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~ 1 N 1 ŢI AL A .,V" ID. General nlonesc:u distins 
'ci 

de Fiihrerul Marelui Reieh n- toule sla/eie' eW'OJ),'lh" srmn;11 ew'C se simlc m<ÎnJr:1 s(l [ioflrle 
!lr' :e! germanI' pe {o(llr {1'0111/1- c semnul 1) ,'clol';ei germcne pc ioolc 

cuprins TTwssde popomlui Ş~' '. tron/urle. V:ctor:a Gerll1l!fl;el ('~'Ie In lumina frăţiel de arme! In acest fe1, Fuhrerul a ţi- 'rii, cu ocazia decorării d-sale 
It lIZ'flsmfl{ sufleltll ce/OI' ce do- iJl acelaş (mp Victor:a EtII'oJl(' , In l'omâno-yermane, cu ocazia. nut să omagieze fapta de ar- ,în gradul de cavaler al Cru
fI' victoria EUROPEI NOUl. V- c:n/'.nwfogra{e, specl'dor,i sun/ ch(~ înaltei disUncţil aeordate de' me Importantă care a fost în" cei de Fier Germană de către 

UHlA, Iwma:; o m:ţ;(l/â şi 10- mall [a lupla Europei con/l'a l'rll'IHl- i către Fuhrerul Marelui Reich 'registrată in cadrul operaţii-, Fuhrerul Marelui Relch Ger
I !test semn eh,'nmd ca 1111 InUl )':1'1 şi despofismului; {i':-"'/l'e se I'/i- • dlui general Ion Antonescu,', lor pe frontul de Est, faptă man: 

JlrIl!11tel, la o ulalii no//(/' Vi c .. n:a;;el În frontul crIlc!,1de: mânilli- I care este pentru intâia oară, : de arme care a fost dusă la' Domnului 
ta! După lungi şi 9"e1e luple, low'e, Locorno1iflde sunt tlecorule I ca un şt:f de stat străin să bun sfârşit sub conducerea: General ANTONESCU

I 

• ta esle chpma/el la a({t'uelm/a cu semnul V. I prim.ească Crucea de Fier,. bravă şi curagioasă a Gene-: In numele guvernului Vă 
le d(lie cOl!slrt~ct'vă, '., - In Norucg'a, se mld p"s!!' tcl; redăm ~trmătoarele: : I rah~~ui Ion Antonescu. .. rog ~ă prim.iţi domnule gene
D., Iti, cu hlpla (,crmml:el ~t .fI In- , transpal'~nte ŞI plucale CII !/'miîlna-) "Berlin, 6 Au~. - Cartierul! Fuhrerul a ,procedat el in: . rai credinc:oase felicitări pen 

Ellrope contra barba1'lel bo/- rea fraza: Victoria Germaniei General al Fuhrerulul cO-. suşi la remIterea acestei tru decorarea Domniei Voa-
,~p , ediată cu piu/ocl'llt a judco-. este şi vl~toria N orvegiei!'J munică: I înalte distincţiunt pe frontuI stre de marele Fiihrer şi ~ă 
't~' J,sfii dela LOlldra şi Wa~h'ng-I 111 prolcclol'{l[ul BO'?m:l'j şi ,\lu- Cu prilejul eliberării Bas~- de Sud al teatrului de opera- mărturisim mândri a noastră 

- se detnesc dOI/(l lumi ,,,' nlVie!, semnul V esle simb 1/'1/ pie- r~biei .,de oprimarea bolşevl- tiuni militare depe frontul. de a munci în servICiul bra-
'il pe uwlă Şl pe rno:II'le:. Iti noUl; depe Ve tsberg se reuorsiî: cal Fuhrerul şi Şeful. Su- din Răsărit". ! vului şi marelui nostru con-

ria germaniei in războ- ~ II/mini slră/uciloare in form/i. /le. prem al forţelor armatei ~er- . ducător şi comandant de că-
[:- actual înseamnă victoria" V, ia,. Praga fntrC(igă ('ste sldpâ- i man~ a decernat Cond~cato. Felicită rUe guvernUlui t:etenie, care a ridicat din 
~~f' pai in viitor. ~ nUd de. acest semn, încejlân,t cu ruhu Statului v Rom~n şi CO: român i nou şi atât de sus, onoarea 

, 1 I 'P'(lţa d!n centl'lll <)r(/~!lhr core mandant de Capeteme al for ~cumpDI' noastre armate 
Ş i 'o german !la N1JlSIlt, e de c 'f ' , • 1 I A G T le a U. 1 i '" v • 

, . poal'llî un Imens V· sira la 1" nei ,\e or germane Ş romane, e- e gram 9 "ernn u ro- I • 
şi rnlt!nle, dupd 'Ie~are t:omunl- , ,( p' -.1: Deral Ion Autone~u Crucea mân adresată dlui General l' In n\lmele guvernulUI: 

mililar semnalul de reCUflO(l-! pald, numr/ă pdnJ (feuma Strada! • Il A . " -
la t (II ViCTORlHI EUROPEI, il'ei 'Poporului, a luat num~le de STR,t-

1 
de Cavaler al CrucU. de Fier. ntonescu, Conducatorul 'ia- (ss) Mihail A. Antonescu. 

cu e ~cltrle, ~i unul IIH~g, ,"- .s m- I DA Vl~T.ORlEl .. Deasemc:l& ce! m~1 , ......................... ~.&4.HI MO ............. HN$Oc;.tIl .... 0 ••••••• CHleatt .. 

!10 . VIctoriei, semnul blrll'll/el Eu \ m~re e,n~nwtog/llt el {osl numi Il -t -- .. I t Ib - ' 
IU 1 noui. Acesl semn I:sle fn acc- j" \ (clona. .,C' .... II .... 11 m "pm m U UEa 

;mp semnul dt! ri'I'wwe1ş!f/'e al i In guvernămdntul geneml loufe I ~ tU.... .... q:;, ~ 
finiei a V-a de BEET JlOV EN. blocurIle sunl Împod·}b·fe cu (lCcsl, . ~ 

Q' , •• AZI cand dela Mal'ea In- Ile întI'eg. pentl'u a fi Cllno- ; zesc întotdeaIJH(l, O~'iUlldt~ si . . semn Izbtlv,lor mai (lles În l'al'sQ- , , , 
ă· le POpotu'ele ti aud şH IW'U- , . K k: C" d .' I gheţată şi până la Marea 1 scut si a-si face popularitate, oritând, sunt sll:-;pe<:tj, 

D ' vea ŞI ra 0!l:0. un ovtoane!f- ( , • 
i/e· IIm lnt'ca trecută 'lcesl semn I , . N . caIn fl'ccal'e o lAnC"pe "!' 111 alt'-l ordl'ne tIc 1'·1 'l' P(' a . d 1 f· P '. '1' f arunccl placate ŞI af'şe ('u V, popu- eagf'ă, popoarele creştme' ", < . 1..1'" -
de a n aris In !l/at ,Im n '1 . . , t î 1 t ţ' î t' l t v colţul sportiv -, apoi cauti'i . ceşti indivizi îi ptlt('1l1 flse-

l (J malchulu;' de loot-b(lll' din-, aţla ~e repede ŞI cdeş!e cu pwre Sdun. . !lc eş a h1 lldrjo ubP la ro i d' f ' I - • l -
'. t ,. , -, V \ bUCUrIe. I eC1Slva cu oar e e O - să se vare n 1 erlte soc!e- ,mana cu Sf'PIB, care HHBe~:za 

1'- il ev l'a e va uri e eli uzltlsm I ., . A la excursiuni, se leag;l de ! după eapttu'al'ea ',))'adt,j, sub ' t ;11 ' I găseşte mob'!IZ(lt sub loz,nca.: vrc- contra 'tu'amlor ŞI pan- I 
rr f t"rmdoiia g,ermu1nt( ,Şdl eCl1,p/Q ,e-! Inlr'egul continent ,:ur0pean se şevice, cal'Î s'au ridicat tăti. Fiind cun08cut, ia parte :nouri de ('erni'ală, ppn(l'~1('n • 

,1- . avocat, n m, e de s{led,llorl. t rORI/t GERMANIEI PE TOATE găritorilor de altare, avem "cucoanele" cari pleacă f~lră I noul'ii de t'C'rnl):llil s;\ se l,oa-
eflala "V' a fosl desl'nlwIM pe, FRONTUJULH ESTE VICTORIA datoria a evidenţia pe parti- soţ, dar e cazul, dind o pit- i Ui face nevăzută. A('(~ţtia 
0- :1, pe terenul d.e sport, ,pe UŞI-)NOASTR.t Toate popolr~le se aiI- zanii lor, cari au trăit in in- teşte, fiind surprins de 80t, I sunt cu alte eUVln1e, JH'SC!'!
lir ufomobilelol': fiecare 'ŞI cum- i niazd În acest front, sub zodia V- teriorul ţării noastre, şi pro- incasând câteva palme, fi a- torii În apele tulburi. 

