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ROM ANI A PREFECT7JRA JUDEŢULUI ARAD 

COl\IUNICAT 
unt indivizi ce nu pot I via1ă, ale unuia şi ale celui-, mia şi·l chemi la răspunde- I Am cons/alat, cil mai multe in-! Penlru a pune capă! uceslor mă-
" fără profesarea intrigă .. ' lalt. re licheaua se ascunde foar- ll'cpr nu!'!'i şi fll'me eom.?I',~ia/e d n I SUri abuzive, facem C!11lOScnt lu!u-

_, -. această '.es~ingătoa'I, Şi dacă vrei să-i te' comod in dosul laşităţii I 'duun~c:Pf ~111_ şi, j~j(Jelul i/lI'ad
l 

co/ncc~ ror patronI lor de în/rqmnd('ri in-
~ _ desvoHi (1Z(/, (lI'a ll!CI un mo Il) ('9a ŞI dustrÎe!e şÎ firme comerciale. că 

~D1aUle. ŞI daca pacatul ar; vr'un crâmpel de teode in a- sale. , jusl:{ical de organele competenle, 11U aU dreptul şi nici nu pot sd con 

leg~tură numai eu eg~.! ceastă privinţă, de-abia a- Acesta este intrIgantul,: angajati; (le origine etnici română, cedipu angajatii săi de origine ef-

ul cUiva de a parvel1~, \1 tunci secătura se infurie şi pentru care practicarea inia- : cari au {(,si plasaţi la m~lltionatele nicd română, fără obtinerea opro-

RIGARIA ar avea de l:n- , te lucrează mal CU temei. miei însemnează a patra' intreprinderi şi firme in con!orm l
- bilrli noastre prealabile şr fără ju-

de rău o justificare: II ' _ funcţiune vitala. ' i Iute cu dispoziliunile Legii dc 1'0- decare.a definitivă a fiecăr:ii caz (n 
S IntrIganhll scorneşte, In- .. .. 'mâni::are, publlca/ă in .lloll;lortil parte de cU/re autorităţile compl'-

T~ PENTRU. EXI TEN: ventează, ticlueşte şi spune ~e OamenlllJ~te~r~, pe oa~e •. OfiCial Nr, 270 din 16 Noembrie tente, chiar dacă acţiunea de jude

Fll~sof1a ar fi ~am trasa I în circulaţie in dauna ta, lu- nil CU crezullub~ru şi al !ert 11940, iar oile firme, Şi Înlrepr:ndcri cală este pusă fn curgere, 

par, dar, oricum, ar. crurl şi fapte ce nici nu-ţi fel, - pe oameUli Oamelll - i dtnadlns caulă ,motive de !lccll/lere Arad, la 1 Februarie 1941. 
ge. I trVzne i d V 

.. ! nu-i turbură şi nu-I Influen~: a acestor angaJati sub pretextul eli C d 1 '!' , 

l
ase pr n cap, mur arn, • " , fi' t ( ornan un(u mt liar al oraşullll 

~
ând insav APROAPELE 'ţeazav • iod t v 

, ea" el ar fI conl's ap e, can sun n , . destul de stupide câteodată nIC a a o asem ne 1, " "Arod şi f)refeclul judetu/w.. Arad 
" U • i f d" t ' rl' v f" dă' : COII/rozicere cu dispozl/lUmle Legll l' , 

lŞ ace In aceas a o cu scopul de a-ţi intuneca p Cina, un c pun mare ,," con/ractelor de mtlllcă, C%nel V, JI,IIHAILESCU 
~ nptate, - un canal de bruma de reputatie ce ai preţ pe in1elepciunea pro-: .... _ .. ___ .. ___ ....... __ ..... ___ .... ___ .... _ 
I '." F 
II' J gere a veninului pe care a-ţi pune piedici la cine ştie verbulw: I 
_ Ilra I l-a~, t~~n.at in sufl~t ce aspiratie, ori a săpa iucre- "IN POMUL F ~R A RO~:: j , 
, d l-a plamadlt, faptul la derea stima şi simpatia de 

v IV' " DE NU DA NIMENEA. CU 
lorma cu mu t mai grava. care te bucuri in cercul tău; 

Lucrători croati In agricultura uermană 
• 

triga e o monedă a nepu de acUvitate. PIETRE !" 

'o~di~or şi canta.Uilo r
t
. Şi dacă-l descoperi iufa- CORIOLAN BARBAT 

3 VI la, - sen Imen ul B-

Deoarece în Germani.a nu mai 1 existenta. ,;\slleI IUcl'ătorii dilltr:o 
există de mult şomaj, lipsl de for- singură regiune <1U putut sil tri
le muncitoreşti ci fost mult m:,; re- meată semenilor săi din .Iugoslavia, 
~ mtilă. mai ales după jzbu('J\i~'ea după doi ani de muncă o sumă 

rilzbo'uJui, ceeace a făcui nccesui f>conolu's'Iă de 8 mToane dinari. 
recursul' la mundtol'j străini. Ac- Este de obsenal cii, in prÎ\'lllia 

ttwlmente au plecat în Germania salal'jilor si a. drepturilor soc'ale 

ir a blestemat, - ea este 
'ni cel rău care tulburâ 
elul şi mintea, transfor
d pe om in repti1ă ve-

• 
nQUI dlrec)or al SPitalUlui Central 

D~ DR. ION PESCARIU 
2,380 lucrători (Toati cari vor lucra: , '_, 
În 3gricuJlura germană. Vl'n:turi}e aceştI lucraton se bucură de ace-
agon:!de sunt indestulătoare pen-: le:ct$: drepturi ca un muncitor rt'r-c Dasă. 
tru ca fiecare să-şi poată asigura· man, (ROV) 

!llv.dicsul n!are odihnă, I Aflăm cu plăcere faptul vacant prin pensionarea pen 
e doarme, - nu poate să-ti că, consiliul medical (lela tru limita de v{lrstă a ,.ps---------------... --------------. 
~ e că tu ai îndrăsneala să· Spitalul Central din Al'ud in neohositului şi hal'nicnlui ._ 
\0 ridici cu gândul şi cu fap- I şedinţa ţinută" la ~a!~e a~l , '_ 
nI •• • \ luat parte tOţI medlcil 1'1'1- dr, Ion :\ioldo, an, cu un 8111 

~easupra stârplcl~nel~ ~~: . mari în număr de 10, au alps I mitate de voturi pe d. (Il'. 

D. TRJlIJlJ\t HESEŞE.IlNV 
cfjeslor de polllie al municipiuluI 

Arad anţet sau medioccilaţu i în locul de director dev('nit " Ioan Pescariu. 
1_ F ~' ... _ .. ...., ... '9'4·lj"""""'· ... - AW S(lplămâna trecuM, Vineri, a I şi-a luat postul in primire. 

• c ••• I (lVtlt loc Ins/alarea lionlfll cllestor I D, chestor Meseşeanu, nu este 

o 
i' şti la un loc ce el? 
şi11~i în aceiaşi apă? v 

Tel 

.. Trebuie să fi la fel, $O~ 
n,l~eşte dânsul, neputând el 

inţeleagă, că natura a pu
face vreo deosebire intre 
lea, aspiraţiunile, avAn

. Prima legătura ~elelomca dm RolCb. . .1 de D~o~~~ia:1 ::l;~;~:~~~~i :/~i~l~~'Ull: ~t~~ina d~ai o;;;~: S:::':;u ~~o~;/::~ 
PrIma r'?tea telefon/cit dIn Re.eh II a dOlla re/ea de telefon din Rcîrh d ' . ti' d 1 / t d" d " " , ' lor In al mlflls eru UI e n erne a ura III n.ra . 

se g(~seşle la MtIlJlUu~('n, E~l li {osl, i cea din caprtala Germ11n/PI, care l' .' '! _ ." ' 
/('/,ml11a/ă ÎIl Ianuarie lSt)1, deCI '. Ideea legă/urit înlre 94 de lfhonuti, fosl numIt chestor în fTlmlera poll- t D sa a vcmt din SibiU, unde a 
acum 6Q d(' ani, (lvând fi8 de {Ibo' 1 (RD V) 1 tiei din Arad, d-sa 'n prezenta ca- functiona.t in aceiaşi caMaie, a mai 

şi conceptiunUe despre l;ati. La 1 Aprilie 1881, s'a lC1'm~r1Ht \ I pilor au/oritătllor locale, Villerl , i fost şi la Sighelul Marmatiei. 

& - a 

. LEY În fata microfonului: i lumea şi are un mil'os deost'bit dc România, indică dr.lm:\1 2C,'~IOI'! Indată cc popoarele pl'iVt'~c porprii 
"""""'''''''''''''''''''" .. "",,,''''''''''' "''' ,"'''' .... ,,,"' ""....... ! dInd este vorba de vreo llCgllSlo- două popoare, Dunărea este "alea: le lor interese prin prizma ;n11')"c. 

