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O M ~ NIl ~ _ ! in eeasurl de desnădejde şi' ste şi pe Plunc~ cea Plai a- ,~a or~ p,erm;;lni~i del~\ to~tu·" urmiftorl[ 10 an', In t~ceşti zece ani. 
. IstorIa. ~oastra ~tr~ve- i prăbuşire. ! prigă; că .umic di~ acţiunea, rlll; 4c PI.dlQ rom1ncşti, (afe a vor fi construite in ';erm(!J1l.1 llIl 

cu tradiţhle fli batrane, I Am purtat conducerea dea I mea n~ fi părăsit nici lIn avut lpc Wi~rcur:, 19 februarie I mai puţin d~ 6 m1lÎo.me Im:ln:te, 
J1 suflul vcar~ stră~ate lu- i lungul a şase luni de sbu- drept 8I neamuluii şi că hm l~,n. Q, dr. pr,::ste A, ATlklst;u,iU, ceeace iflSeaJllnă 6,()OO de locu'ft/e 

conducatonlor, sa-şi in- I dum şi de incercărJ J~e~p.cP.f- făcut tot ce un p~ putea în- laur:~ţ al ~cadfm\ei RlJmâne, II loore VOf Ji puse la d1şP<lztia ['O-
ul'·J .... I.ro..... răspundorile pe pult do grele. 1 c€rca pentru ca să păstrez "orb't dCl'pre politica de ('onsll uc I porului german in {iecllTe (In, Din 

poporului. . ! Pentru a duce mai departe: N aţlunU, Statului $i flecărui tLi În ('\'rm:tnia n:aÎ;onal-~oci.1lili- numifrul acesta, 1,/5 'Jor UIJCd • CQ-

_li:rE~dl:nCJlos tra~itlet, şi co- \ povara v neamului, am nevoie! Român, onoarea şi liniştea, tă, Dăm mai jos, tn !'CWlIl'\t, :I-! mere de locurt, bucdtifriţ:, bo;ţ ş' 
."'~"'l&.Ie~telor lstol,lel 110a- I de marturia Increderii voa-· siguranţa şi aver~a, dreptul ceaslă JnteresanUi expunere: I aienanse, construite după ede mai 

dornIC să dQvedes~ le:- I .. tre. Ila muncă şi la respect.' (ESS), - Imediat dUJ1(l 1,l'cll/(I/,eu moderne prinCipii şi IIII/lnd seamă 
• poponllui ~omâl!esc \ Nimic din ceeace alU să. Cu credinţa În dreapta \"oa ~U/erll~ f~rtidul nalionlll·soţ'oi si a dţ c~ndltlunlle sanitare,' , 

obiceiurile politIce sană. !,Arşit nu vă este nec~noscut. ! stră judecată, vă chem să vă Incepu, sa rezolv~ ?robl"~IlO S( CI(1_! Jlarella realizărilor df! pânif Q-

c~ri s'au aşezat Îl\ lUPle, I Numai piedec11e si dureri-, rostiţi cuvântul.' I~ a 10elll~l:lor fI -- potr,,,:t sfot:s- ,cum pll poate li concepulif deet1t 
hotarit ~ă vă eer .. proba- Ile nedrepte le-am ascunş in: Trăiască Naţluuea Bomânăl treelor o!lezale. din an:i 1934-1f,38. dacă se ţine seamă că, ,'n pr'mli 
voastra asupra !Juver- \ cugetul Pleu. \ Trăiască Majestatea Sa i -"să, punif la d'spoz:ţ/a munC!/0r l- anr dc regim nal'oMl-sl)clat'sl. 
Plele dela 8 Septembrie I Ceiace pot să vă t;pun este, Regelel j mII ŞI a tIneretului Clrell 1()(}.nOO s'au !ăcut in fl'Celaş tinw culostra-

azi. . ,că guvernarea mea s'a inte-' G-ral ION ANTONESCU flpartamenfe pe an, Chlnr Si fII cur deie, fortif'catrile dfla li~st # înar-
luat conducerea tăril' metat pe cea mal curată cin- \ Bucureşti, 25 Febr, 1941, sul an[llll~ 1939. cdnd G"rm 1rni.1 a marea, cu ajutorul cifrc'a Fiih:-erul 

~~.~.t~~ •• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; •••••• ~.~ •••• ~ ~~ ~IJO~ ~ ~t~pr.nrlQ ~mp~ ~nn~~md fum~,k cl~a ~ro~ 
, n'a din Poloma ppn/rt1 C\l să sfif- omenirea işi va afla I!~islea şi 

Do(umtnl( din UIti, pilon 10 1939 _ ' fJ~:~::;.r~P~~~~;I~:'I~rf~1nR~:~ ~;o~~; ~::~. t~':;~~!lo;:c:::: r~;d~:/~ot~:~ I 1'" celor care s'au real'za' pdnl1 acum 

luna aceasta, p('ml'll ~i împăraţilor germani dela' lenstein cu o ObMl'Wl.tie a 1.l.1i I pentrl.l. a realiz~ aC"'I.S!d ur'oşă in ,Germania, va fi o ord;(II! a drep 
-1111''''''1;l, oară Arhiva de Stat 816 până în 1500, cu lllal'ea PiceolominL Epoca modernă opera tle constr!l::jii. de mar!' fll- tătli soc ale, in care jieoore (,m ve 

noritenplatz, Viena,' A~u~tl'i,ei, renumitel~ fals!fi- începe c,+ o scrisoan;: ~ Ma~ sf'mndt(lte socialt'f, Gţ>rmlintn nu Ş(' avea IOCj,J, la carI;' munra ce "re
,,-a Sfântu-j,ui impel'iu cal'l dm 1~5G ale dueelni fiu- riei Thel'esi~ şi, aure l1ână la (. putea ,ad:t.'sa la. În')pt'h 'M tecI!n1cl1 stea:i1 ii du drfp1ul, 

de natiune gt'rmanil" dolf IV, Şi Bacea dela P1'e88- cererea de demiSie a lui ~.IGt- finanCIara, proef/:,!tltl p(jllfl a/Imer. 
Î~fătişează ~1'eţioa,SE'~e s~- bUl'g qin l~,il. O grupii ".Ti- ternich tu 1848.' Dea:'iernp.ni \ Stu:t>ilirld un echilibru fntre '''wtrria Indcld dupl1 ce a fosi lcrm'Do~1 
le~~ ma~elu~ pubhc Bltr ~ dovul ră,tăcltOJ'" arat~ do(~- se pot ~1'lde~ in m;,iginijl lG \ Irli de cnnstructii şI mâna de lu- campan:a d n Polonia, RurJtI~1 llţs.ş. 

" .. " ... M .. ~lţle. Dm t:ele 70,000 4.L ! mente dll1 ~vUI mediU, dn~ ~eclarahi d~ răzbOlU in ('on- Ct'I/, national-soei(di511lld (1 mr/ul inlOCllÎloru! Frihrerului. a dfll pci-
pnte, peste 100,000 de secolul al XIII-lea :-<i XIV- tra Aus1tro-Unvarini Ultima l' t d r, t .' ma lovi/ur" de 10""1" In 111~r"rl'ID . 3000 d . 1 A. ,.' , , ' ". r" ~, , c rtl UCe n apt O(lte pro 1f"c/l'lt> ,4- U l'~...... '; U < 

ŞI e manuscrtp-, pa, dand o prIVire generală secţiune, a timpul'Uor mo- ' ca~'e, se păstrE'az~l in sec8.- \ ~supra po~iticei ,finanriarp, '~ derne E'ste intitulată: ,.I)pla f/ţlră de uccasta, drep'!!l de ipo:,'că pentru conslructia cana/4j'Ji Oder-

,al hlVă, au fost al<,se eple I Jldovllo1' Ş) a le~nlor qe al lln- ~tatu 1 pitic la cel fIe al t l'ei- la fO}ft prţluat q~ $tal, ,sllel C(/ IOQ- Vllmlre, ewe va l(g4 rţ;g lU!~q In-' 

h?Sem~late p~'lltr~l ,a l'~- c~ impotriva lor. O "eetie r;:pe lea Reieh" şi arată TraT~tul llt necesitiiţile finllIlc'nre sd pO~illf dus/rlald a S!le:;ei Cli Sud-Estul, 
o .1ffiR;f{lDe a lst~l'lel ,Hel-

1 

clală a~'at ă l~pteh~ ~n~r~ pl'Q- I de pace dela St.GerrnaIn, j fi clcoper:te, Societifille d~> ronslrvc- I rcwalul Rin-Main-Dqntlre, "i~H!1 ij-

.I~~~s~~ a p:el~~~~~ ~~~~l~~. ~:~!'U~:llrr.ll~h<,~~jo\\~;~~r:ri'f'r~~~ laşa 'numitele protoeonle IO_!t i
,
e ,nil :I'a~ ~ai CO{ld.lS după ~;rln- inui i~l~eni~, pe care a fne'?l'cut stl,~l 

t~ sunt cunoscute 'Publi- ! din războiul . tăI'anilor f't'c: manice, manfff2şt~ ~j Inrerca-I C plI!1 cCll!,tVllrsl dţ a eonstl':l1 /Q- \re(l~ .t.e ,ŞI Ca~ol (,fi Mar'!, l'O ~e
, de ~ildă a~tele f~mi-, ~~"iZboiUl d: 30 de ' an.i . <,sie reI} vlebiş~it~1.1~i fals' d~ că- I cu~nte, :('onomlsind c(Ît >noi mult \ 9a 

In câ1lp,q am ce~trul In~~I,~lr!a~ 
lmper.lale, cal e tnf!~l~ea~ l1u!l.trat prm manufo;cnbte a- tre Schl.lschll1g-g, 'lltima d p -\ tel en, el au 'In~t lIeamu de c(11clr- 1 al .ţurpP,er cu Sl!d Estul. PI In a 

Ira. g~d!a dela Ma,v .. rhng, le lui Gustav Adoif \vallf>n-ICiZie a guvernului aUSTriac .f'um!e de flste~lcif, şi de sănăt{ltt, cea~lq, fI Român11l ifi !/ţl uliu {n

, ID
f
al1. :ns~em!lllt~ ,~oeumerl stein e Tilly PapP<",iheim Qi p' e Ballhausplatz care a' de \ La 15 Noembrie 19,W, Fiihrerul (! florlre«, ţU ajutorul C4rNl 11ţ.l I'f-

\lU os~ Insa nana aCUJn: • " '< '-, \ w 

. 8('crete. Expoziţ.ia l'U- I raportul original al ltnUj par cretat, la 13 Ma:rtie 1938, re- fnsărcmui pe dr, Leg slf r(>a/1::~ze 1.
01110 

toale problemele s<lC',ale ,: 

O sectiune a regilor· tiripant la uciderea lui \V 81- 1 unirea cu Reichul german, I progronml de COllst~lId'i ptn:j'u culturale. 

