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ANUL· V. ARAD? Sâmbătă 2Jft0 Ianuarie 1915. Nr. 7. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • • 28.- Cor. · 
Pe Jumătate an 14.- " 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pe o lun1' • • 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an . • 40.- franci. 
Telefon' 

pentru _oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

Invitare la abonament. 
Cu începerea unui an nou, anul al V-lea. de 

existentă al ziarului „Românul". adresăm on. 
noştri abonenti de până actim ru~area să bine
voiască a-şi ânoi din bună vreme abonamentul 
pe anul 1915, ca expediarea re2ulată a ziarului 
nostru să nu sufere întrerupere. Ne exprimăm 
totodată speranta, că în noul an, nu numai ne 
vor rămâne credincioşi vechii noştri abonenti, 
ci vor intra în şirul abonentilor şi alti numeroşi 
cetltori şi prieteni al ziarului nostru. 

Profităm de ocazia aceasta pentru a adresa 
şi on. noştri abonenti rcstantieri - institute, ca 
şi patriculari - ru~ămintea. ca deodată cu a
bonarea ziarului nostru pe ·anul 1915, să-şi a
chite şi restantele de abonament din trecut. 

Costul abonamentului pentru •. Românul" zil
nic rămâne şi pentru anul 1915 neschimbat: 

Pe un an • • • 28.- cor. 
· Pe Jumătate an • 14.- cor. 

Pe 3 luni . . • 7.- cor. 
Pe o hmă . • • 2.40 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an • • • • 40.- franci· 

Numărul poporal: · 
Pe un an • . . 
Pe jumătate an .-

4 cor. 
2 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an • • • • • 8 franci. 
Cererile precum şi costul de abonament ~ă 

se adreseze la: ADMINISTRA TIA ZIARULUI 
„ROMÂNUL", în ARAD, str. Zrinyl nr. l/a. 

Răsboiul aerlan. 

Lupta contra avioanelor. 

" 

La Librăria „Concordia", Arad, Str. Deak 
ferenc nr. 20 se află de vânzare: · 

Calendarul Minervei, cor. ; .25 + 45 iil. 
porto recomandat. 

Calendarul partidului natlonal 60 fii. plus 
20 fii. porto. 

Calendarul Poporului (Budapesta), 40 fii. + 
1 O fii. porto. · 

Calendarul Săteanului (Sibiiu), 30 fii. + l O 
fii. porto. 

Calendarul Poporului (Sibiiu) 40 fii. plus 
10 fii. porto. (Acest calendar se poate folosi şi 
ca calendar de buzunar pentru soldati etc., a
vând mărimea de lSXI 1 cm.) 

Pentru cele trimise sub bandă (nerecoman
date) librăria nu ia răspunderea. Pentru reco· 
mandarc să se adaug:e separat 25 fli. 

COMIS 
bine vărsat în branşa de băcănie sl 
bumbăcărie, cu cunoştlnta limbilor 
română, ma~hiară şi 2ermână află 
aplicare in ne~otul subsemnatului: 

NICOLAE DUSOIU. 
(Du 2338--2 Braşov (Brasso) 

AVIZ. 
· Aduc · fa cunoştinţa stimaţilor colegi 

şi a clientelei, că mi-am reluat practica de 
avocat în asociaţie cu Dr. Simion Nemeş, 
în Cluj, str. Szentegyhaz. , 

Dr. Sever Dan. 

PEPTARE 
din pei de miel şi oaie liferate pâni în 19 
Ianuarie cumpără BARUCH din Timi
şoara (iiveg udvar). Oferte se primesc numai 
arătând cantitatea şi preţul. ( 1-2) 

în urmă că tirul cu şrapnele are dificultăţi, căci . 
cere o regulare din vreme a locului unde tre
bue să explodeze (loc greu de apreciat) şi care 
regulare cere oarecare timp în care.:. avionul 

RfDACTIA 
şi ADMINISTRTIA 
Strada Zrlnyl Nrul l/a . 

INS:ERTIUNIL~ 
se primesc la admlnl

straOe. 
Multumite publice şi Lot 
deschis costă şirul 20 fii. 

Manuscriptele nu se in-
11~ !"'r.;4'.'t .x 

ANUNŢ. 

Absolvent al şcoalei comerciale sup. 
române din Braşov, capabil a corespon
da În limbile: română, germfmă şi ma
ghiară; cu praxă temeinică şi În afaceri 
de mărfuri, fiind liber de annată, doreşte 
a ocupa un post În vre-o afacere comer-

cială. AclJ:esa la Adm. "Românului" 
(Ra 2248) 

ÂNUNŢ. 

Un candidat de advocat cu practică. 
·scutit de mllitie caută aplicare momen
tană în vre-o cancelarie advocatială. 
Adresa la administratla acestui ziar. 

A. 2342-3. 

Interesele Românismului. 
Valoarea unui popar nu se discută, ea se a· 

firmă. Această axiomă, ce ne priveşte pe noi 
Românii, ca neam, ca rassă de specifică ford 
în actuala frământare pentru restabilirea echl
librului sdrundnat al Europei, se impune astăzi 
cu dela sine putere atât acelora, cari de mult an 
învăţat a ne a·pr,ecia după merit, cât şi celoT" 
cari orbiţi de propriul orgoliu, mai nădăjduia~ 
să isbutească cu impasibila suprimare artifi
cială a desvoltării noastre fireşti. 

Manifestărtle, ce le vedem astăzi şi dintr·o 
parte şi din alta, manifestări de simpatie pen
tru noi, în interesul unei soluţii cât mai grab
n.rce a mondialului conflict, dovedesc, că elemen
tu·! românesc este un factor de greutate pentru 
viitoarea restabilire norocoasă a echilibrului 

european. 
Ori ce s'a scris şi se mai scrie cu anumite 

mentul tragerei şi efectelor de inerţie care se 
produc în timpul parcursului .proiectilului. 

. S'au mai studiat obuzele incendiare, dar nid 
acestea n'au dat bune rezultate. 

Deivoltarea rapidă a diverselor elemente După cum se vede, Sunt mari dificultăţipen-
1 f t 

· d. ·1 Cum vedem, norocul tinde să 1·oace mare a e or e1 armate, 1rijab1 e şi aeroplane, a ne- tru găsirea unui proiectil care să îndeplinească 

şi-a schimbat pozitia. .. 

cesitat neapărat născocirea şi fabricatiunea de rol la tragerea cu acest şrapnel, lucru ce nu multiplele condiţiuni necesare. 
arme speciale. se recomandă, nefiind prudent. 

