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sta flotă de comert 
a Jugoslaviei 

- După dalele pubficate tre curl' .W.OOO erau ule sede/iiţ!i InzJua Inăl1ărU Domnu- linţă ...• - se desprjnde o pO-I,tAlc şi sens misionar al gra-
ta "De/ ,unre", Jugosltwia, \ "Dllbl'oveka Proviaba". lui, când in flecare an prăz- runcă, care impune ca fie- niţei, NU CERE datorii, CI 

de o flotă comercială core Vin Întreaga flold jUi)oshwd ;9 nuim şi Ziua Eroilor, toată care român să-şi revizuiască LE PORUNCEŞTE, pentrucă 
r in tolal ~~O.()OO IOIle şi era I de l~(JSt'. erau ~ pentru transportul pe suflarea românească -. s'a în- ~ conştiin1a şi urmând pilda II destinele omeneşti se imple

dIn 1,0 vase, proprre/lllea măn/e Indepartate, Circa fiO.OOO 10- chlnat cu evlavieÎa faţa, evo 'străbunilor, să fie prezent" tesc cu destinele graniţei _ 
de sodetă/i, Primul loc fi I1e vase seallau în por111,.rle s/r(1I-' • ti i t' 1 

cări1' jertfei EroiJor Neamu- lD con nuu, n şan lere e se impune imperios cultul porlul Sussak, cu 1fiO,OOO 10- ne. Din Gres/l'a n'au losl cunfisc(l-
ca te ~O,()()O teveIll'Ofj so- le dt'câ! '.nnoo tone, ApI'oape jumă- lui. idealului.." traducând in fap Eroilor căci mormintele lor 

La tate din ffota de ocean a Jugosla- Ziua Eroilor sintetizează te învăţăturile, fără de cari ce se ţin lanţ, cu moaştell: 
erau Înscrise 95.(j{J{) lone, vie! se alfa În podurile jt,goslave. suprema iubire a unui Neam nu există propăşl~e. I sfinte. pe cari se ridică alta-

care 55.000 tone l't'!Jcnrau _ '. Ia ai I I granlţ de Vest I 
" d "J / Afara de aceasta, Jugoshv'a ma! viteaz, fa1ă de gli~' strămo- rea. a ~ :: rul credinţei, trebue să for-
II e nuviga/:e ., UYflS wvell-.' ' It hlnde cacI I 

", c(/re eril C()l1froi(llil de 1· dlspwlea de o fIolă fluuW/ă tie :ma şească, pentru care str ămo- mat mu ca or' , - . meze stânca de granit, de 
La RaguS(l ('['au Îl1.~crise va m 'j Iane, core se afla sub COll/I'O- şil noştri n'au precupe1it ni- graniţa este o lume aparte, care să s.e lsbească in vecii 
lolali:au 85.000 tone, din- lui statului, j r . I O legare a sufletului romA- vecilor unelHrile duşmane. 

ICU~MI"""Ie4I~"""""I4Hte4"""""Iet"" .......... cl suprema ert a a Vieţii or, nese, o fâşie de pământ cu I ' 
dându-şi viaţa sute de mii, misiune specială şi acest .4.ngela V_ Odoia 
p~ntru gloria. Patriei. Patria 

~ikntAviatia germană in Africa 
Is!1 S),' - Dela apariţia .avioane-I f~eca<re succes insemna ~n :'\felaş 
im ~I"malle pc frontul afne,,;}. po- 'timp penh'u forţele gennlllc nou' dL. 
t~nl ,\ngl'ei În acest seclor fi îH'C- i ficHiltăti: cu cât mai IIdânc inain

i a continuat să se clatine ne' ! tau aviaanele genn,llle in Africa, 
upt. Anglia a avut In mână cu atât mai strlngentă se pUllea 

, Tripollsul, Dem:1, Benghni, problema aprovizionărli lor. In <11"

fiecare dintre ace'ltca îns!'m- deie regiuni aCr'cane, fie.~are p:că
o for~'ficatie şi lin centru de tură ele ·a,pă sau de hcnzi'li'!, f e
a operatiunilor. Le'a p'c.>rdut. care cutie de con"erve, . lolul tre· 
lata engleză din Arrica Si în bu:a împ'ns înainte, urmâlld inaln-

al aviatorli lui Royal Air Por- tal'ea, Şi atunci pilo\ii marilor 
ra.u antrenati pentru clima şi Ju 52 de h-ansport, ~ari "lucrase

că lli~nile generale ale deşertu: ră" şi în Polonia şi la Narv:],,. '\lu 
':Ican, a:,ând in unna lor al~1 început s~ facă drumul'ile lungi, 

e ~l d~ ~l(ată coloniali'!, ApOI: cărând proviziil.e. Situaţi:l ellglC'zi
aVlaţra engle1:ă Eg plnl (·r.a 101', comparativ era mult, l1l:li bu

ră aeriană ideală de oper lţiu- nă: aveau Cyr;mllca înverz1tă şi 
'aproviZionare, un hinlerland bogată În ape, :1Vlat-)r'j r:ullo~h~au 
g!;: Tobruk. Derna. şi Ren- fiecare colt"şor al 1'~~ÎJlIlii, ~:tal'('a 

Insemnau nepretu'te puncle tel'enurilOl' de ateriz.lre şi cele mai 
'~I'I]:n şi de ,lliml.'nt,lre ':u bune Illijloace de aprov.zionnre. 
elite şi ~Ol~hll.stlbi!; ~oynI AiI' (:u('('r'I'('a localit~plor Benghazi 

'ift ," a~ea 111 mană }Ima fel'aHi şi Drma a Îngl'ijorat 1a lulme pe 
a d ,ha~1 - sonu~n - Ba~ca;avea engl('zi, Inaintarea gCl'lu3nă dUre 
ne, ,na!ca, una dmtre pull11ele I e- Tobl'lrk i-a făcut ~ă conczntreze 

, ' unde se găseşte npă, forte imense, atacând În coJ..lbora-
eel , de altă parte aviaţia ger'mană re cu fOl,tele nava le. Piecal'c atac 
',re rezenta in conditiuni le Ul'm~- a fost p:lrat magistral de av;aţia 
d-sc1 .: avc.>a în spateJe ci Meditera-, germană. In 10 zile, Cli foarte mici 

ne" il în faţă un vast ţinut ars de p;erder:, -ea înscria 17 avioane en-
SIlCC " lipsit d~ apă şi d.e aşeză- glezc.> doborâte, masive bomb~rc1a-

r'e e .. Olpnebneştr., ln a îtrela dc~r.~dă menle asupra întăriturilor şi d<-po-
.' nil e ruar1e au ncepul ClOC- Zilelor e.ngleze, incendieri etc, Jn-

.~ vIolente in .regiunea, Tr:po- tr'o singură zi - şi acestea se pe
a ral-e 1 cu ill-allltarea lIlfante- treceau ,aproape ziln'c '- fortele 

germane, avioanele S!ukns se , gt'rmane atacă un "as de transport 
"Iau pe 1pămânlul Iybian, 10- în apele TobrukUllui la ora 8, av'oa

puternic RoyaJ A:j,;,..Forel" asi-
u co.asta med~~neană il1lpo
,atacurilor flotei engl','ze şi pre 

mi d in parte protectia \'0I1y03elor 
frun1 ICoanelor de transport, care 
eare au Mediterana. Tot alâten rea

, excepţionale, rcznlt:lt al ur.ei 
,uceri perfecte ~l a Ilnui mfJte
uman şi tehl1ic de prima mtl
~u a trecut :-Jiei o zi fără :tla
ale Stukas-elor, comlJill~le cu 

~l'irea, executată pe pămi'lOt de 

n('le germane şi :tahme homh:.r
de,3ză la orele 10.30 portul şi '\'a
sele din portul TohC'lk, - in acelaş 

timp distrugătoare aeril~\lC' hombar 

dează obiective terestre la C'lPU1Z0 

şi dislrug 2 tancUl'" la rwdt>; 14 
~wioane germane şi itaHcn!! lo
vesc un vas de transpOl't s(mnalat 
cu o jumăl'Rte oră mai inaint\!, la 
orele 16 o formatiune aer1';!nă ata
că Cu suCces un lagăr englez dela 
front:era egipleail3 şi dau jos un 
Hurr'c:me. 

,Iri. Armata engleză lup1a cu 
ra~, in aer, pe ~Iscat, pe coas-

, l(ed1leranei, nu !ie mai llllnea Avi-atorii s'au Învălal eu dill1a~ 
n d:n partea I'i che,,6mea aparatele cu terellul n's'po~, :1\)fO
i\'ei, ci a reli$te;lt,~i. Zada1'l1ic. ! vizionarea s~ f~ce perfect. .\wc\1rl-
lla trupelor I'len.,·r'llnllli Rom- i le germano-ltahene se ~ll('c·~d l:e
armata engleză a fost llf'voită intrerupt şi fiecare tnseJmnă o v c
:ha,ndOllt'Ze zilnic p07.'!'i. Dar I torie. 

fiind simbolul unităţii na-
................................................ 

ţionale. 

