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~~h~ărbăIOrirea onomaslieei M. S.I HemsiltDle 
,a;;tegelui Mihai 1. in străinătate , ~ _ 

clll~ Berlin. - Cu aoo,zia '>nomllslicei, lian "Giornale d'Italia", f~~pl'imân- 1, A umao la Jmprumulul ReulkEUllil , J S, Regelui Mihai 1, la Berlin fn I du-şi urările de bine pentru Rt'gde I Pe ecr?Dul actuaUtă-.l1 ra-' răspundem cu conştiinciosl- nu pot f( cuprinse ia toală 
IgOri/dpela Română s'a oficiat o slujbă I României, scrie că, cu urcarea pc J ..... 
l no~ligio'1sii, fn prezenta d-lui Bossi, Tron a M. S. Regelui Mihai 1, s'a iează filmul cel mai palpi- tate la a,pelul pentru sub- yr<lndOare.l lor in cadrul .-
~ndaL . t I [' â ' .. ~ '" d I ~ Ar" bl'" d tan.t al secolului. Evenimen~ ser:re la Imprumutul Rein-I nui articol cu spaţiul 11-

~Ims ru ,om nld, ,tlCln pur e . mceput re acerea ţăru, Sll lllllil • rli. "'" 
1t:,ol~embri Lega/iei romdne şi colonia 'in continu'<lre, rolul României în tde epocala se precipită ŞI. tregi· Această afirmaţie se I mit&t. ~' 
afll1ojo d ă ă b . 1 b I . l' şe succed cu' rapiditate ver- sprijină p'e faptul că, deşi; Când tou vor inţelege ne-

1 m n" , " r z OlU contra o şeVlsmu UI, (;are tigino:rsă,iar 'tipectatora_ '. a- : semnarea Imprumutului are : C!lsi~ ăţUe imperioase şi yom . 
j După ~f.rviciul reli,yios a avut loc după r.ecuceri~ea pro~inciilO1' 1'0- sistă la createR Europei vii-! un rol bine definit şi impor- . f: pătrun.şi de spiritul vre-

• <\ t recepţIe la LegatUl romdnd, i mâne~tl, contrlbue actlT Ia reface- toar~. nouă Qi anim, ată de:, tant in opera de refacere a: murUor actuale: când vom 
1 , fj * * • ' I rea Europei, împărtăşind bucuria ' 'i' , 

ns. "Roma, _ Cu ocazia onomaslieei. poporufui român din ziua de 9 forţe vii. : Hnutnrllor desrobite cu pre- i ~tl a. ne ridica deasupra mă-
'1' iili'lllM. S, Regelui Mihai J', ziarul ita- Noembrie 1941. In Ilesfăşurarea evenimen· i tul jertfei sângelui, având·. runtelor preocupări, de~ 
,llIal1iif ' telor dOOlsive )tentru viitorul, m ~nirea de a asi~Jura securi- . barasându-ne de egoism, 

T El~····································&··~ EuropDi România e prezcn- \ latea prln crearea existenţei când vom şti a ne rIdica dea... tă cu o' activitate vie, prin, fraţ:Ior desrobiţt din inter- . supra suferInţelor zilei de 
FiiLrerul il / ~orLU Iii ~tiin(:L .. n osiasli săi, cari purtând in i nul bo'şevi~" totuşI Impru-I astăzi, aducind chiar jertfe 

, ,brat~ d seul, solar al vitejii-, mutul Reîntrbgirii nu consti- '118 al~arul P~triei, fără v pre-
imul Munchen. - La tradi\ioll:lla adu \ Germania impl'cună cu aliatii !'ui. lor stră,moşeşti, care le lu- tue un gest pur caritativ, I cupeţlle, va Insemna ca, am 

. re a naţional-socialiştilor, din Trec:lnd la o cxpueere mai amplă m.inea.ză drumul spre biruin- \ căci ia primul· rând !duc::e: găsit sing~ra ~~ ade!ărata 
Ulllllli~. Noembrie, când se comemorează cu privire la războiul din RăsăI it, te d'a.~e în ce mal strălucite, foloase materiale semnatan~ r c?le a m.antubn şi a lsbân

fi flţcare an marşul nalional fO- a arătat că, număI'ul priwlLl~rilor răsfrâng o rază de lumină! I lor, intr'o măsură care poate del CFre duce spre România 

P
' list, Filhrerul a rostit o cuvân- este de 3 milioane 600 mii, iar su- dătătoare de viaţă) asupra I satisface preten\Ule celui de rn&)n~~ mare şi putemică1 
are. . . prafata pământului OCUP:lt este de intregului Neam. " I mai materialist om. Semnifl~ . q;re România~ a carei f!g'lră 

, Ffihrerul Adolf Hitler, la sosirea;5 ori mai mare ca Anglia. Iar ceeit- Dar, iacă Arm~ta ţării işll catia morală, Insă, a I~p~- ~e ~!'?lzdată de 10vit~t'lle soar-;;e i M~nchen a fost primit de cil.~re i ce prives,~ realizările şi prev,lHirile îndeplineşte datoria cu en- \ mutului e atât de vasta, In- I t~, - eare-şi VI!:, gasi cadrul 
Il cuGualc1terll] A.dolf, Wagner, care l~a I democra111lo:, Fuhrerul ~ declarat tuziasm adaugând victorie! (~ât f-nnmerarea tuturor bine- in idealul reaUzărU Europei 
lht'f!'at blion SOSit ŞI l-a ru!pt să ţIe I că "Gcrma~la este pr:gălIt~, se ~re lângă vIctorie, şi cei rămaşi facerilor, fără a suferi şHrbi- noul. 

odtl c~vântare., ' 'găteşte maI d('pa~te ş1.se vor m.~~lt I acasă trebue să-şi indepU- re, alimentate din acest fond,: Ange'. l_ 8s'oio 
'a n~. Fuhrerul ,intr un Jung diSCUrs, ln- ! cu ceeace :'om eşI intr o lnmă z. ,\ln-ească indatorirlle, cari re- ••••••••••••••••••••••••••••••• _ ...... _ ...... . 

gel , "1' b'l .. t . .. ă b . e ar ~ P f t i d .... 1· A d 
1 ' ~lrerupt de lureş de aplaude, a aJli-1 La sfârşIt Fuhrerul a avut cu- vin fi c Y ula inerente unei 
'hM, t V1CtO,ru e mcompara Iepe .ca~ VI~ e P10~se ~ent.ru morţn r z OlU- s;tuatU excepţionale, impu- re ee ura .. U ""tU UI ra 

i:mt'-a. obţmut in decursul răzbOIulUI hu mondIal Şl din prezent. 'sa de războiul sfAnt, pe ca- SCRlSOAHE DE MULTUMIRE 
Rom~................................................. re-I purtăm d;n 22 lanie. Din , 
ti 1114 . ha acestea, datoria ceasului Pentru concursul dat de 1 Ma'T'elui Stat Major, ~i al 
~ rdtaalul dela rre'idenlle In onoarea Feldmare'alulul Heltel de fat~ şi primordială este locuit?rii Municipiul~i Arad, rmeu neJ ~onal, ţin să-mi ex-