In urmă pentru regularea tirului, foarte greu 
Trebue să se ştie însă că încercările făcute Chiar de am reuşi să lovim, gloanţele arun- <le aHfel, s'a recurs la un artificiu, foarte inge-

până la o vreme cu· armele portative (puş.tile ca te de explozia şrapnelului nu ar produce de- nios, şi care a dat bune rezultate. 
şi mitralierele) existente au dat rezultate foar- cât uşoare lovituri, tncapabile de a împiedeca 
te slabe. Găurile făcute de gloanţe în- pâ~lza avionul să-şi îndeplinească misiunea. Şi afară ·La proiectilul destinat a fi întrebuintat Ia 
exterioară a baloanelor sau în aripele aero- <le aceasta schijele obuzului şi gloanţele lui pot tragerea contra avioanelor s'a montat un dls
pJanelor sunt prea mici pentru a le expune unei cădea asupra trupelor amice. pozitiv care prin arderea unor anumite substan
imediate căderi şi este foarte greu a se regula Văzându-se aceasta, s'a ajuns Ia obuzul ex- te chimice să lase pe tot parcursul lor prin aer 
tirul unei asemenea arme asupra unei ţinte atât pJosiv (care exptodează, numai lovindu-se) şi o dâră de fum, destul de vizibilă spre a indica 
de mobilă şi depărtată. după îndelungate experienţe s'a ajuns la con- calea urmată de proectil, după care <lâră se 

I 
poate regula tirul loviturilor următoare. 

:Experienţele s'au îndreptat toate la tun, c uzia că: un astfel de proectil explodând tn 
care de altfel a suferit oarecari modificări, dar momentu:! lovirei ,cu un avion este capabil de a-l Aceste experienţe au fost făoute şi aplicate 
cari astăzi se experimentează chiar pe câmpul distruge complet, deci de a-l face să cadă. în marina americană de un inventator John Ben-
de răsboiu: ner Semple întrebuinţându-le chiar şi noaptea. 

Un obstacol de constructie, care fusese tn 
S'a încercat obuzul cu gloanţe {şrapnelul) şi parte rezolvat, a fost că, tinta în care se trage In fine ipiesele de tun cari erau menite să 

ideea părea nimerită când s'a gândit la cele cu ele, aeroplan sau -dirijabil prezintă 0 massă trag~ aceste vproectile au fost mo~i~c.ate şi oon-
2-300 de gloanţe, cari după explozia şrapnc- puţin rezistentă deci a trebuit să se studieze stru1te -ca sa se comporte neces1tat1 de: 1) a 
!ului aveau efect eficace pe 20-25 m. p. de su- astfel mecanism'u1 <le aprindere la lovire, oa..să trag: cât mai. repAede; ?) cât mai departe şi pe 

1Prafată şi o adâncime · de 200-250 m. producă explozie la cea tnai slabă lovitură, tu- llil1 camp de tir cat ma1 mare. 
ceeace se credea că va avea efect şi asu- oru greu, căci a trebuit să se aibă în vedere 51 I Avem două supoziţii, când tunurile sunt <Je
~p~ra_m_o_h_i_li_tă .... ţ_ei_r .... ap;..i_d_e_a__;t .... in_t_e_i._I_n_sa_v _s:...'a;.,._.v:...ă.;..;;z;.;..u~t...;,_r_e_z~istenţa ce trebuie să întâmpine obuzul în mo- -stinate a proteja fortificatiunile sau lucrărlte 

Numărul poporal pe 1 an 4. cor. Preţul unui exemplar-10--fileri. Numărul poporal pe 1/a an 2 cor. 
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Pag. Z. 

tendinţe în pressa ambelor 'Partide beligerante I 
despre pericolul oe ar ameninţa românisrnut, 1 
fie din o parte fie din alta, nu ne nelinişteşte nict · 
pe o clipă. Căci suntem convinşi, că după ter
minarea adualului răsboiu, atât în Rusia, căt 
mai a-Ies î.r1 monarhia noastră, se va constata 
valoarea indiscutabilă a elementului ostăşesc 
român, care s'a afirmat pe deplin şi cu vârî, 
atât în rândul regimentelor de sub comanaa 
arhiducelui nostru frideric, cât şi a celor con
duse de marele duce rusesc Nicolaevici. Iar inte
resul fiecărei părţi încă beligerante este actuat
mente a câştiga pe partea ei şi forta armată a 
României, ·care poate aocelera sfârşitul confll;;
tului sângeros, pe care îl doreşte toată omeni
mea, sătulă 'Pe deplin de câte a văzut până a
cum. 

Dar în fine interesele României sunt identice 
cu al,e românismului întreg. Iar interesu·! nostru 
cel mare nu este altul, decât conservarea neştrr
bită a românismului în regatul independent şt 
garantarea liberei desvoltări, culturme şi econo
mice, în învecinatele împărăţii, pentru cari f}a

porul românesc aduce jertfe deopotrivă de marr. 
Atât în Austro-Ungaria, cât şi în 1Rusia, trebu1e 
să se înteleagă în fine, că elementul românesc 
nu mai poate fi o cantitate neglijabilă, .nici !n 
timp de pace, durpăce în vremurile de cea mal 
grea cercare pentru ambele imperii dă astăzi 
probe extraordinare de cea mai mare vite]le. 

Iar ce priveşte România, unde elementul 
românesc astăzi este singurul stăpân pe desti
nele sale, nu se poate pretinde din nici o parte, 
ca ea să-şi abandoneze atitudinea ei expecta
tivă. câtă vreme nu are garantii absolute, că 
soartea fraţilor ei, în trecut maşter trataţi, nu 
se va schimba nici în viitor. Interesele româ
nismului coincid cu interesele fiecărui stat din 
care Românii fac parte integrantă şi de va
loare. Numai aşa se şi explică, cum de Româ
nia a rămas până acum inviolabilă în neutra
litatea ei. 

Asemănarea României, căreia înainte vre
me i se zicea Belgia orientală, cu Belgia, astăzi 
este cu totul deplasată. Peste România mi va 
putea trece nimenea nepedepsit, cum nici peste 
elementul nomânesc întreg nu se va Putea tre
ce la ordinea zilei, când se va face bilantul fi
nal al marei răfuieli europenn. astăzi încă ne
terminate. Va trebui să se tie seamă, atât de 
cantitatea sângelui vărsat de eroii români pe 
câmpiile Galitiei si la Lomnita rusească, cât 
şi de calitatea importantei neutrale a Româ
niei. atât de favorabile ambelor nărti beli~e
rante, asa, ca interesele românismului să fie 
satisfăcute pe deTJlin, după cum si elementul ro
mânesc s'a afirmat ca un factor concentric al 
echilibrului european ce e de restabilit, iar nu 
de un pond nesigur în balanta dreptei cum
peni a valorilor popoarelor. 

