
01'.;/''--::'' 

r , 
.- I 

.-~ -

! , 
Du_'Dee" .. 6. Ocfo.Jnbrie lfJ40 

de ati r nl ar e rom â ne ase ă 
lD9C"ls sub Nr. 13/1938 Trib. Arad 

r~ ............................... ~ .................... __ ~ .............. """"" __ '" 

I APARE SUB CONDUCEREA L ABON AMENTE: 

UNUI ,COMITET 
lei 20f),- Bănci, industril,lnst 

- Lei 000,- part, şi publice Lei 1000,-

.... u .... _snri contra falşilor 
lelfionari 

./lular.fjie 

RedactIa şI Admfalstrufla: 
A.RAD, S1.r. ceoşCA Nr_ 7 

7'mlşoara 

----------------------- "'" eCOnOD11Ca 
Pentru toate timpurlle şi ba despre vreo autarhie cas- I cheltuit pe produsele lor să 

Ministerul de in· i aflale in serviciul administrativ şi· pentru~ toa~e nea~urile, ca~i! ni.că, _deşi, p~ec~m am spu~, ; r~mână la ~oi şi in oric~. c~z 
comunică: I politienesc, sunt prevăzute cu fmplÎ vor sa cladeasca pe adevar ea insaşi aplicata la lucrurI- ! sa nu deplndem de straIna-

strdine de mişcarea le- \ terniciri speciale emanate tiela or-. şi raţiune, şi să nu fie la ehe le cu !,uti~ţ~, nu .poa!e. adu- tate fn nici un chip? 
fmbrdcate fn cămc1şi legio- ~ ganele ministerului de interne. : r~~ul a1tor~, form?la autar I ce ~ecat bntşte!1 fen~lre ~ l~ AI dar mi se va spune eă 

se prezintă la diferite alltOri-1 Cererile acestora dacd sunt fn hica a fost ŞI este Singura ca . adapostul unei cat mal .. m ••. Il acestea ~unt a~cent~ ale u-
de stat şi persoane parilculare, cadrul legal pot fi satisfăcute. Mi-, le de urmat. . . ,independente de factorll dIn n.ui retoI'lsm eftin, ca lucru
~umele organizaţiei legionare ~. I nisterul atrage atentiunea tuturor, i Jud~ta ŞI expe~!enţ"l o. afara. nle nu se p~tr~ toc~~ aşa 
ade de autoritate. că actele abusive care s'au comis. spun ~Imped_e: este rau câ~d I D~r aci ~te v~rba de au: de sim~l~, ca nasc?clrlle şi 

aceste elemente trebuiesc zi/ele acestea au fost puse la cale I nu ai II?- casa tot c~:ţi t!ebme tarhia ~aţi~nala, şi slava capacitanle technlc:e!l~. se 
ar.state ŞI· dale pe mAlta d le t 't ă' d' l' şi depmzi de alţ11; ca.nd te DomnulUI, ca o astfel de aU-li nasc pretutindeni, ca clvlltza 

" u e e men e s r me e mIşcarea e- I . fi li t ~ A A ti' fi' 1 
politieneşti pentru (l fi gionară pentru a compromite ac- i împrumuti ~u dobânzi. l~zur~ tarh~e poate ap ca ~ In ~n- I ţia VlD~A c~ u~~ e dbe CllC~ a-
şi predate justiţiei, ţiunea de ordine şi fndre tare in- I re, te amemnţă proprie a~ .. treg~me sau a~r?ape In J~-·I !' nes anJem a a unur or, 
adevărate legionare treprinsă de gu ern p I cu evacuarea, nu-ţi poţi 10-. treglme fn tarile unde pa- ca valuta sau puterea de a-

. v , gădui nimic din ceiace dă . mântuI este inzestrat cu de I chiziţie a monedei naţionale 
'f.W"~IQi~t04~QGQQ~IQ4iMilll~~~~ItiiMiKH~~IiHi)CiKiICKl~KKI: farmec vieţii şi tremuri pen- ,toate şi poate produce de este - tocmai ea - In func-

i tru ziua de mâine, pentru toate. tie de factori din afară hota· 

~uinlele lui 
~OLF HI'LER,-rel~nu la 

Isoarta alor tăi de acasă, flă- I Ce-f trebuie de exemplu relor, etc., etc. 

I 
mânzl şi goi, cari stropesc României, tară a holdelor ne In urma exempleldr date 
cu amare lacrimi mâna ce· sfârşite, a plaiurilor acoperi- de mine, reflexe ale lnţelep"nnrl9 ! nu le întinde nici o bucurie. te CU vii, a codrilor secui ari, . clunii celor ce trăiesc depar· 

Niwbi Il! Ce bine tl~:4{au ai noştri, 'a zăcămintelor de petrol, de! te de stricăciunea de gândire 
... I bătrânu, nu mai. departe de- 'sare, de cărbuni, gaz metan, ~ şi simţire a oraşeloT, in 

cu care a deschis Adolf i limbajul bombelor germane. 1 cât acum câteva decenii în etc.?.. i contact nemijlocit CU natu-l' a doua clapă a operii de aju I Când Anglia a intrat in războiu I urmă, când agoniseau toate! Ce-i trebuie decât drago- ra, CU mân11e vânjos incor
pentru iarnă, la 4 Scptcm- : acum un an, ea afirma pretutin-; cele necesare numai prin stea de neam din partea tu- date pe plug şi cu ochii in-

~ n'a fost in genul declar::l\i,~i 'deni: "Avem un aliat prelios·'. A- i munca braţelor lor, del~ pâi- ,turor oamenilor aflaţi în ser dreptati cucernic spre aza· 
Jă în ultima sa cllyântare dm cest aliat se numea genel'aiul Rcvo- I nea cea de toate zilele şi pâ- . viciul ei?! t rul celor veşnici, cred că s'a 
:hslag, când a cerut englezilor lu~ia, care după afirmJţiunlle lor,: nă la zăvelca cea măestrit l De ce să exportăm noi ma- ,inteles de care parte stă ade 
ctr'un apel ]a raţiune, să încete- urma să sosească grabnic cu tn.;pa. ţesută, dela cămaşa cu hor- teriile prime aflate din bel- i vărul şi unde este eroarea. 
,~est războiu, care nu mai are in ajutor, Din nenorocire, la izbuc- botă şi borangic, şi până la şuq în ţară şi apoi să le im- I Dp-Ia întelepciunea lor să 
,n rost; totuşi, el fiind discur- nirea ostilităţilor, el n'a mai putut chiUmul cu admirabile infIo- ,portăm prelucrate in pro(lu- ne inspirăm şi nu dela savan 
mui om de stat, de care atârnă fi găsit nicăieri, rituri. se technice sau Industriale, tele teorii ale unor interesati 
na Europei, prezintă ,) deosebi- Mai târziu englezii 3U spus r.lt- Evident că sunt lucrud pe când am putea să fnfiinţăm sau în cel mal bun caz ale u-
mportanţă politică, In această ceva: "Am găsit un nou p,cmral a- cari nu ti-le poţi face singur şi noi cât mai multe fn!lu- nor greşiţi. 
mta!'e, Adolf Hitler a făcut alu- liat: dl. general Foametea". "'cum, în casă, dar aci nu este vor- strii în tară, pentru ca banul CORIOLAN BARBAT 
ia punctele esenţiale din ultima după cât pare, britanicii se află in Q4.?~C:g{}~~~~~OQgg~Q~QQQ~'l~~ 
cuyântare din Reichstag şi refe· căutare, pe urma unui al Il ellt'~~ H
j:I·~e la schimbarea fundamen- Hat care se numeşte: ~,ncral Iar- PA CTUL BERLIN - ROMA.-TOKIO ; a situaţiei politice, foarte vag, nă; desigur că şi el va da acdaş 
,:ăugat: "Eu am întins adesea \) sprijin, pe care l'a dat şi ceilalţi BERLIN. In capitalele Berlin,! re de seamli deja pdnli acum ţ(n-I În Europa şi fn Asia răsăriie.mă 
'ă poporului englez pentru a ne doi domni generali, Roma şi Tokio, pactul semmzl Îl1- ! Iru Axa Berlin-Roma, cu/mintind I! sub conducerea celor (rei p'.1/'tller 

