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Similis 
simili gaudet! 

Suntem In preajma durerilor. Ne de grele au fost suferintele cdzufe 
, fericiţi pe veci, Ţara noastră şi 110i asupra noasfrit, tari 00 şi piatra, ce 

D. general Ion Antonescu, nismului, cari vor hotări 10-1 de a face din ea: ,,0 ŢARA alcătuieşte stdnca, am stat neclin-
I ' avem un si11gur tel. Un tel, care f)a 

in conducătorul statului şi pre, eul României in noua Euro- \ M ÂNDRA CA SOARELE tit i, asemănători şi mereu a.dunaţi 
• I fi dus mai departe din generatie În 

'e, !&dintele consiliului (le mini i pA, care inaugurează o eră, SrANT DE PE CER t" in jurul unui singur Dumnezeu, 
generalie, Pentru acest ţel s'au lup Al' t' 

:~ rlrl, in urma invitaţiei DuceA. de pace sub semnul just!-: Acum, când d. gensral Ion ce eaşi sen Imente ne-au legat 
I i

' ' tat cu mii de a11i inainte stritmoşii, uni' de [tI'!' el ' 1 
',m 111 Mussol ni, a plecat la: 1iei popoarelor. 'Antonescu se reintoarce in .' 1 a, ac aş grai, ace af 
li 1 l' . ! v acelaş IeI trebue să-I avem ŞI 110/, port. Suntem una! putea-vor veni 
L oma unde va reprezenta Convorblnle dela Roma,: ţara, toală suflarea rOnlân0~, N' ' r'" d t ' cu mii de uneltiri, RomAni' ne-am 

l R âni L' v R â b 'd v.. • I \ am aJuns ncu epar e, VIata u 
om a eglonara, o om I su egl a garZ!l de fier, deCI scă aşteaptă eu înfrlgurrtre I ' " - născut şi lot Romdni vom şi muri, 

, . ă '1 it' Vi' v ,. • 'Ieglunel tmere, deacum se aes-
a lUt nou Ş n emelata pe n prezenta spin tu ala a ee-: reahză:rlIe ConducăiontlUl I ' Am lost sub robie mii de ani, Nu 

, tUI C V it . 'v. chlde, Ca un boboc, care incetul cu 
Im~ concep e ap anulUI. lui ce a fost Corneliu Zelea sau, cari cu toată slgurania j' " ne speriari'1, Hunii, Ti'1tarii, Turc/i, 
""ij P ţ d ~t I i C d li vi' incetul tŞI deschIde pelalele, pen- l' A d f v 1'" i 
r rezen a eon uca oru u o reanu, cana zeaza dru~ vor fi demne de acel ostaş,' , az cun avem nCa speran u, az 
jW Român la Roma In situaţia l t /tOare d ",,' I iru a da naturii ceva superb, cdnd telul nostru este in fatd, nu. . mu nos ru, v va uc~ ~ . ~d'el I 

~<re actuală, ar. o covârşitoare România la liman şi va rea- ,In care şI-a pus na el _ea; Şi 110i am primit un dar foarle nici azi nu, ~e temem! 
semnificaţie cu atât mai 1'~ tII 1 ft NeamuL ! fr'umos, am primit o Romd11Îe Compadwllatea noaMră este greu 

idul v 1 4 ,..,.a proec li mare u vu:to: ", ,de de~binat, Fiecare a/om din CI. 
'0\1' lIlult, CU cât cele doua ftopoa nl'!r al Rom"'n''''~ de as~av7" , An. Os. nowl, o Româme Leglonari'1, Orldt I IV ă. ' t , .. ~ .... i'l. ,,~. • -". ('pas a mass , reprezlnfă, un Ro-
;pll' re sunt de aceeaşi orIglnă, ...... "Of ....... e" •••••••••• ~ •••••••••• " •••••••••••• "CJ •••••••••••• 8 ••• "' I mt1n, care pentru ('redinta lui O/'-

ti a ~ după O lungă şi sUită des- I fodo~'" f ~( '" Jt' jO 
• ,1 ,< C< e n" (lre li" m()aru Ş/ 11 ... 

~: partire România işt va con- Des p' re sit u.a .,. iad e apT' () v i zi o n II re i Îl'rf!eascc1 (ot ce are mai ,~cump 
: ,tinua drumul alături de axă " i' " ' 
!]la ' AI ~ F .... l!IlIo; n ta Avem ŞI nOI un Dmnnezell, Dum-
ld: având aspiraţiunl comune. aJll S .... r!f'::ml nostru ni Romdnilor, care 

a Sentimentul şi dorinţa sin! • ne Illi Gjt/fa fnc'oda/if şi pe veci. 
iit eeră a României a meroc a-, Berlin, - De repetateori, prop.1- 'germană, că in aşteptarea '.mei uu ce:, cari în cursul retl'agerii lor ~u 

" I " l ' G d' .' ~ 1'1 " Trl'hue să recunoastem cd rovi/ura 
Ildi lături de axă a fost inţeles ganda engleza a dat înfaţişari pes~- : ~ ::t~', m:1' lungi a razbom UI, '~~- ~stl'US Intr o masur enOI'mă 1l11J-
iei d ' v L • v D miste asupra situaţiei de aprOYI-, mania a purtat deLa început py::;' loacelc de comunicatie, fără [,-şi primifel am meritat-o, Louif/zra a· 

• sora noasfr9. ·ahna. 0
A ~ zionare a Frantei, anunţând că' pentru aprovizionarea sufic;'~Il!ă a ajunge cu asta scopul, de a ir.c('- , ccasta a fâcut sd ajungă multi afa

oă ' aceea Italia fascistă al DuceA: părţi largi ale Franţei vor suferi populaliei, lăsând rezervcle d(~ hra tini i~ai~tarea germană, In colabo- rit pe stradif, Priviti bIsericile goa
,~ni lui Mussolini, a făcut o primi în cursul iernei grave turburari pe nă în fala locului, cxccpt.1nd C.:1n· rare mtlmă cu conduc'~I'ca Re!rhs-' le de altădată, ,azi sunt ticsite de 
~I re călduroasă reprezentanti- domeniul alimentar, Cu toate des-, tilăţi.le de altfel mărunte :,e~es"rc babnului, autorităt 'le germane de 1 ' l' , ' , d l " ,umea care-şI p unge lrcculul 
W lor RomAniei Legionare, ea- mintirile date atât dm partea t1U- i pentr,u aprovlZlonare~ ca re ar ar- .Orllpape au reparat .:ea mm mal'e 

â 
'f C It a fi ' Suntem aici iar cu foIi. Formăm 

li H re intemeiată p. principiile torităl~~or g~rman,e c t ŞI, rant:c:le, 'mat~I germ~ne", li Iyarea p m, n- ,parte a legaturilor, Orgnnizaţia! 
II)lla n" .~ I engleZII pretInd ŞI pe mal de pr'r- tulUl in tentorlIle ocupale a fost Todt 't 1 '1" UlI bloc compact, precum am lor-

~aphflnului a pornit pe ea- I , , ' , ..... 'fi ' precum ŞI ruoe e amel Iare I 
pro1 •• 1 te, ca cauza Ilps"l Immente de' in aşa masura promovată, HI( ,t t l' al t ,.. 1 1'1' ' ,mat toldearlIla pe acest pământ Şi 

lea unUl viItor mai f" nos '" î ee mlce e arma el Şl a e po 1 leI I ' 
I s'a ""I!L, mijloace de traiu in Franţa ar fi suprafata cultivata acum n 10mn- t • t' 't I a::i, ca niciodată, lrebtre să ne su-
bis decât cel care ne-a despăr- aceea, că germanii transportă !re- na, depăşeşte cea de mai inainte germane au repara !fi r Ull In '~r- : , " ' " '. 

I d t
' ';. 1 t f' t ne acest: .. Slmtlls slmlil gaudet 

,uni Ut de prietenia Altei. I nuri intregi cu materii prime, ali- cu 25 la sută, va e lmp Ulm .... or (e ,>cur a.a " , I Da, suntem asemenea şi ne vom 
s i Intrevederea dintre !h:iC. i, menie, fabricate, etc, din Fr.1nţa Cu rererire la câteva difknltfi\i căile ferate, canalurile, str;1:lile cât aduna, ară/ând lumii zicâlld: 
l~ ,~ generalul Antonescu au o ocupată in Germania. Mai dep lrte de aprovizionare Joc,ale, ,lflăm că, şi legăturile telefonice, le~ătari1e 
ZI ieos.t.i.~ i t t v ~ se pretinde, că germani; ar fi (on- i acestea işi au motivul in lurIHtI'!ki electrice, etc, Numai dato\'Îtii fUlIC- "Cu zfimbelul pe buze, 
oei lUI ~a mpor an~a pent!'u , ' d "D' '1 ă'l ~ tnt b zi I ~ v • E _ flscat o mare suprafa,ă de pământ: e comUnicatIe" Istrugen e ,c I llr ţion1:lril exemplare a ,w~std lună I Moartea'n fntă o privim 

: a·l a nu rafijantean al U agricol!n Fran1a de nord, ncfă-: ferate, a podurIlor, a <;tră:nlnr, fi, 'd f t 1 'U '1' î' II Căci suntem echipa MOl'lii 
, ropet- In cad ul nvorbi' , , ' ' ". ă ITI e re acere, por 11 "lars: ta ŞI \ 

, • r co - I când insă nImiC pentru ,·ultlYarea, canaIurllor, etc" grevca'la Ins ron I '. ,. ". I 
1 Poate indepl mlSlUml' 1 lml)usc Ori învingem, ori murim"! 

