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. lecare Sa părăsească moscova 1" 
lj' Evocuoreo tortatd a eopJldJeJ I 
, amenlnlale l .&.ctele de yt.tejle, ale osta-r A apucat drumul esllulul şi naţlonală, cara cOllstitue IUIl 

I - ,Uor nOf$trt, BăvAr,Ue IJl răz· nu a departe ceasul, cind va damentul de granit al state-
, de Her'ber1 II. Baul6. coresp_ fie riJ~bo'u boiul slAnt de desrobire şi fl isgonit definiUv de p. con-
tK), In acesle :-ile (lm auzit {,O- compld podul care duce fn spre pentru isgonirea Satanei, e .. , tlnentul europaaa, in străfun lor şi demonstrează elocvent 
~rile muneroş!l()r refllgiati, om Est, Maşil1ile cau IIrmnu sit fie vocă actele de vitejie ale strA . durile Asiel neboloas, un- veraeitatea cuvintelor lui Ho 
hnnat declaratiile făcute tic ('ă· transportate spre Est zac in curtile moşilor. Pilda acestor Iltrtt-

1

i de-I este 10CU.1 binemeritat. ralius: ,,Dulce at deeorum 
Iprizonieri, cad rUJ ptlrii.sil reant fabriciIor, s'au se 4ăsesc fnciI1'(~{lte moşi este călăuzitoare pen- , Pentru realizările de ma. est pro patria mori", pentru
t'ala souieUcă. lLlr daci1t~ta1i. pe vagoanele de mdr{,lri, dar nu tru vitejii generaţiei noastre rl proporţii, cari formoaza că cu o moarte cu toţii sun
t toale acesfe decl(~ratii se des- pot să mai plece. de sacrificiu, care pentru' subiectul preoeupărUor de as tem datori Cerului şi ce 
~de un tablou ,milar al zilpăcelii I In urma zilniceror otacul'Î aerielle i~e! trece prin sabie şi foc, făz, evocarea even!melltelor moarte ar putea fi mal vred-
,le de conducere f!are stăpâne-: situatia ; in oraş del;in(! tol fara ezitare. istorice au o covArşttoare în~ . 
I,fn inima forlei bolşt:uice. Chr!· m<1i cLllastrolală, Ntlmai ('dirva Istoria esta martoră că na râurlre căci mai au darul' nlcă decât cea pentru Patnet 

" I ' 

(

'ta ~h, care a pă~ădt ~cum 1~' fnQ'[~i fU~lCtiona:~! se g(lsf'sC in tiunea romAnă dela n. aşterea de a tine trează conştiinţa, logel. Y_ Osioia 
capitala spre a (;aMI:m in Vest capItală Şi aceşha nu reuşesc să se sa şi pAnă astăzI, in toate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'lt stabilit intr'o {ocalitute micel, i impună decât cu ajutol"lll (,P[l- timpurile a avut • oia1 că- I 

t după cdteva zile a oăwt in ului. Parola generaM este: fiecare t i ti 1 r,. C - t IlAI I · A t 
;lile trupelor noastre, Il fost an- I să părăsească Moscova şi să [mIlCO rOl' pa. l' o sm ca d şi lu~nat uvan U r'la resa !! U I non eseu 
,tă timp de 9 ani În gara din; scd unde poate, POPi/I,I/ia civilă 1 se ogUndeşte in nenumarate-
kOlJu. En. comunică: Dupil ce il1· , esle' \ euacua!d in mod forta/o Fe-I' le evenimente strălucite, ca- Bu cureşti. - Comisin nNl \ noastră ridicare in acest an 
~ I'i'i:boiul s'a pomit U~l pâr/ej, meile şi copii Bunt qonite in irenu-. li marchează etape epocale Centrală a Adlln:ll'ii Pl(,]ji8d-1 de războiJ mulţumind lncl'c
~le~tillgUri p~pulare In ca~e s'a~ riie care 8!a,u gata de p~eci1J'e şi I în istoria noastră naţională. tare, instituită pe baza De- derea exprimată în D~\o 
!t'st~t cele mat sdlbll/-;ce nw,. lUllI . sunt, pdl'(lslle und.('IJa tU a/aru (,1'(~- j' Evocarea la teIor viteje, ti crjjtului-L.cge NI'. 30~12 din::> Celor necrezători, dar 
tegutul'cl Cll cQnducer'ea gcrmllllă Şll/tII, deoarece dm cllu;a drsÎ;'vye., v. p Ş {.u 

--tăzboiu. Muncilorim!?cl a fost pl'O rii, podurilor de cuie {erată tre-I ale straluci11lor inaintaşi, ca~ Scptemvl'iJ 1941, sub Vfşi- credinţă în dreptate şi ade-
lc,~Iă să semneze la flnpnwwl!lrile nurile nu pot ~ă fnain/eze şi wn/, rl vor rămAne deapururea denţia d-mi Lupu, r'l'p:-;'d:n- văr, cari au votat eli NU, Ma 

j
. " b'boill, S'a fixat Imedirrt un f!fO I/lis:lte la uoia sortii. Tf)lllşi pr'/JLl- ,ca o Icoană vie şi nepieritoa- tele Inaltei Curţi. d'~ (:'-'l'.f,t;e,: reşalul le, pune intl'l~JYU'ea 
JI ' care, CI ~ost scăzl~ . ~in .sll,l~-; lc,IIW IHI urmează ordiliile llUlorită- 're in simfrea noastră, au da- a; ţll'oclarnq.t 'u1ljmut ]'P.~ul-: că, cine ar fi putnt filce mai. 

mllJlCI/OI'l[OI' bolş_VICI, SotIIle 11101' şi lIluItai acci JJărils.'sc or(/~!ll, rui de a stimula elanul stră- tat al volm'ilor e:<tTrimHle de- mult, decâtcel~ înf:lptuH~' 
opii I'l1u[/ilo/, dl'JlII1:lari au fost 1':' . . 'A" 

(. , d' i ,care SI/Ilt ob Igall În mori dlrrrt. nepoţilor lUI Traian şi Dece· la 9 pa 11ă }:" 15 N'oen:''''''If'' ,a- de d-sn in clecur~.nl Uţ;)Ui4n1,· 
!la I IInc rat. dllpă ncepaca i ." , .• 

~Oilll!li, Conducătorii f(lbricilor I (ES8) bal, lureşuiul căruia nU·l l' re eRte de 3 mIlIoane H6 mn care găsise NE'am!l1 zdrnnci-' 
lt/,(ISit în curând capi!al<l, du- "O~"t:)H~0<e9@~4~Q poate rezista forţa ocultă a 889 DA şi 68 NU, nat şi armata tării dczonQf'a-

aulut ~u lăs~i {(lb~'i'~~le m.uncilori/or bolşevismului, bazată pe dac -Ctl ac~8,<;{1.i ocazie -d, MH~- t~, infăptuind ,desrobirea şi 
\destmulul. Feme(le ŞI feteh cu DrloDUI Olffl' de trina criminală a marxismu~ şal Ioh· A!lV)'l(:SI~j, (\mdad'l- )'ed~nd onoarea, 

mul,"" ini.1lil11i "~ll'tCllrsllri. speciale il1 fu~· hrlPf lui distrugător şi lipsit de torul st3.-mh!i, ndl'es~~ rrJPO-! Tn continuare, el-sa spune că, 
11 dil1S,WllI e mi I are ŞI toale le- '-' • ,,' 