Q cocardCl cu V, care era vdn- I Victoria, care strd'lge rdndllri!e babiI, că mai există şi azi. runcă femeia tn brat,~, f:)- Azi, rând, 'nai m\llt fa od-
. in ,pllbl'cde telelon.s/de .. ge~-lpentru victor'a fintlUf. Aceste lifte sunt uşor de re cându-l "fcJ'icit" pe o Vhlţă. d'md. trebuie stL in<:1teg,lm 

or e din le"u~c,ul tramm;(el' 1 şl~- il In actualul confUd din/re Euro, marcat, deoarece se eviden- Apoi caută prin orice mijion- solidaritatea natlnn1Hi În
u·' " ,pa şi Rils;a bolşi?pică, alilud!llea ţiază singuri prin faptul că: ce să ajungă la Y"r'o fabrică tr'tm bloc de granit, şi, gă 
~~ ou1nc/de g~I'nHllle 'JIl rreiuol! Europei solidare s'a crisl41l'zal fn Se abonează la o revistă sau in serviciu - pentru a avea excludem .. din mijlocll1 no
le ,~ lemn izbăvitor şi l-au delfm~ 1 semnul pictoriei - V, care va In- gazetă bineînteles . este posibilitatea de f\ in('f'pi~ ndi. i st1'u vră.imaşli, tiindf'ă llIl 
t- peste tot, fn str:gillele de bu- I st'mna libertatea ~i ;ndept!nd'Onto vorba din trecut _ din Sta- vitatea în mijlonll 11lcrăI()l'i- IP?por nUl se. poate so('otl ~1ii-

t I Europei Noui t l S . t· , ,It pan pe (('sUn+'le sale, drt'ât . . I .. e e OVle lee, apot Calh!lo -- 101' cal·j - in mai toate ('u- în măsura 't - r' l ~ 
T' oraş,rle din Ol.anda şi Belgia, ,~-VICTORIA este ((lnfar:;! VlctO~ cu tot preţul -:- să ajungă la Zll;11e _ nici nu obSf'l'vă !sentimente ş/l:':;~~'~il/l'S;~~': ;,~ 

numaI străZile ŞI magaz'nele cu rlel germane, este semnal Etlr(>pe l O gazetă unde Incepe să se .. l' lă 
,dt!corate cu semnul V. ci In- 1l0Ui, sub care pi'fşes~ poplJilr~le tn II lanseze, 'la inceput semnâ.nd [' d,flsf(\şUrarea munelJ subver- hona < , căci împrf'j lll'lirile 

. transparenfele dela ferestre 1810rtt!. ' materialul numai cu iniţiale- Slve.. 1 V. Vârdoroveanll 
& decorate ~II «cest semn. Fie- (RD") lle, apoi mai târziu cu nume- Pe scurt: Cei care se illliml (Co/itinuare fn pag. 2-«) 

11.. e 

I ! toote observaţiile, poz;ţiu proprie, dantuI armatei poate dn, ra 01,r-; f e făcute şi pauze de odihllă, in 

sa e' scch~rul de ~u~~~, denuUlJ'lc (·or-l n'OllI'i\ în Frlln\,:l, un raporl mi"ln-' ti.mpul cărora se rebc iegătUl-'~C 
pun lor şi dIV'Zlllol', De Ill'li multe dru asupra performantelor cl.tru- dm urmă, se repară \'ch'Clll .. 1~, ~c 

inopinată la _ postUl de clmandă ori pe z; se schmbă har'a d~ pc ordinare ale trupelor sale, \l p;er- ~aduce material d'n urmă şi se d:lll 

f j;esalUI Brauchilsch la Irupele 
această masă, pentru ,a înfărş" tot- derilol' disproporţionat de l\l'Ci, a instrucţiuni pentru pregătirea ~!lC-

u 
i- ,specUe 
Il a! unei armate deauna ~:tuaţia cea mai :lOuă. marelui număr de pr'zon:m';, pl'iî1i1 tiun:i' următoare. Sunt ore, când 

de reporteruJ de rd:bo' GVftfT:ER KIlVEMIlNftf - Comandantul armeltei şi ofiler"i şi pierderilor t<lt"!lle ale manriulu1, omul de pe front poate ;a1' dormi 

~; ts_P,K.) Dcasupl',"" unui aero- menlul unei armate, şi pleacă apoi d,c sl,:\t major răspund l~ Întrebă- ,Starea trupelor după ~fl)rţ:\r;le, odată .bine. . 
. l de pe zona din Est stă ~Q(lrele CII :.nltomobilul spre trupele cal-C 1 rlIe scurte ale mare'Şalulul .. DIn ele Zilelor tre~ute:. :R"I;ll1ca la c~rc . uu! AP01~ mareşalt~l Bl:nllchl lsch ~la! 

li, 'or:lor, Distrugătoarele sboară merg pe front şi cele care luptă I se vede ('itt de exac.t este Infonnnt . fost Sll~UŞ'. ca·l, Jlpsa de Ira,;ufI pe !'ezuma odată s hH~II:l, ZIc ~~ de 
it eno; şi comunică număl'ul vie- I dej" I""colo. 'con:an~a.ntul, ar~atel aSlllH'i! celor. drunllll'lle delal'ă des~und,\t\" :'~~l'- I V~I' u,rrn:l, eonyorb rea a ('h~r (Icat 

l-ilor prin legănarea 'lripelor.l In pădurea de p'ni se află un m~~ ":'CI m'şcărl ale trupelor ~ro- : ccrea regulată " nnllllţdol', k[;;n- S:ll~at!a. Inam!cul, care u pl'~m t o 
3,- i galbeni de praf ai vânătorilor 'hloekhaus, o C:lsă sărăcăcioasă şi prII ŞI lale ~clor bolşe~;('C ŞI (11 t~rea de cen~rc. de, r~aprn"ll().f!,lre > 10Yltură gre~, va putea in]' sa ",m-

i ater'le-azA, învăluie locul pen- i făI"ă podoabe, ca toate ea;;e1e d'n câtă. pr:caU\le şi per<lpl~acr'ate se Ş' alte .chest:unl S m:hll'c JU JIlC~.t: t1i pe propr uI, corp rezult1[111 ac~
câteva m nute. Ială că se co~ i pari ea locului. Este sediul :onl~!lda I a~\gaJaza .1 ecarc corp, flec;lre t~e-, u~ . rol ml~~rtant în 1'1lr~111 <'?'''''nr- stei cOnYOrbirl. Convorb'r~:l din 
ră un Ju. Abia ater'1.cază pe', mcntuluÎ unei. armate. Comandan- i g ment, f)~care om. . ! b 1'1101'_ Gr'Ju şI p~ntru f~el ti Il 111'-: Blockhaus :am Strom ne li'!. sigu-

" d" I ..' l' Cu tol l:mhajul conc1s ş: dar in mă solcbt este prinl!l pOPlI1ci1 a' ă '. tI" tnul scormon,t ŞI se Ş! Isttngc lui armlltcl' întamp'nă pe mal't~sa., t h ,_', .' 1 . l' l~' ranta c superlOrta ea l~on(lIC\'r,' 
" '~, " .' I care se face nlre "re ŞI raspuns,; {lrmatCI nal ona -!;OC a stC', •. C,·,lrC , ", . 

- . ,gul comandantuhl! <;upretn al i Impreuna cu ofl'ţer,,; statulUI maJ01\ i raport Ş:, ordin, se vrdc pc toate ştie că, prin incrrderea !\l1 urnr pu- ('~ dârzenla ~l t~nac latea sold8tu-
'. tei, mare~lul \'on Braucl1tseh. ,el trece tnd'iltă la masa ('11 hărţi.) feţele ('xpresÎa unei slăr: de sJ'ir', tf'rilor şi pr'n (lct'un~ ~!ll~,'r:îtn~l'(,. ln, german stăpnnesc V'ctOI"OS ş' 
. inspectează inopinat eomandn- Aci a tnreg'strat creerul armatei vesele şi s'gm-e de "'elOJ·ie. Comun- ,se rrut:l mult s~lngc. Dllr Irl?buc să faza vF'to""I'e Il luplei. 

---
" 1 a iU ..... JL,LiJi.,k$.L c 
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FRONTUL DE VESlr 

Cânlăreţul poporului 
Dans, Muzică, Cântec, Umor în marele film al lui 

Paul HOrblger 
maria Andergast 
Hlld8 WiEssner 

Duminică, 10 August 1941 un 

Paul Horbiger 1n cel mai 
frumos rol al c"rierel 
fI!lle. Crează pel8onali
tatea unui cllntare~ din 
popor din Vienll de altă· 
dată a cărui nun.e tII.
ieşte şi ezi 

'e 
tin 
fer 

Inlornlaţiuni 1 Hl1osu! CGIt~I,Vt?~elj COLŢUL UTER ŞI 
---------... T 

o grl'şcală addnc innl([.'k nll'll ,1 
I'ăspdnditil a fost rec('/lf (leSin nt Ir[ 

de cercetătorii germanI. Este t"{,r!la 
de cancerul "prol/O(:al de pă/Iăgrlt. 

roşii." Anlllne -pJllll acum se ('rrdea 
că roşlle prol/oacif şr con/" !me la 
agravarea cancer/Ilui, Intr'o confc
r:ntă ţ lnulă la Casa A,.(~tiIf)r gl'/'
ml1ni d:n Berlin, prof. dr. l!rlllS 

AII/rr a ară/ai ră schm/Jill'rl,' [,/,0-

vocale de roşii in lesdllll'ă IIU SUJlt 

canceroasc, ci apar ti;no!clls:IJC, 
(RJ)") 

1 ...., I 
Federaţia Familiei Gl'rma-:. - Sunt un om mlos ~I ~1I1Jt';;C. 

ne şi-a instalat .11 Il d"pal'l3-: tN'tc ~n mal~'le. ~ , ',',1 

ment de cercetărI "'ar(' ~e YU ' S pc ccle salb,lt ce. 
• - I I~ , C· del c'o - • rl pl . ocupa cu problf'mcle !şi r.mc- i - "a. ;asc~c 'sa' un. i 

liol'srea {'olldiţiilor biologic~. de porc m,stret· 

şi sociologice ale famlliilor i ~ 
eu mulţi copii, ca ~ii ('ontri- i Specialitate 
huc astfel la solutio1larea: - Domnul,' ((rhil('('~, n"71; allr!: 
prohlemei populatiei şi (010-: CCl1U elI' Il1c/'II şi pi'nlru In II,.? 

nizăl'ii. {RDV) - Ln ce vti pr cI'pI'I'? 
... ,. ~ Sud In nislru p!'ns ol!ul. ,\Iii 

Z'lc/e acestea. Imt /u(1l1 Ro/Jerf 
• , . • • pl"cep de m:/lUne la dCPI/II"/"('(I că-

E.o('h din Bt'rlln sdl'bahn ş!e ;)0 f'(lf!.lide! fundamentalI', 
• -:t * al! dc t'x:slcnIă. Il! moment,,! /(,n-, 

Conform ultimelol" starstic : Jlu- dr/tii prin /'I'J,twdul m"~l c f!i'tm(ln' CJjI la 
blcate, Halia a produs ;n l~)If), '50 Ro/u.,.t Koch, Instl/ulul Sl'mc(I in- i ro 

deosebi cercrldrii tubrl'rulotri, dar' - P~lcat că !iofa t:1 :m-ş; pMI' I 

(1917) 

Pâl;icşte grav şi 'ntlns 
Şi scuipă fum mereu 
De-apururi neînvins 
Robustul lumii zeu. 