,~t, nor dela Roma, s'au d~s· I pamAntullli. Referitor la aceasta,: tuI armatei franceze şi llll ~(>] 31: 1111 C-. . i 
i, a~ chis marii. procese ale româ 'se declară din partea compekl1tă I armatei germane, Francezii erau a- I acum, GHEORGHE V, HAIDUC 
Jn~' :.00 :z -mi SU&IIlM aL JAiL2SL"J!IJ!I4!lI!a am__ ra IL ! 5&2 1&22 t.a.w 

iş, a [roul p~ (ar~ Poporul riprman Decorat cu Crucea de Fier el" II 1 Poporul german s'a ,b,uc~rat foarte I până la ultima torpilă şi pAul la 

,['CU' II lubl'S1C (11'1 mal mult a ,prt~lt crucea d~ ~r\'~ler ~l, ce- I mele căpltan~IUl PriM in comu.11
1
- palri~ întâlnim Încă un tanc de 

ar ~ f" U" ~ \., U incă . iTl'~illte de Scapa Flow, Prlen mult, cân~ a pU,tut ~ltI dm nou n.u ultimul obuz. La inapoierea spre 

I sj~ '" '" U lei mal înalte dlstmcţlI mljl1are catele armateI germane, In clIpa 1· 000 1" I ' , , '" , ' fAn, tone, 1 trimetem u tIm a tor-
ama, Succesele militare ale (l\pltaoolul PDII~N germană, indeplmmdu-ş) mal rle-! când această pauză a luat sfarşlt. , , 
,rll ' parte misiunea în tot timp.tI luogi- 'La 28 Iunie 1940 un comunicat Q- pIlă, pe care o mal avem, Am n,~-

fost (ESS). - S'a Implinit anul de prin barajul de mine puse de en-I lor şi grelelor luni de iarnă. ln pr i _ nunta un rezultat parţial a activi- teptat destul de mult. O bubuitllră 
,ofe,i când numele căpitanului Prien a g,lezi şi să intr: in baza dela ~capa I n~ă\'ar.a anu1u~ 1940, aceasta aeti- tătii vite~zului căpitan, rezultat" grozavă spintecă cerul. O flacări 
bise 'devenit renumit în lumea întreagă 1-low, scufundand marele cUirasat I Vltate a suferIt O scurtă lntrerupe- care totahza 40,000 tone scufnndate, uriaşă se Inaltă in sus dar numai 
1~lililr In Urma isprăvii dela Scapa FIow, "R,oya1 Oak" şi ~variind grav un j re, Aceasta pentru motivul că si La 6 Iulie comunicatul anunla sosi o cli,pă, In clipa urm~toare flota 
refo, Prien a serbat această aniversare cUIrasat tot atât de mare .,Repul- submarinul lui Prien, împreună cu rea lui Pricn dintr'un nou .aid in M 'B 't .. a ă~ , 15000 t 

"r' le " C t 1'1 "1 t' '1' , . 1 arel rI ann s r CISC cu, o 
r In ce 200,000 tone de vase co- se, u oat Vlgt en a mamlCu UI, alte submarme, Il particIpat a ex- munca caruia bătu toate recor-1u-
:nerciale inamice, pe care le-a scu- pe care aceasta nemaipomenită c,a- pediţia din Norvegia, Amanunte A- rile: peste 66,000 tone scufullilate ne. Era acum timpul să plecăm .~ 
lundat, obţinând impresionanta ci- tasirofă l-a. trezit din toropeală,! supra performantelor pe eare Prien într'o singurll cursă, Niciun nit sub oasă, căci nici nu ma~ avem cu ce 

rom~ ~rl tn urma uIti,mului atac de care Prien a reuşit totuşi să se strecoare ! le·a realizat cu această ocuie, vor marin german nu obţinuse fncă 3- să tragem". 
t'Ca. :'a dat asnpro unui convoiu brita- pentru R dona oară prin baral'tll:, putea deabia mai târziu să fie cu- semenea cifre până acum. Cu !l('ea- In afad de scufundarea marelui 

de 3ic, ('Mar in ziua <acestei aniver- c atât rle primejdios. îmapoindu-se in : no<;eute, Se stie totnsi. că a N'11- stă ocazi.e Prien a mai salvat Intre, R 1 O k" 
'ăT' I ~ I , .' '3 . i ,CUirasat "oya a. căpitanul 

te, 1, ntre aceste două fapte se in- patrie Cll mtreg echipagiul ce-i fu- şit să escorteze pAnă!n Norvegia timp SI VIaţa a aVlator ~ermanl, • . 
toatl iiJ'ue o serie întreagă de izbânzi sese incredintat şi fiind sărblHorit' si aceasta de mai multe ori, tO:lte nI e/iror aoarat fnsese doborît cu, Prlen a scufundat vase comer.!lale 
1* ~iHtar(', datorită cărora numele el- ca un erou, Comunicatul din 29 vasele a căror sigurantll avea mi- ocazia unu'f zbor ae J"{'cnno!lştere: inamice, care reprezintă peste 200 
de )itanului PrÎell a fost mereu po- Noemvrie 1939 vorbeşte din nou de siunea si le fael, trecând prlntr'o şi cazuse In mare, : mii tone, Cu acest rezultat, ~ăpita-

:nenit in comunicatele armaiei ger- spre Prien. Reuşise să torpileze, tn zonll deosebit de periculoasli şi cu La inapoi,erea din aceast!{ e~pe.' nul Prien se anli in fruntea lutu
l1lane, La 14 Octombri,e 1939 i-a dreptul insuleI 01' Sbetland, un eru· permanente ameninţare Il unui atac diţie-record, Prien a flieut urmă· ror comandanţilor de submarine 

~1uşit lui Prien si se' streeoare cişetor greu din clasa "London". de flanc di,n partea flotei engleze. toarea descriere: "Consumasem tot, ' germane. 
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(vie'8-vis cu TOHtrul). CEL MAI JlFrIN 
IZVOR JE CUMPĂRARE in haine bir. iOS~F MUZSIY _._"_e __________ b_a_' t_o...;./ş_ti.;..' ..:p:,..a_l_lO_Il_d6 piele şi postăvlrle. 

în! o rm a *i UI1.! 1- 'CEAS'URI ~~:E~ şr~e c~~~~l' 
" ZUIl8r ŞI. brilţare pt. doamne • 

V h S
' "maroA renumită", asortiment . 

Rom,a. - Sâmbătă, 18 crt., 1 le Y', -:- e comunlcă, cit WIC- 'j bogat şi ertin la 
la orele 18.30, d. general Ion rea f{lmliici Rolsch./d nu va fi Piir- I • ,~ 
Antonoscu, conducUorul sta sală in ci1seria stalului, CI se !ia 1 1I11I!JP1t\~N ! 
tului român şi preşedintele inlrcbwnţa pentru ajlliorarea m'c:- I " 1 

°I" 1 1 d ". tii ; 't " l d b!]uUel' COBSl AU U e mlnlş~r, pre- .ur a9:,c/1< 01'1 Şl pen ru re flC/'rea ,'.,"1'''. {l,)l"t,!1 "Ilnoritilor 1 
cum şI ci. Stunb:a, miuistJ:ul ;mro::lfelor lor. ~-~ ..... -_ ..... -. _ ........... ~,..'-~·~-··I 

afacerilor st~ăine al Româ· C3lYDl. ... .,. I 
mei, ~i miilll1nea română au l,tJ'l':&RIA ~~pnhn:ii: ua loz ~uEL 
părăsit Roma. i &9 lei, trll.{j~:n;a ~Hnică Banca C , ' - . - = 

D. gan. Ar,}on%cu n tost, Goldschmlut. 01]- C - - -
com~ns !R gară. de că.!re DU-; ._. v .-.' Profesorul: Dacii. 15 oamt!ni ('(j-, 

ce, unde au tr~cut in rev;stă. Bucureşti.- In cursul zi- t sesc o poiană in ~ ore, În câtc ,,)'(' 
.o ganlă de onoare, iar d. ,lei de Sâmb~lIJ, 16 el't., 1\'1. S. o vor cosi ::0 de oameni? 
S!un~"'a a ,fost ÎntovăI'ăşit de: Heg~le Miha,i 1, a vizita~ Uni Elevul: Daci1 15 oameni vor ('usi 

con'tele Clano, ministrul de' versltatea dm BucureştI, un- o poiană În 3 ore, atunci cei 20 
t l' . : de a petrecut 1 oră. de oameni nu vor mai (/V('I] nimic 

externe a 1 a !.el. I M. S. Regele a fost întâm- lucru. 
Rcprezent.entul Romin". ,pinat de d. prof, Panait eseu, 

ş! mIsiunea română s'au ur- rectorul Untversitătii. care Il ContrarIul - • -
eat în Iren în sunetele imnu- dat explicatiile necesare Su- - Cum puteti dovedi că du~ml

na aceasta e solia dv.? rll<il celor două tări. vcranuluL 
- V'aş da bogăti\ dacă 

putea dovedi contrariul! 

Aviz 

T oaie mdrcJ1e D10ndlale In depo;dt: 

GRtlETZ, SlghiSmund ARI Dt 
Sc6aab~ . 4 ij§ Bul. Ragele 

B1.aUljUnkt. . HAm M E R 'erdinand 27. 
Standard, , IU 

Minerva" S I FIU L te'e'aft 11·.7 
Braun, < ... lllu.trttttnt.tfltu ......... 'I .... ,= 

Radione_ . ;: d e 'a " ! 
Saba, . ~ 3 O O O 1 ei! 

Baronet1e, ~l"ce'''Jld' '! 
Hornypfjon. :t-,'illltttt'fl'1ft1.1nt" ........ ....: 

1." .VAMI.JOASI 
• ="~ ~~. 

-,"rat i 

COLŢUL 

Vis pierdut 
LITERAR Ţipă, 

1. 

$i dacă mi-ai ieşit In rale 
Şi mi-ai su,.ds cu ochii-tI mari, 
Bu ţi-am cânla! cu fJlasu'n jale: 
"Iubirea tainică să-mi dflir 

11. 

Şi mi-ai răspuns cu vocea-ti tremurd.ndă 

In/ă/ul'dnd dw'erea mea clernă 
Pentru o clip{f regăsi/ă, S/UllM, 
Din viata mea cernu.'ă P)',11 blesteme. 

II1. 

/Il ('-am despă"lit şi porll1a ('cl'l!llsnl 

1I1'a alungat pe drumuri, ca iClr să te gdsesc; 
Pil'l'dlllu-lc-ai. le-ai dus, şi azi cerşesc 

n clipi1, sd-ti vorbesc. 

IV. 

