
1,17 

f)QmJDecd, 21. SepJembrJe 1941 

Organ deafirmare românească 
InaerJM'8ub N ... t3/1938 Trib. Arad 

~"""""~~~~~~~~~~~""""".I"""~""""""""""la""""""""""'''''''''''''.1I .... L ......... F .. i.~b .... ~I ........ d .. T ...... .. 
A BON A M E N TE: \ I RecfacHa şI JldmJnJauatta: 

L i 200 B " 1 j d tii it" APAUE SUB CONDUl:EBEA f" e .- aDO, D 1JS r • DS . ARAD, S1.r. CCOŞCJl Nr. 7 
- Lei 500.- part. şi publice Lei 2000.- UNUI. COMITET ..................................................... --

Calea ferată Trans
iranionă 

t 

Pe margInea uneI 

, ' AnilJHSări 
. ESS), - Jlarea rnie '(:raIă lrcns : cic/ăli europene şi amer:cane Flr~ II 

; nlană, lungă de 1400 km., core: ma sue'de::;ă "Svenska Enlerjll';'uad" Ziua d_e' S~ptemb~e , tuirea decât la o m~nune. . I manul de llillşte şi sigu-
'. În/lnde dela GOlful Pers,-: prină i a fost încredlnţală cu conslrllcţ:a; 1948 va ramâne In istorta I Se aştepta mintultorul. ranţă. 
!~ Marea Caspică Ş! care Il const,- ; podm·,lor. Germani<! a par/ic pat la.! poporului nostru ca o zi ho- \ n chemau infrigurate {oate Infiptă adânc în sufletul 
1:1 proectul preferat al Ş(lll~llu Il I rândul ei în primul rând cu li[lra- ! tărâtoare pentru destinele ei. nădejdile de mai bine, toate românesc această zi de re
IS la sfârşitul lui August 1938, rea de lJ~goane de' cale {eraUI. Ş! j Luptele politice luaseră un: llazumţele şi toate emcţiuni- naştere '. glorioasă a Româ-
~~ ugurată Într'un mod "'sl;l, du- locomotive. i car:r-cter de i!,verşuna~8 ne- lle .ceasului de grea cumpănă. ntei, ne poartă iubirea cre-
III 11 oni de construc('e. JJup'1 f .l.a- Finanţarea acestei construcţi m81 eunosc~ta, amemnţând l' pnn care treceam. dindoasă pe urmele viteze 

unui piron de aur, Şahul dridu cheltuielile sunt (lprec'ate la 30 mf- să deschida porţile tuturor Iar când a ve.nit el, cel a- ale armatelor camara de ro-
şefii Cem, l(l Sud de Teh~ran, lioane pfunz! sterline, _ s'a făcui cur-:ntelor de ~narhii Şi să şteptat,ya fost ca o înviorare mlno·germane, comandate 
nul pentru punerea În crt;ula- din resursele propr,ij ale lrllltuhl'. duca ţara in prapastie. generala, a ţipat bucuria in de Mareşalul Ion Antonescu, 

• i a rin iei. LInia începe 1a Bender Afară de veniturile real.wte din Nu era nimeni care să ai- sufletele alungând norii de- care şi-a încins sabia pentru 
r, , portul iranian al ['{)//lliUI de vdnzarta ceaIului şI a :ahă."ul'li, a bă energia trebuitoare pen- snădejdel şi viaţa şi-a reluat a se inrola in marea crucia-

ea d-Est a Mădi Casptce .5 i duce fn fost re:;el'lJată pentru eonsll'1lctia Iru domoItrea pasiunilor de- mersul ei ascendent. dă a Europei creştine contra 
.~ zag pesle munll'i Elb'Jrs la Te- căii ferate o parle din fond!11 na~ slănţu.ite de aţâtarea iUdeo-' L'a, aclamat cu voloş,e in- comunismului iude'o-bolşe
l' ,fan, LInia ferală trebue să tl'ea~ tioool de rezeme, care se COn'l/lt!le masonică, nimeni cari să-şi treaga suflare cinstit-rom A- vIe. 
::' in <Jcest sector peste o ină/tme din redevenţcle date de Allglo Irn~ impună voinţa intru salva- i n~că, l'a~ bln~uvânta!; TRAIASCĂ M. S. REGELE 
I Q 2100 m" fncâl a fosi nec('sură mm OII Compal1Y, Deşi lH1 es/c dl! . r!a patriei ameninţată de I batrânii, I au sla~tt Cel . MIHAI 1 I TRAIASCA MA.
lel nstrUlrea de 80 de tunele. P(;dul aşteptat că /În'a ferată iran anlf se i dIhonia. sfâşierilor Int~rJ?-e. tineri. . REŞALUL ION ANTONE-

cale {rrată dela Abbasab;lrl, ('Q-' va echl/'bra intr o IJreme swrlă, in I !lesiguranţa şţ nebnlşt~a \ MAREŞALULUI~ION ANT~- seu! TRAIASCA ARMATE
I Ir~ce pe o fnălfTme de 1~ m., ceea~e priveşte încasdrile şi chel~: stapâneau pretutindeni, apa; 11!ES~U ~ev~ne~ ln ~as~Irtle, LE VITEZE ROMA.NO-GER

leă fistlture una d:nlrf' celc ma' fll~ tUlellCe, totuşi ea cons/:(u:'c un ,.sând greu !o~te cugetele Ş. I h.e (:~, mp:~na sa pyeta carma: MANE! 
U'. iî::nete constrllcjiL .... ~ lume. In punct Importallt tn consol1darcQ.! toate _simţuile 'române$tT, 1 vasului Şlsă-l scoată dinco-, , . " 

ose~r de grele au fost fnsd pro- economici1 a ţărU. PrIn crearea /1_: cari nu-şi mai 'vedeau mân-! 10 de zonele răvăşite, .. !a li-!· ,. COR!OLAN BĂRBAT 

1mete tehnIce care s'au Impus re-, niei ferate lJor fi reg:l.II1·!e din I ........................................................................ .... 
.. luării inginerilor in sedoml dp.: Nord, (ltât de Imp?rlante din ,ptl~ct I ' ' 

d. Linia este dusă dela Tehl'nm' de !ledere economIc, scoase d n ,zo I I - I - 4,- d ~ ~ 1 I-
l :n Sultanabad, Drsful şi Abvas la Ilarea lor, Până acum I~n. eX,fJ?rt din I n agaru SO~leIIC e c::oncen.rare ~O OWKI 

. , acesle reg'uni era poslbl1 doar pr;n I 
n,der-Şahpur pe Golful PerSIC. Pe. Caucaz sau Irak, ceeace fnseamnă: (ESS). - Cartea intitulată Ilowki de pe insulele Solo- nite la coasta mării ingheta;.. 
I1n le de 150 km. panta s'a urcat prin RUSIa sau terenul Ile Influen- i "Socialismul trădat'\ de Karl, wetzki. Nenumăraţi oameni tă de jumătate, unde au fost 
2200 ,m. şi <J/orli, de nummJQse I tă al An~/iei. Acum disp'.llle Iral!Ul i~ .. Albr~cht, are o deose}Ji.tă I au fost e,xilaţi. pe această in- împuşl'~ti cu ~it:aliera, şi 

I1U duri sau constrwt În aast 8e('-1 de un mIjloc modern de transport, I Importantă yintre .l~crarlle nu1.ă ,S _ ~O~ţl.l, spr~ ~ nu o aruncaţ~ p~ Ul ?la. în m~re_. 
l f r nu mat putin de 150 t nele din I 1 t d - : d ,. : care trateaza de ştIrIle bol-I mal paraSI mClOdata ŞI a fa- Conducutorll beţI dm tabara 

