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Marea demonstraţie legio
I I II d-Iui g-mlJnn 
AnbJnesw, mIU sluji
hJdi ~bordlJtlwlllâne$li 

nară din Capitală 
- Duminecă, 6 Octom· I mână legiunea urmeazi pe gener:l' 

a avut loc o mare demonstra- . luI Antonescu şi se poate bizui pe 
~ legionară]a Bucureşti. Au venit purtătorii cămăşi10r verzi. 

din toate colturile \ări i , i D. general Antonescu, co~ducăto
a răspunde ]a apelul condu- irul statului şi şeful regimulUi le . 

.,~ .. ~rulUl statului d. general Ion j gionar, se adresează legionarilor 
i arătând, că le-a chemat pentru a 

cămăşi!or verzI, cari face un legământ intr'un singur SLUJITORI AI TUTUROR ca o mare linişti re SUfle-II rul altarelor, aşa cum a go-
dimineaţă, in Piaţa 6: crez, ca strâns uniti să se proce- ALTARELOR 'ROMANE~TI tească. nit Mântuitorul pe mânuito-

Ult"lc._ ... _!_ aştepta inşiruiţi sosirea· deze la rezidirea Patriei. Le-a chc- Pe plan social, la temelia Evanghelia Mântuftorului rii de bani. 
neamului, d. genera] mat, după cum a spus d. general Statului stă familia. este faptă. Ea nu a fost seri- I Să o goniţi şi pentru voi ~ 

ncl:.:lnes~w. alături de dârza voinţă Antonescu, spre a da semnalul de Pe plan spiritual. aşez cre- să ca să fie, ci pentru că a pentru drept-credincioşii vo, 
ardelean, d. prof. Horia Sima, luptă pentru Neam, Credinţă şi Bi- dinţa. fost trăită. Viaţa lui Chrls- tri. Ea a adus multă nenoro-

ntui mişcării. Ie~.iona~e, ca- ruinţă. Am spus-o aceasta in' seri-· tos-Dumnezeu, a fost supusă cire în această ţară. Ea v'a 
ad~esat .. mulţimII legIOnare După aceste declaratii d-nii: pro· &Darea răspuns ce mi-am In- trudei legilor omeneşti, a ac- invrăjbit pe toţi fiindcă poU-

I ţăru. lesor Horia Sima, cdt. mişcării le-I găduit să trimit 1. P. S. S. ceptat pecetea pedepsei divl- tica, la noi, a însemnat 
ce s'a dat raportul, d. Ho· gionare şi gen. Ion Antonescu, con 1 Patriarhul, în calitatea mea ne şi a luptat pentru răscum pândă. 

Sima. comandantul mişcării le- du'cătorul statului şi şeful regimll' de conducător responsabil de părarea noastră. Aşa că din Să pândeşti un om, ca să·1 
s'a adresat legionarilor lui legionar, au primit detilarea. I noua îndrumare a destfnelor ea şi numai prin ea să tălmă dai laoparte; un loc, ca să·l 

că' d. general Antonescu, In marşul victoriei legionare, pe II neamului, in aceste grele cli- ,ciţi viaţa credincioşilor. ocupi fără meriti un lucru, 
1a<",X'n,"" statului şi şeful regi- lângă grupele compacte de }rgio· pe ale istoriei lui. f Ascultaţi poverile lor şi a- ca să ţl-l Insuşeşti cu orice 

legionar, care pentru prima nari molrloveni, în care se incadra I Găsesc de dlitoria mea să rătaţi-Ie că toate au fost trăi preţ şi prin orice mijloc; o 
apare in faţa legionarilor fn şi Ardealul tânăr legionar, impre- i mă întorc cu faţa şi către te şi înfruntate de Dumne- situaţie, ca să ajungi cât mal 

verde, a fost acr]a care a, siona prezenţa unui gJ'up de tineri' voi nu pentru a mă ameste- 'zeu pentru biruinţa lor. Cel repede ca să te imbog ~:iţeşti 
~a !olde~una aJătm-i de Gardă,: Germani şi a unui grup, care re· I ca 'în atribuţiile conducători, mai mic sbucium din viaţa peste noapte. 

aceaşi concepţie de jertfă· prezenta armata Germană. ; lor voştri fireşti, ci pentru' oricăruia faceţi-I să intre, să In România legionară s'a 
ţară. ca şi legionarii. D. 'ge-J Demonstratia legionari[, care a I a-mi îndeplini faţă de voi , ~i ! se regăsească şi să se ali ne terminat cu aceste obiceiuri. 

Antonescu a suferit in rând avut loc după 1 lună deja biruintă de Ţară indatoririle mele de prin Evanghelie. Şi veţi ve- Nimeni de azi inainte nu se 
, , i, nu ]e·a părăsit nici, şi în care timp au câ5tigat increde- armoniza tor al activitătii şi dea că rostul vieţii nu le va va putea aşeza decât acolo 

prigoanei. Regimul Le-j rea intregei naţii şi la care s'a dat al indatoririlor tuturor in mai fi străin, că durerile le unde meritul şi puterile il 
proclamat ]a 15 Seplemvrie, . I 1 d 1 t V f t' cadrul Statului. Numai în vor primi şi suferi cu credin- vor impune prin selecţiune, 

1 
semna u e up a a os Impozan, ·i vi tii ţ J d t v d. gen. Antonescu, ne-a 1. ' • cadrul acestei concepţl, n ţa că o fac în ru b ru nas a nu prin interese e cas a sau 

in bloc indistructibil. . I tă ŞI măreată. Impozantă prlll r-u· in mijlocul vostru şi cu dra- vei cereşti. prin intrigă şi calomnie. 
prof. Horia Sima, sfllrş~ştc, I mărul mare a participanţilor şi mii. goste de prim credincios vă I Tălmăciţi, In fiecare zi de Aceasta fiindcă nici in 

că, alături de armata Ro, reatA prin disciplina de fIer. spun că : sărbătoare, pentru înţelesul Stat nu se poate infrânge, 
Biserica lui Chrlstos nu in tuturor, prin predici scurte fără riscuri pentru toţi, ordl 

seamnă numai ziduri, Icoane, şi Înţelepte, Evenghelia. nea naturală a vieţii. et d I - M- · t d · t coruri, lumânări, clopote, I Invăţaţi-i să asculte, cu In Din această cauză, refll -la· U lin I s ru e In e rn e slujbe. , ~ teres şi să folosească. i~ fap-I m~l legionar nu va fi poU-

I A d l
Ea este dragoste, jertfa, tele lor, de fiecare chpa, tot. tiea. [ , a ra' milostenie, trudă, curăţenie ce această carte a suferinţei 1 Singura politică pe care 

~------~-~::-~ - ... ~._- sufletească. . a inscris numai din dragoste 1 trebue să o faceţi este acea 
inainte de amia- avocat, fost pref~ct ZăIi'iu~ Oriunde trăeşte un suflet pentru oameni. a iubirii de Neam şi a apĂ.-

]a Arad, d. general S.ălaj. curat, acolo este un altar al Numai astfel vor întelege rării drepturilor lui sfinte 

li 111 

cescu, ministrul de in Membrii comitetului romA dumnezeirii. I Îndatoririle la cari îi cheamă I prin muncă, prin cinste, prin 
,făcând in oraşul 110-1 nilor expulzati au expus a- Pentru ca Biserica şi toate 1 viata fată de ei, faţă de lam! blândeţe, prin conştiinţă şi, 
1} inspecţie. mănuntit situatia din ţinmu i podoabele el să primeasnă cu ' lia lor, faţă de semenii lor. mai ales, şi prin exemplul 

a primit la Prefectu- rile cedate Ungariei în legă adevărat harul ·ceresc, dacă I Invăţăturile Evangheliei vostru In toate şi faţă de 
delgatie a intelectnali- tură cu atrocitătile ungHre~ vreţi să adăpostească cu fo- j să le desprindă din fapta. toţi. 