T,.ecul-au anii şi visele-mi p:'errlule 
S'au dus pe totdeauna; 
Azi, numai tu, cu dor uri nwn şi mIIle 
Jfif faci si1 pldng, să-ţi Fmplelesc ctI nuna, 

- "Hrs 
vân 
um 

11rell 

'.: pâ. 
ilO, 

~ue 
~ald 

• COl 

, ureJi 

jers 

~1 rmel 
:ibw 
'd 1, 

ger 

mar. 
,NI 

·0 
!ilum 

ici 
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Concurs 
. "rlll;va de consum şi '11110"i- vândule 4'1.. 3) După monopoluri; 
~ 'ŢipClreana" din Ţipar, publi-; ca: tutun, timbre, chlbrite, sare ŞI, 
• ,,'urs pentru ocuparea p(lslu-. whăr 1'/. asupra circulaţiei. Cir-, 

vrÎrmllor de mărfuri mixte,! eulatia prăvdliei pe anul 1939 a, . . . 
vac(,/1t prin dl"misia adrw-, jost 1,530.000 lei, care prin dlb(Ieia : 

; şi comportarea vânzc'llorulfli .~e poa 

lwellJii îşi uor inainta of('r-: ie spori, 
• până fn ziua de 15 DeclJm-; 4) Pentru tneălzitul 10calulLli de ~ 
;)0. Condlţiunile: Concuren-: prduălie şi a locuintei sale şi ilumi- i 
ue să fie om cu capacitate' naful lor un pauşal de 5000 lei a-: 

,'aU1 şi vărsat in toale romu nual şi 150 litri petrol sau Ici Î 50 i 

, comert. allua/' 5) LOCUInta compusii din 2 

urenlul este obligat a se pre camere, bucătărie şi depend'nte, , 
~ersonal, înainte de expira-' grădina circa 200 stp. 

rnenului pentru a fi cunos-: Garantie: Lei 50,000 in numr,rar 

~ebue să fie om căsătorit, să sau 30.000 lei numerar şi fntabula-. 

'rI la perfecţie limbile: llo~ I rea de imobile la valoare de 40.000 ' 

germand şi maghiară. Cei i lei În primul loc. 
I 

lina etnice! romdnd şi guma- i Ofertele vor fi înaintate la ur-

prioritatea. Cheltuelile .de i mătoarea adresă: 

'are la concurs nu se rc,~ti- i Direcţiunea Cooperativei de Con' 

i/,lbu/Îunea: 1) Salar fix IcI stim "ŢIPAHEA.NA" din Ţipar, ju- i 
ar, 2) Dup(l mărfuri tn 1:de de/ul Arad. 

_ .......... ".Moi ••• _II ............. G ...... ~· ; 

o -IDIlă la Semlac _. Arad 
1 
I 

humarea rămăşiţelor pămân. sărbătoare. S'au arborat rlrapele le I 
~; camaradului Ilie Giulan a: mân şi german indoliate . 
. Iej Semlăcenilor de mare \ Corpul neinsufletit a fost p~lrtat I 

. iare. pe umeri de legionari până la 10-1 
marii din întreaga regiune cui de veci. Camarazii l-au condus \ 

It dus Duminecă la loc'.l5Ul de in convoiu nesfârşit. I 
1 cel veşnic prezent, pe aeda: Slujba prohodirii, in faţa bi-;eri-l' 

• '. aşezat pentru tot(kanna cii, s'a oficlat de către Uil !-obor de 
, de camaraderie. : preoţi în frunte cu părintele iero-, 

b Giul:m, victi,mă a 'Ind!.:·!;)!" monah Ştefan Lucaci. 
a căzut răpus de gloanţdc I La mormântul proaspăt rle3chis,l 

~e tn noaptea de tri~(ă amin. părintele R. Codreanu din Semlac, I 
la. lui 22 3cptcrnbrie 1939, 1 prin cuvântarea Sf, Sale, a stors I 
lă. ni lui de mucenic a fost scos I lacrimi Intregului auditoriu, 1 

lapa de batjocură in rure il i Au mai vorbit apoi: Inginer Ion i 
,G' eră criminalii şi nelu:> ItI; Constantin, $cful judetului Arad, i 

',1, in casa părintească îneă de . prof. Ilie Chenadie, prefectul jude-! 
lu· ă de Căl!~e camanazii Lcj:tio- ţutui Timiş, AL Soi.c, ajut. şef al, 
)u- Ici j-s'au pregătit cele ('[('şti- judetului Arad, bar din partea Cor-
ca. pului Muncitoresc Legi,onar a \'or-

j 

t 

• -. '"1. •• )-~ 

'~"~:.>~~~ I 
• 

;ncc~ dimineaţa însă, rămă- i bit camaradul Vârdol, ~!lre au pro- Cir~(ln .prtUB3feeZa .' I J#.Afai sunt soldal'· 
ue zi şi sumanele, nniţi în cu- i sHhit memoria eroului Ilie Giulan. v ~ 
f!O' ,imtiri cu alb-negrii g~rtnanf, : căzut în dreapta credinţă legio- (!l~turil pO~melor _ _. _ 

t să ia parte într'un nun1ăr I nară. I Atena. _ De câţiva ani, . engle:J In Belgia 
;tor la acea~tă solemnitate, ! Gr AI . . . Grecia î~;;i promovează cultu- - F t 

a îmbr1lcat haina de I . ŞI ran a : l'a: poameh)r cu mare succes _ 
_ Ile .. ClN ............................. ' I Pană acum scurt timp, aee-

I sta nU juca. aproape niciun BRUXELLES. Dintr'o ordonantă 
11 

lemnl-tatea desehl-de- I r01 pe lângă cultura masli- a şefului administraţiei militare 
r(ln a _ . i nelor şi vinicultura. In seo- germane pentru Belgia şi Franta 
nia il 1 U· 1 ul O ă '. f t 'd' de nord reiese, cit (n aceste re-

de orice pedeapsă, In schimb cint 

omiteacesl Qnunt V-a fi pedepsit 

cu moartea şi (n ca.::urilt m!li pu~ 
ţl'n grave, de ex. omiterea din negli 

jentă, cu temnitd sau Inchisoare. 
cursur or a Dlver-

j
P prA moy rlI au 0280 TI ~- giuni mai stau cdtiva soldat" 11.1' ar-eate pană liI pretent pepI-

S itatea d.-n SI- bl- U nieri, .care au ~enirea .t. .. a. matei engleze cari S'.lU putut sus-

I de a examina ŞI cond1 ţnle trage pdnă in prezent de soarta ....................... . 
. - .. . , . t' It' d'f it 1 captiviMtli de războiu. In ordonan--- Dummecd, 10 NoemV1'le, 'Antonescu mInistrul Justiţiei .tj~- pen 1 U CU lvarea 1 er e or , , • 

pla 

"'o 

, , , , ' . . . i . . '1 t v
" p ta sus ment 1onati1 se dIspune eiI C t·ţ· · \J .... d"ţ tie· loc la Sibiu solenulltu1ea: xandra Constant ministrul 1,(',,"1 SOIUrI n legIUni e arn, en " . . 'e 1 1 ŞI raspan 1 1 

" , . " , '." tru p 't t d' t lorlclne apl'ovlzloneazd Sfl/l adăpOS-\ 
liU' :rll , cursur~,lor , um()~rsităţ11 : ŞI propagandeI, BlrlŞ, ~ol. Elefiere- ţă pex tOl lsui n ~ Il mI pOl r an- leşie soldati ai armfJ,lei cnf11~z .. sau f I d U I 

,erdlnand 1 dm ClUJ, i seu prof 1 C Panaltes~u reclo-- or oea e e, mlg( a e e, nu ..~' . . rODiU e es 
,lui rsitatea din' Cluj. care de 21 rul' Uni.v~rs,iătii din' Bucu~e~li Jla- cHe, merele, perele şi ca- 1\ PeertăStOetin,e CIVille. rntrebl~O tşl 60 tIn,', . 

. , 'sta "le c ni eng eZI, e o Igll a anWI~a f 
itUI tSle Isvorul de c:ultrll'it al drea directorul presei nrof l( nu. , . -_ .' , , ' • aceasta pdnd cel mat târZIU ICi S1 
1;0- lor, lşi contlnu~ ,cursurile Petr~şcu. ~ecretarul gcneml ar Mi. ' ......... O .............. ! Octombrie, scifpdnd in cazu! acesta 
!lda 4ntul ArdealulUI liber, la şeărll LegIOnare, precum şi CllI~ I ,..,........ ............. . 

" personali~ăti de seamă. Ingrozitorld cutremur . ~ ... ~(JlGf>I.}~s~eG~~~~tf,{\\~.~t:.f!tl::G.~oeacQte .... . 
im, a solemndate sa desfi1.ş 1l- '. Solemmlatea a inceput nu un ~ d" B~ - ~ ! .' . , ; 
!alt 

pro prezenta dd: gen Ion Anlo- Il}iciu divin, oficiat de 1. P. S. ff~ ~n ",~igarla l' . '. I 

tflnducătorul .latului şi pre-i len, mitropolitul Ardealuilli, la Mi- S O F 1 A. - Duminecd, la ore-
)10- :/ consiliului de miniştrI,: tropolie, după care asistenta s'a fk- le S dimineaţa, In capital4 Bul- I 
!II Sima, comandantul .l!isci1r IÎ, plasat In sala teatrului din loca li- gariei s'a fnregistraf cel mrri fngro-! 
R şi vicepreşedintele consi-; tate, unde a avut loc şedinţa td- zitor cutremur; din ultimii afll, 

~ miniştri, prof. Traian Bri1.1 ; tivă a deschiderii noului (In unÎl1e,,
.. .millistrul Educatie.i UaţlO-: sitar: ludnd cuvdnlul d, rro,. 1'"ş- .... (I ••• ~~~GO.~.""; 
UU -~llelor şi Artelor, Mihai A,·· cariu. rectorul un iver.ţ iti1t ii. 

................................. ~, Actualităţi 
in germane 

8. PRETUTINDENI 
Un R. -~~ Actualmente lucreazA 1n Germa-

X!: Il aparat de radio care se nia 900.000 de străini; 550.000 în 

Rr~ 

Ilin 
W 
lhli 
reI
I de 

I li' 

brie 
ver' 
·stui 

sttnge automat lagri~ultută şi ~es~II in industri~. 