~le şi {",/ol {I ' '1 puterea dinamIcă ce rezidă rulUl român înr:hmlu't'E, 1:.'='~ d~ II d-sa nu ('sle Dumnezeu ca să e cal· ~ < e au os SIlP!lSI~ IInel . 
"p' dăti ·de 9I'UI)(lI'~a sdngelui, j, Joi, 27 c,rt., _,Fuhrer~l a so· di~ credinţa invincibilă ,~ lui .recunoş!;.~nVi ~entr~l /nl'J'prle- : ~chimb: .fata . ,lnmi~, trăim 

. curând MOSCOlJ[/ Il fost iIlIJu(]a_ ,SIt la BerlIn ŞI a ofel'lt un de Crist, de care se bucura os· rea expllma1a in "o.nl ple- vremurI grele Şl se \or recu-
tra l' I , AtI â b' 't Adă .... r ] '.' il . (e e:t:tNlOl'dmal'i .Ie multi miii·. Jun In onoarea reprezentau- aşu rom Il. 18Cl ar, 8punan c' "l"pa- egc numaI na,Hln e tarI 

ce S ., Dar de fiecare riată ct1nd con- ţilor stat.elor aderente la pac- AstăzI, când armata romA- j mul românesc nu piere, pen i ştiu să jf'l'tfc>nFlCă pl'ezcntu1 
_tr~taţtel'e,l gel'mană dăd,e:l. ?,ma,~e bil- tu! al1ticomintern, in gala nă, alături de glorioasa ar- trucă mulţumită solidal'ită- ipentru viitorul Patriei. 
I1mce s au aruncat toti m!htaru Care CI" t v t rll A el A ai I f·· A t' d t 'tă x ' I C· il' d 1!.1 1 

l_ d' .,' f • 1 t mare a ance anatulul. ma a a pu e or x ,In n- ,lI romuneş 1, a 01'1 c~r'CIa a ue leleret ' ,1' areş~ n sp II lot ISpOZI le n ace,e lip e. _ ~ _ I '" ~, , 

, Moscoua erau mari rC%eT'!.'e crli- i România a fost reprezen- tează pe pământul. tuturor l'.omânll n au intarzlRt d~~ . a 1 îndeamnă poporul să fIe 
~mâ~e~ţare, dcu' munci/oml adesea mI, tată de d. prof, , Mihai Anto- urgiilor, concepută de cree- urma pe Conducător atund.; mândrii că într'un an am 
1mâiel in situaţia ~ă wmpere (lUmen·' neseu şi ~,BossYt ministrul I rul unor jidant lipsiţi d. con- când le-a cerut să-I urml'ze! ridicat Cruce,a Golgotei spre 
HMt Ja ~o:ri ~?ea dreptul, fn lin~p,: României la Berlin" ştiinţă şi simt uman, marx:ls tn lupta de reclădire Il Nea- ~ Răsărit şi clleamă pe toţi, hă 

, i,funcll.ollaru nu c!~n')ş/('arl mCI I' După dejun, Fuhrerul s'a 1 mul e In declin ,i temeUa, mului şi a reaşezării in drep i trâni şi tineri la' ordin~ şi 
,Iel d.e greutate ŞI afară de a- , ,,'. ! t t lui b 1 1 el ti ă 't OI 1 l' â d ~ 1 I ă 
,,' el' obtl'ne u tii' '1 ,intreţmut cu mVltaţu, . sau o şev c se a.n. urI e sa eJ rea IZ n man( l'a. 'munc, . '.." 5- .. '., a oa e ucrurl e mal . , ' 
1. ~tacut'ile aerie~e germane a· __ ._ _ " __ , '. __ . ___ .~ ] 
l'a 'MoscoIJei au prelins de fie- ,~ 

" ,e dală multe- jertfe, 'Adăposfuri-FI' d 1. insufleţesc, conyinşi fiind că robin- tiile mele spre un ideal de via\li 
!ubrerane nu fc'icellu fatd lleccsitil oarea camara er el ••• du'se şi bl'având, îşi I:orup propria poate prea înalt, dar spre care lu-
',r şi la fel de insuficiente _('l'au mi lor persoană" mea, se îndrellptă vrând-nevrând.' 
lCele de comunicaţie, Încât silua- "Ieh batt' elnen Kam .. r.deD ' ••• " _ "Cei cari te cunosc pe tine Cll! Căci o tăinuită şi neînţeleasă lege 

2. aiimeJltară (1 inceput sel se 1;trice --" (Ca ..... '" UIUandj I adevărat (nu după şoaptele calom- ,a naturii o mână tntr'ac~lo, 
~ ,moci CQ((Ullrr;4al, Gar(/. 'la ·cal'e era Dela camaradUl rhenige~ se-I egoismul neaparato)', dintre cd cari I nioase ale afaceriştilor), camarade i Nu ştiu dacă merit aprecierile ad-
,~ ,o.jată c/le/nărifa a rost distrusă; bastian, - luptător pe şanlierele stăruesc ib indreptare şi îndreptă- j COl'Îolan / Bărbat, işi recunosc 1'ar-' mirabilului meu camarad de lupti: 

îl1tregime fmprewiă" CII uriaşul: naţional.socialisle şi frate de cruce ţire' pentru toti, unindu-i Jntr'o adc~.1 tea bună din sufletul lor, acea a tn- ; Haeniges Sebastilln, sau tn ce măsp
om. !'OZit, de ,alimente dill gara de I incă din vremea luptelor noastre I yărată solidaritate de sentimente şi; ţelepciunei cumpănitoare, a avântu- ; 1'11 le merit. Dar este adevărat ",Că 
d. lrf!/l'i. - Impresia genero1i1 fn Mo- de cristalizal'e a ideii nationaliste, i tendinţe nationale. ' 'i rilor şi activităţilor în mersul lor înb'c mine şi mulţi. dintre semenii 

irar Wa ~cste aceea a unui (lraş sti1pd- _ am primit de·unăzi următorul: - ,,Eşti dintre cei cari plivind spre binele naţional, pal'te pe care I mei stă deschisă o genuneimem;'ă: 
:U18 de o dezordine să1bateerl şi lip- I'ăyaş, Biinduri' camaradereşti, de- cu milă pe 'rătiicîţii înQcpărlaţi ui I nimenea- nu poate si nu o iubeascli ]}rC3 i văd robiţi celo~ ·pămân'teşti • 
....,~ de orice conducere.' '. - schise: ' idealului naţional şi ai rolului )01' 11.'1.'1 pu\in in zilele de·acum .. ," prea mă vM vrăjit de himere. ' 
..-!~ceSfe declDratii SUnt confirmate -' "Camal'adc Coriolnn .. Din luptele social, stărui.esc să-i lael\. inyingă- ' '... Răya'Şul camaradului Hllel.}igc's. =-

