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bombe de calibru maxim 

l' deasupra Alexandriei 
Rânduri pmttu anumip "tile-" 

udăhJd 10 răspânUe 
~ - Corespondentul de ră::= j siră, ,Duduitul m?toare/or a a" tras • • ' l' _ ' _ l' i 
in/on D,elz, povesteşte dupa atenţ,a il.om'eullc Curând !dş'lle E un lucru sImplu dar cert. ! son anglofiU j da~, de-aval.: ale Americei au hotărât sit 

~ffme(lzd momentele unui alac de lumină ale reflectoarele se In/re dreptatea ori est:e pentru toa ma); ci pentruca cel doui' ia atitudine contra Axei, es-
"german deasupra AlexQn-. laie cu lraeclonile bombe/oI' arlile-; tă lumea, ori nu este. I mari oameni de stat Adolf te 8d~,:ărat: . . 

'1 Inşlşl princIpiile democra. 'a cure a luut parte: rie! a11~laer;'ană. E.ste o imag'ne 0<, Şi e iarăşi cert, că Italia Hitler şi Benito Mussolini 
uldură de iad. Felele solda- b!şmll/ă pe11iru aVIa/or,'z noş/rI. est O ţara V "1'VI'II'zată ca~ Ger. 1 • Y f al tIce dela baza existenţil a-e " J Ş -au permIs sa-ş s veze a- t St t Unit I A ,- cesc de sudoare şi hainele: "In at(lcl1l de .as/ăzi ne !n/eresea-. Y I ces or a e e a e me· 

Il c de corp, In ace(l'S/ă zond ',zi! depoz;/ele de aprov'zionare şi. manii formeaza un popor cum câţiva ani patrUle dor i rlcei ii cereau această aUtu
~ cu care nu suntem ob şnuiF, I insta/ol,'.le porlului. Pană departe, mare, viguros şi strălucit, încăpute in ghiarele e- dine; dar nu este mal puţi. 
a nu se stinge n1c:oda/ă, ori- se întind rezervoarele de benz:Ilă,' pe cari însă nu-i mai putea mocraţiei dizolvante, hrăpă-
a " adevărat că până să ia ase-

' <1 (11 bea, Azi vom :m.IIlCIl·~ an/repozitele şi hambarele dn cllre încăpea nişte ţări micite din rete şi iudaizate. 
:~ de cel ma: mare ca/.bru, flota . ~nglezd din Jlediterana se \ voinţa nedreaptă a lInei de~ Tot aşa după cum lipă ei menea hotărâre a cumpănit 
"' Dul este Alexandr a, Esle o aprovIzionează drn pl:n, Prlmrfe I f'i _ as ni ate ŞI' iu- mult (şi mal compăneşte in-
~r '/ ' In' d t ' • I mocra~l m o z azi. (încă) contra Germaniei V) • V fii' d A dA ' c 'r!li! geJlera ă, <J nil. nire noas re aparate au ŞI Incep!lt să Q- • ca , convinsa n In a an-

mai g(lsesc ri1gaz să Însem- runce bombe incendiare. Auzm de- d81zate. , şi Italiei, nu peste multă vre 1 tii ţ 1 aI v f I '. i v. cu conş, nes e ca o ace 
bombe" Cu vopsea alM, u- odaNi o dclună/uNl îngrozitoate, o, Şi tot atunci, pe de altă i me vor llpa ŞI contra nsa~l numai pentru respectarea u. 

succes, Aoioanele 11,'ag către l'mbă imensă de {Wcâri. se r'd'că, parte seminţia 8nglo-saxonă! Rusiei desmetecite la realI- I j tIt I 
• " .,' I nor anga amen e ua e Ş a 

1 de decolare, slârnlnd nourl CO/1s/l/mnd pentru noI cel ma' blm să fie stăpână; peste prea tate. 1" . 
'n- i'· pU11C/ de reper, ACllm bombelc cad '.. A A Uită v unor tendmti colomnle, Iar 

pornit. PluUm deasupră ulla după 'alta, S(' desprind ca o mari intinderi ŞI nelntrecan- t ~ceşti nfacet"şti ea nu pentru satisfacerea unui 
nemărg;n 'te dUre care se -umbră neagră de corpu~ ma"n:'/ şi-mI du-se în râvna r::ătre mora~ . pen ru ecare om: PRIMUM 'princlpiu de dreptate şi ni.c~ 

• , ' 'l', " I ESSE DEINDE ESSE TH! ' . , I 
pti1 şi ultimele avioane, care odlt'sc CII o lu/eală {aniuslic(l spre vuri CIVIlizate, I 'Y v ~ - cu nădejdea că ar mai putea 

• ' u 1 ŞI' d LIAM, ca dreptatea casa fie " sborul cu greu. Cauza este adanc. De ! ecare da/a av!onul sal- I i atunc unde era rep' ',salva ceva din ceiace nu SI} 

(lm luat bombe de cel mai /ă in sus cu câţIoa melri. Pilotul ti- . tatea? dreptate, cere un lucru: tot. mal poate. 
lea c/lUbru şi am fndîrcat pând ne mai strâns maneta penJru a evi-I ~e putea pretInde unor po· omul sau tot po~orul să dea; Căci repet: Problema nlt .. " 
1'11' Z, Multe suie de k:lomelri se' ta şocul care se produce la uşura-, poare mari ca cele italian şi : ce are el de prIsos celui ce poato fi redusă numai la uu 

fn faţa noastră, până la rea bruscă a aparatu/u', Incă o ex- I german să se osândeasc1i sin I nu are nici cât să trăiască. ; diftu"ind an91o-germa~ cI e~ 
. dria. PlutIm mereu Şi ne ui- ploz:,e. Mecal1icul de bord ne-o u- I gure la sinucidere? I Iată un, fapt c~ra prin n~li \ se cere discutată într'un cad. 
ulă "n când in când la ceas: Am nuntă pl' :lIi m'cro{on, Comandan- 1 Acest lucru ar trebui să-I. carea: ideIi faSCIste şi naţiOg ! ru mal larg. 

jt/mă/ale din drum. Soarele tul dă deodafcl ordinul: fnapoi: 1 aibă in vedere şI azi demo-; nal:socialiste va fi împămân; Iar pentru noI - Români' 
1 jos la or:zoni şi după pu- Ne-am indeplInit m?siunea şi ple-', craţli noştri de ctrcumst~n.l' temt şI intre oameni, i - probiema prezintă şi un 

. pare sub oglinda apei, Marea căm spre casă, 11e anglofill din interes ma· .•. Forţa va rămâne pe,u-' ca;racter special; naVa fac>.' 
,f~~ um de un cenuşiu i11chis, A- \ "Pw"că e mai lung acuma dru \ teriaIisto-afacerist, cari cu- I tru multă vrem~ poate pen-. parte din marea, famHle a la~ 

r:'a nu mai poate fi departe, . mul prin noaptea Întunecoasă Du- tezători (1) ţipă pe toate că- i tru totdeauna singurul mij- tinităţii căreia înşişi noi a
·ali care răsare aruncă o lumină dwlul motoare/or este singura me- rările contra Dobilet naţiuni: loc de tranşare a neînţelege·' partinem, iar Germania n 
~o' deasupra intnderii mării. /odie care ne fnsoteş/e, După Creta, italiene şI con1ra harnicei: rilor ia,r LA RAISSON DU stat totdeauna şI stă şI az~ 
I şi Iă aUZim: pămdntJ Dep(lrte Alcxondr:a, marele bastion er.g/ez \ natiuni germane, acuzându-, PLUS FORT SERA, TOU- in fruntea civiHznţieL 
I (1 1 noastră luc('ş1e coasta, In G- În ;Ueddcrana de răsărit, a primit le de tendinti imperialiste. i JOURS MEILLEURE... Quod erat demonslran~ 
t(la- clpi1 ref/ee/oarele fncep să întâia Iov/ură grea. Vor urma şi Căci nu de dragul drep- i De ce să ne ascundem du- dum! 
'~/e mbe pe cer În căutarea noU- " (II/ele", tăţil tipă ei (democrali.·ma- pă degete? Că Statele Unite' CORIOLAN BĂRBAT 
Vf- Ah. r 

c~rl 111-' I dIn 1918 ci (~I din 19,10 gă de bătălii sângeroase şi s'a pră- te onorurile m:litarc şi cu inlreg cum n'a iniţiat IUlrea fJote~ inami-'onŞ-1 nt 5 U ~" '1 buşit. De aceea> Germania nu inten- 'ceremon;,aluIUi de polite\ă, Al tud - I ce, n'a agravat cruz'mea cOll\r:1ră 
ţionează să dea cond:ţiunilor sau' nea aliatilor în 1918, concrt:t:za o: dreptului g:nţJor,a infometăr i 

), - In ziua de 22 Iunie I sânge fl'ancez. In acel m?ment tratativelor de arm'stiţ:u vre'un! stare de spr't şi o atitudine into- : poporului, in mic, chIar după ter
pe ,a semnat în pădurea istorică suprem insă, mare~plu\ 'Pela'n, a aaracter injositor (aţă de un adver. I \eranlă, crudă ş: revanşuri. P.e când' m1nanea ostilităţ'lor, n'e[ n'a cău-