In . sfârşit s'a tnfăptuit i ratul se pune in funcţiune şi se' Pnma coleCţIe pe stradă a aJulo-
aşteptată cu atâta ner-ăh- I stinge la ora doriti. Noua invenţie Irulu\ de iarnă 1940--41, care a ayul 

le radiofonişti: anume, cea- este deosebit de plăcutl pemlrn bol i loc in' 21-22 ~cptembrie~ ,a a~l1~ 
.\ electric, un fel de disPo1:div ; navi. Există mai mults feluri de I a~rbape 15 n~lll(}ane marCI, a?lca 
lne tn funcţiune şi care stin- ! atari ceasornice; ceasornicul de 24 l CIrc. 19 pfenigl pe cap de lOCUitor. 
~mat aparatul de radio, In' ore, Cu 72 int: eruplUoare de câte: ~ •.. 
nu mai trebue sli ne uităm: 20 mi,nute şi ceasornicul de 12 ore, ; _ In ~ermani~ - lnclUSI~ no.uile 
,~pre a nu. ~căpa un pro-: cu 72 inlrerupătoare de câte 10 mi I t[nUlUI"!. răsăritene - eXistă cIrca 

. ',.;, .' . 17000 cinematografe. S'a prevăzut 
':are ne mteresead sau uIt!- . nule, Cu llJutorul ceasornicului de! , 1002 -' t 
~Ior . ..' . t • . ; constl'a.ll'ea a ~0U1 emema 0-

1 
maţlUlll ŞI putem si ne i 24 ore s~ poate regula apamtul, cu ,grafe. Astfel German'a OCllpJ\. in a-

l~rll grijlt adormind în ac-· luni tnainte, pentru anumite ore: cest domenit.. al doil~ loc din Iu-
l ' , j 
.e muzicl uşoară, căci apa- din program. ~ lne (după USA). I 

NIMIC NU POATE IMPIEDlC;t .4. VIAŢIAGERJ1IlNĂ 
A. VIAŢl.>t (;F.\IANA DE LlfPT Ă A STIU.n.UUT PRIN FOCUL INA~ 

JllCULUl 
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FRONTUL DE VES'! Duminecă, 24 Noemvrie 1940 'nec: 

----------------------------------------.-------------- -, 
IOS~F MUISIY 

_ c 

(vis-a-vis cu To»truJ). CEL MAI iFTIN 
IZVOR ~E CUMPĂRARE in haine băr. 
băteşti, palton de piele şi postăvărie. 

inform a 11-i UI1.Î I'CEAS·URI~;!E~şt~:~o~~~! .. ~ 
~ :;{T{li 

" zuuar Şl bra ţarc pt, doamne 1 
y . , "maroă renumită", 8sortiment . 

Rom,a. - Sâmbăta, t6 an., I Vlchy_ - Se comun1cd. cd W1C- '1 bogat şi eHin la 
la orele 18.30, d. general Ion l"eaJ~mWei Hot"chdd t,!U va fi IJiir-! - a ~ ~1 ~ 
Antonoscu, conducMorul sta ~ia 111 CUSCrtu 8Ialu~UI, CI se va I n llDTf'1Hir~F' II 
tului român şi preşedintele mli"cbltiIlta pe/ltm aJlIlora,.ea m'c:-) . ' 

'1' 1 i .. 1 1 "t'· t d I bIJutier I consl In u de mlnlştr, pre- ,0I" aY:'.C!l4 0/"1 ŞI pcn ru re !/Cerea ,~l':>''', P,~!'tt,!I '\ţ!nort,ti!o~ 1 
cum şi d. Stur~.za, miJ1islrui :mpo:ltclor 101". __ ,_'~a,,:" ______ ,_ ........... ~"',~~.~~,-

afacer:!or sh:ilina al Rom!-.h, ~ (3Um. V"$U I 
ruei, şi mlsi\\nea română au :-.t3T~~B.!Ar~pnl~;n_: ~ Ha loz ~ 
pi\răsit Roma. ! vi) Im, i.rql:,!.'en. T.I~mCa Banca 

D. g~n • .fm:one:'iCU il ~ost, Goldschmlut. C.o rilc - - -
cOnf~ns !R gară da către Du-; --,. ,-,.' " Profesorul: Dacii 15 oami!ni ro-' 
ce, unda au trec'nt in rev:stă Bucureşti. ,- In cursul zi- I sesc o pOIană in ~ orI?, in câte [')'e 

O .uartlă de onoare iar d. lei de Sâmh~lUi, 16 crt., l'vI. S. o uor cosi 20 de oameni? 
, " R 1 1\1·1 . 1 . ·t t TTn' ElelJu/: Dacă 15 oameni vor ('(lS/' gtun~"'a a fost în!ovărăşlt de,· eg~ e J:" 1 la.l ,a VIZI a. u 1 

con,e!e Ciano ini t ul de· yersltatea dm BucureştI, un- o poiană in 3 ore, alUIlci cei 20 
'. m s ride a petrecut 1 oră. de oameni nu vor mai aU'!f1 nrmic 

extcxna a Ital~ei. 1 M. S. Regele a fost înU"trn- lucru. 

RopTRentflnlul ltom.â.D1e1 .pinat de d. prof. Panaitescu, 
şi misiunea română s'au ur- rectorul Uni"versitătii, care ft. ContrarIul. - • 
eat în tren in sunetele imnu- . dat explicaţiile necesare Su- - Cum puteti dovedi că doam
rllor celor două ţări. veranului. na aceasta e soţia dy.? 

- V'aş da bogAţi, dacă mi. ati 

I Ad I Zaciu Gh. Felioian şi Za- putea dovedi contrariul! ' I 
",DeCvllar.n dpl!..rb~AA» I ., U'U~!i.ii,S'IV elU Adrian avocaţi refugiaţi I 

din Satu-Mare, şi-au deschi~ Vanitate 

D O D, tF G 1.1' i 1,h'Oll ' avocaţîaf' comun în - Inculpat, de ce ai comis e 
1., U J..I lb:n~l P. Lut.her t., efaj. multime de delicte şi fur/w'i sub, 

COLŢUL LITERAR 

VIs pierdut 
1. 

Şi dacă mi-ai ieşit In rale 
Şi mi-ai surds cu ochii-ţI mari, 
Eu ti-am cântat cu 01C13I1'/1 jale: 
"Iubirea tainică să-mi d"ir 

Şi mi-ai răspuns cu vocea-ţj iremurdndd 
Inlălurând dureroo mea eternă 

Pentru o c/ipd regi1sită, sflÎlIlJ. 
Din viata mea cernu'ă pr:'n blesteme, 

III. 

Ne-am despărţit şi porl1!a ceretlscă 

Ara alungat pe drumuri, ca ia!' să te 
rinduit/-le-ai, te-ai dus, şi azi cerşesc 
n clipă, sit-ti vorbesc. 

IV. 

găsesc; 

Trecut-au anii şi viselc-mi 1):er.Jule 
S'au dus pe totdeauna; 
A.zi, numai tu, cu doruri I1IlIrl şi mufe 
Md l<lei sd pIdng, să-ti împlelesc CII nunCl . 

v, 
Mi-e dor şi plând cu calde lacrimi 
Norocul meu ce e {~nuşd, 

-

.................... 
mult dorită do p b!Jcul 

arădan 
I · un nume fals? 

Roma. -- Inainte de ple- - Onorală Curie, n'am vrut 
_ cal'~, d. Con~tant, ministrul· mi pătez numlee. 

Căci te-am pierdut, oh, vis de pat imi 
să- .. b' ă , Redă-mz 1[1 Irea mea .... apus 

~ prcsri şi propagandei româ
Aradt Sir. V. GDhHş I • ne, a asistat la o confpl'inţă Ca gard 
(Pal3.LuI Banca lWma.~e~BCJ.j I a presei stri'lin(' ~i unde ,lirec , R b·l 1 fI og' un I et c. -a. 

PrOpl '''to.r', tOi'l1J prcs('i it:1]ianc a arln'sat l- ~ t· ~ vJVt .~ ,. I .IHte vrrJ sa (':1 a 0-

1 
. (·ll\'inte de hun !'\Mit 1'1'Ţ)l'e- riti? 

t":lntr 16~&n fi ?f'~tnntllhli presei RomAniei I - Ce te priveşte? 
. __ • lep-lOnare. 

\

' GHEORGHE CIUDAN 

,@"" .. "" ...... ~ •• c, .................. "" •• tlOtt 

RECENZII 
= 

Pr. llilrlon l. fflfft: (fttthlSm (rfs1ln 
or1sdol. Arod, 1940 

p 
:are 
'Irll 

'nar 

o 
, ~un 

'lej 

........................... M4t ............ iltli •••••• 1 Te Inşell 

1 f 
4- .... - Orice bărbat ar vrea sii a;bc I )'",::'tl\c Jh'r'on V. Fc!ra a' le cunoască clevii şco.llrlor prima. 

n rantft oeupafa t(late pră.şi neuastil şi parale. !t·m"·"·' "-"1 r>ltl'!,hn -:I';".t;n 01'10- I re. Prefata este scrisă de P.S.S, Pă· 
vAlllle l"idoveştl sant obljdatlf" --:. ~e Înşeli! D~ multe ori l>ilr-; ~,o:, ';;;nt~:u ~~'el~tli;l!'-'le ~:h''':l()r de rillll-le dr. Andrei \bgicru, eJlÎ~co, ier, 

-- d! § l)(Itft sar multumr numai cu lla- s,'coala primal'e - 5i lwntru o\·i(,c ' l' ' - pd AnHll11Ul. care 'exp IC:'! lWHSI· tn sa se ee· are Ira/ele. creştin ortodox-român. talea şi bunaînlocmire a manualu- "i 
De multă vreme se ~-lm\t'l~ nevo;a 

(ESS). - Şeful administnt\ei mi-. 1';1 5,~ rC~rnLl'!..,'e şi !l3Upra societăţi- I ,.' ()rdon!'t. . lui ~col:n-. Ti!Jărit pe o h~\rtie bu,lei 
r d' ·f .'( f :..,' La ora de reUgle unui Catchislll, bun, •• Şl " 
Itare In terl orIl e rancele (lell-: l()!" III c~r(' lllfll1cn\a jidovească a~, dar eu prh'ire la i'rerlillla f,O;\<IIă Dă in 103 pagini, cu dişce ('(Enea, 

pate a dat o nouă ordonantă, !nC-; parc sub forma anonimă a parti ci- i Preotul: Să-mi spui tu, Ion, da- :ne 
ortodoxă. Felul în rare rste akil- toare, preţul 15 lei. El nu Ircbu;e 

nită 3ă pună stavilă influentei jido- păd capitalului. In locul actualilor c;'i Dumnc7.Cu drllgutul a făcut lu- zi 
veşti in viaţa econo~icii a Franţei. pl~opr~etari /dani v~r fi numiţi CI)- mi'a şi pi'imântul şi toate câtc-') pe I tuit ne, arată metoda şi leclllrik.j sd lipseasci1 din cClscle bl!rliIor J)fl- iim 

In această ordonanţa se prevede" mlsan-admlnlstratorl, recrutaţi in l' fi '1 f~ t d" tIr respecllv rugăciunile ~e trebue să ştrii creştini. 11 : 
b

' . ~ 1" f' , C, 111 Zl e, cc-a acu r,lgu u n 
o Ilg;jţl8 pentru toate pravă ilIe, lr-: primul rând dintre francezi. M~-,. ,:tor 

