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Redactla şI AdminIstratIa: 
AR./lD,. Sir. CCOŞC./l Nr. 7 

mauer ROlSChlld, lnlemeetorul 
engleZe a ROlSChlld-Zlior dinastiel Vizita Conducătorului in Germania 

~), - Fn scrlÎtor eureu, Bpl'- cestuÎa se afla În AngLa. Rol~ch;ltl Cu ocazia vizitei d-lui ge- I tului, mai multe persollali- lă, unde la mormântul pllme 
fLazare, in cartea Sa "L' Anli- a administrat În numele Pr;ncipe- neral Ion AntonesAcu, condu-I tăU marcante al statului Ger I lor v:clime ale naţional-so
~me". a spus că "sufletul" lui de Hcssa bunurile pe ('(I/,e G- călorul statului, In GerI~a- man, printre cari şi d. balon ciaH~mulu; a depus o coa-
lor prezinlă două aspect!?, 11-' cesla le auea În Angl;a. Ina:nl(l/"f'U nia, iese în relief deoseblta . • • . G ~ • 
"lsllC Ş.' ce1ăI~1t poziCu. Dea~ lui Napoleon,. I-a. obligat. pe Pl'111t cordialitate cu care a fost vo: ~~lhn~r, mtnistrul era roana de flon. La orele 11, 

i eure~i s'au mcrus/at În CCi să ia calea e::lluIUl. Dl:n cI'pa u~l'e,,: primit. j m nlel l~ ~cureşti.. Conducătorul a avut o intre-
U ai societl11it c(Jntl'mpo- Influenta lUi Ro~sch!ld deveni Ş'. La sosirea Conducătorului I In legatura cu viZita Con- vedere cu : Fuehrerul, (iind 

mai mare asupra prin/ului de l1es- Statului Român la Muen- dueătorului Statului Român, primit la reşedinţa sa, care 
deoparte, ei se 11ll1wlrcl prill- sa. OUl'e1il1 din Frallkfur/ a şti~l să chen, .aerodromul a fost bo- I presa germană sublinia:tii că, era pavoazală cu drapele ger 
C1Idalorii cap,fu/lsmului ill- explo. alezc la maximum aceflsla s;- gat pavoazat cu drapele ger- d. ....eneral Ion Antonescu 

f ' 'b A d t ti mane, române şi italiene, iar al şi Inanctar, cOla orlll1 ac- uatre, , . v mane şi române, fiind salu- este • apreciat, in primnl 
Il! (]('nlS((1 ('f'nINl!izMC exiremd AscenS"!l1lea lorm dtlbrla a Iri tat de d von Ribbentrop mi. o companie de onoare a dat 
In krlur,lor: Iar pc (le allil parii', Nalhan Mayrr Ro/schi/d treblJ.;e .În- nistrul de externe al R'eich- r~nd, ca A sol~at şi om poli- cnorul. Conversatiile dintre 
'U '[neşti prin/re cei m(li Înul'l'- să pusă .fn leg<1lură cu 1'I'i;:bo~lJel(; ului, luând parte la solemni I tic. care lJ.~.tr un cea~ greu Fuehrer şi Conducătorul St.a 
le aduel'sari ai Clip hlului. napoleo~iene, După ~oartea III, tatea primirii generalul von 'a preluat ~arma ţăru, B,cor- tului Român au decurs În 

lui acumulator de Wlr, J>1'rl- ,GoldsHlId, Rotschlld îşI. 1rJase rolul Epp, guvernatorul Reichului dând mare însemnătate a-
s- I exilului şi al ttI/murJismlllui, tic IW/lchu u/o/p/ltn'llIc la Bursa în Bavaria precum şi un ma st i i t d I spiritUl de strânsă prjetenie. 
re ' . L de' I v f ' ce e n reve er. 

pune evrerlll revolaliOH'II', a- dl'n on l'a, u aJII 01',1/ sau rn"n- re număr de personalităţi . ~ Conducătorul Statului a fost 
8 ' , . 1 f" A l' tIt r>' • . Mai departe presa elogl8za ' - li tmdl/rei blb fce şi /Jro !'dee, Clar, ng la a pu ul n erV·1l1 /Il marcante,' reprezenta nU ai • • t reţinut la dejun 'de către 
:l~ rrad:tie care a illflU'~lllat pe campan:ile d;n l~ris(j, .Pl'Ils·o, .,1/1- partidului, statului şi ar-l abIlItate a, cu care Gene~alul i .' _ 
'ă, fii şi:i I:bcrlari d;n s(~colul stria elc, DaiO/'ltă /w, ducele d" matei. IAntonescu conduce deshnele Cancelarul HItler, la care au 
II'~ a şi pe puriianii d'lI IJremeG Welling/on a puiul să-şi conilw/l' 1 Del . t 1 d te I'sare I Statului Român, arătând că,' luat parte o seamă de per-

1 , . j' SE/ d 1'; a punc u e ar, I ' • v • 

omwel/. Dela /l!nl'X ş'i Enge s, UlmpoJ1la (/Il ,pOl~ra. se e a Ii,-' ână la intrarea sălii de re-I deşi. a preluat conducerea .. sonahtatl de frunte. 

::~,"~~,hti!df' /,(!nceză ti". 1789, a 'm- ~:ls!~~f~esCăpc:iă :i~n/~~I~~~I~ ;~nuz:~ :epţie al aerodromului, 2000 I Statului in cele ma.! grele i D. general Antonescu a pă-
..... : de băeti şi fete dIn organiza- t ~ d t t R A v·t M h 1 I I 16 ial enil'ei tncelul cu înceful o în ce mai mare asupra guuerwllm. t, momen e, a In rep a oma- ras! uen enu a ore e , 

, . " , . , . ţ.a Hitler jugend" au for·· l' ~ fi f" d d M concrplie econom/reI de ')1'1- englez sllmdu-l să ia mdsurl/e care t" d bl d' i ma. pe o ca e SIgura, ea gu- un con us la aeroport CU 
. d 'f v 1 "iii 1" b" '. d' OI ma un u u cor on, ar pe A d . t I -1 t t . d-Iui Ribben. lţi' JII eo-prlr l ana. .. C~(lS<" COll~" conveneau oncrr ,'T) y'. 181" pista de aterisare se aliniase i r n prIn re pr me e s a e maşIna von 

.IT, stă /a. baza ~aplttll'Sâmlulurl In goa~lă dllPRa I auhr'ld In d :l. O companie de onoare din I cari au aderat la pactul trl- trop, unde a trecut în revistă 
n, a cărUi esellţa este c şlgU Nalhan J' (II}l'r o sc I ,a al o \ A t R' h li. tOt e ii i ., Jo in . , .' , . rma a elC u u • par 1 , C eace as gura - compania de onoare luând câŞtig, 10vlIurti mdrelzneată, care poate fI. v • _ v. • 

I'i- economist a spus cdndva CI} socotită drept cea mai mare ex-! ~onducatorul StatulUI Ro \ cui in Europa nouă. ramas bun dela mInIstrul 
le, de oameni, care se cunosc crocherie, Rotschl/d a (OSi primul: man! d. general Anton~C\l! Joi dimineaţa, cu intreaga, de externe al Reichului, şi. 

ei, care d1rijeazd desfnele c-l care a aliat despre .rn/rdngerea lUi I dupa cei a trecut in riev St~atll SUită., condu. cătorul Statului: notabilităţile partidului sta-
t · /:. - Nil W 1 I F -'ă să . compaD: a de onoare, nso I , ' In- ree ale con rnen U·U(' ŞI care apo eon.a a el' 0.0, ar . nl<~r d . I AI ·1 St v. Român, d. general Ion Anto-, tului şi armatei, intorcându-

reCrulează 811CC('.~l)l'ii decdl slea pe gandurr, pl'in proprii m'j- e MiDlst,ru acen or !al , A. I • 

on 'd' t ' d' t . / 1 rit t' An 1; ş' anuntă no al Relchului, d. von Rlb- nescu, s a dus In Piaţa Rega- se la Bucureşti. In re cer In an uro}u o, oace a rf'CIl In g.a I _ _ • 
;ul i/d-zii oCIIpă un loc de frun- că Napoeon a illuins. Ştirea aceasta bentrop, a parasIt aero-
e", tre cei 300, dacă înt"llaevăr pro/Jocil pallici1, toafe valori/p in- dromul. . . 
\ll- sunt 300. NaUwn Mayrr registrdnd scăderi fantasUce' Ia bur! In cursul zIlei de MIercuri 

:Id, esle acel care a CI oit a- să. Ro/schild le cumpără pe pr('turi ; - după cum anunţă telegra· 
familii drumul 'lpre bogă/le de nimic, iar cdnd sosi ştirea cea, mele so,:;ite din Muenc~en -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Femei c.(jiar_· In căutarea 

aurului 
)ri,"re şi În Anglia. adt'"ărată În ,'lertarele acestui c- I Conducatorul StatulUI Ro-
,st',an Muyer Rot~eh;ld, s'o nă- m'g1'anl eUl'eu se afla aproape loa- i mâD

v 
a avut o lungă şi cor- j Până ŞI ,m Australia, tara i baţi, gtls{'şti femei. Ce e mai 

