

In ce ~priyeşte ~ţatţ":ile '.rl'aţionale, răspun

sul e mai uşor. Statele mici, din veaicul al 
19-lea, air iputea J"ăspunde adversarilor lor: 

„Nu totdeauna din vina lui sau a na.ţiunei 
sale, un stat mic e mai slab ca un altllll. DaJCă 
aoest stat, ·pTi'l1 fatalitate, ·nu cuprinde întrea
ga naţiU1ne pe care o 1reprezintă, el nu e vi-
novat." · · -.· - -·· . ~ ..,. 
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Chestiunea poloneză 
în parlamentul prusiac. 

Protestul Polonilor îmPotriva tratamentului 
fată de poporul polonez. 

Berlin, 9 Martie. 
Parlamentul prusiac a primit fără discutie 

proiectul guvernului relativ la ajurnarea sesiu
nei corpurilor legiuitoare până la 27 Mai. Par
lamentul trece apoi la cetirea a treia a proiec
tului de buget. 

Deputatul Trampczynski (polon) declară în 
numele parNdului .polonez, că de 30 de ani atât 
guvernul, cât şi majoritatea consideră pe Poloni 
ca duşmani interni. Scopul întroducerei legilor 
excepţionale precum şi a măsurilor administra
tive a fost oprimarea (apăsarea.) viet ei naţionale 
a Polonilor. Din banii statului, deci şi din darea 
Polonilor, s'a cheltuit 1200 milioane mărci pen".' 
tru uciderea vietei naţionafo a Polonilor. (Apro
bări în băncile Polonilor). Am avut dreptul, oa 
chiar ne-a fost 'datoria să luptăm împotriva a
cestor tendinţe. Dar, deşi suntem ferm hotăriti 
să ne apărăm naţionalitatea până la ultima noa
stră suflare, totuş nu ne vom abate dela baza 
dreptului, ci în măsură deplină ne vom împlini 
datoriile mx1stre cetăţeneşti. In actualul răsboiu 
mondial a~ât aici, cât şi în ·şedinţa 1Rekhstagului 
necondiţionat am votat toate măsurile, cari 
după părerea guvernului sunt necesare. Pe 

câmpurile de luptă, Polonii aiu vărsat pentru 
statul prusiac mult mai mult sânge decât s'ar fi 
aşteptat aceasta considerând numărul populaţiei 
poloneze. D~ statul avea datorie morală să 
dovedească prevenientă fată de noi, noi de ani 

. 17-'lea. 

Chiar statul nostru în care trăiesc numai 
7 milioaine de Români, aidec~ o mkă parte 
din număn1tl total al fraţilorr noştri, poa·te fi 
făcut vinovat de aceasta? 

de zile zadarnic luptăm pentru egalitatea politi
că. Aşteptam, că guverrrul, in interesul bunăstă
rei statului, în momentul primejdiei va renunţa 
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lmpăcând grijile dinastice din trecut şi 
necesităţtle po'litice ale timpului, s'a dat fiinţă 
unor state mici în veacuil al 19-lea. · · 

Intre anii 1830-1840, întâi sub o formă 
r001antică, pe urmă di.n ce în -ce mai ştimţi- · 

Scrisoare din lupti. 
Cade zăpada 'ncet in jurul meu, 
Cade de zile 'ntregi aşa mereu, 
Şi poate-aicea mă va Îngropa 
Nefericito ·tu, iubita mea!! •.• 

Nu pot azi gândurile să-mi adun. 
Nesomnul roade 'n creeru-mi nebun 
Şi peste mine 'ntr'una cade nea, 
Nefericito tu, iubita mea!!. .• 

De pază stau aici În asprul ger, 
Privind dobitoceşte către cer ..• 
Si 'ncep ca un copil a mă ruga, 
Nefericito tu, iubita mea!! ..• 

.. 
Şoptind ca 'n vis mereu numele tău, 
Aştept par'că un mult dorit călău 
Căci nu mai am putere de-a spera, 
Nefericito tu, iubita mea! !„. 

lntr'una bate 'm~rozitorul vânt 
Si îmi aşterne-un alb, adânc mormânt, 
Si niciodată nu ne-om mai vedea. 
'Nefericito tu, copila mea!! 

, I 

• 

,,Tot înainte." 
Piesă în 4 acte, de George Dlamandl, Jucată la Teatrul 

Naţional din Bucureşti. 

la continuarea acestui răsboiu intern. Nădăjdu
iam, că guvernul va renunţa la î·ntroducerea le
gilor excepţionale, la opreliştea stabilirei şi va 
permite introducerea limbei poloneze în ş.colile , 
poporale. Dar guvernul~~· a mulţumit să pună în 

rea plăcerilor ce isvoresc din prisosul bogătiei 
.' şi aL desfrâului. · . . . 

D. Diamandy pune fată 'n fată două familii 
franceze, una în conditiile arătate mai sus, alta 
în care soţul, un nobil decavat şi ruinat, se a-

In „Tut înainte" d. George Diamand.v. ana- sociază cu o burgheză care-i asigură bogăţia 
lizează problemele sociale de ieri ale .Franţei, prin frumuseţea ei şi prin situaţia ei în lumea 
pe cari răsboiul le-a făcut să nu mai fie de ac- burgheză. 
tuale şi pe oari tot răsboiul va avea să le re- Din aceste două teme pornind. autorul lui 
zolve, având să urmeze după pace prefacerea „Tot înainte" ne înfăţişează lumea sa aşa cum 
socială a frantei. obicinueşte cu toată sinceritatea, cu toată cru-

In „Tot înainte" autorul pune fată 'n fată cele zimea, pot zice, cu care-şi exprimă d-sa păre
două clase principale franceze, în cari se cu- rile, adecă fără să ţină seamă de altceva decât 
prinde viata publică şi socială a frantei, bur- expunerea sa şi de interesul actiunei sale. 
ghezia capitalistă şi clasa muncitorilor, cu toate . Totuş, dupăce d. Diamandy ne înfăţişează 
înaltele lor calităţi şi cu toate coborârile lor. 
Cea dintâi, pornită ·mai adesea din rândurile rănile de cari suferă Franţa, devine optimist ' 

