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Olnduri "Ia (ioua or8nUulre SDCiala a Europei Blai Hluri 

din luDle 
oraşe, 

! Socialism! Da! 
aslăzi circa iUO "raşe, ta- grad 3.190.000, V~ena 1!},1!rI)r)O; 

........ 't)ţ ee ....... w" .... tocMcM,ee.MM •• _." ............... ~......-. ............. __ 

insă... NATIONAL! 
I 

peste 100.000 ele locui/or!.: lJamburg 1.\710.000; BuduJll'sltJ 1: SOCIALISMUL NATIONAL tiţia însemnează muncă pro· telor naţionale, dar luând a-
. acestea, 300 sunt În Europa, ndwll 5'20.000; Barce/ollil 1.4IJU UUO; 'este afirmarea şJ. aplicarea ductivă pentru toată lumea, cest cuvânt _ socialism _ 
CQ1ltinen(ul nostru ure 44'1. Homa 1.330.000; Varşovia 1.:;U() UlM; principiilor de justiţie în ca- I nu numai pentru unii, cari A tr' Ali 't 

i 1/rcuga populaţia a mar%r 0/"(1 : M ,/allO 1.'230,000; Madrid 1 'lV'i,OUV; drul societăţii naţionale. duc viaţă de paraziţi. In un Inte. es pocrl, ar 
. lume. Urmeazd tlP()I ASia cu ,Glv.skow 1.130,000; Bmll'llgh'.lm IJ.: Acesta e un adevăr răsărit I Nu de dragul socialismu- ~rea contopirea popoarelor 

,:aşe C,II peste lUO.DUO de ,/OCUI- : milion 4U,OOO şi Praga 1,UOI),(lli(), din adâncul lucrurilor, este I!ui naţ!onal spumegă aceş~ia 1 ;,ntr'o turmă amorfă, pe care 
In prl~lUl .rând, se Slt~lU:.ă 1:1s1a are 11 oraşe cu peste,l,UO?VIJU un imper~tiv al evoluţiei O_jlmpotrlva. a tot ce est~, ahr-lei să o poată exploata după 

, ',apOI ~ndw. brd~n!că Şi Ja- lOCUItori; ~cestea ,SUItt: To,,'/o (j ml- meneşti ca şi al evoluţiei' mare naţiona~ă. la altu, p.e I pofta inimei. 
\ ), America are 105 de (,raşe ~ oane IKiO.OOO, Shanghai :U90.000, biologice în general \ când subverslvlsmul lor ali- A t r 't I sociale 
,~Ie l00,OOa de loc:ldori, dintre Ustllka 3.220.000, Paip'ng 1.5UOJj(I(J,' Organismele nu reactio- I şat patriotic închis în asocia ces e lpl or ar 

I )2 sunt in Statele Untle; in Kalklda 1.*90,000 -Tlen/sin 1 11(- v ~ 1 f I retu ! ţii secrete şi ascuns în hru. vrea un "socialism univer-
t 20 . ' / • '" neaza In ace aş e - p - 'b . v ~. d v saI" a v fi e t . 

• sun ~se~enca oraş(\ lOr Ion 2~0.OOO, I\agolQ 1.220:000. C/~ (,- tindeni şi totdeauna, _ ci cu: ~ I!re re,:arsan e ura oar: ' c re sa e p n ru el, 
',lla ,IlUma1 1~, Dintre. (ar.le la 1.160.000, Bo:nb~!J U60.000, Run totul deosebit după mediile 1 ba I!llP~tn~a. celor de alta ceiace este oceanul pentru 
,ne, Germama are h9 oraşe I tOIl 1.120.000 ŞI l\anklllg 1.0'!(J.{JUO, şi împrejurările in eare se; c~~nta, cacI .am spus: SO-\ rechini. 
,<le WO.OOO de ~OC!!!.IO/'/, !~(/s,a I ~merrca lire 10 ~raşc cu [JE'sfl' 1 mi află, I C:lali~mul n.a?-o?-al este OT-, _ 

arca B1'llwlle 58 Ş,I Un/Ia '14, jllOn de [oewlor!: New- York 7 /11'-. ,~' I dine In justIţie In cadrul sta CORIOLAN BARBAT 
'Ilie [, I cuit '. U;·" 'I' 30 000 11 (' VIaţa deşI In esenţa ei, se I 