)('n 1170, in Frankfurt lrm Main ti1 bogăţia Angliei. Sumele acpsteo I diala convorbire eu d. "on tunde femeIle nu erau obi';!- curios, femeile şi-au ales 
n. igral rn 1798, In Anglia, La imense aveau să folosească la ac/iu Ribbenlrop, despre situaţia; nuite să tină locul băt'bat ll- chiar cele mai bărbăteşti şi 

s'a stabilit la Man~h,?,ţter, nea pentru emanciparea cUI'('ilor, a ! prezentă si viitoare a RomA- ~ hIi în viata zilnică, deoarece aventuroase profesii, de pil
t. . in 1805, plecd la Londra, cărei reuşilă biifrâml/ Na/han n'u- I niei in cadrul Europei noui.: este continentul unde sexul dă 'căutatul aerului. AsHel 
-- 11l-1ea l·a na!urali:l1f ,·fJen- vea să o mai uadă. Urmaşul său' Iar in seara zilei, d. von Rib- ~ feminin este cel mai slab două femei au plecat de cu

vicii aduse Corofrnei", T.llnd- Nathamel, deuenea În sch:'mb unul' bentrop a oferit un dineu In 'reprezentat aspectul vietii rând cu un vas de 34 tone pe 
mai târziu Princip(~le elf:C- din intim ii lui Eduard VlI-Iea, care lonoarea oaspeţilor. La acest l . 1 ' ' h' b tII 
Il . d' '11 d d' 1 t t i f ă SOC1a. e S a se iru a. n mu - insula :\lisima, în al'hipela-essa, era pe ')rem,~a orna fi acor il suprema onoare, 11 tll.e lneu au ua par e n a ar 
in/re cei mai bogaţ;-pl'Îllcipi '/ord, Lord Rolschild .. , !de suita d-Iul general Ion te profesii, care până în pre- gul Louisiada, unde s'au mai 
opa. O parte din averea a-I . 1, V_ M. ! Antonescu, conducătol'ul sta- zent erau exercitate de băr- găsit zăcăminte de aur, 

'11IN4TODI PA" "SIJIISII 'sublocotellcntul Schlieff, pentru rai insula C;pru, un balal;~n Jnlreg al Cb':ar şi ~n ~Fr~nl'3; s'a for~Jat o 
, fi K KJ.I I duri în dosul frontului englez, reu- fost transportat Cll ,:lVioJne peste lI'upă de vanatorJ parasu!lşh, Sn-

'B . . ," şlnd de 2 ori să distrugă linli fera- I\hrra Medllerană. Dar nu numa; fiintându-se o şcoală sp>:>e:aIă III 
l ). - Un z'ar spaniol a scris ~ Incă În războiul mondlal sa 1\'lt le, conducte de ,apă şi reţele te~e- 'englezii Gi şi amer;canii a.u făcut Avignon, fără a se obline rezulta-

că Henderson, fostul amba-: această idee. Avioanele ilImbelor grafce. Americanii se laudă că ar I numeroase exper:ente In acest do- le prea bune, \ 
englez la Berlin, ar fi fost • pa.rtide iau aruncat atunci munitii şi fi proecta.t, În primăvara anului l ~~niu, Acum un deceniu. a~ler'ca. In Ge~nia, opi?i~ publ:ră a ,PII 

luce > de ce n'a informat la timp, al'mente pe~lru, solda\l~ caremai1919.transportulpecaleaa€ruluilanuautransportat.tuoc:lzama-tutadmlra!llCUmcarva.O!llJ.pen.ru 
le' ul său I!lSupl'a Irup210r ger- i luptau in CUiburi de rezlstentă s'n- unei Dlvizij în dosul liniei ger- I nevrelor, nu num'li companii Cli prima oară vânătoni paraşulişti ai 

Ko· ,de paraşutişti, cu toate ('li gur,lltice. Avioanele fl'anceze şi eno mane. Imitraiiele şi aruncăloa!'e de m r.e. Re'chului cu ocazia un~i manifesta-
,rin- d'n surse de incl'edere gJeze 'au dus agen\i şi spioni cu ma- i După războiul mondial, englezii lei ch;ar o b.:\lerie cu o tunuri pe ea- Fi, pe Bueckeberg. 
rede situatia. El a răspuns: terial de propagandă pentru întări- au fost aceea care s'au ocupat in- lea aerului. Deci a fost o greşeaHi de lIe:crt,~t 

Vl3 . ~,OSl considera,t in ţară, un rea re~lsten\ei populatiei şi pentru: deosebi cu tnansportul trupelor pe I Ruşii sunt însă pL~im'i cari tin în- a Angliei că n'a avut Irupe rores-

vil- l , ~ ! sdruncll1~rea . mO,ralului de !up~ă i calea aerului. In că in. 1932, ei <1~ tr~dus . paraşuta ca armă ,.le J"ă~- puniătoare cu care să infrunte vâ-
este o ,anecdotă J'cuş,ta, german in terltoflul ocupaI. (,n :li-I transportat un grup mic de ostaşi. bOlu, EI au intrebu'ntat pen!l'll ~rl- " . , . . 1 " ' M ' 

" . I 1· . . t î O 1 " I . 'nătorll paraşutl$u al a tor ~arl. al . "gur n~ ~ făcut .tocm,a1 p ă;- v,~n gel'man a 'aterza, n r o,m- leu ajulorul a 3 . avlQ,llne speCiale I ma oară paraşuta pentru al,~'r;za-
- ,rsona·htăţllor d'n \~ ar Of- : bJ'le 1916, pe locotenentul \ on . cu escale deh Oalro la Crattown. o rea, trupt>lor in dosul frontulUI dus- 'mult chiar, a fOSf ehi.ar, surprin-, 

I . min'slerul de războÎu en- o Kossel 1'<iJ 80 de km, d:stanlă d<'la dista~ă de ~.800 km. Câteva 'luni I man, Rezultatele obţ;nCIte in urma să de actiunea trupdor germane dp 

'ci ea dovedeşte că şi în a- frontiera -rusească, după ce dislru- mai târz:u, Iau transportat în noua I experienţelor au dus la forlll.lrea paraşutişti in Olanda şi Belg'a Ş 
_ ' ~u Hitler ci Anglia şi ge- s~ de câteva ori linia fel~a1ă: av'Oane biplane Vickel's 3 companii unor trupe regulate de paraşu:işt i , incapabilă să înfrunle orice ac~iurH' 
_ e: "pierduseră autobuzul". Rowno-Brodv, Von Kosscl n fost II dela Oairo in Ir.ak. Fiecare avion alT' 1 f t t· de acest fel, cum a dOYNH-o În-

t se conturaseră la orizont readus cu ay'~nul după 24 de ore, i făcut de trei ori drumul, traospor- ot tmeretu ~ ost. m\~la per I'U i " 

:e de a întrebuinţa" avioane In vara 'anului 1918, ·a decolat in: tând de ficcare dat'ă 22 de soldati. 1 acest o sport, Iar cel ma, bU~1 ,for- ! Ca od:\tă recenta y;cloJ'ie germnllă: 
oace de transport. Palestina locotenentul Drumm şi Pentru înăbuşirea unei revolte pe, mează astăzi corpul parll$llt1$tllor, Creta_ 
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FRON'l'UL DE V&8~ 

Informaţiuni 10 Jdee 

Coltul vesel 

Bucureşti. Induslr (j .\gl' coir! Jn/t'- S(' aduce la cunoştillta c(>-
le{mă S, li, a fost rw1ol',:wIăprlnlr'o lor interesati că în ziua de 
dec:,e a min sl,~l'tlltli eCom;n;ie[ 17 Iunie a. c. Ia orele 11 a. nl. 
lWţ!Ollfl./r subsecrelar,ah1/ O}WOI)i- se va ţine la Directiunea In
: ol1iiri ~ă fubr'ce şi să ',vrcze pd- tl'ej)l>inderii Comunale din 
I1ă la 15 Iulie 19'11 în orice pari .. str. :\1. Seaevola 9'13 o tra1a
(1 tiil' i peste cola de fabr'c.rţie ce re directă PE'l1tJ'U Închiri.'r('a 
j s:a .!lr·ibuil pr.ll drc'z:Hllea ml-
ll'slt'l'i(IIă No. 12~., orlcc can/itale pe sezonul de vară a anului 
de drojd,:e eompr;mald necesară 1941 a gheretei de lemn eOIl-

consumrllw In/ern, dacă fabricele struită pe Malul 1\Iul'€şului 
,'cg'unilor rcspecl:vc nu pol S{I/1S- lângă, l'zina de apă, pentru 

- Hnogti-I pc d, pro{rso/', sd pot I 
l'.im(iLC (I('usd, cii ai câpă/al do! i 
{nltOP·j şi II(( trebui să cumpl'n ecile i _ 
Cl'pa d: 11 oraş. I 

- Ta/(l, am o idce. Am să-i spun 
domnului profesor, că am căptllal 

numai Un frăţiar. 

- Şi de ce? 
- C!I i11 sdpti1mân(1 /I':toare si! , 

mai pot rămâne acasi'J. pe o ;:;, Pf1l- i 
iru al doaca {rCltiar .. 

f(lec cererUc. vânzări de răcoritoare şi ali- CompairJolul luJ 
Iwt\'sll'(J ;\gl"'coUî .1nldl'ună S, k .mente. Oferlallţii pe lângă Şlojm 

d:n ;irad e oh/gală a s.atisface de chiria ofet'ită vor depune şi~, ' 
o garantie de Lpi 5,000. (cinci! - Şti că sunt e0l!1p:ttrio: 

ur~J(,lltrl loate ccren/e, ce i se !JOI' " - b ~ 
mii) în numerar. ,HIl. lui ;\Iac.kt'll~en. 1nt],E'a a 

adresa până la 1 lul'e 19H. SI Iţ I 
C d"'1 . . " Olm pelg. 