ta Inţelege; acesta a fo,t p]anul I Dacii Anglia are numairleeftt lle. tr'un cadru solemn de dilre r'![Jrl'- : pe de o parte fn vointa de a /imila ai pactului. 
~icii mele externe; am amintit! voie de astfel de generali, noi poate zentanlii acestor trei state, e privit j lea/rul de ril.zboiu, pe de al/ă p(Jr- Natura pactului păşC'şle as/fel cIr 

I lCest lucru acum câlvu fimp, 0- I le-am putea recomanda unul mai ca un bloc de puteri, care şi-au a- : ie in asigurări eficace militare . fn I mult peste asigurarea impolriva 
parI i pentru totdeauna; aCum mă. 'sumat răspunderea pentru nOtla or contra tuturor tendintelor de .'JIIT!- unei extinderi a răsboiului, El r;rea 
uedi.;ătesc de luptă, până ce !;c va I bu~, pe care e"enh~al~ ~l ,pot r~ce dine În Europa şi fn Aş:a, fiind tot dere. Clauzula miliiară a pacli!lui să aşeze temelIile pentru o pace de 
rop~·joce o perfectă clarificare", In: chIar mareşa} al ImparatIeI br'Ita- odată hotărfie de a realIza fără intră În vigoare numai, dacă pllie- l.durată a viitorului, El slablfizctlză 
ale, iită ultimă frază, stă marca dC'o! nice: e vorba de domnul gem'ral nICI-un compromis aceasld :tOIUl riie, care fncli nu pârticipd la ri'is-I functilmea de conducere li A,x'?i rn 

·:e dintre discursul tinut de I Bluff. Acesta ni s'ar părea Cl"l mai rânduire, respingdnd - fn ca: da-. l)oill, s'ar amesteca cu inientit! ('5- f spatiul european şi cea a laponie l 

toa. ':er l~ 4 Sep~en:'brie şi !?ate :e- solid aHat. Desigur că pe J:el'l11::mi, cd s'ar ivi necesitatea - cu {or/ă iilă impotriva unuia dintre semna-II in spatiul Asiei mau. Această regie 
,e discursurI ţmute mal înam-, .. armată orice lnmixtiune dinir'o a iarii padu/uL Consecinte militare I mentare tnseamnă, transpus rn 
, • ' " nU-l Tor putea- înVinge '1hant,~le cu t' t tă P t / ',' d' t eveni Ju~acc Anglta a tăiat Mlce lJun ... T , t('rlă, par ~ ,rncompe en . . ar~ 11 I neml}loc!le n~ va avea . eCI aces practiceI, hotărârea, de a respinge 

'. :e Intelegere, refuzând propune· I astfel de generah, cu ~l iusă, E'n- trebUIe prwlt deasemenea ŞI ca o, pact după ,vomta partnertlor, Ffl- Înainte de toale pretentii engleze te Fiihrerului, a rămas ca lupta glezii pot prosti propriul lor po· contra-greutate fald de Cllenl.wle cacitalea sa e resfrânsă la r.f1zul in aceste spatii şi de a se opune 
. eia '1rîdă asupra soartei ·';vcnimcn- por; germanii, cari au învăţ.at să I fortări londoneze, de a extinde răs: când o terfă putere s'ar a/ăltp'n fn erlcntlla/elor preten(iuni ale unor 
~ r: ce vor urma. Anglia a simţit! cunoascll de mult pe englezi nu pot! borul prin implicarea altor puteri, . mod activ Angliei. ferte puteri. Respingerea unor (1$(:-

,iar )r()pria-~ pie~e, câteva _Zile m~i I fi în duşi in eroare, I Aceste te,ndinle engleze. de a extin-! Cea mai mare aten.fie o m~rt/J m('nea pretentiuni, aşa se subUniea 
.i for .u, dupa discursul FUhr~rlllU1'1 C' d . I de răsbotul, au fost deja de ade,~('a- faptul că Uniunea Souletelor (J"(ll'e zif la Berlin, nu se fndreapfă fn con , , ', an va suna ora nOi vom pune , . ,. l' .. 
~rte 0Zltatea cuvlnte~or sale, Engle- , . ori baza unor hotărin ml/ltare ŞI: fntr'un rol deosebIt fa(d de cele frel tra fertelor popoare ca atare, ci nu 
ăti :tlU .deacum inamte, că f.erma- In front contra genel1shlor ,Foame- multor tragedii. Pactul ('('lor trei: state semnalare aMt fn textul pac- mai fn contra acelor straturi ş; ca-
lC b· ~u mai permite, fără $1\ reac: te, Iarnă, sau Blu~f, pe Tlgorosul I puteri ~el~ !!erlin continuli deci a- ; t~!1ui, cât şi ffi . declaratiunile 1r,so- ste all fost definite de termino1ogia 
ul . ze Ca să se producă 9tacurl domn general: Fapta. cele prinCipII, care au fost dătiHoa- tltoare, Cele treI state conSIderă Ta Axei ca "democrafia plulocratică", 
itelOt ;Qrne aviat~ce, asupr~ caselor ş~, ~QQgQWQggQGQQ~.'MMMUiM~gQggQQ99eQQOQ~~ I porturile lor cu Uniunea SO~lictică şi pentru care notiune Anglia ŞI 

,Ot, a curţIlor tăramlor, a şroh A 1_ ...... ... - • .... -. păd'l slIb al'l'entul acordurIlor exlS prietenii slii ideologici constitrHe 
:i,a spital~lo~ şi că, cuvintele: ng la fara graSlml SI CarnUrl:tl'nte şi c/Jentual viitoare, aC01:dllri exponentii cri mai actiui. A,cestor 
\O~ impiedIca, ID11l0pei'lle a- . I ce garantoozli pace-a CII Unl1/flea cercuri şi ideilor lor, relevă ccr('ll-