~
" 'subscnerea laJ Imprumutul la strangerea fondurIlor pen prim intreaga mea re-cuno-

Berfin. - Doamna şi domnul Ma pa, ambasadorul Italiei, mfm~ri ReîntregirHl ., tru "Darul Ostaşului" prin ştinţă şi ~n·atitud.iIle 'celor 
__ ../eşal Antonescu au da,t un ceai la I guvernuhli, membri Caroului Diplo Această datorie, pentru a I reţinerea invitaţiilor şi par- care şi dC" clata aceasta: au 

IPreşidentie, f-? duptl amiaza zile~ I mtllic, reprezentantii grupul,li etnic l!i intru câtva la inăltimea li~ipal'e~ lor la (~oncertul. lnte1c,s să-şj fa~ă f!e ~e~liI~ 
,de 9 Noembrle, fn onO,lrea d-Iuz, german şi alte personalităli rewe-! Jertfei eroilor de pe câmpul SImfOnIe al CorulUI Orche- i d atona de hum homam Ş p 

1
~~tdmareş~1 Keitel, repr~zenrrultrlll' zentative. onoarei naţion~le şi 'pen~r~ I st,rei ~imfonic a Al'm~tei, -! CeUiţpni. 
uhrerulut, , . D. Feldmare al Keilel fosr de_ca jertfa lor sa nu ba f.ara oIgamzat la.1 Noemvll,e 1941.' I In-ud, la 12 NOf'mvrie 1!)41 
Au luat parte la acest ceai d. ba-I Ş ,a,.' • Tod in comparaţie cu realtZă-lcU care ocaZIe s'a reallzat ~l :. . 

lron von Killinger, ministrul {;fr-! corat Cu .. Steaua Romdmel " m gra riIe' prestate de ostaşi, e de- predat celor în drept, st'ma, Pl'C h'ctu 1 Judeţul tU Arad: 
utU:niei la, Bucureşti, d. nova Scop- i du! de Mare Cruce., stul d:a::inimă, chiar dacă de 2G1.200 lei, - în IJumele, Colonel MIBAILESC~ 

I •• j :rll· Jurnal de răo:bofu ragioS' de a {lfaca şi răpune pe cei 1 f:U pirio.nll sdrobit şi ru plămânul rac şi dllpă cum a pu!ut S2 înl('~ 
; J i patru netrebnici. Mijeşte de ziuă. j)erfornt, dar cu 3rma in mână. \i- h'agă din gesturile şi ,'orbele 101\ 

Doi ,-andarlDi -~ doi eroi Se y~te vedeaHim~I'it, că fiecare ~lând p~ loc I~ dis.tanta d~ .numai se pregăteau să trcacă Dugul. 
i I sOYletiC poartă cu sine armă au10- .~O metrI, pe cel dOl bolşeVICI Indo- Şi aci nu era timp de pierdut' 

;;m ~Cu gloantele In plămdnJ face PI'J;::o- mată şi pachele. Cu toate acestea bitoriti de, groază. hndarmul . ră- . O clipă, s'a .gandit să S~ into:m:1!: 
: nJerl _ 1 con1ra 85 '1 se ridică din ascunzişul său şi cu PUSf'SC in, l~lptă un locOlenent ŞI un Ş1 să ccreAaaJutor delt! .l'omp~nla 

;;t . vocea hotărâtă sOnlează .ndversarul. : fl-:laş SOVI~:IC, ! sa. Dar pană acolo\e drp3rte ş1 la 
,~ Un batalion de jandarmi se Să-I mogâldeţe, cari se Streco3ra hoţe- O dipă de consternare, ('nul din '1 La vedt'rea C,W1Gr:lZilor săi de i întoarcere poate .nu-i ,'a mai gă~i. 
::t~~' a in misiune pe ·malurile mlăşti- şte spre marginea drumului, pe bolşevici, lJsă pachetUl jos din bra arme, care au v('nit să culeagă ro- ,Piicat de o aşa pradă. Işi rcvizule
~Zi;i ,'lKl.ase şi acoperite de stuf ale Bu- unde de dimineaţă urma", să trea- te şi Înccarcă să fugă. Insă sergen- dui faptei sale eroice, sergentul Du : şte În grabă armamentul: vre'o ~ 

,

28"A gti!Ui. Teren greu de cercetat şi su-l că coloanele de aprovizionare. tul DUluitrache dintr'un singur foc l' mitrache lasă să-i cadă eaflul pe: grenade şi o urmă automată, Le 
$;-:": '~r,avegheat, dar care tre~ue cură- ~- ,Duc cu ei pachete - cu siguran- îl culcă ]a pământ. umăr cu un z{tmbet de multumire, 'prive~te surâzător, se mai uită În
;:,-(.l. $it de bandele bolşevice, imprăşlia-Iă ex.plozive pentru .9. le ascunde Ceilalţi trei văzându-se descope- I pe care nu-1 stingherca decât o şu- ! că odată printre frullzeI? pormn
::",~,,~ ~e de înaintarea victorioasă a ar- in noroiul şoselii şi astfel să arun- riţi şi atacati, încep să tragă focuri! vită de Stinge ce i se prelingea in- i bului împietrile de linişt~a diminc
~:~!,;~ lillatelor române desrobitoare, ce in aer c~mio~[}ele de reîmpro- de armă tn jandarmul româ~. Tre! ! cet din rol1ul gurei,.. ." l ti~, şi~apoi ia o hotăl'âre ... fără ~o-
~ In noapt~ .. de 10-11 A~gust, pe s,p~ta~c A~omaneştl, in drum spre ilrme .{l.utomate luptă cu. o smgura 1 Inll"un alt sector al HC('\UHlŞI bn- !,'awlal . , 

j
deasupra linulor româneştI au lre-' luna ll1ta1a. carabmă. Sergentul Dumllrache sim ,talion de jandarmi, so!datul jan- ~ Ocoleşte _, grupul bolşevlcllor, tl'e
~ut câteva aeroplane sovietice, cari, Sergentul Dumitr.achc. şi-a dat le o arsură in picior şi se prubu- 1 d8rm Sovâiiă plec{md în zorii a,.e- i ce i~r prin apă, şi se postează in