Preţul maximal de uâm:lI/"c tii 1 011 Itllll1l (' de liCitatie se _ Cum se poate? 
d/'ojd CI compr mall' tIU fi pPlllru pot vedea în orele de sCl'vi- - Bine, l\[ackensPl\ e din l' 

(lce.~tc !Jdn:-iîri /'x-cotă; I'/'I fIxat riu la Directiunea IntrE'prin- Germania şi a fost in Gali-
p,-:n dcciz;unca mai sus unltală. derii Comunale, tia, - adeviirat? 
d;n 12 Februar;e 19lfl. I .~- AdE'vărat, ei şi? I 

DIRECŢIUNEA _ Şi eu sunt din Galitia ~i 1 
................................................. am fost în Germania, 

"DOMNUL NOTARII de Oet. Goga Motiv 
jucată la (aransebe$ In 21 Mai 1941 d':rtţi un mOliv telm>;nic pentnl 

Grupn/ elcvilO1' refugiati fii 1'(:( U-

111' "l'n:'.m J)()(/lI" fi n C(//,allsrbcş 

a or·gani::a·t crl C"onclIrsu/ d-Ir)J' [oro 
/I'sori sositI 101 din /('1' lorn! cefill/, 
n r~uş,Iă sabm't' în ziua de '11 

4, "Dflmlllr! Notar" dramă În trei 1 - Anume? 
I - ~h se prez;n\ă o p:l1,tidă strti~ : uele de O. Goga, 

,i. "Chemare" poe=ie de 
lescll. redaM de L, 
el. V. 

r, PIIU- "uc:tă, ' 

DăI1I/ă I 
Rea1J:are IrumoosiJ ~ 

'f ' . I 
,. IH, a. c. orele 16 in sara tfU1r-U- l' 6 Satlll m!'!l d'fi 1 ţ',' R d ' . " . : , mu 1 ! o - ~. t f' , 
lui "Lulln" d:n 10er.'lÎla/r. i ne.i", por;::e, de 1. !/leş, reci-! - Când am mtemclil 11'- \ 

il,!1 asistat lu (lcCHs/ă sl'I'11(1I'1' /'c- lu/ă de Mureşan CI. V, ! ~a mea, ar.n, aV~l t drept ca- , 
prezenlal1ţi i de frunte ai !1i'.'fii rul- i 7. D(lIlS111'i nationale. \ pltal numaI mt,ehgcn!a mea~ I 
Iurale, membri corpului d:df,:d ie, i 8. ,.Deştcap/iHe Române." (cor.) - Cu ~n capItal atat de r.' ) 
el' l' 1 l' .... ' f ,(, ,'dus realizarea e foarte rru-

(i) 1 şcoa e ar ş[ un pUr,,!C OW e, Ceeu ce a as'gurat reuşIta acesteI ' 

um Duminecă, 15 Iunie 1941 
- l'-

COLŢUL LlTERARid J 

din ~ 

r. 
luI Petre .II. Buluce ',Illr 

slul 

Luceafdru! ascuns după ::are 
A tras cu săgeata ÎII piep/1l1 lum 11ei 

Si ca a CăzIlt Înfrânlă pe ogoare 
Şi sangc a curs prin arba câmp ei ... · 

Ingerii speriati au aprins frliIP"(' 
La căpătă'ul v;eţii ce-a mur t, 
Ca () ilu=ie, ca şi-o pasăre rar/' 
Plecase spre nu şliu Care zen,/ ... 

II. 

Luna a scos papu/ Ca O mfl//l(! il'(I/' ială, 
Sprijin:'ndu-se de mlm!'i mrp/"i <le foc, 
Cdciindrăgostitil de mul/-o nşll'(lrtă 

Sil le aducă p sclr: pline de <:Im'lten l c şi de 

G,'pc/e-i hmg1 (II[ mângd:at toate ,~trlek 

.5i-au sărutat toate florile arborilor, 
Intlmându-şÎ ca o zând mărgrlele 

Pe toate vârfurile ascut :1(' ale :erbur 101'. 

lll. 

Bra::ii obos,'ţi ş'au p!ecat fruntea ... 
Pentru mW'murul rugăciunei de se~lră 
Şi ademenind cu Iămâ.ia nopl'lor de vară 
Ati ascuns prin/re romuri câle-o sr ('CI. 

In/' /.ntşlea Îl1dnl:llt'afă a incerea/ să le-o 
Dor vantu! a /ovi/-o cu arifKl-i nl'obosilc1, 
Şi d buind dupd un colţişor fn pădure 
L~(I petrecut noaptea asta afurisltil, 

noroc, 

fure 

Alex. S. Jebe!ea 
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numeros. Programul serbăr,i cu srrbăl't' a fost admirabr'[ '; e _ l' moasă, 
I I ~ d t ' l' f aş I , r ' pro oa a ma cs a 111, a Mt e::cecu/ai . , El er 
cu o m d j' d şo.b1la pn'zenlare a d"amei "Dom- 1 e ........................................... ·v. .... 1In are rugos, e Ş1 cu o pose- I 1., i a 
bită ingrijfre', {~pt core a IJdllS suc- i J'.ul X o(a/,", . ! - Dommlle director,. e"te ~'lm:va 
eesul bincmer,/al acesior lin'~rl Pe IâIl!Jă alte cOl1sderen!e, corc la telefon, nu ŞtIU Cine, care m-

It ' r' " '. .,' I tr'una răcneşte: Boule boule! Schimbare spre mu umll'ea Il r reg'l as:slcnfe, 1Ie Slllll19 loflfă admlt'oţra jlll;l de I ., 'i " 
P' 'J 1 " ăt 1 \ - Da-te la o ,.arte, pe mne lUa 

1 ogl (mu a ellp/'IllS urm oare e aceşti elevi, l' de s[lbl.niat sldruin-, 
puncte: c;'lută. Pentru Ryk 

. ta, şi se/,Io:: taiea, la care au llddO-,1 ....... HI .. ~.~ ............ ".II.H.t4.~ •••• ' ....... .... 
1. Imnul Regal - C01'1l1 /ferulUI, g ,'1 lol suflelul şi fulenflll for In, 
2. Ctwânl de desch:dl're - R1ls vedel'ea tllIei reuşite, prw'!der:, de O $(oaIă germană 11, Domnişoară, în SC<"lra·ael'Ea .'lm \'rut să-ţi SpIlfi ("am terminat, 

I. 

Ştefan el, VI. car'e nu s'au Înşela/, Belgrad l' Căci lE'-am yăzut plimhfllldu·le cu altă fată şi cu alt bă:'at, 
3. Val! Vai Ardeal - Poe::ie de D:n/r'c personagi'le femrnine d-ra La 1 Iunie 'a fost, int1ugttr~~:'i la I Dar tocmai când vre,1m. să-ti spun detin' t' v hOIărârea 

ŞI. 1. Paul, reci/(.,Iă de Tl'rf:l/1 Carmen Gurgu pl' n de1 iclJ !t.:te'.1. şI. Belgrad o şco::.Iă gl'l'mană. Ac~,,~tă I Ai venit lângă m ne, ccrândll~1i iertare şi jll .. ându~mi iubirea. 

V. cI. V. grat a, Cll Cfll'e a jucat rol'.!l Anei,' şcoală , YU ,cupl'Î~de toate d;'~de I 
URANIA 

Clnema~ogral german 
, Sala rAcoroasa 

TeleTon: 12-32 

4z1 prem1era 
Repr. 3, 5, 7'30 şi !-l'SO 

Filmul ('are descleţeşte frun· 
ţile InoUfate de grijile zilfi, 
Singurul spectacol de come· 

dle al 8ăptamAnii. 
Comedia record a 2 ore de 

copios amuzsment. 

ta tel mat celebrU 
(omltl 'lenezi 

Haos Hoser 
Tţjeo Cingen 

Ido wust 

. . • d '1' {'ursulUI prima.' ~l s{'ttlmhr, danrl I 
S II reml/rcal !USWl -::ele mfl! P 11- tf 1 ăt' ă t' 

I 
' " . , ,as e preg Irea necesar Jlen I'U ' 

cllie .mpl'es 1 {(SUpT'a publ1cIlltP, 'slud:ilc univcl'sital'e, In acelaş , t'mp 
n'n/re I'lcui d. l!1l/os Andrei', care cu desehiderr.a ;l('cstei ş('o\l, şi-~: 

! jHCa rolu/ iti! N, Bar::a, s'a impus J'eluat aet:"itMea şi Institutul de: 
; 'IW 11 n«;uraletra, f1neţ('a ş: elH'r- şt'intă ge1111an din Belgrad. fHD\')! 

.. . t ş' .' ........... "." ..... ... fi (1 expresiilor emoţlonan e. ; ce1-: 

IT, 

Am \'I'ul să tel'min Domnişoară, crcdeam că nu mă iuheşf, 

Credeam că dai in:ma altuia şi pe mIne mă urăşti 

Dar m'am înşelat, ră mi-al spus printre su~pi!1c: 

" Dragă Tit" hai la p1' mb,)!'e şi nu fi supărat pt' m:nc", ~ 

la/ti {(efori au josl It! fnă!t'ml'll ce-; Ntfolle In (upru Ol( m. 
ni/d. loti reHş 1 nd să câşfge slm- \ Ct~lelor Iln11~ 1 Ş' ă . DOm!ll'şoal'>;, 't l' d' t ;:, U '" t ', .. ,' I ce~a"cam s -ţI spun <O am u, a Imc !3, 

pa'l:a pubrCtlIUl, I Am u'tat că eram trÎst şi pe tine - mai. m~lt - mfln:at, 
Jueându-se această simbolIcă (ir'a 1 Conform ultimelor stati- , . v v' d 

1 , t' " '-'t tIt· Am uitat Dommşoara, că ma gan ('am la altă fală 
mă, tot ce a lost sullet romdnesc i S lCe amE'IICane, '-' a (' a - . l . tAI \[ SI că \,l'pam să şterg iubi.'ea, noas trll,&I'OARntă. 