Interesele românismului sunt identice cu 
interesele Europei viitoare. Idea!ul lui nu este 
altul, decât acelas pe care caută să-l realizeze 

de artă contra aeroplanelor, sau că sunt desti
nate să urmeze trupa în campanie. 

In primul caz piesele sunt i.nstatJate în puncte 
fixe sau pe puntile vaselor. 

Chestiunea greutăţilor pieselor, în acest caz 
Joacă puţin rol, de asemenea şi calibrul care 
poate fi cât <le mare. 

Ca exemple, casa Krupp, a construit un ast
fel de hm de 10.5 cm., cântărind 3000 kg. mon
tat pe afet de bord, capabil să tragă un proiectil 
de 18 kg. cu o viteză de 700 m. pe secundă. 

Ca experienţă marina engleză întrebuinţea
ză o ,parte din artileria sa secundară de 102 m. 
m. a cuirasatelor pentru tirul contra avioanel')r. 

Fiind nevoie a se instala, însă, tunuri contra
unui aeroplan, pare curioasă, ca şi cum am vrea 
să omorîm o muscă cu un baston dar se are ln 
vedere însă obiectivele mai mari. Un ZeppelJ.n 
sau un alt diriiabH justifică uşor întrebuinţarea 
acestor grele obuze. 

:Este neapărait necesar, ca la astfel de tra
geri, tunul să aibă o bătae lungă. 

Spre a se feri de focU'I armelor sau a:I tunu
rilor aeroplanele şi aeronăvile se ridkă foarte 
sus. 

Ori tunul Krupp trage până la 13.500 m. şt 

„. ·-- ·-

„ROM~Nur• 

şi actualul conflict: O dreaptă aHrmar e a fie
cărui popor în cadrul statelor europene, acol.o 
unde s' a validitat ca tortă indiscutabilă, şi ridi
carea sa la ran,rul, ce şi-l'a eluptat prin vredni-
cia sa proprie! „T. R.'' 

Acordul româno-bulgar. 
- Interviewul dlui N. Filipescu. -

Bucureşti, 20 Ianuarie. 

Ziarul bulgar „Mir" din Sofia publică un in
terview cu d. Nicu Filipesw în privinţa apropierei 
româno-bulgare. D. N. Fil'ipescu :ar fi spus: 

- Dorim mz numai prietenie cu Bulgaria, dar 
şi rela(ii statornice, sincere, Cll statul vecin. Sttn
tem gata să dăm Bulgariei ceva din Dobrogea
nouă, tnsă mai mult decât Dobrici şi Balcic nici 
un petec de pământ în plus. 

Paralel cu noi, Bulgaria trebuhe ·să se înţeleagă 
în chip pacinic cu Serbia şi Grecia. Noi povăfllim 
aceste două state să cedeze Bulgariei anume te
ritorii însă nu le putem sfătui să satisfacă preten
ţiile exagerate ale statullli bulgar. Recunoaştem că 
B1zlgaria trebuie să se mărească, dar s' o facă în 
sarcina Turciei, care şi aşa e sortită peirei. In
teresul Bulgariei estie o întelegere balcanică. 

Intre noi şi Serbia nu există antagonism. NTz 
suntem contra Serbiei mari, după cum mz suntem 
contra Bulgariei mari. Bulgaria, însă, exagerează 
pretentiunile sale şi aceasta mă face să cred că 
iratativele româno-bulgare vor eşua. 

Dacă Bulgarii nu vor cădea de acord cu. noi, 
cu atât mai rău. Noi mztem merge fără Bulgaria şi 
chiar împotriva ei, deoarece cine nu e cu noi e 
contra noastră şi contra unei întelegeri pacinice". 

Oricine poate să vadă că declaratiile pe cari 
i le atribuie ziarul bulgăresc dlui N. Filipescu, nu 
se potrivesc cu tot ce a susţinut distinsul bărbat 
politic privitor la graniţa Dobrogei. D. N. Fili
pescu a fost partizan hotărît al liniei Turtucaia-Do
brici-Balcic şi a considt:rat portiunea de teren cu 
Silistra numai, ce ni se da· de protocolul dela Pe
tersburg, drept un petec de pământ în care se în
groapă demnitatea României. 

Noi am stabilit în 1913 o granită strategică, ce 
nu urmărea: altceva decât să fie o garanţie mai 
mult pentn~ păstrarea bunelor raporturi dintre 

România şi Bulgaria. 
Iată pentru ce în cercurile noastre politice se 

crede, că ziarul bulgăresc dacă a avut într'adevăr 
un interview cu d. N. Filipescu, nu a reprodus cu 
fidelitate părerile fostului ministru de răsboiu. 

Articolul lui „Mir" pare făcut mai mult să pro
voace o răceală în raporturile Bulg;ariei cu Ro
mânia. 

Sâmbătă, 23 Ianuarie n. 1915. 

interview cu d. N. Filipescu pe care l'a reprodus 
un ziar de dimineată. 

Dllpă cât ştim, d. N. Filipescll n' a acordat nici 
un interview ziarului bulgăresc". 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiate. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi
care următoorele telegrame ofici<de: 

Budapesta. - Situaţia nu s'a schimbat. Pe 
întreg frontul au loc numai în unele locuri 
dueluri î1ntre artiilerii. 

Berlin. - Dela cartierul prindpa1l german 
se anunţă: Intre ţărmul mării şi Lys au avut 
ioc şi ieri numai .Jupte între artilerii. 

Tranşeu.J <!are 11-am cucerit alaHăieri la No
tre Dame de Lorette l-am pierdut azi noapte. 

.Spre nordvest dela Arras francezii au atacat 
in repeţite rânduri de ambele părţi ale drumului 
Arras~Lille dar i-am respins. 

Spre sudvest dela Bery au Bac am cucerit 
dela francezi două tranşee, 'J)e cari le-am şi 
menţinut faţă cu contraatacudle vii ale <Cluşma
nului. 

Atacurile .francezilor, făcute împotriva pozt
tiilor noastre, ce se găsesc spre nordost dela 
St. Miichj.eJ le-am respins. Spre nordvest dela 
Pont a Mousson ne-a reuşit să recucerim o parte 
din pozitiHe noastre, pe cari duşmanul le-a cu
cerit acum 3 zHe dela noi. Trupele noastre au 
·capturat cu acest prilej 4 tunuri şi a făcut mal 
multi prisonieri. Pentru poziţiile cari încă nu 
le-am putut recuceri, lupta contmuă. 