,. (n o orI! n .1n1l aus ~O(t'lle 00, (.1 e ropo/ilon Dls- d 1 ' f I d ·_1 ~ ............................................. . 
~ e [OCl1esc fn oraşe mar;. Pen : (rfkt 1O.9UO,OUO), Cl!ikllgo .1.1~() 000, re uc,: ~ enomenu ar eri I 
, area Br!tanie prot:clIll!/ ellie Bllenos Aircll ?,500,OOO. FIIQdl'lf,Q lor c~lm~ce legat d.e unele 
~ 3'/, .. iar penlru Gcrm(J/jia de 1,840.000, Rio de Jane.f'O 1.750,000, funcţ1um .funda~e~ alp. ca: 
~ 39 de oraşe din lume au un Ddroit 1,6'20.000, L~os Ange/es 1,5 digesti~ ŞI reSplraţla, care-i 

Carac'eristica generalului 
german şi peste 1 mIlion de locui-, milioane, Ml'x;co 1,070,000 şi MfJR- procura element?le necesare, 

I Dintre acestea 15 Stiilt fn Eu-: real 1.000.000. AI/sll'arfa are rlo!ll1 d:.r a~este fu:ctţlU:" le !~~~. Dintre toate tezele. pl'opa- I privită !'i din alt pund de 
~i anume: Londra eu S,7 mi- i oraşe cu peste un m:/1on de loc!ll- p lneti~te 't v s~ s ani la Vi 1 a a! gandei engleze nici una nu a I vedere' 'toti O"eneralfi g'l'lT1ll-

. tIp lacllito i' P I / i ' t S 'd 1 :!80 O O' , cons UI a In ce u e Ş apoI _ ~'r. • < 

'imi/ ,r~'930ar Sl~/I cu m
d

- "1
0
0
r
:,0: 00

1
0 nAeI,' " . O ŞI J/.? lmrn : în organisme, \fost combiitută mai cu Uirie ni au f:1cnt rfi.zhoinl InGn-

E' CIl~. mI oane e . <:, , rIca nu are decât UIl I ,~. _. . . ,. . 
~ ori.. Berlinu/ 4,310 milioa- singl!r asemenea oraş, Cairo, care' Iar ace~te organisme:- ~i- . uerat acea conţmuta HI CU~ i Ulfl:, ca IOCOT('IW!I\J ~1 (",lp1-

tii J[OSC0110 II.Ha.ooo,' Lcnln-' ltumdră 1.330.000 locuitori I ne nu ştie? - sunt dlfente noscuta expunere a 101'duiUl tam, pe front sau la mnr(>Jf" 
................................ " ... ~ ...... i ca formă şi chi~r ca măd~. Gorts, după care COlli.lucăto- i cartier. Ei toti sunt ,l(' o \'u-

: 1 llare, şi au reactmni deosebI- rii militari germani ar fi', loare eX('('Ţ)ţionaIă în J';lrbo-
, , 1)" An..... Jln.ar.I- te~. după mediile in care prea tineri şi neexperimell-! iul actual. '~i aH in'.rat (J;'la,' 

I 
..,. a...I& .... lJuK 1 traIesc. taţi, ceeace va duce in mod, început În Heichs\\'::,hr, lill-

" S): Dr. Ante PaveL ... , c':llIducă 'împreună cu DI'. Anle Trumbic au I ~alVialA ta re este îl~!.'ărţitdă. e,sP~n-IPrecis la înfrângerea Germa- I prosp:Itfllld cadrele ii -ad ' l-
. -". ' ; t.a n gnur, In or In 1 .' O t' t· ~ . . A d . t - - t ~ 

llllşcaru croale pen~l"u ~nde-, fost al~şi ca depulaţi ai capitalei! specii şi rasse, iar acestea meI. _ carae erlS l:a mtere-, e~n C'xpcrH'11 u_ ('ar~ el a ta p~ 
n~ă" este_ flul unor ţa~,am din cl"oate Zagreb, In că în acehlş an el: din urmă în ce priveşte o. santu a generalulUI german campnl ue lupt a. DI :lIl'e totI • 
i~l S a nascut la 11.lult~ y)~g, ~ a apăraL la Skoplje, cu riscul v.el;i i mUl, sunt împărţite în na- este dată de uu '~ol'e:'lpon-' ofiterii din răzbuiuJ mOll-

