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^ WASHINGTON, 9 Nov. — In 
cercurile de aici se crede că osti
lităţile vor înceta în cel mult 48 
de ore. Timpul limitat impus Ger
maniei în care să răspundă, ori 
primeşte, ori respinge armistiţi
ul, expiră Luni dimineaţa la ore
le 11, timpul din Franţa (în Wa
shington atunci e la orele 6 di
mineaţa). Se aşteaptă că din cau
za tulburărilor din ţară, Germa
nia să primească aceşti termini 
fb timpul cel mai scurt. 

Din surse neoficioase să spu
ne că delegaţia germană după ce 
# primit termenii armistiţiului 
de la mareşalul Foch, a trimis un 
curier special la Spa, In Belgia, 
unde înalta comandă germană îşi 
are cartierul, şi unde înăuşi Kai-
ţgrul aşteaptă să vadă termenii. 

Deci pare că oficialii tot consi
deră că Kaiserul e o persoană 
conducătoare în Germania cu toa^ 
te rapoartele ce spun contrarul 
eX el şi*a perdut, puterea, el se 

11 

* ** *• ^ ̂  -V-'* 
? Deci, mişcarea delegaţiei ger

mane arată că acceptarea ori res
pingerea finală a armistiţiului va 

t veni de la Kaiser, deci se vede 
că tot el este capul armatei şi al 
guvernului german» leaderii din 
Bundesrat şi Reichstag s'au aso
ciat cu el că să discute pacea, a-
decă se iasă din încurcături, deci 
Brzberger, leadărul partidei Cen
triste, este reprezentantul direct 
ttf} cancelarului. De fapt parti-
$ei« politice din Germania au 
lost asigurate că-şi vor avea cu-

^•vSntul în această afacere. 
, V Faptul că un curier a fost tri
mis la Spa arată că plenipoten
ţiarii au rămas la cartierul gene-

' tal al aliaţilor, locul unde e situat 
gjcest cartier nu se spune. 

Nu mai este nici o îndoială că 
' Jiiareşalijl Foch a făcut clar paria 

«îentarilor că armistiţiul va fi pri 
Jtiit ori respins aşa cum e. Nici un 

• termin nu Be va schimba în nici 
' ,%n respect. Consiliul suprem de 

.•In Versailles a lăsat un program 
loarte resţrîns pentru posibile a-

.Handamente (adăugări), însă a-
^eastu nu afectează întru nimic 
termenii. 

& La dispoziţia delegaţilor ger
mani s'a pus telegrafia fără fir 
-fle către mareşalul Foch, astfel ca 

poată comunica cii înalta co-
inandă germană. Aceştia s'au fo
losit de acest avantaj şi în decur
sul zilei au fost prinse mai multe 
telegrame de staţiunile din apro-

t |>iere. Depeşele au fost date des
chise (nu în cod secret) ei îşi ex-

imau temerea că nu vor putea 
rimi instrucţiuni în terminul de 

şaptezeci şi două de ore. 
/ Căpitanul Helldorff din armata 

, T|jermană, este ofiţerul încredinţat 
>;.eu misiunea de a treee prin linia 

" franceză şi a duce termenii Ar-
" mistiţiului la JSpa, care se pflă la 

( 100 mile «pre nord-ost de la La 
. Capelle, pe unde parlamentarii 

prmimi au\tre<mt. 
f, B foarte greu de a ajunge pînă 
/la Spa din cauza dntmulni riu. 

în acest timp armatele aliaţi» 
hr im* »• 
Mt«]« •âţSWtb» «• GenwlUei. 

de fr*>at a-

mile. Două 
fost prinşi. 

Luaţi din flanc în Flandra ger
manii au început o nouă retrage
re de la rîul Scheldt din elinul 
de mai sus de Vallenciennes. En
glezii au trecut în forţă rîul cap-
turînd Tournai, Avesnes, alt ba
stion al inamicului care proteja 
linia de proviziune. 