lza{i din nordul Ar- şti fată de români. Dom- los pe cei ce inaItă rugă- voastră. De aceea vă cer ca I Am pornit dela icoane şi 
compusă din d-nii: nul ministru şi-a notat 110- cluni, să-I facă să caute spri- în viaţa noastră de toate zi-I dela altare, să ne intoarcem 

Pop avocat Gher- leantele expuse şi a primit jin, şi genunchii lor odată ri- lele: 11a ele. 
Anton Ionel :\ful'eşa- pentru a supune guverI1i11ui dcaţi dela pământ, să-I ponr- Să fiţi, cei mai iubitori. Propovăduiţi şi :răspândiţi 

inspector regional i un memoriu din partea aees- I te mai increzători ca inainte. Să fiţi cei mai buni. de acolo lumfnaeare trebue 
te, avocat şi ziarist 1 tora. I dati voi întâi Bisericii, tot Să fiţi cei mal drepţi. să intreţină nestinsă flacăra 
eş, dr. AlexandJ'u Lu I Apoi după amiază, d. mi- ce Mântuitorul a aşezat la te Să fiti cei mai cinstiţi. focului nostru ~acru. 
ie, Cluj, dr, Ion ol-1nistru de interne a plecat cu I melia ei. Să fiţi cel mal muncitorl. Fără această incălzire con 

notar public Dej-So- maşina spre Timişoara. ' , Cunoaşteţi mal bine ca lUi- Să fiţi cei mai gospodarle I tlnuă a sufletelor credinciosi 
dl·. Ghită 'Teodoreanu, '. ne in ce măsură cuvintele rU Să nu alergaţi niciodată \ lor voştri, nici eu, nici ni

găciuniIor voastre cU!,rl!ld după bam, fiindcă el vă fac' meni altul, nu Va putea fn
IJi desvălue drept-crerhuClo-/ să alunecaţi pe panta patimi drepta acest blând şi intele-a rei!lmenfe (Ifafe pentru perlt(lill şilor puterea sau slăbicIunea lor omeneşti. gător popor, pe căile bineluI. 

d d ' sufletului vostru. Politica să o goniţi din fU- General ION ANTONESCU or Ine 51 15(lp1l00 Dacă gândul vostru nu es-.~~ ____ ~ 
, , te cu totul dăruit Creatoru- • 

'(re/urlII de sfat pentru ar-\ niti; ., 
i inspectat inopinat tn dimf. S. Aceiaşi grije pentru caii şi fn- lu!, dacă~ imma voas~ră nu se! Măsuri pentru bunul mers al 
1 .. framânta cu adevarat pen- : _ _ 
',10 Octombrie a. C., reqimen treg materialul incredintat aceslor tru păcatele oamenilor. a-) treburIlor statuluJ şJ contra 
nfanterie Colonel itlexnndru regimenfe.· tunc! şi zidurile Bisericilor I f- 1 .. t t ~ ...... .. 
~ şi regimentul de artirerie Fatll de consfafările ar(1ta!e, d. sunt rect şi chipurile Sfinţi· I lcme or cari en ea:a ŞI 
Rosetti Băldnescu, consla- l 1 A t C dă' 1111 .. 1 bl-. genera on. n OneSC[l, on L/c.- lor depe icoane sunt crunte, I corup pres. IYIU pU IC 

forul StatuluI, aducdnd multiJml- Şi clopotele sună spart şi lu- ! ~ 
riie d-sale ofiterilor, suboffteriJor I mânărlle par stinse. i Dupif cum am mai ardt1lt in (0-1 blic, pentru a nu fi une(ta "maclte-o B r~rfeclă ordine şi disciplină 

ione!. 1U; • 

1.000 ··'sebita grije a tuturor ofi-
Pentru bunul trai al trupei; 
bint echipati şi hine hrd-

şi trupei uniti'1t ilor nspectate, a cr: Faceţi in asa fel Jncât oa- I /oanele acestui ziar cit, odaM cu I ri/or", cum a fost 'n tremf. 
donat: : menit să simtă 'nevoia să uriaşa reorganizare prin (ure fre-; Apoi se l}Or lua măsuri In spe~ 

Citarea prin Ordin de Ze pe Ar- i mearQă la Biserică şi SA do- ce Ţara tntreagif, se va avea În rf'- : cial contra firmelor, cari coul!! 
mată. II celor douif regimente. : rească ceasul de rugăciune dere prestigiul functionaru/tli l'u-: (Contimulre fn ,fAg. II-a) 
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2 Duminecă., 13: Octombrie 1940 -

inf O rmati uni I-~ CEASURI ~~!~~~ şf\le c0t!'~~ 
- zUllar ŞI brăţare IJI, doamne 

, .. maJ'ca rl-numita", 8SGrtiment 

Vizitati magazinUl de !ialne .al lui IOSIF M. UZ 5 AV l~y~[i~p~~o~~'t~l~~~~;~~ ~h:1~ 
-----------------------------------------------------------~ 

I! cON;;I~~8~;~pr.ldeBII~;~ 
Bucureşti. - D. Alexan-l Horia Sima, conducătorul i boga.t şi erda la 

dru Constant, subsecretar de! mişcării legiomtre şi vicepl'c n ,!'- DJU IIN .. T Mi-se spunea mai iui de unii eă, gat a unor oficii, toate llste.a au 
siat al pr~ei şi propagan- şedintele consiliului de mi- ~K r IJ.I ft ., prolcscz În domeniul moralei lin fost până mai ieri (şi, dUI"!rc, mai 
dei, a ofertt Miercuri, 9 Oc-, , , , 
tombrle, un dineu, in onoa-\I mştn, despre "Raportul'lle, bijutier i idealism, care ar fri:a !lnonnaiul, perzistă ici colea şi -aZI) llorme cu<-

Arad, Palatul .\11noriţilor I d' 'd /' b I ă ' , t d . /ă d' rea distinsul scriitor german i româno-ungare". i i eCI un I ea Ism o n VICIOS, ,.e- ren e e vra e vreme ce num 
Bel R 1 I I permis unui om fnze-ţ!r(1! cu jude- din când fn când se !Jtirl'kşf I 

aus arossBt oaspe a 0- i ........................ !' /ă ' 1 /' t· -. 1 DE ABIA AZI â ' mAniei. _ __.~__ COLŢUL VESEL, ca ,cu In e Igen a ŞI In P IH CII o - , c le Cineva ~ă le pe •• 
• I Lemne de foc j. _ _ ___ . I experienţă fn ale vietii de 1JI111'U depseascd. Ia 

el. I-a fag, cer, es'pell, ttlin ~i bliD, la 1 j " decrnii. Şi totuşi eu ambălut şi bal urel'l tăI 
Miercuri seară la or('le 20 DIA F ; ngr JOI'area 1 Că profesâncl acest -dealisl1l, 4"11 drum arId, pe marginea ,:ăruia l' 

posturile române de radio, CDozttU URI C H T 1" _ Ce (aci aici prietene? : m'aş rn/Jori la nivelul :,i/('/or de cresc decât slI/erinfi şi nu"1 ~fr 
au retrausmis dcla Bra'iovi ARAD. Str. Olm. lIalca 11: I 'fă' 'muncă sau al oflmenil?r pro<Ii, pe zesc decât lacrimile durerii. d' 1 1 1 l' l' \ -1' ' I H H jJ \ -;. Uit la mare... Y 

