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Reduc/la şl AdmInIstraţIa: 

ilRAD. Sir. CeOşCA /'tir. 7 I * ............................................. . 

Aju.tor"lll de Iarnă ::11conducă,orul in ajutorul ;ra-
~I ciler din jud. Arad 
s~ D. col_ Vasile HfţjaUescu~ preteclulludefulul, I Faţă de ne!oile crescAnde, re a nevoiaşllor, de mari pro- torul - n'au lipsit nici de 
, Imparte 39 vagoane ,:;or".Hl'.iib iinerente even'mentelor mon- porţU, "AJutorul de Iarnă", astădată dtn şantierele idea-

I diaIe, la desfăşurarea cărora lansând un apa! călduros că lului naţional. cum n'a li
Acum in preajma sărMtoril,)r, ' tocmirea r'r.lllO·.II':e!?r ('!wC1iile, În: România a participat CU toa- Ire intreaga suflare românea. psa nici obolul celor incăI. 

pop~la~iaH~vo'iaşd a j~,det!lllJ~ nostru' u:ma cărorll . .i-~(! ti primit t.~iguŢ(I-1 te forţele ei, grija Statului seă. Apelul invederează atât ziţl de sentimentul elărniciei 
~ a slmllt dm nou griJa păr~nt,!ască rl pentru 9O.Il"fJCfrea net'Ollcr. i pentru cetăţeni este deaseme nevoile. cărora oamenii de bi 'creştine; dovedind prin tap-
i Il Conducătorutui pe care-i poarti1. ! Ca urmar'e, 11cf:l.rimtllte ţ,lwt În I nea accelltuată. '. , ne şi e~ conştiinţa naţională ta 10J:.. odată in plus că, inţe.-

',. D., coloIlel, V, Mih'(/ilest:tl, prefec- curs de transport 100 vagoane po- i Astfel la sosirea iernii Integră trebue să facă faţă, leg comandamentele naţiona 
n~ t~l Jude!ulul Aro~, obişnuind sti I:i- I rumb din Gorj, ('I? urmează să fie 18notimp' cu frumuseţi feeri: precum şi modalitatea ame- le, cari impuR tuturor iuda
)01 zlteze ş~ cele mal fIldepclrfate călu- puse fn /Jân~ure Ir; pret mcr:timol, ce pentru privilegiaţii 'soar- liorărl! acestor nevoI, cari in torirl cu atât mai. ma;l'i, cu 
i ne, ~eci bun cunos'.:cllor c.l tuturor precum şi alle lJO') de '1(IgJQlle t:r- tef'. dar, care este şi mai greu fond nu impun saerifieU sn- eât îndeplinirea acestora ser

~ l nevol/or ceiăţene5li din judetul d- mea=ă să sati~f'Tcâ (~erintde. lJe- de' supo~tat pentru cei Upsiţi pra puterii nimănui. vese interese patriotice. Căci, 
:i4 sau, a semnalat loale lips!I1'ile con- asemenea c>lnINlţi!e de grdu uu fcst Conducătorul Statului în do~ In aceste timpuri de răs- ajl1to~area săracilor, I.lu , est. 
~sJ, state. In urma accs/ora d, Mareşal ucoperiie (lin f.unliW/ile di'~i'ollibile rinţft'de a-şi desăvârşi opera u e istorică prin carelre- o acţiune pur carltahva; e~ 
~ lo~ Anl?IleSCU, conduciil,?r~ll ~talu- ale judetul/li, ~ •• ordillul !JI'c;eclurii, prodigioasă de refacere a~;' nu se p~tea ca Inimile a~e un t~lc ~o.mplex, C8!e-şl 

ie~ lUi, a diSpus (~a, popuh/WI sarace Sunt sperllflfe ~Q-şi fa"'-l Clpari/ia P t . i • â dit leii v ~ • l v ă v "oaseşte talmacue in cUVInte.
II din munţii .4.p~/s'mi, să i se dw/ri- pe piata 4."ad"l,i şi dlt~' alimente ':.fel , Sa:. g ~ t Ma c i 0:;' sa n:}n~e e8 Q

1
a IŞi: au !:- lle Mareşalului desrobitor -

iZ~, bue in mod grahlit o cantitate de la prcţ ';a 'Clfll:'; ('firi asum se C(,- PS
ri
! t, şai cel cat resei D1ă s~unD a Iăa ape u a dresat t+ -: soli citând illţelegere şi infră-

39 b 1 ă' ' ,'- , 4. " ze e. ,pen ru a nu e sa ru. up cum era e aş ep- 't" tinea că re sa v stea IG' vagoane porum, mp rllr,~t1 a sesc ori (n eanW'l/' ft111rfe mici ori dă f' Iii vă' i : t t t t t t '11' ~ t V i tre cr~ s 'Ca 
I fost executaM de dllre dl Pr~f('ct d~ loc ~r~ să s(Ţ;i~fa"1 ceTi~tele pra . ingttu dU t Şt sar lele -It a, ' oa~ e stira unt' } s_otrite a· : la temeU~ Neamului - când 
Iii '-976 t 1" 'f ' ~ . ' care-şI n n o ma mu ţII romaneş sun pa runse . S rij' 'ţ' ~nf e 

LIn re '1 am!.!!, core se CI reală de consum ÎIl 1'1'dcrea '/iTilt:lcr săr- b ţii ni i 't : d i ti 1 ti' ,spune. "p lM t pe 1 om· 
~ la 17.6/;7 suflete, primind ,â'e '}t) kg ln'liOri' ale Crd(.,'lillllllIi' " ' ra e e tor m ;1 doarej tai, e m::a ~e e l!~ezen _u U' : tal1 şi săraci; FUndcă spriji-

'i~ porum.!, fierare.. pCJ:sol1..11ii.- .'. ____ -_, _,o .. ,,-, <i> ___ ' ~_C(ln.~~J:l_~-Oţ~T_- e a U ora-.. -_ me _ ~ . .sll 'pre~a. ~asca v .; niţi NeamuL, fiindcă vă spri. 
~ Este de rem'll'mt grija deO,ţ('l)i~(l ............ ~ ........ ooee0 .. (ja ... #1>&l~ .. Q)SHM .......... " ..... "..et.tQH.' jiniţI singuri." 
et ce la toale ocaziiTe se acordă f(l'ffii- 1, . Noua operă de asÎilenţă 

~tr~il~r::: ş~$I::/~~r :r!~~~~ :;ed;:;~~~, I;,~ Dori~'I· il"" D: alfU' r31~ al" 'JSi DOi ~;:Tr~~fPl· ;~~~~'" ~~~!~;~;:L căr~i~ 
I~ fel iIlualizii de războirl ş.i, f~lmiliile le u. , .1.... d 1. U" II " ,lI P II ~ 'iL a !ost incJ':edint.ată Consiliu-

oq Illlmer9ase, ~Il caplll fam/hei f'lecn! , • Iru de Patrona), d~ sub pre-
IU. pe front, au primit o $ulwa cotă, (ESS). - In Hnul 1929, I dm Chma. In anul 1933 din ,ţja de petrol, f'a era aşa de! şidenţia d-nei Maria Mare~nl 

grija Conducil/t)ruiui, prin fek!l ra-, Îl.l mmeI? Japor:eze. Prod~c: 108,800 tone .mm;reu de cu-, 23% din consum. eăruja dintre noi ca să pn .. 
t~ Familiile aj!lforllte OI) multumit 1287,22,9 lucr~tori era'J ocupaţi I minele japone.z~ s,.nu ext.ras, mare în 1933, inc;U aeo.IJ{.rea I ~ n~~'C, es"'n, ofară prilejul tie.-