LI , ,prn care ara evlne ,n epend"niu I • AR' S' 'l '1' tf 'ţ' d .. d t' I 3 p. .. w' I şeVICe In USHII ovietIcă. Au-· ce veşmc qc nOUl OI' Jer e. , meau a esea exerCItIi e lr 
pr e care ce! ml~. lung are km. e- ,1 fată de RusIa şI Angna, Afrml de torul a fost timp de 10 ani Albrecht nu s'a mulţumit să I folosindu-se de obiectlve vii. 
Iro. lot Inginerii au fost PIIŞI În fa- i aceste calea feraM care leagă Nor~ I până la condamnarea sa la viziteze tabăra sub conduce- Prizonieri, şi cu deosebire 
po, celor mai complicate probleme' du! de Sud, este garantul cel mallmoarte şi evadare, un mem- rea comandantului de t5bă-lcoPÎî fără nici un adfLpost 
ar ,nstrucllve şi este fără FndQla:(! cii I pulernic pen/rrI consolidarea fiŢ)er!l I bru. al. c0n;tite~ului centra! 1'::1, ci Rde~ea a a.vut ocazia s.ă i (be~prizom~ki) au f.ost aşc. ~ 
I'V tem socoli linia ferati1. 'rans'ro- de unIune şi pentru menţ'nerel1 In. al parhdulUl ŞI al sfatuIm afle adevarul dm gura detI~: zaţl la po:::r~te în fata t~nU1 
,io nă Ca cea mai pufern1ci1 şi Im~ dependenteI. Conştll!rlţa redobândl- c?misarilor politici, indepli~ nuţilor asnpra stărilor care • gard aprOpl&.t de locumta 
. , '., .. mnd in acelaş timp inalte domnea in la.gărui de muncă! comandantuluI. Jertfele au 
Ilo· eSlOnantă cale ferată din lume. La '.'. tă a naţlUnll găseşte in aceusld ope~ f ţ" . t' 1 . f ţ t· Dt' . ţ" d' - fost inainte dpsbrăcate încât . ' unc lUnI sovle Ice. n acea.- OI' a a. e lIlU 11 In aceasta . < 

)1'0 eastii tntreprl~dere au· lucrat 40 I rO. .un funda::,ent put~rn:c. D'n pu- stă situaţie a avut el posibi- tabără trebuiau să IU(Teze au îngheţat l~ng~ zi.? sul> 
li de munCitorI sub conducerea (tertle proprII, cu mIJloace prc'pr:l, llitatea să se informeze pre~ fără nici o zi de odihnă mai, teml;leratura; slbel'lana .. ,Im-

_~grnel'llor europenI. . ftlrd un fmprumut strd'n -- aceste 1 cis asupra! stărilor reale din mult de 14 ore pe zi pe terc- ,po.triva acestor nenorOCIţI. se 
GuvernUl Q cedat execlll'a c{.n- I sImt hotărdtoare şi ,;nd:că un drum! Soviete şi pe baza opinii~ nurile moeirloase, sau în pă- : t~agea c.u :evolverul, c~la:r: 

. " , 1·, . 1101' personale să creeze un d " î t l' . I ŞI atuncI cand au fost atmş! 
I ructlel unUl tconsorţ:u SC(lfi(J:lltlV in vIItorUl strălucit. Calea ferată '1 .. Ull, spre a nCicp llll norma I de mai multe 1 a ţ . 

. , . tablou obiectIv. ' cerută Dac această dea- I g o n e ŞI cor-
ampsax~ulul", care la "ândlll trans/ramană constitue opeN de I 1 _.' . _. _ a . ,. ~e ' I pul lor îngheţat nu se desli-

· .'. . ntr'o călatone ofICIală 8.J psu nu parea sufICIenta ele~ tU, • 

. ' . a conceSionat conslrucţ!a pe di- bazd a natiunI! noul, expre~;a cea 1 avut ocazia să cunoască la- \ mentele care erau desemnate I pea de gard. Dacă VIctImele 
rllele sectoare unui num,;r de so- ma! puternică a redeşteplă"l1 suie. gărui de muncă fortată So- I ca recalcitrante au fost go-I ,(Continu'are în pag. 2-a) 

foi ndra se roan~ ppotruuu· (--rlmIDoll rMul u: ... ", ~"ce u~cie: .n"-l~:i:i: :~ "ce'" nmp " g'- ;,i loo"n,'"" 'hinu::', p",: \ u~u " ,gl~ 'Core. ne sta la dlSpo~lţle tre~ I se;şte III rcal1tal; form~lIan~ ame· Bisenc le brltanlce se roagă ccu~ 
(ESS)." _ Două illc\iuni sunt în' niştrii şi zl.arele, emiţătoarele radio- bUle integrată pentru lu]ulorarca mnţat;..ea: "Daca ar mal eXlsta îo- r en1fll bolşevismul care s'a mmn
~rs actualmente in Anglia. Una, ,a 1. {onice şi episcopii băleau toba rc~ Sovi~telOl', ,,~eynol~s News" devine tr'un lo~ vreu~, in:p.edi~cnt ~n "{'- f;"lat pri~lr'o .furie. <:'11~ă de di
ârd inlensilalca crescândă o cu- i cbmei pentru bolşevici cu o inten. patetic: Ang~ta prIveşte sp~e 1\10-, derea aJutorăr.11 Clllunll ,Sovletc-lor stl'llgere ŞI a:asmat, InJosmd. dem-
(>qştem, din momentul în care 5i-' sltate care lasă să se străvadă cât scova. Atenţia generală revine "in cu transportun de materiale, acea· niUllea umana. Pentru ace').lIa, se 
~"ia militară pe frontul d!n Est de n~ccSiar este pentru Londra ar" Q1Ccste zile cr~tice de Septembrie, sta trebuie înlăturată imediat". "roagă acuma preoţii din intr'~:J!:;:l 

· :~c tot mai disperată, este intă-. jutOl;ul Moscovei, căci Stalin, după asupra camarazllor noştri de :arme, i Această prop<lgandă politie;!, ca·'~ Anglh.', dcgnmînd intr'un mod in
Irea unei atitudini tot mai opti· o astfel de inimoasă manifesl:.lTe care apără pOI'ţiile Leningradului",: re sllblinează indentitatea dc in-: con-;.tient misiunea. care ar !r,~bll; 

· iste în judecata situaţiei din Ră- i londoneză, nu se vede întotdeauna I In Moscova "se toarnă armele pen~ .! t('!'cse dintre pluto('f,qi.a hrit;1nică. s'o îndeplineasdi, Episcopul de 
;·~rit, fireşte în vederile CorespUll- în situaţia de a crda lucruri mar i tru .ellberarel!l omenirii". l\{inistrul' şi spărgălori! bolşevici, este com· Porl~mollth fi ~pus într'o scrisn:ll"': 
.ăt~arc ale ~miculuî sovietic. Cear 1 gistrale, Desigur nu~ ba venit uşor 'i n:arinci austrialirne Hughes decla-: plectată de atitudinea bisericii din' p3stor ală că Uniunea sovie:i(':,\ fi 

· ',!tă ~onslă intr'o creare de atmo- : lordului \Vood, trezorierul statulUI, i l'a: "Ne bucurăm că Soyietele se : t\nţ(lia. Nu ne putem închipui cCY~) "adus un ajutor bine,'enit Angliri 
· Ieri! pentru Soviete, pornind din; să recunoască, că pentru ajutorarea Iluptă atât ~e admirabil. Acest răz- I trlai pervers deeât un serviciu d'v;n . în ceasul greu de încercare şi a
'~nvingerea că cetăţeanul brita-. financiară a Sovielelor nu s'a tras:1t : boiu al Sovlete~Ol" este războIul no- ,în bise-ricile britnnice p('ntru bolş'.'- ceasta d.utorită graţiei divine", 

"!le trebuie să fIe pregătit până la : nici o granită. Este ştiut că şi en- i, slru". Alte voel lasă să. se fnt~eva- .. vi~m. Ca purtătorul de cuvânt :;\1 Mfllldra Anglie Cl'ede că p03le să 
X\r('ma limită în Yl'derea susţinerii glezii ,_ numai in cazu~i extreme: dă prroblemele materIale, Ziarul. acestei ,atitudini fără prcced"nl in respire mai uşUl~"tă fhlori!~ f1ju'o· 