"r pIrati de noapte", - s'au tra COPENIIAGA. Depend~nta creş- r că, cum scrie :ZIarul "Daily Ex-: Sm';r/lcli. Deaceea se crede Ta Wil- riIe berlineze, blocul nOII le opune 
In fapt câteva zile, Nu lIumai ierii vitelor engleze de imporiul de! press" necesitatea de a tăia două: hc1mstrasse, cit nici-o neÎntelf'!lI're ideile socialI', cum Ie-Q format rl'

Miniira, gurile ,T~m~!lei şi coastele fur~je s'a lrans/or~at acum fnlr'un l sferturi ~/e por~il,or englez, D~t: asupra caracterului turbllritlor de !Jol[l(ia $i schimbările sfruclrlP'nle 
. ud ale Anghel. CI multe oJ':lşe, pericol cum nu 1 a crezut POSlbllj'/llnd că lipseşte ŞI Importul de 51a- ! pace al acestui paei nu poate ~ul fie ale celor trei nati[mi participnloa

Fun~, ·,1rt~nte di~ punct de ~ed,~re mi nici -'!Il, eJlglez ~cum şase lun;' Ni- niml din Danem~rca şi din alte tiiri j imposibilli. Textul tratatului pre- re. Rezumtindu-se continlltul (lcor
Imer! " ~m Anglia, au deTemt un .. ~e m~nr n.a ,socoili cu blo,l.Ylrea totald I fn urma .blocadel t~tale, se 'prevede! elim si aloootillnile celor trei reple- dulu; celor trei puteri, paei tiI im
lortul t Inrern, Iar răspun"ul lui IIlt- a insuleI ŞI deaceea nu s au luat mă- pentru wrnă o /lpsd serlOasit de i.untanti de gllVern deschid pe dea- plicli pentru prezent asigurarea şi 

;a I~~rebarea: - "d?ce oare. n.u surile nec~sare nici p~~tru strdnge-! grli~imi şi carne, care va duce pro-; supra drumul pentru Ulrgirea s!!>te sprijinirea reriprocli În conlra ge
.Yăe1 ? , pe ]An~,1l cuvl?tele: "llm~ rea rdmăşlfelor ~r~prZl pen~ru hra- 1 babl1 l~ o ~educere şi mai ~are . a i mII/IIi politic şi militar, desvollal in I nerafi=i'iri~ rifsboiulu~ şi pentru ~,j~~ 
.. el Ta vem a ,m~l clpltllt ,ŞI. nli dt! rngrifşa.t .mcl penlrrr Impo~fuTI ratllmll~r. SI a,~ffe/ la o . Înraulă/lre ,acest paei, tuturor popoarelor core I tor legea zncontesfablili a ordndtllrrl 

11 răspuns mal hmŢlrde prm de furale suflczente, Acuma re rldl- a aprovlzl0nărzior cu a/lmente. recunosc principÎ!l/ nouei ortlndlliri fn spatii mari, ,,". . ., 
.~ -~.,~:.~.~~~ 
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erl mal sliect local OI. distractii al AraduluI este CAFEnEAUA Si RESTAURAftIUl"DACIA' 
inform,aţiuni I CEASUftl~;:~~~ l\ieCO:~~ II 

zunar ŞI brăţare pc. doamne 
"marCă reuumită", asortiment 

Bucureşti. - .Joi, la orela soU' de II. S. Regina Mamă bogat şi ehia la 

COLŢUL UTERA 

11, M. S. Regele Mihai 1 in- Elena, a trecut eu maşina 
I priu Braşov spre Bran, va nllDJ~4NN 

# • 

Pentru scolarii 
• 
4 Uhete şi paololl 

de gimnastiCă, la 
~ 
~ Fratii Aooonui 

~ 

nind dela Sinaia . 
• 

i 

I 

Atena. - Corespondentul VN B 
alllwtd că, noud avioane brlla!llce 
care au fost nevoile să aleriscze în 
IIsula Creta, au fost confis01te de 

ollio,·jlillile greceşti, iar echipilf1ti
e internate. 

• 
Brma. DNB anunlă: Ministerul 

f 

r 

bijutier 
Arad, Palatul Mlnorllilor 

Instinctul 
de conservare 

- lnchipueşte-ţi, dragă, pISIca 
mi-a pdlruns asUl.zÎ în cămară şi a 
mdncat tot, afard de budinca făcutd 
de nevastd-mea! 

- Păi, da! E recunoscut t"ns/lnc
lui de conservare al animalelor ... 

~ A RA O, 
4 visa-vis cu Primăria t 

rancez al marinei a anunţat la 
Vichy. că distrugătorul "Auda
ipux" a suferit stricăciuni in tim

pul luptelor dpla Dakar şi a fost 
cuhmdaL t s 

• 
Blondă sau brund 

- Cum, nu şti dacă soţia 
d-tale e blondă sau brună? 

- Fireşte, o aştept să vină 
dela coafor. 

Lemae de loc 
I 

el. l-a 18", eu, earpn, i!tla fi bOII, la i 

DePDzUul A U F R le H T i 

I IRAD, Str, 0111. lallm 15 
TELHroN 18 ~ 89 

~~r~tj Lemne de foc 
bune şi ~ HiDe, vizitaţi depozitul 
"Ol'[§ (pe fostul loc Oravetz 
ŞI Hullănder) "rad, Pţa. Arenei 

TELBFON 14 - 11 

tIG •• ~· VJs frum.Ofl 

- Am avut un vis frumos. 
- Ce ai visat? 
- Pe soaCra mca. 

I Cistigurile 
DE ~RETU'INDENI Statelor-Unite re-

U It 
- d- - - Păi, asta-i coşmar. POST L zu a IRlnarmare. - Nu, dragd. Se fdcea că o con-

DE 1tIINISTRU Dinlr'o dare de seamă, care până1duc('am la groapă. 
acum nu fusese dară publicitălil, I 

In Japonia poslul de mini"ll'u rou se poate v~dea in ce măsur:l. par- Timpuri grele 
8 un post tocmai ~igur şi lista r,rim- ticipă industria grea it St~telor-, 
miniştrilor asasinat' e destul de Unite la valul de inarmare. O ~ti-I Un client examinând o bucată de 
lungă. nt demnă de toată încredero.!a, şi. săpun: 

Nu e deci de mirare, că delualul care emani dela funcponari sup('- I - E bun săpunul acesta? 
prim ministru nipon, prin\ul Fumi- riori dela \Nashington, înfălişând I - Foarte bun şi afără de asta e 
nlero Konoye vrea să-,i ia oa1-e (a- situaţia afacerilor şi pcrsoectlyclc şi economic, e deajuns să te speli 
re precauliuni spre a scăpa tlc !I' programului de înarmări ~l SI ale- cu el odată la patru zile ... 
meninţarea ullor accidente profe- II lor-Unite, ajunge la conclUlia. că 
sloRale. Printesa Konoye mai t<les, tiţi ani buni şi că, după toate »1'0- L:a teatru 
C (oal'te îngrijorată pentru SOIul său babiJilătile ya atinge şi Cifra l'~all· 