.omp'egne, armistiţiul d'ntre! luat frânele în mâinile sale de fer, sar alât de yiteaz", : atitudinea germană a izvor't i tat să stoarcă foloase pol tice OI' 

lem !lia ş~ Fr,rrliţa, care punea ca- I pentru a salva ceeace mai putea fi Deoseb:rea d'ntre cele două texte I d'llJ fecunda şi înnoitoarea sp'r;tu a- să agraveze pr:n ş~ntaj cond ţiun:-
~sul mod atât de strălucit glo- , salyat. este mai mult decât frapantă şi C3- litatc ce stă la fund::lmentul nouei ,le arm'st'ţiului. 
;1:re campanii d:n Vest, de ,a dus! Spre deosebire de Grrm8n'a din tegorlcă. Atitud'nea pe care o re-: sh'ucturia Europei v'!toJre, Soldn-; T(}ate acesteia sunt fapte cari a
llru ill câteya săptămflO! la 1918, Franţa ,anului 1940, era "m:di- flectează inscr:pţia dela Comp'cgn!', . tul german n'a luptat eonlra sold'l- rală deosebirea d'n .temelii a douii 
e şi ~erea complectă a intregei tar'ceşte prăbuş·tă", in clipa in ca- a făcut ca să i se inflige Gennan'e:, ,tului francez cu ură ş' cu pornire, lumi po1t ce d'ft'rite: lumea pule-

franceze. Trupele germane' re a cerut armisfţiul. Şi spre deo- care nu era nici prăbuş'tă nici bă- ci şi-a făcut lluma' şi. numai datq' dor .occ'd!'ntale, cari în Ul18, ali 
fU ră jumăLate din Franţa şi.' seb're de Fran\a d'n 1918, ca~e, tută, un tratament od:os şi umil- 'r'3o izvor'tă d'n conv'gerea supe-: crezut că în,,:ng, ş[' lumea Pllll'I"!O" 

.. :nima, aceste':a, P~r:sul, În- : dc,ş~ ?erm~,n'.~" nu; era prăbuş~lă 1 tor, care iese in ey:denţă ~rin: r~oară a" dreptă~i:i cau~e: s~le şi . Axei, ,'~are au invins in 19,,10 . .o, ,,'c
ră ultimele resturi ale ar- mliJtar.~eşte, l-a .rap} ca! un trala- I comparareI!!, cu lratan1<'nlul aplIcat: dn conştqnţn lucdă a mlsunel -eu-! tOI' c rusă, pe care German'a n ~ mIe

in franceze dezagreg,~te,. după ; men~ d 1n cele mal, un1'llto~re, Ger- : în 1940, de german;, tnvinsului. In' ropene pa care o serveşte, Germ::t- : les şi" nu în~('lege să o exploateze in 
urnaseră toate frontur1le şi i man'Q Fuoorerultlla şt'ut să se 11918, aEa\ii au pr;m:t delega1ia ger- 'nia a fost conştientă de. ră:,punde- benefic'ul său, c: o întoarce in ayan 
s~seră "inexpugnab' la" ~i-' poal·te dem? şi cayaleresc şi să lra-j mană abia ]a 36 de zi~e ,~upă cerc- ,rea re-i i.ncu~bă- sub raport ellro- I tajul ,eomll~ită\ii şi unităţi,i e~rope-

enla ~Jnot, 'intr'un marş ofcnslV teze pe inYlllS de],a egal la ('gal. I rea germană de ~lr1nlst tu, pl'ntru p('~n - in cl,pa când, marele său 'ne ce se c menteuza astăZI, faur'nd 
s',~ toporţil, de o viteză şi de o! Pe inscl"pţia franceză a plăc'i co- 1 a stoarCe prin tărăgănare cât mai a(},·ers?r zăcea la pamânt. ' ,in felul ,acesta. cond',ţiun:le fericirii 

o]lr- ~e ~,oc n~ ~,ai ,~ntâlnită tn is- : D1em?~alive ,dela Compiegne se pu- \ multe avantagii strategiee ~i, l~entru' German',a nu şi.~ umlHt ~d,:ersa- 'şi prosp('ri~ăr,i "ii~o'lre a u~iti con
lina. PoIlttc'enn care au con- i tea C.tl: "ACI a eşuat la 11 Nem- ,a sfărăma structura const:tuţ'onnlă ruI, n''C'l în traWI "de prellul'nare, t nent, a carm un tate naturală df' 
tinele Franţei până în ziua" br'e 1918, aroganţa crim"n,ală >!Ii ;,a Reichulu: german. In 1940. dele- n'ci în stipulaţiun;lcl1rmisft:ulni.' spaţiu organ'c. A fost p.lnă aCUJl' 

,rii, voiau incă să continue: Imper\tlu: german, invins de po- 1 gaţia franceză a fost primită la Ea n'a făcut din Compiegne o ma- , mereu măcinată şi d'zolya.lă elI' -1 le de destrămare şi de de-! poa:el~ lib,~re pe ca,re pretindea să: Comiegne, la 5, Z~l~ după. cCrrrl'a i n' f~stare de. ,ură meschină, n'a fo-' im'xtju~a străina ş; duşmană " 
laI'C complectă, cari au pre- le sublu~e" I~ SChImb: ~I: p~ea~- franceză de 3rm'stlţ'u. In tImp ce; los t ar~stlţ'ul pf'Dlru oClIoM.ea interesel(}r lacelei puler:, conlra ciI 
cererii de armistiţiu o luptă bulul cond't1un'lor armlst ţ ulm dm la 1918 df"legaţia germltnă 'a fost: unor rrguni pe care nu le CUCf'riSe 'l . , r, ~ 1 ': , I . . ' , , . i, , 'v' • reia upta va cont'nua pana a 10-__ Usese dela începutul începutu- : 1940, se spunea. , "primită fără n'cl o mamfestare de, pr'n luptă ş' n a facut d n el un 111- • • " 

_ "rdută, ,"rând astfel să conti.! "După o rezislenţă eroică, FI'anţ~ lonoare ş: de polilctă, în 1$110, dele- I strumcnt pentru răpirea de bunuri tală el extermmare d n Vlala euro-
1bsurdă şi inutilă '\'ărsare de :1 fost în"insă pr'ntr'o ser'e întrea- gaf'<l: franceză a fost pr'mită cu Ioa !'cononlice d'n ţară inam;că, Dl1pă' pl'ană dr pretutinden', 

L 22.&3 2, .. JZ. 2. (3 Ulm&. .. $ •• ' ••. ':'== 
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2 FRONTUL DE VESlf Duminecă, 29 Iulie 1941 Du 

Informa.iuni, ~~tul_"!e~e,I;(CI moi we(hlu do~u-Ilmprimeuri mulUcOlor 
". SurdLl -=, -, , r' ~ 1 meD1 de S(flere J t' . 1 I C' 

In I cC:Jrc~a·;.i d~ Hn~.\l i ~c 0;- Pe lâllg'd Un' U;I:S, lalea h. edl',clt • _' .~ 'II' ~CrIlHH.'nl" I fi r un Ci) an ar 'In ~r~ 
-' Blind ziua, nantJ M(}r\u/ă! ,~ , ,~ , 

gan zcază În Beri 11 p~~ h'renul <l~s- W Ihelm d,n Breslau s'a Înfiinta{: D '.,' L d' In 1~11, ad ca acum 1.11) d: ,un', ' Una din cele mal agr.... . 
- tic rul ae e mal1((,'re. ' '" .... aez I 

t Ilat expozip lor dc Unţ(ă l\1rnul tm srm:,nm' pentru studiai urcp'u-' C· , f J' v ăt ă? . s au găs t ln aprop'er<? d2 S,lIlkt Bc- magazii ,din' Arad tirUl ' 
I 

' Al' - e ma, ac' eşLI san oas ' l' o' 
de Rad O o expoz;ţ'e de f ori. IlU iu: uccn:cdor. Semn(lm[ se va 0- D' â'; tJ' ned kt lângă Luttcnberg in Unlcr- M. O ... 1 U I L I Ee"' • 

- a, m /lea-Le-uş, e la coas ." '. .' + J C s 
acesta, ced ma" mare p,:rk Y.I L 0- cupa cu problemele.te dr"/ll fn N 'ii! ~I' t. . t' d' 'stc'el'mark, sub un steJar, ~ste 20' nou centrul atenţiei gener '. 
cupată de ... o grădină japo.lcd, Pc ieyeHurd cu durata mUPICl, :()ilC~, - :l~r. "1" I~r,~ a, rau

d 
~ş I sur a, de 'c i\ş ti: d'n bron,,: preistor:ce,· le. De. data aceasta popUl (ilO 

