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. lllDJlD CAWIUFLAJUL ••• 

~e ~l ~ (RON1(.!t. lITfftIl Ull1 mait, Vodă Gherasim a fost lIumit planea~ă umhra meuih~ornlai 101".1 O uragoste neimpartă'iită. pentr'l-
~Oa d~pe;e .Il. BUCU(fG: - încă d~n primii ani :'li ~ăsniclei d~mnul A,drian Umhră - care în-! că Liuş Magheru era. înlr'un fel, 

I .'~ __ o - .- 1- cautomer la două f'ampl dmlT(' tr un HlrzlU de toamnă v.,) r!('ca l~ intrdinuta lui Poen8ru, in,p~ctor 

~ C~~r' ireea Streinul: CLUBUL BUFHITELOA" i Cuciuru.I ~Iare. şi DUIll?rRVa-,Hoşl<,. ,lBucul·eşt~,.de lI~de nu se V3 l~ai in- la CF.H. ~i cOrlu>.1tor (le l11inore, 
m~1II " II După cmCl am de serVII:lU, Ghera. : toarce IllClOdata, pentru a .1Jungc, - o veste dureroasă: moartea lui 

r)f! ;~a .. 148 paglal. pret .. ~ lai .20.- E~. ,,1. UZlr~scu". ~"CUrelti 1941, sim .a Iost mutat acar ~a. gllf<1 ~~('~: r ~u orice efo~~, la O ~itu:1tic bam~l~,' Adr~an ymb~ă - şi Lupşa. se pier
au /1 iomanul "Cluhul buCmtelor' a \ nIC spre cârclUma dll1 faţa co\'5- I n~uţl; Aceasta e:a pO\C,lea 'lctll! aşa cum_ o VIsa el, :and o Împărta- de mtr un \'lS cu :1pe mari. LIlPşa 

,t.;lmd anunţat mai demult, de Mircea 'tiei lui Iuridovici, arsă de curând, hll 'Iodă GherasIm,. fşea fraţilor Vodă dIn 1:1- 'l-a il: o Yodă a .fost descoperit, mort, in· 
tu e 'inul, sub denumirea "Eu Lupşa I Trecând, spre casă, prin tata ehio- ~casă îl ,aşteptau ncamuri1e, c?ri '1 căsută. _intr'O ~egiu?e rrumOfl;;~ Il 7.iipc7,~t - ia Nord de LlIjeni. 

ă, clasa 4-a B ... " Cu aparitia a-I şcului de ziare al gării, Gherasim sosiseră de foarte cUI';ind şi ('ari îi ~rutulU1, .. Adrian. IJmhră era pICtor: AmlI,,:tirca lui Lupsa Vodă -- ce-
reStl t:i cărţi a~ încercat o b\:cu~ie întâlni - contrariat - pe fiul s~u, lăsară in grijH prmă .~a pri~~\'a~'5 ŞI avea .TI ~e am: ,~. nusă ... ?eslim~l u~uî licean, care 

'(It • o hucurIe pe care o slmţlm Lupşa, care motivă această stranie pe Cocuta, fata mătu~ll Catrma dlO In eXIstenta lUI Lupşa \ oda sc poale fi al OrIcărUIa, 
unei decâteori ne plecăm fruntca pe-I apariţie prin faptul că voia să-l în- Lipcani. Vodă Gherasim n'a fost va întâmpla ceva neobişnuit: la o Recomandăm romanul lui Mircea 
~?ra c o pagină semnată de Mircea tovărăşcască până la locuinţă, ru- deloc mulţumit cu această idee, mai reprezentaţie a lui .,Hamlet", va ve- S trei nuJ, "Clubul bufnitelor", pen
,1 ac inul. I gându-l să nu spună nimic mamei ales că trehuia ca el ~ă dOJfmu {'u dea intr'un gl'\IP de fete pe Liuş Iru a 'intelege drama unei genera-

iClubuI bufniţelor", această dra., sale: pe care O lăsase dormind, Ltt-l ~otia în bucătăria - lăsând ea dor· Magheru, o ele"ă tot de d. 4-3, ţii neinţelese. 
interioară a elevului Lupşa V~ 1 pşa insă asistase la tragicul des.t.o· mitorul să fie împărţit intre Lupşa, 

ro/Z- din el. 4·a B., ne· a impr~.,ionat. i dământ al vieţii lui Pilip Timoteu I Sil şi Cocuţa. Aceastii fată. ~QCllţa,' EIVira ZamlireScu: "O I n POli R U LeU R U B In E" 
cu carul Vodă Gherasim auzi un - a cărui umbră imensă era prO<'c- I de o cultură, redusll, dar foarte :in· 

N D aşnet cu totul <leosebit sub ro- tată peste tot oraşul. . I dl-ăsneaţă in atitudini, ya strica 
acceleratului de ora 0.12. Privi. Vodă Gherasim, origin:\r din Lip- toatii dispoziţia sufle1ea~că a cdor 

nt prin fantastica noapte, c~re: cani şi venit de tânăr in Ccrnuuţi, doi fraţi. Urmează o "eric de mici 
iUuia gara oraşului Cernăuţi şi t era însurat cu o bas:lI'ab~andi, situaţii casnice şi suf1ete'Ştl, depri
intr'o neordine desguslătoare -' AgIăiţa Vichenti. din a căror căsă-, manle :- mai ales pentru Lupşa, a 
(}nstitui . rămăşitele insâll~l~ratt!l torie rezultase doi băieţi: I.upşa şi cărui sensibilitate va fi mult Inccr
Hinărului savant Filip 'Jimo-, Silvestru. Prin intervenţia deputa- I cată de maliţiositatea Cocu!ei, 