Monumentul Eroului Necu Comemorarea Zilei Eroilor 
noscut, pentru români. -este· -".T', 

I • 1 Bucureşti. - Cu sm·~r;Iă T(Ct:lc.>- 1 comp<ll1;c de onoare germ:Hlă Il d<ll 
s mbolul cel mai expresIva onol'u1. S\lU tinul, '~Iujbe ]'('l'g"oasr, 
t t 1 i i i f i gere a fost comemorată in C.1pitală ree{l U U ero c Ş va o er dtÎndll-se o'nortll'ile ('uwn~!e O~I:1Şi, 

1tll dl t td Ş ; în Întreagă tară Z' \la E.-o'lor, ' genera or n o eauna, lor italieni, turci şi de nUe 'lat!o 
icoana sublimei dragoste de căzu\i pentru Patrie. nanăti, carÎ îşi dorm ~olllnul În 

Patrie. El este icoana Nea- In toate bisericile d Il ta,'ă S'c'lI păm{l'llul 1l0'\lru alMul,j (le EroIi 

mUlul, in fata căruia toate oficiat slujbe re1igioo~e si :'11' ;,yul rom{mi, 

generatiile se vor închina cu ,loc SOlemnItăţi pentru (IH;n'a' .............. wc. •• G ... .. 
I 

aceeaşi smerenie, oferind jEroilor. ! Preludiul nouHor 
totodată cea mai Inalta lec- Deasemenea au fost - ,~omemora'l ., 

ţie de patriotism de iubire şi osllaşii germani,cari îşi dorm pi erden , .. 
Şi de preţuire a trecutului somnul de veci alături de ()~la*IT B l' Z' 1 n 

, )).. el' 111. - lal'U gel'ma 
eroic. I români, la clmillrul ,.11'0 J ~llna "",Deutst'he Allgemeinezei-
I~aginea celor cari dorm! unde după cuyântăr'le ros!l\e, o tung" scrie că, scufunda,rea 

în acest mormânt, t ! •••••••••••••••••••••••• celui mai mare vas din lume. 
es e un . 1 \' . H d" ;cull'asatu J}rltarnc " 00 , 

memento al sforţărilor noa- Jubileul de 75 ani a este preludiul nouilor picr-
stre seculare, ni.mbate de de}'i ce va suferi Anglia. 

vârtejul spadei şi jertfa sAn Academiei Române Intre altele ziarul sublinia 
gelui străbun. Bucureşti, _ Joi, ~9 .Hai. Ş'-a ser ză că pierderea cuirasatului 

Din jertfa glorioşilor inain bat jubileul de 75 de ani Acudema "Hood", constitue O gravă 
taşi, - din care se prelinge i Romallă, cu care oea:;e d. Rădu- aţingere a prestigiulUi brita-
seva făritoare a. marelui Ilescu Molru, prcşcd:n/rle ACI1de-1 mc. ' 
'd 1 d it· N I mrei, a trimcs o tc/l'gnlmă .ll. S. Ziua de 24 ~ai, cum scrie 
1 ea e n reglre a eamu- HCf/l'lui, e.1·pr;mdnd omflg,ile sale I mai departe ziarul, când a 
lui, căci visul unitătii fAI- de' profund respecl. r fost scufundat "Hood" este 
fâia in cutele drapelelor şi 'n I Deasemenca fi fost fr i1l!să tele- ,'ziua cea mai tristă pentru 
inimile celor ce luptau pe; gramd d-llli general ion Ji.n!nllescu, Anglia şi de acum nu mai 
fronturi străine, înecând in i condllâ1tol'lll slalulw', CII w',lri de poate să aibe nici o preten-
lacuri de sânge ultima umi- Iis/Jândii in conducl'/'I'Q t('irli. ţie la dominaţia mărilor. 

.......................................................................... 

UN JUBILEU DE 25 ANI 
Serbarea scriitorului prof. LuclaD COSiJD 

Caransebeş. - Joi, 15 Mai \ tor in decursul celol' 25 ani [tru meritele domniei salet 

a. c. şi-a serbat JI Ion Gb.' a depus o preţioasă muncă i i-a fost conferită medalia de 
Co~.tinescu, - scriitorul LU-: în domeniul didactic, deSIă-1 argint de către Acadomia 
cian Costin, - protesor· titu- 1 şurând, totodată o rodnică l Germană din Miinchen. 
Iar definitiv la catedra de! activitate pe terenul literar. I Din parte-ne ii urăm dis
geografie a liceului "Traian 1 Domnia sa este membru I tinsulul profesor literat LU
Doda" din localitate, jubileul i activ la "Societatea S~rmo-l ClAN COSTIN, spor la mun
de 25 ani de profesoral in' rilor Români", S,oeieialea Re ,1 că şi o activitate rodnică cât 
cercul colegilor şi colabora- gală de Geografie" ~i mem- . - d 1 tV 
torilor d-sale.' hru corespondent al Acade-I ~81 1n e unga a. 

Apreciatul profesor şi serii miei din Miinchei.1, iar pen- . V. 1. O,. 

.! .,L. ŞA; $ J.i:'QUQI 
_ .. ___ 1 
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Duminică, 1 Iunie 1941 

Informaţiuni (oltul vesel 
In tren 

Milano. - Z';:II-ul ·lali.'ll ,.COII'·(,

l1a ddhl Sern", :lllu:l\ă (!I i'\Iax 
S('hmd 1 ng, calllp olwl "lond al de 
box, ş'-a găst m()~lrlea luând [)[,rlc 
în luplele dtda Creta, in :,rn1.\ cea 
mai grea a răzhoLuiui, ca p;n':lşll

tist. 
Max Schnwll ng a pus ţ;'oria sa 

sport "ii în sel'\<cil.11 pal!" ('i .. i a 
mUl':t glorios, termină "'''ll'ul ne-
CI'(,logul. 

inh'{'pr;n~ă tn G,'rnun;a, du [li\ IrI'- l' it SI(!cnll, CIi/'!' llU prco (P'/I /a 

1H n.' n'a nizho 1Il:!. O>'D\), CW','Il! C'U IIOU II' deS"OjliT r, {CI {,b:-
('1' !Iri oJ'{!şl'llcş/i, cfl[iilnr,nd sl.re 

Sub (lll~pi(' Î\e Fro:llu!ui (~u m:',n !III (1/'11$, u;m:l ,~!' I!;UI Iti amnJl1I[,' 

al IHUIH"i ~D.\F) s'a dt'S('Îll~ !a Oslo cu/'(' /0 o sleltie dâlU}u-se jos, se 
o cxpoz t ('. înnlllaiă , .. \I'he t lI!ld i/li():l/'Cf~ cu o port e dt' ÎllfJil 'ţahl 
FI'(~ 7.(" în Del1ls('hlalld" C\IiII;('a Ş', sf'rpi!d inlr'o ceaşcă de .. /1Ii/:nă". 
timpul ,liher in Genn8n·u). S{'opLlI i Prl!'l'şle 1'1 un f mp, cu ·}rh i (,tll
expozitid esle de a prC'z('nta mUf,('n i b!lcali de cllr;nzitale, cum domnul 
gel'm:n,ă şi oq.pnizar,'a ei ~llh! rOmlllna acel ",c('va", C/l !nul'â plă· , 
toatl' ;l"peele!t', precum şi act,v t~.- c('rl', ([tipă lin /imp nil ma 1,u(ra 
k'a Fronlului Gt:'l'man al IllUJlCl'. răbda ş:-t Illlrl'abă: 
Expoz:ti<.l urmează să fie repetată - Ce facrti? 

COL UL LITERA 

Stau în Ci~mjgiu, pe o hnncă. 
~i mii de\~ctez in lac; 
~oântulet de flrimilVal'â 
îl sărută după plac, 
ondolându-i hlând obrazul 
feciorelnic, plin de dor, 
parc'ar vrea să-i fuI'(" cumva. 
vrt'-o 'nvoială de amor. 

'ăIă 

scrb 
la j 

ilO Il' 

F:,i:i <k ('('le n{' nl8' 'ill~, rOIU

rÎlt ' compdente 1>l{,(,I1l~llll', 11e"m'nt 
svonul lansat (k~pr(' mowtC'a c:,m
p·onu!u:. 

..... 
Co/pelelp !Jl'nepo/c in foio,;;/ (,m-

in ol'aşt'~(', no('n'giene StavHlJgel'.j _ Mumiile ÎJl[lhc(ală. îi II/'lli ră- I 
Hei'~(('n 'i' rl'()!Hltw m. (RD\Î. ! ~prUlSrll. ia/' sr1!/'(:fifll dn'inr;;1A d Il i 

Loneln'. DupJ clim se :'fiă! C!Jp p/' ufşfc acl'v'lalr'lI v4'C!'llulu:! 
din Londra. gU','t'l'IHJl 1)1' 1, :11 (' a 1 ~·,ill. 'şi când {fC"~,'11 ti f;Ollsrwwl: 

Salciile plfll1giHoare 
cloambele pe ape 'ntind. 
eu biHnînii ulmi, al{tturi. 
geana lae\lltli umlll'ind. -
Prins in ringătoarf' v('rdf>, 
lacul schimlJă la ('0101'1, 
pa'l'c'sl' fi o fată mal'{~, 

răG 

~ca 

de 

cci Roşii germane: au I'rwlta! rână 
1(1 Încc puiul acestei /urli ,)·~5;;Î.7~:> 

iUJ (pl'sle 2 ml[iardl' 'I'i), Are(isll1 
cifră I'sle !'Il a'fil mfli mpn'~ f'110n

fă, Cu cdt în onul trrcllt nil S'llU 

strâns decât 15,R7(i.1O'f R,\1, deci co-

IlI·,t hol,'idl('(<1 1'<1 În "iilor şi lm"IL : 10'1/(1 fr'ghqola 7'01l(ii Tid ,~f'aşr{/ de. 