• .• - n ama Iga ŞI cu ur a. ' . I - ' ' 't'll 
terasă va fi org<lnlZOlla o scrIe Hl- ((iul şi educat;a ucen:'cdor .. , din fn- Doua d Dtre aceste căŞti, care poar-: firmă, a început vânzarea 
tre~g~ de r~prczeIltaţ!i !-P?rt1veşi 1 tl'cprndcri, ';,1 ", (IWV) D -, 1 1ă J tă înscr pţii, au fost expuse in Mu· mirabHelor imprimeuri asig 

art1st:ce, cart vor dura pană la 31 IlInll'1'!'1~:lli'ill;I'IF1TIÎII-I;flliqlllll'I:'!'llr"r\1!llIl:I":'T';;~li"'Iill'l I .,,~ş -:~~. C UDe \. zeul i~tOl'\~i ~rl('lor d n V;.l'n:\', ,LG vară,' pe lângă un interes : d~l 
August. Vor lua parte foarte mdt l l' ",III ,II 1 ;" ,II, 1,1 .,.It~ 1,~IL: ,:~~:lhl"''';4~ ..:... De ''Ce' umbli cu acest baston una dm caşt'; n'a fost pos1h1l p,!p.ă eepţional, manifestat tur'! 
soldaţi şilucl'ători ca \nv:tlţi dc· "Hai norocI Noroc să' t'~e!';; (.xagll"11 t dc lung pentru statura la? ,i~ pl'<,zcnt să s,e descifreze fnscr'p· publicul amator. Articol , fr 
onoare. Heprezentaţl le vor 1: Irans J 1 GOLDSCBMIDT' I 1 Di! ('c nu-l scurtez? l' ţ,a, care parc a fi ,de 01" ~'nă ('I1'I1S- puse în vânzare sunt sel~ Dc( 
m'se prin teleViziune. oc a . . 1 - L'aş scurta, d'lr nu şLu de un- că, La cealaltă ească însă, ~avantul ţionate dintre cela mai t . __ _ .__ _ _ ~ , I ' loterlel1 

de? De sus, sau de jos? I noncg an Marstrander a dovedI!, moasa materiale şi mai . esti 
IlUlmll[llltllI111m11lUllUllIlllUl!UlIIl1U1l11llillJ!l\1IIIi11\\IIlijlli1llil!\lIU11I1 (Colcctura nMercur") I în 1~127:.. că însrr:plla este 4{'rmanj~ vela10are colori, iar prcţll~e a 

Cumpăraţi un loz norocos, 1I1ll1ll11l!11I1111111ll1il!lIT1iTilfim:ll!l1iulI!\lIl\11!11IIlJ1I\1I1lIllnm\1lillm1l!11 Vn tată d'!i".traf ! di Ş! ca aceasta' c~te cel IlBi Wdl' le sunt atât de minime, Wa 
f. 

la Colectura MERCUR, 1 G ' Y 1 "/ ' rn! - Tă/lculc, u 'te o alb 'nă pe t _ document de scr 'Cre, găs t până I cât cu toată siguranta Vlrm 

A
n el'mmHI se ~'lr ).'1 O/,I',$,e a ~ :acum. stârni viu interes. ~e 

BANCA GOLDSCHMIDT S.. , t' [' I n '100 ta anr ,~uan., '·r, I ' " 
• ,(/11l1l aces a !mp ln re" .'l t L . • .......... e4 .... I4I .. HI.r.e4 ...... ~ ...... Ie4Ir.e4 ...... ~ ........ 

ARAD oi :', ' - I lida naşferra llografu'ni Gt'Grg - Bne, calc-o cu p cwrul ş: la-, ••• ···············C··O··L·Ţ·U··L··L·I·Ţ·E·"RA::e;f 
illlliilITIIÎ.llllifiHiiI@iIIl!lil:nrm::W.Il1J1\I!!! .. ll.lIl11I11UllI\llIl11l!ll ill.l liP'1I,~Ie's~'n/Ja~~ dn NiiIlberq, căru!a 0-

1 

să-mă in pace:., RA1 
_ . _. ~ ,-' men rea li daforpş/e l.Iol/rora mo' ~.'on 

Jocilrlle fcst\; .. dela 'n~yr~lllh 'se· dernd. Pe cdnd Gufembl!rq este .,n- Irem€d1abJl. . de·' .rond .. I ~_i!e7"".mve __ ,~lumini seal 
vor ~ine şi anul acesta ca jocul' de p'el'lalorul tiparlllu!, Meisc/lb'1elt ti - Rt"nuntă ,la băutul'ă şi fumat --~. , gal! 
,răzho u între 12 Iuu'e 1i ,1 August. inventat tipărIrea fotOflr,l' ~lf)r fliră şi vei trăt cu 20 de lanr mai mult. 'IIP",-".I-b 
Se va repl"czenta de 6 ori "Olan- care ~u se poate, ~OP1C':IJfe r.:cI,un I - Nu e ind lârz'u'1 ....., p.H pa, mu s: 
dezul sburător" şi de două ori t'(lr, nl'cio carle Ş! nrchm orml111lr t - Nu-i niciodată târziu. i· '. . 

"Cer:ul N:belungilor". Joc~r.!e "Oi' de pro.pagandil I - Atunc~ mai aştept vrc-o zece I Când soarele' pe dup~ decilllri moare ',; 
sta ŞI anul. acesta in ~ervlclul on~a- I ani Şi pacea se Întinde peste sat, 
l1izafeinat'o~~lsoei11iste .. K. raft: 11ll1l~UlII\~.i@Jl!IlIll!llIlIlIl1I11UI1iIliIlIll1l\1111l1l1ll1E11.11!!I!:m:I!!'m:lI!ll ': . • l Eu plec aFund cu gândul fermecat 

durch Freude pentru soldatI' ŞI : "Cu lo:zul GOLDSCHMIDT ··1 L;a deal ar' la vale .. _ Să C(lut v'ata 'n rumenI' ogoare, 

lucrător' din industria de :lI'ma-1 ., .'! .':- 7~ ~'t" 'J' 1 i·· C d d . l' - i ? I Ş' t tă I ' d' • d 
ment; deaceta nu pot particIpa I;er- - '. " '-Ia- ~ OCll, - l' se au e, om nU e, cU er Z(1" ! oa umea o pr n In gan ul lat 
soane ("v 'le şi deci 'Iti 4~'(' stă nicIo' v ,',u ".". i - Multumesc, a fast greu numaR CI! slIf/etnl o rOllrl pc> rdzoare 

., I Sa nu te lase norocu.. Ia deal' " !II" l' b • l •. .. ă C','lrte SllU bllct de ~ntr;lre -pell1ru I , I .' ",' . upim In tim )ra ,unII Şi r coare, 
ml1rclc pllbt c, 1I1l~1I11!llllnlll1ll1llllm\WIll!\11!1111111:1l1!\lmlll'!111l1l!11l!1lI!!1!mlmi!!lll i - Fellclărlle mele. ~l acum? Iar !,Itele se 'nloP'c d n păşunat. 

'-- - - Acuma mă clfrăbanesc la vale! , 
.............. I4I.HI.H1 .. _.~.t1 ............ 141.HI.HI •••• H.~.t1.Ij.~ ........ I4I.I4I.HI.H1~H •• "~"."~~~ .~........... I Cânt grecrii 'n ucc,nălalea mea 

htaş/eoap/ă luna ca să·m dea sărutul 
Ş.'n păr să-mi Împlelească flori de nea, 

I 
"BIIDzat~" a ÎOlp'llntt 52 'de an~ ~~~d7~'~:iad7~~~mOa$ă! re 

l ~'''. 'Ori. "~. ţ.,j. ,/.~ •..• "- i 

Dacd C împdra!ul' Japorl'ci" trec~ :mari. In FclJnu;rie 18fl.9'!rebu'o să - Ce păcat~ c~ nu pot şi eu să ~M joc cu 1 cur:c'i d'a cd"ir/lul , . 
Si aştept pe iarbă ioa tă îngerimca 
Să-m' {fled ş' În seara asia, patuL~ 

prin Tokio, dacd 'Ill com~nrl'lnt, se aibe loc o asi fel de mare mall fl'sla-: afirm acclaş lucru despre d~ta. \ 
fn.loarce ~i,cloros dlnlr'o cflmp'!nie, ţ~e, ~u oc(/z'a intr.odll~crH const,ltu- i .; -. B.:l do, - r?l~că , prompt ccI l cand mlntslru~ de externe Mcl- tIei Japoneze. Ce' dor tineri şI-au J gmt - fă ca m ne. mInte! ", < , 

I 
Alex. 

