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jdunare obsleas(ă DlebiSdta-r-ă -n-C:Q-C-Ic"n-O-S-lr-u-.--u-'--tu-t-ur-O-r-l!-llO-m-O-n-il-Or-'-
reai!), l\br(',,~l Antont:"cll, conducă- \ Adunarea obştească ph'hiscitară 

dOllful statului, a Sl'ltm}\t Decretul- I va fi împărţită în atâtea circum- I In pUnă auroră a vieţuI Adolescenta şi-a închelat~o i A îmbrăcat hlamida regea
,nteage prjl~ :<!~'e NJtiu~){'a r~~:î.!1~ 1 scriplii câte jlideţe şi muniripii \ !~r vIaţa li surâde cu sclipiri ' cu vrednicie; r~orneşte azi ho- ; scă, straiul discipn~ei oteU-
I o.e chemata !fi adunal e ohstl',lsea 1" "de auroră şi cu svonuri de . ta "re de suflete ŞI a în-
romlrbiscitară Duminică 9 Nomn-rie, sunt, ~xpnmarea votulUI va fi 01'- • I .. 

, trlUmf . c ro.:; Sabia eroilor. zboÎln!ru a. şi exprima apl"ob~)rea' snu ganizată de comisii judetene ~i mu- • 
ţsapl"ouarea asuJlra guycrnării nicipale, cari se \'01' alcătui, după r ee- u ara! Cavci' pa eli a h V -z't l' In ziua aceasta când sem-

ienţtsrobhoarc, a :\fareş8Iului, dela n cum urmează: desUn măreţ, să f~e cârmaciu nele rele strânse peste intin-
'e tptemvl'ie 1~ 10 şi să şi rxprime peste acest neam de viţă suriic europene, preveslind 

I Primul preşeilinte ~ll instanţei 1<\ , 
II s14:'red' r,a ca Mar?ş;llnl Antone'icu dac o-romană, în s:ânul căruia vremuri de--apoi, dlspar una 
l ~nI calc de cel mai înalt grad (Curtea t, 
. ca, procrdt'ze la I'eforma na~ională s'a născut şi ale cărUi do. 1. câte una din calea triumfală 
tte ~ de Apel sau Tribunal) ca preşcdin- t 

, st:1tu1ui şi la ap:1rarea dL"epturi- rurI şi năzuinţi le trăeşte ( il cruc' atilor nouei Europe; 
Ci. te, Hedoru! universitar sau cel mai 

i pe r nramulul, . vechiu director al şcoalei de gl':ldul dm plin. - MajEstate! să nu uiţi nici-
lşr..i Acolo unde votul nu se va putea A fost crescut în mijlocul odata v ca- lAnlrupezi toate nav _ 

cel mai înalt din localitate. Un I'C-
te C9luna în ziua de 9 Noclmrie, va splendor.iJor naturii., infrătin-
ie Antinua in zilele următoare, co- prezentant al circumscripţiei, ales du.Se cu brazii de pe culmi deidile de siguranţă pentru 
in d\ ci 1'- de prcf'erin\ă dintre ofiţeri, fo~li t i fi â d S ziua de mâine - ZIUA RE-

~ ,,}~::~~;;\~i reZjl::~:~~,~; fi;~~:;:~itare combatanţi invaIizi sau decOl"J~i. :e~:nV:~~l=:f n p~~reâ:::: INTREGIRII NEAMULUI 

J(l'bllind să fie făcută până la 12 Nicio manifestare prin adunări, Şi in suflet strălucirea sent- ROlVIANESC, şi toate nă-

~r ~ ~;i"i:t~I'~HinC::~~n;, de .,ie. :~':;;:~~"';::b'~:: :::; d:'::~:b'" nU::~a î;:.~!a::~r •. Iar min- ~~~~4~ • ,,:' .... 1 '''~~I~:::::~r'';;egel' TU-
I di~rofesiune, cari au implinit 21 ani, rea, propa~anda pentru sau contra, tea Lut a prins să "uleagă tF'" ~ J< ., . j fi ni - .. . ..... ",~\ .' '~, -". ,·i.",~ TUROR românilor. 'Uu a,' nt ()b 1ig3ţi să ia part,e la ,'ol. . nu (:slc permisă, din '; cronici--- în'vaepciunea 
"'" M S RegeJe MlţjaJ I Ti'ăiască Majestatp.8 !a :Evreii sunt excluşi. Nerespectarea acestei dispozi\ii, veacurilor împleUnd-o cu • - • 
~ Volul se ,'a exprima prin DA sau se pedep$eşt~ cu cinci ani temnită luminihţ' ştiinţei şi eu chemă. i tărAt şi neinfricat pe tihâ- M hat 1., Regele tuturor ro-

rJ1..:!U.· gl'ea. riIe credintei. I uluI marilor indatoriri. mânilorl ... t ....................................................... o ............. geE:it!t~$~O$ .................. e •••• ~ ... c ... eee~ .. 

releoroma judetuluI Arad cdtee dt Doi ani de activitl\te admiiljstrativă 
1 MinIstru al Afacerilor In1erne "'" Ar • 

1 De ziua Sft, Dumitru, dl pt'efect ~ gafă şi /uicită Vă asigurăm că Vă ger ma n aIn V li r Ş o V J a 
II il jud,. Ara~, C~l: V. Mihailescu, a vom u,rr:w cu credinţă fii slră~uillt~ . . 

tansnllS dlul Mtlllstru nI AfacerIlor Domnlel-Voaslre penfru ordme ŞI Berhn, 30. (UTA). Guverna- problemelor capitale ale Var-' de suflete, datorită situaţiei 
"~Ierne, g-ral Dumitru Popescu, llr- : de reclifdire a Ţifrii," 'torul gen!'ral Şi ministrul şoviei, reliefând faptul că rc- lui favol'abile din punct de 

i
! ătoarea telegramă de ~e~ic~tar~: .: La aceste bune urări, dl general! Reich;'lUi, dr. Frank, ,a ţi':l~t constructia oraşului in toa- ycdfereal comllllÎ('aţiilor cu 
"In numele POptr~(l'tlel JudetulUI. D. 1. Popescu, prin adresa trimisă 10 şedmţă la care au partlcl- te sectoarele de viaţă a Ul- n'isăritul european şi ronsi

, -?~"(Işului. A.rad, V~ r~lgăl~ ~ă bine~ , dlui~ prefect co!onel V, Mihailescu'll pat tO~i ~embrii comi,sîei cut progrese îmhucuriHolll'p, derat ('a hintel'land al portu
I p tt, a primi cu prileJui :rlrl Dvoa

l 
a raspUns urmatoarele: conducatoal e a Gu Ve) nă- Cele mai mari dificu1tăţţ: lui Da ntzig, a fost tratat în 

Il
îre onomastice cele mai sincere u-. 11 lţ esc Dumnea 00 t v şr' I mfmtului General, cu care greu de rezolvat rezultă din. mod deosebit, prin perspecti-
~r~ ,de brm ~I ,de, sănătate ŞI ~ r-! populatiei judetului şi municipiu. lui p~11eJ, a înfatIşat mt~? cu- faptul că Varşovia adăpas' 1 vele sale lJl noua EUrop(l. In 
. , " . ă 1 "Jfl U um v S l'a I . , -' ~ , I ~ 

bnl,lItfrtS~:ea nech~t~fel nOOSll'e cr~dl.nle A 1"C. d, pentru felicitări şi Vă adresez 'mntare tuturor partlclpan- teşte circa 600.000 de evrei: 1 plus, !oate informatiile şi co-
l! VIItorul feriCIt al NeamulUi ŞI al . b - ' ţI'lor la această "edl'nHt' bl'lan . '/ . • l' . Apri~" ". ., ctle mal une urarr. ., ,. ';> • ~(, • I ad!că :1 dm Intreaga popu- I mumea tele invedercază atltu 
,aru, slIb mte/eapta cdrmUire a Vl- i tul actIVItăţIi admlnIstratlve i • ~ 1" .' '_ ' , " _ 

pierd~azului nosfru Conducător de Sfat MINISTRUL, AFACERILOR IN- 1 pe timp de doi ani. Un comu- ; latLe a Guvernamântului ~(l- dlllea ~lll1~tlta ŞI th.scl~lm~ta 
aui". de Oştire DI Mareş(l! Ion Anto- TERNE, GENER4L DE DIVIZIE, l nicat al Guvernatorului Vo.1'-, neraI. Importanta. economIcă a lOCUltOl'lloI' polom dm' ar 
ers()Q~escu, Dol"illdu-Vă o via(d fndelun- D. 1. POPESCU" i şoviei a oferit un aspect al i a acestui oraş de milioane şovia. 