• 101 Germanii suntem prielenii României I
rie, şi-{l arucat ochii :,supru bog.1-. naturală pe care, ~c po:~t.~ face I se lor marei lor fam,Fi, pr;ctcnia 

• tiei Homân1ei. Anglia IlU ~'a d~lt in . schimbul dc bunurI mtre {,l'l nWll'8 : dintre de devine insl'parabiJe, In, 

(ESS) 1 d / O ,r" m '1' 1 t '1 â d ' lături dela nimic prnlru a ('xrJioaJa 'R .' P' t' 1" I . . - n ca 1'[1 {"('l' {fU" alllC a pos IIrI e rom ne e "0- ~I on,lama, :Ie ema lIoas 1':1 t..!> e ,lre Gcrmania şi Hom:n a nu e}'I~!ă 
)8"", domnul d/", Leg, condildilo!"l1l Frontului German al MWIC!i, a şi a intl'a în slăp,lnirea hog,itii1or lIlteme'ată pe mlerese ~om!llll', de- i. ','., 

, ul'nlă/oar.nle,' ROImÎn1e', folos:nd în :W('st SCOl) t 't G . 't' R ,: mlerese contrarII, Dt rnpn:l'Ivi'Î: :!J-.. oarece a a erm,illlQ OI ŞI oma· i 
I . , i teroarea, coruptia, intriga, ha ch'ar n'a tl'a!! mari foloase ele 1'1' u"ma ~ leresele lor sunt paralele şi, datori-
'_ ,meI salutul meu popol'ului ro; f Şi dacă vă vorbesc ~a "CI mall 'L l T" I ,., " :, şi C!'lma. a monwntu :'porlll'l ,{o- 'SCI1:111])11111\' de >lla~I'f"I'I' pc {"II n 1 la~ acesiili fapt aIn fl'!'111'1 CIIll\'11 gc 

şi fl'umoasei lui ţări. Trimet a- ; (';u'e vă cunoaşte tara Ş' poporul' , " < " , ' '-," < -. , . . , . mânla a optat Însă pe,l~t'n l~('I'n~l1- 1 f - 1 'l ,~ .~ -' X" 1 I 1 1 
salut in primul rând mUlltilo- ·Irebue să l1dl1.\I<f· bO<f-,ţl', :n'Jllllle:, N' ',- I' " a(: pe l1cC(lsta ca C • !IV,.H'l, l:l~.\la re Ca ŞI m e!"l's!' e or "li t'.l":,lc '"OI' I " ',." "," - 111l1, ~Ol germaniI sUI1I'_'m el' C!tl ,; _.' • 

i ~i tăranului rom(\n Acum ciI oamenilor anumite obli/.('llii pen- d ' î" 1 dela natura. Sch,mbam II1tre 1101 concorda, Romania ,'ste un p:lol1 
• < " . că esli nul a facut ca, n lut!mu' t r ' n j 

ani cân~ am vizi~at acea!'Iă; tru că Dumnez~u dă bogil\'i llllnwi I ceas, să ne l'('găsim cu rom11d p<,. o~ ~eeac~_ ay~m ~::c:~.I:e, 1,\CVO:l'., ~-: de sprijin al ch-iJiz:l\ici cHropere, 
li~HSă t'l/'a dela DU[l'1rC :un 1'ă- aceJor<1 care ŞtlU să le alJI'eCIl'Zc ŞI ' ll111llla :1I l' ploduse .. "ia Ole, ('I,re,\- 'R .' ă . , \' • , , " - acelaş drum, ,. , omau!a esle p, strilto:\I'I'l'l 11

"
1'1 

UImit şi plin de admiNtie fa- să le adminislreze spre binele 10]'.; , "', " . le, p,~lrol ŞI lemn, ,de care 1101 gt·]'<!, ,i" ';-' .;;-
de \ ă . r tă d 1.Ţ· 't R A' '. , I " 1 Da, nOI germanii ~\lJht:m pIIEle- man'\ (Iyt'm ncap'lrată Il 'vO',' 'ar fOllne de ... aţll lOm<lIll!:a ŞI 1,(,1 el.ca al' ŞI a, e popor, nn, om<1Jl1a ya 1Tl , t' c):te IIltot!lI':lunl1,:.. ., , d I l' ,. "',' .• , . 
'" _ 1) " ,c· d - '. n\l RomanieI - nu ,e drJ·111 o: 11- no', gt'rnlall'l"l aun]11 ni ,~jll'l "1' 111;(r CI de aceea nu este Illlr'll"> .,x a"e-' ,tu c;.. această ţara .,05('( ă )0- crne-l sun! pl']pten;! II ,:,varal!, H\I' . ,". ' ,~ .... " " ", '? . • " ~ ... < " 

nl'nmnărate, astfel că se poa- noi germanii suntem convillo:;i, ('ă lor frumoşI - vreau s o ~plln I.m- furi gala fabricate. de C'lre HOl1lâ- ,leaşi idealuri unesc GCI'ITInn::t şi 
pune ClI drept cu"imt, că Ro- Homania a făclIt o fcrictă 3lrgere pe de şi pe fată, - Ci din interes nia are nel1părală ncyoic, • Romania, Aşa se expfd'i ,le CL' c(']e 

, ::a este .tara în care ('1l1'/4C laple i în persoana incomparabiJului Con- i propriu. Suntem însă ~onv;nşi, că ~iidăjduiesc şi O doresc din, tol ,t două ţări au aceleaşi inlcl"I'se, ({'e-
"Iere .. , ŞI petrol. Sunt pl'll de ad" ducător de Stat, Generalul AHlo- I ceea.ce ne foloseşte nOll,!, f'l!o,eşle" sulletul, ca dlll acca,I,l comnn'ţ[·te 1. ' __ ' . . " , , 
, l' .! . R ,. 1 . d . , {" - . Ieuşi radac:m de cIY111z:~I"e SI ~l(e-
" le fală de muncitorul ŞI Iăra- nescu. ŞI omall'ei, nterest'legerm:1 ne ŞI e mlerese, să la linIa O l'omUIlI- '" ' 

român, care ml1;.ce"c ('U s{lr- i Bogătia --a adus Rom:\ni"j il'vi- ct'le române concordă, ('le 1,11 sunt tate de legături cultllrale :::i o d:.' leaşl IdealurI comune. In JCl'ste 
,~13, luC'rând pământul şi e)(lra-l dia multora, In primul nlnd Anglia. meI d('os('hite, nici pOlr','nice, Ma- rl'clivă comună in ce priw)te pro- ,g,induri, tl'imet salullli ItH'U intre-
rju,i avuţiile, I care umblil după afaccri în • toală rele fluviu, C8rC lcag.1 Germnn;8 blemele sociale, Sunl \'0I1\';n5 (5 d~ guJlli popor rom[lll. 



~---::"-.- U E II ~ _ 

2 FRONTUL DE VEST 

Inform aţi uni COLTUL VESEL 

Ca.m are" 
Corul A-oapella aii Academ'ei de, [{erenl a avut loc la .. BarUllrel1- _ Ce să-ţi pl'cgălcsc la 

muz:c~\ d"n Berlin, sub ci)fI(l!wcrea fer" premiera piesei "Fii domllului dn'lgă bărbate? 

lui Theotlol' J~lkob', s'a l'cinlors re- conte" de Gl1eraldo Ghp"aldi, 1..11 - Ce vrei tu, dngă. 

cent djnll'"ul1 tUl'!1eu pdn 13c1g a Ş (wlor italian foarte aprec.al (le pul) 1 - Dar nu ştiu, .. 

Franţa, unde au repllial un sI l'illll-l,icui german, Rolul principal 11 fost , - Atunci pregăteşte allc~\"a. 
cit succes. IT" ,.:[ , tit' celebrul (l/"Usl 01 • I "Btlrg tl1eale""-I1IU.i, OUo Trcs:;/L'r. Ca folograf 

,- Surâde!!, ud rog, nu stati Ir,sl. 