.!:q~ j~u~ă conduita lor au lăsat para~u· imediat seama că, nu mai e timp şeşte, Cu to.ate aces*a trage mai' luiaşi zjle de 11 August, in recunoa i tre ci şi ~pa Bugulu~, ,în porumlJi: 
lJşh. de pierdut. I-a, urmărit .atent câte. dt-partt'. Cu un alt glont doboară ş.tere, după ce trece prin apa mlă- ! ştea de dIncolo de mtrJ~tea pe c,m 
Aceştia, cu siguranta ar începe va sute de metri s'a uitat să vad1i încă un bolşevic, iar ceilalţi 'c.loi, ştinilor ca.re ti ajungea până la! .. celo\'edi" îşi făceau planurile de 

de indată opera lor criminală, dacă dacă nu .cumv.a 'mai sunt şi alţi, după ce mai trag câteva focuri, in piept, dând cu grije la o pM'te fOI- ,fugă eroică. Se postcază cam spre 
';',;<.'. II~ ~r fi căut.a\i şi prinşi fărl fn- ~sare repede printr'o viroagă şi s~ timp ce serge~tu} janda:m mai sim III' taioa.se ale stufului, iese lntr'o :mijlocul gru~ul~i pcntr~ ac avea tot 
,~ tarzlere. I postează pe fl:.mc la câteva zeci de te mcă o lOVitură in pwpt, aruncă porumblşte. . frontul in bataUl pustel r,.,de a~t?
~~' .Serge!).tul jandarm Dumitracbe t pnşi' de poteca pc unde vor trece, armele şi ridică mâinile in sus. : Aude voci de oameni, voci mnl- m'1Ie, pe. {'are o aşea.ză in po.n1ll' 
0,:JI Const., pleacă de noapte să contro- : ceillatru bolşevici. \' Atraşi de impuşcături sosesc 3- te. Se trânteşte pe brânci şi dela d~ foc y fără _Să mal ~tea mult I~ 

. teze sectorul ce i-a fost indicat, De-' Câteva momente de incordare cu colo câţiva ostaşi români, care gă- dislantă incepe să numere: 40, 50, gandul'l, ~:unca grena~a una rlll!lll 
Un abia pătrunde in ~anurile de po-, mâna strânsă pe trăgaciul QrInei, I sesc pe sergentul jandarm Dumi- 100 .... de bolşevici, toti cukaţi la, alia în, mijlocul hoardel. Se repl'df' 

rumbşi tnaintea lui sc ivesc patru I frământând în minte planul lui cu-. trache Const., intr'un lac de sânge, marginea porumbului. Au Cu ei ar- ! (Continuarea in p.ag. II-a) 

In 

2 7 R .# 



2 FRON'lUL DE VES" Duminecă. 16 Noembrio 19U I ,-

UIl4~14: aZI prRmlarl ,t Romania filmul a~teplGI de 1 fi' - 18 ' 1- 1" 
II er!lli: 5.1'15, 9'31l fo.ua lumea,,. hSI OwU se In . mp a onau Da P'lln~ne4 (InematOI!- dU":t!,.. Dor s'o yt!." '~, ~ .,' .' :". 
.. uue~ MondltUe dt!fI aellm! , t.. ' 

Cel m1lo1 mare UIIR MUllcal ,.,UZIE"', I'tS{Uf. 

cu S O N J A HEN IEI 
In eea mal .traJucita ere.,le all,lnl li, I 

R A. Y ~1l I L LAN D' 
JurOflle de raZboi (u I TEL.: 12-32 

e1nematoţraflll !ilmelor de "allr" al anolul LIl (RII'1I. D IJ IOS (f IJlITGIHlmlnlllllli!illlllHllIllIllllllnnnUlilillUlIIl1IlIllUllUlllIilHlIUIiUlIIlIlillillllUlUlll1l1II1illllllllllHllllIlllUnlllmlllllliliiUmUiI!IlI c1'eRlmenlt!le de pe IrORI I 
.-------------------,-----------------------------------------.------------------------------------~ ...., 

Inform aţi uni Coltul vesel 
• L±2E 

Pescarul amator 
(ESS). - Mai multe bata- I I!oane au fost saluta,te ('u etl- _ Ăsta e iazul t;omuna.}? 

lioane ,,:.\1" ale militiei fas;'i- i tuziasm de către Dopul:lţte, I - Da. 
~te au ~ărăsit Luni Roma, Formaţiunile acestea, care I - Dacă aş pescui câţiva; 
mdl'eptandu-se spre frontul poartă initiala lui Mussolini I peştişori, ar fi păcat? 
orienta1. Ele au flefi1at înaiu ca insignă de ră7.boiu, sl~nt - Nu, ar fi o minune! 

te de plecare, in fata genera, unităţi de elită care au par- Clpsă de Incredere 
lului cavaler, şeful de Stat,.. '.. 
Ma]' l t" ,tlClpat la campama dm AI- - Nu ţi.am :;pus eli. J3J un hotcl or a arma el Ş1 a gen('ra~ , 
lului Galbitati, şeful de Stat' bania, unde au fost detaşa- elegant ca al nostru, nu se lllstniesc 

d pantofii locatari\::lr pe coridor, ci 
Major al militiei. Tre,::âtld pe mente e asaltlle diviziilo!' În camera de servkw? 

străzile Romei Il.cest:e bata- italiene. ! - Da, dar nu-i pot lUJ, .::ă.:i dom 
............ e4Ht .. CII .... II ........ fJ.M ••••• ..., .... ~. ! nul le tine dinăuillru de şiret! 

APEL Biograi:ia scriitoruluI 

- Puteti menţiona in bio-, 
grafia mea că, de mic am in-I 
ceput să mă îndeletnicesc tU 

scrisul, pot spun~ că pana e I 
lipită de mine. ' 

- Leit ca la gâşte, Dbscl'\ ă 
l:eporterul. 

Sindicatul cultivatorilor de ~ vor livra: fabricei sau care 
sfeclă de zahăr .,din Arad- i a; fost livrată. Fiecare culti
Banat, invită pe toţi cultiva.: vator poate cere 2 la sută din 
torii membri de a-şi anunta i cantitatea de sfeclă furniza
pretenţiunile de meI as, ce, tă să o primească sub for
vor să obţină, in scris sau: mă de melas. Preţul melasu
verbal, la sediul Sindicdtu~ Ilui este cu 50 procente mai 
lui din Arad, ,Bulev. Reg. scump ca pretul srecIei. De- Tusea 
Ferdinand No. 41 până cel spre aprobarea oamtitătilor _ Cum stai cu tusea'! 
mai târziu finea lunei Noem eultivatorii vor fi avizaţi la _ Mai bine, m'am antrenat ioa/d 
vrie. Anun ţările ulterioare timp. Melaslll preluat tre- t 
nu se vor lua în conside- bue folosit exclw~iv la hra- r.oap ea. 
rare. na vitelor. : f!o .................. 8eC)OIl 

Odată cu anuntările canti- i . . .. I • 1 III T 1\ T I II 
tăţilor la care reflectează, I SInd~catul eu~tivatorllor de I : ....m> .... <,; .. ~~'!ia-
cultivatorii vor indica şi can I sfecla cJ.- zahar din Arad-
titatea de sfeclă de zahăr ce l :BaJlat 

rummunllllllOlllllllmnllnmllflllll - mnlllllmrrrnlll11llrnllnlllnilllmll~ 

RESTAURAnTUL "UUlTlIHUl nEGRU" 8 R A DIS TE 
STR. BUCIUMULUI N-rul 1 

Local familiar. grătar special in zi1e cu carne. muzică de primul 
rang, claal. P r e t ari • o ci • r _ t e. 