In oca li Iceu UI n. nI 1 ('l II TELEFON 10-69 ; \'~d ' . d . b- cari absenta oricii.ror cu/it/lli sllpe Ce forfă ,nisterioasă m'a Ilurl 
Şaguna" cuvântarea tI--Ini' ,----- - l-a eu că te _ Uiţi e mal me a 

il ........................ : de un ceas. Aştepţi cumva pe cine- rioare de fiziologie cere/mliă i con şi mă poartă pe drumul acesta 
I ~ ă 1 '1 damnă la un simplism liaiv fn ce muncii cinstite, la lumina Ilesfll: 

i!,illlll'!:!:I:i;i:rl!:ilIl:lli~ll!!lim!iilll:lllllli!IIIi1IIi11I:ii!:i11:111.1I 1 :1i!!11ii1l!!l!iHilliiillil!lllililillilliii1l!llil!IlIil!!iHi!lI!l:liill!!\UiIiiIHiHi;illlil!l!Iii!illll "va saNsos("Masă(' _ Cli ăV3păodru ~ prilJe<le jll'oeescle de C,11r.~1 iif/tI şi ~ '_, -! u, UIt s v' pe soacra- v a unor credinti, ctllite rn slIfle:! 
= mca eşind din apă, le didcază o linie de COl1.-bliM fă- meu la flacăra tor/ii cultului IMi I(] 
-;; Jl m des cfj is --; - De când a intrat ? r~ oscira/ty, dda.r lo/em_ai ,/,edntT'U ,G- laşi.lor noştrii de romdnească vr (' 

S t 
- --! - Cam de ''reo două ccasu1'Î s'a ceasla p mă e su erlntl, Il pl'wa- nicle? 1 ... ee la de poslăvărie ~~ dat la !und şi nu mai esc. tiuni. ._.Sau poale 

cu stofe pt. bărbaţi, doamne si COpII, 
trench-coaturi, mantale impermeabile, 

BA LON ŞI PELERINE, 

~ ; _ Atunci poti să pleci acasă, căci Sau c~ în cel mai Imll caz nş fi gine? 1 , , • 
__ 'ai scăpat de ea,., . un fenomen de llcadapt:1re, un an- Ce-i cari md cunosc, mă pot j 
=-= ; ; chitozat fn conceptii ce /111 !lI1('IIU dcca; verdicltll 101' lUI-mi pO:llc 
=---= i 1 nici-o noim(l ieri, in .'(''11:111 111101' decât favorabil: un NU calegori 
~~ ___ ' PrJbegla sufletului i el/o/u/ii sufleleşli, crl"]!o.lrc de {OI' Alllnci care-t explica/ia? ' 

_ Cl'rzj În pribegia suf/riulni'? me noni de viaţă, şi nI conştiin/e- Am fosl şi slml uliul din/re aMI· 
____ ' I lor eliberate de jll,(Jll/ d"fnnnntor altii, alaşati cu suflelul principiil -'EP, 

- Da, de când mi-a fugit ca- , . t . ( t d I Dt· al religiei (zIceau ei: /1!lls'-l1l1i ŞI eterne; răsărit i din ahsolut şi l'll r. 
-=e ma ena e pen ru per e e amas ŞI = sic1"II1. masoniştii!) Ilie năzllind spre el, Ill'seduşi de i I~g: 
= garnituri, fire de lână lucru de mână --\ - De ce toemai de alunci? : Se credra anume că cei(lr.e ar Ilu 'pitele din jurtl-Ie, oari nil 'aer/er 
;i§ __ ! - Fiindeă el a /osl suf/elul pră- i tea caracteriza ~e ~mlll sUjJcrior" să rălc1c_~a~ct'i pe om p,e adl'~~n:!, U 
== AI'l. ::::: ui11ici mele, . ~ ,nu este acea allludlIlc morali! de rele paJlşlr a/e materlalltă/1l rel'll it 
~ __ =_ =~: nl'Înteies pr(lccs eerebrol, ci din po ' ve şi efemere. 

='-' \ trivă arta de a {olosi toaie c'rcum De aceia nu m'am pulut şi nUl 

:=
=-_' ~~ Calomnie I slant('/e prielnice., indife~'ellt de C(J- P?t abate. d~ l~e ca/.ca frămânl;l! 
_ _ -- , D 1 1 laratura lor morală. chl-lr 1'(' (;ee- dIn sll/e.rlll!1 ŞI lacnmi a clns/el, 