~i împăratul însăşi a fost de părere zată în 1929, socotit dr~pt cel mai - De ce ai aplaudat cu a-
- cit- ccl-înatinalt slujitor at ~-ătr 1re- bun" an. - - .. tâta entuziasrn? ' 

bue pus la adăpost, a~tfel că s'a Această afirmatie corespunde de. - Autorul imi datorează o 
luat ~otăJ·.îrea să se constl~llia~t'ă un altfel şi cu un manifeet al fed"~l'a-: sumă de bani; aş vrea ca ple 
nou Imobl1 pentru pre~cdllllia c·m- ţiei muncitortlol' americani (Ameri i sa să aibă succes ... 
sili ului. can Federation of Labol1r), l':lre I 

Ca exterior, acest imobil e 1) ill- i vorbeşte despre aceleaşi {.âştiguti. Om de treabd 
Căpătoare vilă, spatioasi şi nimic I Faptul că acţiunile n'au inrcglstr:\t r . 
mai mult. In realitate insă, ea e o G ~reştere proporţională este în- -Cu~ vr~i leafa Inainte; dar da-
adevărată fortăreaţă. Toti pCI'clii reg1,strat de această A.FL. drept I cii mOri mdlIle? 
şi tGate plafoande sunt din belon teama de a nu atrage o sporIre a - Nil, d-Ie director, eu sunt om 
armat, putând rezista la orice CI- impozitului pe câştiguri. A~est de treabă şi nu fac aşa ceua! 
plozie nu numai de Bombe, d~r nou impozit se percepe la uu anu· 
<:hiar de obuze. Biroul primului mi mit procent de câ,tig. Cursul s('ă- Cum __ _ 
nistru e apărat de un paravan din zut al acţiunilor mai f!ste şi în 
oţelblindat. Parchetul fiecărei ind funcţie de faptul că Europa se a- - Ascultă Marito, am trei 
peri se poate deschide sllb picioa- flă in războiu este în legătură dea- I invitati in astă seară la ma
rele "nepoftiţilor", făcându-i să ca I semeneoa cu lnfrângerea Angliei. A- I să, deci să găteşti după cum 
dă tn nişte celule subterane_ In a- ceste lămuriri au stârnit o mare I trebue. 
fară de acestea, imobilul e prevăzut' senzaţie. Ele arată în acchş t:mp \ -' Bine coniţă, dar nu mi
cu un intreg sistem de sem_laic iu- dece politica de inarmare • St'tt"'-l aţi spus dacă să gătesc pen~ 
mÎnoase şi radiofonice. lor-Unite găseşte atAţia ~u;;tEnători. I.ru ca musafirii să mai vie 
. Se~itorii del~ preşedintia COli si- (..Contnr') sau să nu mai vie la masă? 

lmlu\ sunt aleşl cu foarle _ mare Q 
grijă. Un inalt funcţional' al mini-~ L:ogodnlcul 
sterului de interne îi jnitiază, în- Mita 
cetul cu incetul, 'In tainele [mliir!!- 1"1 u pUblltl111e - Cocuta nu mai vrea sd ştie ni

mic de logodnicul ei. -iei. De altminteri însăşi primul mi
~istru şi sotia sa AU fost nevoiti să 
urmeze acest .. curs de siguranţă", 
spre a şti cum să se folosca.<;că de 
toate mijloacele de apăral'e. 

• 
IIlelu din sftmanlele 

totUDOIUI 
SOFIA. In Bulgaria se intreprind 

acitwlmente incercări de a scoale 
in stil mare uleiu din sitmântele tu
tunului. S'a constatat, cd pe un ha. 
pot fi scoase până 200 kg. sămdnte 
de tutun. Din recolla anuală a Bul
gariei, se speră a pu/ea produce fi 
mii. kg. de sămdn~ de tutlln, din 
care ar rezulta 2,4 milo kg. ulei!l, 
ClJfe este de folos atât pentru indu
siria. de grăsimi cdi şi pcntru sco
puri industriale. Inspectoratele ag
ricole (lU fost auizate de a se ocupa 
cu acest plan şi de a intreprinde 
llu;l'ările preparatorll . 

• 

LOTERIA. populară: un loz 
50 lei, tragerea zilnică Banca 
Goldschmidt. 
-~~"---_--'..'--------

CU PREŢURI VECHi. puteti cum 
păr4 la Roi covoare orientale şi in
eigene, mobile moderne şi bucdlă
rii. TEMPO, casă de comision, 
Arad, Palalul Fischer E/i%. 
-----------~--

- Da, pentrucd acum ştie prea 
multe. 

Recomandalle bund 
-:- Stofa aceasta e modernă'! 
..... Cel mai nou desen, 
- Şi nu se decolorează la soare? 
- Doamne fereşte! De doi ant 

stă În vitrină şi nici nu se cu
CA DT MOBILIER pentru noaşte! 

instalarea unui local restau-
rant cafenea. A se adresa la 
administratia ziarului, sau Cerem poştei să-şi facă tia 
prin telefen 19-91, între Of'e- torla şi să ne predea ziarul 
le 8-10 şi 14-16. la destinaţie. Ne sosesc re-
CĂUTĂM INCASATOR CLJ refe- clamaţii dela abonaţi că au 

rinle bune şi .garan~ie i~ numerar. primesc ziarul, deşi noi il ex 
A s~ adresa la admini'3traţia zia- I pediem regulat. 
rllhll sub "JNCASATOR". I"~~~~~~!!!!J!.I!I!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

I Pardesiur •• llaine. HOSZ--PO-D--AR magazin: 
eurătă vopseste Eminescu 3 
Intreprinderea: StrGlseu 13 Impregnăm paltoane balon 