In faţa armatei generalului 
Pershing pe frontul de la Meu-
se germanii mută armată şi pro
vizii cu o mare grabă. Aripa 
dreaptă a armatei Americane a a-
vansat la răsărit de rîu, ajungînd 

•la pădurea Woevre, aci au întim-
pinat o rezistenţă puternică din 
partea inamicului. 

De la 1 Noembrie numai En
glezii singuri au prins 18,000 de 
prisonieri şi 700 tunuri. 

4Gtt armfcta Americani Ut Fran
ţa, 0 Nov. — (12.30 p. m.) — A-
raericanii au reluat ofensiva la 
răsărit de Meuse înaintînd atît la 
nord cît şi la sud de Damvrlliers 
cu toată ploaia grea ce cădea. Ei 
se ţin de căl'cîiul armatei germane 
ce se retrage, şi adese ori întim-
pină o puternica rezistenţă din 
partea detaşamentelor da maşini 
de puşcăt. 

Se raportează că germanii au 
început* o nouă retragere de la 
nord-ost de Verdun, eăzînd îndă
răt spre Briey. 

între Wadelicourt şi pădurea 
Woevre, în decursul nopţii, a fost 
o mare activitate de artilerie şi 
maşini de puşeat. 

Francezii ţin acum staţiunea 
de la Sedam ; 

Situaţia in Germania desperată. 

Delegata dc armistiţiu sunt im» tot in Bniie aliaţilor. 
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WASHINGTON, D. C., 9 NOV. 
— Considerînd situaţia internă 
din Germania cum şi succesele a-
liaţilor, ofcialitatea din Washing
ton era pregătită că răspunsul 
Germaniei, respective al delegaţi
lor germani trimişi să primească 
termenii de armistiţiu de la ma
reşalul Foch, are să fie primirea 
acelor ţermeni în înrtegime. 

Cu toate acestea, unii dintră 
înalţii oficianţi credeau că răs
punsul Germaniei are să sosească 
la noapte, alţii că va sosi mîine 
şi iar, un alt grup, credeau că 
Germania are să se folosească de 
întreg termenul de 72 ore ce i-s'a 
dat din partea aliaţilor pentru a 
răspunde la termenii de armisti
ţiu. 

Împrejurările dinlăuntru! Ger
maniei ca şi presiunea armatelor 
victorioase ale aliaţilor, fac ca 
să creadă mulţi că răspunsul Ger
maniei poate fi numai acela de a 
primi toate, ca să scape de ruina 
complectă. 

Bavaria, după cum să rapor
tează a pus deja fundamentul u-
nei republici. Asupra 'Kaiserului 
să stăruieşte de nou şi cu tot di
nadinsul ca să abzică. Tulburările 
din Kiel arată nişte stări, cari 
surprind pînă şi pe cei mai plini 
de nădejde proroci ai unei revo
luţii muleome. 

Raportul că principele Max a 
abzis de caneelariat, dar că ab-
zicerea lui nu . a fost primită 
pini acuma, a fost şi trebue pri-
yită ca un alt semn asupra căde
rii împărăţiei. Dacă toate ţcestea 
6ă adavtresc, atunci avem destu
le semne că Germania s'a săturat 
de autocraţie şi de adjutanţii ei. 
Rapoartele despre abzicerea lui 
Raiser sunt primite în întreaga 
rezervă, cu toate că ţnsuşi guver
nul Statelor Unite este pe deplin 
convins cft puterea lui pentru vii
tor este sfîrţită, fără plivire , la 
felul în care se a face armistiţiul. 
. Rapoartele prin telegrafia fă-
ră jfir arată că dîi*six£ pentru 

nt a refuzat să afelieă, după 

cu 
f» 

şi pe mai departe 1» puteţi 
Aici în Washington, în afară 

de cei de la guvern, nimeni nu 
să poate cugeta la respingerea 
termenilor de armistiţiu. 

Pînă una alta însă, pregătirile 
americane pentru înrolări de 
soldaţi şi pentru pregătirea de 
muniţiuni trebuincioase decurg 
cu zor în toate părţile. ' ' 

O telegramă din Paris, cju data 
zilei de astăzi, aduce ştirea că de
legaţii de armistiţiu germani, 
s'au văzut că sunt foarte mîhniţi, 
in decursul interwievuîui lor cu 
mareşalul Foch. 