~i crede în vindecarea lor finală. E plin de op
celei d'a doua, are stăpânirea materială asu- timism pentru nobila franţă, finalul piesei dlui 
pra clasei muncitoreşti, dar nu şi pe cea su- D fletească. De aci autorul ·ne dovedeşte conflic- iamandy, ceeace pune în evidentă calităţile 

de proroc ale autorului, cu atât mai mult cu 
tul dintre clase, cu tot ce urmează: ura, gre- cât aceste prevestiri· se făceau în vremuri de- .. , 
vele, revoluţiunea socială. O altă -expunere fă- stul de îndepărtate.· ._ ·,·; 
cută de d. Diamandy în „Tot înainte" e aceea 
a familiei burgheze-neoplute. Burghezul fran- Dar, din subiectul piesei,· se pot vedea mai ; 
cez se căsătoreşte de multe ori cu o femee su- bine tendinţele ei. ·1 • 

perioară lui ca naştere, ca să găsească sprijin Hequet (d. C. Radovic) fiu de spălătoreasă, 
sus şi să dea un relief bogătiei şi s~tuatiei sale. are norocul să găsească formula unui exploziv 
De cele mai- multe ori, o căsnicie astfel con- 1 şi devine inventator celebru şi proprietarul 
tractată, fără afecţiune, are ca urmare dispretul i coasociat al fa bricei de arme Cormant f erant. S 

:.-:---~---~---:::----------sc~tiei pentru soţul ei, i~r din partea lui căuta- • Totul îi surâde până în ziua în care concu- ~ 
Numărul poporal pe I an 4. cor. Pretul 110Ui exemplar lO flleri. ·· Numărul poporal pe 1/1 an 2 cor )1 
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perspectivă o modificare ulterioard. Guvernul · 
nu s'a îngrijorat, -când în ciuda tuturor„ prote
stărilor noastre a susceput în acest proiect 
toate propoziţiunile cari servesc tendinţelor în
dreptate împotriva naţiunei IJ)oloneze. /mi ţin 
de datorie, să denunt opiniei publice un atare 
tratament fată de poporul nostru. Menţinerea 
şi pe mai departe a măsurilor excepţionale în
dreptate împotriva populaţiei poloneze o consi
derăm ca incompatilJilă cu pacea internă. In con
secinţă nu votăm poziţiile amintite şi nu iuăm 
parte la· disouţia generală relativ la buget. (A
probări în băncile Polonilor). 

ffeydebrand (cons.): Fată de asertiunea antevor
bitorului declară, că la luarea măsurilor ma
joritatea camerei a fost condusă de sentimentul, 
că şi în aceste rela(izmi să fie reprezintat ca
racterul naţional al imveriului german şi al sta
tului prusiac, după cum s'a şi întâmplat ace<tsta. 
Oratorul recunoaşte, c.:1 sunt motive, cari justi
fică revizuirea du vă răSboiu a proiectului. fără 
ca în această privinţă să facă vre-o promisiune 
hotărîtă, oratorul e de credinta. că desbaterea 
acestei chestii va fi însoţită de acea tendinţă 
cinstită, că în cadrul punctului de vedere pru
siac şi al intereselor statului prusiac cu cea 
mai mare iubire de dreptate şi cu bunăvoinf ă 
să se satisfacă do'intele şi interesele vo1mlatiei 
poloneze. (Aprobări). \ 

„ Pachnicke (poporal): Declară, că dacă gu
vernul vrea să nu. săvârşească o gravă gre
şeală, promisiunile guvernului statului trebuie 
să devină fapte. Legi, cum sunt opreliştea mută
rii şi legea exproprierii, nu pot fi mentinute 
fată de o atare parte a populaţiei, care în pr.i
vinta împlini' ei datoriilor patriotice şi în înlă
turarea atacuri/Or îndreptate împotriva noastră 
ia parte în mod egal cu ceilalti. In baza expe-

. rientelor câstigate înainte de răsboiu şi în de
cursul răsboiului oratorul în mod hotărît de
clară, că aşteaptă ca politica viitorului, ca şi pe 
celelalte terenuri, asa şi fată de populatia polo
neză va lua î·n considerare împrejurările schim
bate în decursu1 timpului şi că imediat după 
încheierea păcii va abandona· acele măsuri, cari 
îngreuiază apropierea recivrocă şi legislatia, 
iar administra(ia va fi eondusă numai şi numai 
de principiul egalitătii de drevt, (Aprobări în 

~ stânga). 
Bar. Zedlitz (conservator liberal): Declară, 

că după încheierea păcei conservatorii liberali 
sm1t gata în mod obligativ să examineze cu se
riozitate chestia în baza experientelor câşti
gate, că în ce măsură ar trebui modificată po
litica de până acum în regiunile tării locuite de 
populatie br'inquă. De sine înteles, că men(ine
r ea culturei germane trebuie să se validiteze şi· 
fată de TJoPulatia poloneză. · 

Nissen (danez): Protestează împotriva· o-

renta începe să.4 sugrume, iar coasociaţii săi 
să murmure aşa că, a fost de ajuns să vază ve
. Insăşi tovarăşii săi din tinerete, Retier (d. 
Iancu Bre·zeanu) şi Portal Îd. Ciprian}, con
ducători în fabrică, încep să prevadă un apro
piat dezastru. Pe de altă parte lucrătorii încep 
să murmura aşa că, a fost de ajuns să vază ve
nind la fabrică. pe Renee (dna Maria Giurgea) 
soţia lui Fred de Bussang (d. V. Toneanu), 

care e amanta lui Hequet, însoţită de un căţe
luş de lux, ca să înceapă să fluere. fluerătu
rile acele se îndreptau îtnpotriva femeei ele
gante şi animalului resfăţat, care reprezentau 
pentru ei simbolul luxului. In fruntea celor ce . 
au. fluerat se afla Retier, credinciosul de ieri I 
al lui Hequet, şi când cei doi amanti se afli , 
fată 'n fată. din gura uşuraticei Renee aflăm! 1 

că Hequet se ruina pentru ea, ca să-i procure 
tot luxul, deşi el, ştia că. ea avea un alt amant, pe 
sculptorul Legrand. Sotia lui ttequet, Denisa : 

• .„(dna C. Demetriad) a crapat uşa tocmai în clipa,. 
în care Renee se afla pe genunchii soţului ei 1 

·şi, resmnată s'a retras. Indată însă după pic.: : 
carea amantei. Denisa reveni ca să impute so- i 
tului purtarea sa, în care scenă aflăm câtă ură : 
doţnneşte între cei doi soţi, de peste douăzeci 

1

; 
am. 