I:n Vosgj spre vest <lela Sennheim lupta con
tinuă. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
anunţă: Situaţia în Prusia orientală nu s'a schtm
bait. Spre ost dela Upno a avut loc o luptă mai 
mică cu socces favorabil pentru noi. Am cap
turat 100 de 'Ruşi. 

In tinutul spre apus dela Vistula, spre nord
ost dela Borzimow ofensiva moastră progre
sează. 

Atacul Ruşilor, făcut împotriva noastră spre 
avus dela Lapus şi sudvest dela Konskie l-am 
respins. 
. Constant~noTJol. - Dela cartierul 1prindpal 

otoman se anunţă cu datul din 20 Ianuarie: In 
atacul, ce 11-a făcut -lângă Korna o companie de 
-cavalerie engleză împotriva unei trupe a infan
teriei otomane s'a amestecat canoniera engleză 
Spiegel, dar focul nostru a silit vasul du1'
man să se retragă. Prisonierii făcuţi în luptele 

• I ·ce au avut loc la Sat el Arab spun .Qă canoniera 
Asupra interviewului dlui N. Filipescu, ziarul : a suferit grave avari:i. Comandantul canonierii 

„Epoca", organul dlui N. Filipescu, scrie: I afară de el 2 ofiţeri şi 17 matrozi au căzut ln 
„Ziarul ,,Mir" care apare la Sofia, publică un I luptă. 

poate fi precis până la 10.000, ceeaice Justifică 
calibrul relativ mare. 

Fiind nevoie a se instala, fosă, tunuri contra
avioane pe vase de tonaj mic (submersibile <le 
ex.), a fost nevoie de piese de tun uşoare şi s'au 
fabricat unele <le 37 m. m. oari pot trage pro
iectitle a căror greutate nu trece de 500 gr. 

Mari sau mici aceste guri de foc pot face 
un tur de orizont complect şi pot trage sub un 
unghiu de 70 şi chiar 90 de grade. 

Pentru tunurile destinate a urma trupele în 
mersul lor, natural că reducerea greutătei pie
selor a fost deslegarca problemei. 

S'au făcut încercări în franta cu unul din 
vestitele tunuri de 75 mm. de câmp, înzestrat 
cu un afet special şi montat pe un automobil 
blindat. 

Uzinele Krupp au construit de asemenea 
un tun de 75 mm. instalat pe un camion auto
mobil de 50 de cai, ceeace constitue o greutate 
a trăsurei complete, gata de drum de 4-5 to
ne, .putând face până la 50 km. pe oră. 

Industria franceză studiază piese de 47 mm. j 
cari trag un obuz de 1500 kgr. cu mare viteză 1 
ir.itială, obţinând astfel un tir precis şi înde- I 
părtat. I 

In Anglia se face experiente tot în acest 
senz. 

Instrumentele de ochire au căpătat de a
semenea modificări importante. 

Altă problemă care a cerut o rapidă şi ur
gentă soluţiune a fost organizarea unui bua 
serviciu de recunoaştere a aeroplanelor de a 
nu se trage greşit în cele „amke" .lăsând pe ce-. 
lelalte să-şi continue drumul şi misiunea lor. 

Natura1l că construcţii secundare, dar foarte 
necesare au făurit ţinte pentnu ex,periente şi a
plicare prin balonete mici sau aeroplane smeu, 
ancorate de vase rapide de răsboi, pe apă, salt 
de automobile pe uscat. 

S'au înarmat avioanele cu mitraliere, spre 
a .putea lua ofensiva contra celor inamice. 

iLi-s'au blindat părţile vitale, <Ca loourile p1-
loţilor, motor, comenzi, etc. · 

In rezumat, s'au făcut multe până acum 
pentru a se realiza un tun care să lupte cu fo
los contra nouei forte care se produce cu suc-
ces pe teatrul răsboiului actual. E. O. 

-- ... -·- ·-·-------···---·--· ----· - --------



Sâmbătă, 23 Ianuarie n. 1915. 

Profesorul Bovet despre planurile 
francezilor in răsboiul actual. 

Ber/.in. - Profesorul Bovet, dela universi
tatea din Ziirich, care a călătorit prin franta 
în contul ziarului „Neue Ziiriclzer Zeitung" ra-
portează foii sale intre altele, că generalul 

Joffre si-a ales statia nu deoarte de culmea 
unghiului obtus, pe care-l formează linia arma
telor germane în Franta. Oe aci poate să su
praveghieze în acelas timp nordul şi răsăritul 

.„„ .. ,Ai să aleagă punctul de atac pentru răsbire 
precum şi să se transporte acolo cu usurintă. 
Unde se află acest punct de atac, la această în
tre~are nu se poate încă răspunde cu hotărâre. 
Inamte <le a-mi vorbi de marile concentratiunl 
de trupe dela Besancon, îmi declară următoa
rele o persoană bine informată din Paris: 

' . .,.,. 

Incă înainte de invaziunea Belgiei Eninal 
era baza ,princiipa,lă în perspectivă pentru ofen
siva în contra Germaniei. De asemenea che
marea unei personalităti militare atât de în
semnate ca generalul Legrand, în fruntea cor-

. pului 21 de armată nu se poate considera ca 
o simplă întâmplare. 

In cercurile statului major general francez 
se sustine, că în cazul unei întorsături noro
coase a operaţiunilor aliatilor se va ajunll'e la 
frontiera Rhinului în Iunie sau Iulie a. c. Inain
te de a se gândi fa o -î'llaintare în inima Germa-

"- niei, ar trebui să se cucerească fortificatiile 
Strassburg, Metz şi Mainz. 

Linişte misterioasă. 

Milano. - După cum se anuntă oficial din 
Petrograd în noaptea spre 15 Ianuarie si în 
ziua următoare a .fost 1linişte. De pe tărmut 
stâng al Vistulei se auzeau însă bubuituri de 
tunuri şi răpăitul puştilor, mai cu seamă la 
Sochaczew şi Bolimow. Tot pe acest front Ger
manii au făcut încercări zădamice să reia ofen
siva. Tinutul nordic dela Rawka a fost bom
bardat de artileria grea. Austriecii au bombar
dat frontul de lângă Dunaiet cu tun.uri grele de 
calibru mare. Tarnow şi gara oraşului se gă
sea în 14 Ianuarie sub focul tunurilor austro
ungare, dar duşmanul n'a putut câşti~a un suc
ces definitiv. 