'I ,me omagiale. ţla de mmereUrI n, Japo:,uel pru. PrOducţIa mlUonmlui de I In comparatie cu !l1'liorita- tem adăuga, măcar ° mole
'm In afară de oirll'J/', penlru a ast- reprezenta în yeni ul'm:'itoa- fier .ar crescut dela 1.523,000 ,ten ~tiatelor europene, f:1cctri- c~Iă, la piatra fnnflamentalĂ, 
ie~ gura popufafiei nin .1c(~(!sfă r'!giune rea valoare: cuoru ~8 milio~- t~:me, cât era in 1928 la 3 mi- ficarea Japoniei a; f;lcut pro- pe care se va ridica t'difieiul 
I I muntoasd o posibiWale de câştig,: r:e, aur 13.200,000,. fIer R, ~l~ l10ane 20,000 tone în 1936. Ja- grese uimitoare. Din 11 mi- de tărie şi mândrie naţiona
ild allforUitţile ?roc~r.:·f'i1Z~'i inliilljr:rca a 110ane 200,000, argmt5 ml1h~~\ \\'nia are neyoie de 3.7 mJ- Haane gospodării japoJ1E'ze lă a Neamului şi c~ să putem 
te, 4. cariere noui de pialr(1 Fa ă dt> ne 500.000, plumb 90~.OOO .:~,\-I.lle tone fler. numai 20.057 erau lipsite de avea mnlţumirea sufletească 

., 1 . f mangan 650,000.. DIn anUl 1" In ceeace priveşte nroduc- curent electric in an'l} j 937. de a fi contribuit eli toată 
'IZ':" g.rI}a ce. ~ p. OO1"cl /lMt Guvernul (,:dt 1.934 ,J, aponia a prodils 34 mi- demnitatea la timpul opor-" I - ~~ ••••• o ....... ~ .................... ~~~~~ 
'I! ŞI au orllaţ/le de resort, H't-Vl/oşl!n- hoane 255.000 tone ciirbune. t ~ '.? . tu nI , 
, ,(a săteni/or le oglind'?şle (,1 '(Jcfiu- După statisticile ofiei:lle, re- \ Sti,n, ~t!l" curBl'la de 11o,~nujCI· Laudă se cuvine celui care 
~~Ilea de refacere a drllmalui dela zervele de 'Cărbuni ale Japo~ .• r.f '" u i' \1 li , a eonceput ,?pera ",Ajutoru: 

I Iosaşi oferindu-şi serI' "1 • • S' \ "" lui de Iarnă şi cu romie Dl81 

j , ,.,' ~ICII e ct:a ~lel sunt evalluate la: . ml- ,~elgrad,:; 'Lo:espondenllli agen-l fosi UCIŞ' sauJ,ăcuti prizon~eri, puţin organelor de execu.tare. 
dI100, care tără.'Iq:fl. l1arde tone, ceea.'~e aJunge, tlCI DN? comumcă: I Au fost UCIŞI in apropiere de In judeţul nostru d. Prefect 
~~ Nu este n~glij(/iă nici restul popu- pentru 300 de uni. Statele I "Nor/" Vreme" comunică faptul lrcrn.jtca, 128 c01!Junişli voluntv'i'i, ....... lon~l V. Mihailesen des: 
! J/nriei' care cu !Jreu se pOGle aprovi- Unite n'au rezerve de Uir- Leă, oper<~,unile de c~r~tir~ in co~- iar aproape 100 !(1cr:ti prizonieri. I Bşoa:di fn această dl~tio o 

:dona Cu cele neceS/lre (',lei pentru b . d r, t t' 25 ,J • Itra bandl/t/or co~umşh dzn SerbHI In oproplere de USlzco-Posega au \' 3_ctivitate dintre cele mal rod 
, lunI eca pen 1 u ue am. I C t 'ă f' t t d f fă /' , '. 60 ' t' remedier/'a af"~stl!i Inconvenient d D : . en ra, au OSt ncununa e e un osi cu / prlzomerl comunzş 1, , n'r.:4>. fără a cruţa timp 'It obo 

, , .~ . ': eşI cărbunele Ja.ponez ti ('0- mare succes, 1 printre care şi 15 femei, care se. seală muncind eu râvnă $'l 
'i ~colo~el. M!halle,~ca, prefect~l J,!lde- :peră intreg consum:,ll, totuşi: In numeroa'se puncte, in ciocniri, dedaserd i(\ aele de jaf, lmpreunif zel, ~entru O reuşită c€ft mai 
~~ tu lUI, sa adre::at gUfJerllal:!I prm in' Japonia importează am racit . cu bande, numeroşi comunişti au cu banditii, desăvârşită. A li g 111 a U. Ustoll .. ===LW a 

'~ InsemnAtatea economică a ipe 40,000 tone. tutun, iată ce prOr b8zat pe cOle şi sculiri de ~;JXe vfl r 1~1,1t din Fiiipine p::ste 1.200000 to-
l. duce .acest arhipelag, La aceash se mate, potrivit căruia 6Ilwrkallii 1'0\ ne minereu d~ fier, f:iră ca Hcea!>tă 
<~ FIJiplnelor pentru Japonia ;~ai ~daug~ 1',300,000 minereu de într~d~c? în 1flra,Illr mari l'::l1:lilăt i ; cantitate să fie de,~llsem;~ăta'e vi-
'~t ' ,şi Statele Unite ,fIer ŞI canhtăţI însemnate de m~n- de ţigan, de nucI de e,:(}!'Os ŞI d:: 'talli pentru industna fie her a .1 a-
~;' - - ' e : ganez, Incepând din anul 19:~5, se, nasturi de sidef. AceIaş ar"nj~ment poniei. De atunci, multe înh-eprin-

) " (ESS). - In ','lupta. ~entr~ . S:ăPâ-j Y:.1~lat?' de capitalul amel'it~a~, iar \, exploatează aci şi lDin~~rr,III,~:: este valabil şi pentru o ea,ntitate ~e 'deri japo.l<1cze au fost levoile să 
, I rurea oceanulUI PacIfIC Flllpl'wle prm Importul prodil~t')ol' mlr,ort crom, care se găseşte in I'!<mhtaţl 800,000 tone de !ah5r dm t]"e~he, Ati t l' t h' ~ t " e"".,. 1 F' 1, ' mce eze exp oa area I In aces ,U' l-

i"': lara celor 7000 de insuie joacă un scutit de taxe vamale si prin ledar • dm ce 1n ce mal marI. Exportu 1-" cat ŞI pentru alte pl·odll"'~. Răz. ., 

I 
- . · . I .., ~ ", Ir . 1 ItI 1 ~ l' 1 C b . 'b . 1 d" 1 - î r-' .' . pcIag. In cursul ultImelor 0.111 pro-

, j'?l' hota~â1or·pel'ltrtl" Statde lJmle I rea yaJutei -de .dol'lrul amcric~n, I lpme or ~ ua ocu _e Ul il I! ~I. I OlU a a ta n attş.31e SI aCe-,tel,. .. , 1, ' ._ 

; , ; ŞI JapoU1.~, EI~ se ,ună pe drumul 1 Statele Unite au făcut f'ilipineJe l P~oducţla de ~ur a l're~c!lt dm i p;·oblem~. SI.atC"le. Umte ,au Jlea?~rar : duc tiU, de cânepă a. jlhu.'_~or a .I~ 
,. I spre Ţndllle Olandeze, st3t.~le mar dependente de viaţa amel'ic~Ilă. In an 111 an. Sondajele petr()llf.~re <,u i ta neVOIe ŞI mal mult ca orlc(wd i trat din ce în ce nllli mult 1.1 Jnâim
: !laeze. ~l ~ lndia b~ita:lică, "dică pc ultimii ani, Statele Unite ~u <,on-, inceput în ac~stan, gllvcr'llul col~- ,d.~ prod.mele din ~il~pirle, Jap~nc- i le japonezilor, plantalorii japonczi 
~ I dr~mul spre terItorIile, cu mat('rii slruit 'pe in~ure baze militlrc din, borand cu faImoasa ~t:l!l~lrd 011 Z,Il vor mtercepta _ hl1ll!e ~~ naVIga: fiind deosebit de numeroşi in pro
~ I prime, de unde Japoma adur.e pe- ce în ce nHli ,p.ut, ernice, N~7.uintele, Ca. Se spe.ră c~, zăcămml('L de per I,le in Statele umt.c ŞI hllPIIlC ŞI 
.' t 1 d 11 f t t ~t] '" I 1 d ,vincia Davao şi în insula Mind,mao, 