Actul al doilea se ridică în mome-ntul când 
~reviştii, întărâtaţi, huiduiesc pe ahatelc Iulian, : 
(d. Storin) care deşi în haina preoţească e un i 
reactionar-revolutionar şi vede o lume de ar- 1 

monie într'o lume de dreptate, un preot care e ' 
µartizan al rev9ltei. Abatele, amic al dnei Hf- 1 

Vineri, 12 Martie n. 1915. 

I 
primării populatiei daneze din Slezvig-ul de I ministratiei statului prusiac şi interesele germa-
nord. Relevă împlinirea cu credinţă din partea nismu'.ui. · 
nanezilor a datoriilor în aceste vremuri grele l Hirsch (social-democrat): Declară, că nici 
şi declară, că Danezii nu vor lua parte la vo- . după repeţite protestări guvernul nu a făcut ni
tare, deoarece bu!!etul cuvrinde iarăş nume- · mic pentru ridicarea măsurilor de lege excen
roase TJdzitii, cari tintesc lupta împotriva na(io- I tionale în interesul libertătii dreptului de vot 
nalitătilor negermane. il)ar mai ales pentru fan- liber şl a dreptului de întrunire. In consecintă. 
tul. că între aceste poziţii se găsesc fonduri social-democratii sunt siliţi să refuze votarea 
secrete îndrevtate îmvotriva Danezilor din nor- bugetului.. 1 

dul Slezvig-ului. Cu acestea discutia generală a f~st înche-
Stull (centralist): ln mod hotărît aşteaptă, iată. · 

că după încheierea răsboiului guvernul statu- In discutia pe para!!rafi au fost primite toate 
lui să execute deductiunile împreună cu toate pozitiile. Bugetul a fost primit şi în a treia ce
urmările lor ce rezu~tă în urma atitudinei Po- tire. Jmpotriva bugetului au votat numai Polo
Ionilor dovedită i-n cursul răsboiului. Partidul nii, Danezii şi social-democraţii. 
cerytralist ast~<~p~ă. că la revizuirea ~egilo~ re- După rezolvirea mai multor proiecte mai 
lat1v la Polom .1ş1 vor lua part~a lor ş1 partidele mărunte, preşedintele a încheiat şedinta cu ur„ 
conservator ş1 conservator .ltberal. mătoarea vorbire: 

FriedlJerf.! (liberal german): Declară, că în Sperez, că pe când ne vom aduna iarăş 
baza experienţelor c<1stigate în cursul răsboiu- după ajurnare. sdrobirea puternică a duşmani
lui partidul său e învoit să ia parte la exami- lor noştri la vest, nord şi ost va .fi progresat 
narea chestiei, dar dela început este împotriva mult şi că încrederea în victoria finală, care azi 
ori cărei modificări a măsurilor le!!ale relati!• ne umple pe toti. atunci ne va anropia mai mult 
la Poloni, cari modificări ar jigni unitatea ad- de împlinirea sperantelor noastre. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie!· 
' Lista soldaţilor Români din ·comuna ZĂI CAN I, comitatul 

Hunedoarei, pe câmpul de luptă. 

quet, urmăreşte ruina lui Jean ttequet, (d. Ar. 
lJemetriad) fiul soţilor Hequet. t:I mmăreşte 
răsbunarea s-a în contra burgheziei franceze, 
care a lovit în biserică. Şi tocmai în acel mo
ment se prezintă lui Hcquet, o delegatie de 
grevişti cari pretind mArire de salariu. Retier, 
care se află î·n fruntea delegaţiei greviştilor, are 
imprudenta să profere cuvinte anarhice, că nu 
există Patrie, că Franţa trebue să dispară, :·i 
să se arate antimilitarist. Atât e de ajuns ~a 
greviştii să uite pentru ce se află acolo, ca să 
nu-şi aducă aminte decât că sunt •francezi. $i 
muncitorii grevişti acoperă de injurii pe Re
tier. Acesta, rămas singur cu Hequet şi Portal, 
se destăinueşte ca invidiază pe Hequet pentru 
că a ·ajuns at<lt de sus, pe când el a rămas un 
obscur conducător de uvrieri. „Vreau să fiu 
ş! eu inventator'', strigă acest nefericit, Hequet 
îi ordonă să plece, da·r Retier se încearcă să-l 
lovească; nereuşind în pla'llul său de răsbunare 
părăseşte camera strigând lui Hequet: ,/;a
na/ie!" $i l(etier s'a ţinut ele cuvânt, a aruncat 
în aer labOratorul fabricei, dar a căzut şi el 
':ictimă atentatului său; în explozie a murit şi 
el. Şi greva a isbucnit în afară, pe când ura
ganul di11 sânul familiei burgheze isbucneşte 
cu toată furia, cu imputări, recriminări şi injurii 
pentru Hequet. 

Aşa că la actul al treilea mulţimea cere via- 1 

ta celor ce crede că au asuprit'o: lui Hequet, 
fiului său Jean, a actionarilor, a abatelui. Gre
va se .deslănt1,1e groaz,nică în afară. iar cei din 

/Dumitru Baloş, ser2ent, 26 ani. lune şi 
Ion BalP" 23 ani, frati. june 
Ion Bociat, 42 ani, are 2 c., jude corn. 
Ştefan Bociat, 27 ani, june 

· Ştefan Huniadi, 23 ani, june, concediat 
Nicolae Mariutesc, 30 ani, are 2 c •• (rănit) 
laneş Ianc~ 25 ani, june ~i 
Ştefan Ianc, 23 ani, !fraţi, june 

30 Ştefan Bociat-crâznic. 40 ani, are 6 copii, 
(rănit). 

