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~ă era ga ta dea tac De necontestat că, i-au Dar, această cruciadă să ... brava noastră armată dispu
premers frământărl haotice, nu ne menţină desbinaţi, ci. ne din belşug de tot bagajul, 

Toate aeroporturJle dIn apropIerea Iron- că sufletul turburat adânc al să fim uniţi pregătiţi de m.aterial şi moral, de luptă, 
illereJ au fost dIstruse de aviatia german~ naţiunei o chemau şi o do- luptă! menit să chezăş\iiască rein-
$S). - Cu privire !a nim'clrea i masse de aparate s'au năpus/lt I reau cu pasiune, ca pe un Ii- Hidra masonică, cu anglo- tregirea pământului nostru 
· 4725 avioane ~oulet:ce, in 1/1-1 apoi. avlalorii noştri de lup'd Ş de man de mântu!re. ,. filie şi filocomunism: - strig sfânt. 
· '!rl dda 22 June până la 1 111- _1 p!caJ, Bombele lor de loale ca/lbrr:- O dorea InsbniCl11v un vită! Unire, ordine, cinste. Iată 
· r'ăm, din izvor illformal, Ilr- If', parle anlllcate dela mCtl inăI- neam întreg ca pe singura în Intâi: ordine morală in in ce mod dovedim dragostea 
lrele amdmmle. i t:me, au Fielll rauag;i inspd'mcîn- stare să pună capăt prăbuşi- ţară; o revalorizare a forţe-·· noastră pentru Conducă 
şli<t de mai multă vreme cd, jid/oare pr;n/re au'oanele ,~ov'~'Lc(', rilor, cari se anunţau vije- lor morale şi naţionale şi a for, iar nu cu osanele, cari 
nul sou1et1c pregdtea o incur-I Fornwl'i de aparate de dis!l'1I- lioase şi cumplite. meritelor pozitive, creatoare; deseori cu cât sunt mai gă
a armatei sale in Genllun a (' gcre şi de vândloare au complt>ci(lt 'Şi astfel ACELA care ne i - cu eUminarea totală a pa- Iăgioase şi "aparent-plecate", 

'a s'o sprij,ne pr:n formaţiI opera de n'ml,clre prin atacude de este azi cârmaciu cu mintem: razitismului trădător iudalc cu atât pornesc NU din int. 
i seleet!onate de I1v'oane de adâncime elec/Hale cu arm'.'le de ageră şI mâna viguroasă, a I şi iUda:lzat! Aceasta acasă. mi cinstite şi credincioase. 
şi de vâli,dt~are, De (lc.eea, fn-I' bord, dllpă ce sdrob!seră, in ,ltlm~- c~borât în istorica şi binecu-l Căci, în marşul ei triumfal, COR10LAN BARBAT 
d d'n prImavara trecută, toa- roase lupte pe alte sectoare, al,ă- van.tata, zi d~ 6 SeptemvT~e! ................................................ ... 

'; .' . şi din iubIrea Desf rşlta pen 
raporturile dela fron/'eră "u I rarea lnam'că, Astfel arma lIo(/sl/'{l 1940, pnn ,vOInţa sâa p~opTle I 
in/r~n r./m, acceleral, Imbu- a~rrană a, dis/rus chiar rin pr,nw tru acest neam, - călăuzit USA - AMERICA DE SUD 

· te, larg1le ş! t%dată inarma- ZI loale lnlenţ/'/e agres've ale co- de geniul martirllor noştri. I 
le/'nc. La cfliburile de ((u;a- mandamenluluÎ sov:el'c, care s'a Ursit de ceruri să aducă In cercurile oficiulu:· de produc- \ ficultăţi din ce in ce mai mari ş' 

ulon<1le in adânCime, fnzl~sfra- văzul silit să euacueze toate tlp10Il- lini.şte in suflete fii lumină ţie amer'can se aud adeseori pHm-\ d'n cauza incapacită\.li Slatelor l~ni 

f
er. eşlra dln/r'o săpUirnâna fn- nele din apropiere-Il granţr!, peste plainrilet pe :ear! se Iă- gt'I'j ,·efel·;toare la (UICII\t<'\\,le ('~~re -~.-L\:J.:a...-.Ş:....o\ci_e.x.lsl~ Wl cxem 

pe sau tot mai adânCi umbre, se int.lll1p'nă in domen!ul cumpără t , , C'. 

· ' aşa că la urmă fn han.f]a- cât se mcri putea, dIn cauza lro/ulel GENERALUL ION ANTONE tur:lor in statele Amereel de Sud, pIli eloncnt. Inlrcpr;i1cl~l'Ile rado-
de/a Bialistok ş' Lemb'!l'g, ca dstrugeri a aparatelor şi Instala- SCU, este al nostru al tutu- din cauză că, acestea cer pretlJr fon ce amer'cane cer. matcr:i pr me 
,ţările baltice, emu gala de liilor de acolo, ş' a artileriei anli- ror şi nu poate Il decât al no exagerate, probabil pentru a lJene- pentru producfa de "p.\rate de N

; impolr;V{1 GermanIei mai mul- aeriene. Dar nIci la cu1bur:le de stru, al tuturor, dela vlădică fic'a de cflŞfgul max ro pO'ilb!! d'l} d'o in interesulexporlulu în 51:>Ie-
ii de avIoane de lupld ş' de au!aţie aşezate mult mai departe până la opincă. conjunctura de inarm.ure a Statelor le lafne, deoarece Pl'0J)'~g'\lIda la. 

, oare. Cum cond!Ker.~a de fmlpoi, arma noastrd aeri'ană n'a De aceia nimeni nu trebue Unite. Este vorba mai "I"s de 11lăl'- adresa tăr:Jor sud-am~l'i('alle fă(u-
, să-şi închipuie vreun merit furi, care ina'nte vreme ~e <'lllupă-

c lU souielică dispunea, dIn cau- auul un elect m·c. Apara/ele noa- la sa~vaAr<:!l.rea marelui act al tă de postur"le de "m ~:UllC IOl-d-
.., rau in alte ţăd, Însă ;\stăzi slln! 

renului ne/(1IIJorabi/ dinspre stre de vânătoare şi de bombarda- RENAşTERn, dar toţi şi procurate de pe piata snd-1m"r:ca- amel·icane ar fi fără foI o:, .l\lbl'· 

ieră, in a cdrui parte centrală ment au reuşIt să angajeze in luptă fleoare l dintre luptătorIi pe nă, parte dln cauza I~ond i;mdor tmp, cât ex'stă acolo I p,ă de apa

sese, după cum se şl1e, mulfe şi să nimicească,. tn măsură crfS- făgaşul naţionaUst, după pu- create de războiu, parte .. În inlere- rate de recepţie. 
numai de cIrca 150-2fJf) acro cândă, av:oanele bolşev'ce de luptă terile şi răsputerUe lui să sul unei pol'tlci de l'ebţii :nnlcaie 

t ~ 1 j t I h~ v ·t ..................... ... 
ri fn apropierea fronilerei, şi de udnătoare, care căulaseră, ca e sa- a u e pe ce aran cu America lannă. Ca exemplu, se 

de ceruri şi nu de oameni, să menţonează ceara Carn311ba dIn 
Inarmat, 'n scopul eX(l\;ulărtfi prin retragere, să scape de alacul 

ducă destinele acestui neam Brazilia, al cărei pret s'a triplat 
rilor de <Jtac .ale escadrelor german. S e zll d gl "e i fe 1· • pr e e ori Ş '1' Clre. dela izbucnirea războ:ulu:. D('uceea 
ne sovietrce, pe scară largă, Dacă fn ulllmele zile num(}"ul Să fim cu ochii in patru. trebuesc căutate alte :zvo'lre. In 

o nouă lo~Hură 
dată 

aeroporturile disponIbile .• 4.51- aparatelor doborfte a fo.sl mai mIc, Norii groşi cari s'au adu- .statele sud-amel';cane dom'nă I('n-
hiar dela pr;mele operatii cs- 'aceasta e fn general numai o dovu- nat la orizont şi vuetal de dinta de a cere pentru !nărfur' de 1 . B~rlin. Cu oc~z!a Victoriei 

- de de luptă şi un:iăţ'le de re- dă că, conducereil arma/ei ~useşti a furtună ce s'a deslănţuit ia- calitatea doua pre\u,i exagcr3te.! mm'cJtoare data Intre Minsk 
tere germane au cons/(l/al p'erdut deja, o mare, poale cea mai răşi pe pământul românesc, ceeace dăunează relaţlilo!' econom - şI Ianistadt, au fost capluraţi: 

leroase aerdporluri r!lSeştl, din mare parte din formatiile uuiat iel au fost destrăm~ţi şi furtu- ce dintre (':Ie don~ Amerri. D:n 1338900 prizonieri, 
na alungat.ă de blruinţa erois : presa amer:cană reese că, polt!ra l' . 

unele erau fnzestrale cu până sale apte de actIune, prIn fndr(lznc- mulul celor două armate ca.' economică a Statelor Un;te fată de 3332 care de asalt ŞI · t de avioane, Asupra aceslor tu! atac' german. m.arade - germano-române. statele sud-amel'cane int{lmp nă d: 8809 tunuri. 