~
• tro1" ca.~ci~c: rzinc şi ~umb,lc. de libertate ale indigenilor' şi lupta ro e a~ s le o ~t" .( E' lJogate, msu ee nef\Vlln cum să d,''\facă I Dm ZIUa m care le-au ocupat pentru independenfa slntalui ll)r, ca cele dm Born:o, Este lesne de produsele lor, vor -mfed O gravă Plantatorii japonezi ,.1\1 obti 1U\ ('clc 
~ J Sl&lele Unite, au ,lcordat oart'('are au rămas fără rezultat ,înţeles ce reprezmtă acest lucru criză economică, şi ;)şa destnl d' mai bune calitii(i de ".i'H'fJă, f'(!!:te 
;,. libertate Filipinclor in cce\lce prir Cele 16 miliaane de '!ilipini pro-! Ţwntru aprovizionarea (:u petrol a accentuată p,Înă acum de ~'on,>,~cin-, 57'/0 din producţia de.';în~~ii, .:on· 
f r yeşteadministraţia cu to'~te că în duc prin munca lor m'lri (''{ceden' i f?rtl'lor americane, 113v1 1(', de aer, ţele războiului, trolală de japonezi, lllc!'g,'a in Star 

j 
'. . . 'ŞI de uscat. : Interesele economice ::tIe J::tponi('i 

1935 au căutat să lege dlll ce in ce te. Aproape un mIlIOn de lone za-: In e 'nd d-l-t 1 . lcJ10 î F'I" 1 x' ~ tele UrJte. Acea'ita până in (':ipa .•. _ _ .. ~ : c pa e il armane ,J', n '1 lpmc. se re era m';u Cu SC'lma 
,.,. mal strans ~este mSl11e de statul har, CIrca 700 mu tone "opra, lE;" între ~tatele Unite şi Filipio1e s'a la minereurile de fier $i h produc:- ,blocării yenilor, mă:;ură care a de-

: nordramerican., ~~~:~::~::, fost in- mii tone cAnepă de Manila, l'proa- i Într'odus un sistem de scWmburi, ţia de cânepă, In 1910, Japonia a: terminat sistarea :.ceitui comeT ... t,~ __ "'i 



') .... 

URAI\lI!: Repr.: la orel~ S,5J 7.15 9.15 
AZI! PREMIERĂI 

TEL.: 12-32 Marea realizare cinematografică 
c1aematograful!ilmelorde .. aur' .,TECHNICOLOR.\" a stud. para-

FRONTUL DE VES" Joi, 18 Decembrie 19i1 

------------------------------------
JnQunt - Duioasa poveste de dra goste transpusă pe ecr,an CU RA Y 
MILAND, PATRIeIA MARlSON. AKIM TAMIHOFF In 

o poveste de iubire de un farmec 
neîntrecut 

JURNALE NOU It 

IntorJnaţiuni Coltul vesel COLŢUL LITERAR 

Aur curat 
Berlin. - Agen~ia Ştefani Ilui marin ei, d. Knox, care nu Logodna lui Mihlli sfrictindtl-Se 

comunică: Ziarele americane s'a ocupat de 'adopta'rea mă- cu Aure1!a Crudescu, se logodeşte 
crHică tot mai violent ce1e 1 surilor defensive necesare. I "f Să/tica IOMSCU şi ren/l'a (i itI!-şi, 
petrecute la Ilaw·a.f, pentrucă I ." • ." face chcUuieli, li lldrars/e irw;lIl: 
comandamentul flotei amerÎ-! Tokio. - Agentia DNB face cu- primei logodnice. Voua mi"C:flsn SC! 

cnne.,. din Hawai, s~a. lăsat' noscut; Carlierul g?nrral japollrz ui!ă miraM la inel şi spun~: I 
s~~rprms de. faptul ca, ll1stal.a . anunţă că auioane japoneze au ('xc - De ce sunl grau'1(C în inel ini-
tllie defenslve nu erau 8ufl-' '. _ . tialele A. C. când ai mei sunt S. l-? I 
Ci en te şi lipseau8! .chiar ae1'O- culal alaCUrI prw surprllldere fm- - Nu intelegi - (fă ră,~p!llllm{ 
dl'omuri pentru avioanele de fJ o/ripa m~li mllllol' aerodromllri promt Mihai - A. C. Înso?mn.~ază I 
vânătoal'e. . din Filipine, nimicind pe sol" a- Aur curat[ 

Vina se atribue ministru- ~ uioane, 16 fiind gruu auari'1le. VdniJtor, nu glumă 
eo ............................................ G. 

- Cum am ieşit rlin dc~i~ .. s'a 
şi ivit in fata mea un "pllre. Ţin-o • anIversare 
I 
tese şH dobor, imedtlt apăru un' 

După un an de activitate 
în comertul românesc, m\cul 
restzurant "Grăn!cerul", pro
prietar Petru Ruja, a 11'<'Cilt 
la. 15 Dec. 1941, în al 2-iea 
an de muncă rodnică. 

Serveşte cele mai delicioa
S~ lichioruri, rachiuri, vinuri 
şi mâncăr[)e cele mari gus
toase, cu adevărat ~ust d·' 
casă, dela 15 Decembrie pâ!1ă 

lup eu to' ". <;Î nOb()1'Olm' un mi-
la ~ Ianuarie 1942, cu pre- jstr~ţi, il doboram; o VUlp'.\ o do-
turl foarte re~use. . i boram ... o ... 

Este eel mal curat, cel m9.1 i _ Bine hine dJr tIU rnli incăr-
frumos aranjat şi asortat d~n : cai puşca;' . 
tre restaurantele mici dlO I - Ei, Iasă, parcă mai aVMrn timp 
Arad. pentru astat I 

Faceti o vizită şi veti ve-' C -' I 
dp~. ce ral'f'ori aţi văzut! i ural ~ •• 

Arad, str. Mareşal Avere-' - Nu cumva e fricos calul ace-

seu Nr. 3. Telefon 21-86. sta'! . . 
- O nu, mlerVllle băet<lşnl Cl~mer 

...... ~ ••••••••••••••••• M ••••••••••••• a......... ciantuftli, intr'un Jrajd '/I(111I1'COS 

(.:I.ipa(i ,i de' iarnă I~:n;u:;:~::'r:: CI1Nj)S e"'1 
de »r. KURT HOfItJOl:.KtI cOJ'esp. de rd:boJu -' Sti ce le aşteaptă d'leă I.U !:pui' 

(PK.) - Prin fereslre!e (oslei cef_· esie nevoit sd stea de stNjlf tn; acL·yărul? 1 
zărmi sovietice, a cărei mare avan- noptile cele m~i friguro3,se. i - Ştiu, voiu intra in iad! I 
lagiu este inci1.lzirca centrală. se văd; Plofoane de prizonieri lucrează "- EX3!Ct, dai- dadi ~pui ildevă-] 
primii fulgi, care se lasă pe pel- ,pe terenurile dealerizllj la con- rut .. 
mânt. Teremll de aviatie este aco- i slmcţia barajelor impot.ritJtI zăpe- - Ştiu, ştiu, atunci pierd proee· 
perit de săptămâni de zile de un I zii, nec~sare fn ipoteza, .:dnd zdpa· sul... 
s~rat subţire de zăpadă. iar lwpţile da va cădea din abllndenţll. Au fost .. tr~~':#~;W""C~&.~ •• eoM 
au devenit foarte reci. Aici, pe tron .depozitate din lJreme cantităţi mari 
flll Lenillgradu/ui, irlrna a venit de lop('::i dc .::dprldă. Cea inGri bine 
mult mai curdnd dccdl in pcdrie. In ' organizată şi cea mai mod;rnd ar

ANur.JT. 