: : 
, t mâna adol'atorului in 1upt13 pe ":3- 'le şi aleargă trenur!le ·"pell ~lJre jeu, ab:zul tău !ără fund il anaU· I ţii şi pe marte pentru ('Ut't'rirea' cele patru' puncte cardinale, pova- zcazi:i, DOSlolcvsky in !'om mele sa
't - : fl,intel iuhite. Chemare1 la impe-I l'a lor este sărutul care ne indl'ice- le: ~ecunditatea ta b no:cuvftnhlă ~ 

de: [erl.lan Darbot rloasii răsunl' to şU1eNlui s:re~t'· şle 'Viaţa răstign:tă, In 'mmtle tău c~ntă lola w operele ~ale. Tu c~tL 
IUBIRE 
", • ' : lor în dimineţile negafollse şi la pl'egăteşte târoplarul lea~ăn~ VCfI-! )<sată, cânta1i şi moddală de toţi 

inchm ~te Iub!~'e, tu ~lIl!ct al) j~c~use deas~pra. câmpl;lor şr gri-' porunca ta îşi desdnl fabr'de Ilru nouii născuţi şi ~()'>cillguri Vţn- ,ris~tj)rii, scriitor:i şi artiştii. Tu 
care, aJ. desăva~'}I~ tQţ~l. ~ Tu! dlOJ,lor, ~nfl(}nt~. ; port~l.e lor grcle înaitlt.~a legiunilor' tru cei ce părăsesc hotar 'lf 'tiet:i. eşti păscut~ S!ll lacriJu i de ('!ltre 

oui d.A1vt~aţă !,relQl'. de, l~~~: Ş! ~s~,~ i , !~(l * ~ore~ă ţ:x1stenla ~i co~· de muncitori grăbiţi. La tnMnwul Sub imholdul tău ~şi de-;cl1i~ 1LE:- : Prea-curata Fecioari Mari~ pe a-
Ş 1 rotirea ~ertl~JOO,\S~" .03 ,1 o.ma. creaVuneJ. Omul intelept cu tău se ycştezesc in dO"O'1rC') Cllp- i "ustorul l)răvălia lui !.i :tl'b Imbol-! • . , 

Ul 1 '. 1 11 1" d t l lrăbă t de r 1 .' 1 p.., " ,~. ~ : " ,~. cest pămant intre I<!!llel
'. (.!De Jloa 

• ' a uml~ Ş .. mi ~~, Q~ • e! cre~ru s ,tu" li gf.l C e ~i.I,n-! toarelor Infernale, tllrnl!itorJi de, dul tău -stă gârbovit !uu4onar ul " " l' , 

,net~ in unlyers~l llemăr~ll~lt. fu 1 dl~l~ ca~e ,s, r:dlcat pe :l1?p'le I fier şi M,tăil~ tale l'itm~ază ,n bă- i peste dosarele pl'Qfuite: In llu~ţl~ 1 tţ deslega t~na Ql ~e, 2Dvll..ulc? ~ .. 
estI in zumzetul Wl!-llPal al !le- SpirituluI ŞI cu aJut?ful munCiI, -, tăile ciocanului din m:ilt3. lin:rh'- i Iău reiază p;eniuJ lU1)ll 'Qui ş! pţ jllleneli!- nq ştie cine "lh, dOlî o s m
:năralelol" gângâlllj ~i ~ f-'rip'j-I~ceat>tl sc~ră a hu ~~cob. ~ a a- :!(ului u~oat pe acop'm::.nriie r1ăd. itine te caută sm'lInlul ÎIl ~elula, u:i~ /lim eu toţii ci tu '~şli legea şi tu 
paserilor fţcqndat!: p~ putţ'rea lunş pinl la ,tn~elege. ~a !m Dum-: .-"lor sgârie noul'i. fn numele tiiu! croscop;că şi in ro!stcrcle l'h,m'el teş.ti nelegi.\lire~, că tu eşti drepta· 

, ." ", nezeu, al eăJ'ul fIU a dev.~nlt., I , Xct' ă ănăt 1. h d I Pentru tine uC'lele 'l,,''''jllUl ~l' tfl ' " " nein"lnsă, Tu ~'bucneşţi QJn .la- ; .' .,. ~ impr~ le s ro ol'u.n raz ~ I " "~ .. 4 I tea Şi perfidia, că tu ,\!Şll mal'l' rIU! 
, " , lu1:)1~ tu forti aoate crea!osre ogoarelor sămânţa .ll'mUl'itoare şi num.ele tău ereJQză ;trtl~!\ll. P~lltru I . , . , , ' 
le ce insoţesc lllqetelţ unl,~ue~ I şt a toate distrugiH0'9.rc pe tine te : dX . . -' i· d 1 'd x t' v l' usullatic \ sfmţil9r Şi tu eşti steaua: dlauzl-
. ' ..", ',' ' ,', . "fecun.,.. llermlna.1o<,lr~ dt: a('m;}r~I-: pne e apl eaa.. lUlaru. . i " " ' 

Şi tu impodopeştt <-eLU} eu ~I- !slăvesc p~t~l ln~p~raţl ŞI ~ătrc tl- 1 nite 'i'aluri on<lllLate. Jn nUlmll! Iim Şi din cauza ta îşi adunli tlWl'ea I toare ~ celor păcăIO}I" •• A "~I eştJ 
~ refe ale curcubeie cân4 P1â~J~ lla-I ~ sboară bUleCUya~t:trea, ŞI bl('ste-! şi pentru tine lqcre[\~ă tq~tă hlm~a, 'blestemată sgl1rcitul batr5n l:bid:· I .,.:~ţl ~ mOiU1!:. Tu eştJ "plrltul lUi 

"in 'ii se potoleşt~. 4 :'hetparl:a t!l mel~ ~1i~llclQr a~e .. te~ IU,ml: Tu des~ In numele t::l1l lucreuz1i te;;ijlQrij,: nas, Phidias a cioplit ~imbolul tău 1 Dumnezeul Ţ~ silă~iueşli hllr'un 

I
' ", ' , d ~ChIZI lDlma feCIoareI "lr~me dupa I ~ d ' '. ă t t f' 1 ă t 1 xl, " 'i' N 

.

Lle:l . r lmaculaţli gh'pc;::a şlrutaţl e . . .' . l' nttn. suv~ 'Ca sprinten n reţţs,'i: 1- pămfintesc n marmor pe. o e ean"'latODl ~l cupr nu totUŞi n tIne • e-
, . ' .' . cum la porunca. ta !'ăs:tl'~ ŞI ml(·u· d h • Xl' lb 1 "i - " , ' I'~ h ele tânăr şi 'Pl':mlvă1."atic. Tu! r1' 1· A d t ă T t re e ~~t~ă 1n y" Ih :1, (~rol- I icoana ta a urroăr:t-o 'l'cht'l·An- mărgin1rea aoati! 

,c " " . " . !.,QI~_ce.' .c .. ~ ,s~seş e pnm. vB~n. u, reasă, S<llahorul ducând Ori!lZ11e şI! ' . '.. ! '" 
'a a VIaţă mlelulul drlglilaş $lmbol aprinZI m lDlmlle noastre f'3căra' x" .. f" r,,' " : gelo tn 'VIsurile lUi lnh:'lgdI'1lte de I Mă inchm ţl~, .Iublre, cu omul 

" ,.. .' . \" . căr .. m:~llfi: 4t oa~a crJC' rit ~1 ~ ... !, ,.' 1" ,nevinovăţiei ~iVJn~lUl ,IISUS n, fiu dorln~elor .allmentatA de rocul Sl\'- dinA trand~irii ţn IJl'~4ill~: crlor ! a:~l:t. t: ~tl pIvotul V1U In tra~c-! robit sufe~lnţ,ei W fngrăd:t intre 
IQf t.1l1brăcaţl în straie mlllt,co- I eru ş: nestins de :pe ~1~1'111 ~~t~r- fer:ciţi. te ~nt1i pe t;,u~, i~;l"e,! dille lUI Shakes~eare, rocul tău .. u! hotarele 'Vlet:l! 

(!e ~oal'ă sglob:j 'n zigzaguri n[tătii, Tu dai ~rm~ Hci~~t!~ţr'~ 1." Sub pavilionul ţău pl"1lc~t! rorăbii. !('allic arde In pot'zPle lui Ern'nl'· l CORI OLAN BARBAT 

• 
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2 F R O N T U L DE VE S ., Duminecă., 2 Martie 1941 J[nil 

---------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------. 