2 

• 'ilmOO (jeneral Iln'OneS(o Intre Un moment zăbove~te Ex- \ lor rezultate. Acum se află comunicatul Carti~rl1ltli Ge-

.~ld.A1tl ri"rmiJol rAnl'l dlll DO(Ur.,.:.tl celenţa ,sa in faţa patului sotia sa înaintea oamenilor, nceesrtaltl.amlpFnUeehgr.ea~rnudll.l·mli. lIan a-
'U~... II "''il unui ('"aporal. Il întreabă de I care au fost răniţi la înliHu- ad-

or e nz (nOr t (OreSpOn en e r Z U res cum şi unde a fost ră- nia, Sa vorbeşte îndelung cu i atât de spontan şi de netăr-

1 
K I n I f ... 4t d 1 li a bol patria sa şi ascultă cu inte- rarea atacului sovietic. Dom-, miratia, pe care o (~xprimă 

· PK). - Deasupra portalu-l soţia Conducătorului Statu- nit. . C.aporalul povestc~te ei, ascultă cu inter'es ~tlm a I murit întregul popor român 
, ~ larg al lazaretului avia- I lui Român, Doamnal General cum au atacat un car blin- decurs mizerabilul atac so- ! soldaţ.ilor germani. Ne urmă

germane . din Bucureşti Antonescu, Excelenţ.a sa, sa- dat sovietic şi ·cum deja du~ vietic asupra populaţiei dvi reşte încă vocea clară şi cal
tură două steaguri In lută într'o germană cursivfi pă primul atac radio-t.elcgra- le de pe Marea Neagră :ci se dă al înaltei vizitatoQre şi 
t, care domolesc puţin pe medicul şef şi pe ceilalti fislul a, căzut împl1~eat în desparte de ei cu o strânge- avem în ochi imaginea llJti-
dura după mesei de vară. medici în alb, cari o aşteaptă: cap, iar în al 2-lea sbor în t'e de mână. melor zile. A femeilor, tare 
stâng8i drapelul de r<''iz- în mijlocul portalului. Schim adânc ambele motoare, au Apoi vizit~ază fiecare pat. in apropierea un(>i baterii 
U al Reichului, la· dreapta bă câteva cuvinte cu supe- fost atinse. de gloante, dar Medicii ti explică în dîteva antiaeriene aşează zilnic flo

ura românească în 1'0- rioară şi porneşte apoi înso- cum i-a reuşit totuşi pilottl- cuvinte natura rănii şi pen- ri proaspete pe mormâ',ltul 
t galben şi albastru. Sol- ţită de suita sa, care coboa- lui să aducă aparatul său tru fiecare are un cuvânt de unui soldat german, sau la 

,ii germani intră şi ies, ră din maşina a doua, în ~lir- peste, graniţa român0a~('ă, incurajare. Apoi urmează inmormântarea unui avia
re ei surori de caritate de- caUl cu pachete mari de dul;.. unde echipagiul a fost sal- conversatii mai îndel 110gate I tor, care a căzut înir'un 

. Crucea Roşie germ.ană. ci uri , ţJ'g'ări, prăjituri ~i, bro- vat de camarazii rOmâ!li. cu doctorii, cuvinte Je rles-I sbor impotriva inamicultti ~i 
, 'n geamul deschis de lfm- şuri ilustrate despre Hom:î-\ Puţin mai incolo într'o (a- părtire. Uşile ma:$inilor Sl.\nt ; a fost însotit în :tltim1ll său 

Portal putem vedea tn ca- nia. Vizita Excelentei sale, meră sunt soldaţii dela apă- închise şi vizita a luat Sfâr-I drum de cea mai maJ'e parte 
. ta dentistului, dar nu se. nu constituie o mare vizită I ra,rea antiaeriană, c:are au şit, . a populatiei unui ()r~ş, in 
'ie decât zumzetul lin al de stat} ci o mică atentie per- a.vut onoarea să fie vizitati Pornim îndiirăt pe <l.tdzilf> I f1'llnte cu primarul. Căci ră
aratului de foraj, Doctorul sonală la c.ama1'azii .germ.ani I de către Ge~eralul .Ant01)e- BucureştiUlui:. In fatn: ('ase-! nitÎj şi mortii n'9.u, hl~ta! 
rează tăcut. de arme dm Româma ş) în' seu la baterl31 lor tim front, lor inalte copn d(,s~1Jltl ell'ar i doar pentru Germanl~. r1 ŞI 
In faţă se opreşte 0- lungă care fiecare primeşte un mic I exprimâ~d':.-le cea mai. ':1P I gă vânzând ult~~ele zi~re,: pe,!1t~u aliata de arme Ro-
uzină neagră şi coboară dar. recunoştmta pentru marIle care aduc in echtlJ spcclale mama. (ESS). . 

-- d .. a.a: 
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- Cea mai sgudu'toare dramă d'n câte sau yăzut până azil -
1 

UN FILM CE VA UIMI ARADUL, UN FILM CE VEŞNIC VA TRĂI IN.AMINTIREA DYS, 

şterse'~ 
Kristina Soderbaum 

frits van Dange 
Complectare: FILM CULTURAL 

1 Coltul ~e!:e'lluptă intre un piloil r@.li)~~@l(itlMlN.@~~ ld 

Int" ~'~'!~~~~~~!~~;h'" In 17!~::,~1::, a"", mom' '"' I O 8~:n:,~ :'~i~~U: mI jl' ~ U 1 S ~ ~ i!~ 
,uvea loc la Coloa'3!) inil'un're il I pol't!ca Axe:, I Mase? l'ecent un pilot portughez. I ,. ari 
acadcmlcicnl()J" d n Gc!'mapla şi. * * * i In dasel, tăcere genera;i': In sfâl'- Sburând deasupra golfu.)ui i SALOl( DE MODĂ BĂRBÂTE."SCĂ r!ipI 

ă d ' , f"" d t I J'lil1 s/cr"/il'! ş,i se prezintă mcul Jlo/,Itz. Lua."ldo, el a atI'as, il1 ma"llla I ;~ Hal a Ea are nfs lIn<:'a s a an-' 'I',rtr un ee re <l" •• 1"" '1 .,. ~ A RAD '. - I ' . . Mor,i:: Mama lUI .lIo Se! tI fost I 
cească rdat de d"l11re s,w .• nr' celor • l'duc<:l CI g -rm'1lt a fost ~uspend(.ta,: fala Faraonu/u! sa deschisă, atenţia unui "uliI 

l' l' ~ S'A MUTAT DIN BDUL două I.ăr l • Se vor trala urlllfltoarele pen'ru dural" rdzbj'/!/'1I, OJI fi? .0 I Profesorui: Pc'ci o confl1z ,~, Ma- tur măreţ, care furios pe P9~ I ~ GEN BERTH~l.O! 2 IN 

II Il[)UL GEN. BERTH~;-teme: Aularhia ca 'de·e ş" real tate, de a se t păr; !llCnlr le de du{'!eo/'fJl.: r:tz. Fala FunlOlwlu' n'(1 f<1clll de- sărea de oţel se av:lnt4 asu-I

I 

; LOT No_ 6, (CU DouA 
proectlll jlll"d'co colOIl'al şi pol r(O- EslI' suf c ('ni acum I'U slud'~nlul ~ă li cdl Să~I_,scoatd d'l1 apet, r pra aviatorului şi-l răni cn ii - CA!:>E MAI JOS) -

. , • I I - I e rxnrnp' Ir" (1/" 'l s"r'(!- Mor L. Asia o spune (a, Dar dv- :1 IUOlm U I Z IT A 11 SALOAnELE colon al, experlm !.lfe 1Il (0111<'ll Il pre .. n c Ş /s , " ~ ~ .,. . ? ciocul la cap. I ! II _ It I 

creşte .. ianimnlchl' s' relult'dc·Jc, rci lui la !acul!a:ra rI!Spp.,~; veI. o crcdet· UUlliIlIUIIIUlillllllillilllillIlI!lIh.'IIIiIIIIIlIlIlIlIlIlIlIUIIlHlUiIlllIlI1Il1I1U1II1II PEnTRU A vA cmnnnOE CA, 
................................................. Expllcatle. C·t"t- . - ... dat" ~~m,~sl~w~~I~1t~: 

