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' •••• ce se petrece acum ' ... 
"1 d " Pe ( b purl e e razboiu . . co- u1gare 

rUa .beli~eran!e pa;~ J~ semneze ni~~c~al I>ot Să tn ... 
esb că sfirşltul marelui Pare dec· 

u f'!-1 popoarelor nu mai mentul cind a ~e aoroma mo- ;
te 1 aşa departe c" ajungă la .. ~rmania o să 
te ~~tJ 19~6 Va fi S~rth fi mai fav~~CT~dm_tarea că va 
vada rnch~Ierea pădi in.. tajos Pentr~ll ş1 ~ai avan

statele Jncăerate ca . curmare ea s~ caute 0 
.. d~-- d?i an~ de ziie î~; vreme ţa ~u ~1fb~1ui.ui cîtă 
11 .tacut atitea răni . cură încă d at1.! e1 se bu .. 
avea nevoie de a tîta' ~~~ superioritate e i~ stţuati.e de 

te Ş.i_, r~culeg.ere ca sa cuceririJe de teritce . .D:tveşte 
te sa· .şt le VIndece ropa. fată de Q odru tn Eu-

sf... • ... ua rupla, · armarea stortării ger- sa nu aştepte .. >: . ş1 
ext d

. ca ... PIDC!t ce a 
raor tnare de re- '"'asta superioritate , .. 

tenta franceză dela Ver tea schimba in 1·nfe ~a~ PU-
"t 1 . • _ nontate pun ... t! mort din Rusi~ ceea ce multpra li se a ; 

de ... e mat mult ca probabil de acuma fatal şi ne ind~· r 
navala ~ermană nu va Bunele oficii ale unora 

1g~· 
· putea decit să dea "tn- neutri stau gata n·uma· să ~n "' f"' X t• • • ' 1 1lie r~t. ara a mai vorbi de so tcttatt. 
Jst~nta . austriacă ce va fi Intrebarea mai e însă dacă 
sa. dtn ~~t~ la încercări pute~il~ lnteleg'-'tlÎ ar admite, 

.e'. tmposJbthtatea pentru •n. s~tuatia de 2$tăzi. un ar
laSI a~striac~ de a -ieşi ~~S~Itiu şi, intrarea în neg0 ... 
odată dtn defensivă fată ctert de pace. ba rindul lor 
~sa~tul tot mai impetuos al au să-şi zică şi ele, că aş~ 
tenJlor, - apoi ezitări,Je cum e starea de acuma, Ger
se văd in campaniile a- mano-Austrlacij tinind încă 
tate de Germani in Ori- ocupate teritorii din Franta, 

t, - toate acestea şi in Rusia, Belgia şi Serbia, ar 
t situatia internă, eco- putea pune conditii ce pentru 

ică şj financiară, a pu- ele n'ar fi admisibile. - E 
r.ilor centrale, unde popu- f!Jaf de crezut că neg~cierile 

3 ajuns s~ sufere un a- ae pace nu vor putea Jncepe, 
t martiriu din cauza pînă ce puterile Intelegerii 

unsului şf scumpirii miJ.- "-~ vor rep~r.ta .c1teva _victo
ce1or de traiu, iar împru- ru france SJ Jndtscutabde. 

uturi1e de războiu au ince- Insă f.indcă socotim, după 
t să se urnească cu foarte toate semnele, că asemenea 
ltă greu ta te şi numai sub victorii nu vor intirzia să se 
si un~ puterei guverna· producă, de aceea zicem că 

entale -sunt simptome des sfîrşitul marelui răZboia se 
le cari arat~ că fortele ~er- arată apropiindu-se,- in tot 

o-ausw-iace sunt foarte cazul ~u e de crezut ca .. să 
ro~u~e de sleire, - Iar fără se mru prelunţe~scă trectnd 

