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lrCI 1001 dt rAzboi Ilftnt ;ll~I~lil· Ifir;arl~111! 11'8 D~m'~'I~nl~U; I~· rinsroi11-t 
o!lmpltnindu." • luni d' ,"'ba',' "n g1<" romdM,tt. ia, ,"p"'''' I tifil I 51 II p. li I II Uii U 
~minică, d, prof, Mihai An/om- prinostlltli nostru de recunoşt nfli : 

t' v ccprt'şediniele ,i preşedintele' faţii de Mm'eşa/, este 'jtlrămdnlu/ dc ,; BIseri.ca ortodoxă a avut in 1, - p.;mtru car, e ac:ivi~ate ~ he 1. P •. S. S. ,NiCOlae Bălan. 
, -inlerJm al consiliului d, mi·' credinlă, fată de eroi, cari s'au jel'I- toa.te timpurHe. având ş1 in • m:,~lţi au suferit marUra-. M"tropohtul Ardealului, du-

Jtri, a rostit o clwdn!are [(1 postu- ! {It, nu lacrimi de desniidejde ci i rr9zent un rol preponderent' gii -, astăzi după el1berar2a' pă care au urmat cuvântă-
,r
le 

noosire de radio. : imll de s~i1uă, se cmdnc S(I le adll- : in vIata românilor. Biserica din molohul bolşevic, tot lc~ I'He mal multor demnitari. 
s! 1)-3a a orălo! că, sunl ., luni de c,'m, căci ::uma aşa se slăueşle un şi preoţi~ea r0ll!-~nă au .ti -, rarhU b.isericii I ortod~xe ~u i ~er~m~n1alul tâ!nosiril b~-
2 nd oştile M, S, Regelui Mih'l 1 N~(,m, D-se/ " m~i avut c[winte dl' nut treaza conştunţa na1]0-, fost acel cari s au grabit din .. serlCh din Sucl81a, a ofe:nt 
~~t pornit lupta de iniregire a ho- reCHr!oşL~,Iă ş~ de im~,lrbălare pen- nal~. şi. a~ animat ?cţiun~!e i toate ~ .. colţu~ile ţării să d7c~1" !,opulaţ~ei~ car~. s:a a~Ull&t 
,1 ~elor, sub conducerea MO,l'eşaIU- Iru rănit 1 raZbO'll.lt,1I nOSl~tl, s{dnf,: CITf~n~lO~.lor~,!n tlmpU!t1~e .. mâng~lere ş~ salutul ~!~,tr.i~: In numar lmpr~~lonant (la llla 
, 1 Antonescu. deascmew(l a ad,"'ad (tluznte du-. de m-:rre ŞI, sla!lnmre sirălna. Muma pe liamântul e;:{;eJ ;~, ,re, venind şI cl;n satele In
raMaÎ departe d, Vicepreşedlnle, fn oase vi'idrw."lll!' ş: orfallllor d,~' S~,nt cunoscute nlJnumăra- Dacă eliberarea Bucovill&:: veciD8cie, un prUej da pioa
rtilJinte calde Ş simt te le adresea- războiu, • ie d;n fapteie preotilor ro~ şi Basarabi,ei s'a ri.~al;,za-;:· să recu. legere şi destindere 
er celor pă1runşi de tin adânc sen- In aceste c'Y5uri cdnd pe pl'!ltu- mâni de pe tEritoriile coh'o- prin vitejia şi spiritul de j, It sufl6tească, după un' an de 
: C11t patriotic, spundnd că, cine riie. MoldoveI, plaiurile Vocvozl/or pite de duşmani şi eUberate 1 fă ale ostaşilor, la rândul s";;d~Iinţe s~b cnutul s1:ăpâ~ 
:ft le Pc.1ria drept culme de cre- români, Illplă armata Ţi'iril ţi ea astăzi datorit elanului sold~~ i lor, aceste calităţi au fost, nud bolşeVlce. 
~ nrii, , prima după Dumnezeu, a~ lupUl pe11'rll a putea stl1pdni pă- ţnor noştri cari, crescuţi în sU,sţinuto şi întărîte prln cr~ \ .t\,:::.=Ji]rln, li., C~~i':~m 

lu îŞl dd ~ei1ma ce a tllscmnat rea mântui Pa/rei pdnă la marginile leg~a creştină, n'au precupe--) d~nţa in Dumns:ze\i, al Ca~ I ;HMta:!laeo.e."G.~<9':i~ 
zarea turt. de că!re d. Marcşal sale, pentru a prăbuşi duşmanul, d. ţit jertfa sângelui pentru rul oslaşi neinlricaţl . aunt , 

fii n Antonescu, fn dreplurile sate m'nistru a {It rmat că, Neamul C'!fe Cruce, ci şi-nu sacrificat vie. preoţii, ~ai căror presti~;.u dai PnsiDUltalilO nreUucltel 
, orice. ştIe să ridice din prăbuşire catape- ta pe altarul Patriei sI pen- prezenţa pe cAmpurde de i, ,~ ". 

ţ Finlanda şi Romdni~ au sim/:t tc~me, Cl'm li ştiut România să fu. cii, iru triumful ::avilizRţi~l u-en ln"tă, a avut darul de a. da. , atan&Biare alo Re.cnutUi 
, v~ra ~o!şevismtllr1{, dar ar li {asi m"r:tă s(I fle sli'ipdn, ferm ~ândll-şi , ştine. porn~re' d! acţiune en}'ilz~~:S~, E_rpo:: {ţ'a "Pu!ert'f! Economici 
'<1eUltab,'i marşul moscolJit asupra cUlJdnfarra, rostI/li cu ocazla popa-! Şi, dacă In trecut, in t!m.. mului ostaş.es.c, adallgand un, (;Crllz"IlJ! - Di'suo/farca Rhejwr;iei 
fO~lro~el tntregt, da,că .războiul sfânt StihIi d~ răzl'ol cu ocazia fmp 1

1n irli . purile de urgie şi reslrişte plus la pagmlle de glorie al: Srl!U'.'o'lfC", care s'a fnch s rec('lll 

M r fi fost por~lt, lar ~enlru 1)0' '~ S lun de Inple, c~ lndemnlll: preoţii au fost sfetnicii şi pă. isto~ei. _ . . _ în CIP tul(l A/~adri, Sirc/ssbllrg, a 
SI mun(~mul ar '1 Jost lra~netlll CQ- CU Dumnezeu In'l[n(e" pentru, rintii sufleteşti celor căzuţi ~', b'serc~ işi conţ~nua fnf<1jişal penlru prima ('fiul pnpul.Q~ 
s ar Il ari rddtlcln le naţIOnale. drrpto!e, pentru plfmdnt ŞI pentru. în rob~e, mentrnând un mo~ inalta s~ mislune covâ~ş~toa- trel din aceustă regiuIle, s iUU/;,fl şi 

ne (n c,ontinuare, D, Vicepreşed nie Cl'Uce! raI ddicat printre cei nă. r~, dE:sfaşurâ!1d o a,~b~ta~e· poslbilih1li/c productie! al men!are 