Cores;pondentul din Petrograd al ziarului 
„Corriere delia Sera" scrie: Pe întreg frontul 
din ost e linişte. Afară de unele puncte, unde 
Germanii făcând repetite atacuri, înaintează, 
soldatii duc o viată liniştită în tranşee. Pe ma
lul stâng al Vistulei, dela 6 Ianuarie încoace 
s'a dat numai o singură luptă, la câtiva klm. de 
frontul rusesc, nu departe de locul unde se var
să râul Rawka în Bzura. Peste situatia strate
gică din această parte a frontului se reoglinde
şte situatia dela Yser si aci tenacitatea Ger
manilor e privită cu multă admiratie. fără în
doia.fa, Oermanii au reuşit să treacă pe ţăr
mul drept al râului Rawka la Borzimow iar 
pa tărmul drept al Bzurei la Tuoha. Liniştea 
perfectă ce domneşte însă în celelalte părti ale 
frontului in tot cazul îngreunează formarea u-

nei păreri asupra atacurilor sistematice ale 
Germanilor. 

Crucişetoarele engleze neliniştesc 
pe Turci. 

Viena. - Se telegrafiază din Constantino
pol că, după informaţiunile primite, postul turc 
din Şişen, situat la o depărtare de 7 ore din 
Akaba, a deschis focul în contra unui hidroplan 
·englez care a sburat de pe crucişătorul englez 
,„Minerva", scoborându-1.. ..... 

Pe acest aeroplan s'a găsi o hartă în care 
era arătată direcţia localitătei Wadiarab şi 
nişte instrucţiuni. 

Observatorul de pe aeroplan, un ·anume Ge
rald, a fost capturat. 

Crucişătorul englez „Doris" care încruci
şea de câtva timp în apele din Siria spre a 
dist~uge_ firele telegrafice de pe ţărm.' a debar
cat m zma de 28 un mic detasament lângă Sa
riscki; dar în urma opunerei întâmpinată En
glezii au fost siliti să fugă spre vaporul Io; pă
răsind pe tărm 11 lăzi de munitiuni si o i-nul-
tirne de unelte. ' 

Acest crucişător a mai operat a doua zi o 
a doua debarcare lângă Alexandreta. unde a 
bombardat cu tunuri şi mitraliere ,nişte sate 
deschise, contrar dreptului gintilor; două fetite 
două femei şi un băieţandru au fost ucişi. ' 

Actiunea flotei ruseşti în de
cursul Crăciunului. 

Petrograd. - Comunicat rusesc. - In aju
nul Crăciunului vasele 1noastre de răsboiu din 
Marea Neagră au obligat la luptă crucişetoa
rele inamice „Breslau" şi „liamidie" cauzân
du-le serioase avarii. A doua zi de Crăciun va
sele noastre, explorând baia Synope au bom
bardat mai multe îmbarcaţiuni turce 'încărcate. 
In a~eeaş noapte bastimentele de veghere ru
seşti au dat foc la două vase cu pânze pline de 
făină şi au făcut prisonieri 18 oameni. 

A treia zi de Crăciun vasele noastre au ex
plorat baia Trebizundei unde n'au aflat nimic 
suspect. In baia Surmeny au ars un mare nu
măr de bărci turceşti încărcate. La Est de Sn
meney vasele noastre au distrus 4 vase co
merciale inamice şi 11 mari vase cu pânze în 
baia Rizey; apoi au bombardat portul Khopia. 

iDuipă informaţiunile primite, puitorul de mi
ne turc „Peykyschefket" a intrat la 2 Ianuarie 
în baia Stenia în Bosfor ajutat de două vapoa
re de salvare, Peykyschefket" avea mai multe 
avarii importante pe linia de plutire şi la proră 
al cărui tun a fost doborât. Puitorul de mine 
::i. fost aruncat pe tărm deci a avut o mare cale 
de apă, şi poate fi socotit ca afară din uz peli
tru multă vreme. 

iDupă informatiunile din izvor priv~t neveri
ficate încă crucişetorul „Goeben" intrând în 
Bosfor la 7 st. n. a isbit o submarină şi a avut 
două mari căi de apă a căror reparaţiune va 
cere cel puţin zece săptămâni. 

• 
Roma. - Comentând lupta navală din zilele 

de Crăciun pe Marea Neagră, ziarele din Roma 
socot că ea nu poate avea nici un rezultat de
cisiv, ci numai a zdruncinat navigatiunea tur
cească prin avariile aduse vaselor „Breslau" 
si „Hamidie" şi a îngreuiat mult aproviziona-
rea în America şi Caucaz. · 

* 
Constantinopol. - Agentia Westinik a pu-

blicat că „Goeben" a fost grav avariat de o 
torpilă şi că reparaţiunile ar cere mai multe 
:-.:ăptămâni. Această ştire este absolut falsă. 

Desmintim formal, şi ştirile. că comandantii 
unui corp de armată ar fi căzut prisonieri. Nu
mai un detaşament inamic surprinzând într'un 
sat rusesc un convoiu de răniti între cari se 
află un comandant de divizie grav rănit a fă
cut prisonieri pe acesta din urmă măc~lărind 
pe toţi ceilalţi răniţi. 

La 250 metri (?) de Verdun. 
Roma. - Unele trupe din prima armată 

ge1 mană se găsesc acum •numai la 250 metri ( ?) 
de fortificaţiile exterioare ale Verdunului. Ger
manii se pregătesc aci pentru un atac puternic. 

Concentrarea contingentului 
1917 (?) in franta. 

. Be!lin. - Ziarul „Le Temps" anunţă că se 
discuta concentrarea contingentului 1917, dar 
că asupra acestei chestiuni nu s'a adus încă nici 
o hotărâre. 

Guvernul turcesc cere un credit 
extraordinar. 

Par. l · 

mare dar căpitanul rus l-a urmărit ş-i în nori şi cel 
<lin cetate au văzut cum cele două aparate doc
nin~u-se, au căzut cu iuţeala săgeţii la pământ. 
Amandoi pilotii au fost găsiti morţi sub ruinele a
paratelor lor. La căpitanul Andrijevici s'ia găsit 
o scrisoare către famitia sa şi într'o cuvertă si
gilată testamentul său. Pilotul Malina e de ori
gine din Praga. 

Lupta aerianl dintre Belgieni şi 
Germani. 