= - om nu e onescu, am I '·d • f -J ţ .. - 1- , I I . ~ i ' r' . _ i l' carI ea eau 111 S ('l'a r C ac !Imi' a mllnc!! Clns Ite, ŞI (1 II w'or pr 
= = i auzIt ca al dat în Judecata l' _ cipiilor morale ]JP'e(,ollizate de r 
;=:; == : p . normelor penale, cu o Slllf/Ură ('cn- , _ _ 
==< ="'. pe opescu pe.ntru calomme, fd't' '. - t "I-v - 'f dtn(a sfrii/lllll(l a (naln/aş/[or! ~ ~ A R =c i F '. I le - ŞI In aceas a sa aş,IWl 11-
:::::: ~. =--= I oarte bIne dm partea ta. tl'eg misterul superioriliiţii _ allll- CORIOLAN BĂRBA 
~~~.-_- •• ~~ i O să i se rupă odată peniţa me să fie fost făcule .IuCP'llP'ile de ra 
. PRIViŢI VITRINELE -NOA STRE NOUl :::: pen_tru totdeauna. aşa m~nie:~ ~ncât să, nu fi căzllt in 'tineretul german . '- . ~=: i,. - Sper şi eu, ' \, plasa JustItie! reprl'sme. 

!!lii:lii,lII.ill.iIIiJi:Jilli!:/iUIiI:i;liIiUl:m:ilI!Il:!!!!iW;HiiJ:;;iL:::ii:lIil:i!i·ill.~il~!lhil,:l:::i·iIi::::!ii,il:!II,ii!:lilill:!I!lIl:I!I:III:!lI:lililil!lII1HIl\;~ i -!. ?a~ ce a spus de I'ai che II în~~'~~~ dşe~ ~:':Ie c:r'~e~~HI~~"J:[~im~ ~,_US •. C, __ ,a~_i, t,~tmi_ :,leaSf;. 
' i mat m Judcrată ? 'v',' "'" -,..,. ono;., lUI F 

5 d 
.. · · ' , avand aceasla sldrllln/i'I. pe erde uspen area ZiarulUI magLlar ,- A ~crl~ că eu. aş fI tot a-I conştiinte( moru.le şi de ce nil m-uş Tineretului ger'mall capabil, 

B 
... L k II tat de Clll$tIt ca ŞI dumneata. 1 pu/ea haldrâ sa bătăloresc si alle sla'u loa/e drwnrlrÎ/e deschise, Y, rassol apo . că.i, cari dncJ. p!lt~ml nduce ('elia fn tul c~ părinţii familiilor cu ţ' ,. 

Porcii. • • frlgul'are sau nelmlşle, ~omll tur/ni mII/Ii mI cli!':iillll de mijloace m nI. 
BRAŞOV" Din ordinul mi- Cu atât mai mult cu cât :~ raI de vise urâle, ori i/'onia U/lor "!ale, nu mai e,~le o predică, , d 

nisterului de interne, a fost era unul dintre cele mai ră- Soţul: Tu şti dragă că Irebue să inlJirlioşi, În schimb Îti adllr'PITII a- lidr:l şi ~ttlllll aU grije, ea loji /1 tAi 
!mspendat cotidianul ma':' spândite ziare maghiare cari' fim, cât ~e ~oate de economi şi to- tât bănet cât pu/eai cumpclra cu el rii Î1lzestrati şi toale for lele ca Sl 
ghiar Brassoi Lapok, care a- \ apar în ţară, dispariţia lui ItUŞl irm V\ acsă cu două pălării şi imuni/o/l' şi mărire şi-Ii pulea! hile, să fie pliSC În serv.lclul po I 

I părea in localitate, . Brassoi Lapok nu poate in- nouÎ!",. 1 tngădui orice fantezie, lui. Prin instituirea qOIlcllrsulw 
~ărăvsind ~biectivitatca con semna decât sigilarea unei Sotia: Şi tu Cad 6 gălăgie de par Mă În/reham şi cu, de ('e' ?! _ _ p/'o{esiuni s'a creiat !lIslrUme , 

stransa, dupa ce o vreme sus guri de răspândire a !';tirilor că ar fi plătite t '. • Imi dădeam bine seama de ce se nore mI llumai că lI/'1nărqtc afin 
tinuse ~u viol.entă interesele cari inveninau rapo;.turiIe petrecea in jll1'll-mi " clIJ'qcmn JJr'e- rea llnei mai bune capacitl1tide 

magnaţIlor dm Budapesta, dintre Unguri şi Români. Copiii tlliindeni râuri de lapte si miere.. ('I'U, ci în aceiaşi măsură mij/oceş!! a 
Brassoi Lapok deschisese în Trist este faptul că in frun- indră::nrala şi ipocrizia "rau iI'om- ner'i/or capabili atingerea Ul1ei 
~ltimul timp. din nou focul tea lui a trebuit să se găsia- - . Măn?ncă ,im,e~al ciorba 1 ! buline de pe cari scl sălta -nult mai {('siuni mai bune. Inslitlltul şt" 
tIradclor şopbte de suflarea scă românul maghiarizat Ion MultI COpII ar fI ferlclli dacă ar pu- uşor. tific al l'mncii creial de "Fro 110 
reviz!o:~istă de pe ţărmurile Cri:;;an. - II lea că~dta numaf pe jumălat"., Călcarea' angajamentelor Illale: MI/ncii Germane", a depăşit fală :&1 
Dunarl~ de J os,_ (Evenimentul) _ - ŞI e~, mămlco! sperlllarea trebuinţelor obşteşti şi anul 1938 rczu/lalele ce le-a ur nI 

a indolentei generale " ori (fan- rit prin areste concllrsuri pr 
~~' Interpretare I sforrnarea in rentabile tarabe de ne sionale, 

I _ 

DE PRETUTlNDEHI

1

·1I111I1UillI!iIlIIIlIlIiIIllHlllil/lI/llilUiilIIilIIIiHIll/il1i1II11I!1I/1!1I111l1l1l1l1l1II ~,Câ,nd tuşe .. $ti, .IoniCă, ţi-
.Floarea ne-tI mana la gură. ,..,dsurJ pentru bunul mers 01 treb 

care _ "'11(a PDbJltl'a16" -Dar mie nu-mi sboară rJlor si t tI' .. 11 lor ca .. aduce nep la-

I 

r u lu ~ măselde afară ca matale, _ a u U .$ con .. ra Tme 
cerI: Toberosa . /răspunse copilul. .. tentează şI corup, prestJglu) publ 

. - LOTERIA populară: un loz, (Urmare din pag. I-a) I 
Se spune că luberosc1e sunt de-,. ".' 

·stinale morţilor. Sunt ţări unde nu.i 51 lel, tra~erea zIlmcă Banca I C.a facultatea I prin diferite mijloace - chiar j(lS- I feritelor firme, fabricarea (lCiS 

există sicriu fărd - cel putin _! Goldschmldt. de m.ediclnă nice - şi prin intermedIari - cari I blestemate materiale trebue să 
2-3 fire din acesie flori. II }) f 1 ( VtA d . - ([('(I/I/el se plimbă mai tOfl,'ă Ziua În curs, fiindct'f in caz canfr 

1 1" d • CU PRE '. , ro esoru: ara an spre InIma 1- d' desI - au ece, prezenţa lor mll"un sa- rURI VECHI, putetI cum fI - h 1 " ) tr d . dă. ('Il UnI/zina, lja personald - să nu s'ar mai putea ve ea ar., 
--r r .' -l' v' • I U 1I1 o n"v. vn e ajung ac lm- , . , 
,an, sau n marm e unei !rmei fn- para la nOI covoare orIenlale şi in- II l' t t't 1 .,,, eompă prestlgllli functlOnarrr!i!Î pu ,ferial şi azi, , 

'd' , - .1' P an cu I u aiCI 1 bl- t . t·, -' 1 . I r"ll ,qrozesc pe cel In 1ur, De altfel, rn-l«rgeM, mobIle moderne şi bucilld- St d tI' L • h' IC, pen ,ru a-şI ser')i S apl1l1111 ŞI,· ar ceea ce nrilleşle _IlS a ": 
'" , '. ' u en li. a lnc lsoare dom- .. 

SaşI mIrosul lor dulceag, prod~lce rit. TEMPO, ('a sit de comision. n I r 'in al do!/{'a rând să câsfiqe ,._e:r-: să a persoanelor de bIne, rari 
,o senzaţie nepldcuM, de aceea nu el Arlld, Palatul Fischer Eli:, ti e pro csor .• , • clllsiva" incredere '<l patronului şi, tru un "blid de linie", au PIl"U U 
higienic a le aşeza In case. ---- - majorarea salariului, pentru a P"- 1 corupti de a nu executa Infr 
- ,I~ ca,:::'I,~1 cdnd sunteti superSli-! Sobe de schamot, frum:Jase ŞI ef- 'Pol1telă tea exploala buna credin(t'f a slabi- : Obligatiunile inerente servirll!J;1 