,oviet~lor. Această militare pentru ,5unt dispuşi să-şi ajute 'amicii în, "TÎll1es", care în atitudinea sa faţă istorie i.'a rf'd'jat, ('um era şi firesc, rului adus de bolşevici,' etnI' v 1 

'o\'il'le a; stăpânit Anglia La sfârşi- .. domeniul flnllnCÎar până h extre· de bolşevism dovedeşte O totală arhiepiscopul de Cankrbury. P€ste avea foarte curlmd o('nia ~il. ,r' 

__ :ul săptămâni! trecute intr'o mă-. ma limilă, Ziarul .. Tim~s" întăreşte: schimbare, c[tlltă in tonul de imn' fiO::!pt!', !'\'l:n-iO:lsa Anglie a uitat convingă că această credintă a fo~ j 

Jră o€c\moscută până aCum. Mi-, dechu"atia lui Wood şi o susţine în 'simpatia Angliei pentru alh11ii so· că, bolşevismul a distrus bise~·i:.'Île fluzorie. 
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Renumltur romrtn al lui: A. UU,\lAS adaptat 
pt'l ecran într'o montare mode. Lă 

CU J O ii n W A Y n E celebrUl aventurier 

FRONTUL DE VEST DuminC'că, 21 Septembrie 1941 

r 
I ~ 

Dol$el"l~ID.'llul pa.rtea VJ[&a, • 

Peste 10000U figu"an\;, lupte crâMeae, emoţii ncmlliv:J'zute 
FUHefRUL PE fRONT 

UIIIUlUnUlllllllmil\1UilJll\lI\ilUl1i!\li!m\l1I!\Ul! 

3, 5, ,'30, 9'3U 12 (ilPIT31E 2 SERII. ambale DEODATA FANiASTIC PALPiTANT \ 

JU,ooi "\.1. '1uU UF \' l..·nwJndacontral{ 

Din CilUU lungimii filmului repr, 
iuct>p ia ~, 6 şi 9, ULUITOR 

Iniorluaţiuni 
Jocurile de vară ale organiz3ţiei In urma războîului provinciile de I 

Tineretului German (Hitlcrjug:.'ad) nord-est ale Franţei se resimţeau I 
au luat sfârşit la BrC's1au Duminica foarte mult din cauza lipsei medlci- , 
trecută. Pc lângă cei 5000 de repre. 1or. _ Pentru a înIăt~r~ ~cest incon- I 
zcntanti ai Tineretuiui German, C3- ven1ent, 540 de med'CI Şi farmaClşl' I 
re au luat parte În finalelc d;fcritc- I.au fost aduşi î~ ~ceastă. regl.une, 1 

lor probe, au particip;"t şi. 700 de ,Dc.1s('mc~ea, potrt;lt u~el legi re- I 
reprezentanţi ai organizatiilor tine-: ,rent p~om~lg~te, top m:d c i, care au ! 

rilor din 15 state diferite Olte Euro- . fost prlzonlcrl de ri'izbolu, îŞi pot re
pei. transformând rcuniunc~ într'o !-tun aClivitat~a lor, În. local!lăţ~le u,n
adevărată sărbătoare ,a tinerl'tului I de au f,unctlonat 1I1a nte de l'azho u, 
cUI-opean, (RDV) , 1 HDV) 

... 4e ............ ~ .. ... 

Portofelul pjerdut • 
Cel mai mare omn bus d It lume a 

fost pus in circulat e la Roma qe Intreprinderea Comunală 

mlbfi((l mO(o:1H.mI~mor'l 

EPIGRAl\'IE I 
Intr'o epigramă publica~ă, l' 

,'l'a alI' ~uit lui Mr" ~ă:o,.. filiul i 
de. .11glIlf'r la fabr:ca..... : 

La f brică - e avocat, 
La gazdari - e ingincur, 
Penlru naivi. - c 1, terar, 
In realitate - un farseur, 

T E PEŞ 

•• M~"'."""" 
Co'~ul Wf.s~1 
~1~(\IIIiI-",___ _ _ ~ 

"lof~v grav 
- De ce te·ai mutat? 

că~re soCÎet'1lea de comlwfcatii din 1 aduce la cuno~tinţă că în A.v((un o gt/:dă prl?'1 curioasd, 
capitala Italiei. Omn busele puse in I ziua d~ 31 August. 1941 cine- - Cum asia? 

, . : va a pIerdut pe lima de allto- - In fiecare zi mă in/reba când 
mIşc. are de energIe el,ac/ric,ă, au o i huse Nr. 1, autobusul J."'r. l~t 

, J.'i ,'m să-i pldtesc chirIa. 
lungime de 18 metri ŞI pot, ranspor- ! Ull portofel negTu cu hani. 
ta 200 de pasageri. Cele maC' mari: Posegorul dovedit va putea N·Qode bîne 
omnbuse de până acum erau în I prelua portofelul la Direcţiu- - C;lnd ai căpătat accesul de 
America şi la Milano, având o iun- in('a Intreprinderii str. Mu- fdll'ă, t-au clăntărt'l dintii? 

I e d 1" t·· l' d t I cius Scaevola No. 9/13, pc - Nu ştiu, f,jndcă dilllii mf'i 
g m C!f me rI ŞI pu an ranspor-, 1- v 'f' . . ~ .. I . " : unga verI lcarea ldentl taţII erau în pahat' pc noptiel'ă şi (il 

ta 145 de pasagerI, (RDV) !şi proprietăţii. nu aud b;nc ... -. 

................................................ N 1 ~ u se asu 
Zeama de cartofi ca medicament [ - TriblHwllll l~ condamnă la 

M 

I 

murcă silnicâ pe v/Qţă. I 
ese/e neregulate pot provoca llIcfdcIberg a făcut experiente cu 'D I {' le "rog I - omllll e preşN In , Vu 

scr1oa.<>e turburări, slompcale. Este I zcrmd de cartofi obţinută din car- .' d' vI' I ("/! ,.' ~. ' sa-mI seil cIt, macar, unpu a. I 
ş/abwt ca stomflcul omulUi fntre 0- tofi roşii din Odenwald, care con- I f t' 

/ 12 . l' t b' dl'l' om stat n prevenl.e. re e ŞI ... es e mal Ine preg l tin o apreclabWJ cantitate de soCa-
pentru a lua hrana principală ztl- nln. Cartofii cruzi curătat~ sau ră- Vinovatal 
l!Î'că, pentrucă În/re aceste ore pro- I zuiti sImt presati printr'o pânză, 
duce cea mai mare canlita-te de a· ,Z(>.c.ffla de carl'Ofl astfel obtinută 
eid gastric, menit să transforme" este luată ca medicament fnalnte 
mâncărurile, care apoi să fie asi-" de masă. S'a constatat·· ctI bolnavii 

- D<> ce plângi L liană? 
- ~fam lovit din Cduza lui 

Petrică. 

'/ t d d d - Cum aşa? mI a 8 e organIsm, In caz:d c 11 predispuşi la hip('racid late sau su-
- Să vezi, când am vrut să-i 

stomacul nu primeşte hrană În a:- ferin .. ·f de st ş' I tit omac, au s m cu dau un pumn, el s'a aplecat şi eu cest interval, acidul este nevoit 
,să-şi dcsvolle activitatea Într'o al- mult mai bine ch:ar după două am dat cu pumnul in zid, 

tă directie şi aceasta poate prova- zile de tratament, iar clIlaI(zele au GljlcJtoarea 
ca hiperariditnte şi chiar boli se-, dovedit o normală acldltate a sto-
r/Oase, Clinica Un'vas"ăZii din' macu/ui, (RDV) - Până la vârsta de .w ani ai să 

induri 'o mizerie mare! 

::)' a [' ~.dJ$~L1i::l t't::staura ntu 1 şi cnfetăria 

"FERDIN A.ND" 
(Fost loc,,-11l1 KRlIil 

"R1D, PItita Ilvrnm 1410(0 Nr Il 
Unda găsiţi mâncărl calde ,1 reci, prăjituri fine 
şi inghetata cea mal gustoasă, cu preturile cele 
mai eftin. din 101 oraful. 
ABONAMENTE LUNARE CU PRET REDUS! 
Rog sprijinul onoratulul public 

Proprietar: TRAIAN V ĂRADIAN 

-' .5l pe urmă? 
- Pe ul"md, te obişnucştl! 