bineinteles că acelea tur· şi prin o a treta tam!. 
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Bit~lia. de Ja Verrd~ du_reazi 1 ~ .v!enorau acest ~tac .Prin pte: 1 Dnpă 'patru z!.!e 'de lupti, !nain· l aui po~ului 

e ~tU blDe de o luna d& zile cu oali:n de tot felul, mspu:ate mal tarea Germanilor a loat lbatl 
o. VlOJentă. ~ar~ o fllce ai fio una 3les de conâideratiunea, că din ti oetăzi ee găsesc pe aceWri Ji. 
din cele mat smgeroue lupto ale punctul de •edere tactic V erdun.. ale da JupUi pe care o oqpau 

nit 
Bauls de llftse. ~ 
• ;âl 

rhboiului actual. nJ forma u.n e~Jind icarts ~onnn· acnm 20 zile. 
De~ date p.reclse Jipse31:, to- tat. • -

el 
ra 

luĂ din com unicatele telegrati~e Acest neaju~ pzcv(izut cie ci· 
primite pJilă acum, .ee poata sc!rl. he Francezi. i-a~ făcut· să dnbla· 
ta forma ei nenerală. ze linia lor de · luptă din fata \Tor. 

Moth•ele ezacte. cari au IQl· dtutnln!, aşţl c~ căderea lui si 
PUaa pe Germani el aleagă ~oiU• n'aibă mare efect 88U)JJ'a real· 
nea Verdnn ca obiecli• al atacu- stentei principale fr~ceze. 
hd lor, 1111 !e CUDoac. Altfel' stind lucrllrile; aleuel'$a 

Se stie tosă, da'Pă unele ~ecla· VOJdunnJuJ ca IJUDct de atap, nn 
ratiulli militare ti politice. cA J]oattt fi jutific~IA decit po con· 
Rusia ei Italia prepuau o ofen· sideratinni de ' bnpresiune mo:ra· 
dvă. care putea avea loc cel nud 1~ sau consideratiu'ni politice pri· 

e~ t!niu iD luna Ilai. . ritoue la preatiiul Kronprintnlui. 
Ul Exista pentru GerQlan!a, prhl Viitorul ne va lă.Jnuri acaastl 

umJUe, an răgu de douA la trei eniom!. CiJra fantastică de an 
luni, ca si dea o lo•itură. Da: miliou de oameni. intrebtlÎlltaU 
ande o va da? de Germui peni.nl atacnl de ld 

'in Putea ai o dea la Salonic. ou Verdun. eom'nnicalii de unele zia. 
ti· rezultate mediocre ei UraU. re, e tlbctltabilA, dacă 38 are in 
Îl! Uu a tac pe froutrd frances, hl· vedere că frontul de atac, provriu 
n- co:ronat de succes. ar fi avut 1U'· zis, nu Jinlrece 15 pillă la 20 km. 

mări morale fi militare. consida· Cifra de 390 de mii de oameni 
rabile. P.rin Ul'mare DU•i de mi· pare mai mirară. ~ 
.rat alegerea Verdunlui ca punct Această mass5 era cqnstitnita 
de atac. din a:rmata Kronprintului, din al· 

Atacul a fost preg!tit printr o te 5 cortJnri de aJmată noi aduse 
serie de lo•itnri de iucercare, de 1»8 alte sectoue ti o diYizie 
succesi fe şi cari au lmbrlt~at • venită din Serbia. -
tot frontul do lapti de la Ise~ Este de notat că fortele ger· 

l- 131DI la Belfort. mane, ce an atacat Ve1duuul, a-
il ID acelat timp, o campanie de r:a3 huntea trupelor lor, cnw de 

presă annnta nu ntac imineDt a- Jildă corpnl 3 de Brandebnru, 
zmpra SnlonicnlnL cornul 15 din Strasbnrg eto. 