, domnul acela, ,care trecea .. il- ; tului de Hotin, conu' Gheo.ghi Is- i Asupra destinului o::elor doi copii 

w-.' s. 1a de • 

IdllUfG autoarei. BOlureştl 
o poezie a amintirilor, a melan- ,molh- ultra cunoscut. 3podictic tn' 

coHilor şi a regretelor, - aşa se, abrogarea personaJităt1L Aptiludi
prezintă - îq volumul "Din poti
rul cu rubine" - poezia d-rci Elvi
ra Zamfirescu. In configuratia poe
mală a construcţiei, F;lvira Zamfi
resc;u descrie - reductibial - un 

se 'a _aAUb 

n~a - :\.proximativ autoMografică 

- din poezia ptl care Elvira Zam-

firesclI o modeleaZ:J "Din potit'ul ('\1 

(Continuare în pr.g. 3-0) 
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Cel •• 1 mar. Iim 
de .u.gll peste 
mU ,1 mII de •• 1· 
male s II b • ti ca "MA DIA JUnOLEr 

Un spectacol ne DIaJ vdJ8 
zul_ ulujtor~ captJVQn. 

TEL.: 12-32 
ciuemaCojlrafu.1 filmelor de "au." 

a5teapti ,. amo· 
tie Si curiozitate 
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Inlornta+iuni I !~:!!~L~!J COLŢUL LITERA, ul 
• 

. ~ ,iReCUDoşanld 
In anul 1841, Adolphe Sax din. S2X, inlorrându·sc dintr'o ~ăI;jtlJrir _ Ţi-a p'WCl1l pl'umul pregr1Uf de 

orăşelul beigiaH Dinant a ("reiat; din Spania, a fost intre>b'lt: ,,."li mine? 

primul 'Saxofon,. Com~o~ilorui ~r~ll- ! "orbit s~~miola la l\ladrid 1" v·-. "N~, I - Sigur! indeosebi mI-a lllâcal 1 
cez Hectar Berho~, ,va~and noUl In- .. pcntruca nu cunosc aCC:lsla hlllb. berea şi figara! ' 
strument, a dărull IUl Sax pentru 1- Atunci ati vorbit fl'allC~la ']" "Nu, 
perfectionarea invenţiunii cei 20.000 , nu ~v prca yorh{'ştc in Spau:a". _ Ce este 
franci primiti dela PagaIlini llcn- t D' . ţ' i • I .. ?', _ Ce estc un creditor, Vuiuşo- I 

t 1 ,,· f' 17 ld" ~H" cUln \' a 1 n~e es cu oamellll. ru poemu SitU slm OnlC "uaro 
in Italia". Multi au incercat să imi- ,- "Prin saxofon desigur" - rii-
te creaţia lui Sax, care a fosl ne- spunse SllX, mândru. Totuşi crC:lto

voit, din cauza aceasta, să dtlcă· rul n'a bănuit succesul adcvăr<lt, pe 
procesc im'erşunate. Mai târziu Sax : care l-a dobândit saXQfO!lll~ său, 

rule? 
- Creditor este un om, căruia îi 

spun când vine la noi că, tălicul 
nu-i acasă. 

a fQst numit profesor la COilsI'rva- : care astăzi ca "instrument jazz" nu Confirma.ce 
torul din P3riS. Saxofonul a drve- lipseşte din nici o mare o[cheslră - Cafeaua c o otravă len1d, afir-
nit un instrument al OI'ChC~l1"clor de dans. m(l domnul Ştiefot. 
militare franceze, iar in ultimii !lni 

• este intrebuintat chiar în muzica ___ -...--~~ 

militară germană. In Hl.37, s'a .rldi- ; 

- Da şi îndt'osebi foarte lenld, pe 
mine mă olnlucşle de 40 ani, con

firmă un scriitor. 

cat ilwcntatorului Sax un mOIll!-' f::'tlF'RUMUTUL REINT.~E flmfcjţ1.e 
ment în oraşul său natA Există o GrEU pe lângă câştigul ma· _ Domnule p~rceptoT, n'~lm pu-

serie de 3necdote, care do"cdC'sc! t'al aduco şi unnl material! tea îm:hcia un llact de amiciţie in-

popularitatea saxofonului şi a in-l lire nOI? 
venlatol"UluÎ. \.şa de pildă Adolphe ~~ - Seoate banii, domnule contri-

• , ~~ Ibuubil, apoi vom vedea. 

Acolo unde cnul e veşnic cald, senin 
Te chiamă doru-a.cuma. Tu aripile 'ntinzi 
~i într'o clipă numai văzduhul îl cuprinzi, 
Căci pentru t~ne drumul e de sperante plin. 

Cu ochii 'mpinşi de doruri in urma ta privesc. 
·,Mi-e sufletul ca iarna, şj trist şi obosit. 
Văd doar contul'u-ţi negru de nouri înghiţit 
Şi aripile tale spl'e orizont cum cresc. 

Cu tine rândunică. acum ?ş vrea să vin. 
Să fiu şi eu odată în ţara mea de dor, 
In care râul poartă pe undele lui flori 
Şi să privesc odată spre ceru-etern senin. 

Piciorul meu s'atingă. pământul egiptean 
~i să trăiesc o viaţă de vis şi de tă.ceri; 
Din tara mea .nici veşti şi nici amintiri 
Aş vrea să 'plec cu tine în fiecare an. 

nu cer. 

DlIlllllllllillllllll1l!!lUlII!lU!1!II!I!/llI- .. ----.-.~._._. RnilllllllUflU11IIllUmnllHlUlilIlUIII itI J di tr' 

RESTAU~AnTUl UUlTU~Ul ÎiE6HU" 6 R A OI Ş TE, 1 :a6~1~v~ n v O v 

Dar iatft într'o clipă din ochi eu te-am pierdut. 
Cu glasul biruintii din depărtări mă chemi. 
Rămân. O iarnă tristă 'n al timpului refren 
Se va Întinde albă pe su[lctu-ml tăcut. j!i( 

Verona Brate. 
n 1 -.şi unde uz s'a leganat leaga-
STR. BUCIUMULUI It-rul 1 IUlI? 