ct'J.lre itumeroşii tefuqfqţi şi pl'l- 110aslre umăr la umăr m'am con- torii_propriilor lor pasiuni, :soldaţi Acest răvaş cu prea elogioase a- ('are, de ce să nuo spun, inchige 
og- :aieri din Moscoua, Fabricile de vins tot mai mult, că eşti unul din- luhl'ina:ţf ,i "cu dl'agoste pâ~ă .·1a! precieri pentru umila mca p:>rso:l-, in el atâta ~elş~g de no~leţ~,mo~3- . 
cu ;ql~n:ent y~u' rncetal {lctiIJitafea, Ilre, ~ei, cari culeg din câmpul medio

j' sac:Wciu 'ai col~eziunii naţi{)nal-j n~, el'~ să nu va'~îi lumin~ tiparu- li lă,.3 sufl~tului s~u drept şi g:?e~?~!'·. 
, D şlmle Şl Jns/rumen/ele au fost de ltaţlei ldeia a tot creatoare de ade-, soclale,' ". ,> ,': ~ ! 1IU; lUI-O. poruT;cea modestta. este memt să-mI netezească ŞI mal 

t,ntate u,rmdnd să fie f:ansportate ~ \';lir ş! frumos, cari o amplifică şi II . .:... ;,Esti - dintre efi ?enl~u .~al'i' Dar m'a Inv!n r
, .lU11a, ,dr:~go"te \ mult .drumul ,sllferi~tci, bin~f~căloa-

I trenunle spre înlerl')!'rll ţărII, 1 .x 'ăd ~ 1 . fă â d- " _ dţmmta\ea Qmehească reşpll~ge ;)'.0; ~ eamaradereasrf\ cata mI se măr- re, dându-un noUl Impul:l.luni la ... ' - Il aS esc Jn UlUC, eno Sa ro b' 1 ~, , , t . 'OI neltorn sunt 'i1rd de lucru şi llU • • ,1 la, p,ccaclUnea SI cerşeton", sem,..- ur1seşte. munca. , . ~. \ ,;; 
~f·n nici o subvenţie, Circula/ia e· deasca Şl să i~alţe VIaţa tol mal sus I \\a şi bravl'lrea, işi căHluzesc vol'ba Iată în sfârsit cineva, r.are m'a - Camaradului IIaeniges Sebastian 
~ c0'Ţ'plei de-torga:nizatt'l. tn ~rma ,spre Du~ne:eIre, ca,re a creat-o, I ş~ atitudi~lea după gândirea ,tnall~ ,îl:tele~ pe depli~ c.n 'o8te fl'lirulh~ti'i. -- ii multumesc, 

urllor aeriene a fosl alslrus! - "EştI dintre cel desfăcuti de, ŞI dup~ slmtamântul de omeme ce·l 'rJ!('-ml sufleteşh Şl cu toate aspIra. COruOLAN BĂRBAT 

r~,. '. ,:;.4'-~ , 
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"LUPIa PEnTRU DESROBIRE" 
w -

.. Inlor~a ... iuni. 1 ,.', 5olt!~~.V~!!!j 
. -" 1 CODso~lare 

. Renumitul .compozitol' ber:; Europă, ~en~l'uc, sucursalele: Iond, care t'! p~n'ru prima datJ 1 
hnez, ~aul ~mke. ale .cărUJ ~elat ParlS ŞI Londra. a.u fost: 1 .. ţui, fii;ld un eopiI ercscut în o- ' 
melodu, deşI pUl' berhne.e. I d fii t t ~ i , . :.,' 1 
8untcunos.cute tn toa.tă Gel'. I e~ ~ a e. . ' '[' ~.~~, 1:';1 cl~nsolenă ,unchIul, delA IUO- ! 
mania şi pesto gram tele Rei- ! .• ŞI& dirUlil li dl~părut o vaei, i 
chulul, hi multe a]~e ţări, -[ La Uni.-ersitat.ea din Heidelb€rg' <:punând: " '.' t 
a fost decol"at de Fuhrer, ~~- . a fost deschi~ă o catedră de paleo- - Nu te l~edjji unrhiul~, hotul 
pă pr?pUnerea. d-Iui. mlI~b • grafie,. compleclllHI eu seminar ~ l;'a picălit şi aşa cu yaca ta. Eu illl 
stru Gobbels. cu medaha Go- .-
the pentru ştiinţă şi artă. In laborator, :'ă7;ut cand dimineaţa ~ervitoarea 
acelaşi timp, Paul Linke. B! H'I. sco~ tot laptele tiin re;l.~rv~al, 
fost declarat, cetăţean de i In hma August 1942, se 
onoa.re al BerlInului. __: vor tine la Salzburg jocuri Recom an dalIe 

, . • tspol·tive, la cari vor lua pay- J - E linişfi!d uila aCNUro:? 
,ll~~ colOntl~ CI fos! rondadtK «» so- \ te cei ma.i buni ath'ţi şi cam- '1 - E foarii linişli~('i. Chirioşul diR 

eu~ ..... .! pen ru mU%lcd mo erni1, ar i . . 
edrei primd misiune tste ,il. prom<1-1pioni din toale statele, ma.i IlJ~,ra tr.eeut.ă ,fi fosi aSflsimt şi nu 

veze talentele tinere şi să ajute la, ales pent l'U sportul de apfl. I ~ f!t all~lt I!UmlC:! 
indrumarea şi deslJoUart. Muzicii 1 • t o" ' .. 

moderne. :',i . ~ I - , . I Secret profesionol 
" ~'. I Marea EilPt7p\Je a ~rtel gCmlanE' f • _. 

• : dela Mnnchen a iJlŢf',gistral m~ri: Jtlrlf'l'P.1onil: tun, - ar putul sa 
In Berlin Il fost deschisă o : .~\ICCeie, fiind viz.Hatl de 25.00() de . 5prgi C<1ssa de fier Cll trei uşi? 

sucursală a Centralei turisti. i :.,'rSO&IlC; zllnie s'au.'Yândut la-! Hotu(: Vă expliC', domnule- Jude-
ce ja.poneze, ca1"e Vai repre- 1-_ . • , V l - d" v ă <.' 

t 1 
. o . blou ri >:.i bustu ri de cea 86 000 ,<-a OI, al, va rog, s eva CUii Il 1 

zen Q apoma, tn ceea. ce pn-IT' '" . v 

veşto- turismul, in intreaga: mărei, i sllIa, cari nu vreau sa se ~dle f>e· 
~ _-_________ ~ ___ ~ _lIllI!IlIllliIllll1illllll! cretul pro~('dculuî melt .. , 

IElTAUlnTIL "UULTURUL nEG_RU"! III t Ş T E II c: ::::ă~:; l~m;"il' " ap,;n-I 

• '1. • U CI U ... U LUI N r III 1 I I dealI, avu loc următoarea c.on- 1 
Local famiHar, Iratu' .pfel~l tn sUe eu calne, mUJ!cA de primul . I vorbin: 