DeosebIre 
i 

- Sti tu care este deoseb1rea 
illtr~' un ucenic şi stăpân? 

- Nu! 
- Când un ucenic e boln.av, stă-

pânui spune că s'o fj îmbătat, pe 
când stăpânul dacă e beat, spune 
că c bolnav şi-! crede toată lumea! 

Gura copJuor 
_~ --'-' Hai să ne jucăm de .. a sotie şI 

ca L TU L UTER 

~ontra,st 
Tu eşti bătrân cu inima,cu anii, 
Aşi vorbeşti cu al iubirii glas. 
in p".rn1 tii li ~G cuibăre ;~te toamna; 
Tot mai încet, mai grell e al tău pas. 

Pe buze porti a bărbăţiei vrajă, 
Dar ochii tăi au obosit de mult . 
Tu ştii să spui cuvinte pătimat:>e 
lbr dpla tine nu pot să le-ascult. 

Cunoşti atâţ;a oam<'ni şi oraşe, 
Cllno~ti prea 1n11lte p~nt ru-a-mi POH:sti. 
Când imi vorhC'~ti mă s; mt aşa streină, 
Aşa altfel, Cllm numai ('u pot fi. 

Eu sunt O primăvară, o viaţfi, 
(:onite\ de avânt, ce-şi face drum 
Pe-acolo unde e mai greu. Cu tine 
Aş îmh;'Vrâni - a:;, obosi acum ... 
I 

ŞI lângă 1 ;ne, ... ,nU tăi apasă 
Chinuitor' pe um"i'ii nwi juni~ 
PI} iniIna-mi mereu n<'liniştită 
"'\.'.'i"'n t

:: '- mi ft\.I'ă marg'ni îl supun. 

Dar fiindcă ('şti bătrân, eu văd in tine 
Atâta taină şi necunoscut. 
O, P:i\'E'stc"te-mi viaţa ta îritreagă, 
Cn tot ce încă eu, nu am văzut! 

Verolla 

CÂNTEC 
Ei 

["'/::/"J .. :nl:- r/fJlllnfra 
l'r:'Jl de romamtă -
Mi-am răsllgnll in m n nl/scrise 
Intreg noianul meu de vise. 
Gdndtll dIn poeme, 
Impodobit ("[1 s' ele, . diadflJ1l',. 
Iram trimis pe-o IJcro(itr'i 
La tine domnită -
Tl"Up de romanită, 

. . . 

,tia 
CI 

"L 
lfâc~ 

'iiiin 

, 1 
Se 

ntl 

in 

VI 

şt~ 

ca; 

su 

rUi 

oa 

tit 
fi 

Kc 

I 

ul 
lu' 
d 
u 

, GH. HUDEA ,ă. 

Amurg de htamnă 
Colo pe dral a dus ziua soarele .. , 
L'a: răstâgnit pe o troită cu fata spre Apus, 
Şi a pălit de groază cerul şi ş'au jnl'oşit ogoarele 
'De par'că era' răstâgnit nu '~oarele - ci Iisus. 

Centenarul Filarmonlcel dl'n\Sot. N 1 ~f' a Iar greerii dr pl'În câmpie l-au ingropat cu pompă mar, 
- u se poa e. " ama a spus c .' ,. ~ ~,. . Viena să nu facem scandal! I ,ŞI tl'lc01QrUrl peste groap<l zarlle l-au amnat 1 

Orchestra Filarmonică din VH!na nu! dt:' R chaJ'd Strauss, Hans Knap 
Şi ingerii veniţi din ceruri au aprins stelele curate. ' ........................ ' 

implineşte in această toamnă 100 de pertsbusch, Clemens Krauss şi Karl d~ 
. d 't tă C t 1 f' In lagărul soYie4ic: e c,on-anI e eXlS cn. en enaru va I B5hm. In cadrul concertelor diri-

sărbătorit printr'un măI'eţ progr,am "l d :le t' 1 K 1 B"h fi' c:en4 .. i1ire Sol.vld 
. b'li. ' . ]U e e m S 1 U ar o m vor 
JU Iar, .n care vor figura o serIe v , ' • 

întreagă de concerte festive, din-' executate bucaţ11e dedicate FlIar-
tre care două vor fi dirijate de: monicei din Viena, cu prilejuf 3& 

Wilhelm Furtwăngler, iar câte u-: ccstui eveniment jubili,ar. (RDV) 

(Urmare din pagina t-a) 

rezistă' a<eestui destin atunci 
sunt expuse unei infometări 
integrale, Nevoiţi să preste-........ _ . ., ............................. 0....... ze cele, mai gcele muncj, 

hC'· ... '.,·" ,.' _.' ,: '.~" i9"+. ';-"-" 0"0 

flt :~.!v ~~:; " , ... ,;;;;·;k0~~~_:':·,f';-:· "';'.::' ,L'< _ .:;:;~;, '': --~, _::o-~. 

primesc O hrană insuficien
tă şi adesea deloc. In nebu
nia lor provocată de foame 
nenorociţii s'au măcelărit 
reciproc, cum a fost cazul u
nui profesor relatat de către 
a.mor, apoi mâncaţi, în timp 
ce cel mai tare rămânea; în 
viaţă. Autorul fi, comunicat 
conducerii partidulUi din 
Moscova grOZăviile din tabă
ra de muncă fortată in spe
ranta că aceste stări nu au 
fost cunoscute. Este drept că, 
~ogtew, comandantul labe
rei a fost îndepărtat din pos-

,tul său dar nu spre a-şi 
primi pedeapsa meritată, ci 
spre a fi avansat în acest 
post o personalitate condu-

Inaintarea germană continuă pe frontul din Est cu toată starea mi- căto31'e a economiei sovie-
zerabilă a drumurilor sovietice, (PK, Ob.) I +' ,lce. 

Dintr'un copac căzu O fl'llnzit' - a plâns o fl'unză 
[dup' un soal' 

Ce-a, înciilzit o zi şi o lumc, cu raze binecuvântate, 

----------
Dar după tine cin'va plflnge suflete ne'nsemnat? 

Ain:. S. Jebelean 
........................... ~.~~ .............. ~ 

Ina'nlarc1. trupelor ~erlll;H1C pe (Ir mnurllc 
(PK Ob) 

n:s'poase 
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j
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de PUltf li. DIlJIlCf4 oraşului Belgrad PL;EINICEANrJ şi a DOD1nu-
IIOLAn BARBAr: "FLORI DE' PRlmAuneĂ"1 (ESS). - Recent s'a hotă-1 lui T!J~E!S~(J Mjnislrul 
şi nuuale. 64 paginI. Pretul Lei 25. E~I1Ura IIbrărlel "Sataanul" SibiU I rît r~f3cer~a, edificiului f?S-j San alalJJ la Arad 
mul "Flori de primăvară" al l'ul Corio/(m Bărbat a inchinal-o tulult mllllstel' de In-; - S1area mu111l.f.!1J1ooJe a spitalelor cu Ed
COI'iolan Bărbat înmânun- ,prwlene{ mele" deschide volumul terne în Belgrad, afectându-I njlJ şi a JnslitujlunJlor de asJslenld medi

o câteva nuvele şi schite car' ~i e o sguduilo~re fnlănturre deise în acest scop 2,000.000 di-IC~lă. -CG~!t~J ld~dabll al ~(lmjDnelOrtddin 
,tia~if t~lcntul atutorurui: Cu- motIV s enkicwitz-ian. i nari. In acelaş timp s'a ho- i" asa Dr ~ae~~:nU (~~~::;.:u rea (;u e -

clUarrlar noş rl şi din pa- 1 â ă v .. d 1 . I tărît Şi restaurarea teatru-I ' " . N • ng popasul cart!! omnu al • '. • ., 
"Drapcltl/ -ul. " uvera "Valr- .' v I lui National care a fost in- GrrJa pe care o poartă organele fI dd d!spoz teUlU de urmaI'/? fn toa-

lfâcând p'.rle "Din prima eră Cor101an Barbnl se aşterne - cu- d', tA' b 1 'l-d" u I militare şi cele san tare pentru te chestiunile de 5ăncItatc, în deo-
, ," 1 [" . d 1 I l' , I v cen la. m e e c a In r- , . . 
~lInlsmu u ŞI pe care om- m n e - ,.ewnoş ln~a 1100$ ra. v ; lostaşli rămt', sosiţi de curând fn' scbi penlru dotarea spilalelor ŞI 

mează v sa fie gata în această 1 oraşul nostru, şi pentru sănătatea j'llStifuţiunilor de asistenţă medicală 
NEGESeU: FRUNZE DE LAUR" toamna. " popula4 iel, este pe depl'n 'elJiden-' cu cele necesare, spre a putea face 