1 - . vn "d' : z'ua a sa,plca? 
~e e ŞI socJeta I e JI o'.'eştl, sau a- sura se întemeLazA pe considerentul·' v ,.. rr-demla Te!""'~"""'C"1;r """' . .0" ~",,:d"'-'a~ 
cele cu participaţi~ jidoveasc1i să ' f .'d _' Scolarul: Hm, mă rog a facut ,. ... _ ,>7,1U~"'1L~..I ... ' .II"". _1U'_ 
!le anunţe la comandamente. Măsn- . '. ' hm<,. că n'o mai avut ce face... ;OaluUl! ~n ".J!·anseJl.il,eş~ ;JlD"", 

, I că in luenţa II ovească in afacerI . A ..... d Z C 11-.. /2 luat 

• • I co.nstltue o primejdIe pentru econo-: 1.'11 alt şcolar îi şopteşte lui pe- (1939 - J940)~ CO,. Dn§ebe.ş~ 1940 1 
nI ca 1J 1 1 mia Franţei şi penh'u colaborarea' \ h d' , 1 

Po )1(\ ~ 1/11 Irll: - t~ o lmt. I\nua1'!l1 :1cCldrm iei Tea/ollice (,lin' Dr. Tr. Coşeriu: DispoziţiulIÎ e(,n 
iA iA il (il ~ IloiaIă a acestei economii cu autori- : . J 

I Petru: Mă rog la domnu părln- Caransebeş e bogat, ca şi ce! din lritutionale referitoare /a CllmmÎa 
-----.-~- Iăţile germane de ocupaţie. InIătu- d' ă 1 D i' 
L t i I v. 1 1 S8 ' ,te, r guţu de umnezcu, n zIua anul trecut. EI este o dorJlldel (le religIoasă. 

O er a popu ara. OZ rarea acestei influente a j1dovHor ., ~ I 1 t 
lei t age ea zilnică Banca .., a 7-a Il dohăDJt (fumat), - 11<'10- muncă şi dragoste fată de ,?C(lllfU Oei. Ttll'su: Chemarea şi up~ 
,r r dm vIaţa economIcă este deci o n(l- : C bIr o Goldschmidt. . . . : tclegâlld bine ce i-a şoptit colegul... pe care o are aranse "Şl! cu t,· - piîstorului de suflete fmp'l!rll1a Irn 

CAUTĂM pentru angHjare iuca-
1!ator. Doritorii se vor prezenta la 

cesltate atât pentru germam cât Ş'. eului lui bogat în cele tenlogiee ~i ra/ită/ii timpullzi nostru. 

pentru francezi. SJmpllflcorJ culturale. Deasemeni se găsesc loale du/e- 11 

.... ".0................ __ S'au simplificat mult forma/Î- CmJânlul Înainte e scr-is d!? d.· le statistice şcolare şi ·aonit:Q mUi· 
_ __ In De(emvrle (aDAftal tătile divortului. redor Arhim, dr. L. ]JtlSU'Of:. p, C. lui şcolar dela Academ;e, . 

LOC DE CASĂ. 11)8 st. p_ de vân- IUD-Ilhone fii II - Da, a mai rămas o singurii Sa: spline: "Aceste greuLiiţi ou f(;S1 i Cele 343 pagini ale jmllrrrlui 

administraţia ziarului. 

z;are. 
A se adresa d-lui dr. Sporea, avo 

cat, Al'ad. B-dul Regina Maria 9. ........................ 

Aviz 

Prlttltftbll dificultate; că trebue să te tnsoril fnvinse prin realul :;prrFn 'lw!c- teologic dela Caranseheş, C0l1strt~1 
rial şi prin deosebita alenţ:e (te o mândrie a Academiei de TeofO-

BERLIN. - Lucrt'lrile de re/acet'e DeosebJrea care P. S. Sa Episcopul dr. Vasile gie bdniîţene şi meriid toată ,1~llda 
la canalul Rin-Rhone, Care este un por li'. d Lazarescu a ariHai-o aMi şcolu eâf cei ce iniţiază aceasti1 (lclrrHlalt . 
Important drum navigabil intre b' - • 1 S -mI SpUI ~re e

b
", eboste?- şi profesorilor ei. Ca fost prr".sor Episcopul Vasile, rectorul .4rhlJn, ~( 

S . - ' ': Ir<,a mtre un motan ŞI un .. r a . t l ro pl 
trassburg ŞI Allrllcla Superioară ŞI IMI d h·d h·' 1 .. Prea Sfinţia Sa tntelege şi lUbeşle dr. L. BusUIOC şi ntreg ~orpu P . 

. . ,..L- otanu esc I e oc 11 a .. ' !9 
mal departe spre Franta, contmud, I - d b" b 1 1 această chemare, tncurajdnd şi 1>115- frsoral al Academiei.: 
" d '.J ! Zile upă naştere, iar .. r atu a IX t 10 :e fnn executate de organIzatia To ... /, : 9 . d il ă. tinând dorinta de muncd Il fiecăro- i Traditia aceasta cultura.a- ~o - . Si 

Fa~rica de .zah1lr din Ar~d vinde 1 Dificultăţi de?se~ite. o ,cauze(lzd! Itlle up nunt ra din/re noi. iar ca Episr.op 111'0- gică să fIe continuată an "de ~~1!!1 " 

z.gu~a (~ă,m~şlţe ~e cărbum) fn can sc~aterea ~oclrlel dIn albIa canalu \ tond cu Îna!t(l-i alltor/taie , rl':;tl- I t..;OLJLR 
tlUţl miCI ŞI marI, cu preţul de le! lut, care ajunge in unele locuri o HodestJe giul şi bunul mers al Academiei i ...-
50 per căruţă, circa 1000 kgr. Va- lnăltime de pesle 2 metrU. In cell Doamne.: Certificatele d-tale nu stre" , ................. . 

d 
,noa , \ 

p;oa.ne se pot tncărca in curtea fa- mai mare parte, aceste lucrări au, sunt prea strălucite şi afard e: A I "'t I • d" 1 S"'p16.m A nlle .:.41In1I,,(e dld _ . ,:. :' i nllarll are - urm .. O'lr.~ e IiIl1 It III (! U • qK 

brA,ccl pe .~ontul cumdPlir~toruIDu~. fost termmadte, a,stlel cd se p~atte i astsa lJ~id, cd IAIPselşte unul. I ' i pulJ/icate de foti prolesarii, wri Sai zburli, In 194_ 
matoru se vor a resa la Irec- con1a cu re eschtderea canalulUi ni ervl oare: ce a era ce mal It d' '1 b' t ei' ,.' . '.' 

, ţiuuea Fabricei, Malul Mureşului. 'mijlocul lunei Decembrie. "mn, dar din modestie l-am Mlpt".! ralează ~fcrr e Sll lec e ,rn ş:lIn, In 1941 vor avea loc ~n 
, I tele teologIce: ~ 1 'bt .' S" t V 

A ne f-tiw ______ ~ __ ~ ___ ~ _ _ _ ., __ _ ____ --..III •. _a z. ng " ap uman '. 
~~ ~-----------~~ ~- --- ~ i ~h. ~ot.~şman: Co~1rl~!l.lii la i~- ţWce", Qr~anizate pel1t.l'll, prl m 

.Jlu sosit nouile :lJlodele de radio Itorla VIeţII romdneşlt .Im Transtl- ma dată tn 1939 de Min1ste· 

I 
vania la fÎnea ~ellcului ~/ ~IX-lea" ru) educaţiei In cola. ~al'!I:e 

___ - Toate BlilrcJ1e mondIale In depo:dt: D~. p, Rezuş. ComUnlcărl dc.g- cu Uniunea de cerceHirl şll,m 
i':-~:,;~'- ---'" ! maltee. ,\ifice _.Dns Ahnenerhe". Jo,l~ 
g_l;!;:~, .. rrt',.~,.~f,j~-::,:1t".~~ .. ,~' G:~~:i;, Slgn!SmUnd, .! •. R.!g!i. I ~r .. I. Firea: Ar9umentul entro- -,unt clN1icAte renumit

ult
:, .• 

, ~ ~-::~~;'~~~. D!alll)'Ullk/. HAm m E R Ferdinand 27. • p~ ogtc pt>nlru dovediri!Q., eXisiel!lei I săvant Thephrastus p(l"a,"e-
ft:Ţi}i~;;:.-ffiJ.~-'2~b; Standard,· \ lur Dumnezeu, H,lHQ _ dpceda-Î acum 400 M 
·~jX"i]4-,<1 !9~;i MInerva, S I FIU L telefon 11-47 I Dr, L. Busuioc: Sociologia si rri- i ani· la Sal-?:burg _ -:Ii lui 

Cu .. BRAU".KOF~~:~ ueul- urau», . !.'d .. .:.:·I·"a·""··' ... ,~· .... • .... ··i_ 1 zaD mo~aUfM co~;empor~~:. . ~" 1 'Vo}fgang Amadeus MMart 

.atl tOîl~e posturile din IURle 
"rl plmlnQ ,1 firi aRtent 

c!alar si portaUv 

Radione" - .. i r.~. un lInU: ,t rea ,in- i· • ~ t l' S 1 bn g in &-
Sa ba" ' ~ 3 O O O 1 e i ~ j tei Scripturi la cultul diuil1. ,-=- n a sen a a z . r . brie 

Baronet1e" l1n'.,<\IId . 'i Dr. M. Chialda: Ebed-IohlJe. ,nuL 1756. l~a 5 Dece~ ef-
HornY1Jljon. i"." ........ , .. "" ...... "'_..! C. V/adu: Episcopul dr,', Tral'tJn .1941,. are loc a ,l50-a .nn1v , 

R A '1 A" AN' • , D • S E Iosif Badescu şi Academi" Tt'o!o-' sare dela moartea ncestUl 
---_ ~ __ - gicll.. ;mare comp~zitor. 
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Concurs 
'if(ll;va de consum şi 'J'llol'Î-, vdndute 4'/.. 3) Dl1pil monofJlliari 

~ Jipdreana" din Ţipar, publi· i ca: tutun, timbre, chlbrite. sare şI. 
• :urs pentru ocuparea poslu-: zahăr 1'/, asupra circulatiei. CÎr-, 

vân;:ă/or de mărfuri mixle,! cutotia prlivă/iei pe anul 1939 a. 
, .. 