"iun'l 
1 

Cu ocuz'a ceki de a ·'ltl-a 'in p",-\ Celebrul romon al celui mal \11- - Lasd că Şt'll ce fac! F%91'Ilf1a 

sări dela mOlii Ica lui \'crd, Op['ra ,semnat poet contimpo'.lll german, asia o trimet sotiei mele, care l' I 

pop~lară d n Berlin a relrml, dt/pă i Kurl Klugt~, "Zaubcrgeige" (ViOllNI plecaUl la băi şi dacil mă "edc pe

un Intrr!Xl1 de lin U('(IC, o up'?,'d Q-! rl'rml'cat~'). v:a fi t)'anspus in film. se 1, se tnloarce imediatI 

proapc necunoscuta (1 m!lCslrrr"li,' Manuscr'ptul il va scrie ,:u:1Os..:utul 

.,Giouwma d'Arco", Premie,·(t {1 i ;;,UIOl' EI' rh Eh':rmaver. 
I ' 

Ca'n paradIs 
inregistrat un succes e,t:lraQrrl nor; 1 • - Ce mai faci; ce-ţi mai face ne-
la sfârşitul reprezentatiei, carlina' Intre 16 şi 2.3 Feb"uarie are ioc vasta? 

a trebuit să fie ridicală de ,i~ de la lIamburg o Săptămd1ll1 culturală - Ne merge ca'n par-ad:s! 
, I 

orI. germana-ital.ană. Aceasta ('ste 01'- - Cum vIne asia? 

Duminecă, 16 Februarie 1941 ine -
COLŢUL LlTERA~ al 

UnU, de ualah 
Din pravila cdrţli 
Ş' d n zările de .lzur, 
Am cules 
In serile de echinoetii, 
Un cântec de pandllr ... 

Calc prin muntii de cremene 
Şi despic În doud Isloriu 
Şi moartea lui Iancu 
Geme În mine ... 
ŞI'n sllfletul obidil, 
Se-oude roata lui II or,a .. 

Şi În cântec de haiducie 
Trec dârz prin Ţară 
Ca şi un voeuod -
In asrnţ;t de seard, 
Să mul pentru vecie; 
"Piatra dela hotară·· ... 

IEREMIE CLUCERIf 

.. 

de al 
Vaq 

.a/e, 
un 1 
:nsul 
n CO, 

'hora 
rie gl 
insu 

--:1:":R1PU 
avu 
:~rte 

lrma 

a fo: 
p. 

* ganizatd de către Asocia/ia germa- - Umblăm desbrăcaţi, pCOltracă I 
·· ............................................ d __ ........ ~ 

, ; no-itallană din lIamburg, in cola- nu mai avem ce pune pe l'oi şi; 
Frontul german al muncli, va de

borare cu Opera de Siat, Te.llrlll de stăm tot timpul cu fr:ca in şfll1, sa 
-schide la Dusscldorf un Institut pen SI t 'T t I Th l' 1 I ' d a ş! ea ru a la a e .)ra.~u w. nu ne ea afară proprietarul! 
tru med:C:na soc:,ală, unde vor f.i S· t·· f' , IX ap amana va I Inaugur~ u: fU re-
ccrcl:tate \.oate vătămărilc săni'iI.ăţ!i t prn - laţI' . 1 l' .~ ,,~ Ha) efIcace I , ... en a o pereI .. u lUS ..... e=ilr ve 
pro"cn"nd d n activitatea vro{c~io- .. . ' l' 

, , I Mal/plero. Urmeazd comedw ,,\ar- - I-ai spus nepotului meu I 
nală, Pr.n "Ateasia se va ·~olltl'lhu!; I . / .. d F ""C '.1 ' 

• " '. v I eJu l' orzano ŞI presa tlPour că-I desmoştenesc dacă se in: 
t'sen~lal ha eVitarea ŞI lnbturarl':l ~ " . I I 
", de Mllsso[.m ŞI Farzano. 1)erJ.~::me- soară cu fata aceia? 

bol lor profcs:onale, i . , , ' 
I lIt:'H va avea loc o eXpOZitie "Arta - Nu, dar am făcut mai 

1IIU111111111111111111!111!111I1II1II111I11II1ll11l1l11II111li1Il11l1l1l1l111i111i111I11lI1II1i i italiană in pictură şi carte". bine. i-am spus fetei. 

mObile . Dor';Dlto9.re, ~ufra- llilIDiiiffilliiiiiiiiliiniilluim.nlllllllllllllllllllllllllllllllllllll1!1l11 
• gerh .,1 comblO8te; O! DU 

S
Il,8.e
l
'l eltln·C·a ta·tPIII~. Cititi şi r8sp8ndill 

e an sa os 
calea~a:u:a ~o. 18i Frontul de Uesi 

Pe lerasa unui halei, Jin slrNl11d-1 

,late, chc1nărul serveşte m 'clIl dC-, 
jUr!: O cană cu laple, cafl!!l şi cd

leva tarline cu unt. 

Un domn ti spllne, S111'1 b"l/l(r: I 
- Cred că nu l' din !rJ[)1r1e cu; 

Vioară dragă tu m'alinţi 

In clipele cele mai grele, 
Cu tine 'mpart dUl'eri şi slIferiJlti 
Plângând mereu, in t:lin'că tăl'l're. 

Vioară tcumpă tu ·:ânti lin 
Do:na iub'rei de-aMdată, 
Tu cânţi eternicul:;fâr.,:t 
Şi viata cea indul'er.\lă, .-

Vioară dragă cu te-ascult 
Fiindcă tu mi-allnţi dU1"ert~<l, 

Tu plângi cu miine pe IlSCU"~, 
V:aţa ce mi-a spulberat plăcerea.-

TITI-MIHĂESCU ·HASVAD 

ocral 
care 
chi~ 

Az 
iu, 
t~ 
ice 

e d 
mi 

. croi 
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ar I 
, ger 

;er~ 

I pi 

~are 

O' 

exi! ' __________________________ ~I.~~~~~~~-=-----------
lIil1UIlUJillillIllHllHllUllHlhUlHlI!UIlUlUllUlIIllillillilllllilillilllilllllllil1 : 1lill!ill!l!!Ji1ll11ll'1!IIIWl!lillll ll!!lIIHll11llll!l:III:1I1!i11!l1l!1II11111111!1I111 • .. care americana dela parter fşi la 1 _ •• _ .. .,: ...... __ ..... _ .. __ .. _ ... __ .. __ .... _ ... _ 

d d 

re8(0 caoserval In forma de Drtchete 
baia .. , 

- O! nu domnule! Pe [lce~a ~l vin 

dem in oraş ... 

In Norvegia s'a găsit o rămâne astfel proaspăt 
nouă metodă de conservare putin 10 ani, indiferent 
a peştelui. Peştele se conser- climat. 

cel Ca co.mlsarlat 
de _ Dacă ayeai' gânduri cinstite, 

vă in formă de brichete ~i 

MuzIca lui Beethoven in Rusia 
Cu ocazia celei de a 170-a ani- aceasta influenţa ce a avul-o Bee

versare a zilei de naştere a lUi \ thoven asupra mtlzleel ruseşti şi a 
BeetholJen au fost organizate Fn toa sublintat {ul)lul că., marele maestru 
t 'l . t' S ,~ ,1 e mari l' oraşe ruseş I er.mrt' d 'Iii R ' • il a' 

Beelhoven. Numai la Moscooo au la euem popu ar n tlSla!nC /Il 

avut loc, intr'o singură lund, 30 de 1813, anul luptei comune pentru li
concerte cu muzică de Beethoven./ bertate a Rusiei şi Germaniei in 
Presa a erJidenţial in legătură cu conlra lui Napoleon. 

• • 

de ce te-ai descultat inainte de al 
intra in casă? I 

Am auzit că e un bolll<lv in 

casă şi n'am vrut să-I der:IJlJez ... 

Hal aşteaptd 

- Părinţii tăi şi-au dat, insfâr

şit, consimtămânful? 

~ - Nu draga. Tata Cncil 11/1 s'a lro ' 

tărft, iar mama aşteaptă Ca rl sd-şl 1 
spunif părerea, ca sif-l porlt,l con
trazice, 

'; ...... ~:- ~ , 

.... 'I! ': 

MĂTĂNII 
.\lam rugat sfjos şi jaln'e 
Din file de molitfelllic 
Şi cu degelele albe de Itlmână,.;, 

Ţi-am adus prinos in sfeşnic 
Tămâie din albastre ztlri .. , 

• • • 

M'am rugai in 'Clmurgul l1;olet, 
Din pdtulagul meu de suflct 
In bisericuta ndmild, 
Să-i ştergi truda bietuilli iobag 
Cu pânză fnălbită ... 