I IlllIllRII!IR •• raB8" 111121. "".,~ • e .. ar • te. ti _ Domnu!~. nit Înţeleg dt ct mi-. _______ IIIIIUl!1Ul1IlUlll!Al!IIlllIlJUlUntm 
1 nti mdngl1iat gdlul, in illlunerl~ 

o sen:alie bOJon.ică 
Kga\"'cle sunt finele dintre eelc Btr:in-Dah!cm, Aceasta a crescut 

mai interesante plante ale :laturii. intr'atAt In ultimul timp, incâl a 
Ele sunt origimll"c din Mexic şi trebuit să se îndepărteLe un sc~m 
s'au răspândit fn toate ;regiunile din plafonul serii pentru a avea loc, 
tropicale şi subtrt>-picale, Din anul I<",;c: gă!;l'şle aci de .Jouă gent'i'atU. 
15lit există agave şi in Sudul Euro- Acum a tnflorit şi a dovedit din 
pei. Agavele ;lU fnmzc venuri' nou că ln climatul serelor W'l-mane, 
c~nuşii de 1-3 m, late de 20 \:m : agavele Infloresc după 40 Jl!lIlă la 
Şi groase de 10 rm, sunt mature la M de -ani, Desigur că agava din 
6-10 ani, apoi înfloresc peste 10 m Bcrlin-Dahlem nu mai are de trăit 
inălţime, ilol"ile sunt d~ 12cm h'l)- :' r(ecât eate"a hmi s'au săplibnâ.nl, 
gime, ~IOl' după ce 5'au copt frllc- : deoarece şi-a Împlinit scopul "it'ţii 
tele, cure au fnrmli de c'!l,male In I dă' II' PA • 

• • • I O ~l Cu 111 Oi'lrea, auă atunCI 
acest mamt'lll apar -,UlTIPI'llŞl P'h~tl I . "~ 
din ră,Uicini, cari Sl'I'\'c,>cÎnMlul- i planta' "condamnat/i la moarte' mal 
ţirii, Oasl!c! de agavă {'sle copilul! prezintă o senzatie botanid, tU flo. 
răsfă\at al grărlinci hotanicc din! rile ei minunate. 

- Acum /a lumint'i, drepl să lJă i 
spun duamnă, nici eu nu fnteleg{ " 

........................ , 
'IZIIJl111 

C O F E T ii Il 1 :;; II 
BOIA,.. 
In noul local din str. 
gen. Berthelot 4. Zilnic 
diferite prăjituri, cioco, 
late aperitive reci 
proaspete - Jjchloruri şi 

băuturi. 

.............. .., ...... . 

lD flllD.tec:U ce! mal mari arll~U 
g~rmanl 

Wlll Y DIlUill 
DIII(jIlTf nODNIY 
n AN PfTR9t1(1 

flltift ilie ebl. '-"lM'II.rlila. 1tt:t1R •• Ia lelta .II 
•• 18"'C - UII. Ulm {U lUI ,obiect tit: mau ac:- • 
Il1aQ'alc -lertl .. llon:t_ltrupaun cInic S!e ..... 1 
In ;.,14 Pol •• le - 1'I:;&oi2CIC de e., .. tma .. e a e 
pe,BllI,rc. a.4>.flllanf: In •• ,,. P.I.Rl~ - ACeA 
Uha !Joc.meat.r u·e.ale 'OZB' 4e lenta I •• u. 
it·c:,. V 1 Ul:"J.\-""KY Jln •• le ilie rOZ". ca 
eye ... ellle de pc Ir.ntBllII~ eR, a.llr . D, 1'la. Il. i. 

COLŢUL- LlTERA~~ 

C4nd Pl~~~.I~!~~!. ,~~NT II A . ,1;.:1 
Dect l~ fură gdndul pinoual. . ~ 
.Col norii pc frunte semn de .lună Inoort. ~uj 
Gu fierul nosltIlgiilor gnwni?' . _,/.,a, 

re intristezi Cl/. fiecQ.r.e idnt~o fu 
Ce lin tresare'n inimă ~I p/ringi, 
Ai sufletul neclar ca un desc4nftc 
Şi'n piept pr.ca des of/Cirilc le slrdngi. 

Te·ai adunat prietelte Piful'l 
In fiecare !Jers cu'nlr'o o,qlind~ 
Cum St rcuarsd ~i[M pe-WI cdtun 
Cu raz"le solare slI-l eupl"iftdiJ. 

Te uiti in urmti: aouăzeci de ani, 
Ie uiţi In urmă: ct-(/r putea ,(1. fie! 
Eşti 'naU ca cel mai svrlf dintre plaiaEti 
Şi'R tine-i numai vis şi poe%r~. . 

al 

fiI, 
,u 

! '~ 
r: 

,dl 
~ 

J~ 
A.cum te doart mugurul de gdrtd, 
Cd n'ai fost dilruit cu douil nieli. 
Sti fi trl1it într'una fmfemntind. 
Ce'n prima-ai fi putut ca sit lm1eti{ , , . • ~rl 

George Piua ~l( .. 
~~~U!!ă~lll!~~~~ă ... t 

Gândurilor noastre C'l nrine curate, t: 
Pui neînvăţaţi cu sb Oi'urÎ prea înalte Fl, 
CăCi fiecare salt le pare că e ~reu. ~~ 

Şi sufletele noastre a viselor altare. 
Au îngropat in ele luminile crescute; 

: Tot aşteptând un ingel', in foşnet de fl'unzare 
Să trambiţo învierea din {'~~nlrilr mute. 

Şi nici un porumbel 
N'a poposit ca sol pe 
Iar Dumnezeu eu to 
In frunzele de ,al.lr 

uiI1 gândul'i obosit 
ramurile întinse, 
mll:~ J::;i &/,'llturil, mâhnit 
n~d{!jdiIe învinse .. , 

!a 
p 
FI 
-.,. 

Alex. s. Jebf,lean~ 

Pe file' ngăILeni~e _ --
Pe file 'ngl'Hbenite d('-a YI'tmilol' POV31-ă 

Mă apu('3i d scriu azi stihuri t,'iste iară'; 
Versuri noi născute ~in vrcheu mea tristeţe, 
Cuvin:1e noţ, nebune, din gând\;ri vechi, I'ăzlete. 

1n Iini7t'~a serii ('u ochi pil'rduli . azi scriu . " 
Şi"n ritm de poeziela. ce. fost r.cviu_ 
Desgrop trecutul Cal"e dl'mull a şi murit, 
Când, demult, am fost o clipă fericit. 

r; .,. 

g~~g.gggG~'iiMit~~Q9~ (irupnl de. silnf!e Emuli de-atunci .. , inr vrem',.,; îmi dllS~ 'fel"idre~ 
MD$inl de Uds. umilib de birou i (3f(10 i)p~r'infft • Eu am rămas ucelaş ... nimic IlLH;li schimhă firea .. , 
..... __ • .. ••• _ la ' mumie fie 4000 ilOt Doar într'o Jume nouă de-atund (U 8111 i~lrat, 
a.c.. •• 1.UIo R-UoI.. In lumea "isării - cea fără de păcat." 

ln muzeul american pentru ştiin· _________ _ 

" ; rul ml1miei deced{Jlrtlui comerciant Pe file 'ngălbenile de-a vl:emuFÎlol' poyal'ă 
L 1 B RO" li tele naturale din New-York s'a fă-

- Propr. PI r: It l\ P 4 II L l\. ' ,cgfpreolt Wah, de WOO ani, (1 disec- N/!i apucai să scriu azi versuri triste iară'· 
L I b rar leş I P. It e • " r IeS f tie compleclă şi rculiog/'(!fii Roenl-; Stihuri noi nă5cute din yechea mea trislet~, 

A RAI), Bol. R e ~ I n Il M Il r I Il N o. 12 ~! gen. Cu această ocazie, mediCul Can 1 Cuvinte noi, nebune, din gânduri verhi .. , răzlete.,. 
~~~~~eee~~rd['b df'io New-York Mt'dical Col- LO. v. 