- Tată, dl~ce e~le ne\'o~ d~ mz,]- I I I SI raspan I II ~~V;~/p\~~f~~fE1~:t 

Cu toate că s'a f,'kur cu-. pozitii, efectuând înehiriel'i- I I Inchirierea locuintelor lo'r: ~lt;~s~t,~~eC?rede nimeni,., frOnlu~ de Uesi ~ In PR~~uEML;T{'o_·r.uff~AEL;rR/PA~~cR~ARI[;U~AL I 
noscut prin ordonante şi pu- le cu înconjurul al('estui Ofi- VremurJ gre le I 
blicatiuni in ziare t1ltuyor· ciu, - ashel că li !;e punj~ in _ O doamnă dă un L~u unui CC/'- 1111!lIill!lillU!III!!I1illllltlHlIlIIIIIIII!:i!IUllIllUIUI!1II11111111111ll11111ll111111l ..o@rel~@.l@~@XiiIitfi>@B@I'iJ lOC' 

propri~taril,or. ~c~inăt~rllor· vedpre pentru ultima dată: şelor. Acesta ia Leul, îl 11:1[(1 în ................................................. !a< 
suh .once tItl~ al l~~bl~elo~; c.ă dispoziţiile Decretului-Le- I buzunar şi dă d n cap. I ~ecc 
dest]l!at~ locu11l~e, ,,!~~ :~, 10 i ge NI'. 118 publicat în ?Iloni- j - Cum, face doamna supăratd, i COLŢUL LlTERA~al 
ca:taI'lIOI c,e SUbl~ChlllaZta ~a i torttl Oridal No 120 din ')3 i ÎI! dau de pomană Ş Jl:C, mr-rn I tr.!C 
mere mobl1ate, sa anun e n,. ~ . .... I mlllţumt'ş/ ? l' *) ;. 1 
termen de 15 zi}", OfiC'illl de < Mal 1941, prevad aceste de'l " I U.O m"o. su 

v - , ..,. _ Nil vă suparati, dar pe aces c .... ~ 
inhiriere ce fllnctioncază IA: Clfl.ratll, Iar cel c~ se VOt: aLu~ urrnwr l grefe, am ho/ăril ,ţă Tlml- l' n 

Prefectura judetului, locnin-' te dela ele, vor f] ~anct'OYlatl i lumesc nllmflj dela 5 tei in Sl1S, Pâ- Sub streşina nlivalI1Îcelor doruri, 
ţele devenite libere, totu'Şi u- . conform Ul't. 19 dlO Regula- 11~â la 5 Le~, dau num'li eli/l cap. Ce atât de mult. te părândară, 
ceştia nu execută aceg~e dis- mentul de lnrbiriere. I Incet 'mi te deşll'i tu 'n rânduri-rânduri 

~ lJ scţjlznbd Nespus de mândră, legendară, ..................................................... __ . ,1 
- N'am n mlc 1mpolr.v" fip u

lu: că a; un :uh\ dar nu "l'cau I n.~E""1l • __ 
să-l văd mereu pr'n casă. " 

Viena. - Anem'a joacă şi ~$Iăz: i constată în scurt l'mp o t!1lbunăti'i- i - N'aveţi n'c1o gr:jă, doamnă,j 

Te văd colo... aproa pe-aproape 
In broabăda de culmi albastre 
Şi ascult eum gem adânc urile 
Şi lacrim' văile &ihastre . 

tale t 

. un rol des luI de iPlportanl ,-,u loa- i fre cons'derablă a stări pac'enlu- !.căci cu am oh ce:ul ~ă-i sch mb re- f 

te c~ ea nu se ma; constată alâl <1e I.u i, In afară de aceasta, tra13m '11- ' pede. Te văd ... în portul alb de sărbătoare 
adeSe<'Iori ca in fmpurl trecute. 1 tul mai cuprinde şi consumul de In zarea clipelor mai bune 

/" 

şi 

os. 
, nir 

sia 
pă 

._~~ ,: or 
nc(] 

-li 

de 
in 

Felur:Je in care se . ,arată l.ceaslii Il ac'd clOl,'dic, pe e.ll'e p!l~'pnlul il ReflectII Şi 'n şoapta unui dor din altă lume 
stare ,bolnăv.~,ci,oasă a omuiui ~unt: ia tn, formă de tablete'"etc, Odat~ _ Care c deo5C'b'rca d:ntrc () fe- De vorbă 'ti stau &~â tea a-ţi spune ... 
anem'a pcrn cloasă. o tmu')!Uav re ,ce e,fra globulelor roş 1 a fost r - m~ie ş' o oglindă? I ("D n volumul .. "MugUl'l.,.') LUCIAN COSTI ua~ 
mai In toate cazur le foule pr mei- d cată la normal; este suficientă _ Feme' a vorbeşte fără ~ă re'-
d'oasă, ş' anem' a secund,u'i'i, c:tzul lunar sau odată pe două luni o 1n- fi • d ]. d fIn t 'a"- I ........................... O"O' ..... , •• ~.~.HI.H.M8, ... _L S 

ccteze. pe can og 'n a re .e c •. a L S 
ce! ma.! des. jt:c",e cu exlraei de f c'~t. p.~nlru a fără să vorbc,lIscă, 

Cauzele pr1mului gen snnt deo· împJedeca o rec·divă. LI psa de luraJ e in Anglia scadtŞ"a 
camdată pe dea'ntregul lleCHlIOSCU- A?3 humlele anem:J ~ccuncta .. e Cum Jnterpreiea:zd numărul vitelor ' d! 
te. Anemia pern'ciOlsă se comtată .,unt cu mul' mai numerO:i~e. f ind 
ma: ales in etate ht1111tadl, d,:rJpo- proyocale de mnr: pi('rdpr; de ~ân- - Ion ele, tatăl tău are scorlrtt.'nil 
tr'''"ă la bărb:Jţ' şi ft'mc~ ~' sc ma- ge d n oarecare motive, de nutri- Tu nu treime să te mell joci cu alt" 
n"fcstă la inceput în ().bo.~e,\lă, şo- ţiune falsă sau insufc;enlă, de şc copl,<, 'răci tronsm 'ti boala. 

tat 
Stockholm, - Lrpsa de furaj~ tn s'a văwt s"/ t, de a dec/arv, (ti i 151 

Allgl;a s·a fllăsprif in urma nes,).~ - trecut impprlur.le de (urllj: /lI I ti 
r,j Irl1nsporlur;lol' d:n ţări iriJllS- Angl"ei se lIr ien'au dupi'f llllmdfl UŞ(] 
oceall;ce. In baza IUlei ordonante a v /e/or. în t,mp ce in prezcnt, si \lle 

m'n slerului de apr,w/z nnm''1 (On- cur'le de v"ie trebue să! c dec mi lpO 

"ăre În mers, vâjă:t în nrel~hi, ame dere indelungată în lncăp"r; tntune - ..... :u se poale, domnule l/(,cfor, 
leii şi câteodată nădul. Pi?I:'c1 şi cate de inlox;c~t'uni chron'::e eu esle doar tatil. vitreg! 
mll~oasa dev n, d n ce în ee mai plu~b, benzol etC. 
p~lide, AdeseOl'", însă n~ în _ tOf1~e Anem' a se man'festă câteod:lIă şi I O gafiJ. 
cazur:]e, se CO~ls1ată d spcp';le dm _ , . .. . ~ I •. 

glrz, cifra de an 'mnle a Mar'~ 8r - te En proporf a contil<1ld d sp0!11[l / .; a 

tanii urmează si'f re drn nou seă- de furaje. In caz dar.d tăran'f n. E 

mac ' sângcrare. In acest caz g'obulele ro Ir tată. C ne 

mine. aveti toală faţa zulă cu 300.000 an:male. Cu pr"v're 'vor Ii'f a de bunif vo"e llumărul C fa 
a fost dobJocul care' Ia s·tuaţ'a lataM fI luraje/or eng:e- rul de v le, guvernul va păŞI I 

cauza l"psei de acid c10r dic tu sto_lllllr o d spon b.hla.te măr.ta pentru j' :- \ al de 