, 'oac(,nf prin dl'mis ia adua-. fost 1.530,000 lei, care prin dlMcia: 

: şi comportarea vdnz(1torulrli se poa 
1· 

;!ren.lii işi uor inainta ofl'r-, te spori. i 

· până in ziua de 15 Dee']m- i 4) Pentru 'ncă/zitul localului de· 

,ilO. Condzţiunile: Concuren- i prăvălie şi a locuintei sale şi ilumi· i 
.bue să fie om cu I!apacilate' naful lor un pauşal de 5000 lei u·: 
:ialii şi vărsat in loate ramu nual şi 150 litri petrol sau lei i50: 

! 

comerţ. a/lUai. 5) LOCUInţa compusă din 2 t 

.tren/ul este obligat a se pre, camere, bucătărie şi depend!n(e.! 

. 1ersonal, inainle de expira-' grădina circa 200 stp. i 

rrmenului pentru a li cunos-I Garantie: Lei 50.000 in numerar I 
,'Iblle să fie om căsătorIt, să sau 30.000 lei numerar şi (ntabllla- i 

:că la perfectie limbile: Ro-I rea de imobile la valoare de 40.000 : 

germană şi maghiară. Cei i lei in primul loc. 

lina etnică romdnd şi germa-: Olertele vor fi Înaintale la ur-

prioritatea. Cheltuelile de: măloarea adresă: 
:ure la COllcurs nu se '·e~ti. 1 Direcţiunea Cooperativei de Con: 

iribuţillllea: 1) Salar fix leI sum "ŢIPAREANA" din Ţipar, fu- j 

mar. 2) Dllpă mărfuri mi.l:le detu! ,trad . 

........... ~~"HIi ••• _ •• G .................. ~· ; 
:, 

Olarlă la Semlac _. Arad ! 
! 

' .. umarea rămăşiţelor pamân, sărbătoare. S'au arborat drapele 10 11 

.~ camaradului Ilie Giulan a I mân şi german indoliate. 
'lei Semlăccnilor de mare' Corpul neinsufleţit a fost p,trtat t 
lare. pe umeri de legionari până la 10-1 
,marii din intreaga regillne cui de veci. Camarazii l-au condus I 

It dus Duminecă la loc~\5UI de in convoiu nesfârşit. I 
cel veşnic prezent, pc a'~f1a I Slujba prohodirii, în faţa bi'leri-!' ! ',aşezat pentru totd'~auna cii, s'a oficiat de catre nil ~obor de 

· de camaraderie. 'preoţi in frunte cu parintele iero- 1 
D Giul:lll, yict i)11a a Illldl-::h-.r' monah Ştefan Lucaei. 

, a căzut răpus de glol\nţdc I La mormântui proaspat de3ch is, II 

.le tn noaptea de tri<;lă untin i părintele R. Codreanu din Semlac" 
13. lui 22 ~cptembrie 1939. I prin cuvântarea S1. Sale, a stors I 
'ii. ullui de mucenic a fost seos I lacrimi intregului auditoriu. ! 

apa de batjocură in ('are îl l Au mai vorbit apoi: Inginer Ion i 
:0· • ră criminalii şi ;ldus la I Constantin, :$efui judetului Arlld,! 
'şi. în casa părintească incă de 'prof. Ilie Chenadie, prefectul jude- I 
lu· "ă de căi.'e caman:lzÎi le~io- ţului Timiş, AI. Soi.c. ajut. şef al I 
lU·· !.ci j-s'au pregătit cele cr('~ti- judetului Arad, iJar din partea Cor-

". TVNGSRAM 
6)~\'7l?lr® ~ 

ca. pului Muncitoresc Legi.onar a \'or· 

uienccă dimineaţa insă, ('ămă-j bit camaradul Vârdol, care au pro- Cirt(lo promsVe(};Za . I t3-.Af j sunt Qoldal,· 
i şi sumanele, llniţi în cu-: slăvit memoria eroului Ilie Giulan, . ", 1''''.Jl. a ~ 

1:0' limtiri cu alh-negrii germani, II căzut în dreapta credinţă legio- (IlUara poamelOr _ _' . _ 
lt să ia parte intr'!JIl nllmlir ,nară. i Atena. _ De câţiva ani, . engJe:J In Belgia 
:Ior la această solemnitate. ! Gr AI . . ,Grecia î~i promovează cultu- - F. t 
'leu] a imhrlkat haina de I .r~ poamelDr CU mal~e succes, ŞI ran a 

.N ..... N ............................. ' ,Pană aCum scurt tImp, ace· 
1 sta nu juca aproape niciun 

'le OI-t tea deschl-d ., l
r01 pe lângă cultura masli-~(In a m a e nelor şi vinicultura, In sco-

cursurilor la Univer. 1put promovării au fost rid~-- 1 eate până fh prezent 20 pepl-
niu 

BRUXELLES. Dintr'o ordonanţă 

a şefului administraţiei militare 
germane pentru Belgia ~i Franţa 
de nord reiese, cd tn acesle re
giuni mai stau câţiva soldati ai (IJ'

maiei engleze cari S'.1U putut sus-

de orice pedeapsd. In schimb cint 

omite acesl o.nunţ v.a fi pedepsit 

cu moartea şi tn cGzurilt m!li pu" 

ţin grave, iJ.e ex. omiterea din neg li 

jentd, cu temnfţif sau t~chisotlre. 
sitatea dt-O Si bin nieri, care au rnenirea 1. a-

de a examina şi condiţiile trag~. pd~d in pre~ent de soarta ....................... . 
pentru cultivarea diferitelor captrvddt l( d~ rdzbolU. In, ordonan- • • • v .... •• 

pta 
IDO 

· - Duminecă, 10 NoernlJrie, 1.4nlonescu, mInistrul Justitiei, Â.le
de- loc la Sibiu solenullhl'ea: xandra Constant, ministr~1l ['I'rui 
nU- '/rii cursurilor Unll1ersi ldţ 1 i: şi propagandei, Biriş, col. Elefler.-

soiuri in regiunile tării. Pen. ta. s.lIS mentlOnatd _se dIspune, eli. Cettţlşl raSpandlţl 
trU export sunt de importan-l oriCine apr~vl~lonea ... ă. scm adăpos-l . 

, Ftrdinand 1", din Cluj. ! seu, prof. 1. C. Panaites~u. recto-
lluilfsifalea din Cluj, care de 21 rul UniverSItăţii din' Bucureşti, 116-
file qtl: isvorul de ~ultlm'1 al drea, directorul presei, praf- l(
,;0.. lor, (şi continuă cursurile Petraşcu, secretarul geneml ar )li-

ţă portocalele, migdalele, nu I leşie soldatlat o.rm{llel l'ngle~P sa~ fii d U I 
cHe, merele, perele şi ca- I persoa~e CIVIle. Între ~6 şi 60 am, rOD U e es 
staniile, \ ceti/tem engleZI, e obll!l'rt a anunta i 

aceasta piinii cel mai tdrzru lli 31 

Ida dn/1l1 Ardealului liber, la şcării Legionare, precum şi (Ilie 
, ......... u .............. , Octombrie, scilpdnd in cazul acesta ,..,........ •••••••••••••• 

'ale personalittlti de seamă. 
im, '~a solemnitale s'a desfăştl-; Solemni/atea a inceput nu un Sl!r 

rrD prezenta dd: gen lan Anto- I vicia divin. oficiat de 1. P. S. ffdp 

Ingrozitofld cutremur . e.M.oe •• ~'~~'N~~O~~~S~C'I.~~®~~illP~C~~~e~G ........ 
drn B~~igarja ! . '.' . .... . '.' .' : 

. :onducălorul statului şi pre- i lan, mitropolitul Ardealuilli, la )li
)10' ,e consiliului de miniştrI,: tropolie. duptl care asistenta s'a ck
li! ' Sima, comandantul .\fişcărli; plasat In sala teatrului :iin locali
R ~ şi vicepreşedintele c()nsi-, tate, unde a avut loc şedinţa td-

S O F 1 A. - Duminecd, la ore-/ " .. _ .. "" 
le S dimineaţa, In capitala Bul-! 
gariei s'a fnregistraf cel mai fngr~ j 
zi/or cutremur; din ultimii alll. 

~ miniştri, prof. Tr(lian Brl1l ; tiuă fJ deschiderii noului an uniI/eI'· 
.. ,IItÎnistr!.il Educaţiei Uatlo.: sitar. ludnd ctwdntul d. ,..rof. Il"ş
liP .II/Ielor şi Arfelor, Mihai A.' cariu,rectorul universift'1tii. 