Dînşii au sosit' în liniile fran
ceze pe timpul unei ploi mari 
Joia trecută. Garda franceză sub 
comanda unui ofiţer le-a vizitat 
hîrtiile, apoi i-a legat la ochi. 

Reprezentanţii germani au fost 
duşi la un anume loc, unde au 
mîncat şi pe urmă le-a fost îngă
duit să doarmă. Au fost deştep
taţi Vtneri dimineaţa şi au fost 
duşi la locul de întrunire, undeva 
în departamentul de la Aisne. A-
utomobilul i-a purtat timp de 
4 ore. 

Interwievul eu mareşalul Foch, 
să poate spune, nu a avut loc la 
cartierul general. Germanii au în
cercat să spună condiţiuni noui 
pe cari l-au rugat pe Foch să le 
publice. 

Delegaţii inamicului au eercat 
să capete îngăduinţe de a trimite 
guvernelor lor şi înaltei comande 
imitare germane, ştiri, prin te-
îegrafU fără sîrmă. Cînd Foch, 
le-a spus că pentru acest scop tre
buie să folosească telegrafia fără 
fir franceză, atunci delegaţii şi-au 
schimbat cererea aşa fel ca să li* 
se îngăduie trimiterea unui cu
rier. Asişti H*'» îngăduit. Cu
rierul a'plecat spre cartierul ge
neral german de la Spa şi înalta 
eomandă germană a fost notifi-
«etţiprin telegrafia faţă fir fran
ceză, .despre plecarea lui. 

Şmţm DE AEROPLAN. 

SO^NTON, PA, 9 Nov. -
au foat ucişi trei co-

peroane au fost 
un a« 

de 
HAGA, 9 Nov. — Un raport 

neconfirmat în mţod oficios, dar 
sosit astăzi aici, spune că răzvră
tiţii din Geripania s'au înstăpînit 
asupra Berlinului şi au dat foc 
la casa oraşului şi la palatul poş
telor, - r" . ,r ; • 

SLAVII VOR k-ŞI ÂPLA-
NEZE DIFERENŢELE •u w pâifls. 

^ • -V ' '1 '•* 
WASHINGTON, 9 Nov. — Na-

ţionalităţile din Şuropa Centrală, 
Slavii din Balcani, plănuiesc să se 
adune cît de curînd în Paris un-
'de au de gînd să şdjusteze conflic
tele lor teritoriale şi naţionale din 
Europa centjrală $£ sud-estul Euro'-
Pei- ! 

Scopul este ca sş' li sa dea prilej 
acestor popoară de curînd legate la 
olaltă, de a reduce diferenţele mici 
dintre dînsele* diferenţe în aspira
ţiile lor, şi, să pregătească un pro-
grasi bine lucrat, pen-

âââit&jLpăej^ 
Intre obiectele la ordinea de zi 

sunt: 
Pretensiunile Jugoslavilor şi Ita

lienilor în Istria fi eu privire la 
Adriatică. 

Mişeiia Ungariei, în calitatea ei 
de unealtă a Vienei, de a încelui 
Bosnia şi Herţegovina în o alianţă 
comună. ' 

Disputele Grecilor în Albania. 
Susţinerea programului iugo

slavilor. 
Teama de o duplicitate politică 

din partea Ungariei eu privire la 
pertractările cu Jugoslavii a fost 
exprimată de diplomaţii jtalieni, ca 
şi de reprezentanţii statelor din 
Balcani şi de Cehoslovaci. 
* Părerea diplomaţilor de aici este 
că problema Sîrbiei va recere cea 
mai detailată atenţiune a conferen-
ţei. Să vede de departe că s'a cris
talizat sentimentul în jurul unui 
stat Jugoslav puternic, care să îm-
brăţoşeze Serbia întreagă, Bosnia, 
Croaţia, Herţegovina şi Munte-
ne&ru» ;/ -y- ; * 

pciipatpptele din vest 
si Balcani» 

LONDRA, 9 Nov. — Pe clnd 
aliaţii continuă cu liberarea pă-
mîntului francez şi Belgian, ma
reşalul Foch aşteaptă să vadă ee 
răspunde înalta comandă germa
nă de la Spa la terminii de armi
stiţiu dictaţi de dînsul. 