!(1rilol' stl'ăin : din Lomh-.I. se p •• ,'le j,l'ill/(I', CI! oelt'i III crl' 1':t'l'/i~nl~: I 
pl'd ride' pnst!1l'l':l lHH' IllIHlC; Oh-j - J)ewl1llll', [)ltnWI'Zl'lI/t', 'Iwnrw-
~t('şti rii şi rcaşco! J 

, A'il'îi'! pot r mohil'zaţi t)~rb"'I;i I rererea 
dela y~i['sta cit, 1H <!,ni lHină h' HO II ~, • ~ • 

Inele II' d'.n acest fin illl ,~.n()l· I rll . , . d t' . . ii Un 'j'l~p('\dar "1'[1(1(1 <:a dadt',l<;r;l • . de an' Iar femrlle' e li am pl111 1 t, " • 

85'1.! (RDV), la .'"'JO de ani. un g('aj<l, şi-a Înlocm;t t'r!'t'l"(l in 

G . N\lm~J'ul sl"ă 11101' ('sle !'PI'C\lr.Î- Celul următor: I 
Conslru('tia IOclilOtdor tlm (';1- ".. , i ro" ..,.,. 1 ,'. \' 1'('Il-'.; 

. ~ " ii, m"ti" de :«)0 m;i perso:'\Il('. ,,\ ' .. OllO<i1 l' CtJ .au OI·za a . 
drul marrhll ~lan de ,o,l,>lnwt, i ........................ llJ'U dăd'rea unui gl'ajd, căci. Pl'in : 
anUn}<lt, de Fl.lhl'er-ul '\f:lllf IHlel' I Telelon'e litra IIr Intre (',ă'siiIOI'ie am ajuns în posesii) lHL('i' 
la b Noemhr (' HHO, a lIl('rp II I lai l' yaci", o 

19 Mai in BCJ'l'n-RI'Wekendorf, I Berlin-Oslohlnt 
D('Oc~md'IIă a iOC('pul t:O]lslnlctia a. 1 La inceputul lunei Mai ~'a l:a medIc 
3!)!l fiI' locu'nle, c'W:' IIfllJ 8ză să jllallgurat lf'g',HU1'8. r"I~foni- _ Domnule docior, vedc/i ml 
~(,l'vel1~('il c", mod.'l<' p':nlrH III i:lşa ,că Hil'ă fir între \fan :iuria~, rog ce ara soţi(1 ClI tllş('l$le ingl'O- i 
camp,m:(' dt' comlnl('H:, ~('''~ fi; şi Gl"l'mania, via Toido, ' :::/or, 1 
..... Oc· ..... • ................................ 8 •• i - Dr ce n'(l(i venJt mai f('p"dc? '1' I II IL "1- se (ldrl's('a=if mrd ('u/, d!lpă (,()i! I PrOD eme re· ~ ricei il e s/lllnl'l'. I.o/IP/,ui ?r~jfl/U. , 

" 1 .- PI'n/I'HCa /)(/na M Hm am ! I/jlI'-

Intr'o şedintli a Academrl'i prn-, P.'s('hrp· a llorbif despp'e probl·iftele 'd:at răul cQ1Sn:c, 

Sjană de Şlilnt e , pro(","ond Etlgcn I ,.AI!' eri dhr·' . .'iolunea .. A,fr,'ca 01-1 - C,wn? 
,. I - .1 -am tlS11lW11 !//,('r!l:/f ('rl ........................ , rd'·. (1 IkrloI'al profesorul f ;srhrr,; fă 

. veI ... 
(1 fosl jJP'o{JHsă dt' W61fl'l prnlrll Q-

P~5t1 (Ore se saruta I ('('li priP'e /1()/'diră (t ,1/;';('/';, ('lire Ca concert 
. I l' 1 1 1 /. t' 1 La un concert două cucoane vor-In mlaştinile de orez d'n Chln-aJ. (lIJ Jumc (t' !lC( 1'/'1' C Imn c, :t,r; 0-

trăieş1:le un mic peşte nUlll I m:lcro- I g'c ş' inrlco$r/Ji raS'a[ şi Cllllrlra/ besc ncC'onlenit., Do~nul dela SP:l-
" • . lele lor nu poale prinde 111('1 un podI', e~re pl'ezmta, pe lan:1.ă curlo- • se drtl!ll'lll'şle fund(/mcnl(ll dl' re- ' . " 1 d 1 

. d • t î II', I motiv muzIcal.. ~a un momi'nt <1 7.ltatea e a ino a n percc 1, Şl pe . lril;//r re!7 i rmi n/I' ('onlinc/)I"lur I : ' 
.a1ceia că, nu s(' şt:c "din ce cauză, 1. • v ' Ib v .. ·" lina d,n ele, , 
d · 'd' • d d I m'~ (l{l':ran. Ac('asta .. A/f/r:d li a nil I - Tu cum pap savura m:li ml1 l t I In cnn in can macI'Opo, li ,l;- , . '.'. I 
eul îşi lipeşte gura de acda a ft-me- : r'Ji /'t /lui 11'r:orl.uIă, d:1l [Iunct de muzlc~? ,; ;. , , ;.' '1' 

lei .art Ci1l'e are 0, marE' :lSl'm'inare J' VCdl'fl' (lr'mo[ll'llf.c, ,ilnel'i !JrOpral-! - Numa. cu oell .. j lIHh,ŞI, Il {' - i 
, . , " domm 1 d('h slYlle' cu sărutul oamen lor." ~ '~". C - ('!Im se poate df'1nollstra II el, , . - . ! 

, . '. - DO'~mnclor, 'vă dtlll 1111 ;>C;lt mal, 
........................ 1 şi pl"n .~t('gf'lafie şi .anlm'·Jlek CI i hun; ince1'C3\i să sav\Il'a\i mU7.:n! 

: - piîrttl sudu'(, a Europe'. MOr{'a ('II gura ineh;să! 
Oaspeti români la ODera! ('(Ire dcspar-te aceste două rl'!(Il/li"I, : 

PODulara d~n VEena k~lj' inlrOadcpdl' mel'id10na/ă, adică ""'otj~e.. o 

, " ~ aş(':aIă III mJj/ocuÎ lIr1ei rCg'Urll,! - Ual sa bem ceva vin. 
Reprezentatla operel "l\1 a-,. ,.. " . _ Nrl pot, din frri moI III'. 

dame Butterfly" de PUl'I::ni I umlal'e. ,"01,1,'/ arc dreptale, W~)tl I -??? i 
la Opera populară a dat 0<1-' (. em:s no/unea aceasftt. de "Africa - ,\/ol/tll'rl rni-a inll'l'zs medIcul ~ 
spetilor români din non OC'Q albi1", e:rprimand in dom! Cilv'n/c I/HlII/ura, eri m'a P!IS soţia !nNI; 

zi~ să ,câ~tige sÎl~lPn.tia p~- i lH'egllon{(' o relllţia !n/re Europr.. ŞI,' să-i jtlr că nu mai beau" ia~... ! 

bhcuhll VIenez, 1 8norul ~l- Afr CII, care abia acum n' se CVl- - 111 acest coz nu mai inSISt... 

nu Băde~cu in rolul l:li Llof!- . denţ:ază şi pe care abia c.t;lIm o fn- I - S~ai, al./reilea mol'v flNIII l' 

kerton ŞI sopl'ana \; alo'lltl- ; ti' d. l' f! 1('(1, adllleaorl am bdu/ 10 ('ori/a-
C ' f t "1" tIC egem In {/ ('Vru'lI a e: semn - I ' '. n.a, retzolU ~1l os. ~~ar!a .0- i • ml'l, aş,a că nu mm poi sa ,,('(/!/ Ş 

nţl CU entUZIasm, I cal l. i vin, 

•••••••• ~ ................................ ~ ....... I •• 4.~.~.".~.~ ...... 4.~.~.H.~.~ ........... . 

Scufundarea cuirasatului \'I~~iI~fft·r::~~o~~': '1 

B,"'.. - ,. ~:,~! ~ ~,~,~ '~:}!i~,:'~'~,:d,;. Q '0." ,,', Oficiu ~dl~u:~: ' Germ. n 1 
navală din Atlantic, scuf!l11durca mai mr,l'e uns dm lume, lwl'ind un 1 comUl1lca: 

1 ( . Il dO. de! o' !.fi ,. Viza de transit prin 810vn-
cu iro,sallliui )1'; anl~ ." 00 '. . t()TU.] dr IZ ml una sulă, eia care la un moment <lat 
citlrc vasul dr I fiiI' german ,B,s-, , . ,.. e' _ ~ 

, . ./. 1 Cu acest nou ŞI ur aş suces gr- fusese sllspendata se ftCol'da 
mal'k', constllue .~('nzatla ZI el., '. '. ~' , 

D ă '1' dl'n conl p,'rtl- m~'n, fiola lJl'llamcă a sllfer l ! o fn dm nou de catre Consulatul 
[lp cum re se r, S . . i '~l 1 

l 1 fi' I ; II 1 lIond" S('U- !((Îml' I'n' irrparobilă. 10vaClel, n cazul ·:an( ce ef>O .CIa t', cu l'(l,~( lf..·, !. bţ' t ~ 
care cere a omll In prea

................................................. llahil viza de intrare germa-
I nă. Mulţumită acestui fapt, 
, călătoria cu vsg-Oq nele de 
dormit directe Bucureşti,--

('(' se 'mble la fN iOI';' 

Ici-colea \'uslftnd, p('-o he1l'c{l, 
tinere parechi hi' spun 
vre-un sfielnic vis, în !şoa.pt<', 
sau vreu-Il dor arzund IH'huli, 
Pl('pf1l1 lac11lni, in urmi4. 
yalul'ile-'şi MI de mal, --
ca simbol: cum să despică 
tot ce s'a; născut pe val... 