.~rlcgov~na,. ~_ărenle ŞI :de,le i sal~, pe studenţii macedon~ni acu-I ţiuni. . I dent de război.u german, La-: (Pal, g01l01'alul van S~(;kt a 
propr,ulul sau popor ŞI le-a zaţl pentru lupta lor pentru nea· A' • t' 1 t II 
". > 1 - ca In ervlne e emen u re înfătişează urmiHo<trele strâns în jurul siiu nurnai 
In tmcrcţe, ca ucrător de tarnare. In anul H128, după asasin,a- ·h· ~ 1 t t' . . 'A" 

rJ·ată. ~hi târziu -a frecven(,at I rea în Parlament c no t 1 l' P1Sl le, ~a~e v
se Imp e eş e CU! caractenstlci ale eonclucrttori '4000, formaml lmcul H01d)s-

'uul, lnsl:rllndu-sc apoi la conducător croat Slj('pan Radic şl t " ~ . t . 1 v lor superIOrI al aI'matei Rel-. wphr de acum ('aţi";), a1ll. Cu . , .. ' a u seu u u IV aţa ŞI fara de care nu ar 1 • • • • ,~ • • 

"1 l' lt-ţ" d DU" ' 'pu ea sa eXlS e, Ulc sa evo-, :.,'" 
',I,~ :a'ClI a 11 c rept a nI ,a lUI PaYle Radic şi Dr. Basar;cek, lueze. chulUI: : lloştllltele, dlS!TC'tla, curajul 
,llll" Zagre~. Odat~ cu înc~pe" a e.erut tineretului croat creea,rea I Elementul psihic _ adică' 1. De o deosebită Însrmn[i- ! şi caracterul lor, s'au rcs-
.udJllor, a mInat ŞI in pal·tldui unUI front croat unic şi nat'onal. I ., ..' ' . f .: " 1 {' n . el 
de. drcapta. Acest partid fu- La 7 IanuarielH29, o zi după splntul, COn!tilnţa, - est: tate :8te faptul c.1. dJf('r:'nf~ ~<\~t asupra sa (a I OI C as 
Illfllntat de Dr, Ante Starcevic pI"OClam'lr<'a dictatu . -'b ·t' d I factorul de capeteme in ma de varstă între O'enerah ~l tdZl. 

, ." " rei saI e::; I e 'f t v·I . HI i ~ I ro" 1 
,!lumit "părintele patriei", Par, către regele Alexandru 1 înfiintă; ro es, ari e vle~ Ş I~ evo u- trupă este foarte mică ccC'a-: 3. Caracterul auto,'itar al 
. , t. . ă ' ! tia el este factor pnm şi a- ' '1 . R . 1 d 1 . 
151 . p]"opuses~ C,l ţlllt creeil- i organ'zatia reyoluţionară croată' , • ... ce nu era cazul în ve::hca ar- ,nou UI elc 1 a esvo tat ::-1 

. tl" nUl st.at n,aţton~1 croat inde-: "Usta.şa.". Din această cal\ză a tre- ce~t ~nmdifat alt~onştunţei Iim mată. Această' situatie este. mai mult deef\t lU tre,~ut &\1-
, d ni TotuşI pr n pacea d la h It ă' ~ ~ - ' pnma eren lerea rasse or \ 
I " ',e U S' -ŞI paraseasca patra ple- ~ " ~ ~ 1 .• l' 'toJ'itatea militară, 'lU la o 
, rp, . !les poporul croat a fost în-· c'Înd În t .-; ăt t d . In naţiunI dupa limba, tradi-. (e o mal e '\ aloare pentru 1,-
o ' " , oS I an a e, un e a <,ontI· ••• ri I 1 ţ." - . . , 'mă 'ur- o ·aanizat·' oa ' , 

lillC "rat în noul stat ~ugoslav. Pr j - nuat lupte pentru statul inde- tU, m~ra~u Ş asp ra 11. ga tura Spl1'ltua lă rj\ nt re ('0- I : 8 ~ 1 I"J OI ~e ](-
m' protest in contra acestei în., peudent. NaţIunile nu sunt concep· mandant şi simplul sol- care, CI ca o conceptle ue con 

~ Il,," ,răr'j a Cost formulat la 3 De- 1, La 20 Aprilie 1929, Dr. Anle Pa- te abst.racte, D~, sunt pr~dll: 'dat, ordinele ~)ătrunz:\nd ast ducere. Din momentul în ("a
me.~e HH8 de ,Dr. ~nte Pavelic, v,~lic. a plecat la ~ofia, unde bulga- I se ale lJ~ag~atlel sau vOIn!e! fel mai puternic şi mai Pl'cg- re Adolf Hitler a luat eondu-