suoka se Întoarce d n Berlin, se luat asupra lor misiunea să gd-I· ' 
pOllle auzi dIn m:i de guri cuvdntul SC(lscă pdnd la acea datd un. cuudnt. Cofncld,en/if 1 ! ....................................... ~ • 
•• banzar"~ Banzai este" tr(jJasr;ă~j ja- care să se pop,:d~rl%eZe :mpd~at. I Invătătorul: ~ Cine-mi poa1e da ..... ~ 
ponez. Putini ştfu că acest cupdnt După multe cuget ar!, au ules ,.ball':' exemplul uneiciudafe ,CQtncÎden/e? I ŞI In UngarIa circulatIa se va 

v 

existd ab:" de vreo 50 de ani, El a zoi", ceeace fnse-amnif "m'i de ani".: Tache: _ Eu, domnule fnUii/iHor,! frJ('p' n~ dreopta:·· ". 1". ~"('" , 

fost ereia/ dada! tineri savanţi la - C' l' 't 1 11 l' 1 "Iăi ! Să ' ..' " ....'" I " IIm Unp(l/Yi' il Irecu, la ,FI' J.rua I lWt1 1 0 .. 1'11 : .-. a!lz1m. " . , In toată Cnrrar;a 'va fi în- culaţ 1e,',' "ţ',;II';I" e "'li'on""le,!' .] 
ponczi in anul 1889. Aceştia au con- T h Ş I I ~ • n pU 
sfafal că japonezli nu avem1 o fX- t c 1889, Îl1cel in fata oamemlor C(1-' <liC e: - 1 m~ma ŞI a a şal! I ll'odl,dă, dela. 1 P#'lgust, cir- exemplu una dela alta, intr. , 
presie pentru exprImarea brlC~lriei re s.e adunascră in parcul ~laluhli, i căsdlorlt tn. acee~ş" ZI... 1 cul-aţia ,I?e partea dl'eap~ă. Î dU?âJ'il~u-se' şi aici o ord; ~ 
şi enluziasmului la manifeslaţile: sfrgăilil entuzIast "banzar' ;'ul'Se . Astfel, chlar 1n domeniul c]r~ umtara.' I 

S 
". Co resfa"rnnt " ·'le 

Ifte~~ brusc tăcerea, iudpllP! ŞI profcso-" ...................................... ~ ........ . 
URA N , A C, rit UnllJcrs!lăţ,li dn Tokio au fntre- 1 - CheIIlăI', e o muscă in vinul ~ .-:, ,t. ' .. ' ... , ' '"''~''' "\ '~,.n l'.' 1)""', ".' d 

Clnema .... graf germaD ~ lmin/at prim;:j acest sirigdt de en- meu, D l' 't'? '. t' bă I Dintii scalarilor germani vor fi 
1""" g . . I ----:, omnu e vfge ,ar1an. JO re I ~ . _ & _ 

sena r6(OrOllla luzwsm. Repede poporul. lapone~ flegmatic chelnărul. ", e, l' elam.n!ti de' dou~ 'O". i'n f~ec"'p 
___ T_p'_,l_e_ro_n ~ t~~~2 , ::I:bl::~~l~:1 e~~;C,(lsl~z;:;:a;;~;~ i Om cuJi " l'~ " ~~e;;t~ I>i~n~ 's~ tmI;li- 'depa~'t~' d~~~ol~~~e. "~~~~zi 

Repr. 5, 7'30, 930 "'1' t r e- I _. _ " , I nesc 15 arn, de cand au fost ceste clinici sunt atât de Il 

Singurul spectacol de 
co"Uedie a săptămâoii 

2 O re oe a m uza m I n II 
[ons100(e DeDuc1 

Rolind Yeon!! 

I~lm, e ll~poneze, resar, es e. expr , Nolarul e1ibcrând un certi! cal pe 'înfiintate primele clinici den meroase şi atât de bine lnz 
! S'a enflwasmulu: popol'ulw nipon. seama unui flăcău din sai, care, 'co tare pe lângă şcolile primare trate, încât pot satisfac!' o 
, •••••••••••••••••••••••• lom cu s/agiul militar satisfdcut, din ora.şul Mii nchen. Insem- ce cerere şi orice i exigen( 

trece drepr om umblat iti 'lume şf nătate81 socială a nouilor in- Serviciul sanitar al ol'a:-jlr! 
Comenzlgermane' c'lIll, fiindtnlrebat, spre comp/8cta- stitutii~ a f?st imedi~t rec.u: M(mchen a 'elaborat' Un'lJla 

pentru Narvegi~ rea unei rubrici, dacc'1 sufert1.· de noscuta. DlI~cau,za. mf~aţl~el potrivit cărUia fiecare el '1 
, • I ", ce a urmat ImedIat dupa raz dl'n Qcoll'le pI'i'mal'''' trebuL' 

, '.. -' ~ -' - , lire o ,nf.rmltate dânsul răspunde:. ." . .., u" , Acum o Jumatate de an, I " , • balUl mondIal Şl allmentaţIel se prezinte de două ori 

Dom I To 
,. d' ' v' bţ' I ..... ".4bsl!1'd!im" de n:CI unu,' : slabe daJ1ttlra populaţl'el' 1 1" v d 

O
II D;)~r m ustrla nOl'Veglana a O' 1-! . .' c. , • an a o C llllca ent,ară sp 

" 
li ' ~G 'nut comenzi mari din partea: ........................ mal ales a t1l1eretulul , a ~- a fi eXamtnfl~ de delltişti. 

i d'f 't 1 f' 1"" .. " .' T '<.:r'~" vut foa,rte mult de suferlt. lângă dinti vor fi supuse 
••••• II4.I4.".M ........... '......... 1 Drl cor lrme ,gerl~a.ne, / Un IOSlilUI !li I POSIDIOr De ruceea clinicile dentare în~ nei exami~l'ld amănulltite 

d 1-UD r lea l!i" Rccent'A a~este ~omenZl v au .', J'lJ U II . fiintate s'au dovedit jnsufi- cavitatea hn .... al:"l a ele\,,10 ) 
U fG~t rel~lOlte. S a pr:vaz~t i Pe h\ngă PoHtchn:ca dn Darm-; ciente şi, ~n ~nu~. 1930 s'au ?ândn-l~-se În acelaş I:mp .. 

.................... modermzarea intrepnudr;rl- stadl ~i Universitatea din Fl'ank-· creat nOUl mstltuţu de acest. InstructIUni pentru lll;-:l;j 