Local familblr, grătar special in zile cu carne, muzicii de primul - Lângă sobă ... 
rang, daBI. Preturi mOderate. MfII> .~.~N" 

IIllflnUaUmnnlllmmUiilllIIUIUlU IlI!lUI!!llllllIIIUIIUlIllllIlIlUlIilil!lll :OeM~~CG ~ fi 

TrUDa de balet german Rhenan la Arad I i !~!.I~J~~,J,! : 
Joi searo publicul arădun a avut I prime într'un mod atât de deSăUdr-1 C O .F ETil R. 1 J.l 

prilejul să ~~mire arfa desdvârşifă şit fncdl nici cu cuvinte nu s'ar fi ~ O 1 ~ ~ 
a coreogralwl germane, prin inlcr- {"('lI~il mai bine. J!j.;.I-B. J ~ 
pretarea baleiului Rhenon, care in i PubliCul a aplaudat frenetic unele , ,. 

cadrul tllrneu/U! său a vizital şi :,sccne cerând cu insistentă repela-
'A d l I ro u. I N'a unor dans'l,.i, pe cari artiştii (lU 

Precizia şi gustul ales suni carac-· satisfăcut cu loaie că erau unde din 

terisiicele principale şi cari ati cu- ire cele mai grele dansuri. 

în noul local din str, 
gen. Berthe~ot .. 4. Zilnic 
diferite prăjituri, cioco
late aperitive reci 
proaspete - Iic.hiorurl şi 

DAR 
Anei 

Din cer eu ti-am cules o $/caw'1 nucă 

.şi viu în muguri cruzi ca să-ţi ',re dar, 

In suflet dGruri albe se ridict1 

Să soarbă din a d!"agostii pubnI'. 

Sărutul cel :1ir.l~di te f/l[ioc:ri1 ... 

Şi tremuri loali'J. de-a iubirii har, 

~ Când sângele pe bu:W dă şg 'i~llct"!r"ă, . 
Ca o erec/intii. albii pc al/ar ... 

ALE.\:: S. JEBELEAN 

a' 

cerii din prime.le clipe publicul pen- <eeeee~eeeeeeee 
~!~ÎJ'io,';lIţ;{~·~~~~~ 

lru a-l de/ecla apoi cu un, program 

amplu, in care succedau scenele Numai prinIMPRUMU -
pur coreografice cu cele Jwzlii. 

De exemplu, uitirnul număr a/ TUT .. REINTREGIRII se poa-

programului, intitulat' "Excursie ta rclace ceeace barbaria a 

băuturi. o 
............. HGINt .. H08 Vremuri trecute • • • 

0, yrcmuri tr,:;culc ce n'o să mai vie, Doa1' muzica Îmi mai alin1i 
Sindicatul cultivatorilor de ,0, "iata f?rice şi făr~ necaz, Şi yc\'suri, durerile mele ... 1 

sfeclă de zahăr din Arad- 0, He~UrI de pace 71 nu de urgk, S'a Întunecat tj~tu-mi senină; 
dis~:nlst Banat invită pe toţi cultiva- Vremuri de cântec Şi hn. Azi chinurile îmi sunt grele! 

numai prin dans şi mimică o scenă I ' , 
. tarii membri de a-şi anunţa ," . • . 

comică, reuşind pe deplin să ex- ~6e~~f'I~efi06' pretentiunile de melaJs ce.V a\i du: CUm lant e un pal • 0, Doamne, fi-voiu Cu iară, .1 vor să obţină tn scris sau I)c-o apa c{' curge lf\ vale; O clipă din nou fericit: 
.----------------~--------lverbăî·la sediul Sindicatu- S'au dus nemuri hune ... e .,v~li,".,. S~:u la \'iaţa amară 

N • t re m U 1 I ( II le' I lui di;" Arad Bulev Reg,. Azi lumii intrrgi sunt în c'I!e. Eu pc pământ sunt ostmdit '! 
Romanesti, (InSSI(e 51 1" • ~ ..; 

stnUne In more Qsorll- I Ferdmand No. 41, pâna cel! 
mena 10. mai târziu finea lunei Noem-I 

jamOiarif in 19000", a reuş it să redea 

LIVIU EUG. BĂL\$JU 

'
aL I B RO" I vrie. Anunţările ulterioare l __ oIHilSd~~~KM""~ ............... M;8 ••• iillftee 

77 , nu se vor lua în consideraTe. .., 
===propr.l'ItRAPIlIlI.A=== I ~dată cu anuntă.rile canti-lllJlol~~~~.are~ "U .1~dn~llfl'tl~ cer 

&'----

~ • - < " 

librarie $1 papetarie jtătllor la care reflectează," UUUIi .10_ ... ii:iUN~ _' II 
• A II A D. ~ c:ultivatorii vor indica şi can- l . m lea Germana 
Dul. ReGIna "orlo No. 12 I tIta~e.a de sfec.1ă .de zahăr, ce I , 

.' ' .. 
." '. c"//~_. ~q 

III vor lI~ra fabrl~el sau ear:e a j Berlm,17 UTA) Dllpii erec- cele f-~ermane, cercetări In 
F fost lIvrată. FIecare eUltlv:a-1 tU!lrea U~îunii t.uturar aşf:ză· gătură cu configuraţia ~~ito 

tor poate ceree 2 la sut~ dm mmtelor mdustrlttle care se a li cestei nobile industl'h, p 
caJntita.t~a. de sfeclă ·furmzată ocupau cu ceramio şi Deot'· tru u. Ii facilitate importur 

Infanteria 
germand 
lrece la atae 
'mpotrIva 
pozlllUor 
Jnomlce 
(PK.Ob.) 

să o prlmea.scă sub formă ganizate pâră in prezent, într'o! . 
de melas. Preţul .melasului grupă numită "Indul:ltl'ia cera-·I unor a~t[el de artIcole. 
este cu 50 -procente. mai mică" .nu. fost intreprinse atât Germanw, care DU pot tJ 
scump ca preţul sfeclel. De- de grupurile· române cât şi {ale In România. 
spre aprobarea cantităţilor 
cultivatorii vor fi aviza..ţi la 
timp. ?o.'lelasul preluat tre
bue folosit ex:clusiv la hrana 
vitelor. 