Mihai Bociat, 28 ani, at'e 1 copil Şi · ' 
loja Bociat, 24 ani, frati, june 
Mihai Tetonie, 29 ani iune, {mort) 
Ştefan Tetonie, 38 ani, are 2 copii, conce-

diat şi 
Lescutiu Tetonie, 31 ani, frati, are 2 copii 
iŞtefan Bociat, 29 ani, are 2 copii 
Mihai Tetonie, 31 ani. căsăt. 
laneş Bociat, 25 ani, june 
Dumitru Jura, 28 ani, june şi 

.40 laneş Jura, 26 ani, frati, june 
Manasie Jura, 23 ani, june 

casă îşi aruncă unii altora incriminări asupra 
chipului cum şi-au făcut datoria în viată. tiE;
quet este acuzat de toti că a fost slab. Insuvi 
fiul acestuia, Jean, aleargă spre grevişti, ca să 
se desvinovătească. Cei din casă, îngroziţi, cad 
ln genunch1, şi se roagă lui Dumnezeu; singu
rul tiequet, mândru în fata uraganului din afară 
şi din jurul său, sta în picioare şi, dela fereas
tră urmăreşte furtuna din afară. Afară se dit 
lupta între popor şi armată. Tabloul e ~roaz
nic. In clipa aceea preotul ordonă lui ttequet 
să î1ngenunche, dar acesta r0efuză să plece ge
nunchH înaintea lui Dumnezeu. In faţa refu
zului acestuia, abatele îl loveşte cu crucifixul 
peste cap, dar Hequet îi ia din mânile abatelui, 
şi-l arnncă pe fereastră, strigând preotului că 
datoria lui e să meargă să propovăduiască fră- . 
tia printre cei răsvrătiţi. Toţi fug din fata pri
mejdiei şi tiequet rămâne ~ingur, numai cu 
Portal şi francina, (dra Ana Luca) logodnica 
fiwlui său. In cliipa aceea se aude o ev ... lozie: 
fabrica a luat foc şi pietre încep să cază în 
casă. O piatră s.farmă geamul în fata căruia 
se afla Hequet şi sfărâmăturile lovindu-l peste 
ochi, el devine orb. 

Actul al patrulea se petrece în atelierele me
.canke .de aeroplane ale lui Jearn .ttequet, depu
tatt1l muncitorimei ·care a organizat ;pentru lu-. 
crători ·t..'()Operative, teatre, concerte, baluri, bi
blioteci, asigurări contra boalei şi a.ccidente, 
casă de ajutor, etc. Şi, pe când Hequet tatăl e 
orb şi nenorocit, fiul, organizatorul nouei şcoli 
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Vineri, 12 Martie n. 1915. 

Ion Jura, 41 ani, are 2 copii 
Dumitru Bociat, 27 ani, are 1 c., (rănit) / 
Dumitru Bociat-cândoni~ 31 ani. are 2 copii 
Petru Huniadi, 32 ani, are 3 copii 
Petru Bociat-Găspăroni, 36 ani, are 4 c. 
Dumitru Bociat I. lsac, 24 ani, june, (rănit) ' 
Ianeş Bociat, 27 ani, june şi 
Ştefan Bociat, 25 ani, frati, june, (rănit) 

50 Ion Pascha, 30 ani, june şi 
Gavril Pascha, 29 ani, frati. are 2 copii 

(concediat ca învătător) 
Vasile Ladislau Pascha, caporal-voluntar, 

22 ani, june 
1Ion Pop, 25 ani, concediat ca teolo2 de an. 

IV În Lu2oj 
Petru Bociat, 39 ani, căsăt. 
Lescutiu Bociat, 22 ani, june 
Dumitru Bociat I. Ştefan, 34 ani. 1 copil 

(rănit) şi 
Ştefan Bociat I. Ştefan, 27 ani, frati. june 
Adam fiat, 32 ani, are 2 copii, (rănit) 

· Alexandru Salai, 32 ani, are 2 copii 
60 Ioan Popescu, 32 ani, are 3 copii, (rănit) 

Ioan Lucaciu, 28 ani are 1 copil, (rănit) 
Ioan Bociat, 21 ani, june 

Comunicat prin: Ioan Pop, 
comerciant. 

Din parlamentul român. 
Bucureşti, 21 Febr. v. 

Dela cameră. 
Sedinta s'a deschis la orele 2 jum. sub pre

şedintia dlui vice-preşedinte Titu Frumuşeanu. 
Pe banca ministerială era d. V. Antonescu, 

ministru de justitie. 
D. Victor Antonescu, ministru de justitie de

pune un proiect de lege după care excedentele 
fondurilor comunale vor putea fi întrebuintate 
de comune pentru aprovizionarea cu alimente. 

D. A. C. Cuza, interpelează pe d. ministru 
de externe, asupra actiunei flotei aliate pen
tru forţarea Dardanelelor, în legătură cu even-
tualitatea. interventiei Greciei, şi întreabă ce 
măsuri a luat guvernul pentru ca interesele Ro
mâniei să fie apărate. 

D. Vasile Antonescu, ·interpelează pe d. mi
nistru de externe asupra tendintei unei mari 
puteri de a stăpâni strâmtorile şi întreabă gu
vernul ce măsuri a luat pentru apărarea inte
reselor româneşti. 

D. D. larea, roagă pe d. preşedinte să-i pună 
la ordinea zilei interpelarea anuntată, deşi d. 
ministru de interne nu este de fată. 

muncitoreşti, pluteşte în glonie şi avuţie. Au- I 
torul, întocmai ca un prooroc al binelui, ne pre
zintă ·Franţa de mâine sub o altă fază, drept 
ţara gloriei, dreptătei şi a iubirei frumosulud. 
„Nimeni nu va putea învinge cu~etarea fran
ceză", ne spuine autorul. Cu mult înainte de răs
boiul de faţă, d. Diamandy prooroceşte patr·iO-

. tismul şi bravura soldatului francez. ·o-sa pune 
în gura muncitorului francez cuvintele: „Dar 
dacă f.ranfa ar fi fost sdrobită?" „Când s' o pră
bu~i Franta peste lume, ce mai rămâne din lu
me?" strigă el. Si piesa se închee cu o apoteoză: 
·Hequet, rămas singur cu credinciosul său Por
tai!, plânge suferinţele sale, când în fiund apare 

.. fabrica în sărbătoare, ornată ·cu flori cari sim
bolizează trkolorul francez. Copiii muncitori
lor duc de mână pe Hequet spre locul serbărei. 
1El întreabă uinde-1 conduc, iar ·copiii 'frantei îi 
răspund: „/nainte! Tot înainte" pe când mun
citorii strigă: „Trăiască Franţa". 