Banul 
Ca om~ll ~~nr: de el am fost cl'e.iat. 
Bunt judUor şi mila n'o cunosc. 
Mereu mă. 'nvesclesc ~i ştiu să râd 
De ce'! cari nu mă au sau cari mă pierd. 

Snnt peste !'ot, destine desemnez, 
Eu fac crcdillţ~ 8!jU credinţe-omor; 
Eu fac dreptate, clc~i n'o cunosc, 
Căcd lumea ~ine-·) s'ăpâneşte? Eu. 

Eu fac răzhoaie, :;1i nteia 'nving 
La care tin mai mult. Eu nu mă tem 
De nicio crimă. C(l!'ştiin\ă n'aJu . 
Am spus-o la 'nct~p'lt: sunt jucător. 

Din mână 'n mitnă mă rogtogolesc, 
Şi cine ~nă găseşte in noroiu, 
Ii mulţumn}~e 'ncet lUi Dumnezeu, 
Temându-se ~ă-l \'cde cineva. 

Eu sunt murdar, ru~tne nu aduc 
Decât fcm'l!lor "fire 80 vând. 
La toţi :::eilalti ne meSe strălucl:>sc, 
Eu sunt alt~,rHl rasei, viata. lor. 

Şi pentru mine \'Îne·un muncitor 
La cel bogat, pe cal'c-l protejez, 
Să-i ceară lucru, pâine, iarăşi en, 
Căci de mă are, :;;i el c bogat. 

Dar mă iUbeşte cel 1a care sunt 
Şi nU mă dă acelui muncitor. 
Astfel se-omoară oamenii 'ntre ei, 
Iar cu sunt lini.ştit, mii uit şi râd. 

Nu e dreptate! strigă lumi întregi, 
Unii mă au iar al tii mă doresc. 
J tlsti tie fac C'U 'a,jutornl meu, 
Numai pe mine-acolo mă impart. 

Eu dau o bogătie de metal 
:-;i !ntr'o clipă lumea o 'narmf'7., 
Hi lllpt.e l){mtru mine, - o i3,P.Jtesc, 

... :<ţt moară pentru mine, eu să fiu. 

1 ' 

. ;~ 

.. ceeace priveşte armata germnnă, a- mc.td din lume a luari din Iwemc Il ·ty:.,...,.t:"'!nderca commlală 1 
ceastt'f iarnil n'a venit prin Sl1r-; lo'rte măsul'ile, pentru a. fll/ălura nnţn~]eazi 3 (tr~i) vizitii la i 

prindere, ea gilsind arm,1/a pregclti- loaie neajllnsurile cauzate de intern caii sc'rviciului de SalubrÎ.! 
lii pentru orice €u!.'niua il1~"'. J l' In- pel'ii. Toată lumea colabor~((zil ia ~nte. A se prczentl'l 1 It biroul: 
cuI corlurilor şi băI'ăcilor vcsde, această operă: discip:ina fiecărui din str. !\[UC!l1S. SY<Hlvol~. u.n_! 
care au adăpostit milioane de 801- sold.'11, organizatia Todt serviciul de se dau ŞI mJttrma\lbu.ll~ 

_ .... Eu mă ascund o clipă sau m'arăt, 
Hămân sau plec, căci nestatornic sunt. 
Transform când vreau bordeiul în palat, 
Sau hWC1'H, dacă-mi place, dacă vreau. 

·1 
.•... ,. dati in timpul verii şi iemii, au rd- muncii voluntare şi miliomele de necesare. _ I 

bun au făcu! totuşi bolşevicii; au 1 Încă multe gl'euIă/i, dar 'liei duşma Il· ~~ Cr,ĂCIUN i~ 
semănat fara cu ci1:;ărmi, care sunt Inul n'l poate spero că, (n săptămd- *', lA 

Pe o câmnie unde n 'Cllerg eu, 
J:;i spun iubirea doi copii cUI"!iti.,; 
Ei m'au uHat, nu mă cunosc deajuns. 
Acolo jocul :neu e mult mai greu. 

.': 
sărit acum locuÎnle solide. Un lur:"u pl'i::onicri. D('si{:ur cli, mai rc1mân I .... ~~ .......... . 
!1[n(! venit(' în special penlm auia-I nile ce 1l1'me.ază, va avea parte de l' GrlETE-- -_ I 
th noastră. Chiar şi acolo unde lip- i o vreme ca tn luna lui cuplor. N[- PANTOFI . f . 
sesc aceste cd:ărmi, s'au IImi mă·, meni nu-şi face vre-o iluzie falsă I GALOŞI'! 
suri ca soldatii să nu suiere de 1 dunri, când afirmă cd, greutătile ŞOŞONI ." . 

Voiu reuşi! Bărhatului i-arăt 
(}]'aşu 'n care·l chlam' al ~urii fard 
Şi 'n mâna-i mn s,1'(>('or, întâiu nu 
Şi mă a;runeă, ochii lui se 'ntorc 

vrea 1 
frig. Cu lloceas!ă ocazie, soldatii no- iernii vor fi mai greu de suportat B~CANCl ',~,; 
,Iri s'au ariltat a fi arhitecli foarte' de souidici decdt de germllni. A.- I 
·cxperimen1aţL .. Cazema!ele·', care! ceasta, fără să tindseamlf de SitUCI-I şi tot· .. feluri de arii CI.:..e 
SUnt in număr mare pe fronlul de' tia disperată1 fn care se rltlil arma-. de !lio~~))ărQătp,.:R:'.ă 
invazie, n'or fi ele desttl~ de spa- lete fncercuite la Leningrad. pro-j găSIţi l~. mag,}.zuul 
tioase, .lotuşi sunt destul de bine blem'a aprovizioni'J.rtlor f'ste adt se . '" . 
construite, din bdrne solide de lemn poate de imporlantlt pentru '0 mare I A p p O I·~" --1· 
şi avdnd rn interiorul lor 101 felul! arrn1~i'J. modt>rnd, S'a putul vedea., I lm~ I 
d~ năsd~ă/Ji'J.llii ca: ap~ra.le de '"!" j eli! de putin ~ (ost pregătit co~n- i ;l'~ 
dlO, elaJere pentru carfl, luuoilre J dam~nlul sOlJleflc in aClWstd fJrl!J~- ! Arad BUl Reg Ferdlnand 1 
fi mai cu seamd sobe. Bine tnfeles, ! tii ŞI cum acest comandament n al' .. . 
lemnul de fnctHzit nu lipsr.şle fn a- I ştiut sd tragă p~ofif nici de timpul ..................... ... 

. .,' : frumos dl' astd vară. Nu-ti trebue . A t 
ceasUl regIUne aMI de bogaM fn, lt1l f t· t V Z . • ; prea mu u an eZle pen rll a avea 
pilduTl. De tnghetat, nu fngheatd , imaginea desorganizării, care dom-
nimeni aici, nici chiar (dunci, cdnd neşle tn lagtlrul duşman 

~ ..... ......., .................... t)G ... ~ ... . 
, 

'. 

.-.- -
fn drllm spre inima Rusiei. (Pk. Ob.) 

Intreprinderea COffiunală It 
Municipiului Arad, atrage l atenţiunea posesorilor de bi

i lete libere pe autolmsele 1'0-

munale, că aceste bilete îşi 
pierd valabilitatea pe ziua de 
31 Decemvrie 1941 şi ele nu 

lvor fi prelungite la nici un 
1 caz. Aşa,. dar cei jnteresa.ţi 
; să-şi inainteze cererile dm 
I vreme pentru a primi noui 
I bilete pe anul 1942, deoal'e~'e 
r fAră cerere nu se vor e1ibe
f l'a alte bilete şi nici cele ve-

l
ehi nu se vor prelungi. Cere
rile se vor inainta. direct In-

I 
treprinderei Comunale Arad, 
str. Mucius Scaevola NI'. 9. 