Şi-i râlljctul nebun, 
Un rânjet de Satan" 
Răsuflul lui e tun, 
Iar pieptu un vulcan, 

Xăscut a fOBt oda~' 
In veci de-a nu muri, 
De soartă lui e dat 
Din ură de-a trăi. . 

E acelaş veşnic el, 
Ce urlă 'n infinit, 
Ce scurmă după ţel 
Cu braţu-i oţelit. 

C'o m{mă aruncă foc, 
Cu alta scrie 'n şir 
Istoria ... un joc 
Şi râde .. , in delir. 111'1"0811e mcb. de gflz me-tan, {'anti~ I 

, )1' mul lui mare succes II fost t1'a- valol"fca şti nte-!e sale .:In'1 ("', 
tate, 'prin care se pot '~~oll(lmsi , d rt - " C b"?~"" j'" ,1 .) Dn volumul "Mugur! ..... tmnentul Cll ~erl1r! ('1' 1'/'1'1 ~l - e vor ... '1 (]'1 a ,1' 111 ·IIJll'. I 

60.000 lotle cărbuni' sau 40.1100 tOl1e ,1 Ic/anwmlur. Direc/orlll instilutu- fr'ptura de pui in cărblme. i .~ ••••••••••••••••••• """ ...... "c ..... 
bcm:ini.l, Product;a anuală <lin lflHl lui Pfe:"er a realI zai aci ]l1'mde I I 
esll' o rca.]iz~lre eonsiderab:li'i, c~~i Încrpu/w'j ale vacc'nder I-'rc[J:,n/~-1 PsJljologJe n ... n ..... !tU M"6"U.~1ft In! 
În HI36 s'au produs ab'a 13 m fOH- 1/(' moderne in contra holare ş' 1:- P Iti 1 ti 1 ă 1 W ............ &JU;,u II~~ l:Alo 

{oml!!l .\11-" colaborat')r; ai :llslilll- , rlsa~ ... r~ (/:'lI
b

U
1
, o )/Sl'l'tll/llr ,C,,' 15 IU 

!le mcb, i.ar in 10:!!l ll11mni 19 n' i_ • ş'-a Uliul OCflsa anu, (! co )0/'11', tu 
II/Izs! :iau OCI/pat cu comba/tlrea le- " ~" ' , , -lioane meD, Inzestnlrea v('h'culelOl- , ' SI' a"resea:r, şa erll!ll: , 

C 
S 
L 
C 
F 
F 
B 

IJI'(" Gfto(/~e; c('redarea il,ruslIl'lI • ' IV' ~ h bi? 
cu ffellcrato,H'C de "az hec pro!!.l'c- i j' i - Il' pu l'a sa-m~ fI(l1 IItl C r . 

.., ,., n d(flrll.~cl (I'CSCmCnNI (. 11 '1('ea epo-, v t b />1 d e SUI-It"lll in ln~-lSl.:l'1-i. ;'. 't,j'('7,ClltR ritÎiI)}'Hor no~1 l)~ , . , 'm'-(! ca:1I o aJlcno" e om" '- v 

se rcmarr'l!J:lt'. In Hl~n, e:r('I1I:111 m ('(/. Cu liTnpuI, Illsf.:/u/ul Rl"rl: ., l' 'i ~ nlUI' J'08, lIn articol, o "mic<l imagille de spirite", d 
' 'v .. Sol/'r,,1 porni mo 01'11 Ş' CII VI e:a 

Hara 3000 a~ltomob;le par"cu}~re Koch a deuel! i cenirul ~'ercl~wl'll(}J' ,'v I I spr ..... sli'll'}·le (iill Hiva, aS,'a turn au fost în miCul OI' • /. J '1 diA dl' fII/fier sa lIldrpal'f/d, ,ţpre 11111 - ! -" - . .... 
~i 10110 autobusc CII t111Z met:ln. 111- rl/m'or enlt C/Il': OI' 11 :I1!IC, .',s- " 1 ' 'l)i.dt~{, __ tn scurtul timp al guvernftrii sovietelor. In ~ I!> y , ' v ' ' lrun rca pflsoqcrll Il', _ 
d b'd ta;:1 Se IrlCJ'el1~" (lC! CII ("I'I-" "oI1i '1' eC,ut al'tI'col PI'I'IDI't dl_'rl SI oekholm ~e 81Hme: uslr:a 1 oanclol' de gaz .'stc con- ,,, _ f 

n,wd('1'1!(' ap0l'u[r" Iar 1n '~I!im~il •••••••••••••••••••••••• 
t;nuu mărită, In 1939, ea a putut t,mp, cola/m/'aloNi se 'lClIjHl d'll I DeoarNe Moscova se v('dc

v 

frlN[ gro:: tom'r, Pol ţ:a CII ochii Il 

livra aprox:mat'" lR,OOO h (].):1I1(' dr 1l0U îndcoscbi CII crrl'elflrr.a l"mSII- ParliciDarea străinăiă- de pe acur:1 S IIc1 să p,.Cgrl/~:'8Cti gll I'ţi C(lU/" puma: c/,'minoH po 

gaz, II a argur. e germ , Ilust rei , :;:ilrul "Prawdo' ({raId prn- şi aresta pe băml1t', 'Oamefll! be 
i lui, t·- t t-'I ane op'n'tJ publ<că aSlIpra g/'OV IMII S - lic I, con/ro/a {Joşa,poarte pl' ~rr. I 

..... I'N ........................................... , La târguI din KOl1ig,'I)('r~ CI' sl,lr'un rt!:'oria/ 'că ad[lI'I'.~anti t~re culcati in şanttll .~Iri'iz lor, er~u 1 
iva fllc allul acesta inllT li ş: :m I.,extraordlnar de tare şi pl'mr>j- sati In pace. Cea d/Jl urmă l/:z"iif: 

Dr. IOAN PESCARIU, me-: Dr. IOAN MOLDOV iN, ms· August, in COl.rl' va pl','d')IIl'IlJ ladn- rl o,~", că lupla sov1elelol' pr'c;'-' mea 1n Riga, aşa incheie "Ai/tOCC 

dic primar, directorul sţ»ita-. dic primar chirurg, Arad,! str'a lcmnulu' şi maş mIe de prc- JlII'rşle pit'rrlel'i mari ŞI că loo'ă. bladel" articolul, esle o aminl I 

lului Central Arad, s'a lnu- s'a mutat In Piaţa Catedra-: lucrare din indu~lr;3 de~tlll de V:\- /'Il!/I/lel/ SOl/'e/dol' pa II'elmi sfr. flr- ~ ,,,qro:;'/oare: nl'sffirşile co::: de e 
tat in Piaţa M\hai ViteazuJ lei Nr ••. Consultă dela orele,1 riată a acestu~ im,PQ1';ant produs, cii jertfe comr,derob le, ~'meni ,ill fala mur~lc~ui de t~lat~A; 
Nr. •. ,9-11 şl 16-18. Tel. 27-19. . _ ,"01' lua paJ,te ş: ~tal('le j,nrrl C(', SI/11 /,fllll ,,!lI{f1'O:: lortrf' (k('(/,I,',·{' Nllmal !Il!(! mwexista in Rga. 0* 

~~-""''''''''''''~""'I'ICa.-~! F nlanda va r: foarle aet'v J'l'pn'- În Riga - RO /'u/de lW/lÎI'Il (1 /lf'1'{'- . mCIl; şi tempi bf'{ ş: sirrgân.d, mo rl 

S's redeschis restaurantul şi cofetăria I zentată, cu toate că se află tl1 l'iiz- : c/Je de (llie/1' lJ11r1t1II", :iaPII "A{- goli in /lII/0l'm(l ş' In mijloclIl 1. 1 
" I bll'lI. MinistcI'I11 ,comertuluI dil~ F'n 'lonbI1rdd" pllhl ("ii dl'clorati'lr 1 II/!" ,"wnumclIlu[ liberlil/ii. "FERDIN AND ,l<mda se ,'a PI'('zcma nllllpar-:t1or- IIWI':II(1r !im!"1 drcul'iflld dela Hrl(l 

(Fost localul KalJi) Ilor ClI ° frumoasă (' ,Po;l: r~ , pll' la Stockholm, In R fll furnică ~'hr-
ADiO, P'tUa 4YflUR 100_(0_ Nr, II I tând lua ch'3r (,0~2ţlZ;. ~'lIf':+, 5('r'~ f0(t!C/ 511cnezr'f, ş' '}r'~ş~ll' Motor produoUor 

- - i Guvernul 11l'az:lr~1l ,1 hotii!'!! sa 'e pl'n de ull:1ormr galbrne: [Jol'I"', , 1 d d 
Unde găsiţi mândri calde şi reci, prăjituri rne ,ia parte la tfil'gul tlC'LI Lip,').!, ce I soldat" CII bo'nnr!fl 1" rlrm"i .~. rf _: (OnSUmU or e ~ftl 
şi ingheţata cea mal gustoasă, cu preţurile cele se va tine intre :-lt AlIg'.I~t ~i '" Srp- 'Irr;. (Obsel'mtt ~ rlli ,,·~ftonbladcl":, \.u oCllz'a line' căI~I()ri: d" pr 'n 
mal eftlne (tin tot oraşul. tembr'c a. C. Pr'JJ Hcc~<;Iă, part"c:- Pro/lrthil ('(1 11'all fosi rh nc:;'. TIr hii, 'cu un moI OI' ('[II'{' PI''1r] \'.~" !! 