Sindicatul cultivatorilor de 
sfeclă de zahăr din Arad

Banat 

Ati semnat la 

Imprumutul 
ReIntregirii? 

lltpte tU: strada In.r'o IO(illl1ateSOYlt1lc6. (PK. OD.f 

,II j 

'. 
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U uminică, 23 Noem'V!;e 1941 FRONTUL DB VBI~ -
;J8 ZamflreScu: "O In POT IRU Leu R U B In E n Mort în vârstă numai de 19 ani, 1. 

în ziua d~ 4 Septcmilrie 192ii, Mi- 1 
~D~ (Urmare din pag. l-a) hai Horodnic n'a putut să-şi mani-

~", mulcomeşte un dor al ti· Şi astfel "din potirul cu rubinc" feste toată plinătatea talentului său, 
ESli ~i al intomnărilor. Licoarea nemuririi am s'o bea~l" dar a reuşit ~ă do\"e(lcască posihili-

...... m trece vremea, Crill! p. 83 Uiţi de mare scriitor, 
~teţile cum vin VersurHe Elvirei Zamfirescu plnc. Dl Vasile I. Posteucă remarcă 

RA ultimul meu vis ... · I In atmosfera pregătită de anumitc in scrisoarea adresată d-Iui 1. E . 
...... cât dc crud abis . I atenţii, dintre cari unele ar putea Toroutiu, la 6 Februarie H137, că "e 

1 fi 'ntrc. noi de-acum!, .. " j lipsi cu folos, Elvira Zamfircscu Cl'va de viziune in "Haiducii". In 
1 pag. 47 mărturiseşte - calm şi frumos - timp ce la 1926 (data când a fost 
tira Zamfireseu e în căutarea iubiri triste din anii adolescentei, scrisă piesa, n. n.) erau "en vogue" 
lmnificaI~ d alt{ 1 _ t·. risipite într'un internat cu fete mul- .. rădăcinile pătrate" $i gOlidunile 

3 

-.,.' 

, I ... ., a ee, a mo 1 . d . h' II d' , . 

1 

discret ion al di i" d ( l' - le ŞI orurl. Ne regăsim - în ace- arg eZlcne, oro. mc mCerC3 !i-a rl . -
t , r ]an CU (IS It" â" d 1 ~ ~ . .. 

m
. nt o 1) v' s e pagInI m npte e visări - în pos eZe cu povcstea tarammll lloa-
a pers na o suava epIs- . V'" • • • 

a conglomeratul . re proprie rastIgmrc de Ideal comlln slre. VIZIOnar în măsura 111 care 
Ul poe I . . ă •.. d' i '1' 

florl'le "'Iba t •. ŞI S rac, t"nJllld după vremurile in 10 ce n ce mal mtI t IIteratUl'a În-
.. s rc pe campic ,- ... v. i . 

·.t s1r t d t a v, d \', t" carI poezia era o sImplă dlstr'l ctie cepe sa se impartă n romancas'~ă 
. s , < U e o mna n ° la """1 1 1 d . "d "H d-...... ., din ă ţi- 1 t' {l' casă. penlru a iveI'sifica plic- ŞI JI oveasc .. , oro IllC purta pe :r '.~ urm am cu {'s-o le f . . ' " .. '11. ttU te ă dragostea 't " " Isltoarea monotomc a lecţiilor de umeri vIziunea vremunlor, can eer a nasc Ul aţ..... 1 b v d' CV"" . -

l
a ge l'a sau naturale. In nou ap1tam Şl mlshcl de con-

v ., p. Cartea prietenei mele, Elvira Zam servare a neamurilor pe. linia de-
cum~ar~rea JertfeI. pe~llru('ă i firescu, n'are nevoie de reclama... stinurilor, aşa cum i-3 ~cds Dum-
poeZIe lIlseamn!l'- în sme - Pentru sângera rea din pagini si ne zeu în cartea cea m·lt'e." 

~
tfă. reţine att'nţia poetei: pentru gândul care animează pe 1 "Haidurii" lui Horodnic n'au ni· 
ochii cititorilor, mai bine Elvira Z3mfirescu. metania Însem- mic comun cu piec;ele fabric::ite 
uio~:lrii lacrimă o vreau nărilor de-aci, - recunoştinţă... pentru a fi jucate fastuos şi -" poa. 

ieh • H d te - de ac('~a lip;;('sc sfor!'iiloarc-
II 01 oro nie: "H~IDUCII" le declamatii. La Mihai Horodnic 

~8d In t,.~, tnblomrf_ Cu o scrlsoore CI Jid Va.sl1e' 1 t~tul, e liniştit,. ro.mânesc. M·:Jtivul 

!
:teUCă ,";;' I"d~O"D~'d lu' 1. E. Toron/iu. 74 pagin! plCsel e împlettt dm ura, pe care o. 

Pretul lei 30 .•• BucovJno"-Bucure$tI. are haiducul Toma pentru Soimt'n 

hM Horodnic - aşa Cum se 10 editează l\H ha 1,', HOt"oebic. In pa- I C_ăpitanu1._ Pentru h,ai,duci, in afa-,! 