I ,. tI' lViU Eug. BalatplU 
"'~b~~ ..... oeo"'$." ••• " •••••••• " ('ge GI con9.alal, apar enf!l1ţ<J uz '_ , 

, •• ' .Wah la un anumit grup de sânge . ••••• ~ ••• e.fj ••• e.~.,.*Cfi'f.Ii'~~,""".1~$' .... k~ .... ','I" ... I".~ .. ~ 
r·'", ' Ca cei mai multi dinlre egiptenii . 

c(mlimpor"ri. el apartine grupului I 

--......... 

lfn suhmarln 

german .e 
Jnapola;cd 

victorIos 

10 haz-do 

Ecfj'pa/oJ lşl 
maDlfesld 

satIsfacţIa 

de 0-,,111 
'ndepllDIt 
dotorla. 
(PK.Ob.' 

de sdnge B. 

......... 0..-..0 ....... .. 

Watter Neusel nu se 
retrage din sport 

In unele ziare a apărut ştirp,a că 

in cazut, când nu va reu~i să-i tn' 
"ingă pe Heinz Lazek, cUllo"-Cutui 
greu german Walter Neusel "a re
nunţa sIl mai hoxeze şi se va retra
ge complect din SPOl-t. De atunci 
matchul s'a disputat şi deşi Nensel 
s'a dovedit un adversar foarte re· 
dutabil pentru campionul Genua
nici la eategoria grea, .. fost ilevoil 
totuşi :să-i eedete la puncte_ Eşt'~ul 
ind. IlIU l-a descurajat pe Neusel, 
care după match şi-a manifellfat 

1 spel"Snta cii tntAlnirea: dintre Lazek 
I şiHeuser se va termina· eu vlc:to.ia. I 
'celui de al doilea ,i In aUlt eaz i 
pro'1'od.ndll-l pe Heu,el', 'V. putea I 

lupta diD .ClU pentru titll,ll m'fidiat. 1 
(RDV)I 

o maşină 
infernală 

lIovJetlcă face 

.xp]ozi~ pe 
IJtrăzUe oraşului 

Kiew, {PK, Ob.) 

\ 
1 

i 
I 
t 
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::. .leIl!'lDi~a~ea aoi",ersării ,i prelungirii 
anti~omintern 

1 •• , 

:~ .. p.c:'ului 
~li ' .. ~ t 'l 1 t'· 

{ • ..c:1 cr o,' «'avu ,Ge, ntr un colul prin OON! $f! prell1ngeşt~ pe \ tru .. Ilsigura generatiilor vHtoare 
I sole.w, aniversare.a fncheerii lncd daci «ni pacltll anticomintern, 'o viaţlf aşa cum a concepllf Dllcele 

AFtâ an!ic~mint:rn, la Berli~ î. ! s'a procedat Ilt ader:iunea Btllgariei, şi Fuhrerul. 
~dncelarlatulUl nOII al Relch~ I Danemarcei, Finlandei, Croatiei. In cadrul feslivi!ătilol'. C(trÎ .., 

t
' .,', r României şi Sfovadei, la acest pact continuat şi a doua :i, d. von .Rib~ 

'~olemllttatea .t1niversdrii, Ro- fmpotriva duşmanului comunist" ea- bentrop a rostit o grandioastl eu~ 
a 'fost reprezenl,1tă de că/rc re s'a anuntnl intr'o ,formă 80- vântn.rea, smbliniind cauzele războ-

, '.', Mihci 'Antonescu, vicep/'t'şe- lemnă. ' mlui provocat de clica iudaismtllui 
, şi preşl'dintete ad-intuim (1/ Dupd luarea holdrÎrii df! prefun-I illlcrnational sau democrato-plu/ocM 

~
UfUi de miniştri, sosind [n gir~ pe 5 ani a pactul!li onticom-1.iIC, care s'a OpllS luturor tncerc(Jrt

,./a Reiehului, fnsotir de d. Da- inlern, confde Crano, minislrtll d~ lor FÎlh/'Utzluf şi Duetilli de a elsi
" min'istru plenipolentiar Şi: I':rlcrnl' al Italiei, in calita/ea d-srllc I gW'll popoarelor 1) participare Ilor-
:ftr general al ministerului afa- ~ de prim sosit În Capitala Reichului. I ma/li la txplol1'larea hogă/ii1or lu-

~
' sfrl1ine al României. mem- dinlre reprt'un/antii slnldor ade- : mii. li ~i depade d-sa, a dedartJt 

.. , 'ntltll!li d-sale 1n 'runte cu rente la acest pad, a rostit e lapi- : că, dnlorii rroisffiullli urmatei gtr-

1;0, SaHin şi d~ d. baron von dart'l cuvântare. ftrifttlnd edt de 1WIRt şi aliate, ptlfUta tJolştv{cS 

. 

er,' 'ministrul G/'rmalliei la imensă era primejdia bolşevici1, cât ,esle sdrobUă şi nu se "" mai ridiCd 
,şti, ,.', de ntcl!sarlf I'r~ prernlâmpinarctl, ' niciodaUJ, iar pentru dbfrugereo ff. 

" orele f2.!tO d, m:nisll'tl !1on precum şi lupta fmpolrivtJ el. In in~ naUI tl inomicului nf'. 1 al Etl,.opll. 
, rtlrt{p, în rrlml'le Piih/'uului ellCicl'e d }(l a eu itlenl iat că. lupta 1 tY.Lre este Anglia: putrril:e A%ti sunt 
.u[1trnu~ui, a salutat pe' repre- in care trebue să învingem e.ste pen în măsu/'(f sti-şi sldngll forttle. 
'Iii statelor unite tn anficom-

. !::' ;;n~;~:"!~:~!i,~:::~; C;;;;;~i;;~i;;iii~-;;;;~i;;i. 
t:c::s:;e:~Zie s'a ltlaf hotă- mar dil iudetul Arad 
'prelungil'ii pe 'nell. !; ani a 
~Iui. ler dllplf ce reprezentantii 

la ~Io,. pac/ului u? semnal prolo-

• 

it 

AnD~ţ 

lin tren 
aovletfc de 

miirlf1rl 
dIstras ,. 
per!fJl Reval 

(PK.Ob.) 

Poate uă 
ca ~ I • 

.. .laptele de mărg(tr'iţă este 
foal'te ruUn' gras, neconţ.i· 
nând decât 1.3% grăsime, tn. 
schimb are mult zahăr, 6,3uh 
Laptele de oa,ie dacă nu este 
atât de dulce (4,5% ) in 
schimb este foarte gras, con-
ţinand -i,! 0J0 grăsime. Lapte
le de vacă poate fi clasat în
tre aceste două categorii' 'de 
lapte . 