t spUt _umau aa li. • 

~:I(;;~~J Sergentul floro"''''u a ~I-Illi sa moara \ oameni care să nu se teamă de mo9r- I ce asigura ţării victoria. şi lui to,lie \"ohml31·ii. incercând s5-i imbăr-
'1 t'UI 1111, Il ' te, da ... care să aibe, în acelaş timp, I probabilităţile unei modi eroice, I băleze ('u cutc un pallar de vin şi 

t j D - d' '1 . t d 1 d" mintea agera, ochiul sigur şi "oil1- I Dacă ar fi fost I'efuzal, ar fi simtit, punându-Ie in f:l\ă man'ie adevăr 
a e , espre front ne sose~c, 1.1 eZI, - n ('I'OISmll III, portre ul e egen.. h ă â ă 'poate. că ilJima i se frânge În două' "că nu e lucru mare d~că mori 
-au *ăl'turii de eroism rOtnâilcs~. care I a încă unuia din cei multi pe oare fa ot r t . 
.. , Maiorul a adunQ'l un escadron şi şi că destinul i·a luat din fală car- Luni, SHU dacă int,irlii până Joi". 

~e umple inimile de lumină şi de i-mn avut in actualul război: sergen 
~ândrie. Dincolo de laconi~mul t:O- lui Florescu. a comunicat oamenilor ordinul pe t('la ('Ca mare a nOl'ocului. ma,iorul te făcu semn că se pot re-

~unicatelor oficiale şi de cifrele' ,~. ('are îl primise dela Brigadă. Os- - Eşti decis? inlt'eabă n13iol'ul, trage şi se aştepta, în linişte. ordi-
='="" AbIa se des1ânţUlse razbolUl pen-l taşiiau putut lua astfel cunoştintă vi\dit împl'esiOlwt dc up"l'itia fa'l- nul de plecare. 
- ,eci ale lelcgramelol' de I'ăzhoi, tl'U desrobl'rca Basat"',bl' '1' ~I' 'ntr'o 

\ • ~ '7' 1 d(' orizonlUl'ile mărcte ale 'llce~tei !lică a u<'{'stui ostaş. Din :lllumite motive, în~'Ul'~iUllt'a 

~
on tui ne trimite, cu o dărnicie l' fI' _ t 'tă,'I' I aC~lIlne u gna oare, IIUI' ~l e unCl misiuni, dar şi de inlunccimile pri. rl - Domnule maior, tocl1'1t,li pt'llll'll n'a mai ~lyut lllsă loc, 
'lotionantă, dOvc.Jf magnifice de brigăzi de cavalerie, cuceriseră, ' t 
'te}'ie şi de inittIletire patriotidi, mejdiilor şi 9 riscurilor cu OOJ'e (l- l)sta; am VCIllL. I'l'plică dârz, Sl'qrl~n- A ~ doua zi a inc~p:lt atnCul ,l-

I din prima zi a ostilită\ilor, din pri- "cau să plece la drum. : lui FIOI'escu, : SUpt'a comunei ,,~ro~ra l1omllen-
~vorâte din faptele de arme ale I1wle ceasul'i, un C:'lp de pod pe ma- _ Ne trebuie trei voluntari, I EI fu imediat incadrat de un <'a-· scă", situată la liziera pădlll'ii "Că-

r
· avei noastre arm;lte, in general, lut sldng al Prutului. -. Eu, domnule ma,ior! fu ră- 1 poral şi un soldat, hotăI','tti ':llmlll- ,lineşti", 
' ale fiecărui soldat, tn special. Tot atât de grele răm:\,w'Ul Îusă i sImnsul net, nI sergentului t. r, I doi, cu aceiaşi insufletire, să-şi jcrt-: Tn pl'imde t:cl!ilie ce ~ă n:lpu-'k~c 

uln Reportagiile de războlu, pnblir~- luptele pentru apărarea ac~'stui c~p Florescu, fe.ască "i:<ţa pentru \Mă, Cei trl'Î n:lyalnic asapra fortif-icaţiilor hol, 
în ~oloanele gazetelor, Iasă ~R de pod, ce aVea să '\crvem,':ă mai "Maiorul se uită la cI şi "ăzu in- voluntari ai mortii, fură (lpoi im'i- şcyice din ÎIl:'iili:ui!e satllhll ce do

)ătrundă in <;ufleteie noastre, de tnr~iu,. atunci dln~ Jm'l~~lh~ll ope- tr'o clipa că a găsit un om pc care tati ~n camera de hlCI'U a maioru-' mina padm'c8, maiorul 1.;')r('~t(·, pc 
J:eeare dută, ecoul unor inHlmplări ratmmlor de războlU nI' II facut ac- i ~e poiaJte bizui. In (aţa lui sUitea llll lui, unde afl:J'ră, în to~le ,lmănunte- ,sr'l'genlll.l Florescll, 

• ··finuna1e, în care unIforma rom!- tual acest lucru, la trecerea trupe- I flăcău mtlndrll, În~lt, blond, cu o('hi le l'i. actiunea pe Cfll'C urmau s'o I - Fac c('eace \,'~m pl'omis no(,p-

Irll ll'aISCă, elanul româ'll'';c şi dl'a- lor noastre victorioase. i alb~ştri, in privirile cărora scU- intl'eprindă :'I1«liol'ul era in culmea lea trecută si cl'cd că nu ,':1 voitl 
lostea de ţară şi de neam, au aeiat Printre altele, t!ll ordin exlrem I'ean, ca nişte diumante admirabile, fl'l'icirii.. Chipul şi 1m)!ta intelcgere f<l('e elt' r:h! De ~e ,'a înl:l.mplu ce, 
fU fapte vii şi puternice, pagini de de important. "cnit rlda nrigodă, razele puternice ale energiei şi ale, P~ltriotiră a sergentului FIOl'{':<CU îl \"1,, imÎ p~iI'e hine că am li.rl~t sub 
Iropeie M o ÎI'umltsc!c fără trebliia executat f~I'ă ~oyiiiI"c. ~r.a· curaj~llui. Sergentul Flore"C1~ in-I fer~Hecnser~ şi căuta să şi , ~dud flnHrH'le lIv. "\tfit a avut răgaz să 

~amăn. \'.orb:1 de o Yncllrs~une foarf~' dlft- j tr~lchlra. pe ca'Va~erui desăv!lI'Şl.t ce; ~mlt~te d~ca. il obs<:ryase. p:1l1<l ;l. SpUIl;! ~t'rgt'ntul, m,1i'Wahti ,;!'in, in 
- ~ latll, in I'fmdlJl'ile de fată, dăl- cdă, pentru realizarea căreIa tre- 1 C'5lSe dm .front CIl mâna intlllsă, . tuncl, în ul1Ilote. :ls[lIliltl hli r:i~!H\H:Hol" dl' neam, 
--mit tn piotra asprll. dar vj~l1roasă buiau trei oameni de ispr3Vă, Trei I pentru a se aventura intr'o misiune! După ce se întn"linu, un timp, cu (Cont;nuore tn pa~t 2-a) 
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Uft4FÎJA. : 
TEL.: 12-32 

oillematolfraflli fillllelor de "aar" 

Infornlaţiuni' 
1. Ziua de 8 Noemvrie I munca salariafă, precum 

se cOnsideră sărbătoare şi magazinele alimentare, 
legală, fiind ziua numelui pietele şi hale le. vor.fl 
M. S. Regelui Mihai l închise toată ziua. 