1. 

I~ da pentru 
AJU'lORUL DE IARNĂ 

este o datorie morală. 

• 

Spre-aceea care albă i-a zâJll.bjt. 
Dar dorul creşte. patima l-a 'nvins, 
S'apleacă, mă ridică ruşinwt. 
Il duc pe stră7.i, cu mine, in oraş. 

Il ar mĂ. aruncă iar a doua zi 
Si mă ridic' apoi, c~ci i-am dat toL 
t.e josnic sunt! Da]' ce putere am! 
Ce-mi pasă mie, iisl a-i scopul meu. 

., , 

Sunt mai ml1rdar decât a,ceia toţi 
Cari pentru mine CTjme săvârşesc; 
Dar strălucesc ~i nu 1as a vedea 
Cine de unde, ('lJffi m'a ridicat. 

"erona BrateiJ 

POE'" IN p'DOZA 

F,CORI PENTRlJ VERII 
- CfJnoşiJnf" -

Veneam din necllnl)s~l!t şi nelinişleam -o aşteptare -' f,oln·1 lIIl 
dărdm o iluzie. Efam strein şi siTtgur, Intr'un ora,ş hl1bure. 

Eu ... 
Undeva. - ·tu. 

. . . ,. .. .- .. 
:Amdndoi. 
Banale expresii conventionaliete, -,- gdndurl cart nu .s~ SpUR., . 

Lumina cobora ltniştit mtlod ii pen 1ru tristeti şi amul'guri, 
In suflet, tn noi şi'n poem/! - tmboP,ocoo trandalirrl1 f«P,irii (:l,., 

silvdrşite. - :' .• 
23 Iulie, 19lţ1. 

O zi, - ca ori::..Jre elfa ... Petre A.. Bntuoea 

,,8 PO R" E. 
cel mai mare marulD. d. flerlrie, m&lI1DI de giUIt. fabrl· 
caţle proprie, obiecte IIpI!c!.Je 41_ llleuaJ. Aro., DI." ' 

A'841"1 lANCII, ""'11" M. ',Ull', lIIaguiD tie piele 

.............................................. ~ 

.. ~~ 
n 

-.-> ,'. 
~ ........ '-.,. .............. ' 

~~,._.-. t? p 
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Se aduce la 
cunostinta onor. 
Dublic, că 

• • F 

F 

d 

FRONTUL DE VBST 

a d r F 

"BARUL FLORIDA" 
F 

In urma renovaţiei şi aranjării 1\ 
a început SEZONUL DE IAR~ 
UN PROGRAM MONDIAL în, 
seară cu începere dela ora 11-

(elebrul JAZZ fAtiUIIIRA-W4fiNIIl 
F 

\ 

Ajutorul de Iarnă ~ .... __ ...... __ ......... a ........ a."" __ """".il"~"·~~~ 

y Se ,aduce, la, cunoştin,ta ee-11942, zi în care toţi bunii 1'0- ! vieţii zilnice, urmând să fie 
tB;ţ~n~lor dm judeţul o ŞI ,n!u- IlUâni sunt rugati să mânân-; dăruită tn folosul Ajutorului 
,IlIClpml Ar~d Că:', OfH'1U:'. ce un singur fel de bucate I de Iarnă. 

De sfintele sărbători vizitaU magazinUl 

Central al AJutorUl !.lI de Iar ! d '- '. o,~ - le' 1 d l' I •• 
nă a. alUânat colecta fixată' e post ŞI sa-şI 1 estI anga ne- olUltetu e a,ronaJ JU 

pe z,iua de 19 Decemvrie 1941 I voile lor. Diferenţa w până la 1. detean şi municipal Arad I 
pentru ziua de 18 Ianuarie costul obişnUit al mesei şi Col. V. MIHAILRSCU 
....... ~ ~;t"~0.g.,'.!O$IJ ... Ne •• ~c ••• Ş."H ... ~ •••••••• & .............. Kt!~ unde 

ARAD, BUL. REGINA MARIA NR. 18 ,,~ 

vă aşteaptă un asortiment bogat ~ 
preturi moderate ~ r 

Treizeci si două de ore In mâinile bolseuicilor .. Cn oasT>efl of Innfner"h 

S d
' ,.'1 '. .de Dr. Ha~s. Bo,:er â vI' . . ,D-nli prof. ConSL 1):: BuşJ.1d ş1 Col. 

e întunecă. Ineă 01 Kl omctn ,m mIşcare, ceasun mtregI, p na : a ăturl, II nude vorhInd lncetIşol', r.....". . o' .... ···t""l C;ODStCUC • .a ... 
. Ş 'f t 't' , â . d v • ă I D' , , -::t'J, ee:teonu fi U $.<f"",~ - ~ 

merg întins, vizând ]a o cămi'iruţălînlunece, In sfârşit popas, intr'o pă- ,de unul, Cu o mască pe faţă. Se ,'. aulos.tr€iz..'}(')T UeJ'm - '. 
Şl gata. apte In an enş I germ~lI11, t rzlU upa amlaz, ncepe să se In grupul de bolşcvIcl se desprm- I ' ~ '" aDe o~ 

caldă, la un ceai fierb.inte: :,Yile, 1 dur~ce: Un .ofiţer" se apropie de p~i~ i apropie de .glOapă ~i i~p~m~e ~~I- D-nii prof. CO'lc;t. Bn~ilii, dlli·' Z.I[P ~i ]a .co.nstl'n('~~jle ~il~ ~,01U~~ 
acolo la stânga sunt pl1ZOm~rll de- 'ZOmel'l: "Hitler ... , dar n apucă, sa-l i batec cu baIOll(~ta in crl dmaulltrl11 I' sirul lucrărilor pub;i.~c si al com u. 'B,h1. CU prileJul ImeI ra.n,ol'l~ pe 
la a noua", spune un subofit,'r. Se I !ămurească ce voia ~ă spună, că <!e- ,Se fereşte In lături. Dar dcge1tba: nicaţiilor; ş.i; Colonel ,Oreze:lnt:. <li •. (cklJra şosea lllpină s'a.l. ~.:hlmb1t 
văd acolo focuri şi răsună glasuri! odată incepe ~a ~ăpăială asu~zito~- \ nu mai, simte ~proape, dar vpde I reclorul ~eneral CFR DU vi-tilM (;,·'r : piirrri 'lSUPl'3 unor ches:ulll In lt-
in no~pte, De~dată ap3~ în dreapta! re de împl1şca~url in t~a~e direclu- I cum ~alOncta în!,1)51:ă ~e :;ânge i 1 mania, \ gălură ClI ,moarea ,~nhb.,~:h în 
şoseleI călăreţI cu puşule in mâna. '1' le. - "Nemlkl, nemlkl!' răcnesc I se inflge in trup, DOI dmtre cama-I 1 1" d " • . :\ I . I 'wtructi.>i .. o 'eh.",ol' eiii-
G " ' h 1 ... . " '. na ţu emmtan romanI ca 0,'- (OmClllU co ~ .. y ~, • 