... tal'a cu cei mai mulţi 
nou-născuti morţi este Por~ 

tugalia cu 4,2°/1, iar cu eei 
ma.i putini Bulgaria, unde I 
numai 0.9°/. din nou-născuţi 
~e ~a.sc morti. (RDV) 
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50 lnmÎlnii~i 
<I~ trebui să ardă deodată, p~ntru a obţine lu~ina ee' $ 
do un sIIngur bec TUNGSRAM KRYPTON. Dar lumina mo~ernlS 
Krypt<?n nu esle numai abundentă. ei şi de o culoore alb. 
4:I~9lntle deo~abit de plăcută şi sănătoosa pontru ochi, 
ŞI t,oate acestea la un consum de curent foort~ redus, 
graţie gOlului nobil K R Y P TON. cu care sunt lImplu!€, 

Coloană de 
chiterne sovietice 

surprinsă de 
Ilvioane de lupUl 

german€>, (PK. Obl 

.... , 
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" r a o • '1 U L D B ., B • ., Duminecl, 30 Noembrie 1941 .n 
-------------------------------------------------------------------------------------------------*----------

ESle IranSDOrlabllă JnduSlrla souielică?· Serbarea comemorati,a a zilei: 
de ,,9' Noembrie 192311 ,1 

de c(Jt,e GrupuJ etnJc Ger_aa 
dln Ilrad 

(ESSJ. Bnlşevicli incelrcl prin 1 Si ăpânirea n'sQ mai putut face ni- sportat in cel mai bun caz o grii
'toate mijloacele propagal1d.1i lor să I mic eu aceste ruine. Mei o F.Îngurlii I roadă de fier vechi din ::are nu vor 
rlspandeasclL. basmul in leRătur~f I maşinA n'a fo .. t refăcută şi mai pu· 1 putea -reface in timpul ,-,el mai M'lIrt 
-eu posibilităţn~ de evacuare a ma· ţin s'a putut pune in runcţiune o o industrie care să funcţioneze - Grupul etnic german din Arad fi Raportur a rost prc::enla<t de cc-, ,. 
rilOT ·Intreprinderi industriale şi R- fabrică intreagă. IncArcAtl.lra t.osti- după cum anunţă - şi mai puţin judet, ,i"-a scrbat ziua comemora- maradul Hănige, Sebaatjall. 1 

firml cA sunt 5n situaţia, ca in Hm' sitoarc s'a transformat inlr'un de- să o repun~ in funcţiune, In schimb tivd a primilor jerlf!li pe altarul A vor"U Kreilleiter-ul Peter Be~ 
pul, t'el. mai scu.~t si reconst~uiască pozit de fier vechi: . devin tot mai sumbre perspectivele ideii naţional-sociali.te. nafh despre lnsemndtate(] ::Hei de' 
Intr O a1tl local6tate {} nouă. $1 după Ne putem t1ş'lr unagma ee au ll-

1 

aliaţilor Sovietelor ilIe britanicii or Dumineed (nainte de masd a' avui 9 N oembrie 1925. Iar Landesleiter
~bilităţi mai .. prodtlctivlli Intre- cut oolşevicii in celltrel!! indu<;tria- i il bă il' '! b ") d ~ loc apelul nominal al celor pre- ul pentru propagand4 ,i preltl 
prindere, din maşinile demtmtale şi le ale Ukrainei, Iri Charkow. Voro- n aceast t le a anei or, up .tenti ra Casa Germanil, apoi un i Francisc Stoo, 4 l10rbit dt.prt In
transportate.- . şilovgrad şi Rostow, in graba lor' cum Si plac~ să numcl'l~că lordIA marş dt'monstratj!J pdruJ. la .şcoala ceputurile mi!dlrii national-lociaU-

Britanicii Indrăznesc ~ă dovedea. de <il părilsi aceste \)r3se. Ei aU tran- tHalHax acest razbolu. "Adam Guttenbrun", unde fJ avui i sle fn România, relevând 410farea 

sd anditorilor lor de radio că mun ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• loc fncadrarea noui/or primiti in i Romdniei naţionali,te şi cinstite Ia 
citom din Uniunea Sovietici au rdndurile national-socialiste. ! noua ordine preconi2atlJ. de marele-f 
reuşit si realizeze aproape minu- A d G I W A ... 1n dupif masa :ilei, la ore:e S, a Fiihrer Adolf Hitltr. ~ 
nea, ca pe baza' unui plan bine in- unarea enera a a SOClaţlel avut loc la Palatul Cultural un les- I. Sub comanda camartldului H. "i; 
tocmit să reconstruiască industrii •• M' d· B d tivul, la care au luat parte toate: ges Seba!ltian, ,'au executat In an 
intregi, evocuate din teritol'iile &- aViatice " Ica" In ra· formatiile Grupului etnic German, isamblu cdntt.cile: "Vit dunkltl 
meninţate de -războiu, in dosul tn Irunte cu lAnde.leiter-ul pentru Nacht ist nun vorbef' şi. marşul'ln] 
tJraJilor. lncheielfdu-s~ anul, Asociatia a- Damian; secretar de şedintd: d • .R, propagandă Francisc Sto08, Kreis- Horst Wessel. ' . jPI 

In retragerea grăbită a bolş(!vid- viaticd "Mica" ain Brad, fn cddr!JI 1 Gabdr, avoc:d din con/~Ilciosul, leite.r Peler Bernath, ajutor Kreis-. După serbarea. dela palatul Cu/-. 
lor nu s'a distrus decât ceeace era Adu~drii ~nerale a. adus lavde "Mi~a",· casier~con~'1~n: . d. Vwrel i leit(-!r Anton Carol şi Orts/etter Mill : iural a urmat defilarea unitdtUol'"f 
de distrus, conform tacticei bolşevi. com~tet~lul de con~w;ere J>~r.tru l~c!cdu, şef~! ,~erlJlr,/IlI'u. de ~~(.t~-: ler Francisc. Sala a prezentat un jla Casa Germand In fata COndUeil-,.C 
ce. Desigur şi muncitorii din fa- realwlnle de :'odnlcd acllmtat-e, rlale to "MIca; membru: d-nu dr. i decor impresionant, In deosebi pl'e· I tori/or. ~ 

b . . ă t t .\( ă 1 dl' despre care la" dovallil t,locventd Cornel Ivan, prim-medicul spifulu- I unta celor dOlld l'erffelnice a dat I Intreaga serbare a decurs fntr',u"l 
nC1 au c u a s.. se pu n a a -., b ' l' d' B d C d' C' d· \ . 