In această zi stabiHmen 2. In ziua d;: 9 Noemvrie 

FRON'!UL DE VES~ 

Coltul vesel -
Tlaşnetar spJrUvoJ 

Mascagni, pOpOSilld Fnlr un oră-1 
şrl, omi cânltind una din al'ik lui" 
~/kbre, cânt ..... l de un fnrşnelar În- I 
tr'UI1 mod oribil, se I'('pede 10 [laş-! 
netă, ca df.-i <:rr;(e c!IIn se cân'ă_ A I 
dou(! zi, spre 110;;;111 ('('/rbrilL i com-

tele Industriale şi comerw a. c. fiind Duminecă În mod pozitor vede "fişrJt pe rlaşne~(f: 
ciale~ de orice natură, cu exceptional se permite ca ,EII/'ul lui M/;sc'f,gni '. 
toate sectiile, sucursalele,. " 
dependintele sau anexel~ I ateilerele de frl~erie ~I Ceva mal rău 
lor, orice alte intreprinderii coafură să poată fI deschis 
in care se întrebulntează, până la oreie 12 
................................................ 

Un institut Parace]sus şi la Dresda 
Imtitutul Paraceh!ls (lin Niirn· I ~1artin Vogel. Srdiul ilOllhi ill~ti

berg, c,arC se o('upă n: cI'rcdaril l ' •• : ut va fi la Drcsda ~i €l se va 0-
IHeuic(lnwntrlol' bio'o,..:ire ~i IlJslitll I t~'1 - 1 v •. 

, ,i "I;pJ (''.1 {TreC ilH.~ ŞI :ljJn)')''''ll(' 
tul de cc]('dân 'J'~!lTrll l-elocmR I 
vietii glTm:1nc din Dr".,da S'JU (on- "l'n'l nte!or pt'dU(Talc ÎIl industrii. 

topit ~ub conducerea profesorul nt d~D\") 

• ·9.~ 'H'"iM" EE ULS 

Den_ti~tul: C~ ţipi, ~omn~~- \ 
le. mCI nu ţI-am atms mH-

Iseaua? 
Pa.('lNltul: I'"IăseallR nu, da!' 

m--ai cilltat pe }Jătfltul'<l! 

ill'e -dreptate 

- Dc ce se vânează lupii? 
-- Pentrucă omoare ::;i rnânând 

oile, lllÎeÎÎ si uite ~Jl1jm81e cloll1fslic<'. 
- Atunci, de' C,' nu se y,"lt!. ază 'ţi 

măcclarii ? .• 

I 
e~~Q ... o.~ ....... eeec .. e~. Accordeoaoa Si milEie; de gură "HOHNER" e ! 

LA I !l~~!'~ ; 
ti 51 g n RII .1 C o F E T Jl R 1 A II ,,1. EI D iri U - BOI n. ~ ! 

Plopr. MERA f.~AULA Ubrăr~e ~i Papetărie I · in noul Ioc1'd d;n R!r. II; 
ARAD. Bul. Regina Maria nOi 12 gel], Berthelot 4. Zilnic: I I diferite prăiHu:i~ einc'~·. li 

• late liperlt1ve l"(Ct et 

!(tuaUta,1 (uU~rftle CIta fiermOnli!: prC!wpete - lichioruri şi I 

Dllminecă, 9 Noembrie 1941 
-f 

formidabili Inscelarl 
nemai ,hutl plnlazl 
~urnal de război de p, 

frontul de est 

COLŢUL LITERA 

De p& drum 
Ci"îldura mâinii tale-o simt ş'acuma 
Drşi (:l1<1ta vreme ne desparte, 
Te Yiid mereu, mi-e gândul plin de tine. 
O,.c,'-ai plecat, dece-ai plecat departe? 

Acolo te-a împins năcj.ejdea oarbă. ~ 
De-a desgropa din nou copilăria., ",1 

Dm' nu-i mai :;;tii mormântul. O furtună 
A fost deajuns ca s'o înghită glia. 

Sărman învins, Întoarce-te mai iute 
1 Il bratele do doruri larg. deschise. 
Lasă pământul care chiamă jalnic 
Şi făureşte-ţi inainte, vise. 

VerOI!n Brat:-ş 

Dimineata 
Ţ Il f.;Jnul zării luna f;'a f'1I1nlt 
Dt' atâ ta: priv('ghrre o bosit<l; 
Şi zOl'i1e în noapte au 1nll'at. 
c~ 'ntr'o cetate veche rtinlsită, 

Si foc i-au dat pat 1'11 pril'ti deodată ... 
Că ci ziua le f[t('11 se sem n grăbit ă, 
Că vl'ea să Intre cu lumina toată, 
In noua ei cetate cucerită. 

Alex. S. 
"(:~alHle~ .. I'tII.<a .... a.tp.;i<M(I~~.I'J~ ...... $ef}i) •• .,1jt 

lnşliinlare de con cur 
C 1 .-/ d' ". l' 1 I d ~ 1800 I .. I băuturi. ! 

oru COpII OI' /Il 1('/1(./ a p cefl, (f ('l I ilU {;:cum ff'pr('zen alr! 1 ...... a ...... H".f>Sti.~3 In dorinta de a tia formulei spirituale AZUR 
Într'un turneu in Slledi'l, unde ua fJ - {nn'. 

• • • OTEL O inff'rpretare pe plan artistic dlt mai genera 
conccr/(l În m-:i !O de ol':J,eie. _ . '.. Auto-olltoeratle de 

; ]J11c!U! Uprre! â/ll \If~n(l a fosl ... . t"<J,l'ifl'starrfl l108siră faco ('1UHlseut că începând cu d 
'.. '~.' *. It ti _ • " ," ' 'jn!t,-I Jwn1rf1 {ulla MC/r:(e 1942 sd aJend~"t.ă I la de 1 Octombrie a. c. lan~,ează pl'infrc artiştii pid 

OI g{j[II~(. ţw "Kmfl dweh FI eud, ft/lslc",. in Rom"! N eOjwle ~lil(1no (ESS) 11 tot 1 ' 
: . _ .' "'~. ~, ' , • '.0 caz care ese cu 11 I ni COXClTHS DE DESE:\"E ('Il tema AZFR ŞI OŢEL_ 

Sc/'I11('p:l Tealru/w pelltru ~od(;II, ~r Tru'st. din rnmlln îl [,rrzintă,. lin medic din 

............... .,................................. Iluenos Aircs, director al unui spi-
Conditiunij(~ de particip ,lrc sunt următoal'ele: 

\>II, c,;re ~'!\ operat singur dc ;Ip('n- 1) Poate lua pm1e ori *i cine. 
I d'rită. EI ~"a aşez;lt 111' masa dc 0- 2) Lucrarea să fie in r~port 150-90. 
'I pr"",ţic', a fixat o oglindă în fa\a 3) SemniHura lil)'~I'iL 
;lbthm_'llului, şi-a făcut o nncslezic 4) Inchidpl'ea la n Septerilbric HHZ (dâtHlti. 

I
IOr8)' il şi... Il inct'put să taic, În Llta 

Sarn8mtul FJorescu a sUut sa meara 
(Urmare din pag. l-a) 

T ' . !'ezultatul la 13 Septemlll"Îe a. c.) , arzlU, după re allcul luă sf211--, eli sd"rÎni;'i, ai bictuJtJi serWilt. ul1ui g1'llp de medki cad asistau la 
,,:lşj fOI'\elc noastre se J'cgrupau, sc' Din ziu;"!, ~!c~_'a, n'a mai 'o,t gllt'I:'cc':\~'ă opel"aţic sui gl'lWriS. lqWll- 5) Decid 111f'mhrii l\zul':;;i Otpl. 
('ol\slaU\ lipsa srrg~lItllllii Florl's(,lI" 111ă in f'sc;u!ron, VoioiÎa ohicinuită rlkd{' a fost sco,; ~i mcdicul-p lcienl G) Premiul, l.lnic ~sj (' dl' 1;)00 ]ri. 
Plutonul lui şi mai ales gn:pH ce i fugise, ca gonită de 9 fort' Iled- :ji . .a yăwt de trc<lbîL. 7) Lucrările pri mite devin pl'oprieta't ea spirituală 
o 'Comanda cl'a cOIlstemaţi. Nimeni zută. Stătea·lI inghl'~'lti {'.ilmarazii manifestării. 
dintre ei nu-l văzuse ('azâl\tjt nelnfriealului sergent, de parcă le ........................ J.ZUR ŞI OŢeL 