M'am rugat la icoana din cerdac, 
Incrustată de un mot $drac 
Din file de eclesrost arar. 
Pentru sufletul mamei sfânt 
Din pridrJoru/ plin de ho/', 
A sfântului allar .. , 
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Germania trimite masini' agricole 
In România 1 

Gura coplf1or MIHAIL SEMLECAX 

- Eu am o soră! ". " -; 
- Şi eu am un frate! li 

In cursul lunei Februarie sosi în curând în România. 
vor incepe livrările de maşi- 300 tractoare vor fi puse la 
ni agricole germane in Ho- dispoziţia Camerelor de Agri 

- Eu am trei surori şi dOi fniţil "Ceasornlcaru 1 din stuttgart"{li 
- Şi eu am o mamă! d H B h e Q( 

_ Eu am doi bunici! opera e ans re m ')111 

mânia. In cadrul phoului de cultură iar 700 vor fi distri- - Eu am un tată: 
1~ ani Rom~nia v~ i.mpori,a buite (ie Institutul National - Nici unul dintre voi nu se poa 
dm GermanIa ma-;H1ll agn-! C ", . '1 ' te masura cu mine - intervine O 
('ole lAn valo,are de 30 ml'liar- laI ooperatlel. frac ,oat ele 

, voce p;ţigăiată - eu am c'nci taţ!, 
de lei. Primul transport corn i sunt fabricate de Ilzinele 

cari vin acasă pe rând! ... pus din 1.000 tractoare va Lanz, Hanomag şi Deutz. 
d - - F 

Compozitorul german Hans legenda alsaciană a Hleştel'll ti~ 

Brehme a terminat o nouă /IUi care a făurit primul ceas p 
operă. Sub titlul ,.Ce<lsorni- astronomic al catedralei din. 
carul din Stuttgart" 'Se reia Î Strassburg, (RDV) 

• • • 

·"'u:=eu de IUIun 
BrelDen 

la f anătoare de lupi 
c:u iJ"ionol 

In Statele Unite, şi anume 
in Oklahoma, renumitul tc-

10 
IllSWulul german pen/l'u CI'I'Ct/O- imagine despre caracterul oameni- i 

rca tutunului II În/Untal la Btema lor din diferite s:cole. (RD\') $SI ! 

'ă ritoriu ,aI Indjenilor, faimo- un muzeu al tutunului, care va fI Prima flpozUle I!er~ 'e 
sul lup al stepci americane una dIn cele mai interf:Mll!e r,l'jio- miln3 In IlISit(UI 
din rasa Coyoteeste vânat zlţîi din Gmnonta. Pe lo.ngt'1 " bO-1 In luna Martie va avea lo.c 

din avion. Atât pilot(ll cât şi gaM literalurd asupra" ~ulun!!lut, se: ~=:'- Strassb~r~ r~iT~ăex~~~~: 
vânătorul trebue să fie foar- găsesc aproape toate sortur;/e de I ~~m1:rr;;~r%~~ă!"U ~~xp~ziţia 
te dibaciu. De îndată ce f:a- tulun din lumea Înlreaaă, rllrmele I va fi o mare manifestatie, a 

diferite sub care s'a consumat lu.- I realizărilor reg-imului natJO- ' 
ra este descoperită, pilolul tunul În timpurile cele mat l'cl'lli, nal-socialist.. Difer,it,ele!o~-ga , 
descrie viraje şi apoi se eo- precum şi sculele care au"fw/,-! nLzatitdileJ,Jl)artiilu~ui: yor,Wa

?

boară in picaj clipă in. (al~et 1 COJlSumnrea lutunullli.IPl'eW ' paTllela!l'('BX1p~tia, f;t,p.r~!,~Tll m . 
A v '. 1'",::"'1 'oi " Vi ""a ., '"'1:1 '! Le ,.- ,:"~r",,~T rtând iI'lSCheIlJlStJO'l",,}'ea..lIZlMI ~ " 

Echipajul }inui ~ubmarin germ.an după câteya~:ăp;ă~â,~ J v~na!.~tul,~j,'e~ue:. :"~ăf.,~c~e-a~ s6la:, ~u~I,orrflM~ 'I~UPf1 ~i;;'I~~hl ll~l"i,. pe ,tăI'M,uhrlSOaiaJ, hf(J1:IH,~:~aL~,~," 
ni năvaleşte asupra zlaruhtl de front. . J" I I I 'sca Şl sti ttagă. ' ., .1 f!I,l .,I",! t:i'.it"(J1I~lIaIOl'ul""Îş. pOi1~e ,"f,~nna"'1 t)" economIC. ,')[ WfI; .-ll!":.l 

I . 
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ninecă, 16 Februarie 1941 FRONTUL DE VES~ 3 ... 

ialoarel~ Varşovie~ fur~~-I Că'''li noui DEie Înnhmn"n cunt.enii 
:ea:=a RelcfjuluJ medl-I' In cfpa celor mai accrb .. fră- .~~ 
comenle i ro ZiIII O r t CI fi 1. e I mân~~rl de aşezare a viitorului, Se comunică din MBxi~o, în Galitia, au murit soldaţi 

..- Ij)atr<cl noastre, un confr:-.le oră- ora~ul, că. la o temperatuI';t de îngheţ la minus 2 gra4lc_ 
i le ani, măruntaiele d n aba I te Însemnate med.came/lle, prepara! dean dă la iveală o carle de mare de ITlinus 7 grade tr2i oa- Nu temperatura extel'ioaril 
I Varşoviei au rămas nCÎn-1 te crr hormoni, etc, ln plus, se fa- s nleză pO,litic~ ,scrisă cu nen,. - ~eni au Îngheţat. Cu toate este aceea car'e provoacă mo
I!lle. A,b,a În 1938, s'a insta-: brică aci ule u (lin copIle, foarte în nota sltuaţ!~I. Lucra'~'ea tr:-.tand, ajutoarele. medIcale ~e li s'au artea omului prin îngheţ. d 
Iun laborator pentru jubri-!mlportani pentru industria de ar- realităţi pa.lpab.1Ie, y ~~ vlgoarf',a cu- cl~~, ~ce~tla au munt. iu 1('- temperatura interioar!l. Da
;llsulinei, singurul med,ca-1 . . rag'ulu; ŞI ac:u latll pro(estonale gat ura cu aceasta se pune că aceasta este scăzută şi ('0-
, conlra diabelului Acum' moment, căcr nu esle mfluentat de promite succes de tlraj şi real in-: întrebarea datorită carUl boară sub o anumită limită. 
;~oralor a devenit 'Institului I temperalurile, ~oase. Se ~ai produ- teres ~e :.nfonna,re din partea inte- f~pt mor oamenii de ingh~t res~ira5ia devine atât de l'a, 
tic german, Afară de mii de I ce benzmă ŞI 111 sfdrşlt, fire pentru lectuaiilor de or,ce nuanţă. ŞI dece la tempel'aturi de Tlll- ră, lIleat omul nu mai poat~ 
insulind, se prepară aci al- coascrea rdnilor, nus 40 grade, cum este cazul·· să introducă în organism 

în Sib.eria, oame~ii contin~ă I cantitate~ de exigen de (are 
să trăiască, în timp ce, 111 I are neVOIe şi moare astfel 
timpul războiului mondial, j prin sufocaţie, 

F [ 

• • F F Soft (fltrf.ai pe slUuri 
. RăzboiM' S; artel(! In Itma lanuar~e vor avea loc în 

fntreaga Germame aŞ>CI numlfe zae 
~ 

avut o influenţă nefastă 3- 'tre cari 146.000 muz'canţi şi 44.000 I pulară a avut loc fn Austl'Îa şi a 
artelor. Romanid spuneau actori şi actriţe. Toţi laceştila. fac i illreglstrat un succes exru.c,rdillur, 
irma sUent mus.ae" şi acest parte dintr'o organizaţie, care se' In toate oraşele şi satele, bătrânl! -
a fost justificat până in ul- i ocupă îndeaproape de fiecare mem \ şi t'ncr.i s'au grăbit sd ia pari" ia Sali 

despre 
de exferne 

minis~rul 

tZ ( 

~
'R1Purlle cele mai vechi răz- re trăiesc de pe urma artei, prin- populare ale skiului. Prima ZI 1.0 - F u·-L r e r u I 

p. AZi Insă situaţia s'a hru. Bătrâneţ~ fiecărui'Q este as
'
- I concursurile de ski. NUlnlli la V'e- ("RPE) C' d Filh e 1 f' l menta:,',','lea lor ~' • 1 I ' , I~ an r rll a acu • ~ ;oi mal ales cum. 