-------------------------~ 

ac 

I 
- U PETRE A BUTUCEA I ".J. · 

văzut de caricaturistul V. Chilom . UI 

~~~QW~~~g ra 

Viena port la Dunăr '1 

t 
După Încorporarea Austriei It! zarea proeclalultli Canal Rhcin 

Reich şi prin adâncirea legături/or .Hain-Dunăre oferind noui P' 
comerciale ale Germaniei, cu tările . spec/ive comertului. Prin rfa!~' 
din Sudestul european, problema i rea acestor planuri Viena va ca 
navigatiei pe Dunăre a devenit de fa o nowl inflorire, deVi~lli1td "f!{)(î al 
mare actualitate. Regimul national- răsăritului". Dar nu numai "II 'n: 
socialist CI dat o solutie şi acestei va avea de câştigat, ci toate state 
probleme. Portul Vienei devine 1111 danubiene, oore vor realiza aslfel 
centru important al navigaţiei pe I lnsemnată dezvollarc ecollOmicd 
Dun(Jre, adâncirea albiei şi relJ!i- I politică. 

VEDEREA DINTR'O M AGAZlE DE TORPlLE 

Vizitati magazinul de haine al lui IOSIF MUZSAY (vis- a-vis cu Tetltru1). CEL MAI EFI:l 
IZVOR DE CUMPĂRARE în haine b, 
băteşti, palton de piele şi postăvArl 

~._-~.~--.... -
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J1llinecă, 6 Octombrie 1940 FRONTUL DE VES~ 3 

~N ATENTIUNEA BIHORENILOR! 
• 

tomandăm următoarele firme din Arad Dentru a vă procura cele ne,esare. cu Încredere: efi insi bun: 

• inceput vânzarea ma
rialului DI. uniformele 
~tările S col ilo r locale 

Cărţişi rechizite de şcoală, 
cel mai mare asortiment 
cu preţuri moderate la 
LIBRĂRIA 

Dacă veniţi la Arad vizitaţi neapărat I 
(InematoSlralul IlIm~18r mori I 

~.Motiu CONCORDIA 
GHEORGHE MUNTEANU 
STRADA EMINESC U 4 

"URANIAU 
Ser. tih. lazar 1-5 (Colţ P_ A. Iancu) 

Săptămânal programe colosale! 

G hei e moderne pentru 
doamne $i domni. ghete 
pentru scolari si, de gim
nastică la F R A T II 

.Ilpponyi 
wis-a-vis cu Pti mărie ,U!u8rie· lentile P. A.lancll19 . Reprezentaţii dela orele 3 d. m. 

~DAnE. CIOCOLATA. . . • II Zeiss punctual, ochelari, apar~te I CROITORIE DE PRIMUL RANG HOl E L 
~temărclle şi revân. ~all~epentru dom~l ŞI şcolarI, parde- de fotografiat, articole de fotOgrafiat, . . 

~~ ,lOfll.JOOr oelnmaiOBltillnlB =~IJ" P:I~~~:;~Y? ~:rD!I'aY08~~~DDle ,1: II' KPUIăCi' îilNme, articole ~h.imic~ DepOZit ,eXClUSI v de stofe C R U CEA ALB A 
" 1'1 3~ 3 ~:~~:~p~ICSONT A R A O 

elal de foto Curat, modern, eftin 
,EP'. DE BOMBOANE 

r. EmîneSCu nD. 1 
magazin de modă bărbătească A RAD, BUL. REGINA MARIA 10 AR&D, Str. V. Goldlş , Apă' cal d li, rece 

~gă oillema .(Corso" I A RAD, Banca Românească vi8~a-vis cu Prefectura- Palatul' Banca Românească' . calorifer 

Iloebii, blănuri, pardesiurl, paltoane In mare asortl
ment la Firma R./lDO 

''t,wack 
FabrIcă de !jc{jeurJ 
CONIAC, ROM, LICHEURI, 
RENUMITUL unI CU ID-ZWACK 

aa_ Str. N., Stănescu 1 
Telefon 15-06 

.----------------------~----------------------.---
(IOrap, patent E reounoscută de ceai mai 1 Ciasornice, bijuterii, STOFE PENTRU DOA~NE 
pentru ş(Olor. eftină in stofe pentr.u doam- verighete cel ŞI DOMNI, mare' depOZit de 

~~:!li~~;t~:~:~oPaY~~ t~x~re, Şinod~t~Wide ar!~0~k~E1i~nma.. CHOA LRo; MMeUAAin N
H

l8

1 

V,DitUI_ de eJr 01 De A' 
Efr~z~:~~~~~r ~~~:::~ O· 'L E sin . b a ni g a ta la 

4. D O fi Y O· le e a s o r n i car şi . . 

4rtul.S'r.fmlnesc:.t Arad, vis-a-v's eu'Te.bul ~a~;tu~ t k?n~riţi~o~ - :~-!~!L?:!':'?t~ 
~------------~----------------------------- --------
restaurantul A U, E R Strada CercetaşJlor 2, se întâlnesc biharenii~ unde-

- , , pelrec bine si efti .. 

l(( 

ht':" -------------------------------------------------------------------~--. 

raii:' brică de otet "ACETUM11 ARAD, Bul. Reg. Ferdinand 40. Telefon 20-71 
cli IIOSIF KOHN 

{J~~ ~~e pd:n:~:md~~ DJlI1DIJl ot: Vizilati craitaria DI. domni I magazin de ooloniale CărU, hârtie, gramofoane. plăci toc 
l'Ji delicatese t . ' 

slait cele mai (ON(IJD(Nl II M k -1 IAr a d. BUl, Rag, Fudl1l8nd rezervor mare 8 s orI m. e n t Ia 

slle! nt6
ş

iFeOftiRne'UNA "U J(iIlUI~1 OS OVIZ -i~!ir.?~.!!,,:: oul 1(. E PEL 
Il d P I t I T 1

· cele mai alese special _. " . 
. P.·A VRAM IANCU 22 r a , a a u eatru UI alităţi ca: . 

magazin d8 paltoane Pl. doamne Cel mai eftin neimita bil in calitate şi preţuri de ~':n~:i;a~o~:~l:.'u~r":~ftn~ I 
-, 1· Arad, P • ./1. laDCU 1 izvor de cumpărare concurenţă se~~e .• ~~~~e(.'I~:fJ' .:i~i ARAD, Pal. Fischer EIiz 

redale preturl 
~---------------------------------------------------------------- ----------------~------~ 

lele D05181e
-IrOD(hez; predou; (OI~(I~Z p~ lanea {~I mat (Onfenobll (oml· Luzar Ema UlA rad 

. ,. Sion, 10 Iei ~1~(u1 orl(~ I~I d~ transportare Şi mUUlr~ 0181 In n e P. AvraMlaneu '21 
, lo(olltate, (al şi In prOfln(I~. - C [J P R E T ,., ODE S T TELEFON: 19-32 

-; 

... 

--
1111 de colonlala 

Blănuri! Cel mai omn la Bir o U de mijlocire (A •• AETUL CEASURI brăţ?re pt. 
tallSIi Dormitoare şi 8,ufrage- i m o b ilarA copu pre~ rU moderne, plan cu 

IOFFMAnn c()ardele . încrucj~a~e, 1. HAAS "CORnUL UAnATURULUlu cum şi de b n :z..unar 

1. Nagy covoare orIentale ŞI In- şi brăţare pt. doamne 
digene, in mare asorti· 4rad. D. DraaaUna • Strada EMinescu 3. ARTICOLE VECHI 

P. Auram IBncu 20 ment şi preţuri eftine la mijloceşte vânzare a şi DE AUR SCHIMB 
.. 20-98 

Tempo 
cumpărarea de imobile. este locul unde petrE ceţi 

(IOSIF H U n asortat direct bldnor împrumut bancar. bine şi e f tin. Fiecare 
eu ce!. mal Schimb de imobile din 
Ualt. oferA 

Strada Alexandri Ho. 3. Casa de comision, Bihor. SAlaj şi invers. seară program flimiliar, 
o calitate 

Palatul Fischer Elis Serviciu conştiincios ba- muzică excelentă, dans 1 BIJUTIER 
riT al 1 zat pe expertiză J Arad. Bul. Reg. Maria 2~ 

• Dor,~it.oare. ~ufra-I Ma,lni de scrIs Peşte săcatl geru ŞI eombmate; . . . 
Blănuri superioil- De toamna curltl.vop. Tipărirea ziarelor; 
re ~ele mai COD- seste. rochii. pardesiuri revistelor;broşurelor şi emue la tâmplăria rechlzlte de bIfou, re- de toate felurile ~i proa-

l' pararea maşinelor de spăt a sosit în engros Csatlos ~:iS ŞiSStilOUrilorfI:. LuU';~kta& 
1'.. zel! u AbramQv~ci I 
Arad f Str. Brătianu 1 Arad, Calea Banatu-

184 Telefon 11·44 lui 4. Telefon 18-04 

~ 

",enaLile pre~uri. Al(X,\NDDU jmprimate10T şi CăI""1 
lucru solid la bl8n8rla 1 ţilor de vizita, artis-IiN!PP tic şi e f tin la 
Zlmmermann vopsltorie mecd.n!că ITI P O G R A F 1 A 

AIRKandru Arad. Str. BrAtlanli 2-4 L OV R O V & Ca. 
Str I G Dllca "o 5 tI Episcopul Radu 10 I • • • . Dul. Detl_ ferdJnand No :l 