1 t~ ... -. EPIGRAIlIĂ .. S;0L ŢUL LlTERA~ 
'n OrDl.a"IUDI uneI domnIşoare 

.4.proape 3000 de ferme dIn Gu· I .In institut~1e ,c&tolic-.e pe.ntru stu i Te crezi a fi mare regină Cu fi ecare slovă ca re-o scriu ••• · 
verndmdnlrll General lucrează ,n- tul . teologic d'n Gert;~lll:a, t:rau' Intre reginele din sat, ClI lecare s/ovd Car'J-) ser'n" Cu fiecare slovă care-" scri,r... I:J 
lens la sPQrirea productiei agrlro{e. nscrjş~ la cursur', la '> " ;'şltul anu· : ~ d' ă . ~ Din călimara de arg: nt Prin tu leii u::i 

lui 1941), 12:*1 stud.;'nţi, C:,li'e sllldall ! Eu cre c o curc ce sus?ll1a , 
Se urmăreşle in primul rdnd sl'(lrl teolo" a <:atol că .. \ct'astă (;fr1 ~e Cu mult în urmă te-a lasat. 1 Aştept ttirziu, De scuIpatul cald de !l1g~rl. 

" D "f" t'o I ' Adundnd dm neanl rea culturilor de sfeclu. flpu llSu referă numai la insftutde ('Ilar· I Titi Mlhăescu-Răsvad 1 
ŞI din zenit, 

mdntărde făcule pdnd acum, pro- h laIc şi nu cupr;nde pe acd slu- . . Poemul zdbrenlt ... 
duc/ia de :ahdr din Guur.r'n<lmt1n- denţi, care fac aceleaşi .,ţnd;j :a e .................. ~ ... 

Adun tristetile de :el'i 

DIn mirIştea de stihrwi. .. 

lui General se va dubla, un'versităţl.[e şi şcolile SUpt~rloure; (OlTUL VESEL CU f.ec(ll'e slovă care·,) scriu". 
ale Statulu:. In numărul ace'itor' Adun d n cerul s:niliu, 

flI\lIlnllMllllIIIlIIRIIlilIIllI!lIIIIl111l111l11ll11ll1l!1II111111111111111111111iiliiiliili studenţi, sunt cuprinşi şi 39, aflaţi N Cu mâna udă 
U !"-'ar maJ sldrşJ 

1 sub dl-apel, dar trimişi in (!once-. ~,. Stele d'aur 

mobile ' Dor~ito'\rf!, s.ufrll- I d' t t' t d' 1 '1 '1 • du Şi de azur, • gerh şi comhlnlite; I iU pen ru con nuaren ~ u lor. _ I.am spus lanum:te ,uc:run • 

rad 
'fâ. 
in 
S( 

ur 
et~ 

I Pentru suflrlul Hf'p/':hJllit 

S
b

t
U

e
••
1a

SI o_tun. Cl·sta;tptlri·s : XII pumai l.a ;aris, Ci in toate: re~a;~,?' 1 R:s'pit hdt drparte "prt' un't", reM 
li U oraşele franceze, cursurIle de /:m-I - ~I-a dat O paltll.ă. i? I MIIl.UL V. SE.YLEC.4.V ,ce: 

'l,a germană sunt foarte ,;er~t'late, l' - ş, nu I-!Ii da~·o mapo , nOI 
A RAD ' .... Aln~po? Dacă 1 ............................................... ", VI ris/fel la cursurile de limoa gl'r- - De ce s o u3U .L, , 

Calea ŞagunJi No. 18.t mand, ror/' s'au deschis in /Ilna I i.~ fi dat-o inap()i, aş fi primit alta 1 şi 
(U GolObUlul Nr fi : !anuc/f'.e la Bordl'Gux, S!J1l Însals I şi ar r: trebuit s1i dan din T,O:\ '. $: ! C 0- b ni 

RDlI!lIl!lUlllll!limllllllllliliIÎliilm:ilillIl;lI!:iiI!ill!lIii~III!lII;1I11111111I!t ! peste 1.0()() !"ur.q/I fr(ln~·!%i. I aşa nu s'ar mai fi s{,lrşit n:r.iod:ttă; \ ~ e m • • • n , 
I , e 

................................................ MotIv mal serIos de Titi ~I\ih~escu-Rosvad ru 

40 los1 rfQasUe ilfbl- l' O nouă linie aeriană - De ce ai llps:t eri? 
Să bem d n cupa noastră pP111i Să bem cu toţi, să petrec~m, Cal 

V'n d n v;ţă de cotmrr, Să nu gândim la ce va fi, ă 
Să nu lă'Săm o picătură, In y:aţa asta cu 'toţi trecem şi 

s(: si Oii l' , 
'

ple Orali:.DIUI Ostpnd'" - S',1 mărllat sora mea, 
'" U-l '" '" O nouă lin'e aeriană a fost inau· .-

~ . " I ,- .. \sta nU-I un motIV 
Arhivele oraşului OSif'nlle, gurata Inlre local.tăţ;le Las Palmas ii Să mai rămână in pahar. ş; nu şt u mâ ne dl'-om Il\li fi. ~ 

Precum şi cele ale Ofkiului ş: Tener1ffa. Prin această linie, in., acas . v' " , ă u'om' 
. .. . I T rf f 1 - Pal n c! n am slat ,lC·1S , w, . maritIm dm OsteT)dc "'1 su a encr a a ost egată cu re·' I I ('1 1 

Nieuwport care se pierdus~- ţ-caua aeriană a SpanIei. Primul, dllS la p/Tmbare dCăU r.,opr Il SIlr I 
, . , mclc ca sd nu-l va nlml'IV .. , I 

ră in timpul ostilitMilo!' din a" 011 SOSit pe aeroportul Los Ro- ,.' ! 

Franţa" au fost regasite a- deos din Teneriffa a fost un bimo-
cum la Lisieux şi readuse la lor, in carI' luase loc dlreclorul Unu de Jerl 

Nu vă gândiţi 'la fapte trlil~, 

Care s'au scurs rând, pc "Aml, 
Gândiţl·yă la v:nul dulce, 
Pe care-l beţj azi petrecând. __ o 

................ 0 .............................. . 

locul lor, ':lvafd C'" le ~p9nio[e. luan Rone. - _ M'a trimes c-on'ta să-mi dati 1 ' 

un~e~::~e.i că astăz: 5Uilt mai I Din cai e tu 1 
Cuvinte profelice din 1841 sC~~~nnci dati-mi un i~pure de: :;:a~:/:s t;~d;dna udă, 

asupra Gibraltarului , Ieri! 

•••••••••••••••••• 8 ............................. ' unui şcoJar 
Si le-om rIsIpit apoi, 
Prin velnite de ,ăvoi 
ş,'n strune de vioard, 
Am rISIpit 

Generalul von Goeben, eroul de'l cedarea ei, nepotul' lui Ludovic '1 Putea sd ştJe ./ 
la St. Quentin, a petrecut oi ·ani in XIV (Filip "{ :al Spaniei) a plătit , f' t' t 'nain~(' 
Span;a, luptând - in etate de 2[) I'ccunoaşlerea dom;naţlei lui. TNlns' - Dacă a.: 1 ~.m ;.. t de 
de ani - alături' de "Carlişti" pen- fOI'mată cu artă Într'o fortăreaţă de nuntă, c, ef~ 1, va .'tt t l'U: 

,. , "" R' . '1 b'1ă G'b 1 I prost nu fi aş 1 man li. iru .. cauza leg:timităţ!i . emtors aproape ma' laro " I ra taru , ' 
In German:-a, ci şi·a ser's amlnt:- este .arUlll cra mai importantă din, tIne. 

• 'At 1 1 puteai şă 

Slouele acestuI pOfm, 
Din mirişti de suflel -
Pe mal'glne de cai eL. O rnişte amarii... 

Am cules cu truda umli hom/II. 
Poemul transcedcn/a/ 
Din /icăre de stric 
S de cande/e ... 

an 
ce 
ca 
m 

riIe. In carlea sa, "Patru ·ani in tre aede statiuni, cu care spiritul I - ces UCfl 

Spani·a". apărută in 1841, el po;-c!';- de dom'nafe al Angliei a ştiut s/i şti din faptul c-ă, te-am luat 
" I 

teşte cum a fost transportat, pri. i!1('onjoal'c Europa şi ehiar globul.' de neva-stă. 

.5 i-<l1n Ină/tat cuce,.n c ,. 
Cu truda. unui dn.c -
Ca/apeteşme peste' (,eac .. :' . . ~. 

, ; nd 
oşl 

zonier fiJnd, dela Cad z la Valen- cl'cind :ll1trrpozilc pentru comer-I' 
eia.. Drumul ducea pe la Gibralt.ar. tul său, baze şi refugii pentru fI(). Sfat practJc., 
Foarte impresionat, el !Scrie, aa la sa, Accastă statiune ti va putea I - Sufă~ de frigtir~' ,galbene... şi 
adresa acestei fortăreţi engleze, ur fi smubii nh:a atunci când os~ii i uneorI, cand mă IrIt, văd roşu 
mătoarele rânduri profetice: "Ma- ei războinici, pfmă in prezent ne- Inaintea ochilor ... şi atunci imi y n I 

lT:RHJ.IJE .curr;EIW p 

· ....................... 80 •• 0.~ •• O ............. . 