!IOŞI, mCI mdcar nu le ătingeţi - tine, praf d. schamot, se «!ll< d" lor, in cât mai mare măsură, fără. li s'a incredintat, În acest /0,,1 

.. u .. -- De ce eşti alâl de răguşit? ' I 
se spune - că nduc nenorociri. I vdnzare la firma "TER-'COTA", S-a ţine cont de eventu_ alele conse- " gurează persoane din toale ,$ 

-. ,'l ~ atla mea are guturai,- a Slfă-
Deci, să lăs(lm tl1berousele morţl- j Ar<ld, Bul. Reg_ Ferdinnnd ."". / t t /;< I "rinte, ; riie sociale; fnsă<i sotia .UlUI 

-A N nu a oa u Iloap ea ŞI eu l-am spus ,Y , 

lor, noi preferdnd trandafirii sau ------- 'de fieca d t ~, S ~-t' f' d b'" Pe ldngd multe alte inc,)Hu.-mien-: e In frunte, precum şi clÎ/lOfl 
li fI

' . I : re a a. " a I le e Ine, l' UDr 
11 e OrI mal vese e, Maşină de cusut S J N IX E R şi I te suferite de unele inlreprind"!ri,. "mani", vameşi, agentI, s~,' d 

un costum bărbătesc maro!), IH,n- i Pdnă f mai exislc't unele .ari - pen/ru ce 'etc. etc., cărora li s'a tr,ITPliS la 

fX nnZI"I"la bl"b'I"I")Or cehe lru persoană înaltă, tie vân;r.3rc, I Ş • - - scop nu se ş/je - au fahr!r:at şi - prin colet poştal, sau chIar CI 

~ j . Ara~d, B·dul Reg. Maria 9, eL II, i_ ,~ C~m ţi.a plăcut scena cu ban- I crede~ că m~i fabrică şi n::i, - prObabi.l, avdnd interes CI!' ~ 
La muzeul din Uherske Hradiste, ap_ Z), Palatul Neum'ln. l' t1tţll dm re"ista de' aseară? I malerlale al caror fond este de cu , genf. r (' ~ 

din Moravia, a fost organizată, cu - E minunatăl Până şi spiritele i Ioa rea neagrl1, iar culorile aml'r,le-! Sperăm, că la noi, IlU:J0J, '1 

prilejul anivcrsării a cinci secole IlillillllillHllllllIIIHIlIi!lIllHllIlliilliHlIIliiliiilll!lIl1llliili!lIliIlIlIl!IlIlIlI!!l erau furate. /' cale, d:l~lf cum cred dânşii în mod j .asemenea ~noma1ii, :~hlm":l~ 
"arf Islrc " dau exact trlco/r)l'II/ [inU! IntreprInderI le oamenII de In, ' 

.

(1
C
1a inventarea tipografiei, o eXPo-l- Pardesluri

t 
haine. HOSZ-p--ODAR li slal duşmănos. Cu toate cl1 exisllf r~ - cu altii mai serioşi - il -1 

zitie a bibliilor cehe şi primelor 1· magazin: . d' 't' ", , , . d t"pti ,1 
curltă vopseste . Em,"nescu 3 10 - ISPOZl lune mlnrsterlală, rore in mci!, cu a/ţii mal eş , ' . ]lllbltcaţii religioase, precum şi a· 1·· tafl'G 

modelelor grafice vechi. I.t __ Intreprinderea: Stroescu 13 Impregnăm paltoane balon I ter=ice acest procedeu, cum se poa- I destoinici şi fărl1 amen!11 . -_______________ __ -= te constata şi azi din l'itrinde di-: sonalului , . , 



:mÎnecă, 13; Octombrie 1940 F R O N TU L D E VE 8 ~ .. 3 
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N 
r· 
le, 

~N ATENTIUNEA BIHORENILOR I 
• o 

au omaodăm următoarele firme din Arad pentru a vă procura cele ne,esare. cu incredere; e f tin si bun: 

na 
şi inceput vânzare a ma· 
pe'~ialului pt. uniformele 
ela Iă r it e S col ilo r loc ale 

';'.Motiu 
rla 

~r:uaUarle' TOHlile P. A.lanC] 19 

Cărţişi recbizite de şcoală, Dacă veniţi la Arad vizitaţi neapărat I 
cel mai mare asortiment 
cu preturi moderate la (InemolOl!ralul IUrnelor mari 1 

L 1 B R Ă R 1 A "U R ANI AU 
CONCORDIA ser. fih. LOZllr 1-5 (Colţ P. A. Iancu) 

GHEORGHE MUNTEANU 
STRADA E~INESCU 4 

Săptămânal programe colosale! 
Reprezentatii dela orele 3 d, m. 

G het e moderne pentru 
doamne şi domn;, ghete 
pentru scolari si de gim
nastică la F R A T II 

./lpponyi 
vis-a-vis cu Primărie 

I!'!'.l-------------------------~--------------------------

~,~ iou1".ăti de Rl,»dă pt. dt,smne ~i~i~1~~~LfJE~:1~ WEISZ ALEXANDRU ~~:t~:nu 2 • 

• ' • • o 11 Zeiss punctual, ochelari, aparate 1\ CROITORIE DE PRIMUL RANG HaIne pentru domnu~1 şcolarI, parde d f t f' t t' 1 d f t e' t 
, " <' e o ogra la , ar lCO e e o ogralla D . l' d ' 

sl.un, paltoli?e de Iarnă, ~altoH!le de 1 plăci, filme, articole cbimice I < epozlt exc USIV e st'!le 

le ,1 16 non piele, cumparatI cel m810ef~nflal KUN opliciaD ş11CSONT 
:1:0 MIJISIl Y I :t! I ::f~:f~~~"' 
,ii! "EP. D~ BOMBOANE magazin de modă bărbătească A RAD, BUL. REGINA MARIA 10 AR;\.D, str. V. GoldJş 1 
fIr r, EmmeSCU no. 1 A RAD, Banca Românească vis-a,vis cu Prefectura Palatul Banca Românească 

HOTEl 
CRUCEA ALBA 
A R A O 
Curat, modern, eltin 
.A pă cal d ă, rece 
calorifer 'e i1gă cinema .,Corso" I 

Ie~--------------------------------------------------------------------------------------
~I~t'i{(}cbij, blănuri, pardesiu"), paJt,oane !:e~arl~ a;~rr:; R.Il D O 

wac'k. 
EabrJcă de Ilc{jeurl 
CONIAC, ROM, LICHEURI, 
RENUMITUL uni CU m·ZWACK 

aa~ Str. M. Stănescu 1 

In 
!5(~ 

Telefon JS-()6 

A 

(Ioropl p01en1 E recunoscută de cea mai 1 Ciasornice, bijuterii, ~TOFE PENTRU DOA~NE 
pentru s(oiorl eftină în stofe uentru doam-' verighete cel ,~I DOMNI. mare depozIt de 
ciorapi de mătase,pentru ne şi domni. articole ele mai eHin la garnituri de c roi tor i e 

~ăIt~~~:~~~t~l~~~~~f:r~ textile, noutăţi de modă. firma HAR T M A N V A' J D I 
~E~~~~I~ 6 LE sin 6 ER 1~~~8~:~~~i~1 , ;OSTAVÂ~~E: 
4rotl,S(r.fmlnes(ul Arad, "'8-8-,,18 cu Teatrul Pahltul Minoriţilor vis a·vis cu Tt'atrul 

U E R, 
----

Strada Cercetaşjlor 2, se (ntâlnesc bihorenii, unde 
petrec bine si eftin. 

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

"I.~~a ,restaurantul 

, 1[ Asortiment bogat 
1 r~~1 mai seleel lacal SZH'nIO · Nomlos Noutăţi de modă pentru doamne Cjorapi, mănuşi şi 
rn~ nlru distractii al ~I 1n lenage, mătăsuri fl~nele la ş! do~ni, pân~etu~i, mătăsuri, Tricotage 

;;;, !~!t:~:::L CAFE- (PALATUL
V 

TEATRULUI) M E D REA I 60cllOdraSPllecel,flnmal LeItU1DdlaOFUIR-IMCA Arc~~:inger 
~~ n aCI- a" ::,t:~\~ ~:reh~~eo ~~Di: eC~p:i I~ I MAXA _ , A RAD, Bulev"du) 

,U demi uri, paltoane de p ieI e etc. IAR A D, 1 1 ARAD. Str. Bratianu 2 .. 4 Regina Maria No. 18. 
at!,~ BIR g M 6 u. e.. ar a • 
'ide 1--------- -0------,------------------------------------------------_ 
~~l~ abrică de otet •• 0ACETUM" ARAD. Bul. Reg. Ferdinand 40. Telefon 20-71 
111 

l'ro~ :ioane de toamnă . _ _ _ _ . _lIOS~F KOHN .'. . 
falii iarnă pentru do- DllZ4Dl11 O( Vlzltatl eroltorla Dt. domnii maga~in de coloo.iale CărţI, hârtIe, gramofoane, plăCi, toc 