, .. - . d y',a ras? 
Sângele arală Ul'mălolrclc l,3rt"- j Ş j, sunt m'l: pu\m numeroase ŞI e ~f' '1 

ze, ministrul aprou!z nnării JIlJdson suŞ: la luarea m(lsurilor l1eCC/i!1re" , C\~ 

, . . ,..,..: ',- " am ras s·ngur. cular"tăţ: c'fra globulclor roşII, C::.-I ob celU conţnând totod~lă Ş' ma: 
re tD stare nOI-mală "e rid că la puţină hemoglob'nă. Fonna. lor ...................... .. 

c;.nd. m'Iioane pe u? mil"metru I este tn sch'mb ca şi cea Il globllle- I LfJcomativele sunt mai 
pătrat, s:ade neco?ten~. . ,lor sănătoase Tr~tamcntul constă I . ". 100 

"Festivalul artistle 
romAno-german dllr Arad Impotr~va aceslel boli, cIre până 1_ ". . ~ . teftlne ca acum 

Aţ' . f t t'Iă' 1ll 'aprov zlona. rea mărita a pac entu t in 

Din Inilia,tlva Garnlzoanai I Festivalul a luat sfârşi~ ! 
acum «:d va a n a os ~oco, ca " , '- , , '_ dea n 
neyindccab:,Iă, tntrucât :ned camcn- ,u cu f.er Ş arsen c dnpt slJmu 

Arad, s'a organizat ieri, G {"tJ,- i intr'o atmosferă de ndânc~ E tele tntrebu1nţale de ob'cciu hnpo- lente pentru for~are.l globulelor 

tr:va anem-E:: se arătan I fi incf". I roş'i, Primul este luat In form1i de 
cace, se tntrebu:nţează acum cu Ilab1ete,. l ch de sau apă izvoarelor 

efect u·m·tor exlract de ficat, dat I ferug·noase. (Franzesbad, D";a El
bolnavului mai ales In formă de In- ster, Izvorul Duerkhe1m etc,), al 

jecţiun'. 1hi In tOiiteca1.Urile se doilea mai ales cu injecţ'un i . 

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

Trupele germane ies d'n avionlll de lransport care 
Creta 

le-a debill"C(ti In 

De necrezut şi totuşi ade- lie a. C., Un foarte reuşit fes- i frăţietate, cântându~Sell1ar-~()a 
.vărat. Azi, când preţurile au tival artistic, românO-ger-j şul "Deşteaptă-te Române." fU] 

ajuns la cifre astronomice, m~:lD, in sala Pal.:ttolul Cui- rităţile şi un loarle 
in sfârşit există I~eva. Cln'e tural din Arad. t publi.c. eâ 
costă mai ieftin ca acum 100 Programul a 'ncepul cu 
de ani, Este vorba de loco- Imnul Regal român şi cu 
motive, care - după Cl.'m Imnul german, după care a 
arată o statistică apfi.l'Ilf.ă în vorbit d. Inginer Romul Căr
revista germană "Techni- pinişeD,. directorul Liceului 
sche Berichte", - deşi 'pzÎ Industrial ,.Aurel Vlatcu," şi 
sunt incomparabil mai mo- d. dr. Rampel Alexandru, 
derne şi mai puternice, pre- avocat. 
tul lor este totuşi mai mie Conferenliarii nu ~ubli
decât acum un secol. 11llr'a- Diat legăturile ce au. existat 
devăr Iocomotivele co~strui- intre RomAni şi Germani, 
~te in anul trecut sunt capa- carI legături S8 c'mentează 
bile de un randament de 65 puternic, prin incr\lei~area 

5'11 des<hls un nou 

magazin de 
gbete moderne 
pt. doamne. domni şi copii. 
MarIA gata şi ]8 comandă. 
Material gara.nta.t. labricsţie 
proprie. Preţuri convenabHe, 

fac şi reparaţi uni 

Proprietar: N. 511(111 
Arad, Str. Emineicu 3 

I ori mai mare. decât ure1PR de arme, intre armatele ro-
din anul 1840 şi pretUl unui mâno-germane, ce luptă &len- II murit [ti mlllnsem~ 
"pacific" cunoscut :;uh <lfmu tru distrugerea bolşevismu- t. 
mirea de "Der Agler" (Vultu- na' Islorl( df ar. , 
1'111) costă la Nurnherg-fa- lui. itulian 
hrică 2 RM per kg. Aceste I In restul programulu1. s'au In Sania Marghe~to ldngd (ie' 
locomotive sunt numai de executat diferite opere ş1 cAn 

1 

nua . a murit recent cel maÎ lns·rm' 9,2 ori ma,i grele C~. acelea lece naţionale, de muzica şi • 10-

I nal istoric de arid ftal, an, Setla 
de- acum 100 de ani, da~ ran: corul regimenlului "Cloşca.," rui Adolfo Venturi. Venturi ale 

! da~1Pntul ]~l' eSetţeUld,elU65 e~trell de sub conducerea d-lui 10-- amorul celei mai mari istorie de 
I ma' mare ŞI pr, . ~ ItI ,. ' O' I decât a şa.ptea parte a ace- cotenent Bo to. arlă ltalla~d, o lucrare tii c:nCI II 

'Iora din 1840. (RDV), 1 Au fost prezenti toate auto ,lume iJsupra muzeelor italien~. 
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, ' 

lt~:!lIr::II!~~ed~~i~n~::::.; _ sbumhtar~ 
igur că puţini sunt a-I' mandalltul1..1i supi'cm al ar
are ştiu că Feldmf\.re- matei finlandeze a sUh'nit un 
finlandez Mannerheim, 1 mare interes in cercurile 5pe 

reprins in anii 190ti-- cialiştilor şi Societatea Sue
o călătorie de tlxplorări deză de Geografie a; acordat 
ia şi cu acest prilej a Feldmare~alului 1\,[au11e1'
lit harta unor regiuni heim lVledalia de aur a 01'-
le.ct necunoseute pe o dinului Hedill, pentru rt'zul

, ţă de peste ~WI)O k 111! tatele geograJice ,;i mai 8,]('S 

tive independente el'" cartografice obţinute tn aCt'a 
a. sa, lucrarea asupl'aJ re 
Iclor acestei explorări stă călătorie de cxplO"ări, 
utut fi publicată decât efectuată intr'o regiune ne
ul 1940. Lucrarea (;0- cunoscută. (RDV) 
........................................... 

DiJtrulă de recunoastere 

Stukas atacă transporturile detrupe sovietice 
- de Ha.a R. E.rt:, corespondent de rd.:boJu -

(PK). ~ Pe ',eee zi dr'Jmfll tle-j Jn'li vedem decât sfărăm'turi. jăra
rlan pe care trebue sd-l facem până Ilec. flăcări şi fum. Lângă gară ză
in liniile inamice, e tol mai lur.g, rim o coloană lungă de cam oanc. 
Pe fiecare ord trupele noastre Înaln care parcă aşteapt,ă să le y'nă 
tează fulgerător, ocupdnd tlnuturl, rândul. ' 
care nu pol fi măsum/e decd' În 

mlliti kmp. Peste tol urme prr,aspe
te de incendii, Indiednd drum.1l re
tragerii contlnue a duşmanului 

jUo/oarele vilezelor noastre 
"Ju 88" care se fndreap'ă spre 
Nord-Est, răsunămonofon şi gl'(;1J 

ca n'şte orgl. Plutim către o In.e 

*r.-". 

Cu tunurile de' .. 
bord contra 
camioane lor 

Nu le lăsăm să aştepte prea mult. 
Ar fi nepol t!cos. O eonoodă gror;::
n'că pol'1lcş(e de pe bordul apar:l-

te/or noastre, lransformdnd coloana 
într'un râu de flăcărI, Nu mat avem 
ce facc. Ne aşezdm din nou in 
formatle şi cârmim spre Sud- Vest_ 
Cred că putem fi mulţumlti, ş: .al 

mult decât mulţumti. 

Câteva minute, l]Jaj târzIu Inldl-
nim aerodromul asupra .:ărwll am 
des/ăntuli eri un alac maslJ. Un tun 
antiaerlun lr.Qge câteva focuri 1 p
st de conv:ngere şi 1 p'si! de efect. 

(ESS) , 
ferată, care. dupd ds/rl1gerea pr

l
- R~, ____ a __________________ • ___ 1I! 

meI şi a celei a doua, a răm'lS sin
gura legd/ură ferolJlaril cellre 

locotel1t'nt ş; 10 oameni tre-: luna şi steHl', Un intun~r c ca pă- J{lnsk. Avem deci tol drep!ul să ne 
• facă o recunoaştere pe o ,11- : cUI'a, pe care furtuna il face şi mal aşteptăm la o puternfcă upăr'.lre a 
jreccască. Marca Egce e 1111- ri>(,t', ş: ma: l1l'grn, In sfârş:t, după ei de ciUre antlâ~riana sOIJ,eficd. 