Unde esleaurul FI an/el? 
iestuos se inaltii d'i "aJuri massa 1m';nşi, 'care· au (ieu: din mândra gânduri negre ... !l.qa Că'lopl1le nu Agentia "Inter-Francc" ~'a 

le mai dorm, sunt nopti albe",. ocunat recent cu nroblema 
stâncoasă: care 'ra căzut in mâna insulă o regll1ă a mării, vor trebui _ B:ne domnule, cu atâtffi (~lll()ri aur~lui fl'ancez. ~Iare~nlC!l 

aurul tr-puuia gă l'umână in r 
posesia Frantei. Se crede că 

Britanilor din cauza ncglijenţei să ("('r\(,le lIllui rival plin de forţe câte a:, deschide.ti un 'n'lig:u:l:l dt' Petrun a declal'at rerent 
cumpărate a apărătornlui ei; prin linere'". vopsele.' unui corespondent dela 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "New-York Tim~s" că Fl'all-

Ce e de fiJcut ta nu mai Jtosedă alI l' snu 
Expozi tt-ie de cărti' ~ '1 lor' Soa- devize, Se pune iJltrebarea 

" , - Draga domnule doc , , unde sunt cele 100 miliarde 
germane la. Stockholm [?rei mele i-a: ieşit4~lca de jos ~,n laur,' francez. Căd în 1940. 

_ .. '. " mcheretllră ŞI nu mal poate vorb. 'Franta mai pOf'eda 115 mili-
Ca urmare la mvrtaţLa mllllslrrll' t t~. Un stand speCial se Va amelli3Ja I - Viu numai decdl!, ' ,1 'A 

lui instruc.iunii publice din Sue. pentru arta grafică. Concomltfnt. r .' _' arde, in Mal 19-1,0, mcă 100 , } . _ ' , - Nu e aşa grabd mare. aom, ., . . . 
dl'3, guvernul german a .tprobat or· cu 'expozlţ'a dela Stockholm, mrut 1 d t Ud- -ară da- mIlIarde, Iar astăzI JIU mOI 

, , ' " .'. ,. ' II TIU e oc 01'. , •• Ine, spre...... , . , . ~ 
gamzarea unet expozll!l a ('ă~~11 mulţi mvăţaţl vor tIne confermţe că vd e drumul pe 10 noi, puteti are mmlC. Se ştIe r II' o part.e 
german~ la ~tockholm. Ex~ozl~~a, in oraş~ sued~ze despre (rleratura veni să vedeti ce e de fi1cut. din aur a fost transportat la 
va cuprmde literatură, artă ŞI ştlln germana cQntempordnă. (RDV) I ' 'Dakar şi că cealaltil parte a 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. Ce-o ,. Inteles? fost transferată in l'!SA; dnr 

în această chestiune ar fi ju
cat un )'01 deosehit f()~tul mi 
nistrn de finanţe Heynaud, 
S'ar putea să se fi încheiat 
ac ()l'rlurj secrete, tn cad!'ul 
tratatului dintre Rey'naud ~i 
Marca Britanie din 12 De
cf'mbrie 1939 şi 28 Mai 19,\6. 
prin care să se :i dat Angliei 
(hf'ptul să' dispulla de aurul 
fral1cez. In cazUl &.Ce~t'a, OI' 
plicaţia dece Franta nu, ma.i 
posedă aur este ~oarte ~im' 
plă . 

- Cum o duci? ............................ e ................... • 

CelebrU skiorl genn9 ni BradI, WeHer, GustI Berauer. : 
Palme şi Klopfer 

- Greu; 
- Dar bărbatul d-tale? 
...!.. A plecaili într'o zi şi nu s'lo\ m~ 

intors. 
- Si nu ţi-a lăsat nimic? 
- Ba. mi-a lăsat trei copii, 
- Toţi trei minori? 
.:.. O! nu .. , căci sunt m:ci şi nu 

pot muncii încă; 

........................ 
Jlrmurl de (o'illC!ri 

medie,all pentru pj
loUibrlloDI(1 

(ESS). - Z'J3rlll englez "Daily 
Mail" comuni,! din New-.ork că, 

Anglia a comandat in America ar
muri pentru piloţii din RAF, (Ro
yal Air Force), Aceste armuri sunt 
executate de, fabrica Breeze din 
Elisabeth (New-Jersey) şi se asea
mănă foarte mult cu I8cele ale ca
valerilor din Evul mediu. Ar fi fost 
mai simplu pentru minlstnll arma 
mcntului din Marea. Britanie, dacă 
.ar fi făeut, ia colecţia de armuri 
din Turnul Londre, apel. 

" 

Pe un aerodrom german: Motoarele r,,!nt puse in mişca
re prin pomparea de ~Jer eald pentru a Urăbl aprinderea 

") 

rl 
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MIrcea: 
RECENZIE Vindecarea . , 

cancerulUI - A 

In film 
· te S'OII prăbll$il : MjcrofUHlul arc;::a~:,a:!~~,~;l~~e,:::e~anceJ"oase sub 

'

_ ....... i ~"~I" ' .. nn ~ .... &'\ \ CIne nu vrea s~ ~ facli. ~ bac de' rep~ezentăm mărImea v şi act. une~ felul acesta biofi%lcianul ştIe astăzi 
~.~ c- • ....,~1,..I..Co soare.. vara pe plaJa sau Iarna pe uneI quante, trebue sa ne Ulch!- cit rlUele care ating tesuturile pol 

(V joI e D t Il Ş arI il. pol J t j c d) zilpada de munte'! StudIul fenome-: pulm cd cineva toarnd O Ilngurită produce turburtIri. 
nelor chimice din ţesutul v'u a dO-\ de ceaiu cald În lacul Constant/]. La fel de interesantă a fost relua-

· rad t a apărut recent 1 unor politicieni netrebnici şi I vedlt fnsd, in ultimele decenii, cl1. Aceiaşi actiune, ca ordine de mă- rea unui film care ardta actIune« 
ră de dureroasă adu- . duşmani Patriei. ! sunt cazuri când trebuie sd evităm I rime o are şi o quanlă dl? rau razelor Rontgen, de feluri~e InleJUlI

inte a retragerii din: "Când la conducer~ unei i baia de soare. Pe de (l/td parte s'a I Rontgen produse cu o tensiune de Iătt, asupra celulelor unui ţesut 
scrisă cu multă ril-: cetăti se însemnează prostia t I observat că ergosterina pJelei se 100 kilovo/ti, atunci. cdnd ating un canceros. Imaginik de pe ecran do 
un vrednic şi price;~:. ho~ia_ şi .,f,udulia, atunci vine I transformă in vitamina D., foarte centimetru cub de tesut viu. vedcal~ cd rezultatele statistIce ale 
etar 0r.ă~ean - dupa. pl'.apaduI,.' ~pl1ne J, Paul utilă pentru creşterea oaselor, nu- 1 cercetarIlor concordau cu fen0',11e-

re stablht in Arad -: Mll'('(·a .. ŞI afirmă cu .aceast~ ~ mai cu ajutorul razelor ultra-v1o-! cand deVin razele prlmeidioasa 7 ,nele arătate de cinematograf. Bint-
Mircea, i unul dmtl'e cele mal marI: lete ale soarelui. Dar lumina soare- I I inteles cd aparatul clnematograftc 

I,C1:l s'au prăbu~it fron- i adevăruri. ! lui şi raule ei ultra-v1okle nu sunl 1 Profesorul Rajewsky a ard/al fI- I nu pl/tea sd arate imagInile qUllnte-
noas~re", a;east~ bl:~- I . "De ce s'au ,?r~bl1:şit fron-! decdt fenomene f'tice şi nrm~ni nil I p.Oi r,Ilm SI' pot trasll curbe nit' a{~, lor de lumină. Se ve~e~ însă cum 

.' VI'Oleşte sa. mal d{'~- tlerele n03 ... tre , mşlră toată ştia până acum ce se petrece lfl cor, tlUnrlor razelor tlsllIJra fll'cărel, o celuld dupd alta îşI opreau ml
şi intreaga clică de sfâşierea Orăzii: retragerea pul nostru, de ordin fizic, sub În- "unltăti vii" _. fiI' că esle vorba: şcdrile vii de pând atunci şi cum 
ni orgolioşi di!1 <?ra~ ~ dill oraşul aecsta a sute şi fluenta acestor raze. In aceastd di- de celule, nuc/ee de ePlule sau m~ se rotl1njeau apoi, Ctl speranta cii 
n vremea de d.mam~e' mii de Români, expulzarea. rectie au inceput să facd lumind a- ,Iecule de protoplasmd. SI' poal{' :mb acra.ţtă formit redl/.1if vor re-
, este o cărtuhe SCrI~ intelectualilor şi a celor I cum cercetdrlle biofizlcieni!or. DI-I'/aee o statist'că În stQrc să ne arf'- :;ista mai bine atac'llui razelor. 

J,d ru fiecare dintre Ro~ I două feţe sfinţite ale biseri- : rl'dorul Instfll1ttlllli Kaiser W"I- I te edt de des pcltrund '1rm,. dl' elr" Fotngrof'l/r luate dupit 24 lIi 4.8 
cari s'au cutremurat: eii din Oradea, precursorii po helm pentru blofizicd d·n FrC/111,- troni într'un rentimetru cllh d,. tr- ore pe acest .. ctimp de luptif" ară-

, ă atunci,. când inte- liticieni cari au· pregătit tot: flirt am Mmn, PROF, DR. RÂ- sut, cât de des a/'ns n!lclelll şi ('t1- tOlr cit celulele atinse Începeau sel 
şi ţăram, au fost ne est ~hllcium, etc. Iată câte- :JEWSKY, a comunlcal rezultate te celule sunt distruse in /0101. 111 se dcscompund. 

i şi închişi dE"eRvalma va rânduri: : deosebit de suprinziftoare (n cursul. 

ane de vite, şi pentr~ i "Ot'adea trăia ceasuri agi-: unei conferinte IntitulaM "Actiunea 
cetăţean~! statulU! tate. Firmele scrise române- j razelor asupra ţesuturilor vii", ros
care in .anll.?e e~oca- şte erau date jos şi tnlo(~uite tiM in fata Societiftii K,aiser ~'l_ 
ere a vlrtuţn stram~: cu cartonajul provizoriu, în helm, la. Harnackhaus dlll B~rlln-

................................................. 
I M~~.~t~~!!p';:v,!!!': .. ~1-.I!!~~?!,RE 
i 

frUmO&Be MărUşo8re, din bogatul &sortlment dela 
epoca dmtre ann termenii de rigoare." DaMen. 