Ultimele rapoarte anunţau că 
Francezii, Englezii, Italienii şi 
Americanii atacau dealungul unui 
front de 200 de mile, care se în
tinde din vecinătatea oraşului 
Ghent pînă la regiunea Verduim-
lui. Pe această linie s'au făcut 
importante cuceriri de pămînt. 
Afară de acestea se vesteşte că 
inamicul a început o mare retra
gere pe frontul de la Meţz. 

Francezii şi Americanii ţjfe în 
acest timp linia Meuse ce se lasă 
spre sud de Meziers. Straşnic for
tificatele oraşe Maubeuge şi Hir-
son se află acum sub bătaia arme
lor noastre operate de Englezi şi 
Francezi. Englezii au luat Conde 
şi Ha^tmond şi acum ţin în stăpî-
nire porţiunea de vest a oraşului 
Tournai. Fieldmareşalul Haig a-
iiunţă că de la 1 Noembrie arma-

«rHele sale a# Itrat- lS^OO ele prizo
nieri şi cîteva sute de tunuri. 

Trupele franceze au trecut rîul 
Scheldt pe la sud de Audcnarde 
pe un front întins. 

în Balcani Sîrbii au învins pe 
Germani dealungul Dunărei şi rî-
ului Sava, trecînd peste aceste 
ape în teritorul unguresc. Dease-
menea ei au început să înainteze 
repede către Sarajevo. 

' Wgirt * imiy " i||yii'» 'miţ/rfii • > < 

CINE E ERZBER6EB, ŞE-
FUL DELEGAŢIEI 

; GERMANE? 
NHW YORK, 8 Nov. — Mat ian 

Erzberger, şeful delegaţiei trimi
să spre a negocia armistiţiul cu 
mareşalul Foch a fost leadărul 
coruptei propagande germane, a 
declarat Deputy Attorny general 
Becker. 

în cercetările făcute de Becker 
în cazul lui Bolo Paşa, executat 
pentru spionajul din Franţa, Erz
berger a fost expus, spune Be-
ckec. în interogatorul ce 1-a luat 
el personal a aflat că Erzberger 
este capul fondulu" pentru pro
paganda germană, şi Erzber
ger a dat mari fonduri pentru co
rupţie lui Abbas Milmi, kedivul 
din iltgipt, ca să mticbuinţeze a-
ccste font'uri a ;ruuza' revolte 
printre naţiunile aliate. - ^ ; 

n • • O'1'' ^nmniw». j Î 

ACTIVITATE^ 
FRANCfZILOR. 

Comu-
noapte de 
>i iraneez 

4 

pe front 
-tunuri şi 

Wpţii. 

PARIS, 9 Noei 
nicatul oficial dat 
la ministerul de 
anuiiţa umătoarel^ţ 

PRETENTIUNEA CHINEI. 

WASHINGTON, 9 Nov. — Aici 
s'a aflat astăzi că China va cere 
la masa de pace ca Japonia să e-
vacueze Kiau Chau. 

Acest teritor, închiriat mai îna
inte de China Germaniei pe timp 
nelimitat, a fost ocupat de Ja
ponia după un asediu puternic 
care a început odată cu intrarea 
ei în război. în timpul ocupaţiei 
au sosit rapoarte neoficiale de la 
Tokio, cari ziceau că Japonia îşi 
ra retrage forţele de acolo la 
sfîrşitul războiului. 