ftifllll11!lllmmUOllnlllllUllmnml!l ' UI1!!lI1UI!!lU!1lIUnUlilIllImlllUUili 

Doi jandarmi - doi eeoi 
(Urmare .iiu pag. l-a) 

apoi la armă şi incepe să tr3ga stri 1 mă. Soldatul SoYăiIă, r.are prin cu
gându-Ic l'rintre pocnituri să se ro'ujul său îşi. dezi~ese numde, fă
predea. rC~lhd- o inaltii" faptii ~~. Mme şi de 

Confuzia provocală de ~cest hrav. eroism, şi-a primtt pe !oc rccom
jandarm, în rândurile holi·!\'ieilor pensa. 
a fost atat de maTe,' incât la văzul' . In mfjlocul balalionului ,aaunat in 
celor ce se svârcoleau, loviţi de I c.areu, a lost avansat la gradul de 
gloanţele şi grenadele lui Sovăilă,: sergent. punându-, ·se p(l pieptul 
au ridicat mâinile in sus. i lui de erou medalia "Bărbăţie şi 

Au crezut - poate - că :>u de Credinţă" ci. I-a cu spade. 
arace cu un regiment intreg de 1'0- Comandantul ;lrnn!ei d~ opcra-

, mAni. tiuni, a ordonat citarea prin ordin 

COFETARI.4 

11 o 1 .11 !ttI 
in noul local din str, 
gen. Berthelot 4. Zilnic 

I diferite prăjituri, cioco
late aperitive reci 

i 
proaspate - licbioruri şi 

băuturi. . , 
........................ 1 

In atentia autorilor 
de ellti de poesie 

lW.şcarrea poetică ADONIS 
luând iniţiati.'f'a fondării u
nei biblioteci a cărţii de poe
sle, roagă pe toti domnii au
tori de cărţi de poesie, a tri
mite pe adresa bibliotecaru
lui său TRAIAN MIHAILE
SCU~ cu adresa in ,Bucure
şti, Squarul Leova, It eAte 2 Jandarmul Sovăilă r.u-şi pierde de zi pe armată a acestor doi l>r~

cumpătul o singuri. dipă, le ordo· vi jandarmi, Care au dat dOV.ldă de 
~ă . să ~e depărteze de arme şi~poi cel mai inalt simt ostăşi!sc şi de un sau 3 ex. din volumele ~ au 
tI la dm urmă cu puşca' sa nn1ra- curaj ee face cinste bravei tloa~tre I tipărit. Un buletin trImes
lieră. aşa pe toţi câţi mai rămăse- oştiri. trial va Informa asupra com 
s~ră şi porne~te c~ ei spre compa- CAPORAL T. R. CHITULESCU (,H. plectărll bibliotecU, propusă 
Ole mândru Şl satlsfăcut. reporter de "1Z001U P P fi d t bU ă 

A adus cu el nu mai puţin de 8!>'" .... al e cerce are pu c. 
"optzecişicinci", rapOl'tând milităre ~~ •••••••••••••••••••••••• 

şte comandantului. IMPRUMUTUL REINTRE ft TEn TIU n Eli 
- "Să trăiţi, domnule locotenent, it ' 

:1.uamţăa1i •• ăştia mi'a mai ramas in GIRlI pe lângă eâştigul mo· In cur· "'nd s~ des-
• rai aduce şI unul material! a 
Senzaţia la bata:ion a fo~t enor- ~~ ____ -......--~ chide biroul 

"mijlOCirea" ............................. e ••••••• ~ ........ 

50!da~ii, germalti aMei! Mlmi sub focul nerntrerupt. al Initrtl"?~tr.,i &01-
şevict!, (P K Ob) 

Strada'Robu Nr. 2_ 
unde gă.siti toate re8ursele 
de vânz!'lri şi cumpărări 
de tot soiul, fără să. pier-

deU timp şi bani. 

I 
MIJLOCIREA afacarllor de corn· 
ert "u se mal lac8 astazi de 
8urel,cl de oUanl SI mOll. 8 caror 
dibacie ŞI harnicie 8 DI.IDOscuta ........................ 

UlllIIIilIIIllUlTI111llllfilllnWl1lll1lllUUIKflIIIIWlmmn!ll!UHIIll!lIIllltIlll 

ICitifi Si răsplnditl 

I FroDlUl de Uesi 

ţ 

COLŢUL LITERAl 

ALTĂ LITANIE 
I 

In(lUnare prlt!f~nDlul PflRf A. DIJTIl(r; 

Doamn~,' 

Salu! n'a şihll 

CII/egdtorril bun fd i,!Înelor din lunii, 
ŞUuse că'n tciută am cdntrc mfnceput. 
lscodise-amia::.a si-a IJenit su-mi spună . . 
Cu vorbă grea şi uIbă: " ~ 
Căn seară "cind s'aprinri [eşti/ele din stele 
Şi . cetercşu/ greer tâ!cue pr in naIbă, 

Să vin până la poarta Libanurilor Tele 
Şi acolo să-Ji spun -
Cii satu·... dospit de sărbătoare 
Âr vrea să-i dai r<lspuns p' tlll logofăt străbun 

Dece nu-i laşi in curie pe Carul dIa Jlare?' 
Oamenii prea 'nfruna 
Visând la bogdţia hambare lor din slele 
Şi. Doamne. Te l7IIlli roagă satu'-'ntotdeauna 
Ca felelor ru rfisul dulce ca şi ele 
Tl'imiti-lc'n frunzare lucea! ciru! ciudos: 
Se'ndră,gise una ca de-o IL/minti mare. 
Şi. Doamne 'nspre i(irziu 7'e-aş mai ruga Irum?s " 
Să fJÎÎ să ,ne cult;ăm Î/i eosa' din răzolfre -
Cur~fă ca f1utllil srlb bum bi de dimineaţă: 
Al'aş făli astfel ciob:mi/or din lună 
Că adormi:lm cu Tine când am trecut prin l)ia'ttf., 
N e-' om tre::i cdnd ziua tiIin cilc îşi sună; 

La Olt am !lmpic gândl1/ tărutului pescar 
Cu mierea frumusetii luminilor ina/le, 
Am vorbi frăII!ste şi-ai să mă faci dar 
Când vom cânta argilei s'o facem tn dreptate -
Cărucioare-aidoma cu rd!lri şi o.tlită 

Pentru -:o,oii« :1 Uf'!Ş i r.nri-au adormil. 
Şi-ai să vezi ct'1 satui, blln Ca o troiţă -
Ne va 'nlrl!ba diseară: 

"Pot ,~lf lucr,~z şi eu .m Dumnezru'!" 
Iar de-atunci 
Când cerbii md1td cărre se arcI, 
DOll.mne, ,>'trin (igr'lldă te-aşi oş/epta mereu. 

ION APOsr,)L POPE,~cl 

Poetii' 
Noi suntem ct'i care murim mereu 
De dorul stel ei stinse incădE're. 
Din lacrimile noastre de cristal; 
Cresc Hori pe vOl'be arse de poernă. 

Din suferinţa lumii strângC'ID Doi, 
Vulcanul unui cânt de biruinţă 
Când 'iuntem trişti, tristeţea noastră·i iar, 
Iubirea noa:-;tl'ă, floere fără seamăn. 