! 
din ysc~iţa biografi~ă dela in- ginile acestor reviste s'a revăr:;a.t l'

a , de C('lmă, tira !tII :o~a bt.ă de i 
, tul cart11, pe care n o semnea- p;ândul frumos al tanărului Mihai Şo~man, care le era t:apl.'~n, ŞI ea-
.1 Vasile 1. Posteudi, deşi o re- Horodnic, expus in versuri bOltl-a- ~.UI~ acel aş T?ma, c~ :m.l in urma I 
~ică în scrisoal-ea adresată d.lui ve de limpiditate. Il )ur.as~ credm~ă, c<l~d I~ltrase ,în 

ale., Ilie E. Torouţiu - a fost un Milud Horodnic a scris c1tev:\ lu- ce~ta lUI" ~ra me'l:phc'.lbl~ă, Ir,,~e 

f
\'ine.~n talentat, mort În primă. nări bune. dintre ~ati :lUmai piE'~a Ş01~an ŞI roma,. însă., c'usta o dl
vieţii. Nâscut la 2~ Iulie 1 H07, "Haiducii" s'a păstr1t in întregime versltatc, de cOI1vmg,e~l. ~ntrat .tn 

3tul Rika, din judetul ~ădăuti, şi care a văzut lumina tiparului, I ceata hal~llfească a, IUl
v 
ŞOlmal1: 10-

~i Horodnic a urmat _ în sa- prin osteneala poetului Va .... ile I. ma urmarea numm sa ind\~phnea-

j
nah1l - $co,o,!a primară, desă- Posteucă şi bunavointa ri prof. 1. scă o răzbunare: sa-I omo.:m\ Ex
'd . t d"! l' plicaţia vine in scena VIII din ta,. 
m U-Şl S il 11 C la leCtiI • .l~ndo- E. Torouliu. O alt,ă piesă a lui Ho-
Hllrmuzachi" din H5di'illţi. Ac- rodnic, . File de poveste", s'a foicr- Moul II: Soiman a iubit () femfe, 
'd din a diror drago~te nef(~ddtă s'a 

atea literară O începe la ,'evi- ut in afară de câteva rra~ment(', 

f. 

. zămislit un copil, Brllmărd, Cl1re 
"Mugllrul", pe care o scotca o c~rl au .fost .publicate - aEHud de creşte-a laolaltă cu haidndi. Fe-

ă d t ' t' l' ,cateva CiclurI de poezii - în volu-
e en IIZ13Ş 1 C eYI C(lOltI-. meia tlCeasta insă €r3 nevasta lui 

, .. v' mul antologiC: Mihai Horodnic. 
d-o in reVISla şcolarească ,,!\fu- ! .,File de noveste", apăTi.t in ~1Il1l1 T.omvu" căci .ac('st~ s,i.1io;e :- cu an;e-
~ pe care - ajutat de 'alţii ~ 11936, la Cernăuţi. 11111 1;11',1 --:- JW pănn\ll fetel, ca să 1·0 

. oen, Ea msă, nevasta lui Toma iu-: _.- r •••• ~ ••• ID&:I."a:1l.0~ ........ fNOe .... 80_..... hl'a pe Şoimfln. Nil e l~r('11 d~ în-

?ANJfaCDlele care se Dun In calea aiDlor8ril RUSi e ~~!~~~~t i~l~ir;~:'~ :;e~:~~d:i.şij~~ 

25 WIPI cu PETRO[ 
ar trebui să ardă deodată, pentru a obtine lumina ce o 
dă un singur bec TUNGSRAM KRYPTON, Dor lumina modernă 
Krypton nu este numai abundentă, ci şi de o culoare alb
c:ugintie deosebit de plăcută şi sănătoasă pentru ochi. 
Şi toate acestea 10 un COf1sum de curent foarte redus. 
gratie gazului nobil KRY PTON, cu care sunt umplute. 

, ~ timp ce pe Iron/[Il de Est pril- e/l a,iulorul Ce/OI' mai puternice o~orî ne:vasta, Fruct:II dragostei 
JJrea Rusiei conlilll/(l cu o repezi- I spărgllloare de ghială. In afară de I (hntre ŞOlman şi ne~'.I';ta ,lui 'Ioma, 

le, am, ce fn ce mai mare, An- 1 asia traseUl său normal durell:i1. 29 1 Brumărel, .avea tre1 am... roma M._ •••••••••••••• ~.9""~e ... Meaoe_ 
şi America, se străducsc să de zile_ avea de răzbunat o iubire, După 
un sprijin ctit mai urgent a~ IAd I î • ă C 1 B re va fi 1ncurcat toale mijloacele. AI I I t 1;1oC .. , , " : oua C(l e nconJoar apll u- 11) d r' .. "" (00 '" Spa f 4J t:..flJ (an :li E,."itPa d,p 

U!, ahat. Dar -asIstenta Rusiei, nei Speranţe, spre Golfllt perlic şi' r ectlUnea cehI de naHlnrl Ş1 IA ~,,~ ~ Ulii., ua~u ti\.. 
i; r./!tue .? . problemă foarle gravă, I necesită 'f1 zile de navigaţie. O cG-; 2). tr~darea, Toma va r~rUl'ge la o ,Uomln.ft li din SGOl!e 

le dltlc.dă. ~hiar ~a~ă puterea I le feraM de 1500 km. traversClJză I mIşelIE': va ataca pe ~01.;n:m p4O'1.a • ~ . 
producţie Q w,dustl'lel de urm(!- j hanul şi duce la Maroo Caspică, un spate. !oma va ~ădea, fn<;a {'edep:,It U l!- savant a observat ca I după consumul unei canti-