I wblinlGl ei't, fn acest popas eIJOC(!- T IUI.1SLI DIN ASTIA ŞI RE-. păs1.uiţi, - care la un mo~ bm~uvântata pe pamantu~ a Rc:chuluÎ. O altă sectie a pre~ 
c r, de lupti1, al:! cU~ine sit ne In· I GELE ! : ment dat să aibă vlaq:'l no- :;~:'Cluma! al Bucovinei ş~ zentalt adoptarea campewie: de pro-
~ tndm Mareşa/ulm, erofl:r noştn I n i cesnră de a scutura călnş~le B" .. ":,a!?~b el. In cadrul acestei (Jur/'c {ji;rnwne de c(/[re popoarele 

el fraţilor Iloştr: germani cari au TnJIASCĂ ROMANIA ŞI MA- 1 şi a ridica fruntea _, prin ;3'{'a"vit~ţi, re~ent,' ~ avut IO~ {In:' :fali', In donă Irule imrnse 
b 'plat şi uu muril pcntru desrob:- REşAr~UL 1 , : propovăduirea IegU lui Crist t~rnoslrea blsericJ~ orl,?dol!- " ,,', ':"t:l"r.~,'r,'t(' f:,(lator:rile 

d;n comuna Sucle18, dlD a- "" 1',' intr'a'iel r:T,'<' o 
~'~"'~~~"(I!." •••••••••• 8~ ..... e ••••••••••••• ~ ........... propierca T:lraspolului. Cu (·y."r)"~'f (' :,~::'rl'l,; ,l·· ",!y,',j !,,~ c: rJ~t 

Si~u~._i~ al;m.en- 1 )tDr~ 
ia ~a.lel In Egtsp~ l' 

fr~, Dup~l, elim se .ommttl dn CaIro, "De pe pământul dezrobi!, in 
pan prOU1.z'onan"(! ŞI '1!IJ71eniat'a popu-1. • 

8lCe61o;tă octf.lzie au sosit In k h'ld(l gospodiI:' ic:', unde cu 
localaf!.le înalţii :Ierarhi ai P:"I~t fi pâ::uiL' [ll'·nc'pii'e daŢlcl C,!

biserlcil ortodoxe, P. S. S. "c frclmf' sl1 SI' CO~N,"~:â; !!r::'!(' 
N tcltls Fopovici al OrăzH, gospodne !)(n!rp a obli"n pn r"n

mijlocul P. s. S. Va,sHe al Timişo~rei, damrnt nU mc:: bun po:; /lil O r:Nil 
P. S. S. Cio!'ron al armatei rxpoz1tfe "Ce il'erme sd ştim d':'f';'(' 

ş~ P. S. S. Grigore Leu al viOeu/iură", a Jl'fi1(işat uit eil)lcri· 
H1tşHor, însoţiţi de 12 preoti for Il lsc:c':cn , 1lllime1e progrese in 
m~s'onari şI 1. P. S. S. arhi- acest domeniu, Pe /rr('mll ('.1',oo;:r· 
n~,andrltul 1. Scrlban, precum tiei a fost amelwjnM o q(J~PO".' -r'.'" 
şi alte personalităţi mar tc1răncusră, inUI1/afd "rrOSp(l.(':ri'1 
can\e. i ti1rtmeasră fn serVIci!!! Nrmpnnie: 

ţiet egipt( ne În'Qmr)(11I'f dif cultdli! lupteI pentru cruce ŞI dreptate, Îmi În. 
le In ce, fn ce mni merÎ, Un ziar ,.... i 
elr j:pfcon cere Ca rror,Jema oproll'- drept gandul catre tot neamu nostru şi 
!. onorii cu allm';n/e a pOpei/'lt'ei I ... I ... 
~t~e 'vile egiptene :'d.' e l!wfd rn se,! tutu ror. e c~r să S~njtne st~tU. In aces~e 
ea os, tot aMt :ât ŞI :'Provizlonarc~lceaSUrl mari". ,DeCI. subscnsll la IlO. 

'mrd('/or brl!ani-:c stl!t onafe În ) . 

~: ,gpt. , prumntul Reitrtregirll,!' 
S!ujba târnosirll . ~serlleii ! de producte", care s'a bllclIrat dp, 

,Un Suoleia cu hr(lmul SI., mult succes fn rândurile marci 
! Dumltru, a fost oHciat de că. : masse a I('!rani/or ulzitatori. (RDV) 
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Eif O !arI care Da mal m~lIa sa traiasca 1 a~ li ~'n::::d" ,: n" 'o, ;. g"" .::: :.::::::::;-_. -~~O:'~~:: . ~OP~~' in;:"'::'i ,. 
fIre 1 _e,!WUh""""'""P_Rmc=". r • I hn'l pamant ca ~l băutorul d~'>:l' Mal-lur,sln]e Iti Pau'!l! Istrati SUilt 8uprit, încut ocnde gC'm<~,u de 