" liată prin cele două lJizite d n a- fată nelJoilor cari prllJesc ostaşiI 
16 plIglnl. Pre1ul leI 30. E1Hura CllleCU81 "Ailonls"- Bucureşti ................ " ...... cesle zile făcute oraşului nostru.' răn li şi populaţia, 

Segc5cu e un poet lautentic şi "Ai să'ntrebi de mine şi pe-aiel Pentru scolari- In chiar z ua sosirii rănitilor, de' .[)/ ministru Tomescu, $econdal de 
... care-l vede Ş!-aisăslarînlocul meu, PI' când - Joi, 11 Seplembrie, Aradul a fost dl prefect colonel V, Mihl1'ilescu ŞI ntrar parerll. 

Tot simtindu-mi umbra tan,nil line _ v z{tat de dl. gener.al Pleiniceam:,. dl primar dr. Cornet Radu a pl~cot 
inferior ca reallzare artisti- ".................... . 

f11 s'-auzi ulorile p/ângând .. , I : D-sa Insolit de dl prefect colonel apo: să lJadă spilalere şi celelaltll 
volumul "Frunze de laur" ti gnete ŞI paRIUri de l' v, Mihwlescu şi colonel dr, Preda, il~SI{tllliulti sanitare din oraş Ş • 

şte talentul incontestabil. Ai să bel cu-aceeaş cupă rozd I UimnaSIica, la a cercetat spitalul Cu răniţi şi a. ra/nas perf('ct sat sfăcul de cele 
" ,Stropul roz de strugur ş(-amc."fsl' : rămas pe dt'pl n m"'ltumit de per-' constatate, pentru care a mul/'Imii cru lUI Ion 1\ l'gcscu e o rIsipi'" AI" ~, 

i să pleci cu umbra mea de mdnă,' Frat;-I- ApponUI- II f('cta online ce a constataI. Animilt atât d-Ior Prefect şi Primar cdt şi . suflet pur şi p,agina - peste Nil d ft" oap l'a-prin onşu a orm , I de grija ce o poartă rifnitilor, dl d-/or medici pentru munca neobo.t-
runtea noastră se pleacă ~n- "Ai să'n1rcbi..,". p. 13. .' general Pleill ceanu a dtit dispozit u tă tn domeniul sanitar, 
oare - inchide durerea în-j După () călătorie prin carte. _ IAR A O ' de a se mări copaci/ateu de spita- DI. Ministru, (l părăs'l oraşur ln-
a1csloasă formă: 'oric: comenta .. ni se pare inutil, f I lizare In Arad. 1. I că fn seara zi/fi continl1ândtl-ş{ dn, 

1 !: vis· ii vis cu Primăria Viner', 12 Septembrle, Il de&cinş ~ mul spre alte centre d n tar~, 
,TAnnn nOICA: ,.ConceDta deschise In Istoria I ......................... rn oraşul nostru dl Tomescu, mi-) O '~plif. ce se rrler;tJ dela sine estf' 

nistru al sănătătii, spre a r;edea ln- ! dOltatHlnea pe care au' făcui-o co-

lIIosoHel: la D3scarMS, LeibnIZ Şi Kant" Vulcanul Stromboli st.tuţiunile lorote sanitare şi a se, mum~le din plasa CU,riie! condusă 
cOfllJinge de starea şi modul lor i de df prefor Pcire Beanu, In sum. 

~a premlata de Academia Rumanl. Tip. "Bucovina" Bucureşll este din nou activ de functionare, In acest scop, la de Iri 60,649 p~ntru .r~construirea 
(lrea premiată de Academia fllndd limpeZIme şi domnul Conslar-l Primăria Munic piului, d-sQ a ar;ut: Sf. Catedrale din Ch~şlnău-Basara-
.fi, Tip,. "BUCOVina", Bucu- tin Noica a situat pune/cit> esentia- ,(ESS). - După elim se ~nunţă o consfăluire, la care OI! participat I bla. Suma a fost re~ls~ de dl prt'c-

: le ale filosofiei autorului respectiv, i dIn Roma vu~c3nlll StrombolJ. oare \ d-nii: prefect col. V. Miha leseu şi! frel colonel V. Mlhar.le~cu, d-luf. 
t [Il Constantin Noica, anal[-· d' . d tf 1 'Ir/ r i i se află pe insula cu acelaş nume; primar dr C Radu şi d-nil med Ci guvernator al Basarabiei general , arum as e - Cl oru u - pu-' . , . I .., V' I t ă { . 

dteva "conceple deschise in ' v .. ,in Marea Tlrcl1 l ană, este dIn nou 1- primari dr, D, Cosma d n ~rI(>l1 OICU es:cu nc fn z ua de 13 Sep-
filosofiei, la Descartes. Leib. tinta, de a urmari elJolutla operl! i activ. ImprejurărHe sunt indundate jru/rţului şi dr,. R. Caloiu di~ par- Irmbrir, cu bl1nele lirăr: tntru grab
K'~rt" a scris O carte de mu- ÎI! timp, ; c~ o p:oaie de scrum şi schije de I lea Mun'cipiu/~ cum şi d-nil me- : nica refacert! a prolJinciei ~Ii-
ol'tontă. In deosebi studiul O carle pentru care domnul Con- i piatră, care au produs pagube in- did directori ai spitalelor ş; d~ CQ- ' b / 

b· , "1 di era e, 
rivcştc pe Kant e de-a pro- i stant{n NOica merită felicitări.., I sl'mnate. cu deose lre 111 ,,11 e n mandant al Cerculu; dl!l Recrutare,' 

I ' PMrru gestul d~ o vlJd tel noblt!tă 
I :Jproplere. Dt lfinistru s'a interesal cu oco- , v' , • 

I!I'U (OSTlft: ,.Balada hănă4ea, Dă" 1,1 ziunea acestei consfătulri de toah! . creşflllCI!SC<1 Ş[ un plldwlol' patr1o-
" problemele sanitare şi de asistenţă, lism, conduci1lari' şf poplilatia sa-

I II. StudII asupra folclOru!UI b8n3tean. 1Q2 paDlnl. LOI 50. Craiova ·'1 (ea.ornlc8 de .. ilnl Clttit pr vUoare la ostaşii rănit i ,. cdt i te/or din plasa Curtld merita ioatd 
II buzunar, pentru şi la populatia din oraş şi judet, şi I lauda ş~ recunoş/inta, ' 

'ul de folclor I comparat, ali Intr'o vreme in ('are primcază: da .... bArbati II copII 
lui Lucii1ln Costin. expune in j literatura morbidă. studiul domnu-: ............... ., •••••••• fJ ....................... . 
de adân-că inţelegere rodul· lui Lucian Costin e bineveml. P€ll-' CEL MAI PUNCTUAL '1IEFlIN LA 

:Îu~~cia~de~~~~~t.e·ca~eăl~~:!~ tru & indruma valorile culturale pc: IGINOVICIU Si CASTELUL DIN POSEti DEVINE 
linia populară a unei opere de trăi- i 