. ~t americane. ar fi suficientă' de materiJllul trebue sii fie trans- I rlr~ S()l~an, .căpltanul i)e rare l-a I dypa consumarea de nlcool tăti obişnuite de alcool (pâ. 
~ru ~ satisface, 'in ace/aş timp bordal şi transportat pe vase mici 1 ÎrI.1l1nglllu t ~llş~leşte. , '.. tlI~pul ,n~cesar pentru .~dap- nă la 600 centilitri). S'a ară
lmal'lle cereri engleze şi pretcn- spre Astrakan, care se afltl dej'l tn I Per:tru ~.hal HO:'od'lIC, 11IT,mh-! taI ea ochIlor l~ întunenc e:- tat că 4 ore după luarea. pri

'1 ,!"oscovei, <1.r11l17tele sovietice ra::.a de actiune a aviatiei germa-'i rl,~a Şl lacnma noastră -:- ('a ~ tar- te cu ~ul~ ma1 scurt decat mei cantităti de alcool, con
, fP ~ IJr putea găsi in ac~~~e fnt~-I ne. A~est drum, ca să fie parcurs, f rbvă r~cunoalitere a nn/~l plec3ri in ce~ ~blŞ~UIt. A~east~ s~ ex~ tinutul de vitamină A al 
.\Ş o .,d.e. ar~nament. un spn]Ln ven-I neceSItă dar, cel puţin două luni. Ilrgenda... pllc~ prm . acela ~ca _san~el~ sângelui se ridică intr'ade-

I Şi eflcace .. ~{We de transport, A treia cale. care ni se prezinld. PETRE A, BUTUCEA conţme z.nal ~mtl.lta vlt.amma văr în medie cu cirea 7%
, 

/" cele acceSIbile, sunt mult prea este ruta ma/"itimii de 20 de zile j A care Joaca un rol ]mpor~ i ă ~ . 
oi şi foarte gr le ' 1;:PiIP::il:iillillliil'liFil:;llIlI:l/lliIlm:'llIH1lplf! t '""'t nt li V d ~ î ceeace nseamn· ca pnn ac-
;J e . spr.ţ Vladivostok unde materi:llul, iiÎ:i';%':'::i':;':";:I';!ii:;/::i1î:.:::m;:li,I!!il,I!:: 8!u pe r e erea In n- t,l'llrlea alcoolullll' se mobl'll'-
t'Uc:m mai Îlltdiu d,-umul State- Înainte de a aju'nge pe front, tre~ II' f"''''C·'''' ....... U'' .. u'' .. M .. '''' .. '''' .. '' .. '''A·''' .... '' ...... '''A ........ '' .. '''''' .. " .. ~ t~neţric. A10cum se fa·c e:Xt-pe~ zeaz& vitamina A din diferile 

nite: la coasta rUSCU$ci! a bue să ia drumul lung şi de puţin r i P R M ~ r!en e cu p~rsoone con .ro-
anu/tn Inghetat de Nord, Nu i folos, al Siberiei, Ceeace ar putea \ !_' ~ __ lan. du~se c~ntmut.lil do. v.1ta-. le locuri de acumulare din 

Glilvaerlca'e din pl.· A ~ c 
poate 1J0rbi de lHurmansk. căci ajunge (leolo, din acest material. ar ~ tlnl. 811' ,1 .rg'n" ~ romă a sangelUl lnalnle ŞI corp. 
, mul de fier al acestui oraş este ·,/i. fără indoiald necesar Siberiei: : '.cllllun ,1 articole ~ .............. ~e.MH" ................ .. 

. a intrerupt dealungul mai mul-! Orientale tnsiişi ,'E de cor ati" • de';, 
11 P t ' _ I . ~ er,'.' Si bronl ;; 

• $ee oare, care se alUi în mâllll- r Se uede deci, că dai fiind ca.- ~ § 

ortur Finlandezilor, Arhanghelsc, in- I denta cu care se precipili1 prăbflşi- ~ IOAnOUICIU I HARTMnnn ~ 
le. eaţd din Noembrie şi n'ar putfa I rea rusească, ajutorarea Sovie/elor ~ ARAD, PalatTJI MiDOI1UJO ~ 
fl C mentinut permanent deschis mei I nu este decli! o frumoa.gă formulii ..... ,,"" ....... , .. ,', ......... ,'""}}W!I'i·WIIII1ll1!l[l .... I'11l11l1l1ll111l1!m!llI!lIII~' 

. Uff!UI!iI hIiIliHmi((I«1 UHIH!lH!.lI!HlllImmml 
JMtJÎ'" ...... "~' ... 1NfIH ~ ............ f)e ...... ~ •••••••••••••••••••••••• ' 

s' dii11ll 

Inlanterltlll 
Qermanl 

... 11(4 an tren 
10'leUt de 
marlarl pe 

linia Smolens,,· 
"05<018 

(PI(.Ob.) 
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. "Uzinele Stalin" din Rostow 
'Armatele germ~ne şi aliate se a-I fel de rea. Lipseau unelte in deo-l 

propie cu' paşi rt'pezi de oraşul Ro- ; sebi instrumente de precizie şi ma
stow, După ultimele ştiri a fost l1,- I şini spedale, care au fost repede 
juns oraşul Maripol dela :\IQrca de I stricate de aceşti lucrători atât de 
Azov, care se găseşte la circa 200) putin pregătiti, Situaţia expusă nu 

~ km, de Roslow, In Rostow se găse- 1 era numai efectul dificultătilor ori
ste insă una dintre cele mai mari· cărui început; ea a rămas până a
uzine, mândria cunoscullilui phm stăziabsolut aceeaşi, ori unde ru
cincinal so"ielic, "Uzina Stalin", ca- sul 'vrea sil.-şi arate dibăcia în pri
re trebuia încă dela inceput să con- \'inta manipulădi unei maşini, Fără 
stitne una dintre cele mai mari re~- indoială că salarizarea insuficientă 
lizări ale "Paradisului muncitorilor a contribuit deasemenea pentru a 
'şi ţăranilor" sub auspiciile" In- lua lucrătorului orice dragoste de 
tourist"-ului. muncă, nlvnă şi ambiţie: venitul 