Când suferim, ne doare mai adânc 
Decât pe orcine 'nfrângeJea, pustiul, 
Iar când iubim, SI roţim de mit de ori 
Aceiaş rază intr'o clipă numai. I 

Verona Brat~" 

EU POETUL. 
Prietene, cu fiec.ore dimineatcI 
barul (şi incheie nebunia tn alcool; 
femeile, ..:ari se vdnd pentru btt.ni ..... 
violent fardate -
sărută băroo1ii somnolenti 
sau plâng pc margiuea unei lioui desiluzU. 

Eu, adofesoenlul cu ochii irdbuI'Î de nesomn, 
de alcool şi fum de tigori! • 
cu reuoUe scrdşnite şi visuri spulberate 
cu anii Irişti risipiti p~ drumuri şi 'nserări -
îmi· cIlle ncb:.lllia pe fatul unei prostituate 
sau mă pierd pe străzi necunoscute 
purldndu-mi blest.~mul -
ca o cruce a trW1'ti izbăviri. 

In satul meu, in oare Dumr.czcll e mai aprotlpe 
ţăranii ti sărutif fata In pifmânt!, 
mit strecor ca o umbrd 
pe sub streşinele diminetilor aulumnale 
cu sufletul răvăşit de amintiri, . 
cu ndzuintele sfrlrdmate 

, şi cu tinereţea bolnavă. 
· Prietene necunoscut, 
· la brat cu Petre A, Bulucea, 
mă voiu re'ntoaree'n YiO.riJ. 
să bceu licoareil nemuririi 

',.' I 

· in cupele murdare ale -'a ;'ului din colt. "Cocoşul Negru", 

Petre A ... ButuC84 

Poem prefaţi la volumul-manuscris: "Cu Petre A, But\1cea, ... 
prÎll triste lupanare..:'. 
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5111 ELE KREMLIN ULUI 
\ 

- r l11 Jrele slJblelane a~e lui avan cel Groaznic -
....... de D"~ .4le,'l:onder lIOJ,1 Ildreef)sky 

~ vMcuri intregi Moscova tră~ ugendfl. spune ro, farul Ivan a~ 1 de ştie despre OICest tezaur, clop,)tll 
~AF cu credinţa că sU,b Kremlin se I III-lea, bunicul lui Ivan cel Groaz- Irul a riJ.spuns ciJ., ar fiavut cunoştin 
--..,de un oraş stlbpămdn/ean, Aici nic, ar fi pus să se sape o grotă: Iă despre el un servitor al m.trei 

1i îngropale lJogăţii imense în J stlbpămdntcllJtă fn care şi-(1r fi as-; d[/cese Sofia, sora Itli Petru (el 
· şi argint din timpul vechiului i cuns tezaurul. Pe atunci erail vre-: Mare. Acest servitor, un oarecare 
liber Nowgorod care a fost cu- I muri turburi. Hoardele tălare ame-I M'acarow, ar fi luat i-'arle el tn-

11(( de Iuan cel Groaznic; fot aici I nintau capitala nou clădită a im-' sllşi it.l ascunderea Iăzllor Într'una 
• găsi nepretuita bibliotecă a a- periului moscovit şi răscoalefe boie, diit camerele subterane.. Cu toate 
i i puternic ţar, picluri de ma- ri/or nu lăsau nici un mame ni deaces/ea el s'ar fi ferit să spultJl UVa 

~oare. relicve istorice, perle şi linişte tarilor, Şi url1Wşul lui Ivan despre locul unde s'ar .trla intra-
re pretioase· În cantităti nC- al ll1-/ea ar fi continuai opera pre- rea. Prinţul ProsorolV~ki ar f! vi4i

. ra, t. e, Toate aceste bagătii s'ar 1 decesorului său, continudnd silpătu tat adesea tainita fm,DJ''!tJnă cu Pe-
hOlo, după Cllm spune legen- r~~e şi mărind grota, Secretu~ Intr,el- tru cel Mare, S'au ""~jS atun~i la 

dela inceputul secolului 'al XV-Iri! a f~~t in~ă piJ.strat cu sfmtem:, dispoziţia clopa/arul.li Ossipow 10 
şi ar fi imposibil de a/ins, Nu· ,Oamenll carI li cunoşteau. au p(a- soldati şi un capoml. SUII cel'cetat 
Petru cel Mare ar fi putul s(l tit curdnd cu capul aceasta,' loate gangurile de .sub Kr<~mljn, fil
undă odată pând la ele. lslori- FiJ.ră îndoială că accesul la com- ră să se descopere ceua. Ossipow nu 

, uşi sprijină actastă idee şi pro par:imentde secrete este .apărat s'a dai bătut şi a cerut im;oirea să 
că nu făriJ. dreptate, deoarecl' de inst~laţii complica,tc, aşa cum s'a împingă săpăturile mai depurte, 

~ie cd Pciru cel )fare a fost un procedat in Iialia in timpul rena- Realizarea planurzlor lui s'a lovit 
~care nu s'a oprit niciocrold la şlerii; sunt cunoscute aparatele şi Însd de o piedeciJ. n('IJşll~pt'ltă: Du
jătatea drumului, şi când şi-a ins(~latiile mecanice ale lui Leo- pd părerl.'a arhitecţil.)r, săpdlurile 1 
1 in minie ceua, a mers pâniJ. la lwrdo da Vinei, Nu degl.'ab'l p,.i- ar fi periclitat flrrmmle Krendznu-, 
~t, I mu/ turn al Kremlinului este fitl- lui, De aitmci nu s'au mii! (itcut 111- I 
trcetările pentru aflarea acestui mit "Tainic", adicd aSC/InS, O cro- ci un fel de cerceMri din ptlrtea II 

~c oraş subpdmdntean se leagă nică din anul 1700 spune mai de- autorităţilor ruseşti . 
. ,istoria reşedinţei tarilor, In cur- parte că, în turnul Tainic s'ar gdsi Dar tradiţia splHte mai mull G

J[)Mcurilor s'au fntreprins nu- mjmero~se coridoare sl'crete şi ca- supra secretelor din ce!al-:(l turi/or, 

rase cerceti1.ri, s'au săpat gan- mere subterane, Sub acest turn s'a DupiJ. ocuparea .Hosc'wd in 1812, 
subterane pe dl'desublul Krem- desr~perit un co~idor lung, care s~ Napoleon ar li eer:::rl{lt corid(lQrele 

1![l1 pentru a se deslega secre~ termwd la un ZId, lI.colo erau UŞl subterane ale Kremlinlll'li, Cel pu
lLCI si1pcUurile cr-re s'au făcut în de fier, insiJ. nu s'a putut pdtrunilc tin aşa af~rmă pic!'11'1i1 fl'ancc:: Ley
ta Roşie - in mijlocul Kremli-I în secretele &ore se ascandeau fn raud intr o deSCriere Col'l' se găse
~i _ s'a ajuns odată, tn apro- \ dos[ll lor, şte , fn arhiua di,n P:ris: La :'~~IlIUI. 
tc~~ aşa numitei porţi a Senato- \ ln Decembrie 172~, după cum a- \ lUI Napole?n ,s au" /J1C ['flt S(!Jl'ilvn 