'. a tr'ăir câteva cI'pe de reculegere.; ~I e a~ .avut, .... l~ Ulllt ',' ar- l' 
Gâr.dur1/e s'au indrepla! cu ev- tIe, ne\Ole de ,,1. •. 000 tone df' 

, 1 ~ t' 'f t i )01"(' spre cei rămllşi fn afara cupru, In Imp ('e can1.l,a ea 
!w!I'l'eI01'. Au fost momente de I disponibilă era de. numai •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'~orr1l1r.f(1te adânc simt fă şi publi- j274.000 tone, aşa încât 8oE' în-! 

TITI-MIIIAESCC:,R\S\', 

• etil Cfl/'(/ltsrbeşan prin prezenta sa registrează O "lipsă" de 238 i Slndl(olol (ulnfOforllor de Slf(lil 
1 ANI i nwner:c rid:cată, a d(lt~emntr! ce-j mii tone, fat~ ?e 16~~OOO \0-; zahar din Arod şi' BiJBiil 

/l'i mai Înalte cOllsiderat:unl !(lţă i ne în luna p' e· edf'llt ,1, . 

DF fiUINIO&T 1 I· .... ·~ .. •••••••••••••••· ' . L l' . <it' fl'aUi noştri surgll:uni ţi. aduce la, cUl1o~tinţa agl'Îcul-! Pretul de hazi a sfrr' 

~~, \ D. T. :lIn funel tntf«: JilPOnloltOl'il~l' tultivatori de sfeclă : preluate s'ş, stabilit 111 sti 

1 ( Ul'matORl'ele: I de 16000 lei de 10000 k", ......................................... ~....... 5 effil Fabricile de zahăr sunt da I : ~',.. n , 

Guycrnul japonez proiectează toa1'e a plăti <::ult.ivatorilor i mentIu.nea, ca dupa .11vra,l 

Arlilerin antiaer,'ană gl'll'mund la canafll! Mânecii, 

construcţia unui tund lung dr i1r.O \ următoarele avansuri: l recolteI, se vor exmnma ( 
km, între Jnponia ~i C.1J'(',~, O co- f După rărirea sem;:J.nătu-· tuiclile de cultivare şi pc 
mlgiun: a Minist<'t~ulll; ~i'nor fe~a- rei de sfecUi 1750 lei de jllg. ceasta bază se va "tabiti P 
te a ~l plecat la KVU,;1:111, pune.ul rad. ' ţul 'mitar ma,iorat a sfe 
de plecare al tun':lttltll, pentru a "D ;' ;- > d '"'50 de fapt lichi Iubil ' 

,studia cond:ţiunile geolog;cc in a· "'. upa sapalea a oua j 1 L., 

t ('e-astă rrg:llnE', . i lei d(' jug, cad, In afară de preţul de r 
............ ' ........ ".. 3. Cu 8 zile înainte de in- .luare, .cultivatoJ'ul al'e dr 

_ • ceperea scoatm"ei ()OO lei de Ila 7 kg. zahăr de fier 
A sburat 2 milioane jug, cad. " j 10,000 kg. :-;f(~dă predată, 

de km. Preţul sfec1ci predate, fa-lulIIiIHIIIUlIlnlllllllllllllllllllllllllUHI!III1I11IIllIllUlllIlIIllll!!lUm 
(ESS). ~ Căpitanul HI:l;ns' h,rici1e sunt oblig-ate a-l plăti I < •• 

LaI'1:.ge, care face parte din: cultivatorilor in două rate şi i Cititi Si răspândlti 
SOtClettat~ea ~ LUfthal~sa .. al· exe-; anume: 12,000 lei de fiecare 1 Frontul de ueJ 
cu a pana acum '""' mI loane, ant't t d 10.000 \. ff' lă I ~ 
de km, de sbor. Lange a tn-I c ~ _1 a e e ,,~. 8;(' \ , 
vătat să shoare acum 29 de plina la 15 Dec(lmY1"(~ 1~,M:1, 

1 ani şi face astfel parte dintre! iar l'E'stul până la 20 Ianua-l j 
I cei mai vechi piloti. I rie 1942. 11ll1I1l1I1ll1I!11l"1Il1l11l111lllmllllIlHl\illlllilIlUll!lIlUllilliillil!\1~~ 
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)uminică, 15 Iunie 1941 FRONTUL DE VESt' 3 

;drumarea ucenicilorl Atentiune I 
1
·' alegerea, profesiunii. Soci~tatea ,,~~~RO" Bu- I 

.cureşti, str. Baraţtei 2, cum-: 

Reînfiin'area Camerei 
de Muncă la Arad 

!Jft;lal la s{cirşilul lunii Ire- n.ti:. !'er:lm fxemplfi.::arcL! acestuI pără imediat contra plată StrăJI/in/ele IIulorilăplf)r 1,)('(/1<', 
I·,n/,.· o adresă circulară, core caz dăm mai jos rezu!lalll! obţ/lUt promptă următoarele: una il! frunle cu DOl1ulIIl Co/on,1 Vas,-

ul or·enlăni profes:ollale II de Oficiul de Or1enlare I'rO{CSiO- maşină de depănat firele de le Mlhailescu, Prefectul judetulUI 
pr,ntr'un examen pstho- nală dIn Clui, În urma (lplică/'<i a- mătase şi una maşină de ,irad, pentru reinf:nlureo. C'lmt're; 

Heven m acum cu . alle lă- i cel~iaş ch~st[Qnar la :ln numar de şpulat. I de MU11Că d·fl Arad, au fost Încu

Il! :.pr 1 nul intrepnnde.rllo~ 1 2,065 candtdat l, lală ')cum re;:uIta- •••••••••••••••••••••••• llurwle cu SlICCt!S: • _', c 

1 '\[ll'! e 1')'d il Cc.merei de Mun
Cu d,n ,trad. auând în competenta 
w jwlelde Itrad. B! 1101' ŞI UlInc-

dOllrtl, 

en cllvânt de T1wlturn:re aJn'siim 

D-lui Generul Voicu/esru. m Il sirul 

nume::, cii u imbl'til·şal dr(,llpt'.l 
r,aş, lor care angajeaza tu/: 71,lf6f

/. dintre 11CCII:,;li exwn!- 1 Mall loru/ 0frcial l\r, 1'b dIn 30 
/'ecomandândtJ-le să ţind naţi au f?st determ'nuţi fn alegerea Floarea soareluj Muiu 1911, [J'~/llic('j Decretul . Lege, 

de profes·unea ind·C{f'tă tlce- profes1umi de mol.ue neprofeslona-I l' SI J i P/"V tor ta l'elllf;;ntlJrea pe z tl'1 de p'.'lslriI cw/;:(j şi a reafi:al-I), 

f . l' a' 28 ti'O! dnl aceştIa D ovac a ; de către o ,CiU, e ŞI num! ,,~ 6 , re. " ! ................. ~ ......... ., ••••••••••••• _~~ 
psiho1ehIlIC al uceniC - şI-au ales meserIa pe care vo:au s o, Bralishl\'a, - Pentru a urca pro. 1 

fuee pe baze şi cu maia al, UltIe/t', mlÎml/i c{r' mo:fve profes'o-: ductia floarei soarelui, conslliul K t _ 
ştil1lpf-c, Materialul (teze- nale. CIfrele (lce,stea lIr:I l /î IImpedr,;agr:eol slovac distr,bue in anul de, aneea es e un oras 
le) cu care se examrnea'ză . că ucemclli se llld/'eapti'l spre o faţă 5000 kg, sămânţă de flo:ll'ea I .. ( J _ 

mort 
esle ,elaborat de c~tre L~-' ~eserie d:~ motiue, stră.ne de :so.:u'elui cuH,ivatorilor acestei, Plin reia cucerita 

1 PSlholehn'c al V nrvers,- Interesul Ş! Illclcnat·a, lur pro- . planle otrag noase, Astfel urmCllza! 
Cluj-Sb u şi În conseclJl- ]>l' ie. Faptul acesta Influenlc'Jzi'l să fe sporită producţia la 7f>O,OOO' de repunuul tie razboi WolIQantt IUHhler 

ă garanţia uner opere ex- intru atât pe ucenic Încât, da(ă 1, kg, în a, e, faţă de numai 20,000 kg, i O scul1ă călătorie prin Crt·ta ne 
ote Ş; pai! cale (controla~ I se recomand~ ~ltă profesilllle de- 1 în anul precedent. arată adm:rabila organizare gel.'-
ft'I, ap'lrutele medIcale Şl, cât cea dorda, 1 se pare o neno/'o- . '" mană, datol' lă cărc' a a fost pos bl-
'Cf', care servesc la exam'-: cn' şi ÎIl('CJII> inler/lenţ' le cerând I n!llllllllll!llllllIllUlilililillIIlillllIIlIl\lIl1hllllllllllilllllllll1lHlIl\l1Ill1ll\lIU Iă minunea ea trup,'le - răspând'-

ind,:u'duală a uceniCIlor sunl; rnl(~.n·r'NI Sili I modlrcarea rezul!a-, MA DE SCRIS le peste tOl în această Insulă al[,t 
IlI'nllm<'iralclor fncercăr l tulu l , Penll'fl a se .. v'la (lstfel de I ŞINI dp accidentată - să fie apl'o\"iz·o. 
. pe teren, nu numai la lucruri, recomllndăm patroni/oI' ŞI, rechizite de birou, repararea n.:ate la t:mp cu tot ceeaCe le trebue, 

tard, el şi în sl,.ă:nătale, i pIlr;l!ţrlor, deocamdată. I!l'măloa- maşlneloJ' de scris şi stilou- Ici şi colo sunt instalate staţiull' şi 
compleclol'ca unei fişe :11-! rele: I rilor la II depoz'te de mun'ţi l , apal'ale, ma-

i se face ucenicului lin' ,1) Păr/n/ii S 1,1/1 I rll!}'rt; Il-şi [(ls.a; M S e g f ii şini, alimente, etc, O atenţie "peeia,· 
lJ1d;udflal ps ho/ogtc, un fiii si'l răspunda liber, după propr:a . • Z Iă se dă des:gur rănit lor, cari sunt 

med:ca[ şi un examen co- lor pornIre, la (oale intrebll:' le, fă-, Arad, Str. Brătianu Nr. 7 imediat tI"lnsportati în bZill'!'te pen 
pentru măsurU/'ea funct:'tmi- 1 n'1, a-i, ins~r~~i de mai f~a!1lle,.. Telefon: 11-44 Iru îngl'Tri. Cazurile; gl'[lW sunl 

e, Ce urmărtsc aceste! 2) [, cemCl! să se preznle mar fn- I operate chiar pe insulă nil'il a se 
I'/? Rostul lor tsle de li lâi of'CI.!llli lH'l1/ru li 11J1!/!lla că,' U!lIlllllllllllll!iI!\lUlUlIlIIllillUlIlll111IlI11I1I1I1IliIIllIlIlIliUlII!IIlUiillil!liU ma1j aştepta transporlul' pe conti. 