"ura! şoşoteşte celălalt subofiţer. I o ŞeVl'Cll, ŞI se aruncă cu burta la razI par a fi mor!l; numaI al Irri- I '\ ..,'.'1" ~ energii-
Infanteriştii încearcă fă-şi tnăbuşe 'i pământ, Invălmăşală, strigăte, im- I lea mai mişeă alene o mână, < speti ai ministrului Reichului dr. 10 .... naY;i-l~,I.Jlle Şl U.! 17.,lr~ , 

paşii şi să ,amuţeas~ă clinc~l~tul ar: ! pu~cături, ,ordine, Suhofit~rul L'l :""u trccul ('easuJ'l? ~u, numai; ing, T~d~, au vizitat tonsl:CllcţiilC' 101\. ,~sllpr~ acc~!'Jr :.~~I"blln de 
melor, Sunt ~old.aţl bol:c."ICl! C~I 1 prmde. oea.zla, face, un salt ŞI ascuns clipe. Omul ('u masca "me i.ar, cu 'autostrazllor germ, ane, .~are l>unt in Yt'dci""" ~ "a m,:!I, J evc'1~ .,.. , 
ş~pte germam O Iau ,mal :ute ]a pl' de tUflŞUrI, ,fuge lcpur.eştl". ~u ~.e 10 lopată, incepe ~ă arUllce ţărâna' plină desfăşurafe, ;,fhistrui nl'i- \ Oaspcţi~U '17.lhl •. <lr.~m .. rLa JIl-

clor, strecurându-se .ăCUţl. opreşte decat la margmea paduru, I peste trupurile din f11'O'lpl Sanli- h l' d }'" ,,1 L 1 i"1 ~- 'd'~' ",' 111 a nulos1ră 
, , ,.. j d ' , " ~'~ .:' . ,. • c U 111 a at C.KP Ir;ll11 PQ Şfln ler ,f a ;1~1l e casei c 

-Peste câteva mInute mamlCll au un e ... surprIză. dă peste suboflţe- ndele pleaca. Bulga;'u c;ld unul du- .,. . : '1 d 1 1-./,.0" 'l'sce unde-
I M '1'" ~ 1 '. I ~supra maşml1,or Sl "parate.or mo' ,ZI or germane C;J < \ • 

rămas în urmă, Se !lud insă deo- ru y " care ŞI e reuşIse s o la la . pa a tul pe~te ~orpurl, pc pIept, , ' " ,1 . .. " . ()swahl. 
dată, foarte aproape, din !>pate, din sănat03sa. O pornesc amândoi in I pe fală. Capol'a1ul Încareă să-şi a. deme de construIt şosele, maşInI ŞI,' au f()~t prtlnlll de d, d'; . , 
f d' .. , . noapte ţl'n o' d 1 f t~ 'd '. ă v f' t'" (HDV, aţă, In părţI, CUVInte ruseştI ŞI " an , ca ea er~ a, ŞI u- I pere capul ŞI ~ă !rdăture pământul I aparate, care urm~a7.' sa ~e u 1,1' • " 

zăngănit de arme, Nu mai e nimic pă două zIle aJung la umtate, . I de pe obraz, Bul.r;'irii cad m('reu, Il ' ~ee~Meeeeeee8ee~mtOeeeM(')f''''''''''' 
de făcut. I-au prins, Din gloate de - In pădurice lupta continuă, Ni I apucă deodnlă o disperare ~1ilbllte· i . .. ,.'. 
soldaţi rasar 10 ofiţeri şi 2 ~omi- meni n'a observat fuga celor doi. j că. se ridică in C3pJj oaselor şi se Dacă dorIţI să !aceţl '? mare bucurIe CGPlli 
sari, cari se reped, smulg inrante- Puşcaşu~ comandant a fost grav i sprijină in Ilol"!)iul ~~.lld, făcnt cu D,voastre de sarbatOrI, 
r~iştilor armele, ră:ne~c, •. amenintă, )1 :ănit î~ p~ntece, Caporalu] L, al'~ I sâ~gele cam:lr1zilor. C'J !Jltim'~le p? V I Z I T A. TIM .A.. GAZ 1 NU. 
11 buzunăresc, le IaU paIne~, cea- ,lmpuŞ'CaturI la cap ŞI antebraţ. Cel tCrI se repede asupra ma!>calu!uI, l!(IODIJlIONiJot, mr; &:\ ' /' 
s~rnicele: banii, scriso:iJe. fotogr.a- I cinci . pri.~onier~ s~nt convinşi că ii smulge J?p::t ta şi-l Irăzneşte tn . ' ' ",: p' "I@:,':' 
fuIe, batIste]e, T()ate rll<;par gl'âblte I suboflţcl'u carI IIpscsc au murit. cap, Rolşcvl{:ul ('ade Cu un dknet '. t·~ t'11l r 
in buzunarele ofiţerilor f>ovielici, I T.':';;"l' german'l ('3"e alacCt.", Sl' tn· de fiară! S3:ttinekle se inaplJiază. ...7,' ~ 
cari !ncep să se certe pe o bucată 'Ji'păr1cază pentr1i " căuta fntăriri. Caporalul ah-argă nebnrH'5te, Aude din Arad, Bul ev .Regina Maria N o. < 

de unt şi dou~ ou~ ră~conpte, pe, Bolşevicii se pl'egătesc de fugă. De- glasuri, paşi grăbiţi, ochii ii sunt unde a sosit UD mare stoc de jucării frumo& 
care le-au găsit in sacul de merin· graba îi ~'oagă !'old:'ţii germani, înceţoşaţi, (Iar ;l]enrgă, .li ~:lrgă ca din Germania. Mare asortiment în cărucio81. 
de ?I ,unui s~boflţer .. Se sml~~g pri: I să-i lase s~.şi cere c?maNdul rănit! într:~n vis rihl, nd~nc În lwzn, a piI- p.entru copii şi păpuşi. BicicJete, triciclete, roci: 
zomenlor inSignele ŞI epol~tll, 'PpOl grav: nu It se permite, Marşul du- duru, h caată. l~alo:tctcle sc!ipesc, Şl toate artlclliele de sport. Acordeoa~e, p~ 
bretelele dela pantalohi şi .asturjj, rează până la rlliC7.Il! 1 optii ,~ând i braţul rănit l-ar face să urle, ca. teloane, plăci de p tefon şi orice alte mstrn; 
Acum incepe interogatoriul. ajung într'un sat, 'mde se ~ăseşte i pu! îi hurue ca o mO'lră, rănile de mente mu~icale. Geama~tane, gen,ti , po~e~e P~ia 

_ "Unde soldat gel'D1';nsld ?", un comandant sovietic. Prizonierii, baIOnetă ard ca focul. Dar îşi adu- tru dame ŞI toUelul dearbcole de pIele ŞI cau<'a.t • 
zbiară un ofiţer, sun: lăsaţi să aştepte câteva minute,: nă încă od~tă, puterile lui tinere, Sprljlnlll il(filSCâ lirma pur romftne'Uif\PJni 

- "Colo şi colo şi colo!" _ r-ă- apOI sunt duşi (.i'itre păd1lre. E !>fâr- I de 22 de 11111; ~I al-:-,!lrgă, zece, cl.ouă- ...-'~\,~ 
splln~ soldaţii germani ariWînd In şitul -'0 ştiu ei prea hÎ(w. I'zeci de kiIome:ri, până f'] zori, ~.~QW~~ ( 
t()Me' direcţiile, pentru fi face pe D,up~. doi kilometri ~:' np:cse Pri IAjunge 1~ ~os~a,. vede un camion colorate de aur Ş'I alum'l~ ~ 
bO~$ev.i,ci sa se creadă tncercuiţi, zomern --:- au răma!> acum plltrll - i ge.l'D1,an ,ŞI se ~,r~t);Jşr~te fn, fata hli Ali a j e , 
Oflteru tac. Soldatii lor, "ari s'au sunt PUŞI să sape o groapă, Atât ·lsfarS.lt, ,cu ochII. mIăcl'ă:natl. . 1/' ~ 

d 1 t, ExisU1 un aliaj de aur şi alu mi- : mai flexibil, Se pot Il) f ~ 
strâns cerc, bombăne~c. Se repeede e marel cât 'lă lnc'Jpi'i 4 radavre, I ŞI vme n Ire dllp~ dHev:u ziie in 

G t B I . t l Ib ' niu, care conţine 78,13·', aur. Punc- ' rări prelucrare 51111 , un comisar şi toţi 'lmuţ'?sc respec- a a, o şevtcii le Rrată prin sem- I pe pa u a ŞI cald al spitahlllli şi 
tui de lopire al acestui aliaj $1' a-' culorilor şi dacă se fnlo. 

tuoşi: ne să se bage fn groJpă. ! al/iI ciI. cei doi subofiteri n'au mu- 1 d . - 1 S'IU două yJfrţl' ale (lces 
• ~,I. • ~, .. , fUI. la 060 ura e ca ŞI cel a l1uru-, I'~ 