:,\{ii df' l'('~ti. ('ti solzi de nur. 
se răsfaţă, languros. 
dfll1d frântul'i - lumini de soal'e 
feţei lacului lenos, , 
şi cum peştii stau, mai mult, Pl'lO 

fiol'durile dela mal. 
lacul pare o nevastă 
cu mărgele de ('oral. 

Singuratici sau păreche, 
e un amalgan de lumi, 
ori-ce ,vârstă-'şi are locul 
pe aleele cu ulmi. -
Unii alergânct la treburi, 
altii doruri fredonând, 
unii tăsătOJ'j de visuri, 
a:lţii Vislll'i îngropilnd, .. 

Cişmigiu cu haină Vf·rd,' 
şi cu, apele veJ'zui, 
râte taine-oI' fi aSClllI:<C 
pe-3 \e talc r.:i .. ii rui. -
Oîte-amoruJ'i cu sperante 
flora' ta va fi t J'('zit , 
cari, la-al toaIl1IH'Î desfrll nz'l'e, 
toate val' fi şi 1l1lll'it. 

Câte vitii şi pc1eate 
de aici vor ri 'ncc-put, 
din balsamul florei jale 
SaVl1rflnd hetii de lut. -
Câte vieti promiţătoare 
energiile şi-au frânt, 
patimile desfrân}'lI'jj 
pe ai cea invătând,-

La izvorul Emil){'sc11, 

pe o clipă, stau şi-llst:ult 
şoapta ap!'i în cadenţ,,: 
vre-o poveste de dcmlllt. 
Ce va fi visând poetul, 
in refugiul său pe-aiLi, 
nJl mi-o spune nici 1111 mur'mur 
Pl'Îns în vallll'ilp mici. 

Va fi stat şi el ea mine, 
cu gâ nd il'ilf' absent, 
contemnlând vl'emf'lnieia 
vre-unui nobil sentimpnt. 
Va fi 'Prins şi el o ~oaptă, 
din aceşti copaci H't('uU: 
nu aici e s8nc1uarul 
redresării de virtu1i. 