Noua dramă ~ dlui Diamandy e o operă de 
adâncă observ.atie şi de filosofi.e sodală, o ope
ră care lasă în suf,Jetul spectatorului o impre
sie vie. Daică uneori a:ctiunea pare că slăbeşte, 
diafogul însă interesează şi ne ţine încordată 
atentia asupra problemelor ce .se discută. Dia
logul e foarte viu şi ou unele spirite cari lovesc 

„ la ti.ntă. Tehnica presei e la înălţimea vailoarei 
ei literare. Sunt în piesă şi unele lucruri nejus

. tmcate dar prea puţine oa să poată scade ceva 
-din vafoarea· ei. De pildă, publicul e nedumerit 
asupra amesteoului lui Renee în viaţa intimă a 

uROMlNUt:" 

Politica externă nu se face cu cuvântări pen
tru a provoca declaratu cari nu se realizează; 
eu vreau să provoc fapte fără declaratiuni. A
ceasta pentru apărarea prestigiului statului şi 

onoai;ea tării. 

D. Brezulescu, depune un proiect de lege 
din initiativă parlamentară, pentru· prohibirea 
exportului porumbului cu începere dela 1 
Martie. 

. Se propune urgenta, care se votează în în
delungate aplauze. Pe băncile minoritătii se aud 
protestări. 

D. Greceanu. - Am cerut cuvântul contra 
urgentei. 
- D. Titu Frumuşeanu (care prezidează). -

S'a votat! 
D. Jon Lahovari. - Am cerut cuvântul în 

chestie de regulament. Nu se poate vota ur-
genta înainte de a se fi dat cuvântul dlui Gre
ceanu, care avea să vorbească contra ei. 

D. Titu Frumuşeanu. - Am întrebat dacă 
sunt două treimi cari cer urgenta si am con
statat că era aproape unanimitatea camerei. · 

(Ovatiuni furtunoase). 
D. Iuliu Vrăbiescu. - Chestia este prea gra

vă ca să fie rezolvată prin subterfugii. 
Se produce un sgomot îngrozitor. Deputatii 

se apostrofează. Se formează grupuri. Se aud 
strigăte: destul v'ati îmbogătit! - adresate 
deputatilor proprietari cari protestttză şi strigă. 
- . 

Dela senat. 

Sedinta s'a deschis la orele 2.30, syb preşe
dintia dlui B. M. Missir. 

Pe banca ministerială erau dnii: Ion L C. 
Brătianu. Al. Constantinescu, I. G. Duca si Dr. 
Anghelescu. 

D. I. I. C. Brătianu, preşedintele consilului 
de min~ştri depune proiectul de \f'"'~ privitor la 
starea de asediu. ' · 

Cere şi se admite urgenta. 
D. I. G. Duca, ministrul cultel<>r şi instrnc

ţiunei publice, depune proiectul de lege prin care 
comuna Bucureşti este autorizată să schimbe 
repartitia împrumutului de 10 milioane. 

Se trece la ordinea zilei şi se votează pro
iectul de lege pirivitor la chemarea sub arme a 
contingentului 1916. 

D. ministru Al. Constantinescu, depune ur-

famiHei Hequet. Trebue să citeşti afişul - ca 
să afli că ea e soţia lui de Brussac. Montarea 
a fost cât se poate de reuşită. 

Cât despre interpretare, e de ajuns să spu
nem că ea a avut în frunte artişti eminenţi ca 
d-na Constanta Demetria.de, C. Radovici, distin
sul artist pe care îl aşteptam cu atâta nerăb
dare, Ar. Demetriade, V. Tonean, Jon Brezeanu, 
Storin, Bulfinsky, Mortzm, d-na Anna Luca d. 
Dumitrescu ca să-şi facă cineva o idee justă de
spre chipul cum au fost redate rolurile prime 
din această piesă. Distinşii noştri artişti s'au 
întreout între ei în crearea rolurilor lor. 

Datorez o menţiune deosebită d-nei Maria 
Giurf!ea, a cărei variaţiune de gen mă uimeşte 
din zii în zi mai mult. Deprinşi s'o vedem atât 
de admirabilă şi ingerue, aseară am fost sur
prinşi s'o vedem atât de perfectă într'un rol de 
cochetă. Cu jocul ei briliant d-na Giurgea a în
veselit scena şi a adus ou ea un par.fum de tine
reţe şi lumină în mijlocul dramei ce se desfă
şura. Şi cu fineta ce -0 pune în interpretarea ro
lurilor sale, distinsa artistă a ştiut să fie discretă 
şi să atenueze unele momente cam riscate. Pu. 
blioul a ră~lătit-o cu aplauze în scenă deschisă. 

D-nii Melişeanu, C. Constantinescu, Sârbul, 
Malcoci, Săvulescu, au fos.t conştiincioşi în ro
luri secundare. 

D. Ciprian a făcut o ·creaţiune foarte reu
şită din rolul devotatului Portal. 

Bucureşti. Emil Nicolau. . ' 

/iz 

mătoarele proiecte: pentru ratificarea oonven-
1 tiei 'încheiate între stat şi Banca Naţională; 

pentru desohiderea unui credit de 200 milioane 
1lei 1pentru .armată; pentru acordarea pensiunei 
viagere d-nei Ana Spiru Haret; pentru arntori
rorea Băn\.:ei Naţionale de a emite bilete de 5 lei. 

Se votează proiectul de lege prin care se 
sohirnbă denumirea catedrei de „Chimie ana
litică" dela universitatea din laşi în aceea de 
„Chimie fizică şi analitică". 

Se votează împământenirea d-lui Aşer feld
rnan zis ş1 ·f eldianu din Bucureştii de arsemeni şi 
a d-lui .Roland I. J3uisson di.n Bucureşti. 

D. Păunescu, raportor dă citire . ra1portu
lud său şi a proiectului de lege prin care guver
nul este autorizat să o aplke, în împrejurările 
excepţionale în 1oare ne aflăm, legea de stare de 
asediu din 1864 în virtutea unui decret regal. 