.i~~l~~:n~~~:r;::~ ::.·;T::!::~t~~:.::m:n:::n:: I HART.~~u~~H,n.c·1 LOCUINTA LUI HITLER 
.impor~anţa pe care o are lui Lucian Costin. tn speran~a că, • rid Palatul MI.Grltllor Berlin, 29. - (UTA) După, trueţii a capitalei districtu-

. a bănăţeană". se"lm arta şi cititoruL 1 cum ne comunică "Litz- '·lUi Posen de prima urgenţă_ 
. i mannstădter Zeitung" Ca.ste- Pentru constructia in sUl ,,' r: (ilO P4JISl( :'"ln(fUs1tJ fi In mIne' leA luI din Posen, fost rezidenţă pitoresc al epocii a unei tIi-

e O ro U n I , regală, a primit numele "Ca- ,. ze de marmoră înaltă de 
1 .. pagini. pretul Lei BD. Editura revistei .. LItera" Lugo] 19'; stelul german din Posen'\ 1,40 m. şi lungă de 36,50 m.t 

Gen Pajişte, un noei eri In- neJor un volum cu poezii: "ln- I , . " din ordinul lui' Adolf Hi~ler. ~ispusă în sala rotundă a 

(. i I'ă't i' 'JI:' (' e" . , Chestura PohţLel Municipiului Arad, I Acest Castel a fost destInat Castelului. Gauleiterul şi 
.resurse lr ce, a ~ rUt v r!- crus,u/'! ln m n . I I 1 ' v F"'h ". 
~~~~~~~~~~~ I DilJ za/ă in trei clclurl: "Eu", . Biroul Poliţiei de Şiguranţă, 1 ca ocumţa ~ re.ruIUl, fnnd Rei'chshalterul aU constituit 

,arI; D ". Lia a" dl t car' I având tn vedere că mulţi evrei I aşezat in teritorlUl german un concurs pentru un astfel 
~--~-_._--,=="'=,= " umnezeu ŞI" n, n re 1", J l'eîncorporat. Castelul, in Q- de proect 

ar 

emnat la cel mai frumos e ultImul cariea <I'n CeI cari s au inapOIat dela de'] fa ă d t f' d' 1 . '. . " '. r, e aceasa, va I se nI ~ ____ ~ 
lUi Fane Geo Pajişte are asemenea. taş.amentele de m~ncă, nu v s,au 1 Gauleiterului şi. al Reich~-

'" ' !rilgl'zim', C(.ri trebue,sc :-eproduse:, prezentat la Poliţle. urmea7.a oa~ I stadhalterului ca şi al marl- i· IMPRUMU~ 

I m nr U mutul "Privesc fotografia ce ş.ade pc ' toţi evreii cani au fost trimişi la de- . lor receptii din districtul N'uma prm 
. ~~ ~U birou, taş.amcntele de lucru şi car,i din di- : \Varthe. Pentru acest scop, TUL REINTREGIRII se 1'oa-

R 1 t 
... ? . . ferite motive de boală s.au altele. i C!ls~el':ll g-?l'man. va: n dc- te ref8ce ceeace barbaria a 

D n,ron,~"r'l. 11ml 
parc că din Visuri s>aUdeecouun,.... ' '. SaYar!5lt prIntr'o reconstl'UC- '. 

Ij U liy.. ~ ! au fost trllllJşl acasă. SUNT OBLI- tie masivă fiind considerată d1s~rus! 
"Memcnto ... ". p,.g, 43. GATI SĂ SE PREZINTE la Chestura 1 in programul nOl1ilor con-~~ 

~-----= t Poliţiei Arad Biroul Poliţiei de 
IDlIb ~ \ Petre A. Butucca . ' ,~~~.~ .... eş.~~eHe ••• tt ... tI ........ 
........................ ~qg.o~ .. "'~~~$-tII... Siguranţă, camera No. 4, in ZIlele I . " 

de lB-17-18. Sept.· a. c" împreună 
cu adcverinţa de scutire S<lU certL 

ficat medioaa pentru a fi trecuţi in 

evidenţa Poliţiei. ,,1 
Prezentarea se poate faCe inh'e 1 

orele 8,30 şi 13, şi d, m, intre orele . 

1H-19 

1 In ~az de boală se va prezenta o 

I persoană din familie pentru a da 

\ referinţe, Se vor prezenta şi Cc1 În! yoiti medical •. scutiţi . med'cal, şi 
• scutiţi de conllsia med cală ,u, de

I taşamentelor. 
1 

Şeful Bi~, Pol. Sig. 

Indescifrabil 

WPRUMCTUL lU::INTm~r;IfW 
g"l'mnlle CCII}I.urnază o bO!!'lta~ I',r,'i(l,~\ de mUllitÎllni p' lin '\CIO f ,~ t b ,~v ~ "1 Pe frontul de Est Soldettii gcrmam I'n !I!a:nlarea lor se folosesc şi de: - ~ ."- ,,- ' ~., . - I nlureş e raţele car! va Llpanl C/l-

port sovietic. (PK. Oh,) I m:nul! o dre;;ină pfÎr(!s{!(1 de sOllil'te. (PK. Ob,) 

d -_· __ ·_-~-~~------------------------_____ .• Ull!,, _________ -----lIIIi!lIltP.,IIJ!I!!~ 
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SPORTIVEIJl(llltllIIATICiIRnIN( CATOLICISMUL SI BOLSEVISMU 
bogat sezon footballistie CardJnalul france: BaudrJllaed se p co .. 1 

această toam.nă la Viena Marea expodt,~e anuald a a~tei nunta asupra llolşevJsmuluJ 
germane d,n Munchen a fost VIZI-
tnlă in primele dou/l săptămâni de Berlin, 19. - ;UTA). CU110-! punctul de a fi nimi(:ită 

Cercurile footbalIului vienez ~ oră, s(ab:tind tn Qce1aş timp şi un scutul cardin::tl fran.:ez Bau- I ciuma comunistă. Dar 
, t' 110 k Il peste 100,000 de persoane, iar ju-

'
ro,ectează pentru sezonul de tOAm' record.1 pls el cu m. pe or . drillal'd, rectorul fnstitutu- 1, dată, a a1)ărut UD "ânt 

(RD V) mă/ale din tablourile şi operile ex- ~ 
Dă un bogat program. Ser'a match- lui Catolic din' Franta şi, prospătător, un vârf,eJ' puse, au fost vându le, aducând un 
ur;ior de mare anvergură ar urma membru al Academi'3i f'ran- început să purifke si fă venit net de un mI/ion şi jumătate • 
să fie inaugur.ată cu tradiţionala Impărtieea pe mărci. ceze, a semnalat Într'un 2r- însănătoşească întreaga 
lotâlnire Berlin-Viena, care a fost regiunI şi. pe dis- ti col, bOlşevismul, ca pe {'el nire. Intreaga lume lTPŞti 
programată pentru 14 Septembre trJcle a spoctuluJ • • • mai mare inamic nI om0ni- şi civilizată se găseşte in 
pe stadic.nul din Prater. In aceiaşi gerDlan .~nul tealral 19f,.0 a adus (n Ger- rii. Marxismul se g-ăsc'Şte la porată într'un '~lan nesf 
zi echipele secunde ale celor douli mania 210 premiere, după Cum ci- antipozi într'o nbsolllUt anti- pentru apărarea 'JI'dinei 
I1e.tropole vor juca in capitala: Din punct de vedere administra- tim intr'o statisticii d n revista nomie cu doctt'ina eatolică ştine, impotl'i va pl'lmej 
1tf'lchului. ,i tiv formidabila organizaţie a spor- .. DER AUTOR".Aceste premiere şi în consecinţă, a fost l on- de moarte a bols.wisffil 

Un alt match inter-raşe, Vlena- tului germl1U este împărţită pe re- s'au dat in 123 teatre din 97 oraşe damnată de toţi, ,'ompromi- Cum ar putea "l~rjcal 
Zurich, care trebuia să se joace giuni. care sunt 8 la număr: germane; In fruntea tuturora au suri, tratative de durat,'i., sau ~ .. 