4 IN IA DUL 'BOLŞEVI' 't cnlşmă,.. sfâş'eto~r,;.' după această tristă în· întemniţL1t i ". O simplă iJ:'i:HllaIă, t::" 
~~~;' U ' Istrati însă cu sufletul lui de toarc,re: 'EL .;ra\~ că n dj~ri nu a tl'imett','1 pentru 101\ă v r't'l la ocnă 

l ' ati,' a bunătate, ~ crezut in mlnciu- I "ăzut oDltleni mai nefcr:dţi, m:li sau in fundul ghcturiior SilJ'.?ricf1('. 
,r P Printre c~i cari I'lU, vizitat: ,cu I duhul, şi I,aşa mai" departe, - fie- 1 nilc bolşevice, inch puindu-şi că ch:nuiţ: decât in Rus "a! Şi In ţnra' Asta a văzut Pan',it 1 ~tnti i'l 
)r/, ,Jiet ~c pr;eten, RU~la sO~let.~~,: c"re ocupandu-,şi 10, v'~ta ,'lsta u,n; toate se pot schimba - dar mai asta care voia să fie ,a prol"LI]'h- ţara lui mult Iăud'ltă - în Hus al 
oare fost ŞI unul din mllrll noştri scru- ! loc după puterile lut Şl după C~ll- I :::ks a ,crezul că în Rusia. minunea lului, a muncitorilor ş.' ţărJnitor, - Şi de llCee'il s'a intors strivit de d;>. 
~ 420,' Pa~ait Istrati. Om ,din str3lu-; tăţÎle pe care le arc. ,! 3sta era pc cale si se infăpluiască. 'tăranii şi muncitorii ajunseră to- I zamăgiri, de durere ... S: de :>C('f'a 

I 130' de lOs, ale poporuluI, Istl'lati se: Poporul nostru, eu inţelepc UDt'a Şi f indeă se spunea alât rău de- . tuşi să fie cel/! mai, nefrrcitc vic- I cartea lui, care n (lJ,ărnt tn fl'i'n

,u,e şi el bolşev;c, crezând ~ă în : lui, a'rată -că omul llre e uel degete spre bolşevici, Istrati ar, fi uut să'i I ţuilo.'lrc care se l[u'au in~rozife ?e tl!z~ste sub nmn~Jc Vers I(m 'r" 
lui ~ ăsta ar fi Pl~tul să lupte, cu i 2a o mână, dar to.'lte nu, sunt eg~l~ YOrb",lscă de bine. S'a' dus ,,.!.unei lun pământ de jale: Nicî lege. nic~ Ilr'mme, s'a, ehrmat in rom,\,~?şte 
,e\'arat ~entru ~bnarea durerilor mtre ~~e - aşa, ;um fireşte 111 Ci la fuţa locului să-i cunoască, să va-( adevăr, nieÎ muncă, n!ci pâine şl, Spomcdc'll'a unt!f tnvim,., Fiin(]d'i 
,or multl. IstratI era un om cin- o:mll'nll nu pot fL t:ă mai a '~S minunea in care ne. 1, nici drt'plate! 'un învins era Istrati, :15[\ de ~]fd 

! nu ~,dar ~e cAt er~ de ~~re po- Un ţăran mai econom şi mai h8r- dea... , , i .,.Dar numai o 'mens!!. te-mnită _1 cum sigur ~ mărluris:,şt,:,: El ('rr
râncă, IItor, ŞI pe elt t~ era l~lma de i n'c arc ~O ,p~goane d.e pământ, -: D:l.r -" Dumnezeule! - cum s'a: asia ,era tOJHI ,:usia ho~şevică! c -1 zus€' intr'o, lume c;;re nu era totasi 

Cl1 ,re, tot pe atât de pupn inţele. i altul, m'lt puţin vredmc, are numaI intorsi Cat de nenoroCit em omul O urlll!şe pn~cărle în <':lre oameni decât IlO Iml'n:;; imperiu tIe erimă 
'ona. el rosturile destul de comp!'- 2 sau 3, sau poate nu are niciunul, ăsta, după ce s'a inapoiat din ra-: mizeri, fără v'uă şi fiidi păeat, Zf!- I şi moartei 
, ~I'e ale Ilstei lumi tn care trăim. fiindcă~ şi-a băut ,hard la. crâşmar iul sovietic pe e~re se dusese să-I, ce au uitaţi cu anii, până la moarte,; Noi V<lo tre}lui ~ă ră<;fnim imă 
n , , el ar fi vrut ca toată lumea să Asta e lumea, Dar Istrati nit VOL,. vadă,,, El Îşi hulise, eh 'ar p'Jtrîa prntru ~101aginare crmc, pe care I jlI'Igfni1e acestei rărt! un:! rl\tp tm3: 

( egaHI, făril să se uite că Dumne' aşa - Şi credea că bolşr.vicii ar tI lui, pentrucA nu 'Voise si I':l.dere la > nimrni n'ar fi ştiut să le spun!!, i Un pr1("len al RllSH SOy'ctlce, ne 
a făcut pe oameni aşa IncAt I putut să ,întoarcă lumea pe dos şi lmh",yismul rusesc! ! Gro.'lza stlipânilor uzurpalori ('l'a i ,'a al'ăta <'l fnsnşi tO:ltă minciuna 

i sunt mari, i'llţii sunt mici, .unii: s'o facă altfef decât ,'lşa cum ta vrut Şi iaUl-l acum mărturisindu-şi fnsă atât de mare, atAt de mult se·. sângrroasl a aSQ!;inil"r dela 
'i deştepţi, alţii mai săraci -eu . Dumnczeu. Cel vrednic şi muncitor, toată durerea unu~ suflet care s'a temeau să nu f e răsturnaţi de re-! Kreml'n, TOMA IONESCU 

---- - 2!&&1 .!MI & 
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. Infoi:".lnuţiuni I poem~1 COLŢUL LlTERAi~d 
Arad. Functionarii Prelec- jdd. P'*""'. jud"ulu' Arod "" I conDElUlUi mEU... I Il A , 4 SilI: N T It II S., R o ( Î!: 

turei judeţului Arad au do- d,l-c. 8 la 2 in z lele de lucf'U, cu 1 Prietene! Ce ~ş face ~ăril ~in~l.:' 411 INflORIT (4.SI;\NII Lli SCIlOL\. 'fn: 'o 
d j '1 .. ~ 'ţ' d' \: , . Pc El' p:t h lnll atârn ~rlpa VISUiUI, . 

nat sol· a\l or 1 <1n1 1 In I - : scru;c!ll de după nNsă, Martl ŞI I 1" ~. ,'l fi' d : D. 10 V 1(J 
'ad 'l1tru răscumpărar"a: " , "_ I cum ŞI atarna mlun"ncu u :;11 C I 

1 ,1 ,c ei" I neri, dela :> Ia 7. ) , ' 1 ,1 ani 
coroandor colegilor 101' de-l • raza s~are,ul.,. " 1 Au trecut caslanii şi'nflol'iră teii... r 
cedail' C-"Ll'n Popa, Subdi- " , .. Citct m:S,căr1l.e IIlm!ădlcr lor ta- e G 

~ b i I An, pe vemea asta, s'au ivit mişeii rector la Prl'nla~l'l'a 7\(unici-1 Inc,';:ând 'u 03:1 de 1 OC.lom_ rle 'III', sunt mlşcăr:le sUlktu,lu ~eu.,. 1 1". 
" ~ ,. Şi~au cuprins Soroca noastră, bade Iov, pl'ulu~' .' ŞI' O. Ghergt".ta., la, ('. ~ a, f XJt n,o,ul ora.r de Iarna la I Imn , foşnetul tău, e bucurIa tă~erll I h ' 

Fără. sânge, fără dor, fără l"lSov. ~ funcţlOuar la Prefectura Jtld. Pr:m:1r,a llIun Clp!llhu Arad, (II'ele cle:.. ." . • \,'\ I" 
" d l[!i!O L ,,' "" .' - Prietenr!, .. lnll eşti drag cum 1 Se'ntrl'stase tat'a d"I" Basat'al'l' . - suma e U\J L.- de SlTV1C u fIind mtre 8-14 10 flc- d ~ b l' 1 ' C"" '- .... lJ 

est6 raga ar ore Ul umJna. "CI, i Şi-au gemut în groapă Domni şi Pârcălabi. 
( .. ·re zi, cu txc.:pţ!? hit iOI' de ~l.lrţi tu m'a UZ', prietene, să-mi desprinzi I Sbirii, când au luat-o, s'au jucat în bumbi:, 

Arod. Cu incepere drla 1 Oclom- ~; Yi,H~I"i ctmrl Sd'V:C III se bce şi din infinitul tăceri:, ,'ula: heru-j Noi hoţie nu vrem şi venim cu plt1mhi. 