încl'natiile inclscule. ale au nevoie de. un patron .. (II'e str I nent. Gerinanii au făcut şi un Iaza-
lui (apliflldnle) şi grorlul e;urclle meser'a, pe care .lo/,,.şfe el I HUDcltorJ croatI 1'1'1 ~pec al pentru pr 2Onl(,l'l! ~!,(,c' 
desvolt.are. In u/'ma acestor s o Invete., , .' i In Reje'" \ şi englezi, în cart' se gă~('.,c mai a-

I, , 1 <» P l' ''v I v nlCll ' Y ri şi 'pe 1"';:(j ,.e:tl ,a,t! Ul .> (! /on'l sa nu llla !ICI' I ..' les rlv:atori englezi, c:'lzuii in ml.'-
ia toate p,.oh~'e, oficiul se de p,.obc}, f(1I'ă a (l!W(/ e:rnmenril! 1nll'I.' Ge/'manw ŞI eroat'u ~ fosl i mOl'abilele l11plt' ;icr ('ne de dea
~ asupra meseriei, pe care ofic;uhI1, mai mult de 2 sdplilmdnl inche'atii o conuent'<! cu pr'lJlre ta SUPI::' Cretei, 

candida/ului, Să nu (dacă se poale char de loc). Gngo.jurra de muncitori· croati pe 
lnl<ilt· 1'1 hm.'~' c-nl03~'! de prizo-

rnsă că, ofIciul are în vede- I~) Polronii si 1)(1r'lIl ii să cearCl leritOl·jlll Re1chulflÎ. In baZa întele- , 
• nreri englezi şi pn"ut nd\'nÎ lnlpdc 

(Ior inla cand·datlllui şi iocu- lămuriri ofic:r!lui şi nu IIcen'Cfllui. gerit vor fi angaîdţi in folnl ,'50 DO() . 
britanIce au !ă,at lIm1\.': După câ-

pe P'ala munCii şi numai in ca: de cOl1lra;ndjcati~, fii' muncItori croaţi, şi Illasati in 
teya z:Ic ele \'czi;;tl'l1\il îndâl'jită, 

cumpăn'/'ii tuturor acestor Uneori ucen'cul!1i i s,~ re('{}man- proximul timp fn Germ:mta, Aceşti " 
trupele .germane l-au la\": 1 eu :lLlta 

~I'I c a-a v c('/·tili""llll dă o altă p/'of('slllnr', decât cea pe Illcrători vor fi preocup'1ti fn Ger-, . . . ." SI' ,! 1 ,re... , ~~ , .. . '"'goare ŞI repC'z:c un(' 1IH':ll ltl fuga 
IJ e l d(lci'l uce care urca s'o invete el. dIn moliile mania sub acelraşl cond'I'llni ca ŞI '.. ,., 

. e ex mp lt. - , " / ii 'd" l' tă' lor engkz!! nu au ma' pu'ut să·ş' 1:\ 
e să fnurle m('sl'rra de medicale şi alunci ar fi ş: ma.i mult (l11f1a1at t s r Ifll In a ,e /'1, , 

1n bună p~rle, şi care se inlinde 
dealungul Co.lste;, Cu toale că abi;). 
acum câteva z,le a trecul pe aici 
furtuna războiului, unnele lui abia 
se văd, Numai ici şi colo câte un 
c3m:on sau tanc distrus, aStn\ 
morti pc nnrginea şoselei, lăzi cu 
mun:t'i părăs te de t·nglel.i; dO:l1' a
tfl! mai <lminle~te că pe a ci a tre
cuI războiul, nu de mult, 

Cu totul altfel stau lucl'lmle in 
Kaneea, Trecem pl';ntl"un oraş l'te
l'almente mort. Nici o easă n'.:. ră

mas intrC'agă şi printre dărâmături 
se l~id:{'ă clite l1l1 stâlp de tdefon, 
ciil'ule )'ăslurnate, gropi făcu le de 
bombe, d~, Este un tablou a·l d's
trugererii şi prăpădulUI, mai deso
lant decât cele văzule in Polonia 
şi FI'llllla, nu a uni I'ămas nici o 
p:atră peste alia, Nu e vina nQo<lslră 

că a trC'buit să se intâmple aşa, C:H 
s'a pulul, a,,'atia gl'rmană a evitat 
oraşul. Când insă englezii şi-au 

concenll'at a"ci rez'slenta, dllld au 
inceput să desch: dă din c:rse şi gră

d'ni focul asupra soldaţ lor ge/'ma
ni. răbd'lrea a ajuns la l'mită CII a
trlt ma i mult cu ('ill ci au (ost ex-

>T malerralele pC' ('arC' Il' .a\'1.'1Hl, A~a 
sau de l('ieii.lllş şi otc'ul. de dorit ca IIcenirul să urmeze sfa- I pu~i ac\un i fr~lI1ctiI'OI':!or. lkactu-

. I f' rI ........................ că di1m peste depoz'te <l~ :lPI'OV!Z'o • ' 
că, este mai potriv:t w'n- Itll, pe C(ll'(' "-1 d(l 0rCI[, lin uor- , ,. , Ile~l germană a fost H1gl'Ozlto~rl'. 

l /nea de eleclr','c','al1, IJI1- IJa toem(lr' despr~ eXIstenta .şI vlllo- nare blSClllt /, cea', marl1lel: dă, {'on- K r t • ă d ' 
. < U - ' .. -, I 1" anl.'~l a os apro:lpe şte<Jrs e pe 

şi locuri disponibile pe pia- l'ul lu;, Se poate' intrîmpla, ca b(l'Il- milJorarea Iar. e ar pe se~Ye ş, lpte con~i nS:I!, ,car~ nu fala pământului, 
, va trece Peste do/,:n'a lui sti sufere de o boală şi el să nu autoLusele comunale slJcă ddoc ~oldatIlol noştr, Para·. c' • t ,. ,';' ' 'Fi Că l 

~ l' t' t" ' 'ăt" t ' ă 't ., au ll1 al'; pl 11\.1 C1\ '. ,s m 
d 1,' r' r (1- l ('ă ofl'cl'ul fI' contra r - Şl1 Ş 11 ŞI van ort\ noş 1'1 au g ~l .." ~ l ' . ului şi-i tia ,.ecoman (1 pro Ş e Ş n C dl I ~' t' O· . şi :l,ll:enl ('a 1'1 fU'i!'sera uat! prizo-

indică n1l'SI'/'a dor'lă de el (adicl!' Incăodata rcamln lm no- C'h'ar nurneroa~C' c~m'oan(' de nWI" '. f t 1 d' \11 ' . de electriciall, la care uce- . . • ' ~ n!el'l Pl' ron li n, lllll a ŞI 3-
reuşit mai bine, fi sfmlleşte sti Înl'ele o allă mese- ratuhll PublIc călator de pe fă şi de pl.'r"onne, pe eare - na- du~: toenni in Cn.t<l, In sfllrş t ş'_ 

totuşi SI' fnlâmn/tl ca de) să creadă că i se face o ne- autohusele comunale, că tural - 11.'- 'U iL];!t, C:1!l1oanele::l- ati I'e<i:-i~;t fbt'l'lat('[1 daltorÎIă vfc-
iă !Jină cu părlnli1 sau cu dreptale, De exemplu, un ucenic noul tarif majorat se pune ('estea ~f'-au, fo1os:t mai ales in pr;-' tOl"'''; 7'ct'un'i a arm;'tei g'~I'l\laJH', 

i sit ins'sle pe lângă o/,c'u predIspus spre tubtrculo:ă. V/,('11 s(l în a lical'e dela 1 Iunie 1941, m('le ZIle. ('and'1])rflV'Z On;l,f'l'a tru-
e/1bl'l'l~ze cer/ificalul pentru se faci'l panlofar sau Iăcatuş, IlItru- ,P b'l t 1 p('lor o pt1te~lm fHC*' nnmal pe' ca· rnt"" t'mp lt'upelC' gPI'/1HlI1e ~!l .. '.' pnn care toate I e e e se I 1 ' 

unea dor,til, (nem să prec i- cnt aceste profes'unl crr un plll- , ' e,-,~eru Ul. tr(,("\lt rl'.' 1\','/1(':1, :'Ibrşl1l lor nu mai 
i, cum se pel/'ec Itlcmrile ŞI mân si'lndfos, tocmai f 'indcr1 se exer scumpesc dIn nou cu un leu. Mer~{'m W' "()~""111 (''l'r,> Kflne~:), P0:!h' f: Clpr t. Pt'ste putin t"mp în-, 

Intim că aslfel dl" ce/,('/, 1 citii mai mult in aer inchis şi slri- ; Proportional s'au majOt'at şi Este o şosea ft);1rtc bU;1ă, asfallală ll't~agJ insulă trebu:a să cadă. 
olul zadarn:ce, In I11lero[la- ('nI, a-i reeomandl1, ucenicului, udna I tarifele de 8tbonamente şi; ......... ~ ..................................... . 

care se ia ind'u nului, sunt d'n aceste mescrii Im~(lmrl(l a-l r.si eaetele CU reducere. . 
Întrehărr CII l,rm(llr,I'u/ con- eli irle d/'umrll spre sonolo/'ll1. pen-', ~ : I 

1. Profes Im"(1 "(/1/ fJr~fl's ,"- 1/'11 fJI'/·I~(,Il.irl'a l!o(l~ei O/liCIIII îi 1'1'= Intreprinderea Comunala I In şti j n ta Te 
:te (în ordInea .. nreftrmtel?) ,c()mll1~d(l III CO::III't de HC!'shl o, •••••••••••••••••••••••• 1 . 