Mai tîrziu se svonea eă oamenii 
de stat ai Japoniei ar fi zis eă 
Japonia are intenţia a ţinea Kiau 
Chau şi pe celelalte posesiuni ger
mane, şi că-aceasta ar fi primit 
încurajarea puterilor .antante. Oa 
menii de stat ai Chinei vădr o 
confirmare a intenţiei japoneze 
prin faptul că Japonia începe 
mari întreprinderi şi clădiri de 
edificii în teritorul cu pricina., \ 

o 

S'ad u najvomicii. 
Pentru „Legiunea Romînă" 

s'au mai înscris următorii dom
ni: 
Grigore Aron din East Young-

stown, O. Vartolomei Morariu 
din Canton, O loan Soldatu din 
Wonsoket, R. I., George Ton-
china din Ludişor acum în Can
ton O., George Laxar din Ber-
tan, Vasile Şolca din Fîntîna şi 
loan Vass din Coveş, toţi trei a-
cum in Farrell, Pa. Iar din War 
ren, O. s'au mai înscris: Simion 
Vlad, Nicolae Crişan, Eroftei 
Boeriu, George loan Oancea, 
loan G. Eonoea, George Copa-
cea, Solomon D. Pop*, George 
Patule şi Kick. Bcdâidu. 

IK. 

Germania in plină Revoluţie. 
BAVARIA E DECLARATA REPUBLICA. 

CMCOM ML MARBUIRfl M STAPAM PE flOU 
LONDRA, 9 Nov.1— Aici să ra

portează că aproape întreagă Ger
mania este în plină revoltă. 

Telegramele primite aici astăzi, 
arată că cele mai importante oraşe 
din întreagă Germania sunt în mîi-
nile revoluţionarilor. 

După rapoartele sosite dfc* Ba
varia, în cari rapoarte să spune că 
consiliul muncitorilor şi al ţărani
lor a declarat Bavaria de republi
că, să anunţă — în mod neoficios --
că revoluţionarii ar fi ocupat Dres-
da, capitala Saxoniei. O altă tele
gramă din Stuttgart, capitala pro
vinciei Wuertemberg, spunea că 
ministerul acelui stat a demisionat. 

Consiliile sovieţilor (muncitori
lor şi soldaţilor) — după cum să 
scrie — controlează acum oraşele 
Lockstadt, Eckenforde şi Bruns
wick. Revoltă mai este şi în Essen, 
unde se află marile fabrici de tu
nuri ale lui Krupp. 

Alte oraşe importante cari şunt 
în mîinile revoluţionarilor, suntr. 
Hamburg, Kiel, Bremen, Tilsit* 
Schwerin, Bremerhaven, Wilhelmf* 
haven şi Flensburg. 

Aproape întreagă marina ger mâ
nă. cu excepţia escadronului de * 
treilea, a fost preluată de marin** 
rii revoltaţi. 

O telegramă prin telegrafia fă*A 
fir, aminteşte că principele Maxi* 
milian, cancelarul actual „din can-
za situaţiei parlamentare schimba* 
te", şi-a înaintat abzicerea. >" 

Pînă acum nu 'i s'a primit. * 
După cum să vorbeşte, cel din 

tormă act oficios al cancelarului, în
ainte de a-şi da demisiunea, a fost 
trimiterea următoarei proclamaţii 
către poporul german: ' 

„Victoria în care au crezut mul
ţi, nu ni s'a dat, dar poporul ger
man a cîştigat o altă victorie, pen
tru că s 'a cucerit pe sine însuşi şi 
credinţa sa în dreptatea puterii**. 
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it facemdupa ce se va ptmepacea? pW 

i. j|Bi—i* tmim 

Ultimele ştiri primite anunţă că un armistiţiu între aliaţi şi pute
rile centrale a fost semnat. Semnarea unui armistiţiu înseamnă înceta
rea ostilităţilor — însă în cazul de faţă înseamnă cu mult mai mult de 
cît atîta; prin semnarea armistiţiului ia sfîrşit odată pentru totdeauria 
mondialul război. Aliaţii nu se vor lăsa traşi pe sfoară de promisiunile 
germane, ei, ca garanţă pentru o negociere cinstită, nu se vor mulţumi 
numai cu promisiunile Germaniei — ce s 'au dovedit că întotdeauna erau 
falşe şi ipocrite; ei vor mai mult ca promisiuni, vor ca să ocupe puncte 
strategice ce să împedice ori ce mişcare de aroganţă a criminalilor ce 
au pornit acest război spre a-^şi împlini una dintre cele mai nefaste 
ambiţiuni: cucerirea lumei. 