in. 

"rie a, c, orarul Sf/'vlci lor centrnll' -lupA arr.:aLă în!rc orr~lc 16,30·19.30, "imu! dcsnădcjdilor. , 
Prictene, pr.'etene, prietene!... in- i 

<; ....................... ca........................ tre noi rămâie nesfârş;re ' 

~lIteresant2le ch~(laraUi 'ale unui 
locotenent bO~$evi( din Kareiia 

I1vl= călre 
proprielol"jj de 

casă 

-./-

Pc frontul d n Est. Un 
a fost părăsit în graLa 

post de L'paraţ:c al tancurilor so"iefce, care 
n:lrd!l"r,i el,; către Il'upele bolşevice. , 

(PK. Ob .. ) 

.. , Pe aripa ta de ful~i negrii ca 
l!cvă7.utul, cu voi atârna cUI1:Ina , 

g;\ndur'lor mele, ; 
I 

CORIOLAN BARBA T i 
.......... o ....... @~~~i 

i 
COIM .. V~Sell 

TermenU m.eserleJ 

- Vezi ce tandru e cu so
ţia ta Minciulescu'? Ii spune: I 
Perla mea, bijuteria mea, dia.! 
mantul meu... I 

-Apoi, el e bUutî.l'r, P(~ i 
când eu cart} ~mnt funcţion!lr I 
la grajdurile eomunale, ee- ; 

1 aşi putea spune ... r~-~:~~.:~Cc~'" 
1 Poate, dar - - • 

l -Ai pulea si1-mi împrumut 
de lei? 

I - Aş, putea. dar nu vreau! 

I 
- De ce, crezi cd nu vreau 

(i-î dau inapoi? 
l-Ai vre(l, dar nu poţil 

1000 I 

I 
$d' I 

\ 

Infloriră teii, s'au trecut castanii... 
Dar, de curse anul, nu vor curge anii 
Şi ne-om strânge iarăşi toţi, pentru. cules: 
Să ne-aştePti la tine, cum ne-am înteles. 

Să grijeşti să fie vin fără istov, 
Că vor bea amarnic fratii, bade Iov. 
N-or goli păhare, ci goli-vor oca 
Şi-au să,'ntindă horă mândră la Soroca. 

Pe nn mal şi pc-alttl1 V:l să se pornească: 
Jo~ul lângă N;stru, apă românească, 
Şi-o să jO<lce Nistru ~LO să joace malul, 
Horă cum e a noastră un ştie musealu! 

Dintre noi va scrie careva'n ceaslov: 
Leat o mic nouă patruş'unu, 
Zi.s-am şi cu viers'J, z's-am şi cu tl1nu ... 
(Şi-:l. fost grea betie la poetul Iov). 
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Popu/oţia dela fos/(l frontieră polo i'o~iît!Um fină primeşte cu ClIlll!ias , 

, trup:?le g('rm"n~ elibera/oare, (PK Ob.) i 
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- Vlzita/j·} flirt! obUga/JunJ - Hore a80rllment - PreturJ moderate 

LEGI CIUDATE 
~A Il apărul recent o carle ton (Conneclicul) este inlerzisd p'im 
iiudatd a amer,canului Cock. barea cu un tIgru pe stradă. In 
" cuprinde o corect e de Barre (Vermonl), fiecare locuitol' 
l~i'gi ~urioase ale diferitelor c te obligat să ia o ba e Sâm/)ă'I:: 

iJmerlcane. Să dăm unele In Maryland, dacă 2 ({neri se lU-

I
: In Oak Park (1l1 lnois),. besc trei luni de zile ei sunt con· 
n'are voie să gătească mai,. , • , , 
100 

" 
R adl'n stderat r logodIt, fn ttmp ce fn 

gogoaşe pe z.. o g , ' , 
, an/a) interzice !lsca~ea lin-: Mass~chlISI:t1S sunt sufICIente chwr 

e damd (n aer ([bel'; In C/ln- '10 saruturi. .. 

"...._ ................ " •......•............•.. 

li Europa expusă foametei 1 

fi.r oLfiout din 
sgură 

1 (rt;plIs(ulul 
1 

IrOD(milS6ncl1cl 
(uropil 

In 
După cum Se: ştie sgura nu este iA' . v , •• • 

decât un rest ce rămâne după ob.1 ~eoarece au fo~t l~terzlse ~area LOJa a SCOţWl dm ~,
ţinerea- ferului din minereu. Acea- Iloglle francmasontce Ul Ger- dlllburgh cu 59.000 "fraţl , 
siă sgură mai contine însă unele I m~nia, Da!lemarCa, .fos!a A~- : ~al'ea Lojă .~in Irlanda ~':l 
cantităţi de Her şi de ",ceea din ~t1 ~e, Belgla, B~lgarla, ~pallla ; ;)~.OOO .. ~ra~~, marea >L0.J,~ 
motive de economie, actualmente Franta, Un~arla •. Haha, Lu-, dm, Hehnnkl cu 400 "fI aţl , 
cantitatea de f el' rămasă in sgură ;emburg? No]'ve~pa.', ~landa, marele Orient al Greciei cu 
se extrage şi ea, ca nimic să nu se l.ortugalIa,. Roma~la ŞI fo~ta 4000 ,.fraţi", Loja lluiiuuală 
piardă din .acest material atât de CehoslovaCIe, în Europa n au a Suediei cu 23.000 ,.fraţi", şi 

eţÎo 1 t î ă mai rămas decât următoare-
~r ,s. n aces scop, sgura ne 1 7 . 1 ". L .,.. marca Lojă alpină din Berna 
l1ch'dă, tl'atată după un nou proce, e m!1rl OJ1._ marea ~J,~ , ." 
deu, (patent francez 858.332, D. B. engleza cu 3;)0.000 ,,,frati , cu 5000 "fr'atl . 
Z.) este turnată în apă rece şi a./ ................................................ . 
poi prelucrată ca. de obiceiu, In ~-

in, 12. - (UTA) Având prin ajutorul dat efe~tiv In. pă fiCrul se sC'pară tn grăunţe de 
floziţie toate datele ne- lluneileagricole. Hecolta gcr- mâl'imea boabelor dl' mazăre de 

referitoare la recolta mană a fost estimată de lJ- sgură, care de data aceasta nu mai, 
; mai multe state euro- nii critici striUni din cauza conţine nici un pic de f;er. In ,acel aş , 

se pot trage conduzii I timpului ploi08 al l1:111i Au- timp apa. se transformă intr'o lc-

Prgeclul IIDUi canal 
D!.lnăre-J.ldriatlca 

. ace priveşte Ullmf'l1ra- gust, ca puţin favorabili .. Im şie din care se obtine o sodă care 
noul an economÎ:::. A- I lJotl'iva ac.estui urgnlUent Se este foarte indicată prntru fabrica
concluzii sunt urmf:i: I afir.mă c.at?goric, c~. înai'.1te~ rea săpunulu', p()'1te fi. inlrebuinţa

e: EurOIJf'l nu V'l muri pC'rlOadcl mtcmperalol', mal tă pentru tăbăcitul pleilor sau ca 
ma. Ultimele date 80-1 mu lt de j urnă! ate din pro· material pentru legat brÎthetele. 

, ţptămâna trecută, sunt Lducţi.a de cereale şi mai bine I (RDV) 
: Jeritoare la recolta fran ld: 3/4 din productia de se~a- I : •••• e ................ .. 

.CUl'e depăşeşte anul a-II l'a fusese recoltate. Amel1o- '& P ti· 
cu 20% pe cea norma- rarea timpului dela rin<Jle l' en ru SeD !PI 
comentariul acestui re· 1 lui August a permis să se r~- . ti 
ni se spune că a,ceastă \ calteze şi re8tul CCl'c3]E>lor , .................... . 

ii se datort~şte în bmlă i riimase pe câmp: Ţările J ghete Şi panton de 