In discutiu.nea generală. 
D. G. C. Dobrescu zi-oe că nu intră în .inten

tiunirle d-sale de a fa.ce dificultăţi guvernului in 
împrejurările excepţionale, în oari ne găsim. 
Insă guvernul ne cere o atitudine iprea pasivă 
şi din acest punct de vedere parlamentul nu 
poate abdka la prerogativele sale de apărător 
al libertăţilor publice şi să dea puterii executive 
o armă atât de puternică. Guvernul n'are să se 
.plângă de soHcitudinea ce îi arată parlamentul 
şi că îi lasă aoest>uia de a alege rnomeutul când 
va trebui să se aplice legea stărei de asediu. 

D. Ioan Brătianu, preşedintele consiliului 
cere Senatului să voteze legea aceasta tocmai 
ca o ma.nif estafiune de încredere în politica gu
vernului. (Aplauze). 

D. M. Dimitropol: fără să fie împotriva le
g ei propuse, crede -că în r.ed.acţiunea textului 
există o facună. In legea aşa rnm este prezen
ta tă, se zice că guvernul ar ·putea 1aplka legea 
stării de asediu din Decemvrie 1864. Or acea
stă lege este moomplectă pentru că .prevede sta
rea rde asediu parţial cu un decret regal pentru 
fieoare departament, unde ea este aplicată. D-sa 
crede -că ar fi hi.ne ca la proiectul în discuţiune 
să se adauge un ailinea1 zicând că legea va fi a
plicată în tara întreagă. 

D. I. Brătianu: 1Eu cred că este inutil de a 
modifica legea în orice ohi·p ar fi şi vă rog votaţi 
iproi.ectul aşa cum este. 

Discuţiunea se închide $1 proiectul este pus 
la vot. E admis prin 50 de voturi, contra 4. 

D. /. Brătianu preşedintele consiliului cite
şte mesajul prin car·e. se prelungeşte sesiunea 
corpurilor legiui·toare până .Ia 25 f ebruade. 

Senatul mai votează un credit de 200 de mt
lioane lei pentru trebuinţele armatei. 

(Z.) 

, 
Răsboiul. 

T etecrame oficiale. 

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

Budapesta. - Pe frontul din Polonia rusească 

• 

se desvoltă şi mai departe o acţiune vie. t. 
In G::vlitia ocidentală terenul cucerit spre sud 

dela Gorlice, de către trupele noastre a fost mă
rit. Un transeu din apropiere al duşmanului' I-am 
cucerit în asalt şi am făcut prisonieri peste 200 de 
oameni. 

fiind zarea mai limpezită, artileria noastră a 
avut ieri succese, vizibile cu ochii liberi, în 'unele 
sectore din C2Jrpaţi. O !;inie de înălţimi, din apro
pirea poziţiunilor noastre, care era ocupată de in
fanteria duşmană, Ruşii primind focul artileriei 
noastre în coaste, au evacuat-o în fugă, suferind 
cu acest prilej duşmanul în urma focului nostru 
de şrapnele, eficace, grave perderi. Pe acest front 
ocupând o poziţie a duşmanului am făcut priso
nieri, 300 Ruşi şi am căpturat mult material '. dt,,.. ~ 
răsboiu. 

In fata pozitiunllor noastre din Galiţia sud
ostică e în general linişte. Spre nord dela Nad
worna am respins năvala unor forte mai mici ru. 
seşti împotri"a frontului nostru şi urmărindu-Ie 
am făcut pr~<mieri 190 de oameni. In Bucovina, 
în zilele din urmă n'a avut loc nici un eveniment 
mai Important. La Cernăuti, pe tărmu~ nordic al 
Prutului au avut loc hărtuieli neînsemnate . 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
a nuntă: Pe câmpul de răsboiu din a1pus, zăpada şi 

J 
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gerul mare au redus, ba în Vosgi a împedecat a
proape acţiunea răsboinică. Luptele au continuat 
numaii în Champagne. La Stouain, în lupta ce s'a 
dat pept La. pept şi care a tinut timp îndelungat, au 
eşit biruitoare trupele germane. Spre nordost dela 
Le Mesnil duşmanul a pMruns pe putină vreme în 
pozitiunile noastre, dar în lupta dată din apro-

- piere, în cursul căreia trupele noastre a împcdecat 
rezervele franceze, cari au grăbit în :ajutor, de a 
se amesteca în contraofensiva noastră, l-am scos 
în sfârşit pe duşman din pozitiile noastre. 

Pe câmpul de răsboiu din ost: încercările repe
tite ale Ruşilor de a străbate în directia spre Au~ 
gustow, au eşuat. Spre nord dela Ostrolenka lupta 
continuă. Spre nordvest şi vest del:a· Prasnis lup
tele au un curs favorabil pentru noi. Spre nordvest 
dela Novomiasto, un atac al nostru a progresat. 
Lupta de iarnă din Champagne s'a apropiat de 
sfârşit prin luptele anuntate azi şi în zilele din 
urmă, într'atâta, încât rezultatul definitiv nu-l mai 
poate schimba nici o reînviare a încordărilor duş
mane. Lupta s'a pornit, după cum am anunţat în 
17 Februarie, intentionând comandamentul fran
cez, să uşoreze situaţia Ruşilor strâmtorati la 
lacurile mazuriene, prin o încercare de a ne sprage 
frontul, ceea ce intenţionau să execute fără con-