ABONAMENTE LUNARE CU PREŢ REDUS! • P,:u:c, Br.nilia vre-a s~ se pl"C'l'-!ntc. (,fI/'i, i-(/ l!(l:I~1 mar IUI.n.rl, ci "~b~- şi consumi!. tot gaz, rH'I'5'~d:'lte 
R '" l r ti' bl" 'al')lol" (,ul'op('ne, m,li ales anlln, kcr1 frul1k{'l'i " k rgh 1::r, oduş: 111, Illhtol.'7.a~I'i; ţ!erm::Jn~ ",.' f;lcut tI!!!!) r, og spr!JIUu ono a u U1 pu 10 ' :,. .' ',,' ,'''' ,~ 

P 'A TR .&IAN V lI>n l(DI,-AN caod dm cauza razho 11111', eOIll('r- Le/on'a d'll 1/1dcpi'lrfn1elt- 1'1'[111111 (', t ~ u: 1 
rOrll,e~ar: -~ lt, n, ztL '. tiE 1 t I 1 ' . ) 1 ClIt: n \lrrm:1n ~ :se j:(a.~c.;c az ' 

x.=. ______ ~s.w.. ___________ -....-_____________ -------~~, cauză economia hl·~?lhI1ă !<l!kră Dacd mai tnn:ntr Irebu'a SI! plll- ,mII el" \,('h ('ilie motOL'7.a f e 111 ~ 
- ~ ~ ~ - - - ____ ~ ~ _______ ~ l' ti cu uropa a nce 1. (ll {'arc SO/1/ellCI', ',., 

~ - , '. ,. foarte mult, /("sli pe loc un ierr nmrnrlc't pen1m! nera!or produ('ă!m' fll' ~~;17.. c:r I P D b Il e ~ tiu n f~ ! Deasemeni NOJ'Vt'~ a va nreZE"nta ("(/ {li seu 'pat pe 'slradă Sr.'Il 'li (ept'f- ! sl'rvqle dropt romln"t"b'L Se lu i 
: " II produse nationale, [11';11 r,lr' ~-şj daI un mIu' de ţ'gare tot pe s/1'rtdr1, e!'(:8ză la l!l\'ent:1rea JIlU' A,:(,H.~ra 

~r'er:uli d~ H?~rul t"lre .A~'ad,. fac Ce cuno~cut: as'gure ~ch~mbu~i intf'11Se (U Cf'lelaJ. as/c'l:;i murdă,.ia şÎ gunoiUl stau Q- 101', {'fire !ili poală I.f!"l(l ]lenin 
oti OCUltorll { epe 'tcntol'ml erculm de Recrutare, te econonU n:+onalc "llf')pen{', I colo Fn grl'lmez'. !Ilai inainte porta-

A d 'f t ' d' S ." l ,:lc('sl pl'oces or'Cl' mnl"I'C pr"mă, l'a,' ~ carI au os <'xc IU~l In el'Vl?lUl Arm 1, tei, . pc : ........................ ,'i rrau obl'gati ~ii piislrne ~urăte-
motiv ca au suferIt o cOlldamnare mal mare de 2 AnI -, nI!, şi 5ă stropească străz le in raln antrneit, rgn't, hll'bii, l!'m,l, etc 1 
se vor preze~lta Cl~ c~;r'i,flcatnl de e~clu.d('re la, (:!:'rcu] de Va 11'ă%DetşJ ca"r/or. Tot ce vrei sd cumperi 1n, V,itol'ul aparţne ac.:stui generator: 
R,eerutare A~ad, pa!M la data de 10. \ HI. Hhl, pentru I " d 1 ă R'ga C fanlas/'c de ~(,l1mfl. daI' nOI: M.e4I""~"M .. re-tHHNH~~" 
Vl7.a nf'cesnra. . i S rena e a arm I n'am stricat solda noastră prnlm. 

Cei ce nu nu avut ~)r\n~ în Pl'eZ~l?t certificatlll_ de 1 In ti~pul unei furtuni, 'un eetla. pentru cit am pltftit aşa Z''- i Il ... ..,. .. i .. lR8lii m" 
exc)udr're, \'01' aduce cu ei orIce act mIhtar, ce poseda. 1. ...' câlld in naturd. O f'ămaşc pllrt'l/ă, . f~ ...... 

Domnii notari, prim~ll,j şi şefi de Posturi de Jandar I tl'R:l~et .. a IOVlt. o mSlalatw. a pr tarI' mit gândeam s'o dau pl'n- : le. 
m1, sunt rugaţi a pllne in vedere cl'!or În cauză acea~ta \ apararll antl-aerlene dm i Irll sala maşinIlor, a fost preturtif: api 
publicatiune. j. Triest, provocând un scurt i ('u 8 ruble, iar pen/ru cl'avalelc m~- i (Urmare din pagina I-a) 
........................ &* ••••••••••••••••••••••• 1 circuit, care a pus in actiU_- k 11('('hi şi murdare aproape eri SP,' l' oa 1'10" ('are "0 j 

• ' " ' , • ' sa -SI sa veze t( ee! ,11. I · ne sit'ena a"'a încât aceasta' /lif.lCQll oamenii şi am ci'ipiilal râie Ill:?P .m, 1 pop ,rl'al', 't.t!'e SX S I 

. In 1:0nCepll8 lucru ualOfilS' german I a în('(>Ţ)ut să urle 'ea la o filar 15 rubre pe /j~8coore, Un camarad (11 i infiiti~eze ea lin bloc, şi, ~- I 

~ U I C TOR I A - P U C H • mă aeriană.· i !/leu a pr.mrt ruble pentru o ~e- ,aibă un singur gând ~i o 8in.:l; i l ri'che de ghete vechI, - ': x 'ţ- fl"lldcX 'Il 'ma 

I 
'-. . gen'h VOln el 1 ;\. I 

•. 

" ........................ ,Ne~am dus pe la difer:te c-âr- i -. .e vom _ ~lt''la dobândi tă 
" DEUTSCHLAnO '-1' B"ROnIA ea cl~m', care ,tn~d erau aşa de piine : ~~f d~ care ~ V<'ffi nevoie. ' V HAi ca nu putem In/ro, La Theke slă- il <; , 

.~ ~ V Z tel/u Furi de oamenI cu mlJ.-nlle I Cei cu gânduri J'Ccul:ate " 
<.,:.' \r:Y sunt cele ma'j bune bic;clete a 8e· _ ! intInse dllp(1 sticle şi pahare. Sp;'r-; cari au figurat in eVld('nţ 

I . . zonuilli actual. Combinaţi uni senza- Se caută spre cumparare, fui şi berra mai erau tncit cele mal: Sigurantei r1p Stat.- fir,e' 
~ ţionale. Calitate lreaIizabili până tn două bandaje pline, din eau- clline şi srnqur.'le beu/uri pe rare le 'dinintâ-mplare ar face part 

orezent Preţuri extrem de eftine. ciue plin, pentru roti. de au~ mai puteai, primi In cantităţi nelr- ! din vr'o institutie (U un nU 
. fle"ânzătorii benefJ'ciază de reducere. ' m 'Iale, O 1umlUale de Irlru de vuldJ. ',' t . pen 

to-camIon de 82 cm. dlame-' ('os/d 16 ruble la restau7Y.1nle fi 8 ,rnăT mare de "nundorl, . 

"D1ECftTOn
u 

Oh. CiaCis & CU. 
(Fost SIGI8MUND HAMMER & FIUL) I 

• RID. BULEVARDUL REGELE FERDlnann lIr. 21 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iru şiaUe două ban~iaje pen imbie la cdrc1umi, A/Jeai ;mprl'sia cli ! trn a nu-şitnanifl'~~a ld(~ol()-
t ţ " d - tii et . popufat1a 'şi bea şi ult'ma copefcd I gia otră vitoal'e şi a nu face ru ro 1 e 1111 cm am ru. ~. II '- : _ t~rr 

A' pe car,e o cuşlrgii. "lunc'torlr d'n, propagandă dăuuatoare a 
Ofertele se vor Inainta la In ,portur,' sunt, ~l~ '" ruble pe zi, cel I indeosebi azi _ :rebuesc în
treprinderea Comunală Arad I m~' bIne plifl1t l

, pe r:dlld un medic 'lăturati şi puşi suh urmilrire 
• pl'lme~te tn Rega cel mult 500 1'uble , . el 

str. Muetus Scaevola, Nr., p~ lUl!d. : pentl'u a nu peSC\ll în ap 
9-13. l Ochiul legIi a trecut orbeffe cu i tulburi. 

DIRECŢIUNEA 'privirea peste foaie aceste sMri In.! 
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t
; U_ffi_il1_i_ca_r ,_1_0_A_u_g_u_st_l_9_U___________ F R o li r U L D E Y B S !' --------------- ----------------------

TABLOU L:dngă CI.abona 
oS 'a găsJl un vas 

de Td.:boJu 
'e sumele donate pentrn '. din, jUdeţ, in urma apelului 
tin~re~ s,?ldaţ!lor r~niti ,. ~ansat de către dl Prefect al I Cu ocazia constructIei unui tlOU 

P'GEFECTURA JUDEŢULUI A RAD 
"-" -------------- _.~-~---

fente lflstltutn samtare I Judeţului.' I şanfer In apropierea L's;lbollei i 

Şcoala primară din Thilmagiu Lei 6,000. \ ~,au g:s~t ,restutler u~u~, vechiu vas' Anumite persoane urmă~ G;::ncr?l Ion Antonescu Il\;-şl 
Tineretul intelectual din Micălaca ,,6.000. d~ui/ t~n:l~i' de c~e:\~~gi a~e sl~~~ ~~d v sei~ dăU~ăttoar9VtŢă: ~a~::~:~:!U; ho1ărât ca 
Comunele din plasa Eadna H 4.180, metri, Se crede că este vorba de, rl~ rasp v n esc pnn re sa. ~nl să nu se rechizitioneze ce-
Sindicatul micilor negustori ,,1.000. ~m vas de războ'u englez, scufun-' ştirea ca, li se vor rechhtt1o· realele şi ele nu se vor rechi-
Lăpllşca Teodor " 500. d~.t de flola franceză la fnc"PUIUl'[na cere alele. zitiona. 
Comunele din plasa Aradul-Nou 557, secolulu' trec.nt, in t'mpul rllzbo;,ie- Se aduce la cunoştinţă tu- Pe ,instigatorii descoperiţi 
Federala Zorile, drIa funC'tionari :: 4:.500. Ilor napoleomene. turor sătenilor că, Domnul li vom da pa mâna justiţiei. 
Firma Grundrnann " 6,000. .. ....................................................................... e. 