. şi utilizării solului pe I nord-europene cart au avut $ gimnaStiCa la 

se află linia Maginot. 10 recoltă slabii anul tl'ecut, $ • 

(ESS.) - in lIal~ se luc/'ează de vial in legătură cu DII11t'fl'r(J. Rea
multd ureme la pianul real(zdrii u- li~Il/'i'(l legătur!i direcle DU/ldrta
nei legălllrt fntre Dunăl'c pesle fIu· Adriatica, (lI' oferi posibilitatea si 
viul Po cu Adrialicl1. PlanuI care, I)/"i~scurl('Zf' drumul mărfurilor del. 
se afld azi fn discuţie datezll din VIena şi Budapesta pentru Medile
mml 1928. EI trebUIe sd aibă o lun- rana Centrald şi de Ve,! cu cir04 
gime de 2000 km. şi duce de/a 1000 km. şI pundnd-o fn /l'găturii 
Coaslele ueneţ ene pe cm'sul lui po prin Dundre 'cu Elba sou Oderul 
peste 1son::o. un canal w's'e mun- să creeze un trafic intern fnire 
/il Ca/"st, pe~te Sava legdnd·o cu Marea de Est şi Adriatică, un Ira
Dunărea. Ft'frd IndoiaM esle vorba fic (/UfJial fn/re Marea de Esi şl ţif.. 

I 
de o conslrucţl.e foarte fndrăznl'n-. riie trullsocronice legdndu-le de 
ţă, Cu toate cceste proecinl a fostlraficu~ fluvral /taia-german, .elfI pus din nO[1 în discuţir, căci. rea Ii- tmdu-Ie fn vrito~ de dru~l lung 

t zarea sa ar (acHita un trafIc flu~ peste Glbrallar ŞI Golful Btskaya. 

, G .............................................. . le germane de ocupfl-I anul aresta se bucură de o I Fr"tt"la A · 
('ontribnit dinl>ăspu-: recoltă mBi mult decât sa- e! nnqnut 

:u ăcând ca aceste ogoare i tisfăcătoRl'e. Şi Finlanrla in- U ppuny 
recapete menirea lor 1 săşi se buct1ră do acest fapt. I '1 RID Canlpion:ltul şah de al 

M .................. ~ Tările dela hotarul V(~stic al -
, neich~llni, Bplgiaşi ?lflnda, I vis a vis cu Primăria Eur«)pei 'deja Munchen 

R' J u:,~ t sfârş it I
lie â pa rate de llU aşl<;d~r('a o recolta bună. .' ...................... . 

t I ln Elveţla recolta cereall"lor 
prezenta ~e a este ITlllltumHoare, recolta O deleI!Jl!C~ il On!dntza-' Cu festivitatea împărţirii cipanţilor a răspuns noul 

U 1 di n Li psca 1 p}a.ntelo~ furaj.el'/?. i~rm. In uel 1&nerduUn (iermun premiilor a luat sfârşit la campion Stoltz, care a· muI-
i t'n'l10 Em'opel s'ldH>", care f'" t :Mtinchen, caml)ionatul (lr> tnmit în numele concureH~i-
au t "l'tnl'nnt ~11 ~0ceris1l1, R'n fi :9p~n,~ . l' .. 

11"!l gel'lnnncI dc aparate de c, . şah al Europei, la care au ior vcnlru OSpl ~ Il 1 tate ~1 Il'C-
;ie !lr('zcnlat 1(1 Tal'gul de 10lim rlf'pfişit producţia anului O delcgtltie de Organizatiei T,ne- participat cei mai renumiţil pro:;;alJila organizare, înche-

Lipsea noulle modele dc- 1940. AC0sta I'ste r~Zlll Ha· {'du/rl1 German (ilitlerjug;'nd) corn· maeştri continentali. ' iând că toti concurenţii vor 
pl'nll'U export. Prtntre now- liri şi 911 bl1nă parte, şi al pusă dintr'o echIpă de glmnuslic', Primarul general al Mlin. l"t:vcni cu .plăecr'3 la i\lun
de srml câteva, care mertif. Snanif'i, eRl'e iarăşi are o rc- o echIpă feminină de dans, o 01'- {'hen ului, d. Fiehler a înmâ- chpn pentru viitorul turneu. 

a atentia şi care desigur vor coltă huni't, coa mai bllnă dp-· chesird şi o pereche de Pililnator: nat premiul 1. câştigiitorului· Dupfl cele 15 ture, rezultR-
1",. i.c, h'lcn;rr<> răzhninllli ci- t'l I I 7 O t b' , 'l1zaţie peste tot. t c. pe ro re va JJ eca a c om I'IC campionatului, suedezlll tul definitIv <lI (ampl01l ni ll-

t re aceslea conlcază două vil. In Ţrlri11"': Dllnărene, ex- in Spania, pentru a lun parte la Stoltz, împărţind apoi cele- lu~ de ~uh al Europei este Hl'-

te r miCI a eell'Gr g1'l~llfale este, tl'em .d~ impol't~nte 1?entru difer:te demonstraţiI sportive ale IaIte premii celor clasaţi in" matol'ul: '. 
'ee '.!.7 kg. şi o'·re sunt adapta. nproVlzlOnarea Ellro~Cl,. re· tineretului spanLJI. Delegatia de tl- ordine: Aljechin, Lundin, I 1: Stolt:l. \S~edl~) 12 p. ~ 
,ide 'lât c!lrrn/ului continuu cdt colta este excelenta, mtre- lJer1 se va întoarce în GeImanra. Ia Bogoljubow, Nielsen şi Rich., 2-3 .. dr. Al]ecl~m tI' r~nta) ~l 
, ci alll'1'nat{v, lJimelislUnile lor când pe cea de anul trecut. 2 NOfmbrie. (RDV) tel'. Premiul 1, pentru cea Lundl.n (Sue~la) 10/.2 p.; 4. 
,:ci. 280X180X153 ş' 160X, . ~, România, Croaţia .şi .f mai frumoasă partiu:l a fost _ BogolJubow tGet'I1HltlUt) 9'/i! 
I a·30 mm, aslfel cd ale sunt S('r~la. au ° snp~aproductle. ~ Ceasornlce de manl I decernat lui Aljerhin, (pen- P:; 5:-6. Nielsen (D~nt.'mal'ca) 
est uşor tl'unsportobile. Aparate- R('p:1Uml~ productIve. aflătoa· si buzunar. pentru tru pal't1da cu Rohacek), ier Ş1 RIchter (Germ~ulla) 9 p,; 
cl~! o putere şi o seled vitale ex- re în stramtul spa ţIU eu r~- t dame. barbati Si copII premiul IL lui Mross (pentru 7. Folthys (Boem:_tJ. l\I~)faVI~) 
tll' Iă şi asigură o receptie ir('- pean, anul acesta, pot contrl- iJ CEL MAI PUNCTUAL SIIIFTIII LA partida cu Leepi.1), Fie~'are 8 p.; 8. Rethy (U1lgarla) 71.~ 
leţe !IcI. ch'ar cu entene de ca- bui mai mult ca oricând la ~~. 10 1l.1 O V -' participant la rurneu a pri- p.; 9-10. Kieningt~r (Grrma-
e '.~mhelc npcrate sunt preuă· aprovizionarea Europei. In . ni ,elu SI mit drept amintire din paJ,_:nia) şi Rabar (Croaţia) '7 p.; 
,l:le două game de unde, scurte anul 1940, posesiunile fran-., . tpa oraşului J\hinehen o fi- 11. Fuster \(Jm;al'la)~ OI!! p.; 
ni\! ii. sau medii $1 lung.i "ceze: Mai'oc, Tunis. ~ AlQ"eria f HARrMANtJ S.I.D.C. gurillă de portelall, opera 12, Mros8 (GlIvnl'namant~l 
l\f~ ne de remarcat mai sunt (l. au avut o recoltă atat de sla-', • I J U' I ERI sculptorului Erasmll5' Gra.General) 6 p.; 11. 0po(,C'llsl,y 
De le cu bafed fn cofrele, care bă, încât cu greu se putea I sseI'. Dnpă imnhr;lth'(>a pre-.: (Bot'mia !\foravh'l 51

/2 p,: 