Victor Ungur ZIăşleanu 

~~~~~~ a devenit din 11011 PO-l Opere vechi sau nejucale vor vedea lumina rampe ........................ . 

Cu trenul eledr:c prn uzind" de tancuri dela llack('nb('rg 

Min'slruL Reichului dr. Goehbels tocmai din cauza 'textului nu S 
Noul p re ţal, a invita~ pc eei mal celcb:i ('OlU- putut impune pe scenă, In priJl1U 

Pâi ni i' pozitori şi pOl'li germani să pl'clu- an VOI' fi deasemeni pl'cluf:I':1te op 
crrze opere şi opel'ete ';cehi sau I rele "Casfţnova" şi "CCI doi ţ,n 

Bucureşti, - O d('c:z'e min'stc- rr;'jllcal~ p('ntru ca ac,"sleâJ să poată I taşi" de Lortzing, \'01' fi pr~lul'J';lt, 
l':ală stahileşte pretul tăind popu- fi repn'zenlate, deoarece {Frmanii I şi operetele: "W~)ldme:ster·'. ,.Indii 
Iare în 16 lei kilagl'amul, lo,'o f:l- :'l"d:1 din in ('e mni mult 1111 inle- I go" şi "Jakuba" de ,Johann SlrauSS; 
brică. res CI'('sc,'lnd pentru ('r('lq; le ll1U- i "BcUr!student" dr :Mi 116cke)', ,.r~i 

Pretul pâ'nci de 700 gr. :slc de zi coRle, Rehal'd Slr>lt\<;s, celebrul .. tinitza" şi .. Cu\'alerla uşoară" dl 
14 lei, şi Va fi f'abrlcntă d'n :"15% eompoz:l0l', \'a pl'duel'a ope- I Suppe, precum si "Yânt de pr:m~' 

. 1,. t lă'nă populară şi 45°/. măbi. l'a l'om:lllt:că alu: Spohr ... Jr'sson- i ""'1'5" de Josef Strrluss. Pentru 
Preţul eornurilor, ch flelor şi da", Dl~as(,l11('ni "<1 Pi"mi nn LPxt I spori numărul creatiilor conl1mp& 

pifnii GI'aham rămâne cel stnbilit nou minunata operă ,1 lu: (''11'1 Ma- ranc, se ,"OI' incuraja pe t'fl! p05,bil 
de deciz'unea anterioară, ! ria von \Veber, "Euryanthe", care' t1nerii compozitori. 
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------------------------------------------ -----------------------------------------------~-

DESCHIS uarul - re~ttiurunt 

I?Î hotel " 
MELODY" TlMIŞOARA, 1. Fiecare zi program senz!1ţloraJ - Beuturl 

Str. LODovici 10 a.lese - P reI uri 81 It .. e. I e -
!fost zi~ Z8g) In CURA'"' SE VA DESCHIDE GHAOlnl DE VARA 

erbarea ostăşească AbntiUlle 10 Uniune vamală a Europei 
! 

Rugăm persoana ca,re, în' CII 01'1.= a ('()t'W'~f!lrI! So("'/'/ilFi dela Arad 
, , locul ceasului său adus spre economici' llO.t'o!lalt', ('onf",.!'ll! (/-

24 crl. a a!Jui loc in! muzIca miiI/ară d1n, IO,C~/lt~lc" ~ a reparare la noi în prăvălie şi rii aII lIor/Jil (/espI'r ti le/' /,,1/, ('11/1-
lor organizate conse- ~el'ec[jla/: "Ma/'ş pa/rollc ŞI ,,1' :lca I d' a . luat ceasul de dit llii pr mOl'drule necesrl/'(' Twntrll 

! t C 1 d "/ 1 , I . , , /., ln ero re a /' '1 .• l' 
Pa,~ 1/1 u tural. e ~{l re ,l'eg'lmle/~LH1 U,,1

1
", apoI recrtUtli con ml~t' damă mic II Anker" de email rC/11 Izo/'e.a/ ma~'. ar Sp'I/II, .. [,eo/'I,'''-, 

, lUI "rad, o noua şe:a1oa-,' gen lI!II .9:~, lIU (';cec" {lI cu mll ,artistic, să-I restitue cât mat ,.: e lJ(;1111! C . ŞI • comel'cw/c 1,' plina 
pr lângă o mare pOplI/Il-. ::c! exrrclţri cu (/I'mele, iar in frll~ I neîntârziat pentru ai evita' (l.CU11I, de p'lda,· (ICon/III', !Ir'mt/!r 

a brlCl/rat de un succes mO~i! moo~('/e coâs/ume ,nat o!"all~ soldi1t't l' orice neplăceri, întrucât este I oal'le p:'C[lăd unWTI'te, l'~dlltCI"'! ~'(1-
nal·01l(,'I, pl':n p/'rzenţa romi au lllfUl c lel'a Jocuri O encş,'II: proprietatea unei persoalle , II~'. e {'.c., nUl Sttl1;t .~11 :;'1'11 r. lr}<'n .1'1/ 

{)ool e IWCU S1!CCI'~ ll!lnta i o r' Il li n~ 
[/!!fll'rlci, ,ll>t;ntlijtll unl'i economii a 
/1lal'dlf sr)'!/'u se ba::ra::ă pr ('om
p/ce/al'l'lI I'{'ci Jll'ocă a econ"m', 101'. 
(1 rJlH,:c,i d {n'rldol' ţări, T .. ll11;r(/ 

lJamală ur plÎnd oellm IlU miIi POtl

te r !)(/lol, /ă pcn'I'U l' ilOP·. {mp,t/'

lan/a ElIrojJrj in euolulio eCOlloml
C(I u I mpuf' /01' nO(lslr/' f{lrl' /11'1"" 

sori! o m"!"1' I'n Ullr IIHnwlă /1 Eu

ropei. 
(In/, , . Par ea .0 dOlla (/ [Jl'ogramu Iti a ilustre faţă de care am Ob-

l 
a ,allC;"I'(/ I'f' (J I 0/' COI1H'/'("a t' , 1I1~ 

casUi. mar'rflţă serbare au fost con/muatii. CII o sernelă ti n 1" ţi" 1 Ir Ull fIllllnl I sfi'd H. Pl'lIfrll "1101', 

I ", G ' 1 Al " , "., Î h f v 19a 1 mora e. 
lomlW. enew li! tn v.a/a mrlliara Şr ne e a a cu mar-I Firma IOANOV1CIU , ............................................... . 

cu doa~na, prefectul colo-I şl!rl~~ nationale,:, ",Pe-al nos!m 1 şi BARTMANN 
le Miha.llescu cu dom::tna':1 slt'ag , "La nrmc ş! "Deş/I::lp/u- 1 c I bijutierl p t 111 ....................... . 

n ti IAd d" r~sil span O ••••• 18 ............... ... 
HII 11, prlmaru r(1 11- "om ne . •••••••••••••••••••••••• ~ U •••••••••••••••••••••••• 

doamna., 1. P. S, S. dr, A.n-l > Pnn pulernic II' aplau;;e înddrwg despre s(ulUndorea 
'('ru,: Episcop~l Ara~'ll!1i, rf'I>c~al/', as's/enla ~f-a exprim'll a-I Atenţlune!.. (OlrosDtolol ,,"OOd" \ Fabr-,ca de un-Iată 

Ca,[IS Turlcu, do,!mn~. prec:/'rea falrllflllllt os!aş'lor no-j " 
v, Gold,ş, precum şi domnu ştri. CunO'scuta oasă de Edltnrli ŞI Madrid, - Intreaga presă spa" \ . . 

t1 fi garn'zoam'l delegatii l '] 1 f I t d ,impr'mrr1e "Editura Noastră" (ron- niolă de Durn'n'că d;m:nrat;l ~cO'a- I f 1 O It 4" 
. .' , ," are e sl/cces nrC'grs ra l' acea- '1 ~, 1""") d' S D 'd t'" • l' r f \ . li germane dIn Arad, 0"-1 ~ .. (Hta In :r.'" In. tI'. ~1.V1 ,,) - te ,n re le succesele O'I'\e O'r nX('l I 

n m:siHllCa germană şi altii. stă serbare osfaşească ne fndrepla- Suburbana Militari-Bucureşti - !l- din Mediterana. , " 
s'a Îllcepul prin in/{)n(!~ teşie a crede că. !Jor urma şi afle duce ~a cunO'ştinţa c~labO'ratorilor Se sublininză marea p:erd.>re ('<'u ~ • 

111ui lh'gal, ctinlai de căI re şezdloare s mirare, I acestuI zIar, că în dormta de n se zată Angl ei, pr'n sCl1fundJf?" ce· 1 Arad. Dul. aetl· ferGlnand SS 
... e4~ ... IIe4 ...... ~ ....... No .. _ ...... ~ .... Ie4Ht; .... t. i faCe cât mai cunoscută in cercuri- lui mai mare vas din lUnl:-, rar" a yis-ă;-v1s cu nOua Casa Cerc 1\ Il iil 

1clitcrare din toata t~H'a, a hotă- fost "HO'od" ş: cari' a fosl scufun-

Noulle tarlfur' Irât să tr:mită absolut gntu:t câte jdat de vasul de'l'n:e ~erman "Bis-
________ --: ____ ..;p~~ O' ca.rte litel'ară tllhlrOI' I'ohlbor,lto- mark", in apele Islandei, 

1

1"101' acestui ziar, I Presa înfăţ'şeaza s tualta ,\:lglic; 
~cca-.,tă . ed;~ură s'a .. di5t;ns . ~rin 1 ca d:5~)erată, rl."'lat[llld importanţa 

ed tarea t,ner'lor scrutor l , .. NUahd strateg că a insulei Crela, p':' c~re 
Calea Ferată, Electrica Arad~PodDor~ a 

a Ft'l'ată Eleei r:.cil şi transporturi co1etărie. I in .ulr~ii 8 ani peste, 1~ dr nu-l au s:ăp,în're Gt"rmanii. 
10'1'1 dm toată tara ŞI ~tpl\r'nd pe 

'IeJefon 11-41 

aduce la ctinoştintă (ă, 

IncePInd dela 4 Maia 
IIvreazl Dhl8t8 

Podgoria aduce la l'U- Dpa~(,llH'l1ea l)e dfl.~ de' .: 100 150 d x t' 1" .................... Q~ 
- .., an c rca . -, (' c<lr I ,fTar,' I artificială în cele mai bune 

(ă că, Utrife1e de mc1r- 11 Iunie se sporesc în g-eneral ,difer:te, " . " ~ ,:,' InSlalat'le d 1-
d .. e un canlzare condiţiuni pe lângă urma-in vig-oare la elata de' cu 250/0 şi tonIc taxele tal':fa- ~ Colaborator,l, carI O'I',~C 1;", prl-! . 

" • v \ _ v , mrască gratu't câte o carte hlera-/ cu aburi. complectă pe1l1rU toarde preţuri oficiale fixate 