. siderare la mărimea jertfei şi C'at tinta cea mai a
propiată au stabilit oraşul Vousiers. Rezultatul cu
noscut al luptei dela Mazuri arată .că nu şi-au a
juns nici. decum acest scop. Şi se poate constata 
deja :a.zi, că însaş încercarea de a ne sparge fron
tul a eşuat deplin şi în chip deplorabiL Cu toate 
datele contrare din comunicatel:e oficiale franceze, 
duşmanullii. nu i-a reuşit să câştige în nici un punct 
vre-un succes cât de puţin remarcabil. Aceasta a
vem să o mulţumim ţinutei eroice a trupelor noa
stre de acolo şi conducătorilor, în primul rând ge
neralului Einem, precum şi generalilor comandanţi 
Rieman şi fleck. Duşmanul, începând din 16 fe
bruarie în luptă continuată fără întrerupere ziua 
şi noaptea a dus în foc peste 6 corpuri de arm:ată 
cu efectiv complet şi a împuşcat enormă munitie 
de artilerie fabricată în Franţa şi în America (de 
multe ori au dat peste 100.000 împuşcături în 24 
de ore), împotriva 11nui front de 8 klm., apărat de 
două divizii slabe din regiunea Rinului. Soldatii 
del:a. Rin şi batalioanele trimise în ajutorul lor din 
regimentele de gardă Şi din alte formatiuni nu nu
mai au persistat pe locul lor neclintiti atacurilor 
fortelor de 6 ori mai mari, ci adeseori prin contra
atacuri energice au prevenit aceste atacuri.· Aşa 
se explică, că deşi aci s':aiu dat numai lupte de de
fensivă, totuş am făcut prisonieri peste 2450 de sol
dati şi 35 ofiţeri. E adewărat că pierderile noa
stre fată cu duşmanul viteaz sunt grave, ba întrec 
chiar pierderile, pe cari le-a suferit toate fortele 
germane, cari au luat parte în luptele deLai Mazuri, 
dar jertfa aceasta n'a fost zădarnică. Duşmanul a 
pierdut cel puţin de 3 ori mai mult, adecă peste 45 
mii oameni. In Champagne frontul nostru se menti
ne acum mai puternic ca ori când. Sforţările,f'ran
cezilor n'au putut exercia nici o influinţă asupra 
cursului evenimentelor de pe câmpul de răsboiu 
din ost Vigurosit.atea germană şi eroismul german, 
a câştigat o nouă victorie, de aceeaş valoare, ca 
cea câştigată :aiproape în aceeaş vreme la kacurile 
mazuriene. 

Lupte crâncene În Carpati. 

Budapesta. - Dela cartierul presei se anunţă: 
Pe frontul dela Duela, în partea apuseană, am 
respins un atac făcut de 3 regimente ruseşti. 
Lupta se dă mai, cu seamă pentru posesiunea 
drumurilor, încercările R.uşilor de a ne ataca nu 
reu~esc. La Lupkow şi pe frontul din partea nor
d;ca a comitatului Zemplen se dau lupte crân-
cene. 

Luptele la aripele din nord. 

Ziirich. - „Neue Zilridier Zeitung" publică 
un artk.'01 mai lung despre evenimentele din a-
31 săptămână a răsboiului: 

In Ost - scrie numitul ziar - se dau lupte 
• '· .--diai mari numai la ari.pi. La Nord între Vistula 

şi Niemen ofensiva germană s'a liniştit în săp
tămâna trecută. Situaţia azi e, că Germanii se 
trudesc ou succes pe linia Augustow-Madanpal
Kolno-Prasnis- Plock. ca să respingă atacu
rile Ruşilor .pornite din fortăret@le de pe linia 
Narew-JNiemen. ln Polonia proprie, între Vi
stula inferioară şi superioară precum şi în Ga
liţia occidentală stadiul luptelor şi situaţia ge
nerală sunt neschimbate. Se dau aci aşazicând 
.numai lupte de artilerie şi lupte localnice oca
zionale. 

„ROMĂ NUL" 

Generalul Pau la tar. 
Milano. - „Corriere dela Sera'' primeşte 

din Petrograd: Tarul l'a primit în audientă pe 
generalul Pau. După audientă care a tinut timp 
mai îndelungat, generalul a fost reţinut la prân
zul de curte, la care au mai luat parte amba
sadorul francez, Paleolog şi generalul De la 
Cuische. După prânz ţarul şi tarevna a primit 
în audientă suita generalului Pau. 

6 vase incapabile de luptă. 
Milano. - „Corriere dela Sera'' anuntă <J.in 

Atena: Pierderile flotei aliatilor la Dardanele 
pot fi considerate şi pâ·nă acum de simţitoare. 
6 vase de răsboiu au fost făcute incapabile de 
luptă şi din cauza aceasta au fost retrase din 
flota de atac. 

Bombardarea Dardanelelor. 
ConstantinoPOI. - Din Dedeagci se tele

grafiază că vre-o IO unităţi din flota anglo-fran
ceză a început să bombardeze fortificatiile in
teritoare ale Dardanelelor. Cu prilejul bombar
dării Sedilbarului au fost întebuintate pentru 
prima dată nou1le mari tunuri de asediu ale 
,fnglezilor. forturile turceşti 1_aiu '•răiSpuns cu 
energie la focul Englezilor şi rezultatul a fost 
de partea Englezilor 5 morti şi 11 răniti. 

Din Dededeagaci se mai anunţă că în 5 
Martie , un detaşament compus din 100 mari
nari sprijiniti de un crucişetor francez au de
barcat la ţărm cu scopul de a face recunoaşteri. 
Focul energic al trupelor de apărare turceşti 
i-a silit însă să se retragă pe vapoarele lor. 
iF1 ancezii au avut în lupta aceasta 3 morti şi 
câţiva răniţi. Pierderile Turcilor nu se cunosc. 

Constaqtinopol. - Din sursă particulară. 
demnă de foate încrederea, crucişătorul rusesc 
Askold a bombardat ieri Vurla, ce se găseşte 
spre sudvest dela Smyrna. Ieri şi alaltăieri 
flota du~mană a dat împotriva fortificaţiilor 
dela Smirna 239 de împuşcături. 

Neîntelegere între puterile antantei. 
Sofia. - Ziarele bulgare scriu că e iminent 

un conflict între puterile antantei în chestia 
Dardanelelor, privind .Ruşii cu neîncredere ac
ţiunea anglo-franceză împotriva Dardanelelor. 
Ziarele ruseşti accentuiază că Rusia are cu 
mult mai mult drept la Constaninopol. 

Bulgaria nu mobilizează împotriva 
Turciei. 

Sofia. - Ziarele bulgare desmint stirea, ca 
Bulg·aria s'ar fi înţeles cu atanta şi ar mobiliza 
împotriva Turciei. Ziarele bulgare declară, că 
Bulgaria nu are nici un motiv să pornească răs
boiu împotriva Turciei. 