Intre limp, echipele ~[lerj~!le de i murise părinţii. Nici vÎCloliHe pe "J E n TIU nE I Il 
hrallc20niicri. plerate să ridice ră-. care le inregislJ"!\lI şi nici vOlbcle H. • I .,t).M..,*i){jo'"' ............. Ii •• '6 ..... H ..... -.e .... 
ni!ii d.epe c.:lmpul de tupiA, an de-: de Jncurajnre ale maiOJ"1I1!li P., nu-i In eur.ând .se des- l' p,trezSI tn(b'nat tP "'rrli""nl"lu. ~p Nord ~I 
seopenl. odată cu prim~le raze ale: mai putea aduce in malClIi lor obi- (",de b1roilll lUi ., U 'U JJi. ",,'U ~ i \1,", 

s0I81-elui, trupul străpuns d,· gloan-: cinuită. •. I H I il' \ 

t 1 t I . FI I . \ ro··! · " Cunosculul pflbUcisţ' şi samur To! m/rriallli ([ncrlmentar se· 
e, ,a ~.sergen ~ lH • orescu, \' ,- Ar fi fost . LillC dacă ar fi trăit II oc'rea 

1 rata, tOluşl! ŞI domnu' ~t'l'w'nt FloresclI, să se . i Gheorghe 1. de Ferenczy şi poetul ~n (1~'csl .':(,lIS: IH'l'Wri • (Jflăr.rrl~, ~ 
Timp dt' zc~~ or,,, !Fayu! sr.r~('nt bucure şi el. - " ,5 il Il ardelean Ion Th. Ilea vor SCOATE, IIvdrle, se' L'or rxp('(lI rr prm rn,j 

zăcuse şi înd J"ezist::t, în 1l1laştillC'le I SlIflQt şi suflete românqtL.... Strada Rabu Nr. 2. O CULEGERE-, DE POB7.lI IN- pe adresa revistei "TR.1NSILVA 
blestematei păduri a "Călincascăi".1 ~ ............ ~ unde găsiţi t01l.te resjlIreele CHINATE ARDEM,UUJI DE NOIlD ;VIA" Bucurcşfi [., Sir. Sfintilor NI 

Plămânii erau însă fcr'f'ri~ă. ~i I de vânzllri şi cumpârări _ 30 AUGUST 19W - .. - rare !Ja 9. EI. IV. Ap. H. Telefon: 3.41~ 
coloana ,'crtehraiă !'I".~ I"lp! "i ea,' IMPRUMUTUL REINTRE de tot Boiul, Iără să pier· I 16 18 

" daU timp şi bani. fi o oglindi! fideli1 a lacrimelol' şi 1 sau p"rsollal filtre ore e -, . 
In spitalul de camplllle, doctorii GIRII pe lângă câştigul mo· MIJLOCIREA afacerIlor de com. durerilor ardelene din ac!sl timp- ~,nă la 10 Noemvrie a. c. 1 
n'au mai pulut !nce rtltceva. d~~ftL raI aduca şi unul material! I I 
să închidă s,chii albaştri, ~căldaţ1 ~ ___ ~ ert nu S8 mal faco Ist8Z1 dai ~*~ • .,"e.~~eoeel)." ... e~~t,)sooo~~ 

8Ul'ei.cl de ollenl ŞI motl. 8 carol' 1 

·"-~._._~Q ___ .. _O"~ :.~:;~::=~~ I e,~'-~~'m! 

Chcrson şi instalaţiile sale porlnare, în mâinile germanilor (PK. Ob.) 

.., ~ ~ W'~i i 

~~ , .~.'.'Î./J.·.ll; 
(ESS). Un caz curins s'a in/âmp-at 

Intr'un sat din Germania. Un văcar 

Îşi llf~se Ia cdmp un ceas -deşleptiJ.~ 

tor şi-l potrif)is~ sit ll!llle la ora 

când trebuia să se fntoarcă acasă_ 

Ca să-i fie mai comod, (l băgat de-

ştep!t'J.iorul Într'un săculeţ şi l-Q a
târna/ de gâtui unui bou din cirea

(/(i, Cdnd ceasul a Inceput să sune, 

toată cireada s'a speriat in aşa grad 

incdt a pornit intr'o goană sdlbate

că ~i numai cu greu a putul fi li
niştild intr'un idrziu, cu ajutorul 

mai multor săteni cari se găseau la 
cdmp, 

Jlttt ~ • J ", 
,,:\ i ra~ 

f "\1~·ft ;r 
~;e 
;!~,. 

i~\~ '.': 1 
hl ~ 1 
.'" ~\i • ~ 

Localităţile sovietice trebuesc cucerite pas Cu pas, prin mii de pericole 
(PK. Ob.) 
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wstenla dczasperală a Odcsst!l. turi/or, rnlelige nld, fără prea multă I 
I ", Il Kronsladlului - por:u/ for-! frână mom[ă, agitată, nervoasă, Pll-

t t din faţa Pete:sburgl11!li :- ~- i ,:a .ti W1'lnanent {olosi/ă" fanaliza
--..jn o/ard de ,m~!I~Il,1 slra.tegl.c bl-I ,a, IIIdoctril,wtă pentru o ,Idee, ~re 
, r"tt'le~ d" Sovlellcl, cari şllU ce dacă mi IsbuteştI' In plUlul ti, se 
.RAi pie: de prin căcll'rea celor două rnl.1/umca cu răul pe car;:'[ pri~ 
....... f:' l' tn mâinile românilor şi ale cilwia prin onr.rhie. 

oltilor', şi traditia poli/icd şi Od:Jld câş,igată şi rnglobaiă 0-
"!!Iti()Jwr~ cu ele. Inc~ la [nce~! clessa sistemului şi vie/ii. comuniste 
· I r:ces(m vooc prdudwl marcI I de sfal, ~'a Înţeles imporl,'n/tl fi po-

f
'lItii comuniste dela 1917, a Q- !itiell penim înlreaga Uerainil şi 
lo~, (Il ~dn[1eroasa rcbeliune de- HW'Îa de Sud, J)f",ccea aci s'au in

!91l5, ccînd s'a ajt/Ils pdnă la 1tIP~ sCt/lat cllp/O(lre-'e cde mai ca;d(~ ait' 
t rLin fata Palalu'ui de iGI'l1ă de- Imri fnvrlirllw'j şi piill'lwderi bolşe
p" 'ers/lurg. In ace/aş on Odt'.ţsa, /Jiei'. N cl'vo:ila 'eil şi l'eali~mul popu 

.
}S ~ '. ,CIl de ace/aş spirit revolu- lotiei acesteia de litoral au fosl 

Alr" dculunglll ani/o,. abil speculată. Şi 

1n "acest port, a pll'ca/ dâl'll de ir:lă di o politică de Qncxare spiri
,fi'C oare a aprins curdnd in- tI/ulii CII j{,C pc câteva generatii a 

. !fa marină imperiflltl din Marea, daI roodc1e dorUl' pentru conduce
~g/'ă. a lllflr'ir'ărat spiritelc, şi a 1':'; mmrll1is'ă şi de p((rlid, S'a cre
Vrll il re~ollltia. din al cărei ial aci, la Odessa, o poprl/!Jţie civi-

t' un cplsod a fost cunoscrlt Ş! 'CI {amU:(I/II, holr1râW să apere 0-

'toi. În po.rlul no~tnr ~(!rrtim I J' şut : i ro' l!ll cu alâll'a avan'clgii 
,ConstanteI. AllIllCI, ca ŞI acum, itr'lt'l'll ,a, dc md/c ol'i În dauna 
~lÎnia pondi'ra/onre şi credin- r"/ ora, care ah'Huri de 01'111'110 de 

'lt~ŞfSil bunelor rândue1i, a infl'l've- ,!"iir(l; l' e I/1t f ,croI' implJ/'tanl, po{j~ 
· 1'nl/,'r1l1 incident local, ce e '1' m'Ii iln/!' r!linf Il(':cdl cei militar, 
· t. dând dovadă de un spiP'i/ de . :;1 O/l';:illa pe [ore o opune. 
" l' şi d:' salvare -, clwdnlul nu, A."/{d. În ufa."i1 el,' inâocirin,wcII 
.(t'll fi re dacă ne amintim şi de geI1t'/'u/ă a gClleP'lllil'i comrmisll' de 
· b;I~1' oficii ale noastre ~d~lse şi [Jr;lulinrll'ni: ~iilt Rusia .. '),miclică, (' 
ro In faţa unor ascl1HlIwloare "CI III! CO~'rl"lcnl specwl de ,ano
rdine. 1 riS/1l in fu/o (iimi'r se glis('sc astdzi 

fVllci. dil~lr'o O~essă r(V~llltiO- f/1'1l1r1/r/t' nO'1slrc (/~l'di(!loal'(" 

r 
a pornrl crucrş('/orl1l-Clw·(/.-;ul, I .5i 'n lini'I (/I'('8'0/, faplc (l<'frl În-