Mot:lIul prefer'nte'? Ce ră-' meserie, care să se exercl/e, mUti '. • • ,P('ntl'll (:r"~~');PI~: )1'('<'1 nrd, 2. Pl'lltnl a-i scuti Up mai 
ucenicii Ia aceste intrebiir'? mult În (IeI' I.hl'r sau

v 
cel llllţn fn O pereche de PItICI au cll'rular y':rl1l~, l)l'lll In.;;ppc- n1l11tf' drumuri. toti ;'('1 din 

ali aflat lehn'cll şi fntr,'bt!rl_!aer curat (de ex, vqradlnar, 1 brar,! un copil urias toratul ~l'olal' ,:~ld~'t.pa!l tLl1:1- pl'ovincÎf' ;;;11llt l'ngati Il gl'>' 

lui chest'onar, la I/l'reb.ll'ta flon'ireasă, etc.), r(Jmânâr~d ca uc~- I rol' şco a 1" lor t)l'm1are elI n })J'f'7Pll ta in leca re ~ăp ămâ-
inunr;nbi/ că: fi· place nicul să-şi hof<freaseă Sl1lgtlr U11- (ESS). - De râtva t:mp lră:eşte jud, Arad, Oficiul dl' Orit'll- nA Marţia la orele 8 d1mi-

respectivă, fări'f niCI' o află loml. . , In Madrid o lamiie, (ollrte c'udală, tare Pl'of('SÎrm Q .l;\ .\,.., e\. {['tE' neaţa, Twntl'll a fi e:'xnrnillat i 
Dacă n'au eflat fnsă, (Ji-; F.lndcă ucen'cltl nu-şI dă seama Părinţii sunt doi piltcl, TaliU are cunoscut cr-k!' intf'rr'sRtl 111'- :::i a nt1tpa Ţ)rimi cE'rtifkatnJ 

răspunsurile ţ[Hlt cam de fe·, toldeauna de Import(Jnt~ aces,l1li, lu 78 Cln" iar mama 76 cm, Copilul miHoarE'lr>: ('U l'eztlJtatul examr-nn!1l1 p5i 
: aşa !JO/' rl(lrintli, se cd-. cru. cerrm patron lor ŞI păr,nil/or lor, care nu are decât 15 ani, a 1. Şcoe.lrlp lH';mare sunt hotphnic, în ac(.('aţ: zi. 

h;nl', e uşoarif meseria .. are' s(l ne ste(l În ajutor: ole:ind un sfat at:ns o Înă1t'me de 2 m: Copilul invitate <'a în adresele ce le Arad, 5 Iunie 19,a 
elc .. , . l'un şi drept /lcenlcl1l[11, . n'a fnceput si'l creascd În pr()por- trimit Ofiritllui să pr~c'z'ze 
aceste ri'lsp!1nsuri dcuedesc Pl'nlru informaţii. mai dehr:la!e, i ţia aceasta colosală decât d"/a 10 şi profesiunea De csre r}('\'ii Ofic1ul de Orientare 
rea meserIei este 11Ifluen- of'ciul stă Ia d:spo;:rţ:a tufuror ce-I (/111, MedIcii sllnl de părere că, a- doresc s'o învete:', Profesională A RAD 
majnritafea cazurilor de laI' 'nll'rl'sati• În orice ZI, Între· cerrstă creştere disproporţ!onati1 va ..................... ~ .......................... . 

de cât de l'l"i pro(rsio- orcl,' 8-1.1', m. continua, 

1 

;.~cţ~ 
! 

I 
I 
• j 

• conducătorul fOl'm~lr\ln lor SS germanC', şi generalul von 
v1z't{md cim frul tn'litar dela Echberg, O~10, 

........................ 
'Vizita 1. P. S. S. 

Nicodim, Patriarhul I 
României. la G~urgiu I 

! Bucureşti. - In cursul' zi, \1 

! lei de Sâmbătă, 1. P. S, s, 
! ~icodcm. Patriarhul Româ-l 
1 nici, ~ so:'!it la G,i\lt'~il1, unde 
i a viZItat toate bISCl'lell::-. Ho- I 

I tărârile luate, ,vor fi expus.c' 1 
de către conslllUl de adml-! 
llistraţ.ie. I 

1. P. S. Sa a trecut podul l' 

de peste Dunăre, l'OngrTuit 
i recent de tl'upf'le gernllue, I 

! însoţit de un ofiter g-el·m:m.! 
. Cu această ocazie, Patl'lar-; I hul a binecuvântat sl..)ldatii [ Un 
,trupelor germane !";\i române. 

: ,dU: 

tun unl!aertaJ1 g"rmall esle mlltat pe nllii posiţic, Toate m:şc(lrile 
sunt cnlctllult" n:m:c mi SI.' r"ee dcpr sos!! 

.;4,otQ) ••• ';2== 



• 

4 F il O N TU L DE VE S T Duminică, 15 Iunie 1941 V 

--~--------------------------------------------------------------------------------------------------~ . 
Telegrama d .. lui ministru PFLAU MER: J='rontur' .şI bătăJJI 

:~;Ii;~;~:;;~c;~:~f~;;~?:~~~:~~:<~~~1g~~~Î:~!i Care esle situatia in OrienlU; aproPial? 
<lllnuln, a II' mis D'/Ili Col 0/1('1 Va- DI. Pr!fect a/ iudetulu:, Cu acea- III r'ufi'l dedaraPdor lui Chur- cutii În cond ţ uni locnwi blUle, a· clrlnu'(wti, Se m{l' udul/[/It CCDu; 

'slle ;ll!hwlesclI, prefectul judetului' .~I(i oCIl:e a([rcsl'a::ă m'milloarrle ciI '/1, premature şi pline fie trul ie, , lunci n!nd marca bâlti/lc dela /Il [rarU en,gl,.z: (.1/ vorb;t cu fO'lrte 
Arad, această telegramă drosebil' cuvinte ele multumire: curc profdizflse o scurtă /'.1~ sleli/ă' Nord va li În pilItă d/'srl1~urlJ.re, ,t- /Jwl/ii mândrie in ulLmii U/1l de
de (1 fecluoasă: i ,JIHI(wnesc tuturor ptI'So'lnelor, irnkienilol' rdsC'ulat i, pcntru mul l -' vrura, a edrei m 's'une este a/'F'ul sJ1/'(' capoci/alea O!CllSIPă şi defen-

i cap-i sÎ-au dni concursul cu ntdta pul eli ml'i/'ea majoritate a poporu-: impo/r;va C<lll'du/lli de Suez, po[/te s vli a Iriullgh 'il/li" A..!e.l'ondr;u
:e1 şi (jlmcgaţie ca prim:re(j D-Iui lui d:n Ir(jk ar fi aWtrll'i de Anglia să se apropie mai mult if'llspre Jlwfa-C 1'J1I'Il, lnain/e Ca Grecia ş 
Jl!n:slm de S!ai P/lnum,?r să re şi deo~J/'cce trupele br,taJlce al' fi Nord cu orgoni::u/;ile l'i ler('sll'(', insII/ele Egee s(l fie ocupa le de Iru· 
câl se poate d(' căldurortscl Telc- sllficient de tari penlru a n"lpune pe acrodromuri, că:ărmi şi cenlre de pele genJwlle se puic(J vorbi În~ 

DomnieI-Sale D-llii P/'cfcci (lr 
judeţului Arad, 

Domnule Colonel, 

Prin primirea alâl de corel'ală gl'onw de mrll/um re a (h;liMH1111 rebell, lupla l'onLnuă in ;lccaslă Împrosplllare, decât (,1' fi cazlll În 1I,'(ulcvă,. despre villourea aceslll' 
şi piinii dcalen/iune ce Il('-at f{l- oaspcte, {l ,-esfrâng _ la rândul tară, care eslI' centrul lumii arabe.! /\frica de Nord, Pr;n apropierea tr;lwghiu strategic, m(ri ales in le
cui, prIn organIzaţia excelentă şI ml'u _ asupra tuluror acc/(w(/, cari Da, d'll numeroasele şi elocvente/e: bazelo/' ele plecare. efeciul bomhar- gc1lfll'ă cu opel'oliull.le aeriene şi 
impl'esiile multiple, C('i/(l/orIQ noa- au ajutal ş: c(,nlr:huit la realrzo- ştiri sosite până acum, recse I m- 'damenie/ol' se dublează SCUl chiar IWVtlle. ilsl<1::i ins<l, după compleda' 
s/ră ati transformat-o fn ~~intirj. I'ea Hllri al1~osfere CH odcP(lra/ 1'0- pede că impol'tanla conductă de' se Iripleazll. sehlmlHlre de situatie dll Gl'er,a. 
care au făsat urme aflâncl !Il Sll- ... e " d "are Domni Sa Ci petrol, care duce spre Medite1'(llia,! Nu esle Îllsti vor/la despre (a1l/(- Siria şi Irilk, cele două puncte d 
I 