"Cea mai mare fal)rică eUl'opea- lui lunar abia dacă poate atinge pe 
.ă de maşini agricole" Il fost termi- acela s;';iptămân:l1 al unui şomeur 
aată in 19::10, sub conducerea ingi- din aşa zisele state capitaliste, La 
nerilor-construc!ori americani şi ~e acestea se adaugă şi incapacitatea 
atunci aparţinea grupului de 518 "tovnr5şilor conducători", care a 
fabrici C:lre rrau menite să constru- făeut ca defcclările maşinilor să se 
iască fLindam('ntul socialismului, ţină lanţ. ceeace a necesitat inler
Specialitatea uzinei era fabriC3r{'a venpa specialiştilor din străinătate 
maşineloI' de treerat şi secerat com- pentru a le putea repune în funct iu-
binate a cărol' întrebuintare pe ogoa ne, Nu ·('ste deci de mirare că uzina 
rde imense ale URSS apărc,l Cu îşi încheia In fiecare an bilanţul cu II 

totul logică. un deficit uriaş, şi că se proceda 
Infiinţarea şi functionarea acestei mereu, la cunoscutele actiuni de 

uzine constHue unul dintre cele mai "eu1'31ire" împotriva cefor acuzaţi! 
instructive exemple ale planului de acle de sabotaj, etc, Urmarea a I 
{)conomic sovietic, Deoarece con- fost că .atât massa mnn~itOl'ească I 
slructia a. fost realizată cu ajutorul efi! şi într!'gul personal conducălOl' I 
at:lt de dispretuitei străinăIăli capi- a fos: în,t~'un neconte,nit d,ute-vino, 
ta liste, dificullătile au început să 1 aşa ca 1~lclodată nu sa pu, nt lucra 

~ ă l l' l' f t' cu adevarat, apara ncnum, l'a e '3 Jl'lca a os . , , 
t-· t 1'", 1 D 1 In aceste conditiUni esle dei:1 sine 

aşeza a In s epe e llhlllse a e on- ",' • 
ului deoarece maşinele combinate tntd:s că uzma n a ;un~tl~l,wt ~lICl- I 
de t t ' at '1 '1 ă An aC'l odata cum tr.ebue, In ulllm~l am în-I reeera ŞI secer< Ş g s"",u " , , 
cea mai nimerllă întrebuintare, In- treagu s.eclle mecamcă şI-a Imcşor~t 
trucât nu ~ găseau lucrători cali- produ~tla Ia "extrem: aşa d re,~rl-
f ' ţ' ţ - .. d" -" le agncultul'u ruseştI au putut 11 tOt lca 1, flrllnu ]n mlpreJunml au " , , 
r t t " v ' " â' m:ll putm sahsfacute os com ranşi sa-şI caştlge p mea U' S r . d'-
CfI muncitori in noua fabrică, HI- "zl~a ta m" 1Il Ho"tow nu 
sându'şi în paragină ogoarele lor c,ste smgura ca,re a e~u:lt. ,Marea 
O.din'lon.:, al,'t de 1 '"(' "C hp~ă de j)1'oduse mdustl'J31e dm Ru-,,1 a a pro( 1"- IV". U , , d~ , , , 
toa! ă i t 'd t'l' Sia de astă7.I a mdustrlel europene e c noua n repnn cre u I IZa. .. 
?t 000 1 ăt' , ~ ,pentru anu de dupa ferminarea ac-
~' , ucr Ori, can se gaseau 111- 'v' , 

Ir'o neagră mizerie nu construi tualu!ul l'.a:dJOIU o nouă ~arcmă. pc 
, se f ti' d t' 1 l • seri locuinţe pentru aceste multe care ~r e e In u~ rIR e a e contl-

.. d ' p.' 1 1 't nentuItu vor trebUI să o ia in con-mu o oumell!, u \!r1f' e oe-tlm e ca-
re merită acest nume erau la dis- sidel'are pentru ani şi decenii. PCI'!-

poziţia specialiştilor aduşi din străi- tru industria noastrli şi tn special 
nătate şi a "tovarăşilor conducă- pentru i~dustria ro~ânc~seă ,P.r:e,a 
t '" D x 'ţ' t' • v ... SI' deschId astfel noUl marI poslblhorI. up.. ca Iva Imp Insa pl'Ou- v' 

1 a 1 't l f t.... 1 tă d taţl de lucru, care vor eonstttlli un em· OCUlfl\e OI' a os J ~zo va e 
" ' v. ('lement ele o însemnătate deosebită 

"Fabkom - comitetul conducator l' pe t . int . 'ţ" .. 
l a b" , '. n ru reaga economIe a al'n, a l'a I'1Cel, - prin constrUIrea Jn 

grabă a unor harăci şi prin ridica- ·1' ln!mIlHlIllIllillIIllII!lIIllllllllllllllllllllllll!lI!IlII!i1lUllliilUlIIiIIIllIIlIl!IUf 
rea unor corturi pe toate locurile , 
libere din cenlrul şi pieţele oraşu- S A PRELUNGIT termenul 
lui. Cea mai mare p1Irte a acestora I pentru semnarea IMPRUMU 
'este [ncă şi azi locuită de muncitori. I TULUI REINTREGIRII, până 

Situaţi a in sălile de lucru era la II a 1 Decem bri e 8. c. 

................................................ 
r :~.: .. :,-;"'l""",.?: ''''-V'''''''',': 
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de trans
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frontul de Est 
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BĂ TRÂI\JETE FERICITĂ •.• , 

... ~?tă dori~ta fiecărui om, să-şi poată asigura o bătrânete lipsită de 
griJI, Joaca cu perseverenţă la Loterie În tinerete ca şi la bătrânete 
şi vei câştiga miHoane, ca mine! * Jntrati deci in joc la clasa 1 ;~. 