39, ~ a· rămas CU , . x h b . 
~. ~ ndă ă ivea' E cea mal mIc~ ar arIe I , C. HARTMANN 

an:eer:urpa sa iprmeli~· df>s~\jsă i,n aceasţă broşură. Itomn sunt DUŞ n . BIJUTIF.R, 

Arad, DOI. Dellloa !'Iarlll I Palatul MlnorlUlor) 

r ,Jă clădită e corpu- Cehţl-O ŞI vă ve~l cutremura: ml-'Clre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' fI +'t P t de de npdr'lptatf'a ŞI de durerea I Y "" su e\I e a su e. ., ~ " . I 'tf'+' nt Natl'e ce 111 s a facut nouă ŞI fraţl- In cursul acestor cercetdrl, omul 

Jef 1 ţI pe ru , It.' I .. I t t I 
să S împlinească or noş lI, dc ştHntă trebue sil u te cu o u 

ca e" d . b 'f extrem de egoiste ale 1 MIRCEA EMll~J)1 rap~rturl/e de m rime o IŞ~UI e. 

o ş(Oillil boll!ura pentru maşini 
ot!rl(olc 

slurl. ilai ne. HOSZPODAR Rlagazln: 
$1 •• pseste E .. lftesc. S 
prinderea: Stroescu 13 Im.regn8m paltOane bllan 

Anunl 

EI III contact (n acest domentu cu S f' La G B' 

l
' . " o II! -- ornia an'a :,ir.;!lr 

cele mai mIci pdrtlcele de lumlnu' S f· . '1 t 'd' [ 
. d' it ,Ola sa ncepu rl ,carea line 

ŞI e energIe cu aşa num e e, , 
t A '1' d il< 1 l' şCOlI penlru maşInI agrIcole, car~ quan e co o un e o qUBn u ov - t , ' 

, . va fi amena]atif după m,'ue/ul grr-
- şte o substantă oarecare. ea mI a- I d' W t bA' I ' 

. d d . ă it II' I man In ar en urg. Imra,f' e ş, 
trnge ec t Cl'a ma! mIc p r c-I 

maşinile şco!li au fost <,omandale 
in Germama, unde iJlitorul perso
nal didactIc işi prim'!şte .. dualmen
le Instructia. Acellstd şcoală este ţi 

doua in felul ei din toatd Europa. 

că d'n materia occ~Iei substante. C 
I A/omul astfel atins estI! .. ionizat".[ 

, : nderea COlnlluală In fer- 'Arad. Nr .. 3759/1910 ap!(r~lt in Bul.. cum spun flticlenii. Da~ vrem să I D-na văd, .C, HA,RTMANN anunţă că paras1asul de S Bni 
l$t'nţă a gr,'utăti!o,- ln- Mun;cip, Arad Nr, 20 ,i'n 25 ~alu, 'pentru odihna sufletului neuitalului şi celui mai bun soţ 
până in !>r~:;lmt, cu Ol'8- I 1940. gunoaiele menajere f>ă fie I>du 
·cării şi ;nlt,p')!'Uil'l; gu-: nate tn cutii, găleţi, !)ldOa'lc s&.u Icuraj.rea cre,ierii .ilor 

• . menajere, $i .10r'J\d ca: orice vase portative b'ne ~nchei'ale In Slo.ec:le 
in'3J'ea lor să f>C lAdudi o' ca ele să poo.tă fi ridic3tc de un 
Imbunătăth'e tn l~mr.tio-I singur om, aşezându-lc ?n eurte, în \ ln Slovacia a fost •. pus .la , o le 8 
tui imporbl1lt serv;clu, 1 imediata apropiere a intrkli pen-, dispoziţie pentru mCUl';lJa· I re 

COLOMAN HARTMANN 
a avut loc Muţi 25 Februarie 1941 

d:mineaţa In t)''i9ric\ Romano Catolică din Arad 

• 
4'11 proprietarilor' de (ilSC 

in r. public in gcn'~r!ll şI I tru It putea fi uşor şi ~cpcde ţo!ite : rea creşterii oi1(~r . n~, fond i 

că ropriet,lri de C;1,:;e tn ~pe- '. fn. veh'colul din stradă. . special. care mal intalU -;a I 
iu- a ascultare ',rmătMrl~ior r 2.) Personalul I,ntrepr:nderii ou da posibilitatea să se~ c"m
mi :ari urmenă ~li [ie p\1~e poate scoate gunoiul rlin gropi sau pere pentru 350.0?0 pan~ l~ 
Id. chiar ~u îllcl~Jlel-c de: alte depozite mari: .. pre a-l trar.s- 400.000 coroane 01 de prnna 
iat 1941. I porta apoi In coşuri şi a-l goli In calitate pentru creştere. Atragem atentiunea D-lor Pro- itărUle oaselor dela da.ie, sau sii le 
'ul ta infrod,lccrca c"tii,lor· vehicol, aceasta operatie t'zclamând prietarÎ de case, în mod foarte ~til- 1 aducă dn fundul curţilor. Se a'ra-
~i . laa:rt. 87 al Re~'lhml'n.; timp prea indelungat, care este tn 1 • rllitor, ca gunoaiele menajere să le 'se· atenfunoo, că acei proprietari 

)e- ne şi tarife :lI Intrl'~rin: 1 d~t~im~ntul bunei funcţionări Il ser i M elsinl Si instalatii adune într'un s!.ngUl' loc in c\.\I·lea cari nu se conformă 'Iceslor dispo-

un ale a Mun!Clpl1l1ul vle,ulul, . I inllustrlale germane lor, cât mai aproape de pOdrl!, ca ~ţiuni, intârziiod şi jmp:cd'~când 
4~, ............ _ 3.) La sem. nalul C.IOpotulUl sau I pentru Iran .. d . . ă 1 lă astfel bunul mers ~l serv'clulu i .. ri-iei i . ,'. , oameniI e serviCIU s e poa " 

harl curltl •• 0'- aVIzul personalulUI tntreprlnd~r1i d' ·1 ă seli sl rămânii cu "u;loaiel "ecl-
:<U] i· .' I : transporta repe e Şl uşor a c ru- . r> 

rodlll, ,.rdellart eventualele cutii găsIte tn ~o(,u'nţe Imedtat dupd urcarea sa pe ron l' . " t d' . I . "iaă. 
)1' 1'"'' I Rosa Schah Paklavi ;1Oul domnitor \ele respective. Este InterzIS a pre- ra e n propr,a 01 

e ~a n d r D să fle!' aduse ŞI golite fără fntârzl" '. . d .. 1 CA INTRE[)I'INI>ERt.·A COMU,~T' r J: w.i .... '. al Iranului a purces la Indus/rtall- tmde oamenIlor e servlc u ,', 1· • ~. '1. .'IlUJ>, 
re In veh'colul d'n stradă. ..',. .. t·, : . , ro- ze/"ea tdrll sale. MaşInile ~I [ns a {I- ca să adune acest glllhlÎ din l.uea-: ARAD NAP P 1 (·)Ttnrm să atragem atenţ'unea tlile necesare acestei industrialitdrl : 

Onor. PU~IIC, în conformitate cu sunt importate di~ Gerrnan'a. A-

l
-n 
... ---------------------------.. 

.. ?peltorle meeani.' i art. 86 din Regulamentul· tarifar stfe] acum câteva ZIle ou S031t In 

• Str. IIrltl ••• I - 4 i mai sus amintit nu intră tn l1oţiu - portul N ochahr instalfJ.ţlile nece
t,l"oItUI .adl 1. i sare uzinelo,. metalurgice dela Ke

nea guno;ului menajer, gunoiul de 
--... ---- rets. In acelaş trmp a inceput şi con 

a.nimale, focaliile umane, paie, mai struirell' unei nwri fabrici tie ci-o(blorl ore mult de 30 kgr. şi resturile de zi- ment la Teheran, care lşi 1'(1 putea 
dărie peste 50 kgr, odată, precum Incepe activitatea peste un an. A-

.. Brop de: domft şi or:ce, alte gunoaie cari tlerivli' ceas/a fabrică va putea produce 

~ di.n Industrii, meserLi, profesiuni,· 220.000 tone c'ment ~mlar, ~are va 
~ Iltult cucoane. CIlre ae , . It li. A 1\. . servr apoi constructIIlor drn IMn. 
')1 cu tricotalnl f'!oNp,ilor ~rl . a~r'cu ~r. ceste urme~z, ~ Deasemenea pe tot teritoriul se c/d-

. seama câte oC~lur~ fI r 1dlcate ŞI evacuate conf. dlSP6Z1 desc diferite fabrIcI: la Yazd o ma
Iacă pentru ~ lermln. &. ţiunilor Cons:'Fului de Igienă şi , f b . "d fextJle o altd fabricl1. 
l' . d d 'Bă I 1 e a rrcu e , 

.