==:1U=~=~~.e~lI. ~ leBIIC:;=III._ .,,~IIJ!!!IIIlIlll::l!!lll'ITI.RFn-: l·I-Sl ~ ~ 
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,.IlO N 'fU L DE V'&S'l Duminecă, 6 Octombrie 1940 

Parastase 
legionarii 

pentru 
eroi si martiri 

MarI :ăeăminte de 
eram in AlbanIa 'iutil (ulluroltl (1 iafşOll 
ROMA. După cum se con- i Varie/curite şi cinematogr,Jfc/c rul artiştilor din Moscova ~i 

Bucureşti. - Atât tn Capita Iii, 1 Septembrie 1939, când au căzut Ion stată oficial zăcămintele de I Varşoviei au fost redeschise. Hulra- propria şcoaUi dramatică el dă 
cdl şi fn tntreaga ţară s'au timIt \ Banca, principele Cantacuzino, N. crom în P;rparini şi Qukes ~:d indeosebi filme germane, mulle prezentanlii foarte buJU. Trupa 
parastase pentru pomenirea legia- Totu, Bănică Dobre, Gheorghe Fur- în Alhania au fost evaluate' i11 limba poloneză, Parcul Belocde- fost in turneu În Europa şi 
narilor eroi şi martiri morti pentru dui, Gh. Apostole~~u, împreună cu la 500,000 tone. avil.nd o de-: re, unde a fost instalat un teHlm ca de Nord. Când va fi 
marea biruinţd. incă un mare număr de legionari. sîme de 50 la sutit oxid de I sub cerul liber, a adăpostit vara a- marele teatru, aceste 

In biserica SIt. Ilie-Gorgani, din Cu această ocazie oraşul s'a im- crom. Consumul Italiei in- ccasta 18,000 de vizita/ori. .4.ctrwl- vor fi centrul unei vieti 
Capitală, Duminecă, 22 crt., la ore- brăcat în drapele şi flori, se a~('a- tr'un total de 20-25,000 tone mCJ1/e se restaurează Tea/rul Var- poloneze. Reprezentati i de 
le 11 s'a oficlat un parastas tn ză o cruce de 10 metrii, iar in yi, pe an, ar putea fi .lcopm:it I şoviei. A.c~ast~ va avea un an!)am- nu pot avea loc. Orchestra 
amintirea morţilor dragi, cari şi-<lu trine sunt expuse fotografiile le- deci pe timp de un decemu blu propriu ŞI va reprezenta operc- te concertează fnsă fn di/eritelr 
jertfit viata pentru biruinţa Idea/u- gionarilor victimele prigoanei din din minele albaneze. I te şi piese poloneze, Chiar de (lcwn caluri. Astfel se poate Spune 
lui legi~nar. 1939. Au venit să îngcnuncilie pe ~gQ~~! existâ un teatru poloncz sub condu ! Varşovia şi-a crezat din nou o 

La orele 11 şi un sfert a sosit la i lângă mormIntele legionare, tn ma-. ! Cl'rl'Q lui Wossl/l'ff-Sikievici, un c- i td culturală proprie. 
blserică d. prof, Horia Slma, vlce- re doliu, soţiile şi copiii celor morii, Cea d ân cim e lep al /tIi S/anlslows/':y, Cu un fiIl- i 

preşedintele consiliului de miniştri prieteni, camarazi şi sute de oa- "" 1 _ _ ? sum/JIII format din (lclori dela Teat I 

şi comandantur mişcării legionare, meni din localităţile din prejur. au fJye arII _ 
Insotit de comand(jnti legionari. Au A fost de fată, intre alţii, d, INNSBRUCK. Ştirea că s'a mil-
fosl de fată, fntre altii, d-nii praf, Alex Constant, reprczent,H.ltul pr~- surat la ghetarul Unteraar fn Elve- ! p .. f· .. t. Olt 

Traian Brăilearm, minlstrul Educa- sei, d. Gh. Vlad, prefect,ul JudeţulUI, 1 tia in cursul măsurdrilor metodice I urI 1 care a VI e 11 
,iei Nationale. Culte şi Arte, V/adr- doamnele Elena CornelIU Zclea Co I int e rin f n I din fată o a- d • · d ...... W 
mir Dumitrcscu~ dela subsecr~laria dreanu, soţia Căpitanului, Mota, dâ~cfme seal ;het~j Ude 440 metri, ale II anI In w...tUxt.~m bur 
tul propagandeI, prof. MIhail A, cu fiica ei Gabrlela, Alexandra Can ~ t fii 1" e ea ca , ' I . I nascu n unc C ocur par r , B Ni' , Antonescu, minIstru sllbsecretar de tacuzino, Banca, Furdlll, Felea, ' t. dâ' f' 1 ERLI1, Din două ordonanţe I populară ŞI economIca a 

- .' • • • • v ' . ŞI cum accas a a nClme al' I cea: l fI· d" '" '1 
stat la departamentul Justfţlel• co- fam, Bămcă, Sturza ŞI inca mUltl.I' ~ '/ ~ â v O a e şe U U1 a m1Illstraţlei CIVI ca, burguJui, căutând in acela. 

d P , {R ' , , , . mal mare, gasl a p na acum. r, ' L b 1· ' ă l' ~ 
man Or OP?~ICI, p~o.. adu. Gyr. După serv~clUl dIVin, împl'es1o- aceasta nu esle cam/. Adâncimea cea; uxem urgu U1 reiese, c se rea 1- înlătura această dependentă 

Dupil serVICIul dIVin, părIntele nanta proceSlUne a camarazllor le- I ' /ă â lf' f ; zează actualmente in Luxemburg 
M 'h ~ , A-d .' .. ' "1 l' mal mare, cunoscu p n n pre-' " . t" bl' l' d rală, care n'a adus nici-un 1 al,escu evocw. Jertfa erorlor gionari şi membru famlill 01' ce or I 'h' l' t ii al'lanlzarca VII' li pu Ice, uan 1I-
v' • h' vII ., ' " I zenl a unUi g etar ,n a pl a fos g d l d 1 r l taj lucrătorului şi ţăranului C~IZUtl,. fn {c~re tdlmp o de~ Ipa, de e- căzuţi, sau, î.ndreptat spr1e Clm~tlr, I sild deja 19Z9 la Aletsch cu 792 ts.e cal mă o.e Gproce ~11 Sap Icat a 

glOnarl a acut e gal' a in ata bl- unde s'a oflclat parastasu. , .; lmplI s U 111 ermal1\a, e accen- burgian, O a doua ordonanţă se 
... d' melrl.. 

serlCII, etaşamentelc legIonare au ' C· dâ' I h tu('ază că influenţa în multe locuri cupă cu chestiunile atr:lffiorl1alom 
, 1,.. ' ea mal mare a ncrme a g e-\ " 

pormt . spr~ locul ,unde. au, fost fm- j ,Bucu:eştl. -: La biserica Sf~ VI ca . rei s'a constal{lt in cursul expedi- predominantă a jidanilor in Lu-
fl~şooDtl c,e

t 
I 9 legiOnla~1 ddIn cCbhrpa rIon dm, Capltald, ,~[Imm('ca, 22/ (iunii germanului Alfred Wegener 'I' xemburg a adus ţara intr'o stare în general dispoziţiunile 

u uml rescu, pur an pe rate' Septembrre s'a oflclat porll:<iGSU (19"1) f G l' d 1 t' , d 
9 d fi 'i f il d 1 , ' N d . J n roen an a. n ro n e-, de dependentă fală de Franţa şi : zătoare ale Reichului. Ea 

coroane l' ori n orm ei de 6 lum, al praf. al' Ionescu, e pilrlare de 120 km dela marginea J B 1 ' 't. d dă' 1, bl" v " 

cruce, Placarda care le infiera ca I că/re P(11' slavrofor 1 Petrescu a- h' " 1 e gta, crelan toto al ŞI o opo- '. a. o Igaţla :lnunţarn 
t d .. 1" ,.' 1 g eţel contrnentale s'a milsurat o I ' , , .. 
ră ătorl! neamu UI, sa (nlocUlt Cu sistat fiind de un mare sobor de prl'- dd' d 1850 t' 'f ~ Zlţl,C artIfiCIală fală de Germania". . , ,. ' . . a nClmt: e me rr, o Cl ra ca-

una care araM că, arcI au fost ră- otl In afară de membru famrllel au d' t I ă IOrdonanţa pentru Protecţia sânge 
uş' e 1" ! . .... . re corespun l' aproxima Iv eva u - '" 

P D
1 ;0 I n~a~u UI. t d I aSistat d-nil: prof· Tr. Bri1.rlcanll, rilor exploralorului nomegian Nan lui german şi a celui Inrudit cu cel terdictia ocupării unei 
up ~ rugaclunea' pen ru es ega- ministrul Educaţiei .Y'llinnf1le, ge- sen evaluifri ce se mişoou Intre I german" exlude jidanii din viaţa publice, etc. 