Jurnal Ilf/\ de razboi ll~r norvegiene pentru a mă- furt a fost înfi.inţa! câte un Inst:tut : gen, care au fost apoi mai rea diilţilor: '... om 
~~~Q 1'1 randamentul acestora. al Poştelor. Scopul .:lcestor institutii; ........................................... .. 

" •••••••• ~ ........ G ••• ~ ................ ItH .... leste cercetarea in tl"cgulllÎ domeniu; Dece 
'f) . In conceptle lucru ualaros gorman il;:~lo':~:~ni;~::,:';~i:2:;;,~:oc~: i esten~~~~nal ceru1 

t@f.t.'1'r U1C1 ORI A P U C H 'm naruiui vor fi pubi oate săptă~ I ~ ., :-,·":,,~,9. ni'" H I r ;." " ,l',ccare dmlre no la obsen'i1t de.· 'de aer cele mai inalte ale almod 

{~!.Jl.'ţ;ţ ... ', " • manal.. Se ~or orguIl.za de.a~emc~: sJgur că chiar în noppc fără lună, rei pământcşt' şi lunl ncază la în 

'~~~~~, DEUISCHL "DO SI- BIiRfirllP II cursurt spc~l,ale pe.ntru funcţ!ona.n l 
j cerul este to~uşl lum;n~t, ceeace nu pmea de 200-300 krn. La ·lu1l1 

\..."_~!t. ;{.c~ 1-"': ,? ti il "n il l' Poştelor, dandu-L-sc ast{el ooaz'a nOate fi expl:cat numai prin razele rea cerului noelurn mai contrbt 
.~~j ..... Iţ.,~..-l-;).;J 1~ 

~<>:"I. t~:ţţ:"I'z.:'::.~ sunt cele, mai bune bie'clcte a se- ;să·şl perfect!onezc cunoşt'nţcle ])1'0- i stelelor. Această lum'nă are într'a- şi forte etectrom:tgnet ce, ceeace 
j" , ~ ",f,., 1 ... ~ .. ""l 1 d ă Il M ' • t" 1 . . 

\iNl"~:;'~""'"-A,>.~, /", :wnului actual. Combina!iunl' senza- fes:onale " ev r l!l e cauze. i al 1Il al, umlna. ~ese d n faptul că ex;stă o I('g~t 
• -li ,. ~ ", ... ~ ~ ~!l ... •• 1 \; tI' 
~

.~''" ,,'.' ~'~ !~, Y .:.1 _, 'al C N R· A d'" este cauzată de razele stelelor pro- anum·tă intre. aparitia fâş:ilor l 
',' '1'Iti;.' :",'.", ",\"'- ţ~on e. alitate Ireal' zabilă până în l.. I'n rccoman a ŞI 1101 eate- '. 1. -' " " E .. _ '~'':'', J _ 1 1,' a : ," ' pr1~ zlse, sor o.r, ,lldcpariaţ'" în .a- mmoase ş\ undele radiofonice, S 

........ ",,:'/1 prezent. Preţuri extrem de eftine. v oI,c I poşLale f - d 1 l ~ _... ! " I ara ~ corpurI e carc' aparţin s:s- re.marc~b 1 că aceste fenomene 
Revânzătorij beneflciază de reducere 1 1 ...................... 0 • ,tcmulu, nos~ru' plenalar. l!n ,alt IZ-! m'noase sunt supuse unor oscil~ 

• MECATn~" on- CiaCI·~n & Cu li j , Pf(mil .. pen1.'ru. ' , 1. vld~~a. d~ăl1~,':1~~;~: s~~~~.urJ'~~d~~:;e~! ~ful~~:i~~l~l~~~~Î1l1u~~i~~IlI~~.I~.II~I:;~llI!lIlll1ml, 
olt III H UII ~" I et i2 'v31'td mf-'§~lnei~· j um na propre, de or1t:fnă inca ne-!. 'e" ~'~ '"'"~ .!' ~ t~~"""!~;.7~ iii i • 4.1 , .. ~ :'i. ~. " ,:",1, ! cuno;cută până in prez<'nt. Câte-; Cititi şi răspAncHIi 

I ~7fost ~I~;:~UND*7l:MM~:;;:~~:41, ;~ ",. ! 1 'E:~~ F;a:u:a~:': a O:~~~i~Ubfi~ ,~~'~1tI:::~::;!h~~cic:~~~l~o~~;~ ! Fr~o' n 8.. C~ l' de' . Uft p@. i ,~v " nos este mal mare, Poate că lumlll8 ! Illu li uO 
I AR A O. ,8UtEUftRDUL REGELE FERDmA~D nr. 21 dcaetaporemleg}'l.e asuptra alcăor~arlI acea..<;~a p.rovine din ml'ei parti de; 

_ ~ • pen 1'u rglrea, ,materie, oare vin din infin:tuI spa- , .~ 

•••••••••••••••• o ••• " ......................... ~. cultivării măslinilor. ! ţim':lor, pătrund p!\nă in straturile 11l111I1!l1I1l111!!11111!"1I 11 1111111'ln"II'II:111 1 1111111IHII'lIIFl';:II:llll'~l!:;:I H ,Ib ILjll ,,~I, il.ll.l h I ~ .1,1. I Jb" ~ L ~ I ' 



Duminecă, 29 Iulie 1941 FRONTUL DB VESIf 

asiguJrare ciudată 
c'.; ;'J §'u~~dja' .' ,J' 

irA! A v j z : SLor 'În picaj, Il iÎi'lc i 
'1 Referjn~u-mă la anuntul: F ecare d nlre ~Oii. cunoaşte sen- 01!lenesc poale suporta 6 G fărd ca 

; făcut prin ziarele locale in zo/:a pe care o simte În ascensor sănătatea lui să sufere. Pr n anlre-
I,:lezi se bucură de renumE"le sau frumos, de natură l)l<jll(Ll S'lU: ZI'Ua d 26 Mal t -t' , 

d . ă ă -t d ă e" Ş urma oa- când aceasta se pune brusc· in nament se poate ajunge chlar ia 8 Ifi oameni serioş;, cu conccpţli ,neryos, ac e s na os, ac are' rele din 1941. cu privire la .. .'. 
!:c stricte. Că ,,' aci ex stă alte defccle cunoscute numai sofei I ti~t i I l t d d v m şcare, sau se opreşte brusc. Esle G. La sborul În p.caJ nu se trece 

Y , I ras u rea ceasu u . e ama i. ., .', 
IIii o dovedeşte bplul că de dacă e de t~mperament rece sa~ .,Anker" aur, email:artistic.forţadeiner/.e.careacţioneazătotuşide6G.\..II.=a ptcajult/. Şl 
I lmp cetăţeanul suedez se furtunos, daca rămane seara acasa ofer suma de ' _'o 'i ' : astlpra corpului omenesc. corPlli! ungh:ul curbei pe care o face avio-I asi.gura ch ar îm~,oh' va 'adul- sa~ nu, dacăîi~p~ace alcoolul elco A- lei 10.000 I emită să rămană in ace aşi pozlie, l 11ul În momentul i~ce~eri·i. picajului 

t 
d,n partea femet,l, Ca in tou- pOl vlD întrebarlle refer loare ta 'dilr' veh:culul sch'mbll brusc di-' şi in acela al termmărli lu', când a-

tur'lc lumii, eX'slă deci şi tn, sotia. Ce pat meare aceasta:"" dUCă! acelei p~rsoane eare vd~~ recţia sau v:teza, iar inertia opreş'e I dică avionul se rcd~esează, sunl de

.' femel' care· şi tn5cală' băI"- : este' o natUl'ă ('chil bl'ată, sau dacă: eroare I~a dus din prăvalla : corpul sd !lrmeze mişcarea accstu- I pendente una de alta. Dacă viteza 

~ Deoarece în ace:lslă ţ[Jră di-, illc!'nă spre istOl<e, dacă e p.~ ca- I mea şi o rog să mi-l restitue i i'a. AceasM sielre nu dllrroză multă: sborului in pIcaj esle mare cdnd tn
Iesle ,foarle costis'tor, o. 80c'e- i r~lcte~ slab ,s:,u tare; ~ntrl'hările de-) im.ediat la~g~rând-o ei nu I vreme, Mulfi s'au ocupat cu solu-! cepe (ansarcaiilsllpra Ob·ctIVU~U:, Q

~e aSIgurarea avut fa:mo.asll! v n d n ce III ce ma: lIld scn~tC: dil- VOIU face Dlcl' UD deme~; tonarea problemei Încr(ei, care a; lunci şi curba' de I redresare, Odlltă 
.e a face ccva în acest domeniu. 'că femeia i~a arunCat ccva In cap contra sa. Finn8J Ioano~c~u; devenit o problemă de 'mare interes I bombei lansată, are o 'rază cu aM! 

'ţmstatutclor ci, f'ecare băr-: yreodată, dacă sforăle, dllcă Cleşte şI Hartmann.. BIjutier!. ' pI'ClcI:c În momentul creierii avioa- I mai mIcă cu cat viteza de p:caj a tre posib:natca să considl're· nuvele romantice, ce rufăr:e poar- ........................ nelor germane de p·cai. Se poate: fost mai m(lrI~. Acest cons1derent a 

~
atea sotiei. cât de preţioasă tă, dacă a. avut legături cu alţi băr- .". _'mag 'na ce senzatie trebuie să albă I dus la desvoltarea" un. ei noutăţi telt
şi poate plăti PI- mele respec- bati inainte de căsător'c, du-că se i AV1!fUSment .către( : echlpaj!!1 unui astfel de avion când' n'ce foarle simple: 'frâna sborulu! 

~ f . d .: i băI dă dă' It: '''·or:'nt~t a t""d!uh~iIf r~"~, . '1 " b ,,1 ., S b . b f 1'1(1]'111 :on onn sumei e as:gurare. m r ca .a mo , ac lire mu l I a>' ... lot \ . Il;;o • ,',. _.\ acesta coboarl1 cu o u1 ezu ne unu, ,ln pIcaJ. II ar pl sau su us , 1, ..,.,.. I 
Ifond:ţiunile "de asigurare nu veri, dacă illdmil'li un' forme, dacă DEHUS, Comulldumcntu! suprem ş" câtă energie esle necesară pentru avionului se fIxează supr.1feţe de 

e pel1tru toţ; cetăţenii, căci e frumoasă sau dacă se crede fru- al armatei germane pllblică fn zla- ! a se mai pulea dirja auonul În I rezistenţă, relatIv mici. Penlru sbo