Propunerile făcute României 
pentru ocu oarea Constanti

nopolului 
ln unele ziare din Bucureşti s'au înregistrat u

nele' svonuri cu privire la invitările făcute de că
tre puterile triplei intelegeri atât Greciei cât şi Ro
mâniei de a coopera cu flota lor pentru ocuparea 
C 011sta11tino pol ului. 

Aceste ştiri circulă în Bucureşti, încă de Mier
curi. Noi le-am avut încă din acetlstă zi la ora 1, 
tnsă, fiindcă nu se prezentau cu caracter de au
tenticitate am refuzat să le publicăm. 

Ştirile cari circulau erau urmiitoarele: Puterile 
triplei întelegeri au cerut Greciei ca să intre în 
actirzne cu un corp de 25.ooo· oameni care să de
barce în peninsula Galipoli sau pe coasta Asit!i, 
insă Grecia ar fi 'flf!fuzat. 

.ln fata dificultătilor din partea Greciei, aceleaşi 
puteri au oferit României ca sii intervie cu rm corp 
de J00.000 oameni cu care să ocupe Constantino
volul. Aceste trupe ar fi îmbarcate pe vase de trans
port ruseşti şi ar debarca la capul Midia. 

Se explică, că dacă puterile triplei întelegeri 
aa fiicut României această propunere cauza este 
dorillta acestora de a intema(ionaliza atât strâm
torile cât .'îi Constantinopolul. . 

Cum, însii aceste ştiri, nu erau confirmate inccl 
- şi 1111 m1 primit nici pânii acum confirmarea din l 
cercurile răspunzătoare, evident că nici noi nu pu- li 

tem pune temei pe ele. 
Fantezia joacă un rol atât de mare în aceste l 

Vineri, 12 Martie n. 1915. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 11 Martie n, 1915. 

O nouă sentintă a consiliului de răsboiu din 
R.usciuk. - Condamnarea la moarte a 9 pluto
nieri bulgari. Am anunţat la timp inceverea tlesba
teriJor în procesul intentat la 13 subofiţeri bul
gari din regimentul 17 de infanterie, sub acuza
rea că s' au predat fără luptă, trupelor române 
la Ferdinandovo. Sâmbătă, 21 Febr. v., la orele 
l d. a-. consiliul de răsboiu, prezidat de lt.-col. 
Hadji-Dimitreff, a pronunţat sentinţa în acest pro 
ces, condamnând la moarte prin spânzurătoare 
pe subofiterii :Dimo Dinowschi, Colea Coleva
chi, Laliu R.adin, Costea Draganoff, Velea Ve
noff, Dimitrie Pisarewschi, Vărat Dimitroff, 
Dimitrie Valcewschi. şi Gateo Lacovschi. Consi
liul a condamnat apoi pe plutonierul Lazar Ban
covschi la S ani închisoare grea, iar pe Stoil 
Spasoff la I an închi.soare de asemenea grea. 2 
dm acuzaţi au fost achitaţi. 

Sentinţa s' a dat cu recurs la consiliul de re
vizie (casaţie militară). 

Condamnaţii au fost arestaţi imediat după 
prommf area sentinţei şi conduşi la închisoarea 
militară sub escortă, unde au fost încarceraţi. 

Consemnarea bărbatilor "~nă la 50 de .ani. 
Din Neonlanta (Ujvidek) se anuntă: Azi a fost 
afişat în oraş un nou apel, în trei limbi, al vice
primarului Bela Profuma. care în baza ordina
tiunei datată din 23 Februarie, a ministerului de ·, 
honvezi provoacă pe toti proprietarii de casă 
să adune în decurs de 48 de ore datele de mai 
la vale despre bărbatii născuti în anii 1865-97, 
cari locuiesc în edificiile din proprietatea sau 
eventual din administrarea lor: 

1. Numele de botez şi familie al respecti
vului bărbat. 2. Ziua, luna, şi anul naşterii1. 3. 
Locul naşterii (cercul, comitatul). 4. Ocupatiu
ne. 5. La cei născuti în 1878-96 să se arate, 
unde s'au prezentat la controlele de asentare 
şi că a fost R"ăsit apt sau neapt. 6. Afară de a
ceste să se alăture date privitoare la identi
tatea persoanei respective, iar la cei născuti 
în 1878-96 certificatul primit cu prilejul con
trolei de asentare. 

Rechemarea soldatuor concediati. In baza 
unei ordinatiuni mai recente a ministrului de 
honvezi toti i.!lotaşii si honvezii, cari apartin 
efectivului armat, dar au fost concedati, dela 
mobilizare încoace, la supraarbitrare sau în 
baza atestatului de supraarbitrare, au fost pro
vocaţi ca în 1 Aprilie să se prezinte .pentru 
serviciul activ. 

. Ultima oră. 
LUPTE IN GERUL CEL MAI MARE •. 

Budapesta. - Corespondentli de răsboiu a. 
nuntă dela cartierul principal: ln Carpati sunt 
in cur2ere lupte extraordinar de crâncene in 
~erul cel mai mare. Temperatura a scăzut la 
25 grade sub zero. La Cisna si Gribov am făcut 
l OOO prisonieri. • 

SCUFUNDAREA SUBMARINULUI GERMAN 
„u. 20". 

· „ Berlin. - Oficial. - Ai?entia Wolf anuntă ~· 
Amiralitatea en2leză anuntă intr'un comunicat 
oficial că distrugătorul de torpile en2lez „A
riei" repezindu-se împotriva submarinului „U. 
20" l'a scufundat pe acesta. Echipajul submari
nului a fost salvat. ... 

CHESTIA DARDANELELOR ŞI BULGARIA. 

Sofia. - Despre schimbarea ministerului nu se mai 
vorbeşte nimic, f}robabil că sunt numai vorbe răspândite 
de adversarii politici. Cu totul altceva ar fi dacă. Dar
darzelele ar cădea iar aliaţii ar ocupa Corzstantinopolul. 
ln acest caz lucrurile s'ar ·schimba radical. Prin urmare .. 
evenimentele vor dicta purtarea politică a regatului bul· 
gar. 

vremuri încât publicul ar face bine să nu puie bază ""'-·===--===--=-=,..========== 
pe tot ce „se spune". („St.") Redactor responsabil: Constantin Sav11 
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