r~a pacatelor, s'a fntonat Imnul le- neral dr. Panaitescu, prof, Fădu- 1800 şi 2500 m 
glOnar, dupil care d. prof, Horia lescu-Motru, Ştefănescu-Amza, "Ia- Toal t " It vă'. 
S · dt ',,'. I '. , e aces l' ŞI a e masur 1'1 a-rma, c . mlşcur1z eglonare, a ros dimir Ionescu dlr. dt?!a propagan-. 1 • I hit 1 . f 
t't d t iltd d v' '. ' Z' veau oc cu aJutoru ec o o II UI n R 

I o cuv n are, ar . n Ca acum' dă, prof· Radu Olmescu, d-na r- cercat pentru prima daiă 19Z8 ' de I a bata p han u Icar e 
un an, tn aceasta ZI, un grup de mniceanu şi altii. . / I 1'" ă fii 
tineri din Prahova, s'au jertfit pen După oficierea semiciului reli- sOoctle a Eeaha7Ptrniu gedrman

lt 
/n va ,ea 40 d . t 

t ti t · " .. M· " . " e z. c o o u e e a fe un In- e m I n u e ru m n !llrea turII. al departe glos aSIstenta a plecat la clmltrrul ", . ~ 
d 1 ,' ' , strument mdlspensabll deopotriva 

cântă 
fără Între rupe 

-Sa a enuntat cele O poruncI ale BelIu la mormdntul profesoruluI 't"· il" t" f' T_ 

d ' . 1 ' ' . , naVIga IeI ŞI cercei 1'11 Ş Irnţl Ice : ,Ul Târgui de toamnă din Lipsca Cântd timp dc 40 minute cre rntel eglOnare. Nae Ionescu, unde dupd of!clerea , . " _, 
După cuvdn/are d prol R ia I t r' d "1 v t f Drn tImpul ce trece, pânil cdnd un- s a putut auzI O opera caniata de nicio Întrerupere. Când acul a 

Si ....... şi a expr;m'at ' cond· 1 0ţr l IParas apsu lUI e cu re Pdart' s, avr"l 'Jrt deie, produse la suprafata ghetaru-! cele mai celebre voci din lume. A introdus pe dunga de pornire G 
.. <~ -. o eQIl e e I anca l' rescu, morm n u a os . . ... v " o 

fam ilil'lor celor ""Z"tl' c· It' d fi . .. lUI in urma uneI explOZII provoca- I urmat placa, după placif, fara ca cii, diagrama dă drumul 
"u ... , 01'1 au ua 'acoperit e orr, .' "'". ." â ' 't· v 

parte Ia paraslas. ' .. ' I .." .,.,..~:_-, te" ajung la solul pifmdntulUl frmd I mhna bcuwa, să In erlv/na pentru a mulu! patcntat, iar activitalea 
In 1 I - ă" 1 l' re lectate de acolo tnddră/ la su-. sc lm a macar acu. Este vorba tu lUi incepe: placa se ridi~ă 

: . ocu asasm rll ce or 9 egle: Bucureşti. - Duminecă, 22 St'p- prafata precllm ~I· dl'n vl·teza de 11 despre noul aparat "Robotophon", h' 
narl !e dă onorul, dupil care la b· , f" i C 't' ă .' v " sc 1mbă În mod (Illtomal, 

. . I tem ne, s a o IClat n liPI al un mişcare a undelor de aceasUI na/u-, fabl'lcat de o firmă germand. La se răsuceşte şi acul este pul 
ora 1 ŞI 1umătate parastasul luând i t t d'h eda 'lol'i- ,1.· 

. . '" ' paras as pen ru o I na r l, ră in gheata se calculează drs/anta seratele dansQnlc ŞI la 'baIUl'lle din nou pe linia de pornire a piele;, 
sfdrşlt, leglOnarrl sau fntors la se- 1 l' ,'d 1 . 1 B Ve' I ' . , 

. " . or eglonaIl, e a Zlaru "una între suprafata şi fundul gheţa- famIlie mmeni nu trebue să se mal mă/oare şi... muzica continuă, 
dlU fn aceeaşI dlsclpl1nd de Iler, ." ă ţ" 1 'b id· 1 1 '. . I .. stl.re.' c z~ l 1~ S u] a, . e<\ II nI. rulUl, ing/'i1eClscd de aparat, dansul poate abia când cele 10 plăci s'au 

* ~f:h~lă P;h~ron~d~, . N~~l~e T\~~u, ~"(,eeeeee~"'M~ continua" 10 plăci la şir. nal trebue schimbai in/regul 
Râmnicul Sărat. _ Dumined, 22 anle o re, a erlu r Il, Ir- Şi fnamte se cunoştea sistemul chel, Altfel Însă nimeni, timI' 

S gil Rădulescu, Al. .Cristian Tell, Do(torul D.-em plăcilor care se schimbă oulomat. ltO de minute, n'are saY se epl. s'a oficiat un servicţu divin d 
~~ l~at p~rte la parastas re ac~ d OI;: - d - TOCIte melodele anterioare erau in- o întrerupere a petrecerii, 

sub cerul liber la R.-Sărat, în me- tom ZIarulUI "Buna Vestire" ŞI espre .mpla a I să foarte complIcate şi foarte scum Problema acelor este 

moria legionarilor asa~inaţi la 22 camarazii. BERLIN. După '~um rtlnm-I pe, Daloritd unei colaborări ger - rezolvată prin/r'un ac de 

~~ggggggQ tă ziarul ,,\Vestfălische Lan- mano-suedeze şi anume cu fir- care poate re:isfa la peste o 
deszeitung", Doctorul Di<,m,' ma Luxor-Radi() din MotaIa, s'a de pli1.ci. Vârful amllIi, care 

Soldatii francezi nu vor cunoscutul organizator nI jO-1 ohtinul modelul Robotophon dc 10 \ platinat, dd o cIarifa/e 
curilor Olimpice din 1936 de plăci, produs pur german, care va I sunetului, asigurdnd În ace/aş 

să lupte pentru de Gaulle la ~e~lin, a tint;tt ~cum o tOl! ~i exportat fn Ba~cani şi En ţările şi durabilitatea. ' 
.J fermţa la HelSInkI. AceaRta dm Europa Centrala, . 

Z ' 1 ' t p' S '. f· , - . . . v I confrin ţă va risipi mâh n iren 1 n,QIQ(ilKMi~KM~~~~~gQ.QQggoQ(j~~Hii)4i~~~~liK14iMlQ~ . Iru parrz an " arrs- olr' a Ir-j mul unei ilIVIZI; brelonc, a spus ca I multora prin ceea că le-a .. 
md, .pe baza unei. declaratii a unui \ propaganda franceză Îi tncredinta- adus la cunoşti:tă că jocuri-I 

~:~r~~7~ r:;~i~a~li~f:a:~~~i ~~Iatf~~, ;~/~i:;C~~~S;~/~~~~~n~II~::~ef;~: ~~ fi~T)~C~I~~~~~r~~u~~~o sş~ i EHDOl!ll~a cavrlil" dela Bucura 
Anglia numai 24- s au declarat gata Iar: DI~ cauza acestuI fapt CI, ~ra!l care fuseseră contramandate I ' I i ~ 

~i;'r;;!~z:gl~:~~:r}~~~:.. ,:::" d' un ."mene. sp"" a- :;;e C~*~:~t~~~~i~bJii:'I:: _ Cele Dla-I CI·t-lle c!irll" germ 
de a se fntoarce .tn, Frant.a: ace~tla limpiCă în războiu", Dodo- U 
(lU fost bruiallzaţl ŞI ÎnchişI Într un C t'ţ' · v A d 'ţ' rul Diem si-a ex rimat năde· 
l~gdr de concentrare. Ac.i pr~misil1 e 1 1 Ş1 raspan 1 1 dea că FinÎallda p va pura sa~ 
mie alternează cu amemntăr11e. f I d U I Iuta in curând toate tările Iu 

In legălurd cu expozitia cărţiI dr. Goebbels "Vom Kaiserhol 
germane, care are loc la Fundaţia 1 Reichskanzlei" a fost nlspdndil 
Dal/es. între 1 şi 10 Octombrie 1940,1460.000 exemplare. Declaratiile marin,arilor france:i i rODiU e es mii, care Vor veni Ia Helsin. ki 

sunt destul de verOSImile, ele capa- să participe la jocurile olim-
iă însă şi mai multif consistentă da- pice. 

este mteresant să se răspundă la Nici editiile cărţilor de (lrtă 
intrebarea ce cărti au realizat un că/iitorii nu sunt mai mici, 
număr mai mafe de editii in Ger- realizate sunt fnsă valabile că se ţine seamil că 6()f/. din echi- ~~ 

pagiile mar inei de rdzboiu a Fran
ţei se recruteazil din BretanÎa şi 
din Corsica, unde aniipatia {(jId de 

mania fn ultimii ani. un spatiu de timp mai mor~, 

. ·Anglia are foarte vechi şi adânei 
rădăcini, Astfel, chiar tn vremea 
războiului mondial, Briand, care el 
Îl1 suşi era breton, ri'tsplmzând lui 
Lloyd George care ldudase erois-