· tlI/t" loatle putcmi 'el pentru a- I 'âl't~IÎ:(' şi 1: minali', n1' /utem ex
vrl'me "Kncaz Pofemkirl" CII lin! pli('(l. printrl' olti fac/ori, şi ari'flsUi 
'paj com/)/('I câş.'igrrl penl1'll re- 'nr/(jl'ji~â Nds/('nIă CI I1I'I'i nd('s~~, 

,tie, .şi dllr)(l multe ore de fncru~ I (",i/J t'r.~hil1 "cpoll/lional', Si locnl'ri 

te pe a[Jele M(u'ii Negre şi s'a ,'de-aceea, Odessa Irebuia cucerită.'. I 
en/al in fata Constantei, ame- , 

leaQjând. . ...... 41 ................... . 

He>MJarina ltoaM/'ă d" Iă:boiu fOra 1 C-t~v d ~te 5sunra 
~I'te de a se măsw'o cu marea l a ~ a ~ lJ.I ~ ii" P"lJ1e P'HS~'i, T.ofuş c./'lIci,şălorul lI- D eninsulei Ilaska I 

.Jl român "ElIs<lbrla' 11/1 pri'gelat \ i 

, evesli prin 10lJi'lIri ele [Ull pe '. AI"skll a Imi clIlIlpill'alc'1 in ,Mur-: 

... "" 

CE FRUMOASĂ 
ESTE VIAŢA 

când este inbelşugată şi când 
tie şi olor tăi le poti asigura o 
existentă fericită. 

Da, Însă toate aceste dorinti 
rămân de multe ori numai visuri. 
Cine este de vină? O-ta! căci 
nu eşi În calea norocului. 

• 
loacă cu perscpetenţă la loterie şi 

vei căştiga milioane, ca mine! 

INTRATI IN JOC LA el. l-a. 

TRAGEREA CLASEI l-a a: ;) loc la 29 si 30 NOEMBRIE '941 
_ ~ ~_ .,...~.;:.&_ ~_uL ~'i4-)"'k',.:.-dt.l:""'.+ ~~ \~ ~ 

R rătill!r ,.Polrmkin" că nu esl('l! {il' 18(i7 tie clitre Sir, /ek UniiI' dela: 
eral us a se {1.·cl' l1('pâ::'li, şi ciI ,~I(I ' Rusia penlrll suma de 7,2 mUI(,u/l€, 

:u d"rghc in upele Coltslantri. După dolari. In 1880 s'a fncrptll (f se face! 
~ido~i p r!(JJwn'(lri, cchipnjlll S'(I .~_ulis:ica I1I1lW!i/ a e.TplIJatării mine I ____________________ ~ ______ • __________________ __: 
L ~d oufo/'ÎW/i/or româlll'şli. C(lr(': ralelo/'. Conform unui rap')1'l al lui 

• ~lIS sUipânir,~ pe frlllno-mi va,~ i lV, C. Ml'l1denfal1, direcioml ill$Wu 

ifIu-

ţ{l'ei coşlwi, 'ci/'bordl1l'/ la ca/a,.q, Illdui ţjl'olo!Jic, Uliul 11HO a fost lin 
QloT'!l1. Defectat de marin(l,.'!i, an record in domenhtl l!xploalării 
.,Potel71/.'in" s'n rerfllof'S la Odes·· aurului, cunli/alea scoasă ill vcrsl 
'I'at 'iln'J la rl'morcă, de oIle 11- in/uunl fiind fii valoare de 
li ale marin'i imperiale ruseşti. 2.3,375,000 dolari. Prin 'lce f ls!a În-
'eI/stă traditie rl'uolutionarif a II'00ga i'xploalare de aur Fn tinullli 

IN O ROC ! BÂN°CAcTGOLD:~:M~D~ ~.RÂ: 
I 
1 TRAGEREA'''' eUNA. NOEHVRIE 

SOlenlnlfiifr.d tn31Jt!nrilrU 'Jostuiui ~~d~~-f1~~do'lI ssri este dl'parle de a se fi pier- I d(lb(~T1dit pe Vl'Cl11ur'i alât de ~cflin 
Podul aCi'sla m'll't', CCire co-' se cifrează /0 561.311.000 dO/r/I'I, lI! lJuclIJ'(,Ş/i. Dwnillieii, 2 NMlnvrie, Mareşal An}on:'sclI, trăiască Ra- elcn/a a făcut ca noul posl d.e ra~ 

,dă lllfreg1r/ tărm de Nord al ,"{arii de (f!ll' (j c/'escu! in ',a/oare şi a. c" dimineaţa la 01'1'11' 11,:;0 a avui' mânii de pretutindeni. dio de/ti laşi, sc:l fie iI!);~atat in cld-

ală f'i Neg!',: şi in. a.al l Ş IimfJ fn- II 'r~I!,i!{lii' ~i~,I'/~'olllm'~ (1110/.' 11lela~e ca loc in/r'llII cadru wlrmJt fmwgura-! Urmează cuvdnlarea fmuf1e(ifi'1 fl diNa din sir. L'lscăr Catargi 19, 
(C(lzi! mir/ne c(lnlinenllll. esle i pl/mo, COSt/OI III. an lmOJlHl/, mercu- rea notllui pasi de radio i'misiune,' dlui praf. Ion Petrovici, preşedil!le- uneil' Ion C. Brăl iu nu, il1 omIl 1911 

~EL 11 It I aşl':al peTl/rIICI! din el să· I ur; deosl'nV'nca (.ărblln~le. A1as Jiltdio .uo/dopa, fn vechca capilrl/ă: le COllsi!iului- de uf/Illinislm,ie (lI a ţinul un Consilirl de miniştri ddn-
. ii pleca o pl'op(tgnndif şi o miş- k 1 a dat. S '(ilrlor r~liIle, ~)rl/l cxpl~ <l Moldovei, la laşi. i Soc, Romane de Radiodifuziune, ex_ du-se semnalul pe,.icolului bo/şP!Jic . • "1. Apoi ')()p:1l11ţia s71l'Cifiril (/ po,. fo,.,efj 1111 "er<!l'Ior rnclllsU) allr, dm Sornuni/a!ea irwlIgunlrii postului primdnclu-şi bucuria că, a pulul,~ Ca fncheere, d. general C. Ione-

I ' 1880 mai mlllt de 730,000"JOO do/r.ri, /'()lnânesc de radio emisÎlme, s'a pune cuvdnl penti'U instalarea nOll- SCl/, primarul Iaşilor, in CU !Jinle 
Hmn~~imiH\;i;:;::;'~:l'::~I\'~;m'l!im~~'~~i:~:m~:p~: d • d 100 " . II d III • - -'" . . .. • 
.. ,:dl,:lI!"iI!:':':I .. :.,:., .. :!:~:I,;:,:·il:;·:::'I",hJI: eCI e 01'1 mar ma eca p' e lnCf.jwt cu un serVICIU reliGIOS, ofl- lui post de radio la laşi, vechea ca- lapidore aduce omagii d-lui Mare-

,"Hlluu"u"nlmll'"l11tlll,rnUl'IUfU.tj,,\,".dt!m!lnll'I"~I!"\i~'1':" t 1 d v ' 