1941 se maJofCF'lZa pe I re pentru calaton. Pe aCI~C- Iră, vO'r sc6e O' cartă p05t;\Hi cu a- toate dim(>nsiun~10 \',zualt> de de Primărie: 

de 1 Iunie UHl c.;u 2511
/0. 1 aşi dată se va spQri şi tari~' d~es~ cxactă, la c~~e A vO'r să li s,e 1 cauciucuri, în bună stare oe I 1 tablă Lei 28,-

, 1 I tI' mită darul. speclhcaod ce COI',tl- {u ct '011' llt 'tl s pH-
a~i dată "e maJoreaz'l. fuI abonamentelor.. ~. v ' 11 .. 1 al e pe 1 aeI 1/ tabt:- Lei li.-" ~" - .' ". I nut vor sa a'be cartea' ,.cr~t:rl'l tea monta in atelier, He ,'au- 1 2.1 , 

/0 ŞI tarifele de bagaje I DlrecţtUnea . slud u, .folclor, teatru. romln, ~tc. tă spre cumpliral'e, OfC'rte· Cu abonament plătIt prea la-
Cerertle s(' vor adl'e"R CaSf:1 de' det~ilate la ziar, I bil pe 1 lună: 

LI nlll PII4(11(( (JlDOUDI • !\'oastră", cu birOlll şi Ilh.h'l'elt' sa· ........................ 1 tablă Lei 21).-I 
F(nl1ră şi Imprimerie "Ed:tl1ra I 

• le ]ll'oprii în Sir, Da,y'd, 1)3 Subur- .. . lJ'l tablă Lei 13.-
blluteru 51 teasurl, ban a Mililad-Bucureşli, rle IInde se Bancnote de Rt'staurator'ii si măcelarii 

mare 8.sortlment g41liţi cu preţuri moderate la. firma poate cere or'ce j'OfO'rm3~;e. 1000 an' ' 
N O R 1 S Il U D O L F I bent'ficiază de o reducel'e de 

........................ Incă acum 1000 de ani, 'il China 95° I l' ~ b t 
e:tistau bancnote, aşa fncd/ sch'm- ','" 10 pe anga un ~ onamen 

A. V, Z cdldtorlJor burile come,'ciale se {L1'0I'''1! p/'in (r- pe 31um 
depe oulobusele celeioşi mijloace care se fnl/'chll n-j ....................... . 

bijutier creştin 
1 ~ 1 $ O A a A, 1. PID'. DrAUnnu, Telel9n: 20 .4 

alariolerapie în cont
J I ~ .. , ....................... . comuna e Iraw ŞI !Il secolul al 2()-lta. • ....................... . 

DD. căldtori depe auiolJ/wll' ('11- ................................................. . 

mUMIe sunt rugati in mod insis-

DliDJule lenl: 

I 1) sa tlch:le costul h'letului cu 
alienaliei Maj(,rarea tarjfeJor pe 

autobuseJe comunale nu ('onstnlat Îndi dr) f'nt'"ă, Ahia mrd:cul vienez, prof. bani m(Îrunti, deoarec(' a !)eni cn 
an umili bohMvi 'll'nl;J!i 1 \", \\"'lgnrl'-.Inul'l'gg a pulut <.htine ha ni mari, tnseamnă a Intâr::a şi a 

insăn;.to:;; t hrmc, dl:pă ('C ~IU su('c('~e ade,ăI'atc Cll ilc:-astă me-; deranjatn mod conşf!u 'JUn1l1 mers S d la .~l 1o:=;tinta letl'lor individllal~ cu plată 
lin ,accl'S d" 1'l"gm'I, In cde I tod,i. EI a făcut cxpel'Îen\e, folosin- laI serv'c1ulu(, I'n dl1uno rrl!)/,Ial,i e a uc.e ~ ~ - 11, It d '1 '. 

\te ('azlIIi insă nu Sl' i.:~~l!1ă- dll-s~' d~ t)nlJI'UI ano:"l p(,ll iru ai c(//iifori. 1 Onor, publIc ralatol' de pe! n ~o ~l'OportlOnR. s(' '01. , 

'. defnit'v, DcascnwJ;.i fl"gu-' pl'OYo('a [r'guri bolnav lor m:ntali, I 2) posesorii de bilete libere, abo- autobnsele- conHmaie a!f' i\Tu I majora ŞI ahonam~ntd~ lu
r.md eom'derall' pl'r'l.:uio;'se, I Sute <II' m'i de arrl1:lti 'n!lIlellj aII I namente sau de caiete cu red'lcere. nicipinilli Arad. ,:;1 'ill nrma nare :-;;i cai{'tele cu "educel'e_ 
comhătllle cu to~te In jltn;'de,1 putut fi v'IHlecat: aslf:21 În IlU;;n;i' să prez:nte ·tindndu-Ie fn mână a-I aprobării forul'ilol,' Rup('rjoa- I Până la cpHizare~ stoC\llUi 
mai t:ÎI'Z ti s'a re(,lInO""I~: că ' .. . ! ('eslI' 'lt'QWmatii de' călător ÎI' ch'or' . ·t 1 :, , 
. e nu '\!I 11 I ,1 ten'a, {,('al 1'('- /0 IIrrAlre, pentru Ca taxa,orul sil, , "' : , 
'1 li' lam, 1'l' gur'le au dt'ven11 lin lene' • ' re, tarlful de trao';j10l'. 8. 3U- eXIstent dt' bIlete taxntol'ii 

f n:H'c:1 a C'orpul:ti, lIumal îl1lp()~!' "il Utlt"j bol', de.~p:'~ care nil Inttirz:e prea mnlt Cu "izarea! tobuselol' comunale !al'n~l ya de antobuse VOI' nnde aC'.'f.te 
.. re a ('orpl1lui ill ('0''''',1 3- pllni.i I'ccent s.' ert'dea d, nu poale lor. Semicful fr!"buind făcui prompt, fi majorat cu incepere op1a bilete cu tipăritul'a " ... ,'hiului 
lor Y:ltogn'. ~ ""ifeI 11~1;, me~ 1 fi vnrlecală. 1;1,1' ţânţar,ll unoful, in; I'eprde Ş! c~:l'ct, ' • 1 Iunie 19·H. ~ra.i~!·.lr'::,a va fi tarif, îrtca."<fllld flt'd un lf'~t în. 
au Illcr!'e,tl sa \' [ld"('e ;'h'lla. i anum le ZO[1(' ah' pllm:'tntlliili lill! 3) ('ălalol'll Să-şi păstreze b,le- de un (1) leu de r.e('ar~ (ale- plus ele valoarea ma!'cnta pt" 

. i, pro\'ocându-Ie rriguri rll1şl1l"n prTcu!o<; al omului, :1 de-l lele spre c,ontrol până. la termlna- gorie de bi1f>t. CC'act> fată el ... fiecar{' bilh . 
• '" , ~ !. , , II'(,(! călătorIei aruncdndu-;~ În stra-' f 1 

,lI't fie ala. [nlradr\',ll' au Vl'II'l datol'dă ,ks('0p~l'll'ii m~d'cu- dă 'ti ă I c1t d tan ul adun ['em'l'zinră o 
v 'y , , " " numai up re au ~::»Ol' In. , . <lpl~i. 

'a obt nil o o~recJr(' :'ml'l 0- ,hl! ""mz, il <ll'mi! ef I'ac(' în rOil-! ou/o/ms, deoarece pnl fi r.onlrolC't' maJorare ce- val'ln:'.!, 

a sUb'ii ho!nwilol', daI' IIt! de· lra p :r~lzl'i ('{')'cbl'ale. i ş; la coborâre, 10-18%. Prin m~t.iol'nJ"ca hi

: 4) odnfă CIl plata taxei si! ceară 
o.~I':'.~~.o ... ~·· ..... I'axarorului e1ihel'arN! :mt',fi'jill (1 

. ,IIi/l'llI/ui respi'rt:!." ('un{),~,~ând ră. 
~~."~~~~W''Wf·~:''':···:, ... ,,.":',.," }"7"WJ7'~":::""";· i rf'/ ce [Ia fi gli.~'t Inră hilet fn au/e-

1 hrrs, drept pedrap~ă Im pIriti c(,s!1I1 
I duhhr (II întreg!"! liniI 
1 !) ~(! [1olr:1' nrirr n1'1'1'11J1f În r;r-
1 (',I1a('e sm, fn e/illerarea b:lt>lr1cr, 
i Ilroprir i /n 11(11/(' !a(,!l11.1!;/1I'~ evrn-

• IHIl1c pllr/(ki nrdemne 'II,? pl'rSO/1r.
lolni $; Sll le comunicr le/.o!'m'c la 

,\'r, 15-n!') ind'rând ;mntc)r"l de 
srl'pÎci" al In:rafol'PI/rri ~a!l ll!l11ll;nrl 
('lIlollllSIJlllr pops:' anllmr În a("r~f 

srop pc sUr/a d:n dos, Pllh/i("l1r cc'i- I 

li1'or ~lf m, rnll'r in rlis:,ulii ilm/']i" 

("1 pl'l'sonaln/ de sl'rflitlH, c'i să 

amrn(e diree(inne; nr1ee nrr!'rrul1, 
orice nlm:, sarI Indi~ciDli:J('[ fi:r:d 

i se!'!'r sa/lct'onaUl de aCl'aslă Dfrec- . 

Inirepr-nderea COD\unală 

Arafl 

hin' , 

1 

' Culegăloal'l' de I11lne 

INTREPRIN'{)EREA CI)MI~Ni\.J,Ă mii <\et:l1nr:1 ~\Cl'"tnl' 1l1'{,~. ,HI';;\;I(I~l"'~ a dnlm\1l,'I()!' marl:UIl' bIe 

qV'on gaman de lupUl lip Hei nkej n, 111 În sl,o,. spre .11lgria A RAD • : 

E # IJI4, •. 24 ..• ----_ .. , 
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--~--------------------------------------------------------------------.------------------------------~ 

Generalul Răspunsul aviaţiei germane 
(E55). - Avand o infi\p,$<Wt' pu- ca CcnlrJlă, rontingcnte bdgicne, (ESS). - In repet(lle rânduri' ar li ar/mcu! c(/ntitfili CnOl'me de cl!iI1 la r('(l/!trlte, f(kdlldu-I s,J-i Ire 

tin' 8ri\toa~ă, C,lnl gras. cu p'cio'l- .l"estuJ"i d:n fosta leg'une ;-.It ăină i (w (Iloni cng/l'zi au c.1:ccu/(11 a/a- c.l'pl();:,uc (i~IIJJ1'a Beri mllui şi {1/'(l- că pOfla de (1 mai ordo11a (/v1a/ori 

rele sCUI'le şi cu (:1\a, C,lre l':,prÎmă rrallc('ză, resturi d;n J'eginll'ntelc: c!lri usup/'a !I1lOl' regiuni d n Ger-' şe/or llwnburg şi BI'I'IIWll, Faţă de lor ('nglc::i s(l CHl1linue atacuri! 
indikl'ell\ă, (';1 sii nu sp\lnem pl c- 1 cehe şi llOloneze şi ca llIrmă atrac melltra, lipsite de OriCe cW'(Jcler m l-, IISemem'{l a/irnwl:I', W' ce f'( p:I 10/' asupl'o o/,aşf'/()r Ş' 