............ e ................ ~~· 

lE PRETUTINDENI 

Actualităţi 

germane 
i~~ 1 - Actualmente lucreazll tn Germa-
~~~Il aparat de radio care se nia 900.000 de străini; 550.000 in 

arf sttnge automat jaghcultută şi res:ll in industrie. 

1110 I 
Ele . - In sfârşit s'a fn!ăptuit 1 ratul se pune in funcţiune şl se 1 P~ma ~ole:ţie pe stradii a aju~o-
IlHi ; aşteptati cu atâta nerlib-' stinge la ora dOl·ită. Noua invenţie Irulu, de Iarna 1940-41, .care a a ... ul 
.~el- . ~ radiofonişti: anume, cea- este deosebit de plăcutli penu-u bol; loc in 21-22 ~l'ptembtle~ .a a~u~ 
M .1 ~lectl'Îc, un fel de disprn:tiv : navi. Există mai lJ1ulte feluri de 18?roape 15 n~111oane marCI, a~lca 
lui lne tn funcţiune şi care stin- ! atari ceasornice; ceasornicul de 24 i circa 19 pfenlgl I~e cap de locUltor. 
rt lmat aparatul de radio. In I ore, cu 72 tnt: erupătoare de câte i . ci . 

r.!l 'nu mai trebue să ne uităm: 20 mi,nute şi ceasornicul de 12 ore, i . In ~erma!li~ - 1I1 USI~ Do.uile 
I a-, ~pre a nu, ~clipa un . pro- : cu 72 tntrerupătoare de câte 10 mi '1tnulu~ răsarJtt'ncr -S' eXIstă c!}'ca 
brie " '. , , - . - 7000 C1l1~lnatogra e. a prev ... zul 

~'are ne interese"z~ sau ultI- j nute. Cu aju1or\j1 ceasornicului de construil'~a a 1002 oow einemato-
\fer-tormatiuni şi putem si ne i 24 ore sţ poate regula apamtul, cu grafe. Astfel Gerulania ocupă; în a-I 
stui Ilirli grijă adormind in ac-, luni inainte, pentru anumite ore cest domenil., al doÎlffi loc din lu-

it mUlÎcl uşoară, căci apa-' din program. 1I18 (după USA). I 
NIMIC NU POATE lMPlJWIC1 A VIAŢIAGERJIANA 

AVIAŢIA GEMANA DE LUPTĂ A STR,U;?lrUT PHlN FOCUL INA
MICULUl 



Duminecă, 24 I\oemvl'Îc I 

nlşcu10rnl Indt:mn iil d·lul I 
fiCn[rill Ion 4 n ton c §( u 
(ondut:iitornl Stotulul Romiin 

Un nuu Iau 
de DR. OTTO PETERS 

BolJ Incurabile 

ROMANI, 1 să moară. Am pierdut mult, 

plind acum_ devin vindecabile. - InsemlliJ/o1 
revoluljonard a sulfomJdeJ 

Soarta ne-a pus la o nouă am pierdut ,m~lte: ; 
incercare. Munca ftecaruJ.a;- munca 

In faţa loviturilor şi a vo. î~ frăţi~ şi unir!;~mune~yi.
intei supreme ne inclinăm, ra cârtir~ şi. fara _ ~ova~r~; 
dar nu dăm Inapoi. munca dIn zori pina In zor~~ 

-Cu fruntea sus o luăm de-' a tuturora, ne va duce iucal, 

Acum 30 de ani chimistul german Gelmo a descoperit·' o"· 
staniă chimică, căreia i-a dat la inceput prea puţină importanl:t 
a numit-o suHinilamidă. Acestei descoperiri i-au urmat lucrări' 

portante ale chimiştilor şi farmaciştilor germani. In laboratoarele 
se descoperă necontenit noui îr.trebuinţări ale sulfanilamidei pe ţ 
mul medicinei. 

la capăt şi mergem, cu bra- dar sigur, la capăt. (ESS). - Inceputul l-au făcut i prindere de pUimdni a fost de 74'/0 i midei nu se va slei fncă multi! 
ţele incordate, Inainte. ~ Clădind, dela temelie, ~cu gudrOlUlI şi un colorant. Surprize- la cei netratati cu su1fanilrlmidă şi: mt. Se lucreazd acum la preTA! 

Este invins numai cine se sudoarea frunţll şi cu rah- le nu s'au mai sfdrşit apoi. :Voua numai de 22'/. la cei ·tralaţi cu cart sd fie folosite contra bolii 
dă invins. dare, piatră peste pialră, substanţă s'a născut la o tempera- acest nou leac. Exceptionale sunt, nulu i, a febrei galbene şi a mu 

Orice s'a întâmplat ~ nri- vom ajunge să împlânfăm tură inaltă prin vaporizare şi ac- cifrele cari vin din clinicile de fe-: alte infecţii. Multe din subslml 
ee se va mal intâmpla, cred' Stindardul. nostru, ll;epleri- tiunea acizi/or. Ani fnlregi oame- mei din toald lumea. Un spItal Ion: obţinute in laboratoare, din _ 
eu voi şi credeţi cu mine in tor şi falniC, pe culmIle pe nii de ştiinţă din laboratoarele donez arală cel mortalitalea femci-: elixir al "ieti!, sunt fn clipa de 
biruinţă. I care atâte! Reneraţ~i, 'i~n- germane au fost mereu fn activi- lor din cauza febre! puerp~rtlle; tă fn stadiul verificării cl!ni:e, 

Cu cât loviturile vor fi mal; tea noastra, au dont ş! au Mte, In cristalele acestei substante oore a fost din 1931 ,)ând in 19.~!~: pif succesele de până acum ale 
mari, cu atât dârjema noas-I ~~at, a~ suferit şi S'AU sac- se găsesc forte nepretuile de mare de 28'/"a scăzut acum la 8°/.. I fanilamidei, fără indoiaM că, şi· ECţ!C 
tră va trebui să fie mal ma- rLflcat sa-l implânfe. _ impor/alt/ă din punct de pedi!re Forta vindecăloare a sulfa1ll1a- \ vor fi alte succese. IJIn 

re, munca noastră mai in- ROMANI '! c:~imic. Dar. abia acum câtlna (Jni ....... ~ ..................................... ..,. 
eordată şi voinţa noastră de • '.c - " .. S'a, descope1'!l cii, această s!lllemlla-
a învinne mai fără de limttă. A vrut VOInţa, in eonh-a mid,'i cunoswlă fn toată lumea şi 

~ I~l t J.lA ... , Orice a fost, orice nemai! care a nu e pOJ". lm:.-po~r;v, folosită pentru multe alle scopuri, (ei fără adăpost să pIă~ea5( ,V 
cLirRa 

ceti. 6 Septembrie. . Domagk a fnregistrat cele din1âiu 

aşteaptă, să privim inainte. j ca o nouă greutate sa fis Q- are .5i o mare actillne ~erllpelllic(J, 
Aşa voiu face eu; a"a vă 1 dăugată la acelea pe care 19- astfel că ea constifue un leac de 

eere şi vouă destinul să fa-I' am găsittn calea· mea 1a c('(! mai mare {mioare. Profesorul 

ROMANI, Nu dau inapoI. succesc. De atunci actiunea IJ;Jtde- Berlin. Ziarul en~lez: trebui lăsa mobilele 
I Pentru voi. JUlmai (m val' diloarr a chimicalului descnp"rit "Daily !l.Iirror" se plânge, că 'drept gaj pentru şumele ,111ll 

Nu cerşlm nimic dela ni-, şi prin .o~~ voin imringe. aCl/m SD dl' ani, 1'1 fosl 'Jerificald ele un judecător trebue să ~I)~ I torate, dat fiindcă ~lceSie· Il 
meni. I ROMANI '. : mWoflT'!' de ori in mod Sllrl)/'im:ă- mcze proprietarii de ca!'c ue bile nici nu mai CXiSIă, In eli 

Omul cade când se crede, ' \ . ~ . . . urmări chidn'3ii ferent care ar fi situaţia ill 
.căzut. _ ' ISUS Jnlmile 1 ! fnr. Nenumarnle nOHl !ncl'rcăr! \ a ~u. mal ;- .. . .' "j: • 

~ . . Sl/l't În C/lrs. şi mllite djn!r~ ele 101 dm cauza ncp1.411 Chil! J_ i dl ept pentru plata chil' 
Omul moare, când se lasa GENERAL ANTONESU C I pentru locuintele lor care drept contravaloare pen 

,sunf pe cale dc a a[lca lin rezulfat . A'·. ... '1' 
............ 0 ............................ 0" ....... fl'ricit Da hi d cu .di aZI nu sunt, dccat o grămrt- rume, proprletg,rll caselor:, 

N 1- "-1 II.' t!:· . 1 rd: ar./.e ,Pe (1 .m Tne dă de ruine. Chiriasii T1CJHWO face mai bine aJ·ăUi.nd mOPE erea IZ~ O U "efft~ I~" lt1m CI! au a 'SpOZI le eacl!/'! l'XCI'P- ., • • I ~ ~. ~ • 'dia 
II U I . ~ ll.ii I$~ ~ rtS IU : tional de binefădHoare, mai Clies CItI, sc\ie zla~ul englez, au! multa ingadUl.nta, dl'Cflt. 

b-' N· - - · A i î " f tPl l'· G Iă/'I , cel putm o smgul'ă c.onsola- I caute intre rume lUerlll'l ma I e nUl IR"a~·4II!~~I~ !~ (n n ee 11 e sep ce. rer. 1 e n- .,.. 1 
WWlII Ill.~~ la ti. III [ tâlnite plină acum fn tratamentul tiune, anume, aceea <le a nu ţlOase ale ChIrIaşIlor or. 

G e rm ~ ~ -. '!!C ! boli/ar infectioase. sll~t uşor. (,lIi/a- QH •••• OH~calw08:!)O~OS~.~ ... "~8"Me&O 
~ tn Uite. In prpparatele da1va(e drn 5U/-

Stlsmi(ifoCCiI Romani (ESS). - Printre preocuparile' perpetuum mohile de categoria 2-a. : fanilamidă se găseşte o fort(J ne· 
de predilecţie a secolelor trecute Este vorba de maşinile şi apara- i cllnosmfă pdnă acum 'n /nr:dico
era iş re-aIizarea lui perpetuum tele, care merg, nu datorită . unei: me!,fele chimice. Efectele acestor 
mobile, adică a unei ma,?ini, care forţe molol'ice, ci prin intervenHa: medicnmenfe, aII fost probate fn ex de Prof. Dr. Linke dela Universitatea ca 
sA se mişte m continu, fără să fie unei energii, care le înconjoară, i peril'nfe ne-numărate, fdcufe al;upra Frankfurt De Hain Profesorul Linke dela {fni :/or 
alimentată cu forlă din afară. Fizi- ; cum ar fi de pildă căldura pămfm- ; an;mq1rl()r. lIfii (1(' animale au 're sitatea din Frankfurt pe M'ai 
cienii moderni au demoll<;trat impo tului. Din această categorie 'ac, burt să fie sacrificatr-, fna!nfe ca este cel mai de seamă me 'imi 
sibilitatea acestei realizări, toate parte barometrul, aparatele cu ace i nrml nrenarat să fip folosit aSlIpra rolog german. El ne.a Iri ~o 