- "Cât departe germnn:;kl in Ru- Caporalul L" in vilrsta de numai, nt ŞI ('a unul dmtre cama!'ilzn dHI 'I ' Al'a' 1 a - culoar 'a f1'bG'~'Tif lhorium şi zinc. Aslfd 
• ?" U d' . 22 d . y I lUI, I JU re ',. , ~, , 

sta . nul mtre germ am răspun- e am, ramJne afari, Parcii :l, groapă - cel care mai mişca mâna d se poate schim!Ja adăogan- tine 75'1, aur, 24,2,,·" 
d Le' rad'" . ,. â' , , : - I ar ea , , " 

,e " mng '. ŞI .ace ClJ m. n~ UItat de rănile dela fap ŞI nraţ, Se i - scăpase şi el. I du-se argint, COSit'lT, zinc sau alte O,?5·/. l!torlllm ŞI !b'f,. 
un. rotoco]; apOI arătân~ ~e cmCI uită la camarazi, 8Ie căror fete Treizeci şi două de ore in mâini- ! metale moi, tn roşu purpuriu şi' foarte flexibil, iar CUb, 
on ce Mie 10 degete, ale m~mIll)r sp~- rupte şi livide le zăreşte 1 O scU- ,le bolşevicilor' ! violet, Prin aceasta, a/iaj!ll devine! un alplIsiru !rllm'JS, ţ 
ne: " QSCOV9 ... kIlom'!trl'" BolşcYI- a 1 j 1 l 

cii tac. pira a focului, de vreascuri aprins I Treizeci şi două de ore în iad! \ ~e.""""C'lI'e~~!&$~~$~~"&.I't,:m~'1 

- "Nie pravda!" (nu·j lIdevăraL) .................. c................................ .. 
se repede comisarul şi isbucneşte 

!~~;~ :!~d~t~~:'s. c~re moare in Dfi!lfmfD'ortCl patern df! (Umpar8f( 
- "Haide!", porunceşte comha- Berlin, 27. - IUTA)" 1\!ini- f zionare-a seetorului civil cu 

rul, şi câte doi bolşevici cu baione- \ strul economiei germane, dr .. bunuri, va fi mai llşoa~'ă, o 
ta la urmă şi mâna pe trăgaci se Funk, care este în acelaş I caracterizează şi ,~a o mr.su
aşează 1<9 drel1pta şi stânga Ciecă. i timp Preşedintele Băncii Na I ră valutară şi politică de 
rui prizonier. \ I ţionale a Reichului, a folosit. mare ilUportantă. Prin amâ

Incepe marşul. In urma infante- :0 conferinţă generală a ace- i narea cantităţiIor de bani dis 
riştilor germani vreo 400 de so]-Istei institutii pentru A <la lă-l ponihile pentru \~umfJărare, 
daţi, printr~ cari multe femei tn I muriri mai am:lnllnţite "de- I pe de o p~rte şi a "anti l ăţii 
uniforme mil1tare. Merg t03tă nO:1p : Rpre puterea tIe cumpărare de bunuri destinate :leope-ri
tea prin pădure, fără popas, Abia pusă în rezerv.'!." El se cor,si- rii nevoilor pe de altă parte, 

Bombeie germalle ('ad 
cu precb:ie asupra drll' 
mu~i!or şi coloall<-lor 

L 

, ('CI' mâncare şi băutură, Li se dli datorită insuşirii sale de po- zul' predominării mOrle-tei o ~ 
spre dimineaţă se opresc, Prinşii deră ca fiind cel !l1.ai indicat, se poate întâmpla, sau la r, &- sovi,~tice, (Pk, Ob,) 

câte o bucătică de pâine uscată. lit1cian conducătm:, din scumpire şi o agravare a si-
,~'.' Deodată incepe un atac deslăn- punct de vedere 0eonomic şi tuatiei valutei, sau din con-

')..oţ de bombardiere germane. So- valutar, ca şi conducător al tră, Ia mărirea ~a!1tit"itiÎ de 
vieticii dispar in gaur~ de şarpe, unei mari întreprinderi de a bunuri, o denaturare deflaţio 
afariI de cele 14 santinele. Cum fn- fElee O lUare sinteză a ten din- nistică a pietei. Ministrul a 
cearcă vreuna să se depărteze pen- telor şi eforturilor pur eeo· enumerat o serie de simpto
t~u a. se as~unde~ r~ună ri1cn~tele nomice, şi celor monet~re şi me, cari doved:sc că, in cre
Şl înJurătUrile oflten]or ascunşI în r 1'1' ' 1 A .. derea poporuhu ~erman fn 
gropi. Bombe]e cad tntr'un sat a- a ce or po 1 .~Co-socla e. ma- stabilitatea valutei este a- .j 
propiat st{l.thind nori de (um şi narea puterll de cUffi])flrare, ceiaşi dela început!l} războiu , ./ ,r· 
llădhi. Convoiul se pune din nou pentru un timp, când aprovi- 'lUi. __ J __ .... __ ,._ .... __ ------.-----... --=-... -----.-"'~-""---"(" 

TIP. LOVROV " CU" ARAD .. ,'oi:,~' '-
-w----_.~a_, ------~1 __ ~ ______ .... ~1 ... 
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RECENZIE 

. Ion C. Lascu, face iS/flri-1 ior, Librăria InvăIălorilor şi Cno· 
icratWm' din .1rd~a/. ocu" pcratia şCO/Mă, pentru realizările 
, fn p'lrle cu (eate f,,'zde cdrora, rlupd cum reiese, şi d. Ion 
, 1· '" ~ lU trecut. : C. Lascu, (] depus o munc .... neprc· 

millulios, sP' iJir.il.au ŞI : cllpelitd. 
Beţ ,?U ât,te I'O'lcr.?(e şi dale! Lucrarea, Contributia Inviiţt'Hori

romu sc~ale În relief c,d" al~l î~ . lor in Cooperatia Arifda,nă", este ea 
crilic~ ŞI /fi res!ul tliru, ll.rţwl!- fnsdşi o muncă merituoasă, ea fiind 
petre;ii IJ,~i1"ru cooJ.)er'.l1we, rât oglinda fidelă ti ndzuintelor şi tal
coma.:1liil lor le r.IJvme fllvătăiQ. odaM (l remizilrilor "Asociatiei In

cnn('., _ . : vdţătorilor din Arad", dovedind 
surpro Ba tlluflcd a tml(.lci~rt. I elocvent r(l. priceperea şi harnicia 
t~l.'le I'!Q ... I: r,l S1(,:u l-,:lfermcc.!' stau la baza Asociaţiei. 
c'('nte~ :~.c.I;: .. Ilm:'~h(': lnud~ 
dromu Il'}~l'!'~, rn mfdplui .4~ v. o. 

~ ~ t CI{j,;"~e . ~Ge" __ " •• 4HU"MM.ooe .... oeo 
-vana (\" 

Vit~rile de tcmai comercial francez 
.... de1a semnarea armlstitiului 
,·an,. 5: . - .({)T~o\) Dela semna.! p8giile franceze ~'au "bat ::;ili~e şă 

~ arnmhPulUl dm l'lIlie J9·tO, i scufunde ele inşllevasele lor. Alte 
< FrJ\:Ju a pierdut 188 de vlse fl'~:II1' 105 vapoare franceze tnregi'1td'tl1d 
;. c~zf',insumând un ton_lj de 800.000 420,000 tone au fost l'onfiscnte de 
'~~ ~~ne.c~l~e au fost v1:!~rn'~le ac- I Englezi, şi In plus, 46 de vapoare 

tlUlll,(}I' \'1'uJmaşe ale ţlOt'~1 d:) rih- 'f t t 1 d ?<)10oo to 
b · 1" ~ l'aDC.l:,l;e. cu un o a . e ~ . -

01 )~'l\U11{C, 31 vapoJre fno('{'ze . 
cu un t(ţal de 110.000 to;w, au fo~t I ne au fost aşişderea capturate de 
nimicite'l'c către va~ele de ră7.boi ;,IDritanici, in pofida tuturor legilor 
britanic('. t! rn3Î mult~' c.IlIJ1·i, f'chi":: şi drepturilor inlern·l\ionale. 
".IlI~~~'-l~-\iIe~~....oee •• "'IH)O •••••••• t 

\ . 