'r' la U/l gang stlb/eran care \filmă istoricul !"IIS Sab'.llin, ctopota-\ sub Kremlm, Im~lIr~llIl ~,'aI1Ce,z spe 
Îndoială este în legături1. cu rul bisericii SI, lvan din Kremlin, I :dnd st'f, găseas~a comOl,tle (/l'cuns~ 

, 

ru/. Piaţa. Ro.şi/' nu 'şi trage I Ossipow, ar fi uorbit stapânihri!.)r Ul ~~şedmţa t.arzlor. !ntr un !oc SO,' 
kle, Qşa cum s'ar crede, dela de pe alunci despre fin tezaur se- I d<lt~1 francez! au !IaSii i~ar multe 
~"ilor{i roşii ai Rusiei de azi, cret, in care ar fi ascunse num~-! Iăzl, c~re ctind ItU fost Inlş'c1/e, 'u 

,'i' la Petru crl Mnre care a tăi,lt \ ron.se ld:i plirte cu pietre nesli!m,t-' scos ntşte sunete, Se p/lrc fnsă eli, 
rcrp'('tek mai mu~!or boieri ră- \ re, EI a cerut permisiunl'a să 1n- ace~ti. sO,I,dat i .. nu er~rl dint~e cl'~ 

• Ii-' \ tr~prindă siJ.piJ.turi. Intrebat de un- mal Vlie]l, fundciJ. s mI spena't ŞI 
. au luat-o la goand. Ţocmai atul.l'i 

Bineinteles că trebue să facem economie la 
lumină1 dar aceasta se poate recliza şi altfel. 
Doce există oare becurile Tungsram-Krypton l 
Aceste becuri umplute cu un goz nobil foarte 
wr oduc în ccsă lumina soarelui şi ecc:J,:.m~
sesc o sumu hum.asă la consumul de curent. 

TUNGSRAl+'1 

, _ M'3WJliMi!J!IJ+.Il'.&tWiihM,Wl4\N) s'a dai ordinul penlru relragl'l'ca 
K'iC1 - SCiiA&C1DEIillNCib®jiijil2NaiM armatei, aşa ciI No.Do:con n'a mai 

, '. .,L 1 B R O II putul s~· se ocupe de eeeace ince-
puse, Se crede că, Că:i!e erau prto-

~ Of O 
ME I PLACI I Propr. M ERA PAU L A viJ.zute cu un me~anism de orqli, 

q ~ [frl(~1f ®Jt~ 
-,,', ~" , , 

" 

In Kremlin nu ii'a căutai numai 

. RAM Bh' H a -Librărie şi Papetărie- ('ore era pusil in miWI:-e IItunci, 
, când erau cliJ.tinate, 