Duminica trecută. dar Gare a tre- "Berlin-Marca Brandenhurg" cu stat: Berlin şi Hamburg. provizorii. Doctrina coml1ni- francez, conducatorn 
buit să f;e amânat, se va desfăşu- sediul Berlin, .,Mijloc" cu sed'ul. * * stă trebue consider'ată de tn- tu aIi ai sufletului ţl'allCf'Z, 
ra tot ~n cursul toamnei, la o datli Weimar, "Marca de Nord" cu se- treaga lume \~atolic .. "'t, inami- mai ales cum ar putea OI' 

. Societatea 'germană de neurolo-care va fi fixată ZIlele acestea. diul Hal11burg, "Sa,xonia de Jos" cu eul cel mai primejdios. Cu francez să şovăins':ă in1 r' 
f ' i . . . 'd gie, va organiza congresul anual In In s arş t, în acelaşI ZI can se sediul Braunschweig, "Wesfal'a" Cu entuziasm indesedptibil, se moment atât de decisiv, d 

1 G 'u TORZBURG, Între 5 ş; 7 Oc/om-
Ta disputa matchu ermanlar- n-: sediul Dortmund, "Rhenania d(' exprimă cardinalul fl'Rnrf'z, spriJ'ini total" ':rucillda c 

. î it 1 x d ă ti, .. brie, sub preşedinţia ProfesorulUI 
gana n cap a a ungar .. , up oa- I Jos" cu sediul Duisburg, "Bavana apoi asupra actualelor lupte dusa- de Germanl'a pentj'u-

O b · I Dr. R u din, din Munchen, ,..... 
te probabi1'tăţile la 26 clom rle,: cu sediul Munchen ş: "Marca: de ale Europei împotriva hol!'!e- f 
'Viena va, găzdui intâlnirea Viena-\ Est" (Oshnark) cu sediul Viena. * • * vismului. "Intreag'a lunl1''', berarea Rusiei, a EUl'OPP.i. I 
Budapesta (RDV). I d' . l t' In Berlin s'au pus bazele unui aşa de ('Iară el, .,n fost 1JP a întregei lumi, de bol • . Numărul lstrlc'~ OI' spor lve J-

,.., 1 P J d 1 (Sportgau) este 14: Prusia de Est institut de cercetări in domeniul margine de lwi'ip~gtie, P<' vism?" 

Il atre e b rllem 
Ul e : (Konigsbl'rg), Pomeran:a (Stettin), navigaţiei, sub conducerea Prof. ............................................... /m 

U omo e a i S'l 'S . ~ (1) 1 ) Sil 1.. .. t J S 1 le' 1 CZ1a uperlOara ~rcs au , e- Egmont Z e c h 1 i n. I"m 
.... rma e pan O ! zia de Jos (Kattowitz), Saxon'a 1 t fi I - 1- t 

Pe pista "Casa de Campo" din ~ (Dresda), Colonia-Aachen (Colonia),l • • • eEtD IJ EI rUSl$ I -il 
lItldrid s'au desfi1şurat recent cur- Ţara Moselei (Kohlenz), Marca de j Teatrul din Llpsca fmplineşle in ftr 
sefI' kLutomob:lisUce ale Armatei Vest (Saarbriicken), Baden (Karls- ,i Octombrie 150 de ani de exislenld; Forla l'fectivl! a flotei ruseşti in nei sovietice inspre Mi!diterle 
Spaniole. ruhe), Alsacia (Strassburg), Wiirt- ~ evenimentul va fi sllrbătorlt prin 6 Marea Neagră, precum şi paslVita- p.rin sird"!iorle turc~şti. Consl v-

I - tă a tom bUelor temberg (Stuttgart) Tara. Sudetilor I " te« el (n răzbOiul actual, sunt co- tia aceslUl vapor cl/lrasM era n~ 
~ n cursa'ă r:"'l~rv~x .u t .0 e- : (Gablonz) Danzig:Prusi de Vest; premIere alese. I mentate de colaboratorul naval al (fl/fcl ţmută secret şi nUa fOSi 
.e curse ru Imi .. , VIC orla a r \, , . _ aiI' l' B l' B "1. "[ , • ; 

venit lui Ernesto V daI, care cu un : (Danzig), Ţmutul "yartha (Pose~)'1 * • • ZIU:U [/1 " ~r Iner . ~rse~z~t,ung, m ntită in nlCl un manual naval re 
BM W-SS-500 cem. a absolvit dlstl1Il- IOraşele din i paranteză sunt sedill>e 1 La propunerea conducdtorului tu-I Erlch Glodsc,hey Într lUI alilcoi de Prada bogată de. vapoare de i, 

d · JI d 101 k 1 d' t ' tit' (RDV) " ., G M' 't I fond. EI scrIe intre altele: Lot dl' o"lul NI' laew ca t6 cu o me le orar.. e m. pe Î S 1'1(' e ~r spor ,Ive. j rtsmulUl din ermama InIS ru A IV" n p ,. co , ra M, 
, 'cum, că pe tărmu MarII Negre rizeazll fără lndolalii Importi' 11; 

................................................. : subsecretar de stat Hermann ES- se dau lupte dccizive con/m bolşe- acestui port de război şi comer l 

I SER, s'a infIintat pc ldngd Un{ver- vismului de că/re armata gernÎână oare a fost pus la lndoialll de e 
Că1ăce/i romdn' i sitatea din Heidelberg, o catedră şi cele aliate, trebue să ~e reamin- glezt. Fiola de război a sovlet 1 

la turneul ';'ipfc din Vienolpentru Turism, cu ,misiunea de a tIm d~ plunurlle slraleţJlce nava~e, tiin Marea Neagrd, avea aCi Ull nţ 
.If:.J1 cerceta domeniul organlzdrii eco- urmc1rlte acolo de Uniunea, Sovle- in putunic. In Nicolaew, se la 

telor. Mololov dorea o stabIlire a şantlerele Andrei Marly ŞI ta 
puterii moscovite pe ţărmUl bulgar Kommunar, primele au şi o Iii n 

nomiej luristice. 

........................ şi (1 dat sd se inţeleagă destul de la Odessa. ' Ol 

/lml~ede că nu s'a multumit Cu pre- \ 1 I t '1 de p .. _.x acum ! FI 

De1ronarea orzului' Oe~ţli1e adresate României, en urma i sov~eti~~ ed~n Ma;:~u Neagrd "v, 
Cb(//,:ora a tU?t Basarc.?ia şi s'a sEa- \ săudrşit nimic· insemnat, uŞO~t 

I It la gurIle DUIIărll. Mol%v ai d '" b' " an ş' [o In institutul german pentru cer- . vase e ruz Oi g<rm e I r 
cel-area alimentaţid animalelor s'au Q. ăm(/Ii dec/(lr~t ,cd Uniunea Sovle:, alÎllfe marl.ne române din M r 

, ii· l' Ilie rebue sa albe puncte de sprl-I ' , , " 
făcut exper,enţe n pr vmţa a Imen- jln la slrăm/orile /urceşll şi astfel Neagrll şi""(llJ indeplinit mlSI 

taţiei celei mai fa:vorablIe pentru să stdpânească Bosforul şi Darda- c~ aveau. Câ~d o formatiune s ( 
............................. _.................. l'umegătoare şi porci; rezultatele nelde, spre a pulea pătrunde ne- tlcd de r~zbo.( a incerCat la file fI 

obtinute detronează în principiu stingheriti1. în Mediterana. Nici o tul rdzbolUlUi să atace portul 

t'Jrganizl1rile turneelor hipice, din schaft Donauland-Stidmark" ş( , la
mative uşor de înţeles, fntdmprnă c~re pând in prezent s'au primit 
mari dificultlltt În timpul războiu- 700 de Inscrieri, prIn/re care 
lUt Din aceastd cauzd În acest an 200 din străini1tate. Dintre parttci
nu milru 1 celebrelor turnee hip1ce panţti străini sunt aşteptate cu mult 