La ad:ipo .. tul acestor demoa· Contr~ acestei masse, ss zica 
sttatinni. Germanii !nf)1'imlclean .;ă deJa 7 pină la 1% Febi'Uarie. 
ba fata VeJdunului must collli- trupele f:anceze au rezistat nu
derablle tle forte li material de mai ca elementele, ee apărau a· 
rlzboi. ce:tl sector şi carl eran cam o 

De mai bine de 1Ul aa Oerma· vătrims ' dm fortele germane. 

. O anu~cătură de ochi revede 
.• cupra terenului va 16muri 'Il 
ma-i bine !nteleQetea aceatei bl· 
tătit 

De mai bine de un an. Huiile 
franco-germane sunt in contact 
hnedist) a vtnd traseul . următor: 
dn11ă ce 1hAbate pădnrea Mont• 
faucoll. nrmeazA girla Poroe~~t 
treco Meusa la B:ahut. iae 
Hanb de Meua. ai:oboa:rl In 
W oevre, paralel cu drumul de 
18 !:fain: revble pa idltimea 
Hants de ~ense prin LemotYllle. 
lăsind Gennanil()r i.nelal Sain~· 
Michel, apei se IndreaptA da la 
Ap:ramont !Jile Pont A MOIISSOD. 

!brate de Mense este un po~ 
Iara de 1Q-15 km., cara for
mettză malul Meuei spre Est 
constituind un fel de forWic."ltia 
natural! paralelA cu aceia a Ar-
gonei. ' 

Regiunea Woene e dominattl 
de acest »odis cu aproape 100 
mettL \ 

E le!Jne de inteles el u atac 
al aeestt.U mal rt}tns. 8$3 • de 
fuaU. dinspre W oevre, e lacn 
aproa11e imposi~iL 

Un atac dinsm'e Sntt, pomfJ 
dela cotul Saint 1\tihel. avea ao
ajnnsnJ ci pQmea prea de de· 
pmte ~ti apoi artlleria uerman~ 
n'ar fi avut tront suficient pen· 
tni de!f5~tuare. 

Se impunea dar GetmUilor UD 
atac dela Nozd spre Snd. la la· 

Dnpă o bomba!dare itt patri <ta 
zile GermaDii aiuna, in ziua de ai 
8 Februarie, 11a linia Btabent 00 
Dădurea Oaures. cu 

La 9 Februarie Germanii cu- \u 
cerezt: HautnGnt iji Cau.n.. cu 
pretttl a orele sacrificii. ~ 

L-a 10 Febmarie. printt'an 1111• Vi 
ternic contra-atac, Francem iau 
Jumătate diD pădmea CaDICII ti ~ 
părăsesc localitatea Braa. ca prea w 
enentrică, retrlamdn-~e IP18 
Samouneuz. 

In noaptea de 10 ~ ID ziua de 
11 Germanii renşesc !Il ocupe 
mai multe puncte de spriJia, 
ceeace fqrteazl pe Praacni ai se 
retragi pe Hnia Champua.rille, 
LouYemont, Bexonvau. 

La 12 Feb1uarie. Lonnmnt 
ute luat de Germani, iu en a· 
tac al lor atreCllliDd•.., IDtra 
oolinile Poivre li Taln atiaaa 
chia1 VacherouviUe. 

Tot in zina de 13 Femarle, 
comandamentul lranon. l•de
clad linia dia Woevre. ca prea 
iD ae~, o aurol)ie de aargblea 
vlatoului. Operatia ce ee ••ecutl 
noa~a fără Dido greutate. 

La 13 Febnarie. GermaDii dn 
atacal contra fort.lui Dou•· 
mont. atac care ~. Ua 
contra-atac fraace. lJQiJIGe fR
Iela aetmane ill fort ,. .-.t 
blconjoad. 

Acast· su.~ material, C8ft e 
coJlliduat de Germaai ca )1181a
dinl a•tl ricllril MIWilw • 
din cealra, .....,..... opalwl 1• 
clefi!lftlft. 1 
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