/TI o • şi dehcatese rezervor ma t ' t l 
.~r(k:nte ~~l~fti~a~ . (ON(IlDrNT1!NOSI"o' vl·lzll:lrC'D~'caB~~\tRegof.rdlnBnd IERre 

asoor lru,en. al 
~ FORTUNA "Il IllIItIl" 1'1 'fl "; , I 6~~~1~~N 8!~rt;: cu ~o~< 'o ,o, p'o o lE"' L 

_ cele mai alese specl- o ,:, Y. 

~b' 'P. AVRAM IANCU 22 .tl.r.o~, Pal~tul !egtrulUI' ~o:~~~ţ~a~:~tt ~I sI6nloa o. '. 

magazin de paltoane pt. doamna Cel mai eftin nelmlta bl1 in cahlate ŞI preţuri de de (llSa. brllnzelurl (on-
CD .4 d P .4 1 1 . d ~ t~ sene, IrUde, 'Iourl, etc ARAn P 1 F' bEl' 
b
" ra,. - an cu Izvor e cumpararI? concuren a '6 olerA < (u (ele mal \.1, a, ISC er IZ 
"~----------~~--------------___ ---------------------------, reduse pre.orl~ _______________________ • 

~Iele pOSlal · IraDthez; preIaU; tolettez pe taRt!d {el mal (O"yeRabll torni· Luzar Ema IAr a d a(,s~1 e sion. Ia IeI exetot orlte IeI de transporlare Si mulare otal In nue P. Avram Iancu '21 
să , tOtolltale, tat şi In prOYlDtle, - C (J P R. E T MOD EST TELEFON: 19-32 

mir, -' _--------------------------_____ _ 

~est ImlnUldlCDloolal1 81- -, Ce' ma"1 8'l oln lalD~rmHoare şi s,u(rage- Birou ?~:~i~~~: CA B.REIUL CEASURlbrăţ~rept. 
, I8hCaI8S11 anur.. j i rll moderne, plan cu COl;lll pre-

,:~t H O F F ro A n n INg ~~o:~~~'~ orii~f:l~c~~a::: 1. BAAS "CORnUL UAnftTORUlUl" ~~~ăţ~r~~t.~~~'l~:~ 
')Il/U a y dig~ne, in mare asorti- 4rod, B. DrOQ:OllnO" Strada Eminescu 3. ARTICOLE VECH[ 

/J1t,,~ tu, r,Allram IHOCU 20 • ment şi preţuri eftinela mijloceşte vânz,area
o 

şi DE AUR SCHlMB 
twl;d TELEFO:>l 20-91 T cumpărarea de Imoblle, este locul unde petl'fcf:ti 10 SI F H U n 
lobi~ ~:I~P~~cr~A~s~~ta~el:l~~ll bldnar e m p O SC~~~Ud~U~!:g~:r'din bine şi e r tin. Fifcare :" .', 

~I ale.e speclalltAţl, oferA Casa de comision, Bihor, Sălaj şi invers. seară program familiar, 
:i~('j r~r~u~jJerte...:lc8LtateIStrada A!ex~ndri Ne. 3. Palatul Fischer Elis o Serviciu conştiincios ba- .a 1 tJ U TIE R 

zat pe expertiză muzică eX'Jehmtă, dans Arad, BIlI. Ren, maria 24 lioa ~ ________________________________ .-:!:I=--__ 

b~)r:~~bile· Dor,mitoare, ~uf\'a-( ~Ia,tnl de scrFs Pefi:.te sărat'1 Blănuri superioa- De toamnl curati, "op- 'l'ipfirirea ziarelor; 
11<5 o ' • gerJi şi comblllate; . .,"" I l'evi~ldor·,broşclrelor r (.tI oune şi eUine la tâmplăria recblzlte de blfou, re- de toate felurile liii proa- re CU I:e e mai 1:00- seste. rochii. pardesiuri 

cx!r: ~tef~r.I CS~111S ~~~?:e:i ~~1~nue;~~rdfa 8

l

P
:'. :i'~~t!~) eno"" iUC~U"~~lld IrbTht'â~ră llUnNDIl~ t~:;1~·;~~f~iŞ!~,~r~ 

lor
t ~ un li U ~J~ S gl··! uUwak & -. Zl·mmermann HN4PP TIP o G R A F 1 A 

nll,ini..'.. - ze U r AbramQ"f" vopsitorie meciDică 
: inr A Il A D Arad. Str. Hrătianu 7 i Arad. Calea Bauatu- AlfiHan~rU Arad, Str. Brltlaftu 2-4 L aVA o v & Co. 
~;: ~ea Ş3guna No. 184 Telefon 11-44 IIUi 4, Telefon 18-04 Str. 1. G, Duca No, 5 Si Episcopul Radu 10 I .r!~Ji,:~~~'lr~~dinilod Nu. , I 
(Irl:al ~2,>r,,'~~T": ~.~~;: '.~ .,'a;.~~,ţ'~.~o'"o 'O~~ 5:E~';!. ~""0~~:1i:X;,.:·;0< ~.':~;.~~=~c:.Wfm=zstmw4~4~M~"m«#~%$Z:ii$%gţţtţ;fAţ1 



~,t!." 11 ... _ 

4 F.O~'tUL DE VBS:r Duminecă, 

o fraudă de 15,000.000 lei ~ee~~~':alt~ş-l!~,I'~~!!d~I'~;~.~';.'Lituwn •• Un;"";; 
D, (l()ocat public Dum!tru Gh, director administrat. iu al şcolilor de.

l 

te pe n tru nea luată de Rusia sovieti,că faţă tice faţă de pactul dela Berlin, 
Ioan Maleescu, şeful ContenciosuluI conducători de aulovehicule din ţa- da pactul tripartit "Neu,~s \VieneI' Vor cu ~rice preţ să trezeaset 
Prefecturii Poli/ici CapI/alei, prl- ră, prin intermediul inginerulw, sportul de' Tagblatt" demonstrează că Anglia parcnţa că ar mai fi ceva de 
mind delegatiune dela d. maior 0- Aurelian Ddscălescu din Bucureşti nu se poate bizui în niciun fel pe pentm Anglia, dela Moscova, In 
riişanu, secretarul general al Pre- şi ajutati de avoC(Jtli Seg«1 },lallole i a a- bunăvoinţa Rusiei. narhia în care se află, SUbt 

lecturii Poliţiei Capitalei, sd verifi- din Bucurqti B-dul Carol 37, Con- r n Poziţia pe care a luat-o Rusia so de putin conştienţi, de cea ce 
ce, Imotit de d. ing. Horaţiu Suita- stanlinescu Stelian, din BucureştI S ~ t- ~ 't t' vietică fală de încheierea la Berlin ,seamnă demnitatc politică, "'C"lIII:lIm 

'.' 1 1 't 1 G 1 L h '", 7 ' - ap amana In erna 10- 't ă nOl/lcl. IIlspec oru organrza or a str, zenera a OVaTI H r, ŞI sam IlaI v ti' d' v a pactului tripartit, intre Germania, mal con enesc il caute prietenii , ' , a a spor u Ul e larna - l d •. 
şcoalelor de conducilto1'l de auto- sarul Gossman, au fraudat mmlsle- I G" 0'1 Italia şi Japonia, - atitudine de ca co O un e au !l1tampinat, in 

h ' l' . d 1 'h P f P 1 t' ,1 11 el manIa, cerCUll e spor- . t "1 ' f ' , ve ICU e dm Iară Şl e (. IJ cor- rul de Interne, re eclura o I ICI It' ve v t c tll Im re întl'eaga opinie publkă interna- m rcgtl un1l, re uzun recI. 
h K ' d'['d I 1 ,,' C ' "C 1 d d VI ,1 se prega es ac a en- , P d lt V t t b g e In I I e, seere aru serVlclu- aprtalel ŞI ..,.coa a e con uca orI t t . l d' . ţlOnală a luat cunoştinţă, prin arli- cea a par e, re ue să ~ 
, C ' P f t .. , , d 1 e pen 1 u nou sezon e lal-, ă v l' b'l 

lUI on/cnclOs al re ec urII, sllua- de aU,to, vehicule, cu suma. e clrc,a 111ă. C d Vt 1 ti' co.lul b,l,ne cunoscut din ,ziarul I ce, ap ca e ~xp lea, I acest 
, ~ v ' d ' . on uca oru spor u UI d' 

fmnC(1 cllm[)(1rarli e către mlnls- 15 milIoane leI valoarea Instalat ll - I • t t S ~ t' "l'ravda, - estI" acum confirmată I Isperat al Engh'zllor de a ti 'ne • , , " : german a ŞI anun a ap <1,- - " ' , 
terul de Interne, Prefectura Politiei lor de moară cele mal sistemfltlce ŞI IA' t . 1 ~" . încă odată, ş, amănunţit, de o,ls- ,pIcIoare teza unUl nou 

'Qplta el, pentru şcoala de con u- moderne dIn tard (moara enlel ti' d' ~"vesha". cu I1lUl1ea sov\etlc . C ' 1 ' d' OII ') I mana m ernat10na a a SpOI - , I [" , 'ii 
, " b'l 1 • y 't ă I u UI e Iarna , care va avea , T t d' l' , 

cdto1'l de autovehlcule, a Imo 1 u Ui pe care au vrut sa ŞI-O nsuşeasc 'loc . ~ '1 It' 'la Prin repetarea punctului de vcde o ere ltu ŞI reputatIa 