( 

_ ~ il ti e cumparare. dai de insi/si 1. P. S. S. Milropoli- pitaM a Moldovei unde l'itl'egia lim-, şal Antonescu, şi guvernului pentru 
r ser U It-t P a" R il Y :;' fW'l!eeeeA~~t)M~efMMMJ ' .: . ./ fi t i d 1 t fi . -' 1 . d II> sa ". i'" ~"JW~~~lW~G~(';~:9Sv{;~~,iWQw~{,) I lu[ Mold~vel, iJl~ fl'unt~~ UTIllI ~o~or pur. 01' a su a n e ung pes e u- lflZl'",d'(lrea oraşu Ul cu un post e 
,~' t Giu"aerlcale tiin pla- ~ I de preoţi, Du~a p('.l'V!Cwl rellgros, . căra sentimente/OI' nt!tionale, dând radio, exprimdndu-şi loaM graWu-
. rr.şl~ ,tlnl, allr Si .r~lnt, § Numai prin· IMPRU1\lU- Il. P. S. S, a ţll1ut o Clwdnlare de !>nsillili:ale de il po/ari:a for/ele dinea d-lui Ion Pelrovici, care, ca 
al. ll' tac_mlul si attlCole" . i indemn şi imbăl'băture, sprmând că, CI'f'H!oarc a vieţii spirituale din i fiu 01 Iaşului şi-a dat tol concursul 

, d. c. r. ti, e de ;; TUL REINTREGIRII se poa- i ,. 'O ' i 'ă' 't·· t 
10 1" fi • r II i n t ,1 I:t r /) n I ~ . Blsel'lca romană r,o( ox w par e: (,ces Oty!ş. . ' • 1 pentru aceastd realizarc, oferind!l-şî 
91.1, nnou'ftlu H;HTM "nn ~ ta refaca ceeace barbaria a fu toată inima la irwuqllrarea acc~ i D. avocal VaSIle Ionescu, dlrecto- 1, fă I"r d' d ~f l' 
8 I iu Il I n i ~= âIsirusi MUJ post dm Cllpliala Mordovcl, C(l- i mI ,neneral al ac, om, e a 10- . . 

.J.~ , • . '" 1.. :J • • . . . ' . i S R d R d' I oa SO ICI. U ll1ea con uca ani Ul 

1 , ARAD, PlIlatul M1Mriţ!tor ~ re insemneazi! o nouă biruintă a 1 difuziune, tn cuvântarea. el-sale ~I postUltll RadIO-Moldova, urdndu-j 

.. '"'''''''''''' ... ~·I:\~i!;llm:!\li'ill::!IWllmlll!ll.lll:!.!!l~lI11!il\Umli t)~~~~1'-"t~s~~ ~pfld[llrli şi grahlh,t romdnesc, con- II' accentuat asupra faptultl! că, ?rolJl- spor la muned. 
i\\:,;iIHh"i!;il!ll,i\IIIl,I\:I!mll~HHiH~tIiH:I""R . tll-"';~~I·;:'~J;~~lJct!WG~9I.-:Q~..,;ti~ t"" f 'd 

1o. .... >NHtliM. ,. 1. mnc. !!lI ar apnn.~ l' suprem/' I ~.9 ••• ".""." •• &e_ •• "~ •••••••• ~~&iB.$ •. ""' 8e~e~".eeeeoş •• 'u,.ae~~O$@~lW;~Qe,ti!,. id('aIHri . . 1 [Joi, 1. P. S. Mitropolit 

.,., ... ',""';"" --...~"~_._ ... ~ '-:---~'-_.~~ ,'''' . ' '-"~'" ~~~llU~;iI::ne~~~fa~t:~'e~, l~~m~~:;I~ O OUduiinare Cinstire a eroilor germanl la Arad 
Milu:i 1, Trc1iască M. S, Ri'gina },fa- Arad. In ideolo~:ia n?ţional- : mntiuniIe de mai sus au de-
mă Elena, Marqalul An!onrscrl, . l' tU, tII r . f" 1< , , ,~ •• - ... It b'" 1 .. ' f fV r'l .. SOCIa 18 a un capl o l ~ rl,n- pus o lumoa'"a ~o~o" H. ~"'" 
il I'IIl 1'1 !1llp<,rnu rll ŞI nap LI! orll It îl formează cultul f'l'oilor. ,"orbit frumos::şi nI f{imţire 
nouhlÎ post romdne~c,· Trăiască e In seara zilei de 1 NOi'm- 'T .nncteslciter-ul. dl Franrisc 
Romdnia. yrie 1941, formatiunile {on-' St{}os. S'a păstrat \lI1 minut 
După acca~/('i clwlÎnlare se dă ce- ducătorilor presei şi nropn- de tăcere, apoi ~'a~':\n: at: 

firr~ mesugiuilli trimes de di pro,. gandei naţional-qo'~iaH!"te el;n "Ich hatt' einel1 Kmnera
Mihd Anlonescu, ' vicepreşedintele regiunea Banat -;\ j':vl, (',q"l den" ... 
şi prqcdinle/e od-interim o'l COll~ se află actualmente în laQfi- Au mai fost l1}'ezf'nţi la B
sili:;luÎ de miniştri, [J<,nf/,u rnaugu- rul de pregătire dela Arad, . ceaRtă man1f<,stalie piOASă, 
l'tlrCrl postului Rodio-Moldova ac- sub conducerea dJui Fl'an~ dintre conducătorii gl'npulni 

ccn/IJând că, postrll de radio care cisc Stooss,' Landos!citer-1l1 etnic german: Kreislr'itp!'_111 
se rnaugurează ia/aşi, ln/lrâna cal- nentru propagRndă, iW r'1ers dI Peh:,r Bernath; 'flml1l',udj: 
pitală Il Moldavei traditionale, dt!- in corpore, Incolonati. la Gebietsl citer Ha Il li Bpller, 

;:~7:~"'-:"~:'.'·~"~"·~'~"'~iO'.S.~,· ... :"d,·';,:i""'~')\"~:;~'~"'·· ~:~~~er:;1!e;:'I~d~~~~'1!~!9ir~~: ~~~ui~!ei~pt~~~ilo:o~~J~~~~~ ~:~~~~~t~luc~:~~ B~~~;r n~:r~~e~ 
.... .' .. », .. :',~'::.-_:'ţ"",:" ~ lor cari au luptat pentru hotarele dării sârb eşti şi înmormân- sei Iosif GraSSlll.'r. Hlini~es 

~ric(}le /'onlul din Rclsilrit, lnfon'eriştii gemwni 
'1 Moldovei şi mai lup?l peste hotarele tati in cimitirul "Pomeni- Sobastian. Francisc Bernath, 

trec un râu pe Mrc! ci. termindnd cu urarea: Trdicucil rea" din localitate. 1. Funk. Koeteles~h Ludovic 
Ob.) pneuma/ice. (PK. Ob.) i.li. S, Regele Mihai 1, tritiascit d. La. mormintele l'roHor, for-~i altii. ..... ": "1 

'-', .. ...... 
• -','-. '-~t~ 

'1 • 
_

~rt~b ____ ~t ______________________________________ ~ ________ ...... ". 

sasa asa s. , .22 .2l2JUJJIi.LIWtLJ • 



~ .. -

" F RO N T U L DE .!..~ S 'f _ .. _ Duminecă, _ 9 No:~.brie 1941 ~ 
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0IDI:CI1Un[" BADIILHI F" LOR 1 D A ~~ o;~.rl:: •• n~~~~::~ZB1~on~:!t:ro!; 
IiL H KIiU oelebrul duet remeDin MAR Y AN D 

F LOR. E N C E şi SeD2.'lţiolltlla dan~atoare Caucaziană O L G A împreună cu alte numere de atracţie compleet schimbate. 
Se Slrvesc imbisuri specitlle înainte de inoeperea programului. Celebrul J.I\ Z Z FAG H 1 URA - W A G NER. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ............................................... ~ ................. ~ 
Prima sedinta a ConsilIUlui oe Colaborare 08 Protectori COMUNICAT 