~~~~~~~~~~~ 

f -

1 
Camera moBiiala -

: de tnchlrlat 

Arad. Str. Av. Georgescu 11 
~~~~.~,~,~" 

AVIZ ACademianerman8a8'liinle In fruntea tuturor, fdră posibili- tea lui Walter Flex o "war.J 

Y Y tate de comparaţie, stă opera Fii- zwischen beiden We//en" ~ 
Uniunea. academiilor germane de hreruluÎ Adol! Hrtler "Mein frumoasa cifră de 600.000 eli 

Se c.aută spre cumpărare ştiinţe, care cuprinde academiile Kamp!", Aceastil lucrare a atins a- re "Wehrwolf" de HermaJlJ1 

u~ şaşlU şi un mo~or de fa- din Berlin, Gottingen, Heidclberg, stăzi cifra de 6 milioane şi jumă/a- a fost editat in 570.000 ext/l1 

mlOn "CITROEN" tIp. 32, cu jLiPSCa, MCmchen şi Viena, a fo<;t \ te exemplare, Volumul Reichslel-I Colectia scrisofilor lui Goc!ht 
4 cilindri, in bună stare de t~ansformată, în i~telegere cu, Mi: ter.ului AI/red ,Rosenberg~ ~re cu-I lins şi ~a, 350,000, exem~l(lrt, 
functionare. I nlstrul pentru ştJlnţă, educaţia ŞI prmde concepţra culturala ŞI raSIa- lre lucral'lle de acilIal.late, 

Oferte~e ,~etai1ate, ?U, indi- \ cu.1tllra . p,0porului, intr'o Acade- ld a ".ationalsocialismului. A fost ."il fează: romanul ,industrial ,J 
car~a starn motorulUI ŞI pre- \ ~Ie d~ ştIInţe. Astfel ~ou or~'1ni1-a- spdn.dlt f~ 800.000 exemFlare, BI,o- de A. K.. Sc~enz~nger (430,~ 
tul de vânzare, se vor adresa; ta, Umunea trebue sa fmpltnească grafia lUI Hermann Gorrng, scrIsă plare) ŞI TrtlogUl Apusulul 
în plic inchis la Directiunea I şi va implini marile misiuni, cari de colaboratorul său, subsecretarul hiei habsburgice de Bru/IO Bl P 

Intreprinderii Comunale A-I vor naşte pentru ştiinţa germană l' de stat Gritzbach, a atins cifra de deţinătorul premiului naţlOnc .~ 
rad, str. Mucius Scaevola I după terminarea victorioasă a răz, 580000 exemplare. 'Cunoscutul vo- re a ajuns la cifra de 200000 fi 

9-13. ' boiului. lum de amintiri, scris de minIstrul plare. ! 
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