internationale a fost destul de re- interes evolut,ile echipei celebrei 
strdns. Din/re aceste putine turnee şcoale speciale de cavalerie din 
face parte acela Care va fi organ'-Iltalia Piner% şi echipet RomânieI, 
zat (nlre 25 şi 28 Septembrie la I câştlgă/oarea a numeroose aseme
Viena: de "Campagnerelter-Gescll- I ne-n iurnee. (RDV) 

Mar:;e$obd ~rlJu D spuse, orzul oa mutreţ. Un hectar de pă- tlesmintire dată prin Tass de către stanta, dar cel mal modern c 
. ' . • mftnt cultivat cu orz dă în medie 1800 . . t d M " 

ti. Molo~ov ca purtător de cuvânt şător orpe o ,. oscova a 
W .. b'" "1 1 kg. de amidon, cu cartofi 3100 kg" al lui StalIn, nu poate face uitată, scufundat de artile:ia. marinei I 

"De pe pa ma ntu I d ezro It, In mi J acu I iar cu sfecle aproximativ 4500 kg, flce.aslă des/ăuwire a ,n/anurllor m.a~e, fncât le-a pierzt pofla b 'P 

I t · t . d t t ..... Organele de digestie ale rumegă.~ r l Il t ă up el pen ru cruce ŞI rep a e Imi In· sovietice. Dacă e neVOe de dovezi VIClor s ma revin. 
, toarelor prelucrează altfel nutreţul I 

d t .. d 1 '" t t' tit . sU1!/imenrilre referitoare Ia,plantlrile Repetatele ata~url aeriene. au re p 9 a nuca re o nea m u nos ru ŞI decât cel~ ale cailor s.~u porcilor. sovetice, atunci au fost date prin: respr:nse cu pIerderi mart pe 

tuturor I cer sa'" spr'lj' ina statul În aces'e I Astfel aUl~;)lul rumeg,ator produce prolda făcută de trupele germane in 11/J(1mic. Dunărea Q fost r:epede e. dintr'un, kg. de cartof~ 178 grame poriur Nicolaew. i ri1.ţitll de flota bolşevlcă şi 
ceasuri mari". DeCI, subscrieti la ,Im-lde grăSime, ~n porc lIlsă 285 gra- La ocuparea oraşului NfiColaeWI inaintareaarmatCligermaneşia 

t 1 R i t gi il ' me. Dacă ammaJul est~ hră.nit eu in afarii de un cruclşdtor de 10.000' tflor ei, o mare parte a ţărm j promu u e D re r • sfecle. diferenţa este ŞI mal mare.' 1 . fi t t ' , 'Mări' Negre intrat in stăpân p 

I 
Vita produce dintr'un kg de sfecle l' se UWl a au n cons ructle Ş! I a ... I4 ....... I4I.~.H.I4 .... H.I4I.~.H.14 .... H.I4I.~.H.I4 .... H.I4I.~.M.I4 .... H.I4I.~.M.I4.".H.iI_IIH.t4.".".iI.~.H.t4 .... H.I4I.~ .... d hă 135' ă . 1 "ouă submar:ne, 14 distrugătoare noastrd. t 

e za r uscate grame gr slme . '"' .' 
. I 271 d i ' ,precum şi un CUIrasat de 35000 t Ţarmul ocupat se fntlnde Il 

, 

Un soldaf german se intretine cordial cu un membru al diviziei 
Glbaslre spaniole care participii la lup/ele de pe frontul din Est. 

(PK. Ob.) 

I ~arbt~reuD' t • gra~e, ;c aprfP: 1 Fatd de fortele reduse ale ;lotelo; Gurile Duntlrii plină la vdr 
u U

1
' In ~ u

1
n
30 

g. e orz_ ,ns 'Ilie rdzbo! turceşti, româneşti şi Nlprului in Marea Neagrd. 
porcu numai grame grasime, . . . 
d .' -t t di t't t '1.lllgare, Umunea SOVlet'că nu avea mai Odessa est~ in acest sector 

eCl Juma
d 

a e d n ăcantl aheaă ~te ca- I neVOe de astfel de vapoare de răz- mdini bolşevice. Flota Măr I Ne ~I 
re o pro uceac es e r ni cu,. M .' 
f 1 l d h - tOI .lIol pe area Neagrii. Flota dispu- a SOVlete/or nu va impIedICa s ee e e e za ar usca, e. rzu' A ă I . b 1 

A "1' t tit . tII nea inS de un vas de rdzboi din ca, sub poala ombe or germ m" n e vreme COns Ula nu reţu " .. I 

. . 1 t ii d tă' t I fosta flotă tar'std compleet moder- să fie realizat Dunkerque-l bOtS ' 
prmclpa pen ru porc e la; el' . d' 
f t • tâ' l' t d t fi i n/zot, de un cruc'siltor greu de pentru restul grupeI In A1r os .n 1 e Imena e car o Ş a- " '.,. ' 
tă ' ii' di i . It treI cruelşă!oare mai uşoare de BlldJenny. SOVletele au ŞI ple 

slO ZI} f 1~_ d
n 

zahce ăn ce mal tmud un portavion. de mai multe ~ruci- o serie de vapoare de transport' 
cu sec... e r, care es e e -' " U ' 

P t . i t b·l- l . şatoare de tipul cel mai nOu de coastele MărII Negre. n cruel~ a ru on ma ren a 1 a, ce puţm ' , '"/ 
.n . t .. A t /lca. 15 distrugă/oare mai nouă şi, mare a fost lov:t grav de ca re • ceeace prIveş e porcII. ces e . I ' 
con tat- . h' b . vechi, de 40 submarine şi de nu- IJN1pa germană. Fiola comere I 

nutr
S nţ aIn I·

nu 
IVI 01' sCf Im a numai mrroase • vapoare de război mai: din Marea Neagră nu estel aM! 

"u an ma e OI', c vor avea o '. .'. 
inf]' tă 'd h'Iă . miCI. ca put16qre de mine cl1ufl1- 1 mare tncdt să suporte uşor 
An ~.IIe~ ţă .,conS

I 
erai 1 ŞI "llsupra toare de mine, canoniere ş/ vedete. deri de va:re de transport, 

J saman r.l ogoare or. , 
De o amen'ntare a, coastei sovleti- este formală din 150 vapoare 

i!ll!I!!I!lilHlll1l1PUlIiHIIIIHHlIllHmmm:Ulllilllfl1ll!!I!I!H!lII!!III:lllimm ee In Marea Nengră, de către pufe- I marfă cu un tonaj brut de 420 
1l;l!I1IJ11l11llli:!!!IlIWIiIlI!!l!Illllilllll!llIl11ll1l1l1i11i!lIllHl!IIlIlIIlHlIlIIlIIlR riie inveclrwte, nici nu pufea fi i t. şi 29 vapoare tancuri cu 130 

vorba ci numai de O consideral)'Iă : BRT. E pos:bil Insii ca o parte' 

Cititi şi răspând=ti preponderentă a flotei sovietice. I această !loM sd nu se afle f~ 
I i Totuşi Uniunea Sov:eiică a început: rea Neagră. Mândrele vfc!orU 

F I I d U 
i sd fnfi'1rească considerabil fIola sa i mane in Slldul Ucrainei au nu 

rOD U e eSI !,.in Marea Neagrl1, construind şi: mai o rază de acţiune adânc 

.. i tluirasate. Cuirasatul 'de 35.000 t.' uscat, ci cons/ltle lovituri CU 

1

· \ tiin portul Nicolaew, Care a fost: mări Îimportante pentru con, 

mmmll!IlIîiIHl11!!!11II11lI1li!l!1ii1ll!:li!llll!11i1111I1!1I1iIl!llI!!!!!!lIl1nJi:I!!II \ ~prurafă este o dovadi1 Sdrobitoa-\ re« de război bolşevicll tn N 
11 'lu:lll:iI!:n;:""':'II'!i'''I''lillllil''II'(lII'''IIIIIIIII~'1;1!:!"ll'i!,,!III!III'IIi~I'11 re de intenţiile agres've ale Uniu-' N ea grei. ( I .!iI d",,, •• ,Io~-i,j , .. 11 • .1 ."" 1 dIlJJI!~ j 111 Idl,lw.UIHII ~ I ~.IW.' 
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