Banca Populară "Ardealul" 
Societate Cooperativă Arad 

R,albastră. yăIUI'clcle se jO<!t:ă o noapte lungă ş' gn'u, incl'pe să Curdnd apar prlme~e trenuri de 
'n!ce pe lângă ţărmul Insulei m'jC'asc-ă de z'uă: Se yede ţărmul. transport. Par a fi trenurI <le CfplO-

5. Tot aşa de limpc% Ş laI Dar vasul joacă În VO;;l, y,llur:lor şi uizionare,' lneea'rcă sd fugă d1Iw'n
sunt ochii locotenentulu nu ascultă' d~ lopepe care Il ln- lea noastrd cu presiune m~:t mă; 
r mcşte din partea comall- dreaptă ciilre pămantul din zare. E sunl 'ncărcale cu soldat: bol

m's unea: "vot face o tâdt mereu spre răsăd. l~ fine. şevic:', Trupe care se retrag in. !(Jta: 
aştere asupra pos,bJ:tă\ilol' după câteva ore, Lesbos e. ylzb Iă. uijeliei tancurilor germane, PrIma I 

, le oferă terenul, pozi~i lor Toti ochii o pr~csc :u, atenţ'~, Nu \ "bură/ied gmsă" pentru ,J!lnko~rel(' 
• e şi fortificaţiilor de pe insu- se poate deosebi n m'C pe insulă, noastre. 

4 t1euhll un mallazln de (OIOnlale In Sir. Borla No. 1" 
(Palatul Neuman) 

• 
In acest magazin 8d serveso tot felul de col')olale, dellcatese 
şi aromate la preţllrHe ~eJe mai avantajot6e.Penlru SO(letorl 
se 8cordA redu(erl spechUe. Pe aceasiă cale iOYlta.m_ 
lo.istent publicul arădao să S8 iDscrle ca membri societari in 

cooperativa noastră. 

.&1 L: == 
os, Pe dt pos b:l evitaţ' or:- Ved(>re'l e imp'edecJtă de ceata ce

RupeDl llnla 
ferată 

"Iraft dureh Freude" cea mai 
fiiatelistă de lume 

mare l1uş:e a d'm'net i. Ce s'o fi ascun
sIa e m S'Ulll'a, ş: nu e uşoa- zând inapo:a e'? Răspua;;ul il "a 
pă scurt rmp apare o b3rcă da In curând m:siunea .::~re trobue 

, lor ş: pânze, lin cuHer pescă- indepl'n;tă. Escadrila d n fală :sbo<l!'ă că1re Ot'g8n zara n1ţ'onal.soC:al l stă a celor ma' multe persoane. Acest 
ncor,at pflllă acum in golful C:'îlrc ~llliază, ancol'Wc. Trupa de pr mele vagoane. O Jertra uşonră 1,,Kraft dUl'ch Freudc" îşi dă oste- lucru s'a adever:1 şi de data acea-

al :nsulei. Yasele de fdul recunoaştere sare pe ţărm, lkbar' pcnt~u ~ocllI de ,iad: pe cal:e e,a Î! '. neala să ob şnu:aseă mil:oanele del sta: odată cu hotărâre:! organIzarei 
nu au compas şi n'ci alte a- I carea n'a dural drcât urc m nule, ~{'cs~antu'e. Artllerl.~ :mt aer an~ I memhrii ,cu slnîngerea mărc lor de a .strânge mă,rci poştale pr n~ şe
de na\,'gaţ e. MCl'g d'n ;n-: In lung ş' lat nu sc vede Il mic, ln- supă un foc omolllor. dar hom poştale ŞI alle obiecte de acest fel, zătofl comune ş; regulate, numarul 
insulă OI'; pcsrUl.$ dealun- suLa strânCo3să s(' înl ade in tita bele .cad calme una d,upă 9.Jta, l~e o rn şezători regulate, Dllp>i (um se membr.lor a crescut slm\'lor, Az' 
3st(';or, Aşa că se aplică 11 : soldaflor: tl'ebuesc I ('('('uti vreo :ungl":,e de mal multi lne1ri lima, a sIc. filater'a este ocuP1tb. de prc- I Ol'!~all z"tia numără numai la ace.>t 

u z'caLa: să cerci m:llca CII i H100 metri inălţlme. T nulul e fără 10:,;1 I leralmente desf nţată. \Qr d lecţie - natural in ImDul 1 bc>r - cap:tol peste 100,001) de menlbrii, 
L Soarele f. Îllcă sus şi ar1ltă ,drumuri. D n câ1ld in c:lnd intăI- trebui sâ treacă multe ;f.'l(! până să • 
L Soldaţii s'au tntins pe scân : nese câte un păstor sali localnic, f e reparată. d!lcă, b1neinţele'i, le t.HI.H.t4 ••• ".tt.HI.H.t~ ....... It.HI.H.~ ...... It.HI.t4 •• , ...... It.H.ti.11 .... ,..H1.H.t1 ...... i4I.HI.H.D1 •• HeMi4IHI.H ........ I4I .. ~ 

~ ş> odgoan<'le de pe punte.' care r pr:veş\e cu of'hi llln.ri. Abia vor da răgnz. trupele g~rmlnc, 
1e au găsit un locşor gol. Mu- : dacă Îşi d~u seama dl SUI;t soldar Loromot'va a fost lOVită în pl'n Programul jocurilor dela SaliLurg· 
, dcsllll" pe bord <::', annele 1,',. germ~nl·. Se gAn(lesc pO'll~ la· •• cre- şr

i 

asvârrtă mal încolo. Vagllauele J S 
"" ,,", L ocur1le dela Sa!zburg, ce se vor certe ş' piese de featr'l,. e vor re-

, tat de mliite orI' ce pot, D n I dinc'oş;,I' pr',etenl' englt'z" care. următoare, câteva, ard ca It'Ştc fă- , I t 2 2" A f' I {I I D J .. , .. , tme n re Ş; 'J ug'lst a. c. vor ! p,'ezen/a prin re u ,e -7: '" .ln uan. 
r O"~ sl~ n'cl' o gr'J·x. ,'e~ll n'ulte tr"bur1·n n, c'ast X In- cii. Iar sold3ţii ies şi fug ca potâr- "10.1' F '. C l 1 R 

R, " " '" • , 1" L " v,z'tate în cea mat mare fi'1rte de; .... unta lUI -garo, " 'l/)a rru 0-
lII, tn~:lltează mereu in larg. s' 111". n'ehile să se ascundă in '"asele d(> 

q , " soldaL conform O1'd nuilli D:ui Dr. i zel ar", concerte date de -F larma-
"1 uşoară s'a sch'mhat înlr'un TI'('hul'sC invinse multe grC'utliţ': pc marg:nell terasamonlulul, Y'ne Giibbels, M1n:strul Pr')IJUyarld~i. I n'ca din Ber/1n, sub ronducereaJ)r. 
I utrrn'c. Marca se tncreteşte "Dnul1ur'le nro:lsle, ,arşltă, locuri ne un al doilea tren, se c OC1cşte ~i P . K B h i 

J' l dera'ază, E o învălmăşeală de ne- rogramul pr/.'uede opere, ron- ari o m. i' C, 
z'.lPO· valur'le se fac tot ml~ : cunoscute. Trupa îna:nteazli ho t ll-
I ; alr:Jr~ă ~!l creştele inspu- !dUI către orăşelul cel loai lprop:at, înC~lpui\ ,~ ~~;~~~~~~I~~:~~I~~~~~~~~!!!r~~~~~ 
n E cam tngrijorălor. f indră I Mythyma, Aici trebue să fe ceva, ~Esc.adr.~a noastră ~,reaza ~,nlm i(4 t~ 

ra vrrmca se sch;mbă foarte: de aflat. Un sold'lt e tr'm's tnclpo' catre ~ară, unde ma~ sunt ealeva [t H m o g 
! să dud! yasul denillaglll coastei. trenurl de transport încărcate g~la. ,i... v -1 d' d ~~ 

e.: CU cronom'(l f!ăcăule, nu d~ ! Pr'mii grec: v'n că're soldaţi', A- Se petrece acum ceva ~e 'l'men' ~~ ai e ooeasa )·u ra tu 
rl C ne şlie când mai vedem ;ceşt'1 îşi prrgătesc armeie. dar dintre noi nic, n'ar f2 ~'Si\t wărl'r. ~ • ' 2 