post de bubtilul tunurilor onnalej ~arel~ .numă; ?' ~:e/}°tlall '1r me tUI ,In

" 

rai: Aan In ,lOcan:, tdr~c \salei un a1lpect de piozitate. I cadru solemn şi impozant. ' 
de D d· L de! mstrwtl, apoI s a "ISCU 'lt prQgra-, oru. lceu UI ", uram ancu rn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
e nnane. ar ra 10 on ra nu s ... , d 1 B d N' 1 Ob'i i· '1 ' (' li il r li: t' t mul VIIlor ŞI totad..a.ld sa proc€ a ra;. lCO ae , ".m, seae:.ar!J i J 

s ~şdte ~ , a ;rmt~ le olces c. m rel - la alegerea noului comitet de con- generol al Soc. "Mica"; prot. Emil. S"O rllve'lfK 
pnnert m"us na e au IlJuns . a '. 
1 ·1 d f t' f " ducere. FugătiJ., dlrectO)"ll Cassel de Econ()- D d l Â d 1 1 d I Afl 
oc
t 

n,n
t 

e . es lna. e ,ŞI aţ~ ost re~on- Preşedinte: d. ing, "AMRIW~ mii a angajaţi!()f "Mica",' cenzori,: o~a pro~ram e spor or t: arD.inl 
s rUl e ŞI puse m unc mne. . '{, d .. 1 Gh ' t t b '( d' I D I I 1 

h ..' L'f 1 d· ti-nu on Işa, cxper con a " 1- a "'r In 5 In a(~s sezon t Il Această incercare a mai fost fă- arnlCUr ŞI neou,sl u rrec o,' CI! f· B"" C· ,., rh U ~ U ~ l.,., s ". '. ,rec orul .. ncu .. nşan:.l .. Ing, v . ,"1 
cută odetă şi anume In curS\l1 rb- lOc, .. Mica '; Vlcepresedtnle: d, m g·

t 

Popescu, BărbaţiI! Jlamian, functio- Potrivit traditiei, in prima SăPtd-l şi BeJ'Uner Schlittschuh.C/rlb. ve 
boiul~i mond.ial, in ~917. Atunci a- Petre Keminger, : ro,:lirisl la "Mi· nari la "Mica". mdnil a lunei Noembrie, Palatul Programul internaţional de pali~g 
veau msli mal mult timp pent!1l rea ca"; secretar general: d. ing. Virgil . Rfp. Sporturiror işi deschide portile cu Ilaj şi hockeg dealtfel a fost stabiJO( 
lizarea unor astfel de planul"I, TI'u, palinoarul artificial amenaJ'at, pen-, /it pâllil la sfârşitul lunei lalUJarieidi 

le g a e U erau in sitlUllia JIIe ................................................ . 
pe erm n n • t' U tru a da posibilitatea patinalorilor 194-2. In linii generale el se pr(:%lnf~( 

:a,::a ~~~~~~:a~:ari~~~~t:ee;:\~:l ~lUUUIll!llllllllll1!1lllllllUUn1!!l1!l!l!lInll!!IlUlUmUlIII!IIUIllIUlml!ml Documente istorlte in ~nt::~;!~:~I,~r r!e~!~:;~a :~z;~:: as~30 Noembrie: Campioana sJ~ 
in f~a indpientii. ;,;; In IlmDi de auarz lloc de hârtie de Imita- lui de iarnd. diei S6derlejle cu BSCşi Rot-Weiss}Ui 

Atunci s'au pomit &1a Pete.... ~ de 10 feluri şi cel mai nou ; chetat Programul sporturilor de iarnd Pl'ecum şi patinatorii Strauch~i 
sburg, unde se ilispullca in a('ei;;;;;; tip, depozit permanent. i (ESS) 1 • 1 se anunţă !oal·te bogat şi fn acest: Noack, Marlhl1 Musilek şi Edi~ 
timp de tehnicieni exc~lcn1i, tren- == == I ' .... • .- n OI aşu Ti- sezon. Inaugurarea aelivilă/ii s'a 'il ~ Rada. ~i 
sporturile. industriale şi încă din ~ Cu .:uze ultra~vio/ete şi infra- =-.: llisht din Proter~ oratul Boe- cut la sfârşitul silptămdnii trecute,! 6--7 Decembl'ie: Wieller EG, soj,d 
1916 s'au transportat din Rida, ca· ;;;: roşII, vtJ aduc in casll rumina -- .. 'M ,.' . t.' f â I bie 1 ' . l' 

i'> :;::; I . C .' b .\(. == mICI ŞI Ol~\ leI, prm 1 o e- c nd echipe e er ineze BS şi ~ol-· tii Baier şi llelmut Mag. tlS 

re a ost ocupat (LiP un an e == titie este săndtatea. -- ricită întâmplare, importan- Weiss au susţinut mafcJmri de de- 25, 26, 27 şi 28 Decembrie: 1'ur~Ul f ă 1 ă d =< soare III. ea mal unu mves- == I 
trupele germane, intrcprind.!rile iu. - m nstl t' i o . a' . t t' 1 d h k br =_ Medicii, denU". tii "i revdnză- __ te documente din istoria 8- O 'il re. n c mpanra c mproa.- neu In erna UlIla e oc eJ] cu por~~~ 
duslrialc spre interior~l impelinlui. _ v Y - nl'i se Riessersee, iur Honna i ticipârea ec1lipelor BratiS!QlII'i, core 
U t ă V' d .. 1t t 1 ;;= I .. b ., '" == cestui oras,', documente care 1 n ren p rast Upa A U oraşu ~ orI! ene'lclazu de rabat din -- Niel'l1Vel'ger şi fratii pausin au de- ta Stockholm, BSC şi Rot-Weiss. 
Riga cu o bogată indrcătul'1i. de ~ preţurile llOustre fllril = mentionează evenimente în- leciat amatorii patinaj!Jlui a:rhstic. Vor evolua patinatorii: sotii Baie"'. 
maşini. Inca pe drum au aVut (le :=;. conrurel1tă. = tâmplate între anii 1650 şi Cele dowl serii au fost organizate B;ornsladt (Oslo) şi Faltermeier. "lc~ 
suferit maşinile din efiuza zăpf:zilor -- . :-.: 1790, au sC[I}..)a1t de distrugere. în folosul "Ajuiorului de iarnă:' 17-18 Ianlwrie: Campionalele 
şi a ploilor, fiind inc1l'cate pe va- - UZinele leChnlce S ft R = Acest~ hârtii. erau in pose- La sfdrşitl11 acestei sdptdmdni se hockey ale Germaniei şi dcmons 
goane deschise şi în curând se in- := • •• . fnaugureazif şi sezonul iIl/ernatio-, tia tuluro'J' campionilor gel'rna ... t·. lJ = Str U B ne nr 20 = Sllllle unui nulcelar 'care in- •• şiruiau tot mai des resturile ru· =-- •• aş. nal de hockey pe ghiată, tntrucdt i Atractia principală a sezonului Il ii 
, 't d ., l' 1 1· '"1 tellţiona să împarheteze car-gml e e maşl:U l ~alUngu UIll or ::' , A R A O .- campioana Italiei EHC Milano va fi fi turneul triunghiular de pafina rI 

de cale feraUI.. ? = l' ne cu ele. Documentele au găzduilil de Spol"tpa/asl urmând ca al'!istic şi hockey pe ghiaţd dela P 
Numai o mici P?rte Q acestor "a-I mllUBIlH!lI1I!1Ui!lI11Il!!1I1!11l11ll11IH1I!!EWl!II:!II:;'iiiiliilllHlillHflUlIIIII fost preda le acum muzeului" puternica echipă itali~l1(l să fn- ~ [cjlwal'ie-1 Februarie, cu par/icip/llm 

lnroase incărcătUrl au ajuns la 10-~~~ orăşenesc. I frunle formaţiile gazdă, Rol- Weiss ,rea echipelor Gel'manie,i şi Suedi~ife~ 
cuI lor de destin'l~ie in interiorul j S'A PRELUNGIT ternwnu) Ieri 
ţării. Acolo au· fost lăsate sub ce- \ ....... ~ ........ o .................................................. ~ 