Stînd astfel situaţia lumei, se naşte o altă întrebare, ceea-ce ne pri
veşte mai mult pe noi şi care ia naştere dip situaţia de «mb : ce o 
să facem după ce să pune paceaf 

Am auzit pe mulţi zicînd că de-abia aşteaptă sa se sfîrşească răz
boiul ca să plece acasă. Dorinţa asta e a tuturora; fie-care vrea să-şi 
vadă pe ai săi, mai ales acum după ce au trecut prin o aşa de mare 
primejdie. însă trebuie să punem frîu la ori-ce dorinţă, pentru-că în 
zorul nostru adeseori facem lucruri de care o să ne pară rău după aceia. 
Paserile, noaptea sunt atrase de lumina incediului, nu pot rezista şi 
sboară spre el, iar aci, prinse în viitoarea focului pier în el. Nu trebuie 
să facem paşi nesocotiţi, mtii sa ne gîndim bine la ceea-ce pen
tru că, cum se zice: „cum îţi aşterni aşa vei dormi". J ^ v 

Să aveţi de grijă cetitorilor că pe dată ce se va pune pade va lii!- " 
padi asupra voastră o mulţime de oameni, a căror scop e să se îmbogă
ţească iute, şi nici capul nu-i doare de păsurile voastre, aceştia o să scoa
tă multe vorbe, o să inventeze multe minciuni ca să vă facă să plecaţi 
acasă, numai şi numai ca aceşti vînători de aur să poată să vă vîndă 
balete de vapor (şifeărţi). O să vă spună că acasă să împarte pămîntul 

bunăoara cum au făcut Bolşevic hii in Rusia, ori că o să scoată svon 
că pămînturile sunt atît de ieftine în cît cu bani puţini poţi să-ţi cum
peri averi mari. Toate aceste, ce sunt sigur că se vor spune, vor fi min
ciuni numai ca să vă facă ca să plecaţi spre casă, şi în felul acesta să 

..jcumpăraţi bilete de vapor. Trebuie insă să aveţi în vedere că toate vor 
fi colosal de scumpe dincolo, după cum am scris şi în un articol în tre
cut; banii mulţi, puţini cîţi avem strînşi, vor sbura în scurt timp din 
buzunarele noastre şi vom raminea din nou în cea mai neagră mizerie. 
E mai cuminte ca fie-care sa-şi ţina lucrul, in felul acesta poate sa tri
mită bani acasă, iar cînd li se va serie de acasă că toate sunt bune, a~. 
tunci să plece, iar nici decum mai 'nainte. 

Trebuie mai avut in vedere ca aceice vor merge acasă de aici, ei 
nu vor putea ca sa se întoarcă îndărăt. Guvernul va lua wîiK"ri ca toţi 
oamenii să rămina in ţară, nu va mai da paşapoarte la nimeni, aşa că 
pe dată ee omul s'a dus acasă, trebuie să stee acolo pentru că legile 
nu-i permite să mai părăsească ţara — de cît doar numai atunci dacă >'* i 
are a doua hîrtie americană. 

Fie care ţară va avea lipsă de oameni, deci fie care ţară va fabrica 
legi prin care se interzică cetăţenilor ei ca sa mai iese di» |ar& *£Hi, 1 
aşa că se va închide drumul spre America, şi atunci cînd c«&nl nn sud v-
are încotro, e silit să stee şi să sufere, pe cînd acum avesn oportunitatea V 
ca să nu ne aruncăm singuri in năcaz. ţ v " 

Cîţi-va arii după ee se va pune pace va fi rău, cît se poate de rin 
dincolo. Aceice vor naseoci svonuri eă e bine, sunt < * <i 
să ajute agenţilor cari vor să se îmbogăţească din  ̂

Nu vă lăsaţi ademeniţi de nţae&i. Stţţî la ţuetţl 
ftce bani frumoşi, fi d« «nd» ţţţjhti 
neaovQeiri Nu 
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