Spune ollporalul unu' !numai ca pl'ecauţ'e, Nic: o rezs- Toate locomoHvele parasesc vag~a.- ii,f "AI 
: d care lnfulec! cu poftă din- !tenţă! nele şi, pornesc intr'o goană r'l-bU-1 ~4 t~' 

I ă d d ~ f- I d -' Aducem la cunoştinţa onor. publicului că, ,.. :andv'ci cu unt ş' c1\mal pe I O:lmen'! nu inteleg •• :mic, până in. leş'n ~ gara pu a'll{ CII s: i ~ t,'" 
pe a D~ te t t 11 băile Moneasa au deschis sezonul cu înce. '.il 

1 ne in stânga, şi ('u o halcă:se găsC'şte un tâlmac'u care le pune; f cI' re.(, Val JOCs'ts.un ma' a nta UliU ~t pere dela 15 Iunl'e 19 i1. Dt·recţl·u· nea Reaio_ t:' 
ină in dr('apta, După cină Într('hi'ir:le 111' "d plomatlc-c", Se ye- : o n ern. a eva p l'a e pr ~ F. 1 '* 0& ~ 

:i~ se inl:nde cum po.::t,te pe" d,e b ne că localnicii h;)ha. l' nu ,gU I mesc lovitu,r; uşoaF~. E o horă dla-:' nală C. A. P. S Arad, a pus la dispoziţie aAf" 
~~E cam greu findcă vasul e ;rc să fa('ă cu soldaţii. Le spun căin volească, Ne-a mal rămas o. oom- ~~ automotorcu legăturătatrenurile ce sosesc .:» 
r·~()aplea e rece. i !0{',11 tatca nprop:ată, la Petra, se I M! Cade drept peste o lo~omotlvă'11 [4 ~1 -:1 
"'ul s'a înlhprJ1. O căIător'e ",,,fIă un rrgmenl grec. Sunt rât .... a pe care exploz a o face să ~al'ă in ~d din Arad şi Brad la Sebiş, pentru .lt oneasa .~ 

h ăţ' ,=_ zilnic. Băile au restaurant cu preturi COD-
oasă. Valurile spală pun k'lomrtr; până acolo, dar e deajuns uc 1. ,fi Venabl'le ş't orchestră de ţ,'gan]', excurs'l' şi .:» 

câte 01': prora se 'lfundă in' că au sflat-o, Atacul a durat câle"a mInute, Şi 're tJ 
lalaz, Spunlf'gă, plesrăe şi Pr'inc'pnlul este (lClim ('~ tntpa escadl';l .. d,fi cO'lda formaţ;ci lI'a ~ alte d istracţiL Preţurile camerelor şi băilor ~-= 
, iar no~ii ~onesc ,zorit' pc ~ă'$' pună în s'gllranţă informatia apucat să arunce nimic. lur În("-(!pe ~ extrem de eftine. frospecte CU natBIiI 18 cerere. .;1 

nd "1 descoper:nd mereu dl,1'ilată Coboară spre ('oast:< pe goana trupelor bolşevice către !>at ~4 ~ 
v" , " ' ,ii i"J:i ~~ 1'1111' ,'III!" ~'IIII' 'IlII'th"1l' 1'!l1P - ~ .... '1~'IIlI',,~ ,'f!JI ~""'~I~,~~'l:!!'l'~'ţl 

ş; escadr'la d n urmă işi aruncă ~~IIIUI~!Umllilll!l1hl"ill!lml!I'I!!1!~'lW!II~~~~\!!!1,~J.'1!lţil1i:!'i: .. j~.> R~':!ts!!\j~"~II!fI'iJII.~IIIIUi'IIWl_ 

{' ......... "' ...... , ...... japo.nL;z. b J3~Ti fi" Osh ma, îll momentul :;osirh 

bombele in acest cuIb de y1esp:. 
FIăcăr>le lzbucnesc peste tol. Nu 

..... ft4D ......... 8 .... ~ 

drumul cel mai scurt. Motorul vasu 
[u e pus in funcţ unc ~, PE' la ora 
7,30 după amiază toată lume,a e d'n 

I 
nou pt' }Jord. Se ridică şi pânzde 
:( barca e impnsă În hll'g de motor 

I ş' vânt. 
'1 Aşa dar numai !5 kilometri de 10-
I eul unde alicorascl'ă se gă~{?şle un 

I 
regiment întreg. Planur:le ~i schl
ţC'le coastei ,şi locur:lor de ancorat 

I sunt in buzunar. Ms unea e inde~ 
I pl'nită, Mai e de făcut a~uill o lun
I gă cale pe mare, până la Lemoo1. 
i Un locQten~n~' şi 10 oallli'ni au tras 
10 rf il! in Jargul măr'i. O r:aitll de 
: 42 ore pe mare şi uscat! Aceasta 
! este infanter!. gt>rltlr.anll Trupele ind gene ale (Irm(l~ei li<II'ene pe froniui din Kenla .1 

!2 • 
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:,sob:;:::f:~l:·~·u;:v~ice Lichidarea B e s p ris o r ni k ilo ~ 
I 

Un episod din lupta avioanelOr! de B .. SolonewJtscfj 
de vână10are germane l AtJtorul rândurI lor de ma! jM. ~ iosl tImp de 1If (mi cOIu[w:d-
fie Dernlulrd Pfo.dlli. eOfeSpondf:ol de rGzbolu' - I forul tineretului sov:el.(', dar slua tia i s'a părut atât d~ Inlolerab:Iă 

(PK), - Aerul este pl Il de "â- mai plutesc sau bomb:lrd"ere prăbu Incâ! a trebu:t să fugă d Il "raul sovie/1c", dcsvălu:nd marea trage-
jâtul motoarelor şi deasupra pă- Ş ndu-se ca nişte tort~, Atmosfcra die, care se petrece fn RlIs'a, In cde de mal jos desvăllIe mIjloacele 
mântului se int'nde un nor gros de e pFnă de râpâ;tul armelor de Jle (Iare a uzat Ceka, spre a I:chida marea armată a Bespr,sorni]('lor, 
praf, e,ure ne inăbuşe incă de azi bord, aşa că numaJ foarle puţin: sau a cop!ilor părăs ti, o (JUă eonsecin/ă a atrocltăplor bolşev:ee, 
dim1nca\ă şi nu vrea să se impră- bolşevici au reuş"t să ajungă acro- S d 1 T k 
şfe, din cauză că vânătorli noştri 'lJortul şi să arunce câteva bombe. (ES). - In indcpărtatele bvr,~- 1 nale," Dator:tă aceslor melod~: im comuna de lucru e a om') 

, . muri de pace un comerc:ant ogat I puşQare, inchisoare, muncă slln:că, incepu, pe hâl,tie, ex lstcnl a, 
, ;!Iterlzea,ză şi decolează neintrerupt. t co P'l Dai' acestea nu au cauza "1' ,- d:n Siberia a constru"t aproape de au fost create cadrele bespr:sorn:- t In 1929, când sosi la comuna d 

Fiecare aviator care se înapoiază, D ~ t' I 
gubă însemnată, upa u el' zare i Tomsk, pe malul fluviului Torn, o kilor, urmând ca prin ele să se li- ,Tomsk in calitate de pro!esor 

este încărc, .. t de succese, şi :->ubofl- ă d I I 
vânător,i au căutat s a une rezu - :mensă moară cu aburi, Când in- chideze maladiva apariţ'ei, Cu o l' "educatie fiZICă", cunoşt Il\clc 

terul de servIciu e nevoit mereu să "1 't"' A fo·t latele şi pro wle v!e orlel, S cepu rcvolu~ja şi ţara era slrăb.'i- mână GPU creia Institutia hespri- eare le-am făcut in căIător,)lc 
ia o nouă co.aQă de hârtie, s~ 'n- "'b"l ~ n 

}nsă aproape Imposl sa se reco - tută de ,.incipiul len'n:st, "fură sorn'k şi cu alta o lich'da, voluntare şi involuntare d 
registreze nou"le rezultate, să ţină 

st'tuie mersul luple1, "Eu llm vă- celor cari Iau furat!", clădirea imen In consec nţi au fost erc ale rn.li Hl<si'Ci, mi,au povestit felul, în,~~. 
ev,denţa nouilor victori~, ' 

zut doar cum ,au căzut de sus", po- să zăcea pe jumătate in ruină, gt'a multe "comune" ale GPU-ulll', cu-: au pelrecut prima iarnă în ace 
In flmp ce aparate1e sunt din vestea locotenentul E., "patru d"n murile şi uş~le erau sparte, intreg re să se ocupe de transformarea; comună. Au fost trataţi după 