::1 sllil~:~g!~ i~:ii;:ri~;~:ro~~'~~a~ă ~~ i ~~"~~l ~~)~~~*;El~~~~~~~ă p' "O"fU' Iăm·urlr.,a !fJ-n.pffilnf ,-nt4PI"(~JI alt· 
ce~te 'Valori care "e iroso:!llu fără;la 1 Dacembrie fi. c. ~ IU '-rIS I II'" \., U 111'-' '" lou 'ia I 
rost. După ce 'Jolşevi ..... i au preluat I ~~ 1 .In (e prl\,fş1e rolul prc:domlounl prfffnii, U fdu(ilUY lil so'rtl 
...... ~........................................, de O(fotlre In domfDlul OlfOllrtl 51 OSISltlitn SO(llle. 
RecunoştinţaFronţel pentru .lnstih~tul Surorilor de Ocrotir.cJl'ea morlaWă/ii infanlile sunt prfl-\cinei preventive in acest do~'eniu, ; 

G" dm ClUJ, evacuat la Arad, este prl~ I bleme principale crrrilll'eocupă pro_1 Rolul sorei de ocrptire in l.egdlu erm an I a ~~d, t~fiint~t ,fn t,a'ra noastril di~l Î gramul de mUllcil sistematiwiă a ril cu dispemariile .este bine dcf I 

Berlin, 26. (UTA), Generalul După terminarea acestei permlSll, ulItwlwa dlslmsulul profesor um- sQrei de ocrotire. Nu mai putin lup- nit, .ea este cea mai valoroasd col 
francez De Castelnau, cunoscut din: fiul lui De Oastelnau a fost eliberat versitar Dr. 1uliu Moldovan, pro- fă pentru prevenirt'u şi combaterea 1 bom!oare a medicului În niune l 

timpul războiului mondial, a fost I din prizonierat. Acest gest este re- fund cuno,scdtor. a m.ultipl€l~r pro- bolilor sociale şi I11lec~i~,lse. In- constr.uclivil de orga~lizare; sa~itar 
nevoit să se interneze in spitalul liefat de ziarul fruntaş catolic fran. b/i-me :f<1'mlare ŞI socwle carz săpau stl'ueş'e femeile penlru Igrena ali- şi socw/ă neceşară ţn spedal fn m 
din Toulouse, din cauza unei ma- cez, "La Croix", mentionând că Itr temelia struclurei noastre l1atio- men/arll, in acest scop dil impor- diul rural, ,contribue la·' otgttniz 
ladii extrem de grave. Autorităţile cercurile catolice franceze al clîror nale, a pus Iwză acestei Institutiuni, tanţa cuvenită legumi-culturii şi rea cllminelor de zi pentru copii d. 

i ·· â d • în dorillta de a ridica sifndtatea po_ pomi-cu/lurii. Dd di,'eclive cu prj. toate vdrstele, la rnfiintar~!l ş. i f 
vedere această situatie specială, fiu- ... . , pom ui nostru la n{ve III săni1tiltii vire la industria casnică şi econo- tretinerea cantillelor şcolare,. "col , 
germane au ncuvllnţat, a'V n 1n 1 preşedinte este generalul De Caslel- I 1 

1 ' t . 1 'fI" In nall, îŞl exprImi recunoşhnţa pen celor din oce.ldent. mia domesticd, care aduc imbund- nii de vară şi oile multe problem j 
Ul aces UI genera, care se :... -. _. . • 

tr'un 1agăr de prizonieri in ~nn&- I t~u ~ceastă nobIlă atItudme Il aulo- Carierll $[II-orilor de ocrotire esle tiitirea. bugetului familiei. asemănătoare.. , ,-
nia, să-şi viziteze tatăl său bolnav. I r1tăţllor germane. una dintre cele mai nobile ce le In şcolile p!imare face educatia lalil deci satul, care pre~ii-ll.:1 Il 

poate fmbrlîţişa o femeie, cdnd ea igirnică o. elevelor, prin prelegeri. vasl câmp de .adilJitate 'win fnsu 1 
._1lIIRtt!IIIIMIMIIlIUnml1llllllllllllllllllH!UUW!IIIKlIII '........................ doreşte din tot sufletul să lie utilă şi demonstratii practice., ştiut fiind 1'1' ... .. t'. J . 'jiJ At- II ţiIrii. Sora de ocrotire intră fn ra- că pedagogia şi aducatia lizicil tre-l elita sord de ocro lre.,~~rţ, 1'rl l' 
Citi11 Si rAspinditi H I semna a milie ca aducCl.toare de igiend, ca bue să lucreze paraJel~ cdci lwmai dragostea de muncd ~f. inteligent ~ 

"" fndrumătoarg pentru stabilirea de- bazându-se pe o oddncă cunoŞlintă va ştisd-şi transforme ,acest" elim 1 

Fronlul de UeSl
' Im nr u m ului prinderilo~., bune pentru conserva- a organismului copilului poate da de aclilJilate .. intr'o,!1rtlrliIlă fT'!{m 

r41 silnătaţll, ocupdndu-se de toate, un rezurlat, Pe .când fnainte pedago sit bine ingriji/d, <iar . (Jr~pt .'"oadel 

R 
... I ... 7 problemele ce' se ivesc, sociale, eco- gia era apanajul e."CClusiv a institu- i muncii sale va f~ mu.#umir~4sur/ 

eln roglrll jnOnlice, sanitare morafe, ele. . lo~'uIUi ast~zi din ce tn ce se acce~-lte'CI$'Că, când fşi va ~ll'~Ila~_de 
~ • Incurajarea' nafalitillii şi comba(c- tUlQzll mat mult colaborarea medl- cesle Irllmo~se reallZ.w'I, 

- I . 

....................................................................... 4M~~ .. e4~~ .... ~HH~ .. e4~~ .... ~~~ .. e4~~ .... ~~~ 

DlftECnunEA··.BARULUI·F L O .. R.I DA· are onoare a anunţa senzaţionalul prog- I 

ram pe luna Noemvrie in" 'frunte cu i 

celebrul duet femenin - M' AR Y A N D 
F L O RE N C E şi sen2.8ţioDala dansatoare Caucaziană t} L O A. impreună cu alta-numere .de atracţie compleet 8chimbate~.; " .. ." 

.. Se servesc imbisurl speciale inainte de inceperea progl'Hmu1ui. Celebrul J A. Z Z FAG H' 1 URA· W A "G NER." ,.::: ;,":.,'} 
.......................................................................................................................... ~ 

TIP. LOnoy .. Co .. AJlAB 


	Frontul de Vest_bw_532
	Frontul de Vest_bw_533
	Frontul de Vest_bw_534
	Frontul de Vest_bw_535