ud- a p,reult'1ţli lor minime, rc- "orbi despre export, Anul • A rad Pal.t,,1 Mlnorltllor I miilor, primnl mirtlstru al H-15. Cortlrve (Oh'll1on) ŞI 
oa n~au'j toată ziua poslur:le nw( 1941, având o recoltă exce- Vi 1,... .. r .. 1 Bavariei d. Siebert a sub- Roha~ek (Slova.cia) 41

/2 p.; 
până/a 100 km., icI' seara şi lentă, va permite tr9nspor- !1iniat i~nortanUt ~ahului, a- 1(). Leepin ~,Elv{'ti'\) :~ p. 

licu /le europene mai importante. tul a mari cantităţi de cerea.- Un n·3:.1 (urs Irătând că şi d-sa es!e lin ma-' ~nDV) 
nos-1ângd aceste aparute. a:l fost le in Franţ.a la dispozitia R- "AHmea!att~ soidatilor re admirator al aCI~Rl1\i joc. ~----------... 
)S"~ Inl~ şi apar'lfdl' mari. aşc provi7.ionării europene. In a"'toV;z~ftr:~rEa C"'- Apoi a urmat. ?rum bu.n m. ,<te Hn.mn~ nr~n IMPRUMU-
l a 'le snper-anlfrate ca fn t~" lt an l' 191.1 ~ "" 111 ~ '1'7''''1 .. ~E"'",NT' ~~r:;oIRII S'" poa-ar " . f'- • re esen q" 1""CO a u UI'} rnnlft;ft~ţj~U ştrilor, termml-'tnd ('.u mvll~- ~ ... ~,n, x-a,;"" .. 
lS .- nrefului nil prea rid caf, poi este induh i tahi1. S'lDeriofiril) , -. I rea lor pentrn IUrnnlll d1l1 to refa('9 c~eac8 barbnria a 

'rE' şi nrl'fenţille rele moi calitativ şi c!lntitativ aceleia F' '. , ·t. d' Frank-l anul viitor. Din partea pal ti- 'distrusl . 
te (RDV) il' 1940 . H.ve~ SI atca In. 

• . a anu UI· furtiMalll a ol'gann:at un ••••••.••••••••••••••••••••• ,..~"..~f'J.4i&e4ll. 

:iasm 

~f!;e ..... e .................. ~ .. ~"o@! •• e.e.f' nou curs "Alimentaţia solda- ':,1'; 
ţUor - aprovizionarea co
munităţii" care a fost înere
dinţat, d·rului \Vilhelm Zie
geJmayer, dela comand:un<'ll-
tul suprem al armat'2i ger
mane, care 'in aCt>laş timp 
este şi directorul ştiinţific. pl 
Institutului pentru ştiinţa 
pregătirii m[ll1căruriIor. A
cest nou curs cuprinde pro
bleme spec1ale nUH d:n do·, 
ml'niul chimiei alimentare I 
pl'e~um şi din m0dicină şi I 
ştiinţe ~~~nomice. DplTIf'l':iile 
clp !~lI('CHl.llt~lt-(' alo cur,;:ulm,:;Iu 
fost Încredinţate profesorului 
dr, \Vi1helm Hf'utz dela Fa
cultatea de medicină şi 11\'0-
f~<:;Ol'llIHi el 1'. \Villy Dm'maur 

; dda faeulteJea de ştiinte na-
1"U1C :;ori" tic ~co~ r,'pid d'n luptă de focul german. (PK. Ob,) t nraIe. 

l/lfăt ş,wea drumurilor ruşrşti pc~te cari fll(1inlarea germană conllnud 
nes!ânjeltiM, (PK. Ob.) 

---- - . aL. X.l a 4.U hl SJ 2 2 .. 

l/1-; 
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Ilmae:la premieruluI britanic 
tie (. ,on IUldelQcn 

LI. T.aşlae patru osta~ 
fac o incursiune 

Radio Moscova are ,)brăzJl!cia să Mr. Churchill di1. despl'e l~enill o sa cum au ocupat germanii, in Pl',- Pământul basar,;hcan fusese cură- i Incunduns>a de furprindere 
af.rme cd v{'ş!ile german.: in kfl(I- â:;c,.'e {o:'I'i.' tr(!/lŞ'w!ă! EI stJu- Jn['1vora 1918, Ucraina" cu riivI:i: pt .iar hO.lrdele Lolşevice se P}'e-' cum a C'onccput-o ş' realiZlt-o 
turlt cu gâ~ire. cadal'relor "cu l1e, intre allele: ,.A distruqc un m'- mic. de soldali excelenţi şi (tU in-' tipitau peste Nistru. Către încqm- vul Locot. Dumitreseu N. es 
Icmne de si/uire" la Kowl1o, j,('/n- /;011 <le oumcni, a puncfnlregl da- tcmeilt acolo s'ăpânirea lor sub! tui lui Augu~t, trupele noastre pre- faptă de mare curaj. Cîlţi vitei' 
berg şi alle oraşe, ocuprlte de Ir!l- se sociale pe Iisla de J,,·(}.~,:,-i.!,'e, (J eonducaea Generallliui Skornpad 1 găteau trecerea peste fluviu pentru' talia lu: nu I'ămlln I~nonimi In 
pele germane, sunt false, In Un:l1- ·aprinde flacăreu rilzbo ului cilHl În ski. In Ucraina (lceşti germani uU;:l nu da răgaz păg;înilor să se rcor- ,/Joiul ce se poartă azi pentru 
nca Sov:eticel nu se pract:cif /IsI/el fiecare taril şi a distruge prosperi- apilrut ca FI beralori şi au fost sa J 

: ganzcze, Em o urmărire inclqtiltă c~ şi neam? 
de metode şi "veşt:le C minCinoase" lalea luturor natiunilor, - {t'Ctte luillti În mod sponfan nu numai de : şi ,sângeroasă în care s'au eviden- LI. IONESCU D. GIO 
germane nu se pol ,~xp[im dfcâl acestea constitue o atract'unc ,Jeli- populaţie dar chiar şi de llce/e l':e-I \ at mulli viteji dintre bravii noştrî_ Heporter de războiu 1 
prin faptul că astfel de veşti ln- cÎonsă pentru Lenin". Dupd aceasta, mcnle, care erau cele mai adverse I La Est de Chişinău o coloană de "il 
grozitoare şi fotografi! n'l fost fll- Chl1rrll'li f1u/,iicâ slati~I:",:{; FII/ti!' 'invaziunel germane în Hmia. Doza. mare unitate incepuse să treacă ................. . 
bricate mai fnainte la },f!nls!erul Albe, din care rezu/iel că Sovietde > cea mai mică de bolşcvism spune I pnn punctul Valul ,lui Vodă, dJI' S 1 1 [f 
Propagande!. Rud10 Moscova cilca- au ucis [!rmătoarele p"rs,)//1l(': ~8 .lIr, C/lUrchrl/ obiecliv, deşteaplă in icum păşise pe malul unainian re- ta e e niie .~. 
ză chiar ziarul "Dally-NellJs" care! pp scopi 1219 prf'()/i, !:(}O profesori fiecare populat e dorinţa sd accepte i zistentele inamice d:nspre Sud îm- ş' ră':bo~' 
f(!Ce haz zÎCQnd cel fotografiile au şi învăţători, 12.590 propl'ie!.1/·i de. orIce aUd formă, fie chiar ş"i'-r'C/l! piedecau inaintarea. • 
fost 'dcule la Berlin, iar nu la Lem- moşii, etc, Această li.~Iă care se mai asprd pufae dvH za/oare" I En-a nevoie să se ştie dacă satele eCODOml'C

J
" 

berg şi I\c-wno. Foplul se IH'de d fi sfârşeşle cu 815.000 /ârani este cu-; Precum se vede Mr, Chrm~ilill de- I Taşlac şi Butur sunt ocupate d~. W h' t I ~ 0t 
. x ld" , f b ă ă '. G - '. ' ă '. ~ ~ - '1' 'A t tIi as.g ou·u pare ea t ace!a Cu ~o at" ruş.' sunl m r - . noscut ş: (n ermama Ş,I comlmlC ,UTre in1âmplarr CII tO/'11 asemana-. !namIC,ceste sate sun aşeza, ea,. ~: oloijll 