Ir4 ce~ puţm. în Ge~mama. gurată incât io Germania ou se vor ~a (lU fost ~oo .de, pa;lrClpa~ltl, ,r fn Iulie 1940, fn fata Re'chsll.!gulut, "statele învrngătoare" au .n~ral in 
(rEla sistematică a erma- găsi artişti, cari după o carierll n !inele reglum dIn , rrol sau Pl!- I b.lanlul evenimentelor mi/iall' şi marea eferuesce.ntă annoi!o({re n'lz-

Iru această mare socoteală. ,tut vedea, [n acea zt, sale in:r' q; l 1" . . b . I . , . 1 ,strălucItă să trăiască In mIzerie fIe k' 1 ,po Ifrce dela declararea rdzboltLlur, OIU UI. Recunoaşte nil numar sgo-
ocraţls eng eză a cuprms ş.~ I pe s lUrl, n intreaga .4.u:'llrle nu-! . , . R ' . t din vina lor fie din cauza Im re- I ,.,,' la COllsacrat mlI1lslrulUi elchulu:, I mo oasa paradd de fortă, pe C<Are n 
car~ au fost 11isa~e ~ ,l~cul .,' P I mărul paritclpantrlor a lost de J'c- 'baronul von Ribbentnp urmiiloa-l' trâmblteazd politicienii ei ftliCfOll. 
chiar s'a căutat mtenslflca- Jurărilor. ste 10,000, f N ' • .:- '. '. , . , rea rază: " u pot rn~h'!la ilceos/(I UJUr Ilede fn ea slăblClUfU SI kmerl, 
,Az~, c~nd rh~olul es.te tn- • aprecIere fărd a multumi, cu ueea- Aceasla fi ilO fi adaM .ie ,(>10,1, P(lU-

IU, o ermanwa funcţlOoea- I std ooazle, omului care de (mi de te mai de lolos decât faptUl de a 
t ~ de. teatre c~ reprezen- JUDEC.1.TORlA RURAI.Ă BUTLVI Sport In lOt de lord zile rea/izeazd linia dreapM a po- stabili "legături" ici ŞI colo. 
lce. Vtaţa muzlcal~ .?oml- SECŢIA, CF, lilicli mele externe, nrinlr'o muncă i Tocma: această CU.'1oaştere il ,trli 

le ~: conce~., expoziţIIle se In Norvegi~, schimbih'~le nll ,~e plin it de credintd şi neO/h)sflă, ]I.'u I nă/ă/ii îl face alât de pretuit de 
mII de ~rhştl ~e produ~ în No, 2021/19W cf. p,roduc n~mal. in. do~e~lul p~,ltJC mele camaraduitli van RiIJbcntrop oamenii conducători 1,1 m'ş:lfd 

,crofonulUl, zeCI de fllme I ŞI econom c, CI chiar In sport. NOlla va fi legat pe veci - lYl min:strul national-socialiste cu'Il' ' 
lurnaa'lă in ate'ierele ger~ Exlrael din Dublica- 1 ordine pOOle fi de durată Şj de .fO- dfaceril~r străine ale Rei"/lIIIII i -- II permanentă legd.t~rd i~a~e d: W:t~ 

ar 8.000. de artişti ~strează tlun~:l dl' Hc;tţ~,tie los numai atunci, d~că se preg~- de fnăltarea politică a nahlIl;1 W'r Pentru această miş~r/ el ~e:i~~ 
, germam dela NaJ'Vlk până In cererea de executare {elcuM Iteşte ,de acum un tineret !dinălos: \ ma ne, .. Activitatea de om de slat I şi un mijlocitor polrivit, o erso-

lier,,, span.·oIă P 'o a tă ' , ,sportiv, Interesantă în :JCi!aslă prii' J h' R'bl I 1 't t Î p . ,... • TI ace s de urmăntorul VaSlca Gheorghe I . ... la. /Il oac 101 von I 'f!nlrop 'IU' na I a e nsemnatd In prel.Hr!l1 
1 pentru arta nu s'a epui- ces'onarul lni Irina Flor'ta contro v!~t,ă este o de'CIaraţle a. noulUI lil' poale fi caracterizată mft; n'ml'rit ajungerii la putere a lui Ado/f Hit-

, ' ' ~ . spt:dor generol al şcolilor. El a· , t d ât f t fă fă' le • 1933 R'bb 1 arfce prin arta se mal re-! urmărllei văd. l!ll ŞI~rb Vren/I , . ,1 ŞI mar .exac ec a. os cu /Il r, in ,1 en rop Il lunt ost-
o problemă socitală. In Ger 1 născ, Barbatei lda, Judecătoria a: aflr~at că, nu trebue ellm.!nat Iim I acesle cti/eva cuvinte, S!lb ,aceiaşI fel ,u~ loc. important in int.ilnirlle 

, x 410000 ordonat licilatillnea executionald in ,şcoh tot ce este vechm, dar I·.emn stă r,llul pe care nun~sfT!rl declsrue dmtre preşedintele de l1r-
eXIst. . persoane ca-. R I h I ' I fI! t ' 1 G ' , ce priveşte imobllul situat tn co- tot ce s'a doyedit 'a fi dăună· \ e c u ru gei-man -a avu a recon-· rmcr a ermanrel, . 1101'1 lflnden· 

.* • F - muna Paulian, circumscriptia Jude i tor tineretului In viitor in lOt' să slruirf:>/l nouli Europe. prin semna- burg şi conducătorii mişcifrli no· 

~ 
cdloriei rurale Buleni cuprinse in II li', ă',,' I rea padulrli tripartft. m a făcui tronal socialiste. Aceste fnMlniri 

bol '11 I I ',. ' . se ocupe cu teratur :tşoar". rou' t t ăt' '1 d' 1 t' t I d . f , rea am ne Cf, a comuner Pallilan N-rul pro-: . oa e preg .'1'1 e Ip oma ~~e PI'Il, II aveau oc a eseaorl n casa so. Pe 
In (jermaDtft 1 tocolului Cf, 197, No, lop. 88/b in- 'ge de buze, pudră ŞI OJă, fetele 'Vor aaastd realizare ,ep()I)!l1tr, -ŢH!/!rru scena puhlicd Ribhentrop 1I1l"ă În· 

travÎlan de 337 stp. cu pretul de face mai mult sport_ acest contrad a cllrui bard ~(Jlidif să abia În 1934., cdnd Fii/lrenl/ rl 
- In Februarie incepe in strigare 6000 lei pentru incasarea esle o promis iUlie şi o 9aralliie a cheamd in mod o/ici<J1 ia postul 

creanţei de 4.760 lei c<lpllal şi acce- păcii viitoare şi fIecare "arfe a sărI. Rdnduiala politIcii exlel'ne es-ia fn cadru larg dislribui

:odiCă de IlÎlamind C fn/re 

rJj minieri. Această sub

deosebit de imporlantit cor 

an lipseşte acesluÎ.a in 

urile 'fn care omul nu con

rgume proaspete, adecă În 

Februarie pdnă Mai, E:rpe-

sorii, A V i ~ acestei .. Magna Charta" o I1Mi c.r- te întocmită, căci maşimlr:t1 m1ni-
Licitaţiunea se va tine În ziua de oini sortate mondialC' nOl/i şi echifa- sterului de e:rterne are o structuri! 

21 Februarie 1941 orele 15 la casa ,,,U,niunea ~iariş~il,?r ro~~â-I hile ~oartil n,umeJe său Cll pe acela 
comuna/it Paulian nI dIn TransIlvanla • asotla-· al m'nlstrulUl de e:J:1N'ne ţJeI'mon trainică şi specializările ei. Se git.' 

Imobilu! ce va ;i licltat, nu va fi I ţi_e de presă perso~?ă, ju,ridi: responsabil. • seşte modalitatea Ca preşed;r;tele 
vdndul pe un preţ mai mic decat. c~, in ur~a ced.ărll A Chn,U~Ul Cu Joachim l'on Ribbcllfr0l' lr in- de atunci al Germaniei să-I numea
pretl1l de strigare, ! şl-a_ s.t.ablht se~lul l[l SIbIU:, l;at pe scen,a el,enim'mtdur ţoli- sed ca Insărcinat special tn pr, ble

Cei cari doresc să Iiciteze sunt t D .ml mCI1!brll sunt rug-aţI flce internaţionale, acum tlreo şase mele de desarmare, El pă.ţeşl~ . fI' 
., . Să-ŞI COmUnICe. adresele l.~l'- ani un nou lip - şi jud,.'ctinrl rlll- . 

datori s·it depOZiteze la delegalul i gent :pe adresa' D-lui seere- " " marIle misiuni intr'o ind,·pendt'T.td 
. " , , pă carrera sa diplomatIcă -- chIOr 
Judeci1tore$c 10 la sută dIn pretul tar general 1 Ch Severeanu 1; I ţ' d '1 d abso/utit taţif. de Wllhelm~lf'(Is.~e. 