I m"Il ~tisru, ~ < (1 
1etele noastre. .. ! f'(lmas (IdâllC ImpresiOl1at. I este, În difprile pune/e, sub putc/'- lui Suez, in lupla începută acum de sprijin dda Nord, lIaifa şi Opl'! 
Vă rog, prlmifl dIn partea noa-; P I I 'd I l' A '1 'n;ca stăpdllire a irakienilor După a/'Cibi În Orientul apropiat, ci de- sunl !)(Iralizate şi slă/Jesc pe zi CI!' , , ' "('Iec li jll e [l fii _ ... rur: '", 

slrd expres1unea cCror mai s'ncere I clim 101 aiât de bIne I'cesc cel trupe- sprc pc/rolul dn Mosul, ŞI pc/rolul trece. Semnele prevesWoare sub ca 
multumiri. "C(,!nnr! V:!SlLE MIHAIl-ESC; le /Jr:tallice atI fost nevoile sd sc din Buhrein esle de acum !lwinle re se desfăşoard faza introduc1.uăa. 011~ 
•••••••••••••••••••••••••••• e ........... ~...... 'reimbrace şi cli din Palest na, Trans sorlit (I/licw'i/or mor/ale ale (lV:O- bc1tclliei din Orientul apropiat sunt 

! jnrdullia şi ilrabia Saudită volunta- tiei. Din insulele Bahreill, Anglia a-' deci cât sc poale de bune. Trllpcle~ 
Vilamina K I Comunicatul Sindicalu- ~:ii aleargă. cu d~l:umlll spre ~r(lk, ~uC('a in 1934, 209

/. d;n inlregul ei gen:ralului Rommel, care luplă ,in I 
I I - (Il' t il d Illl timp ce In EgIpt sunt ares1(l/l su- lmpol't de pclrol, Dacă aceas!r1 sur- il friCa, dincoace de Canal, au gas:r 

Yltamîna K, descoperită de H. '1 UI U Iva OF ... ory e \ le de orte/'i active şi de rezc/'l}ă, si! dispare odală cu cen dl'la MOSIII. dincolo de aceaslă impor/antn calt 
Damm intre anii HI2\l-lfl3i, nre as, Sfeclă de Zahar I în!1inu'ti a simpatiza .cu irakienli. Anglia se VCl af/a Înlr'{l si/uo/ie gra- mori/'mfl, importollie forle, golf/. srJ 
-tăzÎ ° dt-osebită ;mportatl:il în te- S' l' 1 (' It' '1· Toale aceasle faple la un loc În- pă în ce prlIJeş/e aprovi::ionarl'rJ Cl! conpcreze . 

. , ' . . !IH lcatu .U lvalOn 01' I -' 
rapeut1ra hemorawel ŞI hemof,!tcI, ~. SelUJlIlU cal se poate de mtlll dIn! ................................................ ~-
Yitam:oo K (K este in1f8!a CU\"lll- de Sfeclă de Zahar dm Arad' punct dl' lI~dcre mil'lar, dOLJc({ind i !n/. 

tului K~agula,tio~) .prod,~ce .coagu- şi Ba'l~at face .cunoR,cut agTi- i că s~irilili con:haliv al llip/dlnd/or: O S(rISOftfr. r((Omilndil1lJ ft ilIUDs~m( 
l.wea sangelu' ŞI lipsa el dln (01'- ('l.lltonlor cu}tJVatOl'l de sfe- ,arabi pcnt1'll II!Jerta/e csle depal'ie i ge 

pul omenesc, poate duce la un s!âr-' clă, că ?\Im'ele "Sta.t J\laj')r, CU !de a fi in dm'mwre, el redcştcP-1 dupa 41 .de ilnl Iii iJdrfSUnl ac 
ş't trap:lc in cazul unei răniri, Chi-I l'dinu1 K 5IÎ997 din 19 Mai! tându-se dealj:'a (lC'lm. PC" (!r(lsll/Jra , ' " .', .'~. ~ 'v Uld 
m',a ,germană a isbulit (ă producă O : o. ' icI' mai adaugă Ş,Î noua sillwt:'e din! Ce,~ lllfl1lt, nn cet.lţ(',l~l SC]l:-;oale, O ,aHa stampIla a~ ce: 
incă in anul 11'139 o "ub~tnntă !>inle- a. c, cu Incepere dtla data de .: Syria, Britanicii au bomlJUrdlfl aero' din ~lJlano a luat în I?l'lml- rată ,Că, SC:'Isoarea, a tr~cut c 
liră, ale cărei proprieHiti să ~c 15 Iunie 8. c. asIstat scuti-I dromul'ile ({n Syda, dec/arând ast- re, zllel(> ac~stf'a, o 8~rl:oaJ·p gramt~ ItalIană de an~ncI, I~ cu 
aprop:e fO:lrtr mult .. - in :::ceacc rea de concentrare a agricuI- fel "de fapte", războiu guvernnlui recomandata ,expedlata ~- 14 l\1al 1900,v ~\l se şt.le însa nu 
priwşte efrctelr - (le acehl ale torilor cultivat ori de sfeclă. frallcez mandatar, Cu aceasitl OC(I- ClIm 41 de a 111 , CHl?atva SCT1- pe .unde a rataCIt scr!soarea,' ă . 
vitam:nei K Intre altE'le 'lUltll'll'tă. A ''''i 'a dovedit d" nou C(Y oflrma/'a soa'1'e a fost ('xpediata la 13 In mtervalul de .41 am, Stam 

." . ' .! Scutl1'ea nouă mcepe dela, ~ e s . ,n . I M' 1900 1 ~ \. , "d' "'f') ~ 
acesteI substante Sintetice a fost po- \ " "propagandei engleze după care mu- ' ~l v( pIn po.~ta (, rn pIla pOş\,el In .1\, 1 allO dl3.tea~ vul 
sibi)ă vindecarea hemorilgdlor la I data d~ 1 ~e~temvlle, a, c, ŞI jorHa/ea poporului ar fi de pw'/ra Tl:lent, dUT;a. cum rel~se dm- ~ă ~m .2_ AprIlIe~; r" ca Şi lebl 
adulţi, copii sau nou-născutl (':1rc .. dureaza pana ]a 1 De:rm-: lui de Gaulles, nu corespunde ade- tr O stampl]a poşta1a de pe mdleaţla "cenzurat, 'm 
ina:ntc se făcea numai cu "itamina I vrie, . vărului. GuverMforu! f"ll1lCeZ, gene' ............................................... . 

K. ~a nou,nă:cut i se intr:~h.t1intn tn ........................ 1 raIul Den/z, a Înteles d'mflotr,~Iă, I +) Dau ~ locuri- Dentru arh-.ere-. 
speCial la oprIrea hemor:ljfl10r p 1e. să tind majoritalea poporulUI in jn- , a 
lei, r:'ucoaselor, des;ntcn~i ~i "11'- U ( rul drapelu!ui şi alături de Fran(a: Se apropie vremea,· c<ind cde I Vrcm - În pl';mul rând - să in- 'p" 
săI~~rLlor de sang~. ~ollfol'nl d~'cJ;- n premiu opelni.: legrti:nă, a ~areşaill/lli Pf'latll. Da-' doui! SC(lUJ1e episcopale libere, Uliul cred'/l/dm sli/le/ele nO!ls/l't' unUl 

rat Ilor doctorulUI I ltlm (nparllt~ Doc/orIil lIans Frallk, guv.!rtlll!o- lorrta aces/ul fapt, problema lrlk- dela Curtea de Argeş şi altul deţ/I mare lJascăl al Teolog.ei /lO.1slr n. 
in No, 5fI, paj:l. ,1~89 :11 ,~"'V;st(,1 1/'111 Germanie. i rilsârllene a inst.t.uit ului nu mai poate li considemtd CarallS.'c/Jeş , trebUIesc să se (:(,/11- ()l'lorlo;t:e, 
.. DCl~ts('hen ~ed'zl~lschen '(I( v'n , C,' .' _ I astri;;:; i;:o/ai", ci tIl legă/ură cu aceea plceleze, Cu od,nio(l1'(i, bisel<ica l'rl'm să încredlntăm slI//eic" 
schrlft) adrn1l1'strand v'jam Il:! K 1 ece/lt /a IlICOVHI, un plemlu pen! S ", A bel Iăr' i '. Q_. .' ' . " , I y , " ! a yr,el, m, e I Ş popoar e fJ/"dl orgonele el, a poi/'Ivii toale UliU' l' lrh să aib' 11'1 găl 
f.('Ulellor il"1sarcmate "s'e prevenltă tru promovarea ccrce/arllor şLmtl-' ml'nin(ă d~OI)otr'vă 10ată putaea fi' fi' '1 1 . r tI"/. ,care a", a, 

• • ' - I , " " , orme e In (işa c, WCC! (1 incefJiI- rea, chemarea şi dreplul ~ă sIra 00, 
1 psa a.ce, stei v1taml.ne Şl_ la nou" n1i- I' f ce" fn c'l,dru! "I.I1Slliutu lui, penlru I Ca, na/lil de Suez,' P, la/l'a preţioasrl, /'!/ lllne; IU/lie saY alba· loc ale,nerl'a 

b '1 _ _ . •• :1 pe un (lstfel de scolln de ll1'lre ni, • 
~cut, celaee, cont,r. ue ,Il sa, ,lrea I nuwr!iul Germaniei."' Prem'l1l, care; dl'n Coroana brrla1l1că, de a carlli I celor doi Ierarhi, splindere, 
multor v'et1 preţ1oase. (RDV) se ridiccI la 95000 RM (1 500.000 Il'!)! soarl(i (llurnrl În hună parte şi, Ca În toate locurile de mare ră- , . 