catl en unrforme de rerrn.'i. ; Mr. Church:'l/, este cnnfl/'lnald de Ioa re cu ncele ce se pelrec octual- '6-7 ,km. spre Sud de V<3lul lu Vo- să in.re Intr'o fua nct~var 
Când şeful ate.lor M(l[ski, vrea s(l Mr. Herrnshow (Kings Col/~g") ,.in mi'J,le în Uemina, cât şi acrle Cl' s'au; dă pe malul de Est al Nistrului. In .. războiului economic. R~ 

arate poporului ales Cil .1nq:iei, că splendida sa înlrodwere la o carle: pctrccu l din Bll~ar{/bia deva$lillă pâ-: acel punct Nistrul face un cşind 'velt a cre!at un oficiu as 
Uniunea Sovietică s'a eOllllerlit la despre Socialism", nă in (nulurile prldtlr.)ase ale Ca- 113coperit inspre Sud de pădlll'ea; nător miJl!.teruhtl ră:zb 
Cl'~ştin'sm, /ăsănd să fie pli.mbat D. Churchill n~ ar '''~b.rli .dr:(.' MI rei iei depopula.te, V!ata ;11. Ut:rrcilCl iVo.inova şi ocup~t p:-.s!v, <,le un ba- lui economfc brlt8Jlic,,, 
prtn Catedra/a SI. Paul, atflllr! mI facel llaz de ororIle noulm SOli oUal, • n dl'lIf'.1' '1 S/1TJOr f'1011rl., aftrmă Mr. tallOn de mtl'alIere drvIZlon:lr. In- i • D f R d J ' 

e nevoe decdt de un pas ca "Dai/y- comis!, in ţinulllri!c ci n"nle, dl'oa- . Churchill, n~mai dalor:lă. fntriHi tre Butur şi Spcea peste pădurea. DOmtC e ena. oar, 
News" si! facll haz de maSOICrarl'll recr ci Înwşi ştie prea bine ce În-; so!d"ti,'or qermani, deo'l1'! .;1' , .. A.~lf('/ Voinova se Întindea compani:a LI. s. află sub conducerea 
lituanilor şi uerain·enH()r. Nu se $l'umnă o fugă bolşevică, Dupi1 ce tl :au fnc!lfll{' p('rs/'cuţiun le pagrrbon- Dum:trcS'Cu Nicolae. . preşedintelui Wallace. 
poate presupune Însă că 'ondnnezli pomenit in cartea sa cucerirea ora- ; zilor ş' fanaticilar bolşClJici". i Către ora unu din noaptea de eesta va sfătui p. ROOS~e) 
sau americanii sd fie convinsi clJ şu!rli Helsinki de cmre plrbea so- i R."l'cnirr·! ([c('sfor I'",'rJ.lIl.'nle IS-14/5 August 1941 un ordin al Corp,u- 'în privinţa măsurHor e ~t 
veştile eare fac să se sbtlr;easc<l [el- /!ielierl, la 28 Ianuarie 1918, spune, torice ne impune obser" rţia ('o. pu- hl; de Armată cerea ,să se reCun()3- 1 i 1 ~t ă ~ .. Iei 
rul şi sguduitoore/e fotografii, ar fi textool: "Două pagin' lngro:!loare, lerile care part:cipă la aCl'sle ('ve- scă cele două sate chhr in cursul, vor ua _ ~ ega ur c~. "'u] 
false, din istoria Finlcmdei ~unt pline cu nimeni!', au rămas ('r,~rlinciollse ca- nopţii, i eeon9m~ea dEl autorltal1l1 

Uc'derl beşfiale de prizon~eri, acesle oror:i... S~ilpân.·rea bolş:'I/;c(~,' /'adrruluÎ lor fl~n'bnll'llt:ll .. (;cr-l Era o no~ptc c1:1ră. Stelt'l~ pir~. m~l'i~8ne, Ta aaigura in ' ( 
fnainfea rciragerii bolşcoice În '('ta care a ţinul mrll puţrn de Itel lUn/, manii au rămas fIdelI ord'nel, bol- rau frânturl de aur pe albia Nl- bU'n~6!'ea tuturor mIj10 ă 
armatei incm.ice, nu esle din nefe-· a /i1~at o Impr~sie asupra sentimf'n- şrvrdi nu rămas acc'Jş . crmin,;/i, I strulu.i şi, în l'niştc.Q ~e mormânt I lor pentru Implhurea seo ii 
r!cire CEVa nou, nici Jte?b'ŞIlUlt, ci tulur p~porulUl, o..:re nu se l'a şfer- fnsă fnl~'un grad milnf, :ar Alblo- I ~Um3.1 ~11~chetul. yolunlor şopotea 'rHor luptei şi va Iprijinj'!e 
a fost Intotdeauna pracllcal. Va,~te- 9 ~ fIllr o J]('neratle. Fuga, bolşclJ{- nul fJITfu{III cu dOIlă fete, CII re, pr('- ! m surdina. Inslh;l Locotenentul co-; rI ~ s 
le morminte comune din Wer.ţen-; (' lor din ('apitalrr fiRl(l/l(ir':::ă. /a 18: CHm ~pune Church Il, frr cartc(I sa: m'lndant de companie Însotit de: Ull;;tea. p n pro.,.acte de 1 til 
brlTg (~slonla) ,şi en. diferite ./«ca!!- . ~\rriiic 1918 CI fost r.0~rte priP!I~, :!'!l ,Q (;ill'al J?ici .... d"~(1. sllfident $fri'f.· : s,ublo~ot. dc rezen:ă Me;cu Const~n-- ; respe.clive. Vicepreşedin! Ş 
IăI din ~etonJa, plv~lta pll1lel c.u /Or C(!:lartrrll'. bllrghezlel mă('rlrm- dl1lntde ruşIlor albI. Iar azi, deş'; t'n ~ pat.ru osta.şI formeau e~hlpa 1 Wallaee -va uni deci ta p 
cadavre drn Dorpat ŞI munt j ae. t·~ ooncCldall Infrărle şi corld'Xlrele fa'ptrle cele mai neomenoase îi sunl i de InCursIune. ŞI pentmcă oflterul I măsurIlo referUoar. la d4 
cO,d(wre În inchisoa.rea eentm:ii d'"n ; alltoritătil~r. . . • : ('Unoscr~le, face ~az de ('It? fi.ndclJ: voia si! ~e.arzcze su;priza :-. acest: boful economic Intr'o 8~C. 01 
RIga d n anul 1918, cor-e<;pllnd pro- ~ "Churchill descrIe apar In carlea asf{f'l t, dictează miere,ml poMle, I element Impondcrab.ll - na cerut. t t"'!ă 1 t ~ x şi '('./ 

d '1 b I ; S . ă ~ l' i t f' 1'1""! O 0._ S s emauea va 
ce e.lll'lor o şrv,ce, • e pare inS ~ ....................... !t1l9~~-;'~~ i n.CI n erven\la ar I erICr Şl n a, '1 i r1 t~ 
că omorurl.le În masstl nu au !o~t ,~_.~ ~ folo;;it nici focul m'tra'lierclor sale. : po~ t ee! economice o eu, 
pra, cticale nici .odaM rnlro mi'f.sur.ll ~~~,,~A"J~~~~ AtI'" t .... t" Erau_ 6 Q.nme,ni hotărâti şi br:wi, o '1 n. Jlece.sară pentru tn .Iă 

I t d (,~OOtw~·V">o<:,o.ooQ C .... Q J .ra,' - al - n (1 a e mare ŞI nu au fost praeil- ....... _- . ,1II4~."g 4Q puşca mltralreră, fi puşt' şi 5 S'lci re lp4 masuri. de apăratetar 
cale slu/frl În mod atât de aud, ~ I"-TCI MiII. 11"1 \11 . de grenade. Nici, barcă pentru tre- II contra strălnătăttl 'IL2.mlC~tE 
C<J acum. g 1~31 J.& 14 lUI" germ.llnt~ cere n'a,\'eau. . _ ..sl 

Este impos bit a ascU/lfie aslfel de ;J electrice şi reparatiuni 1 G . . " Strecuraţi printre sălcii şi ar.'ni I-~~~-~~~"'~---=-""'" t 
crime, răci nu numai millf){ln~ de ~ la n ermanla Mare eXIstă azi l' . . 
soldati grrmani. dar ş' zrarlşti C$ F r a 11-1- UAH 6 A 11,400.000 intreprinder' agricole elec- 1 au ajuns Ia firul np~I. Aci a răm(ls Ati e !drăini, care au vizitat Ucraina, au I . i iii trif:cate, restul 13% urmel1ză să fie :suhloeotenentul, Melcu cu puşca NI semnal la e 