, ,i' , , . ". • un .p revo u lonar e mln's 1'.1 e 
de strigare drept garanţre, tn nu- I Slbnl, str. :Moara de dcoarţă externe .. , un om, care !'III a rt'fshit Misiun:le speciale, pe Care le are, 

Iii şi cu asta capac;lalea mera,r Şi, să semneze conditiunile ,1 Nr. ~ 9, . pr.in obişnu,ita şcoal.it. de prrgiHire. Ca tratativele pentru ,fec!arnrca S/I-
de ltcitaţle. Cel carI ,doresc Him1lriri. Viata Fnsi'lşl a dl'I1enll şC,)f/!a, core vcranităţli armatei germane fn (a-

I vor ataşa timbre pentru l'ă-' Î 1 't ti'" 

1ractice au art'Ilat, că con

't'egulatd de llitamlnă C în 

formd, ridică putereel de 

moscul expert al şlilnt elor 

lre, profesorul Wirz a fn-

va9le Încercări, În Mza 
.. OfiCIUl sănătăţii poporuluI, 

lIuncii German precum şi 

"fi: l' t " " 
la Indus. /'Iei mIniere au 

~ actiunea pentru distrlloui-

irninei. In proxlmul tiJnp 

I't!. iislribui vitamina C '$i ail()r 

as profesionale, 
.in 
~----.. --...... 

-ţd81 eu apă , 

Dacă I!imeni nu oferă mar mul/, l-a n I'snl Cllnoaş /?,.?a /lmH ŞI ma ta consiliului Ligii Naţiunilor Jupd 

cel care a oferit pentru Imobil un 1 spuns. rea, ardf~ ta, aCftiu~,i~ omen~~tl !II'O_ ocuparea 'Rhenaniei, arati itlm;' nu 
. , venit III l' o amI le .le Jur'sll Si 

pret mal urcat decal cel de S/I'I-\, In Am~ri(i' ~Iis.a o soldaţi, el a rupt fnc!! din tinerete numai un om Cll o uşIlrinfă utra-

g~re, este. da,tol' să Între!~ească une- Or(nf.s.~'" tte plfl(i CI~ lllcrast,d traditie şi studiind ~im- o:dinard fn stilpdnirea argumel!tă-
drat garantw - fixata conform, ." brie strdrne a plecat mai [nMI fn rrlor - lumea treue să vadd fll el 

, ! In yarleteurlle amerIcane -::oncer F " '. . 
procentului prctuluL de slngare - It" h ă. d .. ' A '1 ranta ŞI apoI În An!1/:o. In. 1(;1n, Şi pe omul de fncredere al f'Jhre-

, i eaz.. o ore eslr e PltlCI. ceştl fi qăsim fn Canada vo:nd 'n (dllt'a . 
la aceiaşI parte procenluală a pre- ! pitici cei mai mici din lume şi-au i : ' ' 1, rulUl, . •• I am - după ce ft/sese funrtlc'lwr ,. , 
tulUl ce a oferit, (llrt, 25 XLI, 1908). II comandat înlr'un mare magazin d ba'" il r f" t • t ' pe,nlru dOlledlrro ,iestom<c:et sa· 

, 1 . e nc .. - s n trn ezI" o in repl';n , . . .' 
Dată BufenÎ la 5 Noemvrle 19!~O .. ' d n N~~-York lDslrum~ntele nece-I dere coml'rciald indepcnd"nf!f. Ve- le fn postul de mInistrii de e.rt. r ne , I s~,re. \ 10arele ?rchestrel au o lun-I nI apoi rdzboÎul. Isbute:;fe $d se 1110 lai Reichului. pe cal"e fI deţmp. dIn 
Judecător: SS, DR. BĂRGĂU . glme de num~l ~O c~., l~ trom~ poil'u În patrie şi se ,lrezin((1 vo- j11938, ca urmaş al bar.)l!u/'lI von 

I petele par a fi nJşte JucarJl, TotuşI 1 ~ td h . p, dir. cf.: ss, DE,1C I h • . ___ h I un ar ca por rapel /0 USI,rl Şl Neuralh actualul protect')r al. Boe 
" orc estra caniă oa ŞI un;,uestrele 't râd f' " 

Pentru f SPINEANU . , - Il!lml n cur n o ltrr - stit pe mie' şi Moraviei baronul 111>11 Hib-
con .: cu tnstrumente oblşoulte, frontul de Vpst şi Esl pând la sfdr- ! I '" 

it 1 I '1917 .. d L l' b' bentrop poate arunca ',11 hlIan/ii 
Ş ti tii , cun pe "aza Im r-, , ,-
lor slrăine ce le cun",~/r!l, este (n-' TIU numai experIenta ŞI mod III cum 
si'frcinat cu repreunt'ln('l minrsfe-' a apărut În activitatea politică mall 
rU/lli de răzhoi la CO'1SI'/IIlin"f'()1. d'ald, ci şt familiar l :·.1l'Cfl cu rm!n-

m, \Vilhelm Dahmen, a Rămdne acolo până 111 semnarea talitatca contradantilor s(li, pe ca-
inl- însă pentru prima OD.- armistit'u/lIi. In 1919 ~p riller ('fi ud re o are ca nimeni ali'll. EslI' de-

: lucru cunoscut că se 1 
,oduce arderi ~ub apă.' 
ai renumit Hcafandl'u I 

jlltanf militar, la Ver,~nillc~. ('u (0-_ 
SUAeze s'·lb "P'-l Pt·]·n . aceea o mare greşaUf. Sq fit' c(,nsi. 

" • L U '.. mlsÎa de pace .• 4cl'ste 'hwl 1l0stllr i 

~. 'ă invenţie, se lăl'gcsc! l-au apropiat de m'lrc'1 vrată poli- <terat doar ca un sl m!>lu Lasaj al 
I i~~'abil posibilită til e de I ticit 111l1(lfă sd (,lmo~'PI!'if ,.ameTi': ţr slăpânuluÎ său. Tqt i cei c .. r;;',po1:: sti 

'umţa.re a scufund::l rÎ- tn aeela$i timp mecanic,." şi ril'm~;, ~Iic.~ccentrtlozll mrl't'H('("l F'Îh~ ('-
loC re sunt şi aşa destul! .. '1 nlrt! de,~'inelor ppritl-*,"l" '1~ J;I"l:ul însuşi holurăşte îlllr':ldt'~ăr,.d!-· 
,7.i· . I mai 1',<:'"" ofiter 11 ol""lnl! nrrrl' [10 li- t' I 1'" "._J~., 'Il" ' lnse Afal'a~ de ad'lce . i , ' . • ". J'ce '/1 po I ICU ....... '~,. < . oe)'mm~e, rO- " L - ; ti ('a? rDu pd srul'fo r'ttln'1C"p. CIT '1'0· . . ~ ' .• 

tia Suprafaţă a vapO'ire-1 ", ~u:'!, i~' el nu· s'o SImtit 'n f01'll1 111', intl'ricr darc,l. În a/egerea ~ melodl'/ar se 
~ a .11fundate p. recum.!'.i ali. . niciodată scă"at de .. ca, tim- ~r!lm t Iasii ,bucuros sfeltuit de" m:nisll 1.11 
" ' .':t 'fT)!1prn " ' ,!O- 1l01'. obisnuit.e 'di'n.))()}'-! r rrl:~': ]1';'11'< vorba să rtcti"ci~ si in:"llfarro'· :~(lude- externe, E1<.l.sttci!l1lr.a;"! CG-

ga " "1;" "'.""1 ,',1 r '[',1[11 ' ' C ; , ~ua~ .,,'rl ~l.;l (~,~\ mt.'Ge~ .. ~}l}JH;1HJ;c) -i ' ii,f.L'~"V. fil; 1fr':;; "[rC ,:nmrrf' .a :<nl't"frr!lf~r. :~:~pn;fl'1J . rr a fnrC'gi~trar a/dreG ~/lccese, l/'c-
. e succes 111 ca dl'llll j 'j " ';" ~ r , '5~"! '~;~~ ; irdh [1 .'); r,)' ":xno~!,, r~c :"dH ~ /':t.,:;.;1 )1. ~~~.:.v ' ~~:>. bl.l~llffhW;zlA :W fWHl(d/1Mtlr~k9 ~lfHa 

~llrJ, (1 ',";, ,'r :',1 "'1 f; r ': 1 :.-110'] , " " ',' ,- găf 1 IrT'(''rt'''l'r ~m "'!':f'l1'-Il/1Iiti "] rrr-rMI'·:·' . ': "f'- ~o;; ., ._b.. . , ' '1 de t' -ţ' 'd' "r"",r.:>"!.I','1I1 t·,) rr:·':l,fc~.).1 .'" . rj".-;~"·'·-''''.~~ .'~''' .. ~ .. ··'rft,f'lll( .... rt~:tlfţ*lthrdtt :R\bbett{r~ill..,l· 
'J ~, reA9fr!,s};HC1 l~,rn\!L;f. .: ,,,,,,,, _" . ,_ '. 1>:1 mrmm rr'ZOfTrrmanJ( nil, N'ril' -,,> ,".. _. ,:- ..... 
l,~.~al Olanda, Belgta ŞII Funerarii la. Vi~n~); tp~~t~~/ 1riaiorlll"!"geini~lf' II]joe~lng, în mrrsJll a$c('nd,~nt ri 'de,:rrnrl..fii !1'1'ttHne~iista se ti,'otă ,ş~, pulC1'lH"ul 
,,;"1\ ti' asasinat mIşeleşte la ~llcur~şti. ar~frbnornip"i pO,Ffica popollrelor, său sm!, penll'u "eaiilatflc I,ol'l'ce.-

""/.":$ "_. ,> -..,- ,~~! .. ' 
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noui metodg Oi. comnalerea cancerului tlJlablJlOtED E 
Tuberculoza şi c31l('erul au ră- urmă, ele incep să se dizoh'e, Efec-

, _" , ' , .' ". (EES) - Europa esle a/cdluiW fn urma trata/ului dela Versu:llcs, a )logie a pcllruns adânc 
mas pană astazI ce: mH<! periculoŞI! lui razelor nu de}> nde mtr ataI de d' 'It 'd' I ,(t> . cre::ut că poate folosi i({.?ea ('olabo- 1 liIH'I'ciullrl. 