caz r:scul un.ui ,adulter di'n moasă, gn\să sau slabă, etatea, A- ,.ele greceşti tln av·z,. care repetă i această perioadă. Când s'a desvol- 'rul normal, ele sunt fixate la cel 

soţiei. este mai mare decâl 

lalt Celăte'anul care 'vreasă 

un auerllsmcnt dat mal (naInte po- I . 1. . • 
sigudi"ea înche'ată este valab i lă . d . /. CI' ,tu Accs·t fer " tat acţiunea av!oanelor in pIcaj a mai mic ungh:u cu corpul avronu-

Plllaţ el 11 nsu ac, ' 1. " . ..' 
"mp, de 10 an'. Din mom<'n1u! in- militar german arată cn, În t mprll

l 
trebu;t să se tind fn pr,mul rând I lui, deci la cea mat ml~tl :ez stentă. 

o astfel de asigurare trcbu- chc:er;l tratatului, soţia eslI' supra· luple/oI' pe insula Crela, aulorl/ă- seama de măsura in care corpul 0- ,lna"nte de sborul (n p:caj, ele sunr 

vegheată, şI" dacă se ~rată La ori- tile germane constatau o colabo,'ur~ 'me(ICsc poate suporta schJ'mbărVe : dispuse oblic spre d rect ia sborulu:, 

, etalea, profesiunea, nu- zont vreun pericol, se a1ra'ge .Intimă a populatiei elV'le. a ~re'e!, brusc/' de viteză şi d·rectie. Se .şt:e \' producdnd . astfel o rezistentll fn 
• I fortele britan'ce C pl/rşfrl lup- . , . , 

copiilor, data căsătoriei, da· I discret alenf a .sotului. 1· rumoa!.ă , el - ... .' "1 r că forta este un multiplu .al greuiă- plus. ' 
" r, • tau in parte fn "a:ne CIV e, n p~r- " " 1 . 

. ·lui însuşi .. dacă e urât asigurare. ' I ... ; . în un·formele paraşIlI'ş- trl (G) corpulUI fn m şcare. Corpu e c" ar Şl . " . 

. y ~. 

ti/OI' germani, mu1ilând fn modul: .................................................. _ 
celmaicT'lldvdnălorlidemunleşllw;; ,- f,. -~, " ,_ ••.•. _ ; •. , .~-~~ .. , -," ! ".".,' 

"b'.' ,".,.' I 

P .. ,-- t- I .. ~ C paraşut:ştii germanI, căzuţi prizo-
I (L L -. - IlJma~ .. lui În 111.7. '~a, ~. ~e 'i-i.. llnC'~'$ nieri. Drept rrprcsal"r, s'a ordon(d omoa.erea oe •• e.. ti, . 

. r,·v", tJ'l:"~ " "":. "':, 'j" 1 t~'~ , ','.: ('i'f. recare, c(lre seva faC(' pasibil I >.' ra-nfl ...... le .i';llIe,e.ului ...... 'mao 
derea Comunală şi practică, dânşii nu p!"i- d ,. .. .. ~.,.... ~ 

fată de prizon :",ri gcrr~wnl. e r "Z-\ . • .~, r- .. , 

Secţia Autobuse, a- mesc dela Intrcpl"indel'e ni- bo'u. de fJolarea' d;sp(1zltllln.lo~ ! Doctoru Conti, şeful sănll- îI{ această p'roblel~ă, Confe-
vacante câteva pt>sturi. ci· un fel de salariu, (. dreptului internaţiona(' va. suferi: tăţiî Reichului, a tinut o în- renţiarul a ajuns la concluzia 

tori pe autobuse, pu- După. terminarea practi- tO'lie r:gorile legir de' rdzh.l u. VC'r teresantă conferinţă la Insti- că părinţii trebue să d(ia 
t L1 a ,fi aplicate denscrncni şi p('de.p.~l' cO.' ttltul 'cont.ra alcooluluI· ~,.i t.ll- exemplu ca să asigure 'copii-concurs pen 1'1 ocup - cei, vor fi SUpUŞI unui exa- ~ 

t ' It'due, in cazul dacl1 ascme~('a er,- "t" 1· t'tl11 Tineretul lor lor' o tinereţe' din care să ·pos urI. men se1'is şi oral, urmând <a me vor au ea loc fn~apr(1plere de unu UI, cu 1 1. ,. . 

daţii trebue să fie in- cei reuşiti_ să fie ~ng·:tJ·lti cu sate şi alte loca/itdt i, şiotrăvurile", Conferinţa, la fie total eliminate alcoolul şi 
. ·tt ţ. - . t tia te tutunul. Dealtfel iri Germa-am, cu SI la la titlu provizoriu, ......................... care au aSlS al. n mare p r . 

î lll Y roman1 ma.me, s'a ocupat ~Il deosebI nia se duce actualmente o n reg a, . Cererile "candidatilor vor 1 

av A d ca Stlldl·l· cel d de lAnfluenţa v<"tăm('~ltoare a campanie . foarte susţină îm-an fi înaintate Direcţinnci Inlre Excedentul e ce- · 
IV 1 se medl·l· perfect reale al 'Ca .... odej aJeoolului şi nicotinei a- potriva acestor otrăvuri atât ca, prind (trei Comunale Arad, .~. 
ŞI· sănaVtoQl' t d b supl'a tl'11erettllui, arătând in de răspândite in toate stra .... " . str. ~lucius Scaevola, ~)-,13 nu' găseş e' ;,e u- I 
daţii vor trebui pe pâ.nă la data' de 5 lulie,s.p'1!'~ acelaş timp rolul părinţilor, turile popula~iei. ' (RDV) 
lor proprii, să înveţe, 1941, anexându-sc .:ertific'a- \ ................................................ . 

d 3 - t V 
A , In Canada, excedentul de 

e sap amam pe au- tel~ de naştere, de naţionali- ! 
toate Icunoştinţele ne '1. Y • grfm, care nu poate fi vân- Evreii DU mal not fa~e, baie 

tate, de situaţia mI ttllra ŞI . 575 '1· b I ... 
functiunei de taxator, de iStUdl·I'. d\lt, este de m! lOune u- 1 . t • .lo ~ t 1IIt 1 n ... u"'i I~:a U fU na 're 

Umpu acestor 3 I şeI!, Şi recolta acestui an va I G:I! " T' . ,~I '_ ~ .:.' . ~ J. , 

ni"' de învăţătură' Direc1iunea . fi m~tl·e., Fermicrii vor tre·:. (ESS), - Prefectul ('om ta(ulul! EVreI! ,d.n Bud,lpcsta au p' o,es-

1 ." ~ - ~ ~ ~'Pesta ~ cea ma' mare subîmoăr· '1 lat la l.hn'sterul de Interne, a 1.'1\-
n.., .. H .. t04 .... Ie4 ........ H .. ~ .. M .. t." .... H •• ~ecte .. bUl sa restrang-8 în~nrn:.tl1ta- I , . . U .... ' , h t","âre în această chestiune . _,' 'Ire rtdm'nlstratl"ă a ngarl"l - a rUl o a ,.. 

. , ', .. ~ , fIle la. 6bOfo Şl prlmf'SC pentru 1 'nterzis de curând accc"ul ene'JOI" este aşteptată Cli legitim Interes de 
1nm~n" 1'1r.' (~ntinr. v!~~,,"~n~ ~ lfiecar~' QC'l'(' (m:1suri"t dp in toate ştrandurile din circum,llintreaga Ungar:e . 

. , " . ,. . suprafaţă), F\sat l1f'('pIHvat, scripţia sa. 
cum arată tlltlmele ccrcC-· antirah./,că. ln special În lun le de 
numai razele soarrlui, dar iarnă se constată o mare bogdli-e in 4, ~olari din parte~ gn,\'~rt~u: , , ............................................... . 

· zUei conline razele ultra- I raze ultrav·'olete alum nei ziei, ltn" Conform unei StJtl~tICl, 1 _. ." , .. . 

Înoriceanotimpşic,hia:rin'astfc/căeslef~arte nd:calcU,COpij:aCţnmea a!Ce1sta .le 3Jt:,tor: Congelarea bunUrilor strame In USA 
mari, aslfel că bogă/w ei in I să petreacă ŞI Iarna cât ma! mult va costa guvernul 487,5-1, 

D poate avea o acţ une timp fn aer l,ber. ,(RDV) 4~3,5 milioane dolari. ! \Vnshington. - Agent'a DNB ('0- imputernicirea excepţională ,acor-

tt4 ..... 41~~!:.et~M' •• ~t~"'IM~I!IOM~C!le<.Qltf)c:~f,ţC~O'18I(:l~'"I/M;.~,~G!t .l>~ •...• ~ ... ; Jnunkă după inf~rmaţia da't.ă de dată preşed!ntelui Statelor Unite. 
, - . .. ,,-, .. 1 :.Assoc·tated Press că, pl'eş~d:ntcle ~~ 

~, 

este M'ată. Gil'l'ullarul sul! ocil:ul atent al Sp 1n i('1, prietenă Axei, S;c l a ,,1 corlsla 
SI' a), Creta, tout/' sub control germano-,taU'Ill, foc 'm1)()s"b 1 (lccI'slll l'nglez:(1 C<lIwlul 
.'Mr·i RlJş:i, .tr·c.ba saudilă, aş'e~lpIă ONI c«nd să se swlllre de ilnD/!a, Per'cailli se 

apr'op c pe f1~c(ll'e zi de lndia_ 

i Hoosevelt a d spus conge13r~rt bu- ~ B ~n c:!s" d fi·' . l' ~ 'i(\ , i nul' lor germ:lI1e şi !lalicnc, prc- il5 ;{;Il e '~ 
I cum şi cl'lorlaltc naţiou:llitilţi. Or· ~ Credit RomAn 
I (l"nul d/' cong!'lnrc se hazeaLă pe ~ -

\ Conform acestor măslII·i , s'a dis-. ~ ') ~!(:~:a!ad:.r~:.g~~~::: 
i pus inventar'crea bunurlor "ctăţe-' () rla 22 1. 
n'lo1' slră ni, . E Bul. Regina "aria 

Nouile măsuri const'tue senl:'1ţia I ~ Nr. 13. 

1 

zilei în op:nia publ'că. I ~QQgQQg~QQggQ 
!WiiiDmtWea- am J uaua.mru. ~~~ 

1
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II' SubsemnafH comercianti. de siiclăTH şi 
por/elanuri dtnJ1rad aducem la cunoş
tinta publicului c(i, pâru) la . { ' 

! 