Bradu Dimitrie " 250. 
: Bradu Dimitrif' " 

uncţionarii dela Soc. Bancară Rom. 
250. 

8.659, 
3.000. 

5upusliuue $i spewluDţii ptesUd 
Emanoi I Corn şa 
Şcoala primară Arad, !'\r. 26 prin 
dl dir. Valeriu Maghial' 

1 IJII1me$U 
3.905. 

1 
1 1. I dustr:e în marI' V<lZi'i Încă b sa le, le mat multe 06 un ,arlatan?! 
1 Să incepem, dar, cu Ia moşi,: no· unde-i sunt all'ibuite '1'11It; sII)Jr:1- Dar lurl'fmd asupra 'Jn8g mIt 'ei 
i ştr,j ghiCitor:, cari aci in plin ~lVlîHl naturale şi de pe urma c'ăre1a 1ş: celOl' atfit de lesne creză!or i , e'lm 

Şcoala primară Arad, NI', 16, prin 
dl dir. Ioan Fleşerill 
Şcoala primară Ara,d, !'\r, 27, prin 
dl dir. Oarşa 

450. 

" 
503. 

Clubul Sp. Rom, 1 nfră til'ea, Arad ,,3.22,t 

l
ai şhinţei şi al lumine: işi bal joc agon'sesc traiul, un~lc fl'lIwi. i'n, sunt \ăranii de pretufndL'n', In \'0-

"de o lume intrel3gă, dc ~umea ce- special cele b:\lrâne, catia sau desrânlecul pune in m'ş
j lor rămaşi încă inapooa timpului. In izolat'ea şi igtlol'anţa lui tikl- care annm:te forţe suflell'şl\ 1~U-

I 
Sunt Pl'o!cţ:i desi nll/fli, lc!.hlli- nul crede ln lot felul de ~np.'rsli- duc, tnfricoşead prin m'sterul e: 

Băile Neptun .. 1.220. 
Băile Npptun " 550. 

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

cienN duziei, cum . -a botl'tat în ţt'i, in farmece, în desrflnl<'ce r<,('ur- prin ciud§lt>n:.a lor şi de (:('le mal 
I nostalg'a 101' după .. yremll~ apuse, gând la servici'le habelol' mai 101-, multe ori 'sbutese. 
'un i dinlre publc şllI 'loştn. de"'llllla r{lOd il ameninlă sau tslC' ~ Nu au n'ci o pl'opr iC't<1tc tn'r;l('u-
1 Sunt in real;~ale ex~ro\!li şi plIra- lovit de o năpastă, 'loasă, n'mic aiteeva, decât l11[l~ll'n-Total Lei 

Totalul precedent " 

49.748. 
298.759, I

z ţii, speculanţii prost ei oDlcncşli, Cu ajutorul vracilor ş' al \,riij'- I ta pe carc o exercită O1supr,l '~110-
" cari' sub masca hpocl'ilă a cit tulu i I~ar{'~or cl'~de el c~, pO;lte ~ă in-! rantei, decât sugcst'a, pc "arc o' 
I în palmă, in priviri, in cafea, a lantu~ deS\lnul, să-:' sUl'pL',ndă la'-: infig(' in m:ntea celor naivi, ca, 'Pe 
I , 'nel ŞL ă,' h tă t 1: ' I că 101' dest nulu', jduesc pur ŞI ~Im e .s I a ~ sen n\e ('. ; o săgeal1!i oldh'ltoare, care dc mul-

Total general Lei 348.507, 

'~ natiunile se depun 

II' d, la 4 August 1941. 

la Prefectura Jud('ţului. plu pe cei pc care simpla ('uriozi- _Cu aJulorul {armecl'lol' ~l','dc el te ori nu \'3 inhinr.· li să-şi ,'ll'ale 

latc, o durere sunete,ască sau ':>u- ('a, va putea pedt'psi pc cel ('(, ;-;lU ,('{ectel(', luânând pe om !<p,'e act u-

Casier contabil: pcrsfţia încă sIăp:lnitoJ!'C', i.~ răşunat n\m rău, S8u că va 7ii-, n'le cele mai Întun('clItc. 
Indescifrabil dus in gh:arcle lor hrăpăre\c, dărnie', a('tjun'~(' "{'le Cfl]'·] p,'m-: La ICIl1('l a puleri vrăii!or ~tă, 

L l l' '1' 1 t I ,V în dt'se dlll umbra, 1· • "~~HI4H""~""'" .. e YC( e~! ZI l1!C mll l'a e;l tl aC" : a~,a dar, celae(' se cheamă wgrst e. 
11'" • ........................ I 'd u 3]uI0l'ul vriiJ"lol' şi l (I"'("'\I"! '7" , ' " Z:'<ll'C prl'ced~ind s ova stup' ă cu ' .1 '~", un fenomen pSlh C ::t cănll I'( .. al!-: nerul aUI-alie,-· Prol HElnKEL ~l~,r~i,;re~le~~~;c ştil:;~ ~l: :~.~j ~:~~~~~ ~~~e~l·t~,I:~;l~~l~~r~~'te~'~~ ~~i\~:::~~ ~;~~ ; ta~e nu se poatc ti~ădui si ak că-
((/', i.. Cg,III".lS.CI1,{']·fu'ăSI,'ăl1ialf·CricŞăi ddee a]eigneO~'Ss"al\lsundle(' t'meşte ~i conU1a cărora !'U floah': 1'Cl cfecte ou pol fi, inl.ăt~I~'atc, tă' t ' . lupt~ altr(,] (I'n}' - 1 '. l ~ I ră un conlrol al ra~ U,llll '11111' d,es-,,< " psa re :JS!S,('J] a . _ . , 

~ocinlă d'n Il) ii d 11 v \'oltate ŞI făI'a o pul\'J'E' li VO.I'\('1 

't~, cest ră:bo:u auiatia germalld mllll, consacrdndu-l df!:f'n"t'/J Con- ltutor'tăr. ' 1" , X"] S C cu uru. bine educfite 
De sev nl'lsclilin ori femcnn pllr ar yr"J (' şI (kscântece!" 1,11 . 

11 
' fat peste tot şL 11 ajt!ns să slruclor de avioane. DI11)(!~e S'tI in- ~', 'i' ,. ' , d b l ă . _ t lucrează prin ,'reo v'rtute a 101' fn- Dar p('n~ru asta se c~rc 11\1' În-
e Cu au/oritale SI):1t!l1 ne- Sâl1(110~ 1. prof. lIeilll.e1 auea lan orI nu ar). el sa n rcc 111111 vI" d tI' şilc. tfli răspi\n~irea cultur'i, ~'ng'"'a in 

lai Act'astd Buper:orila:le se da, nUllwi 25 dr ani când deueni I pea ţlj maria. e a nt ne e Il:! VI- , , t~I'I' 's per ll'ţIPI' c'''r''~ e} aur '1 Ce poate heI' o biali" f01'111111av " stare să '\'alorJzezc imcn"de Cll{'r-
illainte de toale ,'chnc'clll- şefUl de C/JllS/I'Ucţ e ul IIzindol" Ai- a\l, ş~ ti s, .... C; .... ~(~. .' " 

1 'ţ tă dl '~I'1 oan~car(', <1 :nyocal'c, un ~f'n1!1 ('a- : g:i, cari, zac in sufletul omcnrsC'" 
mWll', ('(1/'1' in câ/~'l)(( dece- bolro!. Cu etjle!Ja lunI rn"inll.' al' uz e, esu n m:nc una Ş ,Il • 1 . 1 bal'sh\ rosti le şi exccutate de o i Inlălurând eror'le cl'edint('br de-
izbuti! sif consfru:ascl1 al"oa I:;/mcn'rea răzbO'uluI mOlld,al a gan.( V'C ean. v I Ş I fac pe semne buna r('coIH) de b'atll )lălrânu - vl'iij'ito;]r,~a s:1lulni I fi,Hrtc şi 'superstitiHe. 
ee in ce mai perfectionate, devenit directorul fellOC şi şeful de ,< . ' , vreme ce CI se mlTIlIlţrsc mereu tm - sau de un vrac OflreC::lre, de ce- CORIOLAN B l(RBAT 

ndul de a face dIn uo'af a consimel e al uz'nelru' "HilIISU. ',' . ~' . ' , a. 
nii ilfl 'c.elar de putere (u- und Bl'alldellbu/'glscher F/u9zru9-\ p~lIl~~md până ŞI oraş('lele de pro- a ............................................. .. 
if şi mowlia/(j. ACPşti k.'/lli- wrrkc". vlnCle. 
fanallci ai Ideii şi I'cal zd- Ctit de ma"e a fosl contl' Imt:(I Dar cel cart Il c~lc,~t od~lă I~ PW:'F1XrUH.1 J('DEfTl.l'! :\fU.') 
fost p'on'erii av:aţ,ei. Prin- profesol'llllli Heinkcl Iti deS/Jo1ftll'ea I spelunc~ a~cstOi'. faISI.~' IlCr1l5 n:or Nr. 31526/941. 