Am9terdam. - .. Daily Chronicle" publicl o 
foarte interesantă descriere a luptei aeriene ce a 
avut loc între aviatorii belgieni şi germani cu pri
lejul atacului din urmă făcut împotriva Dunker. 
que-ului: La orele 2 după amiazi s'au ivit deasu
pra oraşului 7 aeroplane germane sburând într'o 
linie cam la o înăltime de 5500 picioare. Aeropla
nele duşmane au fost întimpinate cu o ploaie de 
gloanţe, dar aceasta nu i-a împiedecat pe aviatorii 
germani să arunce o privire asupra fortificaţiilor 
de apărare şi să arunce fiecare câte 2 bombe a
supra oraşului. Oraşul a fost incendiat în urma ex
ploziei bombelor în mai multe puncte. Când aero
planele germane porniseră dejia să se retragă, au 
fost atacate de 2 piloti belgieni. In văzduh s'a des
făşurat între Belgieni şi Germani o luptă violentă. 
Belgienii s'au ridicat la o înălţime de 7000 picioare, 
împuşcând cu mitralierele asupra aeroplanelor ger
mane. Un vânt puternic făcea lupta îndârjită şi mai 
periculoasă. După o luptă de 3 sferturi de oră 5 
aeroplane germane s'au de.părtat, continuând lupta 
cu Belgienii cele 2 aeroplane rămase îndărăpt. In 
focul luptei aeroplanele se . ridicaseră 'la înălţi
mea de 9000 picioare, împuşcând neîntrerupt una 
;asupra celeilalte. Deodată însă un aeroplan ger
man a început să se clatine şi a căzut la pământ. 
Departe afară de oraş au fost găsite ruinele aero
planului prăbuşit, iar sub ele cadavrele zdrobite 
ale celor doi piloţi germani. Al şaptelea iaeroplan 
german a dispărut în direcţia spre Calais, 
dar întunecându-se s'a întors şi a aruncat asupra 
o:aşului încă trei bompe şi apoi s'a depărtat fără 
sa fie atins. · 

Germania nu va putea fi sdrobită. -
Părerile unui revolutlonar italian. 

Berlin •. - Din Palamenghi: 
:Jntr'un articol de fond, în ziarul său Con

~ordia\ cu~oscutul revolutionar italian, Crispi, 
mcevarc~ sa arate care ar fi situaţia Angliei, 
dupa remtoarcerea soldatilor indieni la căminul 
lor. In acest caz legenda Angliei invincibile va 
fi distrusă. 

. Articolul lui Crispi combate argumentele 
Im ~os~bery ~espre zdrobirea Germaniei şi de
clara ca Anglia nu va izbuti nici odată să sfar
me forţele Germaniei, care constă nu atât din 
forte materiale, cât din rezervele nenumărate 
ale sufletului naţional. 

Linia telefonică Atena-Salonic
Sofla-Bucuresti. 

Bucureşti. - Se lucrează foarte activ la 
ii:stalatia l!ni~i t~lefonice între Atena şi Salo
~1~ .. Negoc1enle ~n vederea prelungirei acestei 
Imn, dela Salomc la Sofia, sunt de asemeni 
înaintate. In acest caz, o comunicat.ie telefoni
că, mtre Bucureşti-Sofia, nu va întârzia să 
se stabilească. 

Diferite. 

- După cum se anuntă din Budapesta membrii 
guvernului ungar au tinut ieri seară un c~nsiliu de 
miniştri sub preşedinţia primului ministru con
tele Ştefan Tisza. 

- Din Berlin se anunţă că ministrul de răsboiu 
Lupte in văzduh deasuvra Falkenhayn, fiind avansat la nangu~ de general şi 

Przemyslului. având greaua sarcină de şef al statului major al 

Constantinopol. - Guvernul a depus la ca
meră un proiect cerând pentru cheltuielile răs
boiului un credit extraordinar de zece milioaue 
de lire;: proiectul a fost trimis la comisiunea 
respectivă. Camera a început în urmă discu
tiunea bugetului. Raportorul a arătat că cu 
creditele extraordinare sus menţionate cum şi 
cu chetuielile extraordinare de aproape trei 
miiioane de lire deja în lucrare, deficitul total 
va fi cam de 20 de milioane de lire. 

Cracovia. - Aviatorul rus, căpitanul Andrt- armatei germane şi-a dat demisia ca ministru. In 
jevici şi-a propus cu o îndrăsneală temerară să locul lui a fost numit ministru de răsboiu general
urmărească aeroplanul austro-ungar cu care majorul Wild-Hohenborn, care deodată cu acea
pilotul ·Malina sburase în săptămân~le din urmă stă numire a avansat la rangul de loc .• general. 
în mai multe rânduri peste poziţiile ruseşti, în Wild-Hohenbom a fost numai iacum câteva zile 
ceţatea asediată Przemysl. Vineri în săptămă- numit loctiitor al şefului statului major. 

- Politia din Sofia a arestat oe o femeie rusă 
na trecută, pilotul Malina a plecat din nou spre cu numele Kamanitzky, desore care s'a găsit că 
Przemysl cu a.paratul său, dar când fuse aproa,pe a făcut spionaj pentru legaţiunea rusească din 
'C.le cetate, căpitanul An?rijevic_i, care. pândise a- Sofia. S'a mai descoperit că leg,aţiunea rusească 
p~r.atul:-anstro-u.ngar, sa porn~t cu. viteză nebu- din Sofia a organizat o întinsă reteauă de spionaj. 
na dupa ~I. .Mail.na ~ent~u~a sa evd!e vat~cul ae- - Dela cartierul presei se anunţă că comanda
roplanulm duşman s a ridicat la o malţ1me mat · mentul cetăţii Przemysl a introdus o inovaţie în 

lo 
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trimiterea ştirilor din cetatea asediată. In acest 
scop vor fi slobozite din Przemysl baloane mid 
de cari vor fi legate în mici pachete scrisorile tri:
mise din cetate. Comandamentul roagă pe toţi a. 
ceia cari vor găsi aceste baloane, să le predea ne
.apărat celui mai apropiat comandament militar. 

lnsinuaţiune. 
Domnul E. Neugeboren, deputatul Sibiiului, 

a publicat în numărul de Vineri al ziarului ~â
sesc din Sibiiu „S. D. Tageblat" un articol, care 
a provocat indi2nare 2enerală în cercurile ro
mâneşti. Domnul Neu2eboren, ocupându-se in 
articolul său cu cele întâmplate la Liga din 
Bucureşti, caută să ne scoată pe toti vinovati 
de tractare de patrie şi să ne facă complici, -
fireşte, cam printre şire, - cu ceice pe stra
dele din Bucureşti reclamă imediata ocupare a 
Ardealului, cu ajutorul Rusiei. 