1· , . 

===_=- 1 SIEPTEMIZ'21E. o. c. ==----
avem - in cr>nforul.jIole cu Dt}!ărârea 
ComisIei Paritare negJonale - ucmă. 
rul orar de vară: 
8-1 şI 15-18 (3-6) Sdmbălil! şi preziua 
sărbătorJlor legale ora 19 (7) seaX-Q.' 

1. Tr3i1escu -1. masaroşlu & CO., FranCISC Haou, 
IgaChim lulbura, P. n~uner, A. Rom 
sa a ii&J$ au A. -

JUElMl ... l& a SSCSOL.,.a .. j$gi a'.1&&2 
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.( FRO~TUL DE VEST Duminecă, 29 Iulie 1941 

----------------------------------------------------------------------------------------.------------------------~-----------------

Despre lUUhelm al II-lea Raporturile Ar.. germano-romane 
BEHLIX. Ştirea despre Al tloile'a punct de vedere I (ESS). - Prn ac/ul revoiuţlOnar lui Trparll. Ea a recunoscut în mare pas - neînteles !a timpul său 

moal'Lea fostului împărat al judecăţii germane asupra: dela 6 Septembr:e 1!.H{J, al Gellera- {citii (lccsia, În mod of c,fll, că apa1'- ,- pentru rcorganzarea econom'el 
german \Yilhelm al II-lea, lui \Vilhelm al II -lea stă în: lui Antonescu, Româma Ş -a ,regă- pne spat-ului natural şi unitar al româneşti, a fost depifş 1 cu IllUU de 
este publicată de întreaga legătură cu experientele fă-, s.t dln:cţ:a sănătoasă, după mHiţi sud-estulu, cu /egli/ur1 Îndestruc- protocolul incheiat după aderarea 
presă germană intr'o !orm"i cute în anii războiului cel anI de or,entare poldlcă greşită ŞI tib le cu German·a ş, că nu mai fn- României la padul fr partii, a
simplă şi vrednică, impustl mare, fiind însă mai mult de I după ce Homân:a s'C! s/Jdlut in gh li tclege să fie benef:c:arll (m,~i b:ne supra colaborăra cconO/nice ga
de ,imprejură11ile războiului. natură politică internă. A-: rele unei cumplile desor:clItări pre- z's vidimă) uneI pol;tici .-. ca cea mano-române, fn vederea 1'C(Jrg<ln

Ziarele mai mari publică co- eeastă critică deplânge, că, cum ŞI al unUl nw/'Usm delcrmlIwl d II trecut - care aserv!nd-o sco-, zării econom:ei românesli l,oirv,/ 
mentarii scurte, 9glindind ju într'un timp critic, poporul' de fa/şele lcgMurl poldice, cu con- pU1' f lor ,1ngliei, care urmărea r,e- unui plan de zece anI. Indu~lr:a 
decata istorică a Germaniei german acordase unui mo-I secinţe ce amen'n/cmll deveni cu de- utralizarea şi ingenunchierca Ger.-, Reichului o/eră ogriculturii româ, 
naţional-"socialiste asupra narh slab deciziunÎ şi im- i săvărşire latale. De alunc;, tara -" man:e i, a/Muri de dim'narea şI cx-: neş/i, tot cee(lce este 1'eceS"11' pro
persoanei fostului monarh, puterniciri vaste, cărora el,' rcgăslndu-se pe sine, ÎnsuşI - a de-' ploalal'ea continentului prin f'nall-: movării şi techn:cizăl'lI pl'odlJcPl'1 
Două puncte de vedere se de- ea (?xponcnt al timpul ni şi în . scopel'rt şi a promovat legălul':le ta iuda:că, O ţinea in cleşlele uneI: noastre agricole, lnier:!sul german 
sprind deosebit de limpede urma naturei sale, nu putea· sale naturale, determlnate de iIlSdşl conUnue tens;uni, care a Împc(/e-: t"lIde însă şi spre celela!!e d(Jnll:nil 
din această apreciere. Pe de .face fată cu toată voinţa sa: datele geo-poU'ce ale aşe::llrlÎ sale, 0111-0 dela muncă act,vă şi eonsfruc: ecollOm!Ce, industrie, I:omerţ, băncI. 
O parte se combate legenda, bună. Critica naţional-socia-' aJlllme colaborarea pe foate tere- tvcl (k org~ln"z(lre şi a impiedpcaf-o 'Câci Germania n:r ore Interesul s~ 
răspândită în războiul Mon- .listă la persoana împăratu-! ll!lrÎ/e cu German:a. A fncetat 1n să-ş! cr,· (/s';1 dt'Sl l nele pe miiqJ", ~ tind România in sit!1uţra de ţară 
dial de către inamicii Ger- ·lui se acoperă în modul ct'l felul acesta paradoxul uneI polifcl coordonatelor Ilaturale are S!lalu- i pur agricolă. 

1 
" 

1). 

maniei asupra persoanei, ma i larg cu judecata lui Bi s- ! - ca, cea ,făcută de fost !ll. regIm - lui său. Grava eroare politic(l s'a I Insănătoşlrca econ(lmlei I"Jmd
împăratului şi intentiilor sa- mal'ck, care d('misiona~e din aserv!lă Interese/oI' Angl e', Cu ca- repal'/lt, LaI' astăzi România se află! lIeşti, după elim'narea rtldnru!u l en
le, l~gendă care a dus însfâ1'-· toate funcţiunile sale in ur-' re Româna nu avea niCI În elin {at(l de Germana, În raporluri de glez de turburare, care căuta să r. 
şit la cererea dictată de l'l'ă ma conflictului săn cu împil.- . llicl În mânecă şi refrnclară, lllll'/e- co/allorare d:nlre cele mai pozztÎlJe- tInă productia romdnă cdt mai de-
de a "spânzura pe impărat".· ratul \Vilhclm al lI-lea, u1'-! gerH neceslăt lor splll'ului din care ş~ s:l1ccl'e,ln a/w''l de elect ,m co/a- parte de piata Germ'm:ci, umpll"- , 
Cprerile de extradare ale An· mărind eu mare grije evolu- I face p.fJrle ,ş: unei aproper, sln- borare poUică, în sprl(ll'llif(ll~a re carea producţiei şi schimb/li m:iu-:vi 
tantei au fost pe atunci r8S- tia viitoare a Reic1ullui. In- cere şr pozltrvc de Jfarde Rercll voluţional'ă a natonal-soc'alismu-. rol şi compliml!lI~u" d;nlre cele ~ , 
pinse in mod unanim de po- , tr'adevăr trecuse Heichul nat;:onal-so":'l1/ist. Itli, dătătoare de ol":;;on:'lrl MII; ŞI I două tări legate prin (/estln, sunt J 
porul german, cu toate că sub domnia lui \Vilhelm alI Pr·mul mare ad, de lJaloart' po- I'eol'gani::atorrre din temelii a tu1u-, asti1::i pr!mele consec,nte ale co/a-
el işi dădea între timp o for- II-lea printr'o evolutie inter- I ::ltivă, in ord ne polit'că ex/emii. a ror leme 117'./01' vieri I?urop.me de borăl'ii germano-rom,lne. Pcnfru· Te 
mă l'epubJicană de stat. Cer- nă, care-i răpise dela început, fosi cel al aderărIi Homâniei la pac până acum, accerilul ace slei ('olaco· v:1Ior, colaborarea ,1ce"JMa Sllstwu- 11« 
cetarea ştiintifică internaţio- posibilitatea, de a trpee ma- ....................... , rări cade cu deosebiM grPlllllte a~ tă de efortul romdn~sc, şi de 'n- ).' 
nală a problemei vinei de rea probă a MArelui războiu. supra donenillllli eco 11Omic. • tegrarea depUnă De [,Ion rmld;c, In 472 
războiu, a dovedit de atunci Xevinovat de izbueni!'pa răz- ,O statistică culturală ~ .Două tă~i ca Germ(l~ia şi Româ-: sp·r.i/ul n.ouei E/~rope, vor duce la 'III ( 

inainte fără echivoc, că aşa noiului .mondial. impăratul _ n (1', ale caror prod/lcţ!! S!l1lt com- ordrne, Ilnlşle ŞI pro~pf:rd(lte, (le- 111111 
ca şi poporul german, tot Q- \Vilhelm al I1·lea poartă o ' germana pl:menfare, ş'.all întins mdna ş; au menfe cari au /ip,~it Utlr()pei (le pd- welf 
şa şi impăratul său a fost pe bună parte a răspl1ndl"rii ServÎc:ul statistic'} Reichuhli' a În- purces In reorganizarea iin leme/li nă acum şi cari uor servi drept le· şti" 
deaintregul nevinovat de iz- nentru pierderea acelui răz- I·treprins o statistică culturali!, pen- (l I'conom:ei românl'stl. Acordul mtlie unei nou: <re, cllm lI'U ma; nul 
bucnirea rii7.boiului mondial. boiu, tru a obţine material necesar în- Wohltnl, din Mart'e 1939, pr'mlII ~lUloscrlf istoria pdnd acum, a 

................................................ d
t 
I'UmăI'~rC planurilor culturale vii- I ••••••••••••••• _.................................. 'a s' 

RezervJştil greci eliberaţi din <>Iare. onforrn llcestei stafţ.;tici i s, 