' e clor.apl e. ama. r-
II 

Servo Sanitar al Municipiului. ~ de tesdturi la Isfahan etc. se proec-
ar VOI sd 9hl~ellsd( Cifra ',. i · . ' , D Este deCi necesar ca in asemenea, teaxă şi construtrea unor noUl Ş 11- I 
l'şesc cu stgllrallţă. e, t • • I T bie capa i I 

re h d . . d la ~d chest;uni cei Interesaţi să se adre- rfa$e sllozurr a ars, u C , 
(' e e. CiorapI e ni.... ., fate de 30.000 tone de cercale. A-

I ochiuri dar socoteala seze Serv:c\1I1uI Samtar al MIIIllCI- . , f·. t It d~ 
, ~. cesle solozlIrl vor I cons ru e c. 

d dacd este ~Jor!Ja de cro- piulul, ! ~,. I Sk d (RDV) 
t' . f' O ,Udnc e o a. 

lIla erral mal In pere- In'trepr:nderea Comuna.Iă rO'lga 
qrapi din măt'2se r.alu-,. • ••••••••••••••••••••••• 
arlifieia/d I IIrc 2 :!!!j 000 ,Onor, publ'c a da tot conctlrs~l MA&INI DE SCRIS 

· !ceaslt'l' socoteuiă iH.. fă-. pentru raţionalizarea acestui serv1
- rechizite de birou, reparare8i 

r·ranţii germani de cio-! c'u şi a nu cere personalubi s{'r- maşinelor de scris şi stilou-
· '1Ililizeazd maşini extrem I "ici~ cari nu le incumbă, orrce l'e- 1, rilor la 

,rc?le, dintre Mre una se I zult.!lt obtin~t servind ca bază la re M S z e g f ii 
~In e::t:act 100 1)00 p'cse ŞI ' ,. . . i ă • 

., "5 . d ducerea in vutor a tanfelor rid c -\ ... d Str B v U N 7 o oră 'r mI/Ioane ei,. ' ..,.ra , • ra anu r. 
,ca" :diciJ aproxim<!trv W pe~ t r~! gunoalelo!'. Telefon: 11-44 
troa '~pi de damd. (RDV).! DIRECŢI UNEA INTREPRINDEHII, ...................... CMlDtAlairea Ftihrer-Franco 1 a 23 Octombrie 1940 "~ 

Z)~ 

• 

• 
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UE 1/.,._ 

rBO.~'UL DB y •• ~ Duroinec~. ~ Martie 1941 

f(e este torDila I RăzLoiul ... 
In pi~.ur 

Dacă v,zităm o faLI ică de torpi- l'Ol'a se fixează dnalnte d'rec\Î a O · • i 
le, constat!\:m ('ă fabricar,!ol unei mersului torpiIe:, CQ ~ât aparatele eXpozItie UD cii 
torpile neces,Hi o muncă minuţ!O:i- şi motorul cântăresc mai puţin ŞI • 

să de Q preClziij.n() e:Jtraordinrră,. consumă mai put1nă ~nergie, C1.l ti- La muzeul d il1 Saar!Jl'I:kk.~n, 1"11'11- Este Iniereş(lllt de ()bS'~:'PJţ!l nit tabloUl", C'!H'ua tl ·)IC!.11 "tara 
Priv.lă Illai aJ,el)t, fieCilrt,) torpilă, h\t torp1la poate duce Q incărcăh,l- şul care dela" războiului şi până de uarial a loşt re'::{)!iJ(IIă Jird:lc- mtlllu i", o intind,~re cu larod 
~le un adevărat subm~rjn lt:J, mi-: r~ ma. m~l'~ de explosib·l şi cu a.- la . 'armistiţlul cu Frant:t a ma. Pentni mulţt, Ierna ,~e Il I>'a benă, in ool'e .1mul n"l!,~(t Ce c 
nlatură. Ip ll1orTjentl,lJ. c:.tnd p~r~s~- Itat mai DUl}'cltQr ~tt" ekc,tul FI. fost, tInuta unor necontende due- dat a fost (, simplă o~z'e de Il pIC- ta, Unul a pIctat înălţImi plrfu 
~te ţeavQ. tunului cu care a fost Motorul Ş; aparatele trebuie să' Q- lurl 'de, artilerie: '~'a deschis de ta, 1!1drturi ile cven:uwlllc/,)I' tltl ~i~gur~tece, acopertt~ CII :dpr. 

trasă., ~orpda işi croje~t~, prin for-; cll-pe cât mai pu~in 10'::; de treJlu<" curând o expo~lt[e, care s'a bucu- fost puse p~ pânză :n ctlhri polr)- I printre care se 'vcld cupo/ele I~I' 
tă proprie, sub ap4, druroul in <;on- ~ă re deci pe cât posibil de mici, jl.'at de cea m(p m~re atentIe, ulm vite, preferintele nu fost IăsLlle să- 1.'[101.' blindate. I 

tra yasl.!ll.!i in;,a.mic. PCijtJ;'ij ,ce!;.ta, I ccC'al:;~ necesită Q prelucr;1~ ro 'ou- i pentu caracte~ul {'nic al lucrăr:/or ~i spună cuvântul, .1.11i pictori Iasii. 
torpila estf prcyăz.ută cu 'JIl 1110tor i ţiQasă şi cât Ula.i precisă a fiecăr1-:i expuse, cdt ŞI pentru (naltcl lor 1,- sif traJlsplre din operde !Qr li Im- I A.ceastă expozlt'e ~ste cum J'ij 

~j anumite aparate, iu fljlltorul că~ 'V:cse In parte, . nulă. : presie adâncă, .~gU(h.I(I,lre, [;}III/ poale mai varla/ă. Exi.t4 

!l: 

După s!drşitul IXlmulln:ci in Fn.n. dintre aceşti picti)ri poues!ea: mejdia ca ea siS devmă R/OijlJ/u 

f
· . l' • t din cauza Ident'fdtlj subiecJil' "~ tQ. o ICI a Ilatea a mvl/at pIC orii sif I Mii aflam tnt,.' o "ustiel,tie wm- . 

pleleze episoadele de rilzbo:1l din! plectă M[ • â' Tablourile expu~e dO/J~d·!sc I,~c 
• F -

Ziarul 
"

M ati D" regiunea aflatd intre linia Sll"g-:~. .' rosea InC a lemn urs, a contrariu/. Artişti~ IlU auut .., ~-
. fried şi linia· Ma~(not, dela, 7ih:n i .Id(lne rdscoa,ptă, "In !:mp ce 1"c- s~ pleleze, ~/ă!url ti~ tlr-esle 11111 

Despre JIdan.) CeoD Blum, care cdşlJgd pdnă lq ~losell~, Nu ŞC> ecrerl/1 sef!- i tam, şobo/ant.1 se /IeillWIU ;n 1urul m al~ mortI ŞI ale ,dIstrugerII. cat 

mj~~~~~e dia lndustrJa armam.ent. uluJ I n~ de războ[u d!.fpă vec~rui tl-ie" meu, Astfel s'a lh'h:mt ICI/.jolll VQ dintre cele ~(tl , fr~mlO~sţ~-
Zic.rul van,ez ,,~atljJ" inlormeq El primea 2.~.O()0 fl'ilJlci anual,' CI se!lt[m~ntrle şi .Sfm::nt')e ~del'if- I meu .. ." ,p,ectel~ ,ale pelsaglUlur d,n 

ză pe cititQdi şăi "supra metodelQr sub (orm4 de tantiemq şi IUltlme rate PC car~ le-au cun"'!f.:·,t It'p'd- II Sentimentul sing ăI "ti' /' ,Expo. pa aceasta dovedeşte cIII( FUI 
. " , , , t ,. - d' 1" 'd , ' ur a 1, l/Il sel •. 1 rlc vOInta de culturil a ct'lui ,spr: 

pur jidăne!jti de (alşlţicarc abi., chIar fn (UlUI 1940 c"nd societatea orI! c:ar:r au at a')olt !n:c, e (·r-, e t ~ ăt I . 
• _ t ·I~. d .A t· .',1; Y h' . '1' t' lIficati- franceze ' •. imn apas OI' p :'I!~şle ;.esle mulle treIlea Reich. • tUn UI:" .... r. ~ C.uŞ'94r& ....,.n ra"IlOIij. nu mal ucrQ. . 1, ! 
de aş(und'rţ ~ bf;uelic;11lpc, 'l1 ~-I Ziarul ,..\liatilJ" Informează mal. T~e~tli~ 'să sţ p.id~ze infă/:$'lrea ~;s . . . . . d. '~," 
neral d(J trucuri fra~duIQQ.S~. I dep~rte, că m,alerialul de războiu, unUI pt;lsag[u, care a !lufal' mal 1 " 

ZUt:ul spune cd, In tImpul gu- fabricat de această societate, nu m.u~t decât orIce p(Jrte a 6erma-1 Stat"la H d d J ·1 1-
vernQ..rii .iidanulu. i u.on Mlum Şi. a i era câtuşi de putin corespunzător llIel asprlf!!. e~ .şi 9!'()Z,YiJOe rJzb~!Il- I e n a y e e a 9 r an I a '1 
renuq'llhlll.li 1-'rollt f0.pl,d~r, care • I te.hnlcei moţfern~. In ultiIllul timp lUI, D,acd ar fI fC!st ~'orba lIlJ/na, de : f " , .... 
contdbult in mare partf la fnfrân-[.ţ' t.li făcut o expertizl'f şi s'a consta/al o act[un~ de 1.ocum.:nl:ll'l.', ar fi I ran c O - S P an 10 Cţ 
gereq Franţei, s'a fQnd(l( q so~ie-. cci 5a-/, din produselt acestei ÎlI- fost denJllllS !l?!ogNf!i. Sunt mlll/c, : . 1 
tale 'tnetalurgicd, . c~. capital initlOll, treprinderi nu corespundeau cer in- lucruri Insă, pe ('.are 'm 2ginea ,oto- t Staţ'8 lIendaye se ~flă 1" g~'~nl- Ital'a, El-;et ia şi ;eld tite ~i'lri el 
de 5Q.OOO franci, ,telor materialului, sub forma, sub graflcd nu le pO<lle reda, Tab'ourl- la dmtre ~pa~l~ ş.~' • r-rall~a,. ",col,o p~n~. Pr,n acea~m. ~tatla :lJn'n ( 