DOU puse la punct pentru sbor şi' ce!e pe care le-am alacat, le-am inventarul furat, doar marile soc,- acestOr dellcvenţi minori. TI'ansfor- 1 mul comunist: Qr i .. , orI. nri 
tncărcale cu bo.mbe şi benzin~, văzut perfect cum s'au prăbuşil." luri de Per ale maşinelor dela par- mare~1 se făcea în conform!tate cu : tar ceeace vă ordon:im, ori 
avem ocazia să ne întreţ1nem cu Fiecare d'ntre avlator'i (':'Iri :m ter au rămas intregi, spr'tul GPU-ului şi c ne nu se in-' crăpa, Trecură multe ~ăptă 
YÎcto.rioşii vânători. pornit împotriva roş lor, a <lvut In 1924-28, GPU-ui luă în proecl tegra în acest cadru, "era I'chdat: până când t'nerii ,au reuşit, cu 
Compan~a era tocma' in rep:Hls destulă treabă azi dim'ueaţă, şi n'a lichidarea besprisornikilor şi condu 'fără nici o. dscuţ:e, Cu metodele terile lor propr\ fără r"!II0~t 

după ce cxecutasc un sbor in zoriI rost unul să nu dobaare măcar un cerea acestei lIchidări şi-o. asumă ale Cekei, .. şi fără o conducere adeqU;ltă, 
zilei, ducând o luptă Cu vânălorll avion, :aşa că nua,'ea t'mp să se Dserchinski cu "metodele lui pers 0- In Hl28, GPU din Mo,cnva a. facă locuib'l nn etaj al Imcllse: 
roşii" Deodată se anunţă un mare intereseze de cele ce fac camal'az: ajuns la concluzia să crc'eze o ast- . dir~" Pe gerul siberian, când m 
atac al bombard"crelor ruseşti, fără •••••••••••••• , ..... eeocM

i 
fl'} de C'omună şi la Tomsk, şi u.,t •. rul coboară sub 50 grade, 

săi, Totuşi d'n rezultatele generale 
Indoială cu inlcnţ1a de a at.'tca" acro ~ O D 111 ! fel vechea moară se transformă c:tii dormeau noaptea pe jo,>, re'ese că, tn timpul acestei s;ngure 
dromul, care se găseşte doar la câ- . Într'un insftllt de educaţ"e. Organ'- câlz ~du-se 13 un foc anemIe lupte au fost doborile nu mai putm 
ţiva km. in dosul frontuluI, pe care. zaţia It fost dIntre cele ma: simple: p" podeaua de c'ment. Mulţi f.U 

, de 15 bombard'ere ruseşL l' -răsună bubuiturile grele de artlle- d'n MOSCOV.'I sosiră m'1i. multe tre- !Cercat să evadeze. Major"tatea 
rLe şi constituie punctul de plecare I După câteva 0.1'1.', când o~~eni~ şi alte obiecte, nur: de marfă d:n care au fo~t 1. au fost prmş! şi împuşc~tC 
al 'Companie: nQastre de ,'âniHoarc, '1 decoLaser,ă pentru o nouă ~llsame, scoşi peste o mic de tineri şi !ram;- ~ mulţi tineri m'-:ll.U pov,~",tit că, 
După câteva m'uute primii soli sunt a pan'enlt o comun1care, pr,n care din cauza mutării, porla\i sub o pază sevel'ă la moa- cel aproape 1000 de "comllnarz 
in aer, gata să {aeă f:lţă inamictrlul , s',a confrmat că In cursul a~estei ră, Era tocma' o toamnă rece, ,,1_ cari au fost condamnaţi pieirii 
şi n'a trecut măcar o jumătate de lupte, care a durat doar 5 m nute, I de vânzare. l' berlană Sute de fneri pe jumătate acest loc, an mur'! în cursul 
minu"t şi' pr ~ul dintre ~ariI,e bom- au fo.~t doborîte 18 bombardiere I ~oi Int;e 12 şi 20 'In:, au fo:;t lă- .1erni aproape 300. Faţă de cele 
bard1ere se Ş1 :află In flacăn. Peste bolşeVIce, Alte p.atru ~u ~os: dobo- II It A 0, l' saţi de capul lor. Mai. multi <>l1 l r1 i am văZUL s"ngur şi, de dite şI' 
tot o vâl~oaTe, furtunoasl:i. intre rîte, de ,a~ărare~ ~n~'aer~ana, :l?a I 'le-au fost dati ca Instructori şjaju- '. in legătură cu aceste ,'OI11lmr, eill 
Messerschm1tl-unle noa~lre ŞI bom: . încat av,at la , SOVIetica a c1cven_ t l~ lIul. (BfOI 11 fi. 1. tător:, şi au pl' m't ş: ceva mater'al 'mi se p~rea foarte reală, 

• bard1erele bolşeVice. Orl Inootro n1 I cursul acesteI scurte lupte mal să. ......................... şi câteva scule, ,"AICi aveti ('.U:;;l ~ Dar cne ya ~wea vrend'llă 
se ~ndreaptă privirea ,nu vedem j r.acă cu 22 bombardlere marI, , asta, instalaţi-vă cum ])uteP!" Dru- "jul să scrie adevărul asupra h 

decat aparate in flăcărI, care tncă I (ESS) 5 ~ O 1t T murile dela moară spre oraş şi sa· zitoarclor c'fre ale." v'ctlmeloi" 
................................................ tele -din imprcjur:m' au fost Închi. i ticei de "asanare" urmăr lli de 

se de către patrulele GPU-u!u' şi 'Ire GPU-ul bolşev'c? 

SIAvlrea memoriei soldaţllor . 
eroi români şi germani la Arad Pentru ehamDionatul' 1. • • 

Duminică, 29 Iun. 'a. c. du-]şi a sfinţ.ilor. Cuvântarea P. german de foot-ball Documentele vOln,el german 

• • 

pă terminarea Sfintei Li!ur- 1 S. S, Episcop Andrei a pro~ Jl'filioane de germani aşkap17f cu de intelegere 
ghii, 1n piata Catedralei s'a! dus impresie deosebită asu- blIcurie marele eueniment din S/a~ . Jalll 
oficiat un parastas pentru! pra credincioşilor, cari cu d:onlIl olymp'c dela Ber/ln: cele Berlin, - P!lb~lcaţiunei de docu- \ solidarea politică a Barcun'lor. lofi t, 
soldaţii eroi români şi ger-Ilacrimi in ochi se rugau lui mai bune, echIpe germane dIspută mtnte germane cu pr:vire la COfl'" aceeaş ocaZie, CCJIlcelar,ll rUlc; ll!leaj 
mani căzuţi In războiul sfânt I Dumnezeu pentru izbânda pentru ult'ma dată camp'onatui de I f/.dul cu Jllgoslav:a ŞI Grec'a. i se i expr;mase Interesul germ'ln de c i 
din Basarabia Serviciul di- armatei române. foot-ball al Germaniei. I atribui la Berlin o insemrlăta:e po-' Jtlgoslavie putem că, o/,?r:nd Iv! nOI 
vin a fost !!Ificiut de P. S. S, După aceasta dl. gen. Ma- Mai mult de 200 echipe au IU<lt liticd deosebită. mai ales fmrflcâ/ Od(ltit BU/le/e Serv cii ale r;erman;e ri 
Episcopul APldrei Magieru, nafu a ţinut o cuvânt are in- p,1rte /a aceste concursuri, cari de ea documenlează din nou prlnc:,:l- penlru a promova o fnţckgae lU lu 
asistat de 10 preoţi şi 2 dia- flăcărată asistenţei şi arma~ data aceasta rşi găsesc s{drş'iu/ le pozltiue şi paşnice ale politice l gos/avo-ungară, pentru ,'are Germ re 
coni, iar răspunsurile le-a tei, arătând, că armata ro- mult aşteptat. Rt;ichului fn Europa de Su1-Fst, nia SIl oferi se şi ca garanUI.. Vred n~ 
dat corul păr. Brândaş. mână de azi învinge toate Echipele fIlvingătoare până acu- Ast/el g eXIstat in l'apop·t'lI'lle gtr- nlcă de remarcat este şi Co1tst~ta CE 