Arad. In conformitate cu 1 Prima şedinţă a Consiliu- ~ ~~!erial referltor .l~ al-, Aducem din nou la cunoştinţa dlor,<lu editorii de cllr\i şi broşuri vor al 
noua lege de organizare ad- !tu de Colaborare de Prelec- ealuuea acest~rConsIl~ ~e i lod, .editori, tipografi şi litografi etc. tura la cerere şi materialul man 
ministrativă, in locul consi- i tură, a avut loc Sâmbătă, la. Colaborare, , da~d " expllca11e I din oraştll şi ,lud, Arad, că in con· I scris de tipărit, în dublu exemllla 
liHor judeţene, se alcătuiesc orele 10.30, fiind prezidată de I ~supra .atribu1lUntlor ce ~a~ formitate cu Ordonanţa Pr('fectu- I Solicitatorii de .autorizaţii vor ar 
din şefii autoritătilor admi- către dl colonel Vasile Mi- I In sarcma acestor ConsIliI, rială No. 2715 din 29 ianuarie a. c., ta in petiţie, pe lângă datele pers; 
Jlistrative judetene, cler şi hailescu, prefectul jude1ului pe.ni~u 0v colaborare ma!t 8J. publicată în Bul. Of. al Jud. No, 5 nale, şi locul tipăririi, tipografi 
presă, Consilii de Colabora- nostru. mO~Dasa a tutu!or ser c.- din 30 Ianuarie 1941, este cu de- numărul exemplarelor şi scopul. ] 
re, cari conlucrează în In ~uvintele de deschidere lor, In ceea ~e p.rlveşte rezo. - săvârşire interzisă tipărirea, Ilud- formatii detailate se primesc 
Consiliu de Colaborare de a Consiliului, domnia sa mul varea cheS~lUmlor adm~Jll- tipli("~jlrea, reeditarea şi rllspândirea I Serviciul Cenzurii dela PrdeCll " 
Prefeclură - sub preşedin- ţumeşte prezenţilor, exacti- strativ;e, soctale, eCo~Omlce, oricăror publicati uni (ziare, rt'visle, Orkc alte imprimate (pro(h 
ţia Prefectului de Judet, far tatea cu care au răspuns la etc., ŞI,. pentruca in viit'!,r - cărţi, broşuri şi ori ce fel de im- tipografiilor etc.) vor fi prezent: 
În provincie Consiliul de invitaţie. in sP~Clal l~ sat-: - ~etaţe!l- . pl·imat pl"odus de tipografii, 1110- Serviciului Cenzurii dela Prefeclll 
Colaborare de Pretură şi la Domnul Prefect dă citire! nul. sa nu flO lasat I~ vo:a i gratii etc,) sau a ştirilor difuza le spre control prealabil tipăririi 'fi 
Bate un Sfai. prin dl dr. Mangu, ordinulUI unei persoane, cum a ost b~ p~i~ ~l1dio, con,ferinţelor vs~u camu- nic~o altă, forma~itate numai îl~ sp, ......... _.CI................................... trecu\ r~gâ~d pe, memdu_1 mcal'llor de OrI ce fel, Iară contro- tUfI de tIpograf.e, spre ti, obţlJle 

\ C~nslhuIUJ. sa ~ontnbue •. luI şi 3uto."izaţia prealabilă a Ser- za "hun de imprimat". Acestei oh 
pa C:;):! In:.ai bun~ pricepereA ŞI : viciului Cenzurii dela Prefectura, gaţU sunt supuşi şi tipografii, lit 
c~nşti~,~~a la aJ?-torarea In· i Jud. AI"ad, respective a Ser"irillllli· gratii etc" şi în cazul tipăririi 
faptUi~ll acestuI va!'t pla~ Central al Cell7.urii din BlI<'UI"eşti. ziare, reviste, cărţi şi broşuri auI 

Parasn1c dIn haraie 
In Japonia, ţara clasicii a prr.duc- ~ trebuie să ~ziste Ia forta carc se adIDinlsirativ al lude1ului , Astfel, ziar{' .• "cviste, cărţi şi lll·o, rizate de Serviciul Cenzurii, pr 

tiei de hârtie, s'au făcut {xlWrien.; produce în momentul eflnd se des- A d , ra. • • şuri de orice IcI nu se vor putea zentând odată cu lilaterialul cui 
ţ. pentru fabricarea p.1raşlllelol' face la snl'itura din ayiolJlll în VI- ~. S. S. dr. Magle~u AndreI, culege şi tipăI"i de tipografii etc., şi . şi manuscrisul. 
Pentru armata japoneză, din h~Îrtie, ,teză, H~Îrtia înlr'adcviir constă în Ep'JSCOl"·'ul AradnlUl, a fost " v· j' f" v ,., I C t . t" r ' . , , • Ati mCI raspan( I "I'a autorIzaţia ŞI .on ravemen Il '\"01' su e1"l rlgor 
Rezultatele au dat deplină satisfac-: substanla ei intimă din arc1eiaşi primul cnre luând euvan u 

. ~ < • ~' ~,controlul pl'ealabil al Serviciului j' legale prevăzute in ordonanta n 
tie. Prin aceasta, hârLia a mai oh- " materii ca multe alte fibre t('), tile. scoato In rehel. ca, dela data; Cenzurii din BucureştI, 'stră. Organele de poliţie si jnnda 
ţinut ~ncă un domeniu de ill!re}:l1il1- Poate rezista chiar mai mult (]ccât dl, 24 Ianuarie a. C., - de ",.. .. , 1 . t î d' I t t 1 
ţare, pe la' noa multil,1ter!lla fol(\sire slo,fa din mătase, cât timp ('si€. us- ~ d dl l 1 V ·1 Mi- I AutOrII, edllorn ŞI dlrectoni de·1 mene ~un .ncre In a e Cu con ro· 

!:'> can - co one aSI e· 1 .• d' ,. . tIr n 
de până llcum. Se ~tie că din hâr- cata. Spre Jcosehire de măblse, km haUescu, fiind încre~'n1at cu 'zi(1~·e şi. r{',"iSh~ vor sOU~ita~lIt~ri- ! ~~:~~'alf~il~r 1:~:ma ;l Ip,1a:

rn 
Il 

lie se fac, de pildă, ('ovoare, şlofe, peratUl'a n'are nici o influenta .1\- conducerea judetulUI nostru, za~w prmt o cerere scrlsll ŞI IIm"! AdI- 1 N ,. 1"'1 
, D Il' " • P f tira, a oemUIC~" . 

ş~ ":ăuItte laltelt"t' t arpll Im~ IL-pe- supra. hJrtici. Deri ,~s.p'~rien~eIe ja· s'a dove~it lun • rpe eSc n
S

• brală ce se va depune la, Serviciul! Prefectura Judetului M 
nen\ n rece o.) ,', ar.l'}'l.e e cer ... telept şi ldea ,apoI • • ·1 Cenlllrii Prefecturii \. to ii N 3 
o mare rezistenta a matcrialului poneze pot avea mtr ndev~r f<,zul- arată că, figurând rolul şi ' J li r sau: o. l,6119·H Cens, 
din care sunt fabricate, ~ăci 8('('sla tatul dorit. colaborarea Bisericii ca or- I 

................................................... 1 gan de m~rală şi educaţie ~e-II 
tăţeneasca in acest COnsilIU, 

Dr. AllftlL (OS"l: Cărti noui I P. S. S. a tinut să ia parte 
--- personal la această primă 

"Romania în noua ordine europeiInă" ~:~n::h:c::c~~tr! ~~' !~:: 
IlIt ... unl\'ersul" Du(UrfşlI 1941 nică şi prin munca co~dusă 

de cele mai curllte senhmen
Dt. dr. Aurel Cosma ne-a dăruit I şi civilizaţiil in Sud-Estul european te patriotice, va fi una dintre 

o nowl lunare de politică eX'C'emă,' nici n'ar putea fi asigllralil fdră re-
, • 1 , organele cele mal active in 

1U1l1i1l11il11II!111lI!1II1l1111l1l1l!!lIllHII 

RESTAURAnTUL "UULTURUL 
- RlillIIIIIIIlIIIIWlllIlllI!lIIJlUi!!lI 

nEURU" 6 RID i Ş T E 
SIA. BUCIUMULUI N-rul 1 

Local familiar, grătar special in zile cu carne, muzică de prJmul 
rang, dans. P r. t. r I nta d • rit 8. 

mUlIIlliaJIIlllnU!lJlllIlIlI!llIlllIIlIlil 1U!!IIHlI1I1IUllullllUllIHl!lm 

Fluviul VoJga 
scrisă de data acensla fn limba ro- I spcclal'l"(L (/cesl/lt adevdr, O Romd- .. ă d d a şi 