s'au inregistrat în anul 1939--1940, Londra prefăcută în moloz şi ( 

armată primesc de lucru 461 teatre în German"a, cu p!~stc d 
500.000 locuri, dintre car: 241 teatre I . , 

Conslriul de miniştri grec a de
crctat o lege, conform cdreia au· 
tori/ă(le comunale şi rur,lle wnt 
obligate să dea de lucru In agr;cal-

tllră. rezeruişt:/or greci eliberaţi de Stat 12·9 t t. " 1 b" '. New~'York. - Coresponden persoane la Londra, cari să ropl 
, ea re Jn aer ~r Jl1 d· L d 1· l' Inlr 

din armată, până ce ac .. !şl'a se pol rnăMte au jucal tot anul, iar j~mă- \ tUAI I~ t °dn pra ~, i ZtIarllA Ul petreacă noptile in paturile' 
tat'e numai· în S4Z011 !" SSOCla e ress, Il orcan- lor. Acum un an în urmă,. te, 

refnloarce /il căm1nui lor. '- j . i dn-se după O absenţă de s'a proee,lat la curăţirea dă- ten 
....... fiM ............... ·2 săptămâni, a declarat t.:ă, râmăturilor, ceeace acum e I 

P.~I~!~~:~,!~~;!mt~I~;~~~JI.~'~~~,!llil!I~~I~~~~!~q~1 !'Ia-Jdane transformate atunci când părăsise Londra imposibil, căci, numai inven- U 01 

~. ...a mai crau vreo 5-10 blocuri tal'ierra pao-nbE'lor ar dura freş , 
It 8""'. III" · A . tI. \ In culturi de trandafjri neatinse de bombe, in lOC~ll ani de zile.~ , a 
.!r.l a;le d rad·~ c{trora acum nu găsise decat I ,. . v deie 
Iâ,.' oneasa IU ~. In reg:unea minfertl din Germa- moloz. . I . VOl

I
' trebui dE'lce~llf" aflrm1vR ~ făT 

["4 tlJ. na centrală au fosl curălile IO(lle După cum scrie mai depar I zwru , ca or.aşu sa le rec a· J: 
It .• {i mGJ~danc/e, unde se aruncau 101 {e- te ziarul, deabia mai ilunt i dit. . ,mp 
If[t ']1 lurl de resturi şi murdăr:i, - cari Ir (J it Aducem la cunoştinţa onor. publicului că, t] ~u fos~ plantale cu. trandafiri. Atât ..................... "" ................ " ...... 'Qar 

E~ băile Moneasa au deschis sezonul cu inee- ., i I,n regwne~ carbon;ferd din Bl/ter- (roa1la 'il primi o r"1#a med#rn40 de sfr.l~, iu : 
E,.. pere dela 15 Iunie 1941. Direcţiunea Regio. .-11 dd, cat ŞI in regiunea. salină d;n u " ". "U ti , lf IV C SAd 1 d' 'ţ' ~J. AIlhaU, experienţele au fost În- r " , ren 
l!!l'4I Da a • A. P. ra , a pus a lSPOZ! le ."'= 'coro t 1 Al .! Zagr~b. o ordonanta a guvernu· Hama-Dubrevnlc. Pentru construc· ieră 
1â.1fI t t 1 - t ~ I t '1 .s na e cu succcs, ncu vor fi . . : . , ' 

O 
au orno or cu ega ura a renUfl e ce sosesc .'/~- 'contil' te· r t ld G o: lUi cr,oat prev.ede construcţla unUI ţ,a acestor slrăzi prOiectul de chel· .ua n oa el'manla ra- ' ~. . . v • 1, • 

din Arad şi Brad la Sebjş, pentru Moneasa ~. şul Sia ( t h fă dt ă /. I numar mal mare de strazl in Croa'l tueh prevede suma de ,1 mi!Jarda 
~.. 1iI"8I ss ue a o r s p an eze .. 1;·.' nu 
,: zilnic. Băile au restaurant cu preturi con- ~ 50.000 trandafri sălbatici, devenind t'a, Pe prImul plan stauKstl-~z eppr'n, d,nar\ ~ nlre carl, au ~ost ~use la 
.... . 1 d" .. t:'~ astfel 1· d t c.pale: 1) Rogatec- napll1a- od- i dlSpOZ\ţle a străZIlor, imediată 400 
... venabile ŞI orc lestră e ţlgam, eXcurSl ŞI ."'M firi d~e ~az mare or.aş e t r(lbn~a- i sused - Zagreb· h"an'cgrad- Noyska- ,ml In s~opul construcţiei şi mel,-, 100 
11.111 alte distracţii. Preţurile camerelor şi băilor F.. n crerman1a ŞI con r; wnd ' r • 1) t d It' prospecte CU detall', fa c"rere ~~ astfel la producerea fructelor de Oku~an-Rrod-Zcmun, ~) Ok~canl. i tinerii in bună stare urmează să fie ril< D ex rem .e e 1ne. I ~ • .J măceş,. din cari se poale obtine l1i- I B.anja Luka"Spl1t. Străzll~ de Jm~or : fondată "Direcţiunea StrăţiIor SIa- lIe 

~ .... 'II!Ii' 'l1li',""','" oqgr 'IIfI",~m' 'IP, .... _1 9 "'" "IJ!t W ~ _ ...... W,"""h~rl'~ tamina C, I tanţă secundară sunt. ZngH~b·I." , WJliiI~lIii11blltl~ijul~,Iiii1l~luIlUlllltll!UI~iIil1~~ !J!!l6hilal\~ '.aIi.~~~tliii.~Iiill!lllU~-11IiJij I • ! Varazdi-graniIă, Zagreb-Karlovac. tulu
1 

o autoritate autonomă cu un ae 

TInlul In'eruHfonfil de &oilmn3 din Yiena lil' ........................ i coasta A~riahej, OS\j~k-Vrp?lje-l buget propriu şi adm·nlstraţie in- I~~a 
.fel IO( Intr~ 21-28 sept~mbrle A 1 lil811 6 strada pr,nc1I\<'llă. Sc,t-Sarajevo, dependentă. tf 

HC ua I ermane " .................................... eH ••• ~.... t-ro' 
TârguI de toamnă din Viena, la dustr ci de artă şi modă, iar pe de ' • 

oare vor fi oficial reprezentate, nu- laltă parte se va da o dcosnb:iă 2- I TârguI- de loamnă din Viena se Fermentarea unI 
mcroase state europene, va avea I tenţie maş·n'lor şi art:coielor teh- t Ya ţine între 21 şi 28 Septembrie tu tun nI 0;100 
loc între 21-28 Septembrle. Cal"1lc-, uice dest'nate sud-t'stu!ul europc"n·!19H t· . I r 
terui târgului va fj indoit: pe de o; (RD V) l' r:l' cu par IC parea numer~ase or Cu prilejul şedintei came- că. Afară dc aceasta, mUHu--. 

t l' d 1 . 1 1 mc d n ~tră·nătale. In spec·al vor . ' . v • ro par e vor 1 expuse pro use e ln· I .'. 1 reI de comerţ germano·bul- mIta el se poate influonta 
II fi foarte h ne reprezentate in. ' . , ' ., ' 

................................................. d .. d ,. gare dIn \Breslau, care s a culoarea ŞI cont mutul de nI· a 
. ustrlrle e modc ,aria casnică ŞI.. ' ~ , . Q 

l' d . . ' ,ocupat numaI de problemele: cotma a tutunulm. Noua des ~I" 
In ustr:a arllcolelor lehnicei mă-' ,.' ~ .. i. . ·f II 

1 S 
. 'producţIeI ŞI prelucrarn tu-! coperire are O deosebItă lm·

1
,· . 

l'unte. udestul european va fi· ., • . K 
'1 i tunulm, prmtre altele s'a fă- portanţă mal ales pentru 
foarte b'ne repl'!:'zcntat. 1. • • , I ... '... .. : cut. Şl O comUnicare asupra i p.r~ductia de tutun a Bulg~· ,PK 
i Pe lângă Uoversitatea din Bre.: ultJ~rr:elor r.~zu~t~te ale c:r- r:el, care în trecut a trebU1~ ~ ls 
I slau s'a înfiinpt tin sern~nar neutru: cetal'llor ştllnţlflCe intreprm- sa renunţe 181 prelucrarea fOl . gE 
I dl'cptul uceniC lor, care se -va locupa I se de - institutele .germane. lor verzi de tutun şi astfel llir 
! Cll probleme de drept în ceiace pr'-! Astf:l bunăoară o flrmă ger- 1 s'a~ ~ierd.ut in f.i~care an ;~1 

I veşte du!'ata muncii, conced:ul şi I man~ a an~n.tat că, . după j apl oXlmatIv 15 mIlIoane l,g: sti 
educaţia ucenidor din intrcpr'Il-: lungI cercetarI a reuşIt să de tutun, care nu puteau fl U 1 

deri. ! descopere o nouă metodă de fermentate. Asemenea piCI'" U 

• • • : lermental'e a tutunului, care deri s'au inregistrat, t.ot din gl 
Ch 

,. ti 
amponal J,lond·'al la sărilur!, prezintă numeroase avanta- această cauză şi in celelalte 

, ~ 
de sky, Rudolf ,"irhr.ng, caro! li. rea- : je fată de cele vechi. Această ţări din Sud-Estul european.· Cr 
j;zat 118 meir:, este acum german! nouă metodă este in primul. Aceste neajunsuri acum vor 'n 
in graniţele Germaniei. Se ştie că' rând de o durată foarte scur·. fi evitate graţie nouei meto· p(J 
Gehring este .german d n Pl::tn·ka, I tă şi de aceea înseamnă o: de de fermentare inventate. ra 

Instalatiile porluaTe d:·ll golfUl Suc. da (Creta) bombardate de av'oa- regiune care odat~ cu căderea! considerabilă economie 8· ! de praf. dr. 1\108e1' din Bcl'-· '~e 
nele germane Jugos~av:ei. a reV2nit in Reich. : cheltuielilor braţelor de mun I lin. (RDV) -
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