După terminarea parastasu- greutăţile, şi după atâtoo su- ma sunt: Schalke O/f, ai cărei judl~ mano-jugos/ave, ClIm reiese din do- rea CancelarullIi, că !j/'aIl/rl ,'r,mu uh 
lui a vorbit EpiscopUl vizio- ferinţe şi amar ce-am tndu- fori au 1001 parte de mai multe ori cumen/ele publicate, după preluiA- nă a Germaniei cu Jugosl.1I)·a du a 
nar Andrei, arătând tnsem- rat ziua de 22 Iunie, va rămâ la concursuri fInale, contra. Viena- rea puterii fn stai. de ':ătre In Şc<l- pă alip:rea Austriei Pa {iermflnia, D, ntl 
nătatea războiului .jfâIlt pe ne nemuritoare. A adus un 'Rapid, Care a cdştlgat de H ori rea national-socialistă şI dupd fn- rămâne neatinsă la fel ca şi g!',w t lIS 
care-l duc Românii alături omagiu călduros solda,ţiJor campIonatul tn fosta Austrie. frâllgerea tensltwilor, emall'jle d,n i la Brcnnero. Aceste :lrf!C'Z~1'1 ger OC 

d.e Germani. P. S. S, a !!PUS eroi români şi germani, cari Istoria sportului german trăIeşte tratalul dela Versailles, o" er~, tn! malle găseau d 11 partea dlur Slo'ud II 
că, data de 22 Iunie când Ilo- au căzut pe câmpul de ono a- în momentul de faţd un evenim"ellt care a fost dusă deopl)//'!Jtl dtn 1 nou:ci cea mai larglz. fnţek!rre, ca se 
mânii au inceput războiul, re. A urat viaţă îndelungată important. Până acuma exIstau fn ambele state, o politIcă piiniI cu re caraderlza, poilt1ca" J';goslew t i 

va rămâne deapururea in is- M, S. Regelui Mihai 1, d~lui Germania dIn anul 1903 până a.zi .perante pe;Jtru o inteleyere, Aeea- l/ată de Germania (lstfel, ~d n:r .u 
toria iumii, ca o dată de ma- gen. "Antonescu, Fuhreru- 32 concu;surf fInale pentru camp'o~ sta s'a observai mai ales sub ,.egi- dată şi sub nici o imprejura!'e, Ju p 
re InsemnăJtate, fiindcă e vor lui Adolf Hitler, Regelui Ha... nat, la cari au luat parte (lctrv 15 mul preşedintelui consiliul:1i de m:- gos/avla nu ua adera la l'reun po~ 
ba de 'cel mai mare răz~oi li ei, Duce-lui Mussolini, arma cluburi sportlve, dintre cari au re- nşlrii jugoslau. Sto!adinov:ci, rare a~/lgerma.n Sau la preo comb 11-

ce-l duce lumQa. RăzbOIUl t . ~ . . t. venit următoarele premii: Niirn- manifestase deplină tntdrgere ,,/'n- t!Une antlgermană. 
t d t t '1 'ă el romane, germane ŞI 1 Q- " "' . ' pen ru rep a e ŞI umm ~ l' . R ~., t ' berg 6, Schalke 5 şi probabil Şi de tru eforturile germ'llle fndreplote Cu toată s.chlmbarea j.'lf:itcel ) 

pentru biruinta Crucii şi a I lene ŞI 0n:amei re ntregJt~, data aceasta, Con~ursurlle s'au d's- la o configuraţie ,auora/dă Il rtCJ.or goslaue, interueni/Ci dUDă demiS 
lui Hristos ~ Satana Anti- La aceasta solemnă mam- putat in 13 oraşe diferite, fnainte furi/or germrulO-jugoslal.e. d-Iui Sfoladinovici, princ:pUle df 
hri!!tosul lumii bo14!levice tre- festare de prQSIăvire a eroi~ de construirea stadlomlluÎ O/iym- Din partea Reichu/ui, aceasiă vollate de Adol, Hitler f"lii de Ju 
buesă piară. Dumnezeu con~ lor romam şi germani au pic dela Berlin, care a deven;t cen- eră este caracterizată pr:ntr'o mare goslauia, continuau sc'f. l"tlmdn,1 f 'te 
duce acest războiu - dar Ro fost de faţii autoritătile mi- irul tuturor concursurilor, c()nci!ianIă in chest/fwlle t'conf,m!- vIgoare ~n mo~ nesch'mbat Asllt in 
..., .' ,.. T' :t l'Iăţ I d putea aSIgura d. VOit R'/Jbpnfr·oP. î mânll tŞI dau trIbutuI lor de lItare, CIVIle şi delegaţllle ger ,....................... ce, rlm erea persona." 1 01' e ~. v " ,.': 1 

'" . ' se<rmă germane ta Belg/,(Id - in prlc]lIl aderari, Jugoslavlel la pa r 
s~nge - l~ sfarş~t a preamă- mamlor. . ., . aceastd legittură freb"le amIntită tI!- tul Tripartil, că in !1~I~aIli Germa st. 
rIt memorIa erOIlor români In fata. PrImărIeI au defl- A ctualităţi zifa mareşalului Goer:ng, a d-lui nla nlI urmdreşte niCI lll!erese,"P ." 
şi germani rugând pe ·Bu-" lat studenţii refugiati şi ar- von Neuraih, m-:-n~slrul de externe litice, nici teritoriale, ci că vrea J&PeI, 
nul Dumnezeu să-i aşeze In ImatBl din garnizoană in faţa. germane al Reichului de alun~~, şi d. dr. fmp;edlce pur şi simplu, ca vre les 
curţile luminate ale CeriuluÎ I P. S. S. Andrei autorităţilor Scl!acht, ministrul de p.c~nomie ger plItere slră'nă sd implică In ar. CI 

i ' Că"le ferate germane vor org lni- O" '/ f t . t B I ii Fn războlu re/It ,Se alături de actele martirilor I militare şi civile.' man. IJ:ZI ă a os 'JI'1l prm[.re- mom~~, acan ., ' ,,' ;;ni: 
, za ŞI In anul acesta un concurs sub ,edmte jugoslav, Sto'admov'ct la def1nltw al Germanrel este exe.ll> . 

................................................ numele "SchOnhcit der Arbe:t", Berlin. oferise Cance/(ll'lI'll i II fier de a pacifica spatiul sud-esi-euf 'r~ 
pr:n care se urmăreşte amenajarea o roz ia, de u expune pr:ncip['!e po- pran şi de a desvolta posib~litallr lea I 
gă~i1or şi canto.anelor; pe~trll cel~ /!ficei Reichului faţă de Europa sale economice in folosul tuturor Fr 
mal reuş te se vor distribUI premll. ~ud-estică. Insemnările fc'f.cute cu Aproape u,n deceniu, Rerchul $1 ,ză 

Cartofii. o excelenti materie Drimă 
industrială • • • I prilejul acestei convol'b;ri, sunt pu- do.ved t p~~ fapte, aceasU1 a sa P ges 

Inainte de actualul rihboiu 1.3 t«ră, dar găsesc o mare tntrebain- Untversitatea din Gotlingen a In. bUcale acum tn Cartea AIM (l m'- ,lltICt'f pozltlvd de redresare fald d .1t~ 
milioane de cartofi au fost fntre- Iare ro materie primă şi (n indu- fiinţat un Seminar pentru popoa- nisterului de externe al Reichului.1 Sud-Eshtl Europei, până cdnd ~u 'pt 
buillţaţi ,x:.ntru ~copurj industriale. str'il textild. de hdrlie şi chi(lr far- rele din răsăritul AsIei, In care se Astfel, Cancelarul Hitler acccntu<Nle i perea ostentativă a unul guvern iU tl3 
Cartofii s'au dooedlt o excelentă maceutică. Cantitatea cartofllor fn- VOr studia documentele şi :nater~a- cd, in Balcani, Germlln"a nil are: gos/au, ajuns la plItere, cu ajulorll . ( 

materie primd induslrr.a/ă şi dea- ~r('bu'nta1i r~ d î{e:-ilele ramu!! ::r'e I! lul, adunat ~u multă trudă de di- decdt excius~v rnte~ese de ltaiură unei" lov!turi de stat, a provocat,c ~~r 
-ceea ei sunt folositi fn momentul Induslrlel; se rldred la 4 mi/Ioane fer.ţi savanţ1 germani, din aceste economrc8; Iar pO/ltlce ,'lumql tn II' pol't,ca-l cunoscută cori/letul fala I 
'de fată n. fumal fn industrin aUmen tone, ' . (RDV) ţări. . ", măsura fn cere Germ:lnlO este blle- ,pentru acest stat. al -------....;.----------------------.-----__________________ -------------------:)':or: 
'.V1p,. .ia09BO. • Ca.. ."&D - 'h!l4Oa «-14. 

"'d d 
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