!ncerdrle cMona diletanţi fiind magnetice, etc. I omului. - dar aceasta c.u atâla si aceste consideraţi uni gene' ~ 
p.rivite cu surâsuri, Şi totuşi ~ste 1 Se poate spune deasemenea că i q~lran~ă, 'nrl1t nu mai eXlsl(J acuma ___ ' . asupra seismicităţii Roma·' wn 
Ciudat c~ nu .s'a renunţat ~otUŞI la şi. motor;le. miseale ,ile "ânt sunt 1 rlsrllrr. . . ,.1 ('ESS).'· - Prin seismicitafe se fn' tâmplate în România in ultimI! p~ 
această lde~ ŞI dI In cele dm lIrm1i (lin ace~aşi categol·'e. Sunt ener- i Mecamsmul ·de actiune al sulfam I te lege frecventa cutremurelol' care de ani lată aceste cutremure, ~ 
tc~hnicienii serioşi, cu. dcoscbi)'e ]a I g.ii, care stau la î~lde~?na noa~.I\'1i, l{lmid~lor se .tntinde .'a un mare i se simt, In medie anuald fn/r'o Q_! La 6· Aprilie 1790 a avui loc JI'L!I 

VIena, a ~eluat exper1entel~ pr~-. ŞI care ar putea f, ~tlll~ate: - fUe- ! număI ~e bol! bacterlene. su~cesull numiM regiune. Astfel seismicita-! Bucureşti un puternic cu/remur,:l 
iru a se aJlmge la descoperIre fal- renta de t<,mperatllra. ihferen1a de: esfe mal ales mare asupra 'lt~epto- I tea Germaniei a fost stabilită acum s' resimtit pdnă la Lem .' 

1 b' . . T ă'I d' I lnfec' . re a 'eUl moslI ui. perpetuum mo Jle. pre~llme a a~rl!!u',. ('te. n ~CC;lst ; COCI or, ar. ŞI a~upra ce or. - 1 cdţiva ani la Indicele de 0.1, cea' (n Crimeia. şi la Conslantlno .~ 
S'a pornit acum dela faptul că, directie tocmai Jll('r!'~7.ă [\(,U!1l la taţi c~. stafl/ococl. Streptaco<:! sunt; ce fnseamnă UIt cutremur __ ·aar i La 17 Septembrie 18'21 a incepu,;e. 

dacă nu există. până acum l~n ppr- '2ena . ~o('tor111 ?OC7.CkllJ, ca~c ;,rea bacferllle, car~ pr~"oacd febra 11l~- , foarte slab _ la zece ani odaM. i cutremur, care s'a repetat timp "'r.~ 
petuum mobJ!ed('săvâr.~Jt, rn sa 11t1!17.('7.e "caMura inconlnratoa- erperald, apr1nder1Ce de pMmâ~'. ·ln ultfmele decenii seismicitafea I câte /ulli şi ale cărui pagube b 
schimb de mul!ă vreme există lin '. re" ca foMă motorice, ~carlatina şi multe cite boli: slafllo aceasta a crescut aşa cd acum poa ! f I vaesimtilc mai cu seamă la.~ 

'. it t··1 f . ., os r > ',III 
COCII pro"oac s~lpura II e, ":I~n- . le fi "orba de un indice de O.:l '. Şi acesla s'a simtit pdnd la lf r 
cu/ele. "tefansul ŞI. alte abcese ŞI In~ Sei~micilatea Greciei este de 150 _ : laiev şi la Odessa. La 23 Sepl li 

STATUTUL JIDANILOR IN ~~RAN~rA f1ama/ll. Multe. drntre ~('f(,Sf~ ~;~l,fn Chile ea (nlrere cifra de 1000 -'ibrie 1829, a fost comple.ctdl, !ne 
• .~lIn' frer/ate bIne cu ~Il on.l a.m,. " rât priveşte restlll Ba/canilor şi i un saf din districtul Olmopol ~J 1e! 

(ESS). - Marile zguduiri I tăm activitatea unei comuni I '''': o r111 I cllm actlone~z(J Chlm!caml, ! România. ea esle de 15. Daforitd: atunci, la Bucureşti au fost dl "pl 
provoacă, de cele mai multe 1 tăU spirituale, care, ori câte . n a fost rnrt'l lă.murlt pdnd t~ amif-I acestui fapt, România nu face par- se 150 de Case. Acest cutremur J 
ori, schimbări brusce de opi calităti ar avea, s'a situat in- n~mte. Se admIte. cif :'. actl()nell~lf i te dintre tdrile unde cutremurele, fost simtit fn Ungaria, Tran5', ti 
nii, care şi acestea la rândUl/ totdeauna în afara cOn1lmI- d'rec~ a.mpra coc!lor .Şl 'di! orqa11lS- sunt dese. cea mai mare parte Il nia şi rn Ucraina. La 23 Irum, c 
lor sunt traduse în fapt mai t ăUi franceze. Cred('m că si n m!1!~l! p."'e~~ slf uC1di! aceste bac şcsului Munteniei şi Moldovei, 0- 1839 a Qfmt loc un puternic cu )oe 
de grabă decât s'ar fi tntâm-I guri francezii sunt acei CA!'e ferI[ pr'me]dlom:l'. vdnd seismicitalea sub 10. mur la Râmnicul Sărat şi In rm :w 
plat în m?d o~işnuit. Ac~a- trebue s~. a~h~_. răRp~Indpl'(,p. In timp ce fnainfe fn Mwrile (le Cufremur;'e car~ au fost simţite jurimi, Cu aceasUi ocazie pd 'ii] 

sta este ~l~~aţla ~e ~stăZl a I con~uce~;l t:1rll . ]~r. ?\ II .\'~('m ('ri~inpl din 20 de bolna!Ji ml1reau rn Romdma, nlI~ş1, ave. U!l origfna I tul a crăpa~fn numeroase 10 :~'i 
problemeI JldoveştI dm Fran ca )ldann F:~1 mal COllStl tu(' 1 .~nll 2, iar dintre conii ~", as- 'n Carpati. ci tnfr o regiune 5ilua-. A fost simtit pdnd la Orşova ~ .. n, 

ta. Nu-i de mult, de când la llf)j un ~tat in stat". In::i SP tnrrnistrează 10 1000 de ca- fă ro Est de Bucureşti, (nlre Olte- :'lslambul. La 1.1. August 1864 a 
Parisul trecea drept un Eldo Din areste declaratii rf'l(,- :-I'ri mni p"tin decât 1 caz mOT- n'fa şi erWfraşi, unde s'au fnregis- i un distrugător cutremur la :1, 
rado al tuturor organizatii- ~e ril Franta nu mai vrea să 'nI, SI1('Cp~e la fel de mf1ri s'all r·b- trai maximum (le osci/iatii. 'Anl1- raşl, 100 kilometrii Est de_ B r I 
lor jidoveşti, autohtone şi in fi e ~ţara nemărg-inită lihcl'- fin,,' ''1 fdm' mll'rllerali'f. ]I("lIe ·mite regiuni (lin muntii Romdniei reşli. La fnceputul lui Ma1u. 11 
ternaţionale. Deasemenea nu tăţii, libpl'tate, care a avut m;; nI' mame /lI1 fn,~' srrînnlr ada pot fi fmil 'desemnate ca, epicpnlrp au fost distruse T! case fn p~d '!IO 

meroase cercuri de emigran- aCS!R'llr şi partea ci bunii mO'l.rfl' ,lI' nOII' lrac. r:ercf'f(frile 'de cutremure. Cutremure mif10cii 1 Soroca. Ultimul cutremur mal!e. 
ţi germani işi instalaseră pentru Franţa, dar care 3. mI (1iHn~ aC/lm atât dedl'lJ(1rle. tn- ~'au proa11~ fn rerril1nea Buzlfn- re a fost la 14 Octombrie 1~1)'!. i, 
aci cartierul lor general. A- dus-o totusi la catastrofa de rtil s'a putllt obtine 'din !m'Tanila- lMmniC1l1 S(Jraf. Zone cnnMl'uft> I cesta a provocat paqube m~1 OlM, 

tum !';Î Fi'an,a a elaborat un astăzi. Se pare, că şi france- midil un preparat foaTte activ fm- "de cutremure se află si rn "eqfu- Iia Oltenita şi la Giurgiu ŞI Ba ·l~ , . t II 
statut al jidanilor, care prc- zii au inteles că, un popor llofrit)a nprinderii ae pU1mdni. Tre "pa Tasi. preC11m şi rnfre PrTIf ;0;;. simtit fn 'oatd Romdnta, ~ ·lt 

vede. stăvilarea invazie.i jido- trebue .să fie condu~ numai fme s(J faclf totuşi o micl'f rezervl'f, Ni!:trn. R"(Jiunea principallffn C(I-: ria. 1n ~ngariQ şi.'~ anum1tt 

veşti in Fran~a, Aba. chiar în- d! acel, care. sunt f!e a,celaş Nu toate ,el11rilede aprinderi -de rf' ~e nro~,"~ clltremurele p.~te II. I ale ~us~e~ şi TurCieI. •. estr' ~ 
lăturarea desavarşltă a ele· ~;:l.nge; numaI aceştIa il pot nU1mdni pot fi vindl'cafl' de noul nia O/femta-C?f7"msl. care ~f! Tlrf'-! SelSmlc!tafl'Q Romdmel k 

ment.elor Jidoveşti din viaţa dicta formele de viată. P~n- preparat. Succese foarte 'memnate .1t/1lf1esfe p"dn(J aproanl' "de Br;ma. I rocferizald prin cutremure ' :~ 
ei. Aceasta este o dovadă că tru a se ahtnl2'e la aceasta, şe g'nl! obtinut 'n frafllment!ll blenora In manualul ae Geofizicd Seismo I cutremure catastrofale reprn'illl 1, 
şi poporul francez a tras tun cere in nrimu] rH:nd ca Ji da- (fiei şi al scarlatinci, In cazl1rrle. I f S· b ..., 1 1 d'·d At 1 • ter"ale ile ~ ,I! . t. ... . . . /. 1 ' 1 b-"t logu pro. le erg, ue a ena, po-. u-se ecu a tn u , damentale nvătămmte. nn să fIe exc.1usi din viaţa. de reumatism ar ICU ar Sa sa 1 I . I :11 

D. Baudoin, ministrul de nub1ică a Fl'lmtei. In fnche- ('I'f accesele ain timpul s('himMrf~ meneşte de 7 mart cutremure In- ani. 

externe a1 Franţ.ei, a făcut iere, ·d. B9.uctoin a snu~ f'ii, lor 'd(' lIreme (lisplfrean repC'fle şi 4I ...... ~.~.~.H.41.Jet~ .... M~~""~NH .. H .. ~ .... " .. -.."q 
de cudfnd declaratii asupra e~te ae părere că. Tlrin fl('pa- rif al'rt'sele (le reumatism articlliar 
spiritulUi, in care a fORt cre- l'ltă lp.e-('. R1.1Vprnlll R. fncnf lJn ocute disnăreau fn 5 zile. Surprfn
a.t si decretat şi scopul ce Re tnqpmm~t na~ 1n oomAniul zi'ffoare este o constatare făcltlll fn 
urrnăreste prin Statutul jida MtlvA'ardării comunităţii fl'an N,oiunM Piftshurn '(lin Sta!ele u
nilor. "Ne-am ded~ ~ă liml- rp7,p. nite.MorfnTifnfea fiOrnal1ilor al' Q. 

-. UWR09 .... ',OO .. __ AJIMl --.~_U~·~~~>ţ·-' 

Cljamberlaln a murIt n 
LonCira. - Agenţia Reuter comu- \ locuinţa sa, fostul prim-mi~l$t" 1 

nici: Sâmbli.tă, 9 NoemvrIe, la yâr- Angliei, CharJie Chamberl8 m, I 
sta de 71 ani, a Incetat din Tia\ă, la '; ~ "( 
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