. • '1 1 R â· Î ' t • d d lV • /ă â :4 ma,rea op~r e e uc re (ESS) I "It' '{ lI' 'd . mantt sub tit Il " om ma n noua I me are, In epen en a Şl S P nU. d It. e oporului lu- "'. /w [1111 e ]1(/1 m sunt ce-: lai In mediu 160 ;:i/e pe an ~i 
d ' 00" E t' f • t • "t I 'f d I esvo ar a p , / ' ··d' xl· E' . ' or InI'1 europea , a con me, m- pe In regul pamun GCUI e naJ- A d lături de autorităţile e mal mari rl ICu tl/'I ale uropel cursul cenirll/ peste '200 ::i!e. J)e 

preună cu cealaltă carte publica/ti. mul nostru, scrie d~ dr. Aurellcrdan"n.~tr ":ve 1 lrândnirea orientale Înlre Carpati şi Vl'(lli,: rece suprafnfa apei fn curSul C 
• ' v b t'/l 1 R - le b '" f' l' '/ a JTI.1 '''' al' al, S /. , 'C 'l ' ~ w limba grrmana su I u "umu- {lrma. Ire uc Su le ozmcu noUl or 'ei d~rii model ". (lQ'1J( maVI ŞI aucaz, ClJlIsl! uwd trai al fluviului Vo/ga se ri(n~a;' 

. S 'f 1) t hl d· A d . , un gospo a • . 1 t' 1 men an der "el e cu se. :1fl S lm oran IlIn , I Pentru lnfăptuirea aces- .,n ace aş lmp eagă/HlI celor mai primdvară cu 12 m. (câte od 
neuen Europa, crezul pO/zilC al co~ DI. dr. Aurel Cosma are credmta ! t • e de mari propol'\il ImportaDle fluvii din Rusia r.~lro- chi(lr cu 15) depc'lşilld slarea n 
legului nostru din Banat. Este Iă- ci! România este sortittI sd indepli- : pelSoPSer • t ~ ă est ne~ pC'ţll:d. Aici îşi au ;zvourde Vl)/ga şi " mală. se scllimM cursul V. olgei 
'1· t'" ă l' . • t '1 • • • opln aza c, e D fi 1 / 1· mun il clar ŞI documentar toa u po- nease ro uri marz In noua cons e- i • d cre te 'ea unui cler _ un", COll uen. el'I In, spre. Sud şi:, fiecare an Regiunea flwJj-l/ă 

,. . R â'· r I l' /'/' ă t' d f Ivo1e eşI ., E t '1 I II allca externă a om mei n noua o le pa I le ce In e spre re acerea ,; d Itf I este deJ'a in s a e acu uz men ŞI inlr o oare- i Volgri cuprinde 1,460JJOO im 
d · ă . l d' 1'" ' ţ" . t ţ. 1 D care e a e • v ... 'N· I 1 1 or me european, precum ŞI re a- ra Ica li a VIe Il m erna IOna e. e-, S D P fe t mulfumeşte care musuru ŞI Ipru. n par ca ' drci {jproape de 6 ori câl Ro 

'" '1 . f I ~ d t' 1· f "( / "'/ ,cur. . re c ~ t Id I '/ ' ţII e noastre de prle eme <1 ct e s mu l-a rezerva un VII OI' S ru [1- p S S ent u frumoasa ex- ccn ra, a Cu mz 0r se găseştl~ o l1io, compl!lIâll~-se din nu 
Grrmania, ltalia şi Franta. cit, i(Jr IIrumul nostru a in/efes tâl- • • • p r drJlreswne, care .~ste bogată fn 1 Pllţill de 1080 râuri, dintr/! 

Studiul fi/ui dr, AureJ Cosma ne eul adânc .. al acesto~ comandamenle : pu;.:r~ni discutat educaţia lacuri şi dintre cari ~el mai impl)r- 1132 sun nav iga bile. 

prezÎntă o serie de coneluzii judi- ale vrpmll. ,In co~tm!la:e, <lulorul •. profesională a sătenilor, pre- temi este lacul Selig, avund o supru- i ~~~~~~~~~~~~~ 
ciOGse şi originale. trase din exa- desv?lU1,l~pldaT, ŞI C?lIvvlllpător ~re ' cum şi asupra unul plan edi- fată de 260 kmp. ~ 
minarea diverselor probleme econo- va Il mrslUnea Istorica ŞI de przm- 1 .. I·t Up la ca. e dl dr Co.o- Ind/timea cea mai prolHmtlllif a 
miee. politice şi diplomatice, de o ordia/ă importantă u tiirii şi popa- : j~ a~ef-n'tedi Iii: municipiUl~i dealrll"i/nr lVardai are numai 360 m. 
acuM aclffalitale nu numai pentru rului romdn pe toaM Întinderea de- 11uând cuv::tul a propu~ deasupra suprafctH ffi rlr ii. IZlJoarele "ti se mn gl la 
Romdnia, dar şi pentru fnfreaga la Tisa pdru'lla l!crrea Neagră şi de- • ca d·n punct de' vedere sani- fluviului Volga se g(lsesc fn/r'o de- H U 
viat~ continentală. Sunt expuse 8in- la Bug pdnă In Macedonia. ta~ ~ă se impună sătenilor presiune mhlştinoasd la n inăltime 
fetie toate conceptiile şi idealurile Lucrarea dlui dr, Allrel Cosma instalarea camerei de baie. I de 2'26 m, Deşi Volga I:U ai 57(J() _ 
cari ne conduc pe drumul interese- I este o carte scris~ eu mult optimi~m L punctul profesional dl km., ai săi este aproa:ne de ,3 ori I m p r u m ot 
lor romdneşti spre o noud lume, rn I politic şi cu însufle/ifd credin ti1 tn. Oct:vian Păcurarhl ins~ec- aMi de lung ca Nisfrnl, wrsrl sa , 
rx:re Romdnia se va fncadra ~efini- izbdnda. tuturor 'aspirafitmilor ro- \ torul muncii, a făcut~ mai ~sle~ ra o supraf~tă ~rl/t. mai scă-
tl~ cu un rol. pre~onderent ş; ,cu o mdneş/l. Ea de:schide drumuri nOlli i multe precizări, dând unele .. ula. De aceea. ca:l~nl~ ş~ iorentde R - I · ·-1 
str~cturt'1 ~lOna~I,~tă pe tem Iza: 11- pentru politica naasirit In ElIropa informatiunl. sunt, mult m~I, ~ICI Şl dm acelaş elo r~nlr'lli 
nel dreptăţi depline. d ..:' '1 . ....' In privInta llrOpagnndef motw esle dl/lcll de a regle'nenta lj y I 

oi ' ·f t e m<llne ŞI ummeazd perspe~,we _ f, I . . . 
nufarul accentuează cd nece.~1 (1 ea 1· , . . " dl Prefect stăruie ca şefii de cursul Vo get, O aUd drfl::IfHate 

existentii unui puternic Slat romd- de mart nădejdi penfru brrulnta, a- servicii şi organele publice, esle cauzadă de gheturi, deoarec/? În d 
.esc este alM de mare, (nctii pacea I ccslei politici. să ţină un perma.nent contact cursul superior fluviUl este fnghe-I~~~~~~~~~~~~=!~ 
.............. o ...... ~~"~ ..... ~.o.... cu presa locală, care este H ........... _ ................... _ ......... .. 

- după părerea domniei sa- I 
10 - cel mai bun mijloc de i 
difuzare şi informator al 
populaţiei dela ţară Ia timp 
şi corect, in privInţa dispc.zI
tiunilor şi Indrumârllor date 
de către autorităţi. 

D. colonel Vasile Mihai
lescu, prefectul judetuluI., in 
continuare prezintă Comd
Unlui un ghid, care imbră
ţişMZă planul de dcUvitnta 
şi realizări, pentru o perioa
dă de 1-5-tO-20 ani, spre 
a duce judeţul la maximum 
de inflorire, etc. 

Fiind ora inaintată, dI Pre. 
fect declară şedinţa !nehisă, 
urmând ca restul programu
lui să se desbată săptămâna 

Condiţiunile imposibile. fn care tn/Zlşi armatele germane au obtinut viitoare. Ohuziel'c 
numai viclorii pe frontul din Rc'isdr it. "Şosea" din Carelia (P1L Ob.) V. VARCIOROVEANU I 

de câmp germane în pri m.e]e linii de cazemate ale unl 
gradului, (PK. Oh.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------~.~ TIP. LOmOy a Co... ARAD 
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