I ~ ~ . '.' . 'bătăI' d .. ă' Vrem ° figurii: b'SCl'iCe'IS/ ă de 
........................ I (J losl denum't "Kopernikus pre:'s":' A la Iăec~sw . I IV 't' o.-. ! s/1wdere alell' in lumea laic'l, cur. 1lClJsemănală - ptoportle Sp!'ril:WIă. 

U t t t ! " . " ceas Impor an a poz e a JIU· şi cea clericalil, trebuiesc aleşI cel '. j " ' n es am e n i- "Premiul Copern;c, (RD V), periului britanic nu era pdnă acum. ' . ,'" a e . ! Vrem un Ierarh de o newd'ecula n 

I ' ~, .' -- 1)101 pofr lv,t! o mnt. , cuI/ură /('%g:eă şi Fi/os~fiCă 
Recent a murit marele picior ........................ ,amemntatd mat serIos decat de/a '1 Dacă la alegerea oamell:lor Î11 ' , 

, , , : V t d 1 f· ' , Vrem un Ierarh de o mor,,/:fate 
SIXl1llol Jose' ~ Maria Acosta. Prl11' es, e Corpu a rlcan germano- dregl1tor1lle lumeşii unde cei a/eşi . '1 1" 

I ,. G" I ' R 1 C : . , ŞI prestanţă nC/n recu u 
tcslnrnenl, aceasla a hotărît ca loa- JocurIle festive !t~llan al ene/,(h~llH o~me, ?n Iirebue să se ocupe llUmli de lu-, '}JI 

l 1 · t d j t e/llJ' I Vrem un Ierarh ClwânWlor al rh lă aperea, În valoare de mai mu te de la Ba reulfj I ş <e,n .e p,'oport la aces el am I~ cruri omeneşli, se fac atâtea cum- . , " 
milioane pesei(/s, şi casa sa să trea- Y ţări, Wavell a aruncat În lafa lfll! pălleli şi chllJZuieli, cu cât mai mult lor .S!:n/e, cunoscător '11 Mlbllor Ş r 

că În posesIa slalului, BanIi dispo- I . Ca $i in anul trecut, jocurile ft's- RQ1~mel, duşm.a~l,u' de. moarte, cd, i alunci când vrem să akgem pe ci- grăi~1f lor" vi"' 
nibi/i vor fi întrebuinţaţi pentru În- i tlve dela Bayrcuth ale al1ulul d,~ putl11 5--6 drvlzr!, prmtre care şr, IH'pa căruia să-i Înc,.edin/ăm con-' '1 em un lam h, C<lre S(l ne pea .. , ~ 
curajarea artelor, iar casa ,;a f!: războ'u Hl11 se \'or d<'~făşura îll- cele mai bune unitl1ti molorizate şi I duce~ea suflete/oI' noastre? : re~I'~:ent(l B~to;er:11ca O/:lodn,ttl .Ro· 
IransformaM in mlIZe!I, Conform: lre ]2 Iulie şi 3 August. Ele vor fi mecanizate, care operează î11 sirân· Răspunderea 'celor ch'>lJ1ut, sti marJa in toata Ii:mea b:serl('c.{rsed şi li 
dorintei decedat ului, roate picturIle organizate de organ'zafa nation11-l să colaborare cu alJiaţia şi Cu va-

I 
aleagd Qsl!el de oameni esle l_e oldl ,să f~că "ală ori de cale ori va fi 

sale, vo~ fi !mpărfiie În ~OUă gl'u-: socl'aJistă "Kl'af~ dureh Freude.., în : ,~elc de răzb~iu; , i de ~lUre pe cât este de grl'(~ s(!r~ neVOie ŞI o va cere BlsC!'lca noa- , 
pur!, P,cturlle, care dupa pă1'erea I colnbon\re ClI Jntrndantu~ gencral! De ~cum l11atlle,. I/all(;ld Armate' I cina celor ce doresc să fie Hp:sc(lp' . . strd. . 
pictorului sunt proaste, /lor fi nl~ I al Operci de stai, conSIlierul de, Nr1u/w este amell,nlaf. Aceasta a- Cei ce, doresc Episcop'.!', bun iu-: .1cest nellllreCll1 Ierarh trăif$l~ 
micite "pentruca să nu circllie In I stat Tietjrn ş' ]a ele '\'01' participa i 111I'n:nlo/'1' 1'; nI' ,lin par/l'a de. cru doresc, dar locmai PI'I1!":J a- in mijlocul 1Iostru şi noi nu-L vf-

lum<! atâtea picturi proaste ca pâni1 exclusiv lucrător:i şi lucrătoarele Nord-est a Canalului şi schimbă ceas/a trebue să indeplinetlM:ă pe drm. 
in prezent", cum a afirm:l! T/l'rSo- \ din uZlnr!e de armament şi sold-lţii, corr;?~ect situaţia st,ra/~9~cd. \ cât este cu putln/ă, condi, 'unile ce-! Il cunoaşte o lume înlreagă" 11 CIt 

nal În testamentul său, PIcturIle bU-
1 
Vor fi r~~rezrntate "cu acest pri]cj 1\ ICI, această p~m~J~le IlU este! mie de Sfânta Scrlplul'ă. I nosc mai, al~s c~n~erlntele. ŞI con

ne vor fi expuse în 110ul muze~l, ,.I,llrlul l'\lllelullg'lor ,de RIchard subcstlm.atd de bntamc!" In ?I:a~a I Ca oameni ce stăm la o pariI' Ş' g,,~se/e b'sericeşll IllterIwtlOn11e ŞI 
precum şi Fn muzeele din Madrid "ugncl' (de doua ori) şi "Qtande.! cea mai mare, forte dIn Abls,nia" care nu ne pulem spune ('lwt1ntul. IlO' ml·L cunoaştem, 
şi Granada, \zul sburător" (de opt ori). (RDV). IS!lnl indreptate sp,'e !'l0rd: in fim,p ~drfrhis la a/rgeri, ne gdndim şi ne' Numle Lui esle În gândl~1 şi pe 

I ce loate rezervele dl_~ponrb:'le dm intrebiim Core vor fi cei doi le-, bUtele tuturor, dor ... ne rctlnem, 
................................................. Transjordania şi din ,PalesU~a sunl I rarhi '! ' , I Ace~t mare Ierarh - o SP!l~em.' 

puse 1n marş. ,.BăIă!Ja deCIS vă pen, Dncă ne esle op,'it cum1111111 la sus ŞI tare - esle Prea Cuvro~ul 
Iru Canalul. d.e Suez a Început", aşa: alege"i şi n'o putem spune şi cere 1 Arilimandrit Iuru Scriban, pe c1:re 

~pu~e.a cramlcul ~ost,?,'lor engleze I acolo, o plliem spune şi cere răsp~-: li dorim Jerarh neînfrrcat, penlru 
rn Zl!ra de 20 Mar, D,n locul unde' cal pe calea scrisului, unde "uare' slava Bl,ţericii Orlodoxe Rflmftne ŞI 
se află g~neral!11 Rommel ş!" pdllă la! are liber/atI' de cerere şi gând'r".Înldrl:rco neamului romanesc. 

Tip caracteristic de !Dldal german, 

Alexandria, se află un pustiu de cd- ") Material sosit tardiv, PETRE BRIGIlID~U 
lelJa suie de kilometri, IIps if de Q_ r ................................................ 
pă, greu obstacol pentru coman-

da~ll!ll, cr:lre vrea să-şi duci'1. trupele j Prima şcoală superioară ,de muzică În 
pr;n asemenea zonă. Experienta a 
fost făcută aMt de Grazziani, cdl Salzburg 
şi de Wavell. Şi intre Palest ·na şi .. ".. t la 
C l '1 d S . Academ'a de mu.z1că din &1b. I prmtr o şedm~ă fesl.vll n pr.'zen 

ana Il l' uez se află un puslm . , ' " , '~ 

I
t /. d ' bUl'g, care la 22 Aprlhe anul acesta '1Ill'n,strulu' Dr, Rus1, AcadelU'a SI 

;;re
d 

se ; In, e ~i ,assfIpra, păLrt ii. de,:, împ} in: t ] 00 de ani de existenţll., . ocupat cu c()(ect area Întreg.ei opr-
or

t 
~ ent .1 nS/Jeă! ă mat

l
, , ,dtlmea 'a lost declarată la 2.1 Aprd'e drept i re a lui Mo,arl 

~es Il! pus iU S l' eia lur n ape ' , . i 
ŞI' I 1 It " 'r f i prIma şcoală superloa.rl de mUZIcă, I -

~e e a e neaJunsuri, 1 ac nsă i _ 
mal putin 1ngrozltor decâl pustiul 11 P -d-·--. -~ -. -H-O-S-Z-P-O-D-A-R-M--' --:-1 Eg;lp iului S md' d ă r. 0.' ' ar eStU' ... alll, . agllll: 

, ,e . I a aug ns ŞI f) I Curltl $1 ,opseste EMinescu' . 
altd proprtetate, care face ca apă- I l' .. ~ , 
rare.a Canalului să nu poală fi fif- ntreprmderea: StrO€s{'U.LS Impregnom paltoane ba on 

~----------------------------------------------------------1 

\ 
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