tiseală, genel'aJul \\' a"e11 llU SI." pO:1 I r IIm', reg:mcnlc evreeşti, : litar, Au fosl bombllrdfl/!' cartil'l'c bcrlinez ştie că, in S/"W'{/ cultli {'Jl!J1l' c 'IIi le dIn Germania. 
te .spune că CSll' tipul ,;u'actedslic I Tt'rilOl';ul pe carI' îşI l'xprci!ă Sir' de /ocwt, ferme Izolale c/tiar, bi- zii pretind că a avui loc oiI/cuI" Aşa dar Înln'aga vină 
al comandantului ,de O'l.Slc., At't·~t :I\rchibal~ Wa,:cll c~nHnda, eslc, s('J'ici" spila~e - mai (/k~ spitale i nici măCIlr o Sillgw'ă bomllt',. I"a II dere .·/:('IJl11e c~n~lllcn-:i ]lo/:Ice 
gener~l. Cllrc n'a nllplLnlt lIlc:l 58 I Imens. 1 .... 1 .clIpr,nde. ]jg'I,)~ul, Sudl1- -, ŞI (lşc;:um nt~ de 1~IIH'f(/c,,/'(,,: fosl ~l'l:llc(l1ă OSlIpra c{Ip:/:~lel Nel- I A.ng.l1el de aslazl. cure a ~l'O 
de an~, reprczlIltă tipul mediU al: nul, SOlllalla, Palest na. Inlllsiorda, Prlllire rm:t·me s au numarat femer .. dwllll, Z'W'IIJ "Der Monhg spune:, o tlsemClIC(f rew'/"une, Pc lungă 
Of~ţcrul~II, ~ngle~ de cllrierl, al Că~; na,' Cpru şi Creta,. pn'cuill şi, gar- şi co~ii. ~ " I "efi câl la, Londra şi /a \\'(l.~itng-I mero(/sde ţări sflrr.ificnle, eli . 
rui tata ŞI L.ulllc au. avut .8ceeaşllnlzoanL'\c . engleze d'n Irak. \\<1."dl! .~4cel carc (w raspundere,l poli/;- i l~n se (/eb1lea,zli malj~nHl/t: ml11C:U- va allea pe C,flllştl~llla ŞI./J'e/lmt 
IUcser:e. In timpul razbolnhu mOIl- este consl(\enll la Londra drepl i Cl! engk:e, au fost {!V e 1'1 '::(//1 tl~ll- I m, cu alâl Îl us/ura ma, Irl/'e pe acestor (llacurl aenene, Rwn<'lne 
dial . şi-a pierdut un och'lI. Dc a- 1 cel mai ma,l'e, specil,ll>t militar, 'pra c~ns~~intelor unor, as~'m"l1t',a englezi eficac11!J/eQ lJOmh(/rrJlI1nt'n~ [/ă:!ll dacă fată de (lcesl rils . 
tuncl poarlă un monoclu C('IlUŞ'U. penlru dlzbo ul Jt1 pustiU. LC(,l'lil alacurl, J-uhl'erul spulland 111 tl/tl- le/oI' aerjene germane, în '1 ('('('rlŞ I I e slsl fn sl'stern 1 <,"cst,] 

. . . i'. 1" ' " '. e va p" l' a . II ~" 
In HUR, era ş('f de stilt major al acesta nu parc a fi to('m~l aşa, n- JJW sau discurs că, penlru bomvrl1'- mi/sură crescând şi desamăq~rea în . v .' 'd . 

1 1 ' AII b "1' t I t- d 'd 1 fă' b' /. l' , " , '(J face ru:bo:u ŞI acă conrlt gencra UIlII em Y. comanuantu truca, (upă cum anull li e ct:ran curea tel' rUf () lec ,v nem' ,101', ,t\ml'l'lCa, ,,1'2 lift/' B/all' I.~i 11l-' . 

suprem britanic in Orienlul mijlo- "New-York Times'" comal1d:mlen~ arma aeriană a Rl'icJwlrli va ră- dl(';C eoml'lliuriile sale, spum;,u1 1'(1 ,ii vor nwi Î11gădui mlllt II/np 
ciu, Pe vremea aceea i'Olahor:' cu tului lui \V.avell l-a fost ataşat "cel spundc insutit. Bâs}Jll1lS111 acesta PJ'a i Iwiut ({ g('J'moIlă Irf':::qlc pe Chu/,- facă cxperiente pc SP'Jl{ln;'(J lo/', 
Lawranre, i:lr gcnel'alul AllE'lllby sc! mai m'Clrc expert din lume al nis:pu Întârziat de allfel, el a fos~ dat În 
~ntrecea in laude prnh'u d. Wnvell !.~iJOI"'. 111 cărui nume şi .raţlona- lloa~lea de 11 Mal •. sub forma 
a scr:s dealtfel o cal'te despre el hlate sunt p:ls~rale secret , 1111Ul f~l'm!dabl/ alac pe care l-a CELE MAI ~OU[ REVIST~~~_~~ODĂ ~ 
in anul trecut. Chemat in ministel-I Generalul Vnwell, nu, \'ste Humal dat, a~l<lt:a gcnmmă (lsu/:ra .-1n- CELE MAI ACTUALE III REVISTE, 11iI 
rul de dizboiu din LODflr.1. ~'-a fă- . gencl'8lul, carI' are un sng~II' och!u, ghel, III sp('c/(lll LondrC'l. h'lllld in CELE MAI BUNE CĂRŢIGERMANE-' de educaţie, 
cut repede' antipatii din ~a;I2:ă că,: ci şi acd, care are un singur brat, : va/m'i s!lccesive, escadnle germ:]- ~-.- ' 
l'ra conS1deral un amator dc I'efor-. Tntrucllt bl'~tul său drept, genera- lJe au alacat dela m'că indlţ Ine, literatură de d[str8cţi~',~~ă~t(--d-~' specÎaJitllte, ca şi 
me, EI a. arătat mare int("I"'~s pen-! lui Richard N,uA,cnt O'~oallnr. co- a~/fel că efeciul bombe/oI' exp/r)zive articole pt. cadou, precum şi rechizHe de birou, găsiţi 
tru ~viatie :şi Ca atare, a .intr·a t in Il ~n,alldanh~! d l:I7.:11o.I' ybhndalC d'n !I (~l ~~ombelor il1cend,are a fost la recentul deschis depozit de specialitate 
confltct Cll restul gener~lllor en- a~ mala NilulUI, se ,Ifla acum prlzo- mglo"ltor. '--_--.:.--'---======== 
glezi, care priveau ace.lslă armă nICI' hl german!, Acesta, ~Olpreur.ă I Alacul acesta a (lvul <l'.I1'U/ să "LI-bra"'rl-a 6ermanii" ARAD, "SIr. Eminsscu 28. 
cu neincredere, leu $('ful de stai major, grrH'relul provoace mare Îllgr.'joral'c in S/(t- O 

In . 'd tI' d' P 1 t' . S:r Henrv Haitland ,Vilsoll, care a tele Unile, întreaga presă C1llllTi-urma mCl en e 01' !Il . a es 1- , " • " -
na i 1937 f t d . t suferit ŞI -acesla o gr~a, infrnngere I cană man {('slând acesl 111en~ in 

, n . ,Il os ('semna ca ur- , (,. f d .' t· 1 . 
maş al genera]ulu i Dill. 1)llpă elim 1 m 

11:('('1;, au .OSI , eS'g!II' :le!~nl i comen arII e CI, Aeesl alac {/er:an 1 5' 1-f ÎI 
se ştie, Palest;na a fo.st mormantul prlncl~a 1 ai v ctol'lei din AfrlcH.: germ. OII, aş(l scne ziarele. anh'l':- filă oor' a I IIrilf 
multor cariere militare. Spre u'mi- care sa spulberat fulgerător, ; ~alle, ~ fost UlllIl dintre cele mai " U '-'U " 
rea generală, el s'a aratat' 1'8pabil ......................... IIIgrozr oare. pe Care le-a av,,1 de I 
să conducă noul post - d!1pă I'on-I I sllferrt Londra. Toale crlf't~('t<!/e uu In sala teatrului ('omllnal, mi-a înfiltrat tn . 
('cptia engleză - inlrllt'ât a srânzll-I Membri Operei Române I ţi~e~,~mb~rdat~. ,~pUlle :~.\cw-~(,rk din Arad~ s'a tintit in ~il1a. meu melancolic, UI~ !I~r. 
rat şi a impuşcat mai multi arabi au obtinut un mare I b' i ~au ~/~I/lcat m 1 d!~ bom- de 18 ~lait1 19,U, în prrZt'n-, tric de satul copilarIeI 
decât predecesorii săi, r.â5tigânclu- I V' _ i e exp (lzlVe ŞI Incendl,(Jl'c .• 1t'1cul a ta d-lui Prefect Col. V, !\li-' castanii şi salcâmii 
!O:j numele de tiran sân"el'os" In succes a lena. I fost e:rcculrl( in valUl'! succes,,)!? ~r h '} l' a d 1111' '!Jl'Îm"l' albe flol'i 
.. ..' 1'\. Volkso e II d- del ,., - . .. al eseu s , -. " .. ' 
Iuli{' HI,39, a devenit comandant su It_ D r In • \ a, m ca Inaltime; -aslfcl r.ă wtrrgl I dr. C. Radu o "Şez::tt.o'lI'e 11- I DI. Gh. Motiu, a 
p~em din ?rientul mijloclIl, rămâ-, Viena la Bucureştii ~a;:~er~e (!U fost dl~II',tlse,' ,,;'Iiel~-; tel'ară", la c'are s'au cetit 11)'- 'seul "Si~gurătate", dir: 
nand totUŞI 'până la priibl'şirc3 I 1 d I h' 1 1 . , 1 I raid Trlb~llle ,>cr.e ~d, {la mătoarele lucrări: : s'a despnns o adevărata des· 
T~ t' b d' I ' I 11 ca ru sc Im)11 UI (Il - I eul a fost ovanla/al de lumina lu- ' , , .' d 
• i2n el su OI' 'ne e gt>ncralulw. t ' 1 ,1' •• t' " , . '. t Dl 1 ~I Sadoveanu a \'01'- tămture ftlosofu'ă 
'Vevgand care concentra e in Sl-' 111 a ,1 omano-ge~ rndn, ") CI Inel ŞI de numeroasele Inc'~Jlilq. . . ,. , , ,', ,.' , .' 
: 'f' • I ,'i d't membri ai OpereI Romane,'"Assoclated Press" conmnicel din bIt tangenţlal despleoperu:;;ll fapt orIce crealle 

r,a I orle
l 

cu mu t 1 slu~erWoarell eca 1 d-na Valentina Creţoill, d, Di Londra cil in timpul atacului ('l'a viata Si. Franeis d'Jbcr.l1 aii?, 'orice apropiere de des[tyâl'-
a,re ea al' genel'a u ni ave, B ~ d . d Ş 1 1- , ., 'in operele sale ('<:1 e+ I I , , ... nu a escu ŞI _' el' )Qn as- lmposib'l sel se poală merge pe care pl" ,. ~ - ~jre spre transcclldent spre 