La incep[ltul războiului, Leon I rare ţra vândllt, Acest materIal le' qceslea trebuiau sd I'epr'!zfn/e unde mUl}ţl1 llr,nel IŞl dau lJllalm- caşt.lgă loc de lrullt~ In rt'ţeaua rat 
Blum lJL! ~ pier~lIt qccuÎa sd tram- I prost a muzat moartea' mtlltor fa~tcle uăzut~ priI) pris1J1.a IJrt;sfll- ce c~ gol~ul .U'sca~, l~l~Of't~n.\a a-, ~aV:Ig~ţle, a Eur?p~~ •. Dat.mti l~fI1 
forme soclet(Jlea tn producătoare '1 soldati, . " lui. . cestet st~ttum ~s~e C~I ,:tat lUai ma- I ţ,la.tIVCI ŞI o~gamzaţ1in gerrnanc.!~ 
de m(1.leru.r( dp rdzboiu Capitalul al G 't 1 ,1' I RUInele satelor şi riraş'!br incen- re, cu cat ser<e~te dnpt punct de I cest punct Importa.nt a f05t l'~R~ 

"0 ',' '" ,. .uuernv., ac ua francez a .. rspus ' .. ' t ec 'lr 1 f"ă I d . . 1 
fost imedic.t 'ddlcat la 2,500.000; ,': ,d1ate tk 0Rerottll~ {la r4zuJ!a. lq~- I lf ere 1Il ~ ,ca ca cr"h eUl'opea- I ca rat economiei elll'op .. ne, ! 
franci, iar' câteva luni mai târziu., o. noud expertiză" t~ c~rsul cilre.a I te in lJf,OIă pustii # p4r~~!te. pă- nă ,n,OI'mală ŞI cal<!a !e~ată !.{lan'ol~ I Importante . C1lntl~~ţi d,~ m~r laI 
la 7.500.000 franci. Ca, director al li au constatat falslflcdTl de b[lan- I mântuI cu iarbd rln4, pădurile s.ţâr ! mal msu~~~. ~n a~~la,~ ţlmp sel'Yl'~te sunt transportate şi din Eur' cn 
JocieMti i, Q ţ.ost numit un prieten: tu. ri şi manipulări (ra~dllioase, fn, tecatt:, fortl/icaPile. tlom{lirrda/e -- i drept staţIe de traf c comcr'~ al pf Il I spre ~paDla, adIel!; In o;ens in\' W 
al d-I«i .ij(lI1n, s~ intelege 101 jidtw, I datina siatijlui. Iiltă subiectel( pe care Şi le.-au 'llq tr~ bun?rll~ t,ran~pO!'Ll:~ Jlf! (lCt ;'n Autorităţile germ:me IUCN'ar.ă in 

. pieloril f}f;rmani. I sali l'emq.d dlr~, ~p:l.'lla. Odat4 cu i bună caOlaradcrie ~i-a !riiit !nO să 
ln/ăţişare!I rU/Mlor ~s.{f' a~c'aşl ocup,area cpastel franceze, .'1"ti~ I tl~l culminant in lilla istoricii de' 11.11 

• a,proape pret I.lli rulO:J).i, Pr~tuiJlldtni: Hţmd~~e a trecut suh ,'onduct>re<.a· OctombrIe, dnd staţia fIend:lya ra 

Sud-Eslul va f. legal de cenlrul Eura-Izidur~ gO/Qşe, co~uri .răslett:. (lCl)pc- ; ar~atel germane;, i~ 3:eSt punct avut !ericita _ ocazj~ ~ă )lreg~te Iti .... ',~. I . I ' I d .. I r[şurl 94ur lle, Plct!!rI Ş! desene fll- I nex:vos al c,l~cula\I(':1 CI:' opene, !iU- înlâlmrea FuhrerulHl Adolf Hit ro. De .DrID lOCI e e comuDlcatle 1· tdt1şeaz", cqse rr]n:te de pn14~clik,! tor,tătlle, rn~htare germane depun cu geperalul Franco, e1iberal ee: 
IluI.ală lungă de 2900 km' rUln~ Mngă ~uille. c(tt ,'~zi cu \ muncă litanlcă, , Spaniei. Din acest moment· ~lalpa 

i OChII. Unel.e drtitre tab!''lllr'le e.o:pu- I Odat~ ~u tntral'e~ prImelor tr~- Hen?aye ....... lmpo,rt!lntA ~i pân~ les 
_ Astăzi, când rclatj ile econom ce nărea, 'Jnsă pentru aevoile de &s- I s~ sunt p'lc~ate rnd'1td după ')('ild~ i pe in a(:.e~t~ ter:tor: l , a fost fntro-I tuncl pentru traficul ":OInerCial'l'~fl 
din~re Su~-E~t, l-i ~enlr)ll Elll'opei lăzi, -această cale ua.turalll trehue, /le de artlş/I ill 1l(!1!:;!'I."!(1, C Il ('4tc~ i du,s ,s~rvlcl~ german in techllica ŞI ~ devenit important~ şi pentl11 !Ii 
se lntens1llcli dlll ce. in ~'c )flai mult, . lărgită, aşa fncAt să PO<l" naviga va Qr.~ mal fnalnfe e; 'n~l~l UI! trt'flfa.dm IIlJstr3lţ l a, căilor fera~e. InspN:-llitica eurqpeană. . de 
căile de comunicWIY lreLle ~~ fiţ Plf e3 Vqsf} de 1000 până la 1200 in m l1/ocul furtunii, f1le căl'l!i urme, tor l

, mec~~:~l, telegl·J.I·şt~, etc., au Co d ilt 'ul' d tas:} el -;~ ip 
şi ele de a,cşa fel fncat să poată face' 1 de; • le-au Plctţtt apoi. i fost a4uşl din !oa'e păr\lle Relehu- ,. '1-i 't:~"or te. n1.)I~,Or pa 
faţă tra!ic~lui' dcsv'olt.ll. hrtera vi- i ţone. ~ af~~ , lfceas t<l, Irebues~ , Il~i pentru a orga!11Za serv!ciile a.-\ ~ane 4.111 ace.a:;t~ statle, un f e~ 
tală t S'f~~~~lul~i mşllţ *lu~lijl pu- '1 ~odern.l.zate ŞI lăr~:te por!nr le ~I ; eest,?i nod d~ cale ferată., ~\lIl('tlO- IDs~e~or din directia căilQr fer !Il 

. lDS~ille de pQrt fk. p~ ).),Q.nl.t:~, Un' narn germant tn lumcă ml}itarii cu . muncItor şi foarte bun nrgan;Ia PI 
-----------..,.-... -IPână in prezent, tot lr.1fieul S~ con nqu pr~pa rat I baraderolă roşie ~a mână,. ~u pre: !~~ 'v~ ~it~ t.oată '1\at~ momtn1 t, 
AetD~lJţ~ţl 

~ermane 

centr~ num~ ip câte~~ Pllpc1~ ~:)r pentru conservarea Il~at supravegncrefI "ervlcltlor de de emoti~ ~i incordare ceile·an : .'" .. f I ~.rculaţJe, C<lntlnuAnd totuşi 'ii LOla " ' . '~'~I 
această cale de COmlllllC.llle va fI o ructelo r I b' . I 1 I . . I z~ as;ele 48 de or~ il} c:ll'e s;· It, . oreze cu persona II ranc~z, r ' • . ,,' II, 

valoare deos~bită I1b'a atunci când '1 p' , . ... 1 1 ~ servit drept cadru al lstol';(fi ~ , t Q firmll: ac ă I ,rima miSiune lIeo;t'l (e grea, ce 
va fi unltă cu m.area retea ~ liP ţă'; , d • g rm~n .. ~ ,an,sat pe p.·a- ' .... căzut In 'sarcina acestor ornanl- . tâlniri 'amintite llll}i s.us. ,,4 1r' I 

fi ' .' . nu e mult, un I r.hld spee al 1, . , ,'" I 111 
In Qşlo a 'oşi lnliinttJ~d Camerq. uVI:ale ale celorlalte r~glUm euro, ~r t X..l: ' '1 zatori, - a fost rep.ltri,'rea nHl~$e- [SA depunem muncă la milimel 

t • e se pre e~4 .... tl ;nmune la C;Oll- ,.'.",. . . ~eI 
de Industr;e şi Comuţ gl;rrnonă pene. As~fel s a in~:put de acum serva;e~ lr~ctelor '-: i

ll 
special a: l~r de refugiaţI, pe~'e ~ran'tde s~n i spune:a ~ zâm~i~ld, "pentru. ! t~. li 

pentru Norvegin. Cu acefls/a, nu- construcţia marelm Canal Oder· Du merelor _ pentru Treme "ind~l :: n,ole sau fn sudul t?!rll spre Bor- roată de "*lgon treb'l.a ~fI ~e f:~ li 
m. dr~1 Camerelor de Ct:lm.ert d:n năre. Prin a~ta. se crei:lză o (~;:ale I ll'ată. Este vorba' de. un' II,. h,ld in~.~- I d~a.ux, Od.3tl cu dechr-ltca )'/izboiu de mai tnainte locul destinat, UJ.al 
strifmătaQe a erescut la ,'(], dintre', \101' fă ă ' .. ' t : lUI. Tren dup," tren, alt rulat fllipl?!- ' . . ~ 

, 17 f E . <li1,' . de comunicaţIe lIuv:ală CII ,) l11n- " . r, ~ust Şl "'If!~ .nleles eom-I .... ân' !'nt <Ii " t ' .1 trebuia să se opreîl.:'ir:ă iar sem;; ~ 
cart n urQpa Ş. <!'v ţ::r;.r~jjUfO:- 1; d l,>lect n~vătăruăţor pe t ă' ~t te .~ I '+t (1:" ~ Ş~ .Il03P e. ' r.~Q.u- . ", ,,' '. . 