d ' c' I ' t t d 1 'b i d ' ,ca ŞI In cel a I anI, M "il 't .. t' ă d In ralOva osla proprIe a e « (n mod frau u os ŞI a UZIV n au-

I

, Gar . h P t 1" 'he i re al Rusiei sovietice reieSe evi- a a 1'11 1'1 am~ a am e 
nell ten/a" In acel or~ş;. na aceslor mstl ut1l, tre 18 şi 26 Ianuarie. Sunt dent, pentru toată lumea, că hotă- 'rea ac~stei ~OSI I ~taţl, , • Bă "OI ' SAd' , "1 " :r mISC - ar en \.lrc n n-l '1' 'b'l' v ' 

411 constatat cd, sub Irecutul regim S'au luat toate mllsurÎ/e legale de i Y t .' d k' ririle ruso'sovietiee sunt definitivc 1 De catva tlmp, s a emis 10 
P f .. p r " C "t I ' I prevazu e conCU1surl e S 1, , '1' d d' 

,,1. re eclu/'ll ,O Itl~1 apl a el, delegalul mInisterului de Interne, I de patinaj, de hockey pe ghia I şi Irevocabile, stabilind, fără cchi- I ~zlnca c propagan :' că , 
~Icolae Ralel (Frleder<ch Gotl[rlf'd) f ' , 'C ' , SI' ţ - d l ~. h' t - voc şi intr'un mod Lipsit de orice ma a dat, In lupta Impotma 

~ , h t Pre eetura Pollţrel aprta/tll, ca a! a, e a ergarl pe 15 la a. i ' l' 'i 1 ' ~ " ' 
- astazI areslal - fost c estor n ,1. lI... t" t -' ,~ti' ţ" , . putmţă de argumentatie contrarie g leI, n u tlmele săptamam, o 
P f P i' ' . C 't 1" I tul să intre In dreptUrile sale defe-, maeş rll s rama a 11 au ŞI: \, J 't TIM 

re eclura o Ilrel ,(lpl a e,l Ş! nu~ , , ,'. ' ' ' '1 fost invitati să patricipe la: locul pe care-l are Rusia sovietică Ja a le a a ~rna, p~ care a 
m~ de d, gen, Gabr!el Martnescu ŞI rInd 1USti tlei pe VInovatI. t . 1 '1' 1 în procesul inaugurat de pactul tri- dut-o, intocmal C2 ŞI în ,aces e concurSUrI. n cac 1 U, . ' . d' l 
~ ___ ~, "Săptămânei internationale" partJt pentru modlf\carea marilor mon la, 

Ise vor disputa şi concursuri- spaţii, Comparaţia aceasta cu bălălia 

Interesele JapODI-eJ- le aipine ale ~ampionatel0.r "Isvestia" vorbeşte de pactul tri-

I 
La Mama se referă nu numai la 

germane de SkI; concurSUrI- partit ca de o "confirmare" a for- meniul militar, dar e extinsă şi 
cel politic, Bătălia dela Marna s' 

J"""n Indoc RJ-na -=rance ...... 0- ""leenngOerbdI·irCg,ee.vor avea loc in Rie ţei şi importantei p.aetului de nea- releva, .politiceşte, intru aceasta 
V~' ~ ,., gresiune dintre Rusia sovietică şi 

Germania şi a pactulu\ de nea gre- l'niunea sovietică se depărtează Cal 

SllIne dintre 'Cnillnea sovietică şi 
SAIGON, Din Iuni,e a. c. nUmă-j masa, a dobândit dela guyernul ' Germania şi a pornit tratatiye 

rul comercianţilor şi tehnicenilor francez licenţe miniere şi va incepe .Il VIZ Italia". Anglia, 
japonezi s'a Intreit;n lndocl1ina j in curând cu exploatarea minelor , ) , " Sugestia aceasta este susţinută 
francezA, Cele două bănci mari ja- de fer, fosfat şi manganez in apro- i Cu aceasta, s a sta.~I\!t, dlJl 11011, I toate mijloacele, spre a se InăI 
poneze, Yokohama Specie Bank şi I piere. dela Taikon, In anii din ur- ! Fabrica de Zabăr l~ ,Moscova ?ă incheierea eonven-! tntâi, moralul populatiei (,ngleze 
Banca dela Formosa, au trimis de-j mă, Japonia cumpărase deja 1) ma- dlll .rad ţlel dela BerlIn a fost inţeleasă şi re al doilea spre a sugera Statelo 

J'a imputerniciti la Banoi şi, Saigon . re parte a mincrcurilor d~ fier şi a (' aD'~ ID .. r~1orl c~noscută acolo intr'un sens pozitiv nite şi op' iniei lor publice ă
r 

',ni 
cu insArcinarea de a prepara de- I cărbuni lor din Indochina Franceză, U au y ti ,ŞI că, n~u poate să exist~ ni:Îo pe:- opta, fără pericol, pentru ~n~' .;~t 
schidcrea ,unor filiale. Soci~tatea! fără a fi fost participatoare la in- pe durata campaniei, pen- spectlva, pentru EngleZI, sa pescu1a din moment ce şi Rusia sovielcă ' 
Indochina-Industrie, o nouă fonda-I dustria minieră a Indochinei Fran- i tru descărearea sreclei din ~că, în "felin fel, in apă turbure, de aceeaşi parte. .rea 
re a Societăţii coloniale dela For-, ceze. I vagoane precum şi pentru E explicabil ca la Londra să dom In realitate, insă, prin luarea 
............ ~ ___ ~~~~ i încărcarea in vagoane şi n?ască cea mai adâncă decepţie, Şi atitudi,ne.a Rusiei sovietice, a d~ 

. pentru diferite lucrări In CH~ de ,mare este această decepţie nit vădit, pentru toată lumea, rui 

Prem".-.Ie de elDort AII- v '. I curtea fabricei. Interesa- reiese, ~m faptul că reprezentantul Anglia şi campionii ei ideologi a 
.. II!! II~tl germane I ţii, se vor prezenta in agenţIei Heuler la Moscova, cu toa- lumea anglo-saxonă se află intr. ' . 

fost ".nl'iturate II UD U biroul fabri~el de angajare t~ art.ico~e~~ di,n ziarele :,Pr~vda" 1·· izolare tota!ă şi definitivA, .n, au a Lucrările se vor începe la ŞI "Is,estla , afirmă incă ŞI aZI că, Nu numaI că nu se pot bizui I -.n Turcl'"a După datele oficiale din luna 9 Octombrie 1940_ la ~?scova nu s'a luat încă nicio I Uniunea sovieticii, ci au Inl~l /1 
Augusl, recolta germană a acestui pozItie fată de pact, ,din pactul dintre Germania Ha' 

• • T • an va fi ~e 24,6 mi~ioan~ tone, adi- DIRECTIUNEA De asemenea, acelaşi biŢou ,Reu- II şi Japonia şi prin ecoul de 'la !li ,:p S 

ISTA?>; BUL_ Se transmIte, că numaI cu '2'1. mferlOard recol-
1 

ter se grăbeşte, cu tot dmadmsul "cova că ex tă 'b'I't"'" I ' 
~ 1 t 1 ~ It' d' d' .. d 19'>"1193° ' l' S pO!>1 I I "\1 n pe In· ca guvernu urcesc a lOla- el me le In anII e pace ", 'o o, - să sugereze lumii că un demers al, spectivă ca iti fI' 
It 'd· "1 dAt I b" ă . I S S emu sere 01' ma , rarI lca premll e e ex- ces rezu lat este un ŞI aSIgur ambasadorului englez din Moscova' lor spatii ă t b'l' '\ 

port plătite până acum pen- aprovizionarea proprie a ti1rii, Cetiţi· ~i răspânditi II' I , S se sai Izeze, , "R 
tru asigurarea desfacerii * ~Im 
mărfurilor turceşti pe pieţile I • 

r~~:~~!~:1C~:~r~:E~~1~ ;:!:~l~'i~::;::!: :'!:'?J:'~!'"i FronlUl de UBSI!Japonia ·şi Orien'" ~ 
mărfuri străine. Drept moti- de volume litera/ură, arlă şi ştiinţă, I 
vare se relevă, că cererea ma I TOKIO, In expunerea pe care a 1 dinte sll fie rezolvate. Trebue 
re ce domină tn străinătate ., 1 făcut-o în faţa guyernatorilor de colaborăm pentru realizarea un "Iil 