" ' '. 1 _ ' • _". In mQ/ mu e popoare Ş[ /11 S (, ~, 
dU,şnU1I11 a! omemrn. I,n Cl'ca re taria lor lIl~a~!, ,cat m'~l ,~Ies de I dar ea eslc într'o alHlmiW mdsul'C! rdrii europene pentru nă::llinlele 1.'1 i Procesul isloric 
pl' Yt'şle tuberculoza, pr,n dcscope-I tempcI'atura din Jurul par!:1 supuse I şi o unita(e spiri/u,ald. ,1ccm/a pcr:- de hegemonre. i Europei m, mai 

I';n'a bacilului e', ea poate fi astăzi radio-actiunii. l'n alt savant d'n i iru motivul că, o Idee t'ŞI/li cl!n $(/- Prin biruinta ideei nationale şi Il oprit. 
1 I 'aţ',' '!Iropene poate fi' sia/ului autoritar S',t dai din n~!/ 1: NOllill' idei şi now(e metode vindecată, La cancer insii, nu se Frankfurt a găsit deasemenea o· nu uneI n IUn c.· ,. <, 

t bat Da I adoptaM şi de c.elela/ll' na/mIII, posibilitatea colabon!r!i În/re na/ill ~ fost prlvile cu s].Kllmă de mUlte 
cUlloa~te încă agentul patogen, şi nouă metodă pen ru rom ar~, . h 

, .' d' 'exerritând o anurntlă iIlflul'n/d asu- nile eur'opene. Germania, 1Ia/io şi pour!', carc, potrIVit veI' ei 
astfel boala nu poate fj t:omhătută cancerulu', O placă, dm care Ira la pru fiecăreia fll parte. As/frl rând tăriIe prietene acestor putel'l, (;11 IIU considrl'au aas/e idei drept 
decât dacă este în faz.a ei pr:mară, zii prohabil raZe gama, <,ste a~a·zată pe rând toate tările europene ali luat asupra lor acest des/În is/oric,! p/'imej(l!e, a}Jl1rândrl-se cu, 
Cancerul poate fi combătut în două cât se poate de aproape de partea devenit creştine, pl1[]ânismul nI'JHI- lup/tind pentru deplina Iili rco/IZ<l-! mijloacele impotriva lor, CU/'3I1I' 

feluri: pl'in opcl'at'e Şi prin radio- bolnavă a corpului, distrugitndll-sl' tându-se menline într'o ţară de in- re, Cre::ul aceasta a Începui Sel gi1- ! /otlei nu poale seH op/'eils~'ă 
terapie, .PI'Of. danez Niels Bohr A II in felul acestQ încet, înct!l, celulele dată ce creştinismul a cuprins ta,- seasccl pa/'ti::ani şi În ti/riie, carc' meni Îl1să. SOlide idei JIU sunt : 

, • v ra vecină, Creştintsmul a devcntt până aCllm Si' aflaseră de pllrfeo! Iruyilloare, ci conslructive, Ele 
descoperit o nouă metodă pcntru :1' C,lIlCt.'roase, ŞI această metoda u~- unIversal şi 101 ,astfel Iibera/i5mlll a eealaUd a baricadei, 'n;micesc, ci in/ătură numai 

combalarea cancerului, şi anume cu I mează să fie experimentală in cll- f t Il t' '1 1 < 1'" Ziarul belgian .. pa!Js Rerl" scr'il" este l'lw('ch /t, fclcâlld loc rlnci , os mu Imp un e (1' Jafl( II'. . 
ajutorul r.nelor radio-(1c!:ve, Păr- nici. Trebue făcută constatlrea că ă Id I b v"" că, acum sunt mult mai prielnice, c01li'i'plii de viată" aslfel ('o I 

european. eea co a ora/'ll < uro- " . , 
ţi1e bolnave ale corpului SUit[ su- I se lucrează intens pentru a se găsi . '/ ~I" i '1 I l' 1 condiţiunile pentru o colaborare eli popor ellfopean sa-şI g(!'~!'II~{'ă 

pene Ş[ a comum a tI sp r, un e {-, ~ clIl 1'('-1 m~ril(l În conll1ni/ale 
puse aet:unii unei aparat de mare '1 metoda cea mai ercaee pentru fom ropnne nIl l'nseamnă oprimarea ]>0-, ropeană dec{11 cele care erau dupa ' 

< acesla de a gândi oi gazelei 
tensiune, care dispune de milioa-I ba.1area cancer:.:lui. Nu se poate poare/or de că/re poporul ce! mai ră:=boiul mondial. In priv:nta act'Q- ne esle adoptat şi de IIltii, 

ne de volţi. Metoda aceasta urmea, spune Încă dacă această ~eribilă mare şi cel mai tare, dar 1111 În- sta trebue să se tină seamc1 Î1l pri- nii Europei pierz<Înd rrind pe 
ză a fi experimentată. în clinici, 1 boală va fi vindceată cu ajutorul ' mul rând de fap/ul că, nOHa ideo- I/lt:m.C'/(' lor po::itii. ' 

,scaml1ă nici un amestec de natIUni, 
Acum câtva timp, prof. ,najow~kj-I "ClltitU)I~i" sa~ cu acel a-I r~zel,or, În care fiecare Natiune să-şi piar-l--IIIIS:S!I9I-.... ---... - ... - ..... ----... - .. - .. ---... -1 
Frankfurt a făcut experJente cu l'a I cu tellS' une IIwltă sau prl11tr un . . dă personalitatea aşa cum ,Joia CO!I; _ _ 
zele Rontgcn, Microfilmul realizat: tratame-nt rad; (}-a.c li v. ImporttliIlt . remne dIn Jun o,51avlo pe denhove-Kaler'gi cu Paneuropa lui, i L ~. 
arată cât se poate de bine cum, sub \ este numai faptul că lumea \'a pa- Naţiunile a/cc1tuiesc temelia euro-! tru Olanda şi Beln ia 
ialfluenţa raze,lor, se s('himhă fie- I te-a fi y;ndl'('ată si de cancer" I ~ 

pcană ŞI, pomindu-se de/a indivi-, 
care celulă, elin ţesut. In cele din 1 dua/itatea şi specificul f1ecr'ireia, I Belgrad. - Comitetul pC'r- posibiIiti'i.tile de furnizare 

F d tr,dme sd se organize::e colaborarea ~a~lel:t al econ~mici fOl'es-j ~~mne j~gOSla,v spre 
dintre ele, In aceiaşi unitate, loa/e tiCI e jugoslave s 1:+ ocupat în ~ ŞI BelgIa pl ecum şi 

po·. porni rom an . Il ~(I» natiUnile, cu cal'acterul lor /Jropl'il.l,! ultima sa sesiune i. a. şi cu: Sr'::lnia . 
• , U ~ (J " aC(>.<lsla este problema EuropeI de I ' ' 
(1 ((p fi O noi d t m uzi (oI" m~:'~UIt, .,i, in viala E,,,op,i, I Agricultura la largul de mostre 

pal'ticul~rismlll natiunilor a fost ('~ 1 dl-O prl·măuara 1911 1. dela 
plO<llal [11 scopul de a se crela am-\ II 
moxiMti, In asemcnea greşală a că

;;;ut Anglia, făcând poltlica P.i de 

echilibru, Datorită acesllIi fupl, ,\n

glia a strânsmcrelI În/r'o coalitie 

Agricultura si motorizarca l"unt( ve. rezultatele cerceUirilor 
cele două domenii im~)ort<1llte, ':':1ri fice î~ domeniul agricultu.l'tj 
vor dom:na acest târg tinut lida motorizării, VOI' fi arătate 