A RAD, 

~ 

~~~rd~d~i~~:ăţaf~e~:a%~t ,~;:;~~~ Trild~tlonolil maSa (omorodtrc-
_&UUdCh,A\lilifililiiBiE4U *"- paţi de n~pretui~a bib./i·)tccii al lui. as(ă a (a,aJrfllor OrdinuluI "ihill 

lvan cel Groaznic. ,lc':sla ,~I1l_oşte-1 ti • U U U U 'III r I 
.ln~ercări de fugă. din :!~: od~~i~~!:li~ă~'ar'~;;~ P:'~:!~~II fl1cOIUI dela Palitol I!Cl!iJl 

Len'.· nrl..-If.lld hul Constantinopol:Jlui, .In a~ul 1b6.5 Bucureşti. - După marea şal Antone cu 'a d t M 
~ 41. 44. I tarul Iuan cel Groaznic a WSăfCI-1 " ~ 1 . s s. a resa . 

• ,~ . , ,. ".. nat pe un preot german din Riga, paradă IDlhtara dela. Arcul S. RegeluI in cuvmte inăltă-
SS). - ()rbla cu S0511'('a fngu-I ZiarulUi "Stockholm Tldnlllgen co- J h W tt .II ă f de Triumf din ZI' ua de 9 toare urându-I donll11'e glo,-

, I ' "t' L' d ' ă f' 1 ' f fă o ann e ermann, s" l'llln ni' .' , !nU. \1 l'-'{:\lllon (m enmgra rnume că, rlgu Şl Oarnea.au -, '. ~.- N b . , .. . . 
ă f ~. l' '"1 f' 1 t' It 't' • â d 'le ordme aceastd pr*.),ISa blbllo/ccd, oem ne, a avut loc la pa- '1 rlOasă Şl ca dragostea de aZI re si uga In \nil C m an· cu mal rnu e VIC tme m r n un PiJ. I W ti ' t 

g;m "cnnane, Corc'ipondentull populaţiei din Leningrad decât horn staru e ,erma~n a ~tlrma, latul Regal traditionala ma- a poporului român de Care 
" I bcle şi proectilele care se sparg după cum sene fnlr fi cralUcă ve~ să camaraderea:scă al Ca vale- ! se bucură să-L însotească in 

fl!1111HI!~lln!l111111IillIHIIHllU1ij!lll!l!mflll!l,m! /' , che că şi-ar fi dat şi Iliaţa numai ,'. .! . 
", ... "~ .. m",,,~!!!.I!~~,, .. !I::JW!m\!mlii!H!!!imrnll!ilJ (ăŢ,ă inc~t~r.e in interi~r~l. oraşulu,i. siJ. 'poată pune la diST'Otiela vre- l'llor Ordmului MihaI Vitea-, t~t cursul domniei. care fU-

t 'A = I Mll de C1Vlh, au fost ramţl, dar nJ- , . 't vţ' t zul in prezenţa M S Rege-I van tare a fost des intt>eruptă 
U M P R A M ii, t ă' 't ". d uneI UniVerS! a l germane o(;!'s e • • 

; ~ me~tl tU poa ~t ~ 1-1 a~u e, ;i;l~~ e cărti. După WetlermallR, Llceustă bi 1 lUi Mihai 1. d-Iui Mareşal i de aplaude fren~tice. 

Bul. Regina Maria .No. 12 

.. , , GllIYaerlcale dia pla· ~ ,IllU, .Imp snP1 ~ e e
t 

Şd1 me lcn, i
nu bliolecă cuprindea manuscrise de o \ Ion Antonescu, condu~ătorul jl Ca răspuns M S RefJ'ele ă 

11111. aar Si .rll_" ~ mal GJung. eşI SU e e oamem n· ,,' . . ~ , 
.. dh.-lIrl Si arttcole ~ cearcă în fiecare noapte să treacă va~oare ne~:eţUlt.iJ.t prmtre , ture l statului. şi a d-lui Feldmare- i mul tumit d-lui MareşJ.I cu-
tii. c • r III,. da" " . .. primele COpII ale opei'ldar lUI Clee- 1 K 't 1 CII O 'd' ' . • r,'al,' ''r •• 1 ~prlnCârnpUrlledemmeşlpelân- T't 'T't. L" D vlşa eIe, avaera 11nul\,mtelefrumoasecel-aatlre 

.. " " '. d . . ro, aCI ·us ŞI I!I$ WIU~ upa ' • . •• • 
; gă CluburIle sovlehce e mitralIere, ă ' >Ot ţ' ' 'bl' t ţ lUi MIhaI VIteazul Rl repre- sat precum şi Cavalerl'lor JU'OV1CIU H "HIrA "nn ~ I v v ' • , p rerea unor .nvu .:.r I CI ro ~ca a- ..' • " . . 

MII 1 H H ~ 1 fara ca să fIe observati, doar Câţl- rilor ar fi fost nimiciti1. fn ilmpul zentantul Fuhrerultu la săr- IOrdmului Mihai Viteazul 
ARAD, Pallltni 1I1DOrlţllo ~ i va reuşesc să fugă. Cei mai mulţi marelui incendiu, care a mprins bătorirea biruintei româ- I pentru vitejia lor din lupI a 

'""""""·""'llu·\1I"'\I·"\""I""''H''''II"'1''\'T'''''''n\''I'''' I ~ . "i!iil~H ilIUilltl!\ll!"llUl\fillllll:ll\Ulll!\ IlIIl! I sunt ucişi de mine. jl~oscou~ fn anul 157? ,Altii au Îr.- neşti. : terminând cu urarea: TI'ă ia-
................. sa convmgerea cd, j)lbltol~ca se 9'd- Luând cuvântul, :1. :Vla're~ Iscă Armata! 

sea pe alunci fnir'o yrol(f subtera.-
~ 

nă şi ci1. trebue să tie şi astăzi pe 

: . 

••••••••••••••• D •••••••••••••••••••••••• ~ ....... . 

undeva, 

Ali semnat la 

Imprumutul 

- Reintregirii? 
~a, . tren sovietic de munitiuni distrus compleci de .:ătre bombele gt1'- ============== 1. trupă germoU14 de recunoa'i t'r.J trece cu armele tnt;elJ"Mle prillh'. 

'~, ,
id. • 

mane, (PI. ftb) 

rt 

--....... ---- I . l0C4litate sevieticll. (PK Of,) 

sa •• =_ =. 'iJ,J.,JiJJiMS 

; 
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lJmnila R1Jostră. 
n.dnătale EU 

1 

Rusia 
Dintre loti vecinii cu mre Ro- tului şi al crcdintei. Sub carnea şi 

~llUlI t.I avut multe de tmpărţit de I selnge/c, roase şi putrczite, "le unei 
.IU110ul veacurilor istoriei sale, sin- foste vieti de credinţă n'a mai rd
~ura Ţard care nu şi-a găsit prea 'mas decât un os sec şi un pusl(u . 
.r!ult răsfrdngerea nici in Înoerşu- Rusia s'a desprins de mult de sim
n.rea, nici in ironia, nici in fncu- patia naioă şi coreligionard CI mG6-

.artta românească a fost Rusia. se lor mijlocii romaneşli şi toiul a 
Pireşte, câ11d spunem cele de mai intrat intr'o stare de indiferentă, 
sus, ne gândim la neamul romanesc când ială că astăzi, la desfacerea ~i 
in afard de eonjeclurile politice, (n scoatc/"pa la lumină Il Iristelor vră1 i, 
.ft1I'ă de pasiunile boerilor şi În în !(lrva suflelu/ui ruseSC, de orice 
.lară d.e intuitia cărturarilor, fn formal il' şi directivă politică. "eân 
Jrulitec. cărora stă, fală de această nou(l. se găseşte, Ca In coşciugul u
pr,evenire împo/rioa Rusiei, loan nui mort dcsgropat, INŢ ACT, cu
Heliade Rădulescu. Poporul romd- ti/III de piatrit al Mcomiilor, alvicle 
nfsc nu i-a iubit pe ruşii praooslav- nH!or şi absurde-lor imperialisme . 
.nici, dar dintre toti lacomii din iu- Cu nimic nu s'a cinslit arma (JI

rid său, ruşii sunt singurii cari s'au 1 ceas/a f)icleand, păstrată de bolşe~ 
lmcurat de toleranta sa. I II ici, dup·ă ce a fost smulsă de el 

E aci, neindoios, faptul unui pre- din mâna insângerată a lui NIcolae 
s/igiu cal'C vine din identitatea de al lI-lea. Drumul .~pre· Constllntino- I 
religie, Cu noi. Dintre i~ate statele I pol, .g~rile ~unărII, .rnglo~l1rea RO-, 
Mari din ju:ul nostru, smgură RU'-j mtim~1 fn Imensul Impl'rw pravo
sia ortodoxa. reprezenta moş tem- .ţlav11Ic sau in lI. R. S. S. (e ace./aş 1 
rea credintei răsăritene, la scară '1' Illcru!) e gcÎndn/ .rl!gropa~. rnfăşu: I 

mare. Prestigiul bisericii ruseşti se, I'at, reinviat, dOSPit, hrăll1t de OM-· 

măsura fnsă la noi, după mdrimNl : CI~ rus, fie alb, fie roş, fie fn orice 
Rusiei, iaJ' nu după sllvârşirile, cdte formă al' fi! 
vor fi fost, ale aceslei biserici. Mai Illgăduinta noastnl bUIlă, de bu
degrabd legNuriie intre cele două 1l~1 f1't'dintă, miloasă aproape e şi 
popoare, lloi şi ruşii, de unde re- lin. 1i permanent fnşelată, Nu ire
ieşea toleranta şi oarecum simpatia llJ[Jie lliciodaM fn lJiiior sit ntl lăsăm 