după mărfuri turce, nu mai La 1 Septembrie, prima legdtură C8ntecul german In USA pro\'i,ncii, d, ,Matsuoka, ministrul a-li scop mare, Anumite state ar fi I 
face necesară o sprijinire telegrofieă Germania-America de facenlor stI'ăme, a constatat că pâ- prinse de cea mai mare bucurie ~! 
mai depar,t,e a exportu. lui Nord a Imp/1nit 40 de ani, Ea a Prin numeroasele melodii, cân- na~ 't" t I ~ , ,nI 
ţ D f t 

acum anuml e state au ncercat I ca ar constata că Rusia şi Japon n 
,u, re. es lln area. ta~eI .ce Ilost inauguraM, peste cablul Em- ',tate de soldaţi, cântecul german U 

S a P t . fI," • 't ă' t I mereu sA stingherească politica Ja- l' se pregătesc să lupte intre ele, ercepu pe mar urI e I.m I den-Azore-New-York, ŞI Imanţata' r' leş e actua mente ° renaştere. '" , ", ' 
portate, va scade preţUrIle. exclusiv cu capital german, 1 El este, propagat fnsă chiar din- pO~lel ŞI l~~hmrea mISIUnII,or ce' aceea, pactul tripartit a luat o p 
de import. 1 colo de ocean. La 31 Maiu 1941, de ,revm JapomCl în marele spaţIu B- ziţie netA În ce priveşte chestiun 
....-... ......... ~~, • pildă, va avea ·loc la Washington· siatic din Extremul Orient. 'rusească. ni 

La 1 Octombrie s'a deschis, sllb o manifestaţie pen~ru c~ntecu ger-,' Acesta este - a spus d, Matsuoka I Era ineyitabiI, a continuat mini :go 
{ea mai mare , .. oală d l' R' h d Z 1 man. AceastA mamfestaţle este or- '. I 1 ' .nE ... con ucerea Ul eln ar von Q - 'tă d ~t U' âtă - prmclpa u motiv care a proyo- strul ca drepturile şi interesele 

forestier. dia lume linger, o şcoală de operă la Şcoalagamza e ca re l1Iunea c re- t . ' , I ' 1 
. , superioară de muzicif, In "Mozar- ţilor germani diR America de cat, nc~eere~ pac~ulUl trlpartlt. Ja- I terBor strAi ne să se resimtă deci: 
. La 11 SeptembrIe, c~a ma~ ma~e '11eum" din Salzburg. Printre profe- Nord. poma n are lllten!ha de a anexa re-' urma războiului din China, atăt ijr 
"tntreprlndere de horllcliltura din, sorI' f!'gureaz" HeI' rl' h Rehk _ ~ - - - - - - _ giuni şi de a spune popoare asiati- vreme ca't va dura acest război, :e 
~ermania, firma L, Spăth din Ber- : per, Felicfe ;;unj-M~a~sek şi ~7t= ~~-----~ ce, cum au făcut unele ţări europe- aceasta mai ales în ce priveşte int' re 

I!n, a sărbătorit 20 ani de existenţă, . torio Moratti (Asiltorlalt distno1Ci pt. ne şi americane. Dimpotrivă, Japo- resele pe care aceste puteri le a ~~ 
Renumita intreprindere, care pose-j '. I 
dd intre altele cea mai mare şcoală I prlzonlfrll de r8zbolo ni.! vrea să eli~ere~e ~ceste. P?poa~ '1 în regiunile unde se desfăşoară ope 
forestierd din lume, s'a moştenit, I In Prusia Orientală, oraşul Ta- re de sub dommaţla Imperialistă ŞI raţiunile japoneze, Prin urmar' 
timp de 6 generatii, din fală (n fiu . . pi?U, un,de ~'a născut tn ~858 r~nu- In Germania se obişnuiesc, del.a' sA colaboreze cu ele pe baza unei I dacă puterile străine doresc să, I 
Unul dintre primii clienti a fost re~ ! mllul PIC, tor german Lovls Cormth Izbucnirea răzbOiului, nUlltele in ă ' . . ' 

I (d d t Î 19<>5 1 '7~ d " , ,prop şlrl comune, aSIgure drepturile şi interesele, e 
gele soldat, Friedrich Wilhelm 1, ecp;, an,.(; a LAln voort-Olan absenta mirelUI. SoldatI, statlonatl ' , . I 

I da~ Iti U L . C tAti t' l ' t N Conflictul cu China pline în lumI trebue să dorească şi sA uşureze ~ care vizita adeseori mica grddină-; ." ns a caza un muzeu Ovls- o~ pe coas a an leu UI sau n or- I 
rie depe atunci, Asti1zi fIrma L. ; rmth tn casa n, ataIi! a maestrulu, l. vegia, se pot căsători astfel fărlJ. a nă existenţa a două concepţii diver I cât mai grabnică terminare a con :I~ 
\ M 1 d t J . ă b' , il!r, Spălh este o fntreprinder~ uriaşă.' ,~zeu va cuprm e, 'n afara amm~ lua concediu, Ei trebue să faciJ. o gen e. apoma urm reşte sta Illza- f1ictului. .,' 

Numai şcoala forestieră are o su- tlrllo~ p:r.mnal:, tnde~sebi -primele d,eclaratie Inaintea autoritlJ.tilor mi rea Extremului Orient printr'o co- Guvernul japonez este extrem ; 
prafati1 de 6 milioane mp şi posedă, creatlllnl ale pIciorulUi, lItare că vreau s(1 ~e tnsoare, dela laborare pacifică in timp ce guver- 't t ă . d ă A H a P 

• ., " ' I dl'stanţa~, MI'rea .. n se duce apoI' sl'n- '. . ' m eresa s ştie ac ng II v ,'111 
numeroşI pomi "lstorlC~', car! au' "'" 1 d C k r 
lo~t plantaţi de vizitatori celebri, ll....................... guriJ. la. oficiul s.tării civile, A.ci se ~u !il IUng

!il
g . ~cearcă sA r~a- ceda La redeschiderea strămto~.(; 

de pildă Bismark, Mollke, Macken- I citeşte declaratia sofului, se rmpli-I hzeze . ~ceastă stabIlizare impotrIva I BirmanieL Japonia n'are in~entl,PI 
~en etc. ! Cerem poştei să-şi facă da nesc celelalte forma/ltăt i şi CliSăto- 1 Japomel. ,de a căuta pricină vreunei ţirl, d ,1), 

I toda şi să ne predea ziarul rl,'a, e,ste valabilă. Acum" aceas,ti1 P,o- Cu privire la relaţiile ruso-japo- I se vede obligată sA respinaă ori ,.' I ....... I!"""' .... _ ..... _ ....... _ ... _-_ ... _--...... __ ............... _ ..... _ ....... _ ... --_ ............... _... b 1 -' I ,., le 
la destina":.,. Ne sosesc re- S1 I 'f,"e a ost datll chiar prlzome- 1 neze ministrul afacerilor străine a t d b acea A~ieJ p ,'.,"' Incercare e a tur ura p , ,A 

r!lor de răzbOiu ŞI bifrbaţllor ger- ~ t '., ., ' ,;JI 
clama1H dela abona" caY n" ' ., , .\ spus ca n SituaţIa mondIalA aetua- OrIentale prm continuarea uneI aC 1 

~& K mam, cari, dzn cauro războIUlUI,. I 
de tachlrlat prlmeao ziarul, deşi Ilol il M n,II ~e P?t reintoarce in patrie, Mul- IA ~r fi o greşalA ca aceste dOll~ pu ţi~nj de asistenţă!n favoarea lUI:, 

Irad. sIr. IV. Georgescu 11 pecliem regulat. tr tlnerz au profitat de bllna ocQ- 1 terl să se certe In Extremul OTlent. Ctang Kai Shek şi de a prelun ,o 
zie, căsătorfndu-se cu aleata inimei 1 Eventualele netnţelegeri trebue Să! astfel războiul. . le 

............ ____ ........................ lor, dela dlstanţ". fie eliminate, iar problemele pen-I . 'p, 

Came,a mObllatl 

TIP. LOVltOV &; Co., ARAD 
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