Dar binevoitor cum ne este, d. Neugeboren 
ne doreşte totuş, ca să putem cumva dovedi 
în mod neîndoios, că n'avem nimic comun cu 
rusofilii şi că nu vrem luarea Ardealului din 
partea României!... E aceasta o insinuatiune 
din cele mai ·urâte, pentru care nu avem cu
vinte destul de aspre spre a o înfiera după 
vrednicie. Se admoniază cercurile conducă
toare, să m1 se apropie cumva de Români şi 
să le facă niscaiva concesiuni, pentrucă nu le 
merită. Nu sunt de încredere. Să dee Întâi do· 
vezi! 

Cum adecă, păşirea energică a pressei ro
mâne dela noi În chestia Lh~ei nu e dovadă su
ficientă despre corectitatea noastră politică? 
Cele patru sute de mii de soldati români,- de donă 
orJ atâtia câte suflete săseşti sunt peste tot în 
Ardeal, - cari Îşi varsă sân2ele pentru patrie 
şi tron pe câmpul de răsboiu, nu dovedessc din 
destul patriotismul nostru? Cuvântul malesta
tic, trimis la Slbiiu, despre „de nou probata fi
delitate" a poporului nostru nu are valoare şi 
nu numără nimic În fata domnului Neuge
boren? .••• 

Protestăm in contra ăstorfel de isbucniri pă
timaşe, cu atât mai vârtos, că ştiindu-se pe 
aici, că d. Neuiiehoren e omul de absolută În
credere al contelui Tisza. multi vor fi ispltiti 
să creadă, flreşte4 fără temeiu, că ele ar putea 
fi cumva Inspirate, ori chiar ordonate de cer
curile conducătoare. 

Situaţia în Albania. 
Ziarul „Popolf.J Romano" din Roma scrie: 
Situatia în Albania centrală se întunecă din 

ce în ce, contrar sperantelor ce se puneau în 
influinta personală a lui Essad Paşa asupra po
pulatiunilor din interior, 

Pentru ori ce eventualitate s'a proclamat 
la Durazzo starea de asediu, tot acolo a anco
rat pentru protectiunea Italienilor şi străinilor 
cuirasatul italian „Sardegna", însotit de o na
vă de transport pentru a primi pe bord pe refu
Riati, acolo unde va fi nevoie. 

Se afirmă că mai departe nu vom mer.,.e. 
ori ce s'ar întâmpla în Albania şi credem, se 
exprimă numitul ziar, că pentru anumite motive 
ar fi întelept pentru politica italiană, să se li
miteze acolo. 

Ziarul „Corriere delia Sera" primeşte din 
Durazzo ştirea că mai multi reprezentanti ai 
rnsculatilor din Siak şi Cavaja avură o con
vorbire cu Essad Pasa pPntru a încheia un a-
cord. -

Se telegrafiază din Valona. că cănitanul 
Castoldi, reîntorcându-se din interiorul tărei, 
vesteste că răsvrătitii nu au nici o intentie de 
a ataca oraşul. Căpitanul italian e sigur că răs
coala se va potoli în curând. 

Autorltătile Italiene din Valona au publicat 
un manifest, prin care se opreste cetătenilor 
oraşului de a purta armele şi de a păstra mimi
tiuni. In timp de cinci zile toate armele trebu
iesc predate autorităţilor italiem~. 

INFORMAŢI UNI. 
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. Mitropo~itul, D~. Repta iu Cluj. „Tcl. Rom." 
P'.Lrneşte dm CfoJ 'următoarea ştire: Din pre
ziua sf. sărbători ale Naşterii Domnului se află 
între no~. v~nerabilul mitropolit al Cernăutulut, 
Dr. Vlaamur de R.evta, găzduit fiind Ia otelul 
„~~rancisc Iosif". La gara Clujului a fost întim
p~nat. cu mare alaiu, atât de autorităţile locale 
cat ş1 de o seamă :de intelectuali români cari 
auziseră de sosirea lui. In ziua mmătoa;e l-a 
cercetM protopopul nostru, Tuliu Roşes-ou bine-
vent~nvd~-1 în numele credincioşilor bi~erkel 

ort. rasantene. I.nalt P. Sf. Sa a primit cu multă 
dr~goste păr~ntească pe reprezentantuil biserl
ce1 noastre ş1 totodată i-a întors vizita în ziua 
a doua. 

V L-a aşteptat multă lume românească şi străi
na pe I. P. S. Sa 'la biserkă; durere însă că Tn 
ur~~ i~dispozitiei pricinuite de oboseai; călă
tone1 ~1 ,a vâ_rs.tei ~naintate n'a putut participa 
la s~ry1c1ul d1vm dm zilele Crăciunului. De a
t~mc1 111 vedem aproape zilnic fa plimbare în so
cietatea atâtor bucovineni, refugiaţi la noi din 
cal~a dt~şmanului şi însotit de fruntaşi din' Bu
covina, mtre cari e şi viceguvernor.ul Dr. la
rango. Zi de zi primeşte I. P. 1S. Sa vizite din 
partea tutiuror Românilor, veniti din depărtări 
c1_1 s_cop~J de a cer·ceta pe acest arhiereu îmbătră
mt .m ~1~st.e şi cuviintă, silit însă de împre.iurărt 
a:,ş1 paras1 ~eo_carndată reşedinţa mitropolita
na dm Cernaut1. 

. ln ziua vde. Anui-nou l-a cercetat o deputa
t1a C<?mpusa dm protopopul T. 'Roşiescu, dir. de 
banca :"-nton Mandeal, prim. ·contabilul Leonte 
P.uscarm, <Hlvocatul Dr. Dragomir, ofic. la ma
gistrat I. Bereş şi catihetul loca'! Nicodim Cn
s.tca. Protopopul Roşiescu a dat expresiune sen
tm_;entelor d_e îngrijorare şi deprimare sufletea
~ca, ce ~e s1mteşte societatea română din Ciul 
1mpreun~ ~ I. .P. S. Sa în urma faptului, că acest 
cap ~I ?1ser!c:1 a trebuit să-şi părăsească turma 
credmc10asa mtre împrejurări critice· ii ,dore
şţe ~PoJ ~~n inimă să-i dea bunul D-~u putere 
ş1v b~rbat1e; a suporta greutatea vremilor şi să-l 
haraze_'.lsca totodată un An-nou mai fericit Tn 
~are. sa se bucure de liniştea şi pacea cuve~ită 
m d1e~za sa, bântuită de vifor greu. Bmotto
nat .a raspuns I. P. S. Sa, exprimându-şi mut
tum1:ea. si!.fleteasd :pentru interesul dovedit ae 
credmc1oş11 gr.-or. rom. din Cluj prin astfel de 
acte _de ~mbăr~ătare şi totodată dorind a se a
propia cat mai grabnic ceasul sfânt al .pădi uni
versale. ţ'oarte afabil s'a întretinut I. IP. S. Sa 
cu ~°!111111 sus amintjti inc~ .câteva minute, după 
can sau .anuntat alti dom1c1 <le audientă şi urări 
de un nou an mai bun ca cel trecut. 