P
ene . g,me . e 290Q km., ('.are "a face le- - '. r' , Il IU li ~<I,.~,' ; c~nd populatia ~ ve~~le. pări:lşite• lnVlzlblle de pe pera'me, &U fost !li 

• IA' I care a ost pus 10 '~omert sub nu- . , '"":I~, • .' .", ",'''. '. Ii 
-~.,,~;; .~" -';';';;:::~;:':~ gătura mtre Marea Balt:cil ŞI Ma. I mele d., . Ob t 1" 1', 'd ,': MUIlCa nu a fost uşQa!'ă, . ~el>3s. tltllp ni~fre !le h~..:!~rc~l'e 

","'~- ~;~~"'. I I ,,.... sa. na:Qte e intre-/ ,'. '.. " '-:t., It , .... ' ," ,'II 
Marea ex~zitie a rl1rtit. qerm'Jnr, rea Nea,gr~. ~egătu:a cu prmc;pa-j buinta:~, licl;1idpl trepu~ .a~estc~t A ~oua ~;~iune a fos~ r~lu,a!"~,a.~ tru n,oi." . ' ,'. ~ 

cere 4 J~i Q~ in .IIaqr1g Lij /;IlUJl,lele regJUDI }~du:tr.a~ ale !.W{'h~-! cu ap~. f.r~ctelţ, n~:;tl'lc~te~ ţ!ltr~- \ kapsporhl:lle de m~rfurt, can aU,1 Astţel aceşh f~nct:olH~1'1 :).1 (Il" ~ 
trecut, unde & a bucurat rl.e mare lui se face prin l,.allllui Adolf Hlt- 1 duse !ptr u,n vas tn ~are ş'~ turn~t I f()St părăSite tnc~ rlm anul 1936. ferat~ germ~fl~ <lU ,::olll-r;hpit pr p 
succes, - a fost deschisă de data 1 (.p S'I' ~'" "ă). I in prealabIl aC!1st }ich;d t lf : Este yorba. fn prImul rând ue tra- 1 . - F I 
aceasta În Barcelona. Sunt expuse, er s re ,~zla p~r,o::J., ,er-IIăsate'~t "-1' . ·,1 .re UCS~I'iCl.lI 4e ;nărfufi 'le;;ţ.ijPW Gţ,rrpii- munca, or o.riaW1#oa.f. $saş 
3000 de el1rfi reprezentative d!n li- .mlnat in~ dlD Dec~mbr\e 1939, Şl I '. eva m n~e. ap~l ~ţ;pa:;.e ŞI rnirei. J;uncţlonarii •. erlll~nli cari? tă intr ° statle dlu "J1ea: r'r~ncl I 

o. I . r '" puse !jă se "s T • I ,-T., .' .} '.' ,'" li , , 
teratura germană modera4. iar ~!"i:- . ~p.~ "'!I..D~~ Pder-~lStlll'a, 111 P:'o-! roce" ... UCe. ~p 4pn3. al:~stu; \ prelu~~ supr~veq~~r~~ s~~li~i Hen- - ~ deşUşurarea C",CIl!Ilu:n

td II 
mele zile aU fnregislraC un ~ţct~: l~" ~ proIect ţslt; ~ Canalul El- I p o' :u, ele. "or. ff ,'l~per.te cu o : ~ye, au fost r~~;Hm.zlHo,ri ~e ţun~- 'stotlce pe cad leir~im aslăzl, 
neaşteptat., .,.' , .. ' ,~:st\", ~r F : ~.'~.' . I ~.",-.p<k~-D~n~l.j, .~.riQ t:;~e :e lea II p ,Jgh t~ ~ubtlre, lnVI7.lbl!~, mU1lU-1 ţi(marea cât mal. 2CtlVă a ~ranspor- ~i lltlJnf! I.of ! f~. J. ţJ5!lli 
rr~~~' . " .. . """,. -I 84 ~A,X:~,* ~e?11 p," l'eg'uniIe m~tă ca!el'll cons~rvarl'l8 lor. este tur,l~r de llun~rl t~I~Ollom re !'pr~ prIn ~flp;n~ti~ q~~a~~!1Rr~!qJ 

Un'vcrsităţlI.e din ,re~u. p,- 1 i~Hiustrla~ Q.iQ. tii~~rl-1lţStţZ, S&:\o- 1 as guratli, Jntr~bullltarc~ r.o~h~1 pr~ spatiu} ~conom:e Iilerma!l, ca: pieI, man din Spani·a, 'Iare· a :dirnlal 
.w, Freiburg, Er/angen, 'i<ittingen. t Dia '~. r.."r· Ill' 'a~i* :en. !"ai1t DllIlărea II parat I! ~at ~cj:u.ltalE; ~~ce!eI!le,llâ~ăd' .. lliQ.lnl~ăr~.~~l, ]llulă, cQl()n·l\.le, satisf\tcţl<>' Ueft.rln" ..... 10-' 1. ; 

. ,~l":<, .. "f T '~'! 'J. FI' . " mlg a e, I11.lJ, PQl:lo~le tc T - . "', "". "'''''........... ~,II" 
Graz, lnnsbruck, Marbur~, l'l].iibilt'! sUnPrioară '<Ca 1: !e<1a;1I cu RITlul şi \ ructfl ~ !(9.Il:?~rY4l~ C\I n<:~.şt p.f.(·pa- ! fieul; fo;'" :' .. Xt ': "t' A~ tImei" 

, " .,'. 1 v- _. '"'. f>' .. " '1; 'rat Xl e. . I ~ ." St sllrl?r Ii~~~,~r mari. ~t-
gen ŞI Wurzburg num4r4 pţs~~ ~tq lluYi'H We~~. a~Ucl spatiul dună 1 re ~ Ş ~urea~~, nu-şJ pI~r4 dJn ! fd. i~ tl~p cţ," In anII! H134-35 l1u IIIJ11Ul!lIIIi_NYIIIlIIIUmIlll1II1l1HHYIJllllIllHmmlYln~ 
studenti norvegieni. t;o.ri ~ Q"f ~4- : [ean xa J) ~:, CU tinutur'!e <;pu- g ut.ate, ÎŞI păstreazl aroma, kltr'- fost transportate abi:'! 7758 jone Q 

Sit locuri de prlldic4 ~ diqicil~ SţP.~ ~'nQrdi : .... ;..~: h 1 i P un cuvint rămân ca :si Cllm ar fi PQrlocale, In anul lHW":·11 1111 fo!;t 
dIn Oslo şi deaceia ti ia pu, ta 4i$-' . 111 i.·' ... ·~'"c: .~ .. ţ li ~' C e fost atunci culese. (RDV) tran:WOTtate p~ste 2S0,QOO tone. CQ-

.. I . d . 't' tn' R .". pr1
ID":'1' f,~~ ~':T 'fB CQJ.lstrucţla a- .. , , l()an~ ~ pr;z99 it:ri arabj ŞI macl-

poz,ţle ocurz e pra,C le4 e l (;.8- -~\ l' Il' U' P 1 sp. . 1 

1 
" ,., I UOLJU 'tI f~l!l-~l:n-- l1!li1re.. n " ". --, ~, " roUl, ~llrn si ~o!0'lrţ de :p.l\m.~:lori 

u German. I =--__________ In~ furoPii, J)unlr?a va !I a~lfel Combaterea tuber- franct"-zi, sunt con~;nu ocupaţ:,-

1 K b i un~ ~intrţ -;elemai! tnsCUlllat~ căi su~ raza germallllor , - pentru a, 
• re" sz Wt ţOmunica.tie. In viitQ~ produH'- culozei În Slovacia aSlgu.ra debarcarea ŞI imbnrctlrea 

Arad, Bul. Reg, Ferdinand ~l. Il: e m lnA ' '~~. 'ă'·1.. " cât mai punctuall a imens?lor Clln-
flliala Strada Eminescu NJ:.' I~ a r ,~, ... eQS...,1 t rl7\tnll, vo~ Mţp.işt~ul d~ Intel'I1.~ şlo- t:tăţi de mărJuri Ce "lIn l.il!;1ic in 

{Edificiul Cruce • ..,JbU Iti traD&P9rla.tţ spre Sud-Est ['1lmal 1 'lac ~ Qrsaniz~t, pentru com- staţia l:l~day~, >:~ lQ~t.e, lf.cblleS(; 

CurăţA şi vopseşte frumos ! pe ap+.. ~ în ~~zlnnl. dur.ărean i baţerea tuberculolei, un labo fnCărt;ş,~e., tq Va~q~D~' c.orţsflll~Z,~- d e V e .. 5 
şi eftin; demiuri. parde- I vQr apare mdustrll noUl !!le c1hor ,I'ator IImbul t t toare şln~lW 'ranc~ze. . ., t k k' b . ,. . , ,",,- an pen ru trata.- .' :." . 
elUrl, cos ume a 1, alne Iproduse "or lua ~i clţ c~}t:>a Du- Iment ,,- c. re ,,', Dar t~. staţa Henda,ve f.unt, de-I . "~" "., .. ".' 

bărbăteşti, etc. li " I ~ w.~ ~. le, ~QntQ~' R1\ I ~arcate $1 tneflreate nu 'IUmai lIIir- _ 

:.. __________ -=.n rll. .pa modelul celor germane. .1uri pentru Germall!.l~. ci ,: ptntr..v. 'Uml1lJlIlIl~lliiWWIIUUlilmlljjjIlUm!ljjtH~lIllllllllllij~ 
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