Com~rlle de~·'~ârti1 ale FundatIeI 
. ·~{V)sterneuburg 

, Comorile, d.l' a5~â, unice în lume, opere de artă din timpul războiului 
ale rcnuml~~~undatii KlosteJ"ncu- mondial: altarul dela Ver~un, c:tre 

. bnrg d!}!a \~eaa, vor fi făcute cu· a fost transportat cât mal d~'p:lrl~ 
noscut ~~elui public, pentru pri-· de furia frontului din Vest. 
,:!l~. prin trart<;formarea imobi. I Printre celelalte opere ale Cf'lec· 

zrlrm,re le adăposteşte, ~n mu··· tiei Fundaţiei,' se gasesc preţioase 
tagfl1 ştie el, Fundaţia este ndă- obiecte de 'aur şi modelaje ba:-oc, 
pnr>llhtr'un impozant imobil din multe datând din anul 1200, o me
mtlll'.l XII-lea, in care a fo~t pe 1- l' d' ta'nd 'n relief co· . d' p.., t . {l le C aur, pur ! 
P~;lIt ·rcşe mta nntl:or am. n a.,.. ~ .. 
s'ral lste săli se află, de e>..('m-. pla UnUl mare docum'.nt al bUl git· 
au dei dintre cele mai pr{'tioa~e' nHor, obiecte de fi1Mş, etc, 
fII! L~" •••• II€~"CMUow~"" •• e. .. _"~C; 

raONTUL DB V ..... 

LOTERIA 26 PE CLASE 
·VICTORIA DELA RASĂRIT' 

CLASA 2-0 

TRAGEREA 

21 si 22 • 
Decembrie 1941 

Nu intârziafi. preschimba
ti-vă lozul sau intrati În joc 
la ci. 2 .. a şi asi'fel par>i·~A 
cipafi la noul ciclu de 
M I LI O AN E ce .. 1 ofe:'fJ 

Lot~ria de Stat. 

Co1ettura norocoasă flERCUR 

3 

BANCA GOLDSCHt41DT s. 1. 
:~~c,n 110 mft1(h de PltlDa, ,Uela 
cea$; fiermllD11-NoryeI!1i1 la tiltu!enlor1 Doud treimI I SplJrlrea considerabilă a 

Z h' 

'\ 

, '·'-1 
f 
• 
~ 

prin. 'din căIle ferale It -1 d b b ... It II iă p',chuJ illternaţional fle :zilele de 27 şi 28 Ianuarie. SovlellceÎn IfoSe. CU urI or e om ac In a a 
J• 'teză GermanierNor Intre 9-22 Ianuarie la Zl~H f 111 

, 
etil El Vi . I S CI. german Jlor 1 Berlin, ,5 .. - (UTA) Cultu:i!e ~e: b!le de u!eiuri. Din mă~u~ile ofi-
care a fost prog}'~mat lmf· am See va avea loc un curs. " 1 bumbac ltahan, care in lH35 "Ina tlHic de stat, luate in prtVlll~a el'o-
daţidupă campio~at~le Ger~ pentru concurenţii care par- Berlin, 7. - (UrA). Arm'lta g-r· I acopereau 300(1 ha., Oe1lt;3 o supr.;:. : nomiei bumbaeului, .1Oe rcliefeaz/li 
sdrit~i de paJtlllElJ VIteză ŞI " '1 d maJ~Iă a ocupat 1~, Ilm~L1! (~e!or. 5 i fată astăzi de 100.000 ha, ronform I r~'ptul că, economia bumbacuiui ila. 
btml ct{'~sUi.'~ura ,pre \Yorther tlClpă la campIOnate e e pa· lum ,ale camp~me) .. ~lD R~S,~rlt'l planului :ninlltios stabilit ir1vinte, !i,n se pregăteşte pentru un ,ta. 
sl'm1e lungă Klagenfurt 'in tinaj viteză. (RDV) Î 1.700.000 kmp. dm tell OflU) ) Uv('SC. I incadrându-se armonie pro"ramu- diu de desvoltare şi mai mare du. 
bin~~~.o~. Fo~ţde armate!or r,er1~an~ au cu- lui de produse .agrare ale t'H~liei I pi:! terminarea războiului. Pentru a. 
(il, ••• :J certt n~ numaI un, !e:':!orlu t'u ? Prin culturile de bumbac extinse I c::,st s"Cop s'au construit in oraşele 
ses<Jbete. DSnlofi SI sosonl . , 1J PO~Ul~~l~ d~ 75 mlh~':lJle ~: !OCUl' primordial In sudul Italiei, sunt asi- I Catania, Fog~ia şi Litloria, s.ilo1.uri 
suri, • t I tO~l, l~. ~ 100 mlltoan~ al .ntre- gurate mai multe milioane d~ kilo-! ah~olut moderne şi inst<lhlii sp~cia-
jrig81 ma.l bogat a s o r ti ro e n a gel, RUSll, ~l in acest I)ChlP: "u ~u· gr:tme de fibre şi c~nlităti apr('cla- le pentru fabricarea uleiului. 
fI . ' mal 750f0 dlD intre:lg!l RUSIe SOYle- I c;; CI lică se află in mân~. Germanilor, I p ....... ------.... - ... - ...... ---... -----... -~. 
$un .... , O.·· .ac C I ci in plus, s's luat ~n posesie fii 2/3 1 AsortlmeDt bogat In fl,rticole de birou 

II .JI. . I t rechizite şcolan', papetarj(', cărţi literare 
im'l : din întreag:ll reţea "căilor ferate I romAne şi str'Aln"" p r t> ţur i {i x e şi 
rioa G B th I t 6 I sovietice. '. .. I sub orice concurenţ4 găsiţi num'\t la 

c?n ARAD. en. er ea! Reteaua feroviar5 r.ovieti::ă Însu· I " I ~ E' It l'A" 
ŞlI _ Telefon 19 ·59 - i mează o. lungime de circa M.OOO de . 

dd~~9OQgo~~~Q~~:ki10metri. Dintre aceştiJ, 50.000 Irm. " w 
sunt In posesia GermanHOI·. AI'r~ti 

50000 km. includ portillDile de ca
le ferată de cea ,nai mare valnare 
şi In acelaş timp fU Iralicnl cel mai 
ridicat. Restul de ... t.rJOO km. de dli 
ferah rămase sovietiCl'or cuprind 
porţiuni feJ'oviare, care ~e afU In 
raza de acţiune a flp(!raţÎlmilor ger
mane., fiind expuse nnei con1il:ue 
grindined.e bombe a aviaţiei ger-

Un pod consl1'llil fa mane. O singură ;'ale ferata care 
grabd de piomri ga· deserveşte traficul M:o~cov:l·Vl!ld;· 

ma ni pe frontul din vostok, deci calea fentă Iransibe-
E,;f. (Pk. Ob' riană, care însum'!'1ză fl336 km., se 

, 
Gt4i r ( i A. 00:) 

află În afara razei de actiune a ope 
raţiunilor. Insi nici această rale fe
rală, nici aceia ~Jre deserveşte re· 
giunea Urali1or, nu <;e poate Lompa
l'a cu reţeaua ferovbl'~ intrată în 
stăpânirea arma~ci germ'lne. J'dn 

urmare, In l'e'ollitfLt'l, sovieticii nu 
1 dispun decât ,~'~l mult :10.Uoo krn. de 

I 
di ferate, cari apto"pe toate sunt 
simple. . 

I 

• 
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