'rştia se numără ş, pl'ofeso- uvuJ/iei germane inu.,nlea actua/ulul i P~?OI',OCI al deslmullll, plell<'ă 5C[II'
pr msl lIe!n/irl, core a ,kplls O nÎ:ho1u, re.'ese d'n lup/III că lizi- b:ţl ŞI ~~ reyoltă in ~t~l('~, de eâlă 1 
~, ~asă actIv lafe de 30 de alt! !lele Ernst lIefnkel, f0ntl(lte tn 1!122, nemern ce este oapablla {II'ca ome-

COMUNICAT 
lte en'ul constructiei aV'tl/;a, Of! ctlllsfru't 60 de tipuri de (wj(:a- ne,flscă, Se {;dHcr la cl!lloşUn/ u lu/uror' 4. PI'n1ru foml'rc'anţii 'Sau pl'l'-

reprrunlant al agent 1'; 1('11'- 111'. !w!n[l'l' 1'0/'1' (Wl0'11Ie de pna- ,M~'rjt~ oare ~ceş~i ş~npan'" ~{'('hni rC!IIţ/;a/.l t l1' /,usu/'(f[wn: Ş hUi',wi- soanel" {'I,T (forrs{' să il1t('mr('~(' o 
germane a avui prr/";a[ ZI- gerl Îllirebuinlair cri mult succes În I c1e.nl al mltu~lI', a· hmercl.' fngă: IICll; ('fI.<el dqmnii aurle de re- fIrmă ('oInrre;nlc'l, o, rrt'om mflat:e 

t'cllte sd stea de /1orbă. cu l toată lumea şi to~ fr[u1 de QV'(Jtl1le, dUl~t~ noas.tl'u p:ntru, a ft Iă"aţ. plltrierr la Prefrclm'(l Judrtlliu i i\,- d'n pa1't1'11 CI,maei dr COI7I"rl şi 
c::r rul dr. I1einke/ 'c.mpra l1el:- I d~~ rlî:boiu, care au dat lin sll'ăiu~ 1 să-~~ Jnd('pl,ne~lisra ~llal d(':,lj'~;~ ,me- :, rad. Camera _\'0. 8, Induslr e, OI'; dela do; memllrii. ili 

d-sak d n trecnf, r1 Il pre- I Cit examen În luptele din ,~j)an'(1 ŞI ' ser ,a, numai fi ndea, sc ~1,(11 :,.~~esc Cerer:l/' vor r Îl!soll/(, fn I m Idl' Camere,: de Comerl resp('cl~!lr, l'i-
,~u i asupra sperantelor", ,fon,.e.1 s'au cQJlsacral în nl::/1oIl1 ne'lIal.l i'1Că pe ,~t:me de~hll naL~·1 ,'ar' s.ă po.s bilitell/or de !I~mcHo(jrrle ac:!': ,:;(Jtă dl' Camera dr' Coml'/·(. 

ua Bml Henkel a ,polJes~!t că roall,' av'ouncl .. l' 1ioastre sunl Încerca li hU lc pl ~eal~ă ~~uclll: ~I.llza. ,t~Pl~ I t Cer/ i
/ {'(It (~,(' ,\al aIIa/Iair Sl.i1 5. Penfru agr:(ullorii, dovtlliă cd 

~.trl.ul si!1l pentru GlJiafe fi fost r le pe f,.onl 'mcd al dllpi! lerm;narea dă, loat~ lIcaloşl.l 101 1 ând,wa şt or:ce ali act p/'lll C(lre stT $(' pO(l~iI 'lIi! fost p"op/·.Iori sali cel pe. timpul 
mă~penfru inldia oClrd inl'll pe I eonslrurii la,., asi/el, că pcrfi!Cţio-: Cllt~Zi~I~t:~? : ;, ' :' do()cdi nn,l o1ifl,:toleo, A.{'('~!.r C~II' /'efHţ/i'u/l!! OU e,u/'cil(!l (/ceosl(l pro-
clc~tra sludent la şl'oala supeI' 00: nm:ca azroanel~r (le h~plt'i COld tmclI ~ a, unocal lUz",f, bl~('făc-lI~J,~r,' 1f1([rspeT!Snbl 1. .. !eshml' şi Ifndl'. 
r~ lehnică dIn Slullg'l/'/, i,lr (n-" $'. !Il t mp!!1 razbolull!'. Fap/u! Q- n,l nc unl, C~I'C' m,lngâ c dur, lll~! ~. PClllru /'1'[11'<'="11/011 / 11 ~411l rl (1'- Il. ,\u'ol'ifăI le vor da ~oale (tc~t1e. 

IlO lrl penfru 61 se {'onsl1~~ra C( 11- I l'f'sfa va COl!lr'ibui ca (lviot (l rwl'- t ŞI... moravurile se (lovrdesc mal! l' ti Stllllf(lti (Ii f rmdo,. soe 11 '1' M /1 si l1::rlt lH'l'e!;are "o(-c tonl'lo,. {tirii 

l
ei .av:oanetor i l-a dat ez-: mană :i1 'a o deslJollare 'oi uldl de i t<lr: drdH ordonanţrlrt ! !'lldif);dl~(lIt'. o ~eel(Jm(l'" ,nlrl': nil' lin frl de laxe şi fCf/,(î ( mbre, 

au oUră rZls 1909 d( 1(\ ,mar'e In aclualul l'ii::bfl /1 mand al, Pl, I p!,'ndl'r!' 1'CS/ll'r/:lIe Il/' n I'(I/,P sa ,Hnrlrl df' {'(TeTe!'.e (IIM Iii ,PI ('-

1111'1: ".tm lJif::!ft.- spune şi da/or,tlf acestei dest'eUr1/'1 lI'arls- I gm'onlr:(' l1lorHl~ttl{c(J, olll'~I:I,IIÎ'v1 fef'/!ll'tl Jlld rtullli A,/'od, (;omi'.ra No, 
II I . 'd 11 \"J'~j toria este ca să z' c aşa o ;n-· t • I . " , 

\ e1nkel - la tlcl'~lsii1 expo- por'iu an'wn c:'ld e dur nl::bo'u ŞI SCllIDeEl (' l' pll/rio,:ce ale s(,II- 8, (;1I<'s/l1/,o Pol fâ .hod, Pr'md,.!a 
'Ilcruri inlprt'santl', CDl'emi se să capele un aspre! Cu lobi nofl, •••••••••••••••••••••••• cII,·nli/ew. 

3 
Jfll[lerp II/rri Arc,d, Bl/',or1/ Ref'UI a-

, simple Şi Ilşor rea!i::db:lr,1 (RDY) ., Prlllm comel'l"l/n{ii 1'(',.1[(
411', 

leam să-mifnch1pui vrl'c dl- i ..... -.e ... e........... .& ctU· allta .... ti dOIIUt/ii 1'(1 "ti evui rrm(l il1SI"';ul în ţilol' şi 1.eg'IUH'o de Jandarm" .-trod, 
''0 te sau vrerrn obslacol care: ,~ acel terlforiu, I şi III toaie primăr1ile d'n judeţ, 
1 s~putea imp:ede~a să con:!!rues< Jocurile fesUve rlermane •••••••••••••• _ ............................. . 

sa, un aparat. M am hofi'fl'il deCI ~ 
~in: comfruesc "o maşină". lJ'ne- dt;l~ B ~'ret!ith Gri'mania pregăte~~e silrbirtol'lI'ea 1 
'lUI I'ă nu aveam n'ci o t';l'pt'- ,: . 1"'1 100 d ' d I 
tă 1

, La jocurOle festive dda R1.\'I'cu1h, rmp 'nl/'I a 1: am ea compu- , 
Ş lam doar c(f "lll(;'(' (lI!d I l' l' I D I h i 

î l 1') 1 ]' 1" nereu mnu[!ll na :olla: " eu.se - I 
, trelme să fl'e dl'n. lno/',1 C<ll'e vor nrl'pc a - u II'; VfI ( r la 

llJ 'lNZ TIN [and, Deutschland iiber alle~"o Lo-' 
r n tiI o , o " •• ~ IET. E. d'n Berlin "Ccr-
.1] , Iar ma 1'/':0 '1 Clll/c:u{'of' ". b,' calrtatea F ALLER.sLEBE~, wufe 

'n+ n1zeazi1 firma Cantr. Si in '. eul i' ~l~n. gllol" iRI' I{al'l Eimen-\~ l(I anului 1909 a t ti. dorrr "Flwgendpll lIolliinder". Hoffmann a compus acest 'mn, vu 
.. C'\: m reCII a, .A . ft săr'bdlol'iliJ de districtul llunom'a, ! 
.. ' In orele libere ~e-m' 1dS{'au I nul acesta, ca ~I anul '\recl~l, V?I' • • • 
lrt If, am desenat "1 am "(,n., irll;t ,l.ua pa~le Htooo de luc1'lHor d n ., " d I OI d Oraşul B/'omberg ol'gunizeazd 0:1 
n\!- Nu-mi a/'uta de,:"" : _ ~ In us r 1' e (' armamcnt,aIăhll'; dc 

.,a[ un pr e Id ţI t ţ" 1 ,. , f'.tpoz.ţ'e de arid, pentru Pl'·ma oa- '1',' 

)r.n": In pr;mă/lIIi1'G lui 1911 pr'mul s~, li , - o I lnvl lIţra:, orga11 za- rit dela reven:rC<1 În Rerch. 
ol(Y !Dion a lost gata," ; t el ,,Kraft durch Freude . • • • 

i9cel1Ul .~bor cu "pr:mulaporot" ....................... Serviciul al~mentă,.ii nl1ronule: 
~ Uur!JlIt P/'f'(I multe ~ti';'Q~-ti·i S' ~ 1 Iti drr. Rerch (l ffnut in anul 19W·--H ! 
arn~ r~l'lli HpÎnke/, "rtmlrllci1 a ri1.l! er~lC: Dt ItDRS .a

h 
",e~tru Circa 4000 şedInţe de gospod(ll' c la i 

• S (1 s!ă,.dmal fomrJlel1, 'ar Z .'e e etc u U I sate. Ia cari au luat parte WdJOO de I 
')re, 'iclorul, ltare fi prlota, o '(lsl I Pr'n seru!(~'ul poştal penlru ziare i lemei. 
~E'le loal'f'e graI) ŞI !ran!Cp,)rlolt la I al Reichlllu i se d'siribuiesc nllmal I .. • 4 

Acesl divertisment Îns(f nu la Berlinul lunar gazete la 65 m!- \ Targal de loantnd dela K6:ti;,s-
III • .$e~lrajat pe fanai/cul pronier.lliOGlle abonaţi. In acest scop sunl i bfl'g a lost amânat pentru daia de De pe fronltl[ din Est. Pl' m /,l'U tl'U pdol' gC/'JllCIlC de ciHI'e papIl:ata 

,frf"ă, l-a lnlârH'lt Ş! mall necesare 4800 oficii. I 12-15 Octombrie a. C.· uera ll/'anil, (PK 0/1) 

:au 
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10 Auguet 1941 -fI 
doLori~, 