romdnească, se sootJilcau la un Cll- adormiti de naiva idee d1. schlm
mat mijlociu şi modest de pra(;tică bândlJ-se sIăj)(ÎIWI la Răsărit de 
religioasă, şi de o parte şi din cea-I noi, se VOI' schimba şi intenţiile (a
laltă, <!mestecată din belşug de vrei 1 td de noi: 
obi.şnuinţe păgdne, magice. ; Rusia nu mai trebuie /ăsatiJ. 11Iel 

Dar prestigiul uriaşei biserici era, ! puternică, nici în (lfară de rându
$i el a acoperit tntotdeauna multe I iala Europei celei nouă. Singură 
rele pe.nlru noi. La această ortodo- I Germall~a oa putC(J. să stingă, pen
:tie drept credincioo>llil s'a ascuns tru lo:deallll(/, ideea aceasla fixă a 
lifcomia unei politici de expansiu- rusismului de lotdeaum: expansiu
ne rusească, cunoscută sub numete nea spre Vest şi Sud-Vest. după 
de 'legămintele testamentului lui cum tot Germania va li singură In 
Petru cel Mare, tUiicd stifpânirea stare să tim! intr'un frdu de discip
ruseascil pdnă la Constantinopol. lină europea/!ă, anarhiimul sufletu
Dupd ce au moştenit duhul religios lui slalJ, oore mai curdnd sau mai 
al vechiului Bizanţ, acum le trebuia târziu, in orice formd, nu intilnie 
şi locul acestei Rome de Ritsi1rit. să-şi arate puterea sa de de
Jar in calea <lcestui drum politic, slrămare. 

sub' mrmtie religioosi1, noi le-am Socotelile seC!llare ale noastre, Cu 
stat intotdeauna ruşik,r 1n drum. vecinul nostru dela Rdsilrit, acum .. 

De simtit i-a simtit lie mult, nea- venit timpul să ni le socotim pen
mul românesc, 'dar i-a iertat şi s'a Iru ioldeaUM. Să fim atenti cdei de 
lJpărull Şi aMt timp cdt primejdia lichidarea lor comp/edd, ţine linÎ
din Răsărit nu putea sdruncina a- şlea şi lJiata neamului nostru, Fn 
şf;Zdrile nOlUtre de Stat liber, poate viilor. 

l [irumusetea planurilor făurrte ~e .doi .ti~eri 
nu totdeauna se realizează, cacI oncand 

. se ivesc greutătile materiale. 

Numai loteria de Stat pe dase le poot~ 
realiza cu prisosintă, dând posibilitatea cce
stor tineri să intre mlllonari in vială. 

• 
Jucati cu incredere şi perseverenţă la lotent .. 
căci numai aşaeşiti in calea noroculu1. 

INTRATI IN JOC DELA eL k· . 

:lOTEltIA DE STAT; 
TRAGEREA CLASEI' -a are IocJa 29 şi 30 NOEMBRlE 1941 

NOROC! LA COLECTURA »:tM ERe U R 
BANCA GOLDSCHMIDT S. 

TRAGEREA IN LVN.Il NOEHVRIE 

I 

Odessa elibera1ă 

I 
i 

I 

I!! fi uitat, după cum (J crezut ci1 lJOlllbll.llllllllnllnlUllU1Ill1UlIIllIlilllllmmUUIUIIIII!IIUillll1lUIIUlUmU I Dupd doud ceasurI dela ocuparea o:raşulul de 
Ruşii inşişl (lU uitat gdndul nedrept n 
şi absurd şi sama/}o/nic al unei jig- S'A PRELUNGIT termenul trupele romdne In sbor deasup:ra Odessel 
niri şi nedrepUffi istorice. f 

DaI' iaM cil astdzi, frumotl$O. man- pentru semnarea IMPRUMU· 
He ~ cre~inteii purt(jtt'J. odinio~ră .de I TULUI REINTR EGIRII â ă 
Ţarz CI cazut de mult. De mUl brne I 9 P n 
de douăzeci de ani Ru.sia sOlJietic~ 11a 1 Decembrie 8. C. 
u frilmântă tn cea mal dementd ŞI I 
cinicll experienţă din tinulul sul le- IH!ll!lnIUlUllIlIllllIlIIlllIlIIDUnml1lUU!l1Ul1IIl1UlIInllll1l1lUl11Ul1IllIIl1l\ 
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r;'ron[ul de Est. S·(l11 anuntat tar~cllrf inamice. Tunur'ile 
. mane jou pozi/ie, (PK Ob) 

an/icar 9(;1'-

Pk. In lumina lnserdrii zdrim! şi mai putin dinspre Vest, cu -un În ul'timul moment in nebllnia 
trupele romdneşli care intră, clă-' alJion romdnesc de curÎer, Însutit! distrllgere a sOlJieticilor. 
diri disiruse Iărd rost, fabrici in- de către lIn locotenent al unei uni-! La Qlarginea de Nord a 
ceudiale şi tancuri pelrolifere lu- tăli romdneşti de sbor. Cu câţiua 1 se gdsesc tancuri petro/ilere, 
megdnde In port. Aşa se prezintă kilometri inainte de marea de case, sunt furtite 00 nişte cutii de 
oraşul de care ne aducem aMi de se zăresc primele semne ale dâr- lJe, şi două trenuri de marfă 
bine aminte din atacurile dtJic in ;;;eloI' lupte, care au avut loc în 're- prăbuşit de pe un dig de 10 
cursul sdptămânilQr trecute. cut. Orizontul e$le plin de fdşii de zăcând compleet sfărdmate. In 

Cum a şi fost. Din spre mare am film şi drd,I'Sllbt fn pâlniile de gr(1- vase distruse şi incendiale, 
sbllrat spre oraş şi am pornit ata- nade se găsesc cadavre de t~ai, tran- este munca aviatiei germane şi 

cui nostru asupra vaselor din port, şee goale. pozitii de artil~rie fntă- mdne, acesta este efectul llfr..rl1l'lfl 

aSllpra şantierelorş/ depozilelor, rifă, care au deoenit nevăl?1mi'ftoa- noastre. 'j 
cheiurilor şi nu În ultimul rând Q- re, un gard de sdrml1 ghimpată, ctl- 7-01ul se" prezin/i1 ca un haos ~ 
supra forUficaţWor din oraş, după re merge in zig-zag şi iardşi cdteva IJalic, văzut de aici de sus, În (llj 

Ce l!rtilel'i/1 anti-<Jeriană bolşelJică ziduri ziduri· părăginite, unde adi- clmtd sd aducă o nouă OI'dille i~ 
ne~a luat la ţintll din sinagoga eu- nioară, inainte de a fi ,distrmd de pele care mărşăluiesc incoa i 
reiască. Obiecliuele noastre au fost sale Încolo. ÎI 

către bolşevici, se găseau şi 
numeroasele vase de războiu şi de Din toale străzile, din toale C!l~' 

t d " curti. cornel', epozl<ele de muni/hmi, gd- le şi in afaril oroşullJi, din t . 
rUe şi liniile ,eroie. Am sburat dea- Acum suntem deasupra oraşUlUI. 9Nldinile, ne fac . semtle cu mdJi 
supra oraşului lllptdnd C/1 avioane- Se trild fucă 5-6 incendii mari, şi camarazii români şi civilii, })e eal 
le 'inamicI' de vânătoare, care irt'J.- alături blocuri de case Înc;mdi(!ie fi putem recunoaşle şi c<lri (li.! {! 

geau prost, fn timp ce cercul coma- şi dislmse, iar altele par de sus nea leptat cliberatorii lor s..iptdm6, 
razUor de arme se strdnge foi mai Unse. Peste tot străzile· sunf JIHne dearândul şi acum fi salulă Cil el 

, tm:iasm. 

I 
mult. . de inlpe romdneşti, baricade, care 

Vocea Angliei spunea: "Odesa J 
Asupra acestui oraş sbor aC!lm" incep să fie tnlăiuraie, şi deasupra va ci:1doo niciodată!" Comunicat 

dar În loc sil. sbor Într'un QlJion de' portului se intilld nouri lIr/()şi de special !'lI cartierului general' 

\ 
luptă la o f/Iă/time' de câteva mii I fum, produse de tancurile pelro!i- Fiihrel'ului a anunţat lumii şi acll 
de metri, nu'mai la o sută de metri fere illcendiate, ca/'e au fost aprinse sut victorie . 

••••••••••••• ., ••••• 0 ............................................. N9f ........................................... ..., ........ .. 

DIRECTlunEA BARULUI FLORI.DA are onoare a anunta senZ!iţiODalul prog
ram pe luna N oemvrie in frunte cu· 
celebrul duet femenin MAR Y A N D 

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