fosl martori ocular: şi tiU IJăzut 1/1- It I în eunlnd electrificate; costul ace- m:tralieră şi un soldat pentruca să \ 
cruri pe care nu le poafe flmenfa ARAD; stor instatalii se c:frează la 1 mi- protejeze la nevoie restul echipe). I 1 ă 
nici fantezia cea mai fe'~unrH "Nu SIr, Alexundrt 1 Tel. 15·83 liard mărci, adică cea 60 mili:lrde Desbrăcati, cu puştle şi sacii de I Rl, nr u m UI.~e/,; 
aJ'lIng c,minte prntru a deser" rru- ~"eee~~6~t'te lei. ât 1 t ti' '}' - I ~ ~ ~101~;,~W.,~~ g , oco enen U ŞI cel alţi treI 0-

zimea şi bestialitatea bo/şf~l)icilor" l' * * ~ . 3~aşi s'au lăsat pe firul npei clipo-, 
scrie lin corespondent de războ'u F·.~ fi t t· le Ol'ail.n·zaţla Il t . l' t y 

• 1.p. prezent Jn şan lere ",. ,na\ o~,a -SOCI<l IS a .,' cind inot spre s3tul Taşlae. Abia 
slovac, in "Gadisla", de r('gimlll de iu(;alunlor n.aţ{ouale ş! s~m-' "Kraft durch f reude face cu-, i ;. . . I 
teroare din Ucraina, Pe Idngă l'a- ~~_ : .. noscut că a. oraanlzat până acuma ' .. nantaseră p.e ~alul ad_vers catcya 

np.ţi la IMrRlTJ'!~UTUL .u~ t'> .. , 
poartele martorilor oC/IIn.ri q('rmar,i _.,. . 'I":l' ... 300.00() de reprezentati! pentru sol- : sute de metri cand o panză de foc 
şi fo'ografiile fdcute, presa game- !;.'. TRu€HRd! dati, la cari ,3U luat parte 105 mi.- i se deslhţuie depe marginea sa tu- :;'==:::::==:':.:=::i_ 

] 

HeJnlrcn~ri ă: 
nll a puiul publica ş( ace/ca ale re- WIiI!!fl1n:lllil!WmmlllUmmnil!::I!iliUllImnnmUlII!lili!!lUiIUll!lll!li lioane spectatori; ziln;~. s'au organ!- : lui. Mitra.lierele işi proectau f1amele I 
porterilor suedezi. I zat 500 d t ţ , 
Dacă "Daily News" face haz de e reprezen a lI. .' ~~cadat~ i~ ungherele de .întunerec CSeriei germani 

C• -,- • Jă .;. "'-t-\ ..• *.. : ,Iar artllerla vrăşmtlşă spinteca va- - jl 
ele, a/unei să deflscd ceia ce a itI, I SI '.SPan.; I Pro,vlI1c'a Rena .. ma B pus la dis- ~Iu";le şi m".lurl·le cu răbufneli In I razboi o' 
scris Mr. Winslon Chllrchi[[ in cflr- 1" .. I POz,1,,a Academ1:Î de arte din ' .. ' 
lea sa "Dupel ri1.zboiu", care n de- FII d U II Dii~se\lorf suma de 50.000 mărd, ! sa~vă, . Dela noi, numaI focul puŞtll' Berlin, 8. - (UTA) () Inform \ 
dicat-o "OmerurÎi C'Dre speră", ~i ron u e es t i fi' 1 I m'trahere imhărbăt3 pe c,...i n.:Jtru din ·org!·nt.. !' 1.8 1 t " v • I pcn ru n rntarea unui nstitut de . y 1'"-' "" O le a ~ rt a eazu a 
in care vorbeşte despre .. RusltJ 'î dă' '1' i ' . tap~te ŞI s. tudiul picturi: de perete. n r. sneţl . tUpl aII ntre bălăriIle numdrul clericilor germani, ar 
bestia cea fără nume". De !tlpl l'sle I l 
R ' 'f . • • * uneI grădin,~ de zarzavat. for: pe teatrul d" lupI'" al r"-bo us a pxpres!.a alsd, ŞI Ilr ireb{li s/1 " ..." tu 

spună bestia de Un{IJllc soviel cd. ,11I'IW'11II'!T'!"11!1111'11:llW:~':!Plli:!":I'!!!illlll:111 1 111:II I "IIIIIII'I'!",'I!IIII1, Opera. d~ stat ~i~. Viena. a ang13jat I Târziu când rachetele inamice au I lui actual, esle extraordinar . 
II. "II 1, I III" ,.,. , .. 1. .... ",.,11 .... 11 I,IU II III ,.il ,liI,II,. ".' I pe renum:tul dtrIJor Prof Furt- î t tăI' t r d' . 

....... "--._-......... -...."""".A.._"'-...... ~.;iO=-~$ ... "'" ..... LC. .... .oM.I""'~ ..... .",...~'" I \"a"n<11e p~ t . ' nc'? as, lImmcze n In erJlc, CII· m:.re. Dintre dericii oo.to1 el, I _"D ___ ... __ ..". •• ~' •• "'· .... n..... ~~-,..". ............ , '....-<~'>"... l' r ,n ru noua Inscenare a , Iă S . 
I 'F'd l' "d "r s au sat spre ud in f,3ţa satulu' lşi fac stagCul de novciat au f 

Inaint.area germană fn Esl, Trupele germane au plălit aici CU vdrf şi 
In d esat penlru războ ul de franc /irod pe care fl duc bolşevicii. 

(PK.Ob) 

operei .' <. C 10 e n OZilrt car" ya • J' 
repr:z~nta punctui cuI~i~ant al I ~uturi. Focul se ~e~ctă şi aki. Mi- dccoraţi până (n prezent cu disii 

r.erharilor. slUnea era îndeplinită: ,1 • tii de rdsboC, peste 850, Num I 

InapoI pe apele flUVIulUI, incul'sl- preoţiror evangheliei fnrolat i 
r'~""'.Me~H4J.~~~ 

oniştil s'au Întors păstrând aceli'ş front, esle estimat la mai mu,: 

lIn par a Inllorlt I 
dODa •• ra IA loeoll'a

te. Tlrs(bUz 

sânge rece şi sarcina de I1lrme si m ;i,' 1700 din aceştia au lo~t d~ 1 

grenade de care nu uza seri!. Pc mo<l- t nş( cu ,Crucea. de Fier". Se 

luI nostru cei do.i sprijinit ori dela liefeazlJ tn mod deosebit faplul 

puşca mitralieră erau răniţi, clici pe (ron!ul din Creta, au cMut er 
(ESS). - Intr'o grMin1[ din 10- prin focul lor atrăsescri! tot b3na- şi doi cler:ci tnscrişi pe front, c 

calitatea T rschitJ la Olmueb, un jul inamic, Numa: astfel cei patru sdriserd cu parU$ufele tmprtU 

păr a înflorit pentru & doua oară incurs'onişti au reuşit săşi reali- cu alti trei preoţi, pentru a rlld 

în cursul a.cestei ..-eri, Ceeace este zeze m'siunea. pl ni anumÎt<e aervicii lIC1l1itnre, N 
tnsă mai interesant e faptul ci pă- ~M~~~~~~@!~~~~ precupcţita contribuţie a preoţii 
rul are inci fructe. Este un păr catolici şi evr:mghelici accentueaz 

care de apropie 8 ard de zile In- I~IPRUl'f'!UTUL REINTRE dupd convingerea germand, rol 

floreşte de doul ori pe an. şi c1I ~! GIR II pe lângă dştigul mo- I hotllrdtor naţiollall al bisertc:~o: 
doua recoltJ spre Sfârşitul Iunll I • pe tntreg cuprinsul Germamel f 

: Septembrie. Perele din recolta _ i raI adl!ce ş.l UDul matenall acest războ; crucial, unde It hol 

i doua sunt insă cu mult mai mici, I e_ .... ~ •• e"~ răşte desfinul tntregei Europe, 

------.-~-.. ~.----~------~------~---------------.~-~----------------------------------------------------------------------~--------------------~-~-~~~1 'l"IP. LOVBOV .. h., AUD 
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