FRONTUL DE VES-r Duminică, 

DI.-, Prefect (tj~. V. HiHAILESeU I Et:Lipajul' unui -iI"'IO~J german multumeste diinateuHcr ta "D a r u I "', _~ 
O S t CI $ u ti LI i" si la ,beta din urmari. de «:iI'Villeria 
20 şi 21 Iulia el. C. OdlseJa a 3 aviatorI germani, prin liniile J'vseştJ 

Prim'm la rc(bqic 'mni'ito:lI'ca scrisoare de mulţum:re a d·lui de Bern(jard PIaclHc. corespondent de ră:boiu 
l'rp[, el Cnl. V. :'11 ha lesclI, :ldn's:;t:t (utlll'O!' (',11'1.' au con'l'ibll t l:I fon· I,E S.1'.1\:.') - In~lil1tn (1-" III :-.:' ~l t 1 ~. \ te 1 ' ti' t J 1 ,~ '\ r''''t ~p O") . ,." li gasI .• S l' au t<lU ac.:, r,:, ;L~. pana ce I1S '"' Ş "r "1 e 
dut "D<lrLll o':t::Şll!'.1;" şi la ch','~a d,n 20 şi ::!1 lll! e a. c. Ut'CO!;lt l''('adra de .,n';oaile StUk;l zolat i ŞI urmăr ~i de sovi.'t' ... i, de nl'imn;ţi de foame şi de sl't,', 

"H;\zÎ>J III <,Int pOl'll t \mpolriYfI p~'ig<lnilor uSllrp~\lor: tir pă- spre a alaca o hază nl'i',' 1~\'ă, s, o div'z e intr('agă dc c<lv:\ler'c, du· dat peste solda~1 români, după 
nl,Îlll străbun rOIl~,Il\C"C fh'ia Hih;'ir t şi lnsuflerrea cu cnl'C fLi :"C;l- I !l!~t pe urf mare aflU("1t ));1" lr;d"'~~11 pă cum a po\'e~til un d,'zl'I'!Ol', e;'!',' au făcut dec' un marş (It' m 
rtlului ali r{t,pUll,; :a dH'm'·I'l'.1 ;\!al'elui şi In\dep:uLJ-: (;('nl'~··l COi" al ritului N stnl. EsC":,<lt'a porni a fost În l'l'lragerc şi a fost !lv'diat dcl:a locul unde ali cohorit p{W.l 
ducă:or dl' Slat Ion Antoih'~Cl1,.cu suprema lor jtTlfă a'liitul" (1·,' y I('~' .',pre ohectivul său pc o \'(','me fa.' tr:m;s în căulm'ca 101', In l11<ll\)I Il· primele 1'n;i I'rJllullleşti. 
1:,:\ o~l:re genn;mă pentru a el bera fraţi: noşlt'; imp:I::ţ: ş' ;1 (kSi'll de YOl'abilă. In nprop:l'rea !.b'('('t'Vl,!U, ~ tul în carc sov'etc!i au văzut tii, ci Lpseşll' insă al p<ltruleu om, c .. ~ 
pol'\ile altarelor p<'mgăr'tc a C'Cl'ut dn z:ua in"l'pPI',j mare: hll:iiii un cfmd comandantul sc pr:~g;l!i de! cohoară cu paraşutele, Au ~tclt (:C:l' I'C n'a fost obS('rY~lt d,! n'nwni ,Il 
permanent a~Fl!a :\mile '~ar ~,3b:Je de rOll:,;n: d': a :'('11: in 'j\l!0I'UI11,'ltac, incepu să ~ragă ar! In'" tie 1 suri intr('gi în focul arlller'c! ~i mi ('ohorin'. Lu: i s'a pl'rm's ca av;o 
fr<1\,lor ('lIberi!\' ŞI în <ll v teJllo)' noştl" LI l'l h':l'ato1'1 tie [ra\. :q)ih'are. După cate"a !-ct'U111k i\ll Itrai <'I'elol', Fi'iI'ăsă mii!lrtn~(' ~'HI <i llU! Să_i {e un s;cr't, d~ hronz. 

In acest scop a luat fi IiVi fondul "Darul ostuşulu l ", pen:ru I putut să constate oam,'nIi că două I .' \;. 
.' . 2' '. l' . 1 1 I d d ' .ţt.G"~$e9~."iV~@I~h"'U'.~0i" •• ~." •• ~~ ••• 60~ care \fi z ua de 20 ŞI '1 lui c a. r. <lin Ol'g.lll:Zilt 1\1 Ol',:şu ŞI Jll( qu I av oane se esfac n lunI ~I ,{' ~ 

Arnd o chl'lă gl'l1l'rală. prăbuşesc În ad;Îl1c. Au putut dn:l r 1 

, . ,HCllllhltul fr,u~lWs al colect:lrij confirl~l;1 ,inc! o~ată ~p'l'htl de! să 111::Î ".'ldă. paraşutl' de-;<:h'::Ul>lu· Po tere amiIi ta r ă ROŞi~, 
sacrII c:u al populaţ!cl nO.1sll'c, carc s'a gl'âba mea dll1 pr melc z'le I se la tiO km. l!l dosul rrontll!U" fOn· e 
să spor"a~('ă pr'n noblep şi ~polltrtnictutea acluiui său cIe d1il'lllc.c,. sLll,Înd (','t tl'(,' d'nlre C:'llU:1\,ll.'l lor Berlin, - Din parlea ('ereudar I scop şi alte permr"se. 111 
ebnul o~la~ 101' nO!jtri lupl~itOl'i ŞL ~ă r's'pească grij:le fr"rIOl' în ~u' I 'tu reuş't să S:lI'ă, .\111 !Ji'It' ~\P;lI':i\(' miI/arc !/cI'mfille se' decl'l]'!1, (q' ])espre [01'1(1 ol'rime! SOIJ'el'fu 

ferintă, 1.11I căzut JW ~ol ş; s'au 'lCelltl"t!. [H' [};re /a ofJn'(JllIllle imptl!J' lHl PNIlHOIlI'/t'i Îl! mod deose/J:t, [,Da' 

l\{u!\ull1'm popul::l\iei oraşului şi judetului Arad, cu toa'ă căi· 1 La Înlo:lrcerea comp'l11'ci, ('~(:l- armulei Roşit, di III' fi li("):~(;IJl<i;llu f. SJHlS u/cit. cel ('[f d1sprme de av'a 
dura suflctulu·i nostru pentru dărn'cia arătată, cum şi pCillm s('uli- : dl'a a IrdHlit să inn'!f~trl'l.e p'n(I" .. prev de vnme de (! face COm!II,I- foI' /lun. ((' S'tl obsl'rval drja i 
mentele palriotice man'!e5trlle in ~accstc zJc de gIOI"C ale NCHll\ului. : rcn a două <",'oane şi a pa!l'1l 0:)- cl1ri I1Wt nl1lllrwnl fi desp"c m,T- 1'II=vo!ul civil splln 01. Apara/de 

IkZllltatul tOl-al al "lIn1<';or adun:ltc este de 1.8:i9.0S0 Le:. ! meni, carI' au pill't'C:Jl1t la to~t(' sul openlt'llIl 101'. .,\fd/ poale fi mI rrau pe .. lunci la fI1fll(mf'a mi 
Amd, 31 Iul;e HH1. : opC'raţiunile csc"dl'''', Înc'-'p~1I111 C'II spus, că arl1wla gCl'11ll1Ilâ a I'I'[lş! sun1lo/', iol' În/I'e Lmp, 'ort a acr E.5 

i campctl1'u din Polonia. 'Xu s'au ~ă surp,.'llud sub plIIle/1l1 de t'c(k- nil germană a aflal o fmbrIn'llllţ'r 
Prefect: Colonel VASILE "nIIAILESCU : mai intm's căp:t:ll1ul P. Cli teL>~ra- re lactic pe 'nomic. In cii În 1-'1' mo ('()1'S;dCI'(I/11 ma' Îna:nle ca impos' ~tc 

I f' , . tI' I b 'fă C' 1 'd' In * it o\' , stul său, plutontel'ul n., pluton c· :', l'!IpC C grl'l1wll" (1[/ 1l11"'y ~ 1'0/ '. e pr·pcş e mrrr,na e ra: M 
DCll1l mni jos frm.:1e şi dona/ol'ii cari au conll' b'l I !lrl1l/'u rul major P. şi tdq(I':l(i<;t:II său T. ('omlti/Till) ic ('!Îşi gw' de 'CI'"n. Se bo'u, rsle cert, c(l bnsl'mcn/elc sun ' 

şcopul <le mai sus, Dup:i trei zilc a vcnt o COIll\Hl:' poate nşlq)'(/, CII În t mp:rI cel 1Il'1! ,invechlle. In sch:mb sov'ctrle dis j 

1. Gh. lenaiu, l:pograf Lel 20,')00.- care d n partea UllC' liÎV'7ii l'on1.1, recent forlrle ge1'm'l11C vor d'! l'e-: pun tii' o flotil. de submarine puter 
. I ,. m 2. Banca Arădand '" ;].1)30,- neşti. La telefon s'a PI"'Zl'IlI,lt pIli- sle puler le pl' llf'ipulc ale (lI'IHu!i' 1!Ică nWIl!'l':ceş f', u nll'e c(/re mar 1j 

3. "Dop" S.A.R (j.4jO.-.\ ton'crul B. A dou:. zi l\ ros! prlm:\ RoşiI, deo;'I'lGe oc('osll1 fl! con' ('II' un tiI/-' SI' aflfl fllSl1 fn Riisăr:ttll ln 
.i-, Slan Teodor 5,{)OrJ.-- de camar~zi' :ăi cu .~ntllz :.'sm şi lira/il ş~ JIl'eUI1l/tl pn1 1m (lille uej'l dept1r1w', Tol alât de puţn cum s I 
5. Dr, Ioan Dr;ncu, adVOcat " 2:J()O.·- 1 Cu o calda stn1t1gerc de mană el n de ma, mult I;mp la ţJrall' ta de pante I'l'/ofa asupra pulerii nume ŞI 
6. Impr,meria judeţului .. 20,()()O.-' partca com,mU!'lntulllt "liu (I~ eSl'a· ! Vest a Un/unei SoPe!e!OI', Pe 101 rrcc a ormalri Roşii, nu se pO<l1 11l 