Al- fi de prisos să staruim prea· ~. t t f t 1.1" t ., '. devenit într'adl'\ 'Il' ',. • , 
1 . . < • ,Slan . au. apal li in a a PUJ!J 1- . s rlb d!n cauza prabuş1ri/ol' de ZI- I ce: a ' C ; Dumnezeire se face 1111Inaf 

IUU t asupra forlel al mdleJOl lUI CUIUl vIenez în opera Boe-! dr ri şi d b-' , '-â' sfant. 1', 
\" \J'C .' d h" ,1' .,.,,' . I l' ulne al .. 11(" AIc:cul 'i ' ,y~ t Că" Htlmal 

.. ,ave, oman amentul .1ltanlC Şl I ma" ele PtlCC1nl Chlal' îll ac- de I~ t C' t' , ' DI D Iov poetlll basara- I n smg\Uala e... Cl ' Ch h" . ',1·. S an Il , a con !nuat cu aceeaşI fu " " '. ~ d 
,urc In s a~ co.~trazls de, atâte~ tu .• 1, dona Valentina Cre\.oiU : rie până În prrmele ore ale dj'mi- bea,n, a cetit urm. titourele poe I în sll1guratate, dep.wte : ~( 

?rl in, 'llceasta ~r~vlntă, incat al' fi i (~Umi) şi d, Dlnu Bădesru' neW 'zii: "Plâns Basarab~an", "Hă lumea cotidiană, îţi pOţi' Il 

AlmposlbllN~ă t~ 1'elbduPă d8lele lor. (Rudolph) au recoltat ropote Presa germanit subliniInd Im/Jcr-! vaş către Rege'" ,,~lori de I înălţa sufletul '5pl'e aznr, 
rmata 'lulUl, su acest nume es- d 1 1 l h' . • . I ~ B b" '\;', _ • • ni • e ap auze ,a scena lIese 1- lanta acestw atac I~a acordă ltU-' vunt asara e8n, "l' OI oa Spl'e tl-anscendent 'q tot In 

te cunoscută Jnlreaga armală ellgl~- ă \" . 1 ~ t ~ d' ' , " " i fI 't ~ , ., la ' ...- , 
. R, ocea p acu a a -ne] mel'oasc comentarii Vol/(;sc/ter' vă ,,,."1o.U n on .. aSTfi,l,lll 'ă - 1> 't ori 

ză. din, Egipt, este cel mai rompled Cretoiu şi tenorul liric &1 d- Beoh(lchler" scrie cel: ~c~st' atac Soroca", etc. şi de fapt atât a S1Jlgur< t~te s~ na V~t f.~ ,e - tt 

ghlV~CIU de trupe ~? câte cUhOaşte lui Bădescu. care a }'ăsunat este un răspuns I adeI d ·b I _, plâns se năvodeşte tn '7('rsu- ce creatIe, orH'e trlstdl me, 
Istoria moderna mll1tarlt BaZlJ a- i t tă 1 el l' '.' •. a e e rn a '. 1 ă' • d ;- f' il l' ei n oa .. sp en oarea III mal'I IItale săvarşIle de englez! aviaio-' 1'11e sa e, c CI nu ,~re 8,1 1 I anco lce ... 
ce slei armate este aklituită din Iru 1 1 f rt " . 1 ' ' Adi h' ~ "ln- It .. " ' a es a" ° e, au IZ )Iltn să' rii lor, attlcdnd ob~ective qt'rmalle fost O "inimă atat e ne Isa, Sezătoarea. lit('r~'i.ră, o 
pe br tanlce australlene ŞI nl!o-zee- tu' . t t D I r ' ., . . ă f' 1 ~ l' s' "Ion 
landeze, a ~ăror cifra dacă soco- enZlasmeze as]s le!l

d
.flJ. ('ase; Ipslfe de. orIce Impo~tantd mlilla- c~re S" nu I Păans, u1nf,P a11 cheie dI. poet slmhollst 

" . d' Af.' O IX menea.· vocea m ,1 lOasă a rd. In clUda reclamel engleze ca- launtllc, sau s nu- 1 cu- ~'II'n'11esct1 cetind' G\ ul tim ŞI pe acel 10 rica, r1enla '" d lu' Qe b T' . I • , tI' d d a ~, , , , " .,,, as 
. •. . ,- ] q r an asslan a nn-I re a ,1cordal o mare publ'citate P1'1JlS un nos a giC 01', e - '. • t <\ 1 " 

trupele aceste~ sar, rldlca ~a i 60- 1 pl'esionat' plăcut !;oi a fost Iivrdri10r de avIoane din America, cel peisaj mioritic şi hasal'a- I morl~Ol de van :, ~,' qnare e. 
• 130:000 (l>am~nL. La ,~c~st eh:t.,v se foarte mult a.preciată. lIorbilld mereu despre "paritatea ce I bean, cu acel glas de "oroa- ~ "ACCIdent ba~al şi "Romfln-

mal adaugă. soldaţi d l1 Air 'C.l de I l\Iembri Operei Române lor do it . t" t I 11'1" • vă voivodală Dela uomnu] . tă fără ecou 
Sud, -trupe din Cipru şi din Malta, I 1 ă t . ' 'd' 1 u... a!J~a rl n up ,avla/Ia D . ..., . - i 1\ C t· d ri 
. d' b' ' .. b' t au < sa o ImpreSIe In c(' e I gl'rman!l, prIn răspun.~ul care l.a . Iov, am aUZIt pentru 11- u aces ea spu~e aş o" 
In I{'nl, ara 1. maon, pU,l]a 1. ru-' , d '~ , ~ 

1 1 I . d G 1 d' Af j mai bune la VIena pentru'1 (Il, a arătat că nu poate fi vorba taIa data acel voca.l..mlHl' so- ca să se faCă. cât m~i des ast-pe e genera u u! e Jau e 'o r - ' d' . . ." b 1'1 I , 

a recompensa apal'iţia arliş- t. niCIO parItate. ea fIind fn mă- \ bru de basara ean. ftCe .stI fel de "Şezători literare" pt:'o 
•••••••••••••••••••••••• tl'Io' ]'omaA 111', V Il ," i sură să răsp!mdă cu· efect de 100 înflorit cu voroavele vechllol' t bI' 1 t arădan, ) " ° {sap el , d '. . ! t· 'p' h ru pu ICU nas ru 

'P ." • I e orI mal mare la orICe asemenea: noşl'I voeVOZl... OC?] a: ,,:'\.11 1 
., ..... " d,m v I.ena, va h.]ml~e pe <:â-! atac englez .. Radio-d!fuzrunea cn-I inflorit castanii ,Ia Soro::'!l",' S. M . 

. : tIVa dm membrI SăI in cu- I gleză a pretrns acum cdfeva ~ile cII, ____________________________ -

J_"'.~! rând la Bucureşti. (RDV) ! pe,~te 400 de bombardiere It!ngleze! Sandale de vară 
................................................ 
o Insulei unde DU 

exJstd culori In(hlrlfrc: 
In golful Lrmfjordcn pe c()as/(! Se. aduce la cunoştinţa ce-

de vest CI Danemarcei' se oflel 111_ 110r mteresaţi efi, ţn ziun de I 

suIa cu aceraş nume, ;l1lde fulorde: 16 Iunie 1~41 la o'.'clc ,11 a. 
stml necunoswte, Cei aprll,tlmaUIJ' m. se ~a tl~~ ~n DH'e4'tlUn~a 
200 de locuilori ai ins!Jld cunosc IIntreprmderll ... omunale dm' 

"·ir~\~: lumea ~i vtoia ca din fologl'G(i l I str. M, Scaevola fI-13 o 11'a-
Y 't d' t- • i h" ad,că În negru şi alb. Nu de m!lll 1 are lrec a pell~ru E~ JrIe-

I () comisie de medici danez!' sub rea J;le sezonul (le vara a a-

~--------~---------------------
Cel mai lung tunel 

din lume 
submarin 

• ' I mlIuI 1941 a uheretei de ' . 
conducerea profesorulUi IllllIJCrsltar Il t". , ~' De curând a fost lc)'mma.t tune-I drum este cel mal scurt, cal'e duce. 
11 1 • t· . ă ' emn cons rUltă pe J\lalHI j\[u . S)'l C l le' o m. a cn reprms cUcU 1'1 pe In' Il' ' 11 . ]" U " ,~ !luI submar:n Înlre :\1aj: şi Sh mOllO ,spre Chma, kl lung la , a ea 
sulă, pentru a deslega enIgma aces· 1 e:;;u 1] ~ng~ zma <.le ,ap<l'! . J", I rată dela Tokio peste Qsaka şi Ko, 
tui fenomen neobişnu:t ..şi f'! Cill a- pent!u :ranzar'j de )·~cor.l.toa- sekl. .~cesta ~eaga c~a mal l~POJ - I be )a Shimonoseki este artera prin-

juns, la, rezu/lalul că, majoritoJea r~n ŞI . alll?~nte. ~fert.:l.nţl1 P:! :antă Illsulă. Japoneza, Ho~shIU, dc : c:pală a imper;u~ui nip?n. Se crede 
/ocmtorllor suferel de. daUnn1sm, cu- gă ~hlr]a ofe~ltă v~r .. de lflsula KlllShlU, hpt deosebt de Im I că traf'clll fero"r.ar prm tunel ",1 

'11 re după toate probab;liMtrle este p( ~ne, ŞI.?) f!;iarantle de ICI .)000 portan1!. pentru circulape şi tI'afic,; începe Încă la sfârş;tul anului vi l- i 
e edit B" ti'" d' ClnClmll n numerar. ' , ' 
/' a.r, !new e es Cu III cauza ", . '" 'căci, pe lângă ca.lea. aer:ană, acest \ tor . 

. 1 dultonrsmuluÎ lor, locuitorii !t.jl1lel, I Condlţmmle de lIcJT.aţh'~ ~e 
~'l1'~~ .. ",~~ aproape loţi ţăralll, au "enuntat la pot vedea in orele de serVl-. -- , I coslumele lor najionale color;rie şi 1: ciu la Directiunea Intrepl'in~ 

CartIer industrial din I.ond~'l dis I poartd ltumai haine gris sau ne- derii Comunale. 
trus de bombele avic(anelor germane gre, (RDV), • 1 DIRECTI UNEA I Pardesiuri. haine. HOSZ-P-O-~-D--AR Magazin: 

Curltl $1 vopseste Eminescu 3 
Intreprinderea: Stroescu 13 Impregnăm paltoane nalon 
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