,afirmă marele cotidian "Miindlepe" l mai mari prelentii, iar d'1'ljorul 
Ne!lsle ,Nachrichlen" 1nl/"/1n arii- i orehes/rei însuşi, este, tdnl f.ndoială 
eol, rntrlulal "Oaspeţi rumârli la I lin talenl muzical ÎllS"ITIiWt, EI a 
J.liinche~~', in care se udw:e un '!j()- ; re::o/vol foarte abil şr tnljlrc,ţ'c", 
piu neobişnuit ,orchestre! f11'I/'mo-1 nar,t CI! un m:ll'11l!1ffi de ,nişdir. şI 
nice, rOlnâr!e,. Q,~Iăzi .,orchr'sfra Sta-l fn chip fOGrt,e. leg"r prf)bleml.'l~ 
tulUl [{omun, "Concertul din lcchn,cc ŞI 51Jlrll i/(I/c nle Il1terpl'cla pe cei mai putin puternici Împolrr-

JUirzc!Jen", Spll1le ziarul _! ri[", Ziarul se ocupll apoi de com- !)'(l celui mai puff'rnic. Inll"O aseme-

9 Martie p,înă Ia, 16 Mart;e H'·ll,: de masini şi unelte agl'l'cole eu 
Standuri spec'ale vor ar,)I,} pI'ogre-! tui noui, Deasemeni "or fi inUl 
sele realizate in motor zarI" in în-! te în min!atură instalaţi' de ' 
gl':lşăm i nte artificiale 'Si în 'It;liza- i " " ' ' I . 
rea şi cunoaşterea păm:btur:Jor, i ZUI'[ ŞL Intrepozltare, cum ŞI .. a lost incheierea si tTill)r.iIl~t'1 1n- I pozitOl'li r/)mâni, În fruntI.' C!J nea greşală a cc!zul ŞI Franta, car~, 

-;;,:~~~: l;~~~~:~~n~~~:!i'~~~: ":;~~.' Enesc:" J~i[Jatti, .. cons/:Jlll'nt>s.:u.Il!lEJilllll!l!lIIll'lHlifli!Îllliillll!mlllllllllmlllIIll1111 IIllllii 1I11111illlliTIiilili 
Mlllistrui agl'iculturii germane va. pIc de exploatare ra.\ionaIă tn 
prezenta, în expozitii j'cprezet,lal i- I podăriile agricole, (RDV) 

celente, disciplina, pe care ti mtllli- af1rmand C(l creatll/e mUZIcale ale 

feslat-o sn'" conducer~lI d'l'ljoriilw i aCl's(ora s'au bUCll"'lt de 'IH w"!'es 
George Georgescu, sal;s/(;cl! {,'Ie! deosebit, ftind viu ap[O!ulaie, 

N 

"WN 16" - avionul 
popular 

Orosl S1claD 
NU este angajatUl nostru, 

deci in numele ziarului N' A~ 

Orchestră CU muzlcanţi 
înalţi de 2 m 

RE DREPTUL de a se pre-I Ldngă Detroit trăieşte de ani de I ale vechei monarhii austriaet, 
zenta la abonaţii noştri pen- zile bătrânu/ general Tomper1h. ftl marşurr istorice. Toli 
tru incasarea abonamentu- 1 De când a trecut in penSie, doar- sunt de 2 m. înălţime şi foarte 
lui sau angajarea reclame- j me looUf ziua, iar noaptea trebue instruiti, Intre cei 1/1. uri<Jşi, se ,.., '" '. . . I să-i cdnte orchestra llIl pl'opr'ie, H sesc un austrIac .;tI un elve/lOn, 

' .. N ar h. oarve ~deal.~a loti ~m<lto-I nul ."V'iN 16 ,este o reuşItă con- lor, mei acontur~ de abona- muzicanti, fmbrăcati in uniforme lalţi sunt amcriMni. 
ru de sbor sa-şI poall! rumpara lin . stl'tlrlie a ing, austriac Eriţh i mente nu este Imputernicit 
a,\'ion, care să coste numai !';OOO de '1,' dl .\ a 't I d'· 'd mo i de a rl·dica ca' apă de coIO-, ~ , "dll .• p l'a u .spunc C lIll , • 
marci (:IOOo.ono ICI), ('31'e să aibă , " _v ~ '. t t _ • • 
35 h/p, ~'-ă se rid'ce până la 31\00 m. tor SIt>rn, cun~al,('.,te ;};.o k~" m(1- me, p~ş e, e c. J (ercelarl pentru descODer.rea eran 
şi să aibă o Viteză de 160 km. pe soară 7.50 m, In lung me Şl 10 m'l Rugam pe cei - la cari \ I . M I 
oră, intr'un cuvânt un a"ion la ÎI1- in lăţ"me, ~c r:d'că până la 3GOO i s'ar prezenta acest indiVid"1 UI ozar 
demâna oricui, popular? AV'onul m, şi {'oate, dure cu sine benzină iD numele nostru, - să~1 pre Este cunoscut faptul, că 1 cranii, adunându-se' nu 
.acesta nu mai este un lucru de pentru trei ore de sbor, Motorul dea primului gardian public. până in ziua de astăzi nu a putin de 354. Studiul 
domeniul fanteziei, el cx'slă astăzi, este aşezat la spate, iar .ayionul are Pentru cele săvârşite in fo~t descoperit mormânt~l. lui vienez a dat rezultate 
In scurt timp, sute de particulari tei roate. După term;narea războiu- l' l i ostru ca lm Mozart. La Salzburg In i celente dar nume e Zlaru u n - d ' - t 1 I . 1 . 1 . , 1 I ," II casa un e sa nascu mare e ! cramu Şl masca III 
vor putea avea aVlonu 01', {Işa 111', 57 ya mcepe construct:a în se- ridicarea unor mărfuri drept componist se păstrează' CU, n'a putut fi efectuată, 
cum aslăzi au un automobil. lhio- )':c a a('e~tu; a\"on populnr. < "aconto", fără niciun drept II multă pietate un eraniu pr~-I ce într'o zi cu nenoroC, 

I şi fără chitanţa noastră -, tins a lui Mozart, dar nu eXls i va lui Mozart a scăpat --_ ... _ .... __ ·· ... _-_·· ... __ ... _~_ .. ··_ .... ---.... -I individul sus menţionat a' t~ nici o ~ovadă, că acest cra l mâil:li !llasca mor~uară a. 
fost reclamat Parchetului de! nm ar fI a hn Mozart. In·1 tultu el. ~Iasca s a spart 
, v - 1 I " \1796 celf'brul medic vienez\' mii de bucăţi şi nu s'a 

Studenţi germani şi japonezi stând de vorbă cu ocazia 
înaugurărli concursurilor u n'ivcrsitare oerm<'l.no-japoneze 

din Berlin 

1 
pe lânga Tnbuna u Arad. I Iose! Gall şi-a propus să de- I putut reconstitui. AcuIll 

Adm. inistraţia ziarul.ui I scopere craniul lui :.\1ozart şi i inceput. o nouă acţiune, 
.~ _.~_~~_ . __ ~~_ . __ ~ _~ __ I de aceea a publicat un apd: tru descoperirea cralliulul 

\ I!!lIlillHllililllllliiliH!H!Iil!l!IlI'!lPIIIl!!IIlililli!!lllIiIiUIiiIIliIIlIlIlI\l!1\1I1l1 în care ccrea Ră i se aducă i tât de mult căutat şi se 
1 " , .. - ---- .. -------! cranii de oameni celebri pe!1 'l'ă, că pe baza unor noui 

A 
... II t.l'U _.ca n~'in comparaţie să cumente găsite in a gntru poata stuflla earacterul oa- :,... f 1 mină U;JU ml?niior. Fiind o afacere bu- I 'leneI se va ace il 

• nil., oamenii Cll simţ comer-: această problemă nede 
Noţiuni de fizico-chimice ei al i-au livrat cranii peste tă, (RDV), , 

şi 

Ştiinţe Naturale 

de Vinurile din regiunea 
Ştefan Codreş. 

1 Se. ştie ~ă, vinu~ile g~rmn.-l ceastă afirmatie nu se 
Pentru uzul candidatilor cei ne dm r~glUnea Rmn1tll sunt I numai la diyersitatea 
se prezintă la examene: ca- 1 ce~e I?m bune, ~stfel, at11~ll riIor şi la supf'riol'itate:l 

't t " . l' 19,~O 1Il comparatle cu Cel- l' '- , 1 <; I 
paCIRe, definItIvat, gr. I. Şl!lalti ani se socote~te a fi: ca ltatIVll, dat' maIa e. 

I gl'. 1. Conf?rm cu programa I fost un ~n excelent in pl'ivin : constatare favorahilă ·a 
I dată de )Iinister, ta productiei de vinul'Î. A-: ditătii şi mustului. 


	Frontul de Vest_bw_450
	Frontul de Vest_bw_451
	Frontul de Vest_bw_452
	Frontul de Vest_bw_453