7. Col. V, Mihailescu, P/'cfedul ,il'(.'I'(uiu: ,,;jfJO,-- <lră, purtătorul Gruc'~Î de Cav'llcl', I fronlur, Care se intinde pe o d's- spline It'CI'urc exacle dcspr~ spiri a 
8. Cinema UranLa " 1Jj(J(i,- It. C'ol. conte de Sch. tantI} enormă, vor li puse În m'ş- lui sold(j(lor acestei armale. Dea d~ 
9. Cr:slea Traian " !j50.'- Trci oammi mui rps'~~l1 totUŞI., care in zilele următoare Irupe it:- SrffiCllC([ CI! j>,.:neşle conducerea m 

10. Banca de Cred t Romal1il " '17.(01),- Pllltoll'erul B., rid:cut h rangul de reslre şi IInttăI' mo!or;:o.!c fOllrl1' fiară, II;, r.tistă p!lllcle ele spr'j;' Z 

11. Banca Victoria .. 10.00'}-! plutol1;~I' major, CII ocaz;a !'{'în~oar- pntern:ce, cum ele Cncă nu 'lUI fosl 0lller'i $()v:et'ci sunt lip!',t de ori f~ 
12. Cinema Fortlm " Vf)'~.- I ccrii sale, n'a 'putut să .'omnnice aT'f/ajale fn aCI'st 1l!1l1Hl1' in l'Itrsul ce e:1'pn··eI1I11 de ră:boiu, 'ar dac : 
13. L'cml Indaslr'al de lele, /J1';11 'sic de subscr'p( ~ !~1.rj62,- n'mic in legătură cu căp!tnnul şi istoriei de ruzboiu de pdnă ocmn" ri ali fllcul int/,'adepclr intrebulnla • 
a, L'cwl lndustr:ul de fete, I,rin cheia el-net COJ1s!aIllÎnescu 5!):;R,- oa,mar,az'j săk A rcuş't să străbată pe un singur leatru de lup!iI.. re de l'xpr/,'entele campaniitor el n: 
15. G'mno,:;u! Ccrsn'c, pr'n cheM " 13.'190.- s:ngul' până la o mănă<;tlre hasara- Fortere m·!tare (Ilc Uni/Ulei So- pâlUI (1CI/1I1, cum se declarase 1 
16, Ano Carnea şi fnvăţăIMrc!e (/ Il seci. 11 şi III beană şi de acolo condus de dHu- IJiele!or S\lIlt cuprInse fn armata mod ptlbl'c fn T.'n·lIlll'u Sov1e/lcă ns 

pr;n liste de subscr1pţij " 12.NJ..-, gări prin l'niilc sov1t!t'ce, p;Înă s':J Roş ~ Ş; rll fiola Roşie. O (01'1(1 VOI' (lrătIl evenImentele v'itoru/u', ă~ 
17, Ana Cornea, pr:n chetă !f?:~2'-1 af~at în sIguranţă Într'o lmt:1te I'n- cter lan,t1 a.parte rm e:t:1stU. D fl'ritelc o~ 
18. Vetur'a dr. Moldovan, 'prin lis/ii " 35().- manească, un:lt1ţ1 aer:ene sunt fmpăr'lle di'o- ............... ~n 
19, Şcoala primară nI'. 8, prin i'ste " 1.?.i7.'- I ,La miezul nOPtii. zilci a !i.a, <lupă pofrrvă pe armală şI flofa de 1'ăz- tI» ._:..' .1 
~o, D-na V(!leria Pop şi Perpa Gabrirla, pr:n liste 4 .. '180,-- i p erdel'ca celorlalti camarazi stl'1\- boiu. D'n observi/riie Ilicllle În Recoltă lavora~' .Iv 

21, Şcoala primară Arad-Şega " 1.93.1.- il bătu un strigăt de cn~m: as!.n pr'n cursul camJXillie; f'Illandeze SI' .pc.a- bilă de cerea 1 d 
22. Aurora Lepa sectorul Şega, cfIC/a " ~,567.- toate corllll'lic cscu(h··~I. Tol! Gue te conclude, că fn C'uda ci f,'/·lll'· în Italia 
23. D-na Vlad şi D-şoara Cur/utu sre(. Buj,ar. ('!triCI 1.1133,- I au dormit au fost tre~lţi, spre :J afl:J lor tmbunătilţiri estntlale făclIl1? in 

24-. D-na. Haţegan şi d-na Albon. Reun'rl11ea S'o Moria rhelil. 4.756.- I v<'stea îmbucUI'ăto-ll'e, CJl'C a fosl cadrul arma/ei }loŞII, ace(lsta a ră- Cu ocazia Con':::rţ;!'Hllui 
25. Liceul Comercial de fele, chel (1 4.7~? - '1' anuntată comand:Jntulu: O comu· mas a fi foarle greO<lie tn conrlu- . l' 

;, ' d' ,. . . . '. 'poratiei lta ICne pentru ce 26. Soc, Ori, Naţională a Fl'mt;i/~/' Romdne f'l. Arad, ncale a uneI .y zlwn l)l!ndate 1'0- cerea lIn-tătllor ma! mari Ş/ e!c.ro-
chetă prin d-na Goldlş " 9.0.52.- ; mân~şti, că au putut fi cult'şi, {lene. O judecată nil poale fi /'os-: rrale s'a eonstatat ~ă anu 

27. Băle "Neptun", cheiă ,. 2.f.i9.- ; mOl11 de foame pe jumrttatf', după Uă decdt foarle greu, fntrucât: acesta recolta de grau va f r 
'8. Liceul Industrilll de fete, prin ti-na Comtan l1n l'sc/l, fUf.(a .avcntul'?asă, prin reg:urde Unillnt:a Sop'ei cil se 'zalflse În: superioarii cC'lf'i din anul pr ! 

prin liste de subllcriptie " 25.205,- holşev'~e, !n~âl pluton~erul m:lj(·r mod conşlft'nt şi ermet,c Lie loale: cedent. Este asigurată apro 
29. G'mnaz 'ul Ind'ls/rial CrI,m:c, prin liste 7.1 !'i!1,- P., apoI capitanul P l I It t v· C f / d . .. 
30, ReunIunea S'. Mar:Q, pr:n l;si~ " 200,- Două av;oane 'll~ escac},'I'i au ;l'/ a t' tii". rr ~ Q eseaorr C'- 1 VIZIOnarea cn crJ'pale a popu, 
31. l{o"o,-s Caro'. Arad 500,-, 'b rat d . 1 l' '1' It (l e asupra armatei sop!el'r.e sunt latiei piinii la r{'colta viitoal' r 

c • I "S u. ,a oua ZI a I IVIZ' e rom<1- dub'oou. Ele pol f- atâl deprec:'a-' . . 
32. Dr. Teodor Popa, Arad " 2.000.- n. ('şt, ŞI au luat pe ce~ doi c.ărora te dt , f C 1 iă ŞI se pot face ehlar rezerv . ,_ ' . ' ,c Ş exagera e. u 00 mo-
33. Res/aurant!ll Orăşenesc " 62.5.- It s a facut o primire en\uz'astii la iorizarf'a prrtern'că nu 1l/Hn~li rn, pentru asig-urul'€'a, aprovizio' 
M. Restauranfrll Mirc('a II 617.- p.ostul de c?mandă 'le (ătre {,f;ţer'i domeniul m'/elor, trebuI' 'Ilut În ne . n~1.l'ii populatiei ţinuturiJo I 

35. Industria de Oxigen " '.100.- ŞI ct"m!u'azli de escadră: Inainte dere, cii., teh~r('a. singul'ă nil paul,': din Balcani trreute sub pro 
31. Industria Textilă Arădauă It 100 . .,00.- ~e oale a. salutat plu~onlerul ma- obllne vleforI';, el că se cl'r În acest i lecţia Italiei. 

:n, Reuniunea Feme;/or Romdne .. 2.500,- ]01' P., căpitanul său ŞI condttdHo-
58. Re!laurantul palace .. 1.715.- I'ul de avion. Insuş; bucălarul n prc ••••••••••••••••••••••••••• M ...... c •• ao •••••••• ' 
31. Industria Agrfc. Arădană " UHt.OOO.- gătit o masă speci,ală pentru cei ~ 
"0, Functionarii dela Industria Ag-ric. Arăd, 33.000.- doi infometat; şi tnsetaţi. 
41. Muncitorii dr1a Jndll R'l'ia A~Tic, Arăd. 25.000.- După ,~ceea au po"('sti,t, dip'ta-

-'2. Aurel Cidei, Arad '. 5.000,- nul P. şi plu\on'erul major P., 531-
43. Varjaş Emeric, Arad ,. 2,000,- Vfll'ea lor aventuroasă. DupA ce au 

(Va urma tn numărul vtltor) ~ăr!t Cu paraşut.a, s'au pierdllt re . 

......................................... "....... c:proc. Numai pal':!'IşlIta căpitanului 
P. a ma' fost zlh'ită de către pll1l0~ 
n'cl', d:Jr pe căpitan nIl l·a mai pu-

• \ ~A 

Tutmr-Ie !Ît?l'mallC ulacă lin e01W') 1,1' ton c În c'~nfllul MâneCII 

........................ 

Aviz 
Directiunea Intrellrinrtcrii 

Comunale, aduce la cuno
~tinta Onor. Public "ă, din 
cauza numărului luie de pf'r 
sonal ~i reorganÎzarl1a sel'\7i. 
eiilor, începând cu jJata de 
29 Iulie a. e., eliberarea abo
namentelor de autohnse, se 
va face, intre orele 7-14 şj 
16-18, la sediul Intreprinde
rii Comunale, str, Mucius 
Scaevola NI'. 9-13 (foAta Fa
brică de gaz). 

Direc1iunea I.C.A.1 
... 

Un tren bl ndot sovie1c !l;strrrs tJ,' fortele germ(/ne. (PK Ob) 

sed 
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