Moartea lui D. M. Bragadlru. Din Bucureşti 
se anuntă: Vineri 2 !emu.arie a încetat din viată 
la vârsta de 73 de ani Dim. •M. Bragadiru, unuT 
dintre cei mai vrednid, mai bine cunoscuti şi 
mai simpatizati dintre fmntaşi vietii industriale 
din ·România. 

Moartea unul erou. Primim următorul du
reros an unt funebra!: Cuprinşi de nemărginită 
dur~re, a.ducem la cunoştintă tuturor consân
gemlor ş1 cunoscutilor, că iubitul nostru fiu 
frate, nepot şi cumnat Dr. Iuliu Petroviciu; 
a~vocat, sublo7otenent în rezervă la reg. imp. 
~1 reg. de a.rtilerie nr. 21 a încetat din viată 
m usma unm morb greu, contras pe câmpul de 
lupta dela Nord, Mercuri, la 7 (20) Ianuarie 
n. 1915 la ora 10 şi jum. în etate de 34 ani. 
AJezAarea ;spre vecinică odihnă a rămăşitelor 
pamanteşh ale scumpului nostru· defunct va 
avea loc Vineri, la 9 (22) Ianuarie 1915, ia' ora 
2 d. a. din casa părintească (str. Andrei nr. 
19) în cimlterul român. după ritul bis. gr. or. 
rom. Lww/, la 7 (20) Ianua,rie 1915. Nicolae 
Petroviciu tată, Nicolae, Victor. Eugen fratl. 
Terezia Pârvu, mătuşă . .Emilia Petroviciu, Cor-
nelia Petroviciu, cumnate. · 

Odihnească în pace! 

Ianuarie în cimiterul bis. gr. or. rom. din O
strov. 

-- Ioan Suciu, notar în retragere si propr. 
clupă un morb îndelungat si snen, a decedat 
în 4 Ianuarie n. în vf1rstă de 63 de ani. Inmor
m întarea a 8vut loc în 6 Ianuarie n. in ci
miternl parohial gr. cat. din Tritul-de-sus. 

Odih11ea3că în .pa1ce! 

Aviatori români. Din Bucureşti se anunţă: 
O. Ionel Brătianu prim-ministru şi ministru de 
răsboiu, a vizitat Marţi după ameazi câmpul 
militar de aviatie dela Cotroceni. Primul-mi
nistru a urmărit timp de trei ore diferitele te
me executate în sbor, de îndrăznetii noştri a
viatori. La aceste exerciţii au participat şi a
viatori dela .,Liga ·natională aeriană" dela Bă
neasa, cari au venit în zbor la Cotroceni. Au 
sburat în total peste 30 aeroplane. D. Brătianu 
s'a întreţinut cu fiecare din aviatori şi i-a feli
citat călduros pentru reuşita exerciţiilor. 

Sat elvetian distrus de lavină. Se telegra
f.iază din Sion în Valais de sus, (.Elveţia), ca o 
lavină a distrus o parte din satul Oberge
steln; locuitorii au _fost salvaţi. 

Cutremur de pământ În Spania. După cum se 
anuntă clin Madrid, în 2 Ianuarie a avut Ioc în 
tinuturile muntoase un catastrofal cutremur de 
pământ. Amănunte lipsesc. 

Ultima oră. 
DECLARA TIILE OLUi N. FILIPESCU 

LA AGAPA CONSERVATOARE. 

Bucureşti. - Cenzurată. - La agapa con„ 
se1 vatoare, care s'a tlnut Vineri seara, d. Nicu 
Filipescu, care a prezidat-o, a• rostit o cuvân
tare foarte cumpănită, care a făcut o bună im
prese În cercurile politice. 

D. Nicu Filipescu şi-a exprimat Îndoiala În 
ceeace priveşte o actlune pripită din partea 
României. 

Actiunea noastră, a spus d. N. Filipescu, 
m1 poate fi Încununată de isbândă atâta vreme 
cât echilibrul pe teatrul răsboiului se mentine 
ca astăzi. Schimbarea ivită la cancelaria Au
stro-U n2ariei, nu e de natură să ne risipească 
temerile, mal ales că o Austrie învinsă ar fi 
ridicarea· Un2ariei. Să sperăm că norocul ne 
va Însoti până la pace. 

La congresul păcei vom da însă de alte pri
mejdii. 

Sunt unele contestatiuni privitoare la• unele 
părti din Bucovina şi Maramurăş şi altele pri
vitoare la Bănat. 

SE PREPARĂ FAZA DECISIVĂ A RĂSBOIULUI 
IN ORIENT. - TEATRUL VA FI IN JURUL 

VARŞOVIEI. 

Berlin. - După ,,Berliner Lokalanzeiger" răs· 
boiul in Orient stagnează pe toate fronturile. După 
cum accentuiază corespondentii de răsboiu ai foi
lor ruseşti, este evident, că faza decisivă a răs· 
boiului actual se prepară acum. Teatrul de răsboiu 
ii va forma spaţiul din jurul Varşoviei. 

SITUAŢIA LA IACOHENI E FAVORABILĂ. 

Bistriţa. -~la Iacobeni situatia trupelor 
noastre e favorabilă. Artileria rusească COII• 
tinuă să puşte neîntrerupt, ca astfel să acopere 
gruparea din nou a trupelor ruseşti înfrânte. 
La Cârlibaba luptele ce decurg de mai multe 
zile sunt fără succes pentru Rusi. (Az Est). 

LUPTELE IN UNG. 

Ungvâr. - Ambele aripi ale trupelor noa
stre ce operează În valea râului Ung au avan
sat esential. A vantposturile centrului nostru 
s'au ciocnit cu avantgardele duşmanului. A-
ceste din urmă s'au retras lăsând număroşi 

t. Valeria Popescu n. Cosina, după lungi ! morti şfrăniti. 
sufennte a decedat în 2 (15) Ian. în vârstă de : =~ =====·========= 
38 de ani. Inmormântarea s'a făcut in 4 (17) ! Redactor responsabil: Constantin Savu. -------------------------------·--- . --··------· 
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