.. 

lOTERIl\DE STAT 

ORICINE 
chiar şi acei ce cred că 
au În viată nenoroc, pot 
câştiga la loterie, căci 
norocul nu alege, Poate 
că azi e rândul tău la 

MILIOANE 

!RAGEREA CLASEI 1-a are loc la 29 şi 30 NOEMBRIE 194 f, 

, 
) 

l 

NOROC! LA COLEC'IURA ~~M E Il C U B'~~ 
BANCA GOLDSCHMIDT S. A, 

TRAGEREA IN C(JNIl NOEMVRIE 

.---------------------------.. ------------.----------------------------~ 
Un nou tratament o ftzUa pe Iron_ol ril

silrltfilD Iii "OIW.IUI AI· 
bils(ril" spAniOla Berlin, 22, (UTA). Bolile de pie- măr, au ajuns la rezultate 

1(', care obişnuit se manifestă prin-I mitoare, aşa că se crede că mult 
Berlin, 1. (UTA). Din comunica.-

..~ tr'o înf1amaţie a epidermei, în tel"· i, din cnzurile de exeml;', provin eli tele referitoare la vizita am ...... sa-
la meni medicali poartă numele de 1, d . : ~ 'P" I . 

dorului spaniol la Berlin, ftlcutd exeme şi in popor denumirea. de \' lipsă e vltanuna" ',n ~tlce ea 
..Divizi.a Albo:slrtl" spaniolă pe fron- pecingeni. O parte din ele sunt s',a putut observa că vltamma "P 
tul răsăritean, se aflil ccJ voluntarii 1 <li t a pro"ocate de factori exlerni - iri- luată ca me cament, cere un r 
spanioli au luai parte la luptele de- ta~ii de piele _ iar multe altele tament mai îndelungat până ce s 
sfăşurole la Nord de lacul llmen, ' 
la râul Volchov, Unităţile spaniole sunt provocate de cauze mterne, de văd rezultate. Cel mai bun trata 
au putut constitui un cap de pod ~xemplu deranjamcnte nutritive. ment este făcut prin injecţii zilnic 
la rdul Volchov pe care· l-au Toate aceste excme, cari nu prezin Deoarece citrina' _ după cum sp 
apărat ~i construit mai departe cu tă un pericol, plictisesc pe pacient , d' Iă â' 

., şi constituesc o . problemă pentru ne şi numere - provme m m I 
deosebit succes fmpotriva atacuri/ar ' ă l~ "'e' 

m, edic, până când li se găseşte tra- se recomandă zilnic· puţm 'amal. 
disperaie sovietice, Cu prilejul ace-
stei vizite a ambasadorului s])(Jnio/, tămcntul nimerit, FaptUl că mu1te ' ••••••••••••••• 

comandantul trupelor germane a dintre aceste exeme sunt umede, AlE nIl un E I 
Oferit generalului spaniol Munez adică spurulează, i-au făcut pe me H • • 
GraMe comandantul Diviziei Alba- dici să creadă că în domeniul exe In curând se des-
sire, Crucea de Fier acordată lui de mdor, prdacerea continuă a per- ch-Ide b-.roul ' 
Fiihrer. 1 s'au explicat apoi amba- meabilităţii pt'reţîlor celulari, are 

sadorului spaniol din pasi 111 de mare importn nţ ă. De curând se cu - ro :'1-10 C III r u' a " 
observatie al unei uniitIţi de pe nonşle o substanţă, numită vilamina W 
f t d r perat'uni7or "P" care este responsabilă de in- I 
sfârşit s'a dus la ambulanţa datorită acestei propl'ietă~i de os-
;r~~ 'inlu~~e:Ş~~;;:ta a :Uuati;i, La lel'penetra\ia vaselor corpului şi I 'S'tJ"ada Robu NE. 2. 

principală a Diviziei Albastre şi a moză, s~a ajuns La. concluzia că prin unde găsiţi toa.te reRl1r8el~ 
! '1 de vânzari şi cUIlll1srărl salutat acolo pe toţi răniti spanioli această vitammă, cunoscută in co- de tot soiul, fără @ă pier~ 
vizildndu-i pe fiecare in parte, din- mert sub numele de "Citrin Bayer", deţi tiIllP şi bani, 
(re cari ltumeroşi ostaşi au primit se poate ajunge la vindecarea exe-

1 
miJLOCIREA afacerilor dacom-

f 
t 

f Crucea de Fier, din mâna comon- melor, efI nu sa mat tace astazi dll 
dantului lor. Munez Grande a glo- I Aceste încercări despre eare in- Buret.e\ de OlteRI şt motl •• caror 
rificat armata germantl şi pC: formează "Mimchner Medizinische dibaCie ŞI harnicie e Ol1noscutl 
Fuhrerul său . :Woc-henschrift" in ultimul sau nu-I ........ 4.HI.H.~.I ... ~M".e4Mt"'i 

................................. 110 ••••••••••••••••••••• M ........ f)~ (!;'MIo..a~' ... ~" .. ~IM\I~~ .. M/CI4 .... ~,. .... ""~"~,. .... "'1I 

DIRECTlunEA BARULUI FLORIDA are ODoare 8 anunţa senzaţionalul prog
ram pe Juna Noemvrie t.n frunte cu 
celebrul duet femenin MAR Y AN D 

F LOR E N C E şi senzationala dansatoare Caucazisnă O L G A împreună cu alte numere de atracţie compleet schimbate. 
Se servesc imbisuri speciale inainte de inceperea programului.. Celebrul J A Z Z FAG H 1 URA - W A G NER. 

.. ~! ••• ~~ ..... ~ •••••• ~~~ •••••• ~.~!! ........................... ~ ... , ••• ~,. ••• ~ ••••••••• !!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ••• !!~ 
. TIP. LOVBOV .. 00., ARAD .,.... 
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