IJumell' parl!(lulul croat de I rll ŞI maCl'douellli l-au primit cu I omeneşti, CI sunt realitaţl t î fI tI, , ' cerea' suprelnă a al'm'ttci 
LZ ' la, accentuând dreptul popo-' entuziasm Tmpreună ('u comitetlll I vii, realităţi concrete, obiec-· nan n su e U executaHtu-' t t " '1 '1' , .~ a' 

, ' ,'" . 'ti rl . t· Il' C ţ' a't î ,,' oa e nemţe egen e ŞI SI.U·-
~lov.'l~.I'3 IIldependentă. "national rn.leedonean a dat o decl-a- A ve, ca vor e~lS a }~l. vor ~l. oll:ep la ace ~ a n l'lI~, .. , ', A ;- , 

p;~ nătoJ"ll puterii statului jugo- ll·(!·tie contra asupririi ~ilrbeşti. cu.' Infrunta toate lnce~ca~lle u- I vm ta vurst ei comanda I1t 11 lUI tule necl~l ~ a~ fost ll1depal- , 
(trll, ,[IU 'pus ~ în 1921 - conduce- nosCl~ta "dedaratie dela Sofia", i nora, toate ma.şi!la~nnde lor. este rezultatul unui caln!1, tate. Astazl , fIecare _ comaJ:
~ arlidului croat de dreapta sub Imed',lt după aceea, autoritătile I de a le con!oP1

A 
Intr un . b~.c ~i nu o simplă înt:hnplare.· dant este slIlgur l'aspunza-

I 
:re. In Grest proc('s Dr. Ante silrbeşti l·au condamnat la moarte: amo~, des!ai~ţand nuntant- Incă din timp dc> pacn in al- tor de oamenii săi -;;i de fe-
!le a apărat pe marele istoric in contumacie I le, şt supnmand c~racterele' ~ 1 I i' 1 r 

I '1' i ·fi 1 1 'tel comandamente 'lU avut u cum 1 COIle uce. ~oncep-
prof. Sumar, care văzuse fu- Dela 1929, până la H134, Dr, Ante 1 specI ce a. e popoare or. ,e. . : ... ." ' .. _ .....', . .. , 

. P<' atunci J,impede, ~re,şelile Pavelic s'a conS-llcrat orţ!an!lării şi, Iar cei cari năzuesc !Cest incontmuu grIJa, llltll,l')n~ll ţ:~ 1 dS~,undC111 ~l a l~~tlat~
dela Versailles precon!zând i conducerii luptei hegemoniei sâr-! lucru, nu o fac J?entru ca nu cadrelor de comandanţI. Haz \ el P~l ~on~le a. concl1h,:tIOrl-

I ~:1. dt'sYoltare a Europei pe I beştl. După moartea regelui Ale- i ar •. cre~e în. prlmatul con-~, boiul-fulger mod('rn Cl:'l'(' ,t,or lor ID, ,lhtan:a aJUl~s" flstazl :~ 
,'lonaIe. Este !oar~e cunoscll! xandru J, el a fost _ în lips!) _ t:on~ J ş~hnţel naţIonale, ,:i o fac mai o astfel de ('oO"('I1!rAr(' U~l. gl ad 'at.tt .dC III<llt, înc,i: 

'la carE' poate fi cetIt!) tn car- da ~ . " dlntr'un calcul ipocrd. ' " 1 1" llln nu se mal poate pomeI1l 
,apărută în 1925: "Viitoaroo. mnat la moarte de, catre. ]U~tltli9 Nu de dragul justiţiei urlă' de fOI te, ? el.uce la 1 f'zLI:a- de vechea conceptie după 

~~ n!ă mondi,,1.lă de pace, va fra~ceză. O parte a timpulUi sau de ei (jidovii ,i anexele lor: ma- tele admIrabIle care se '" ad. ' care răSp\l11dflrpa :',"venca 
___ loc la Berlin". ;emlgrare, DI'. Ante Pavlevic şi l·a sonii şi anglofiUi!) pe la toa-' 2. Chestiunea v[\!"slei g(,lIe-totdeaulla statului maJor, ta 

anul 1924, Dr. Ante P:liYelic pctrecut in Germania. te răspânllile, pentru că Jus- ralilor germani mai trebue organ de conducere anonim. 

n ai ,2 DUH_LE daU .. 



2 FRONTUL DE VEST Duminecă, oi Mai 1941 Du 

Inform.aţiuni onestItate!!'ltul vesel COLTUL UTER~Lil 
Bombr'/l1· După cum ar1U/lIă agrtt-I Ewninwnlr-]e d:n Balc:lni, dllPi'i I - X. rmai ,;omrllif, 1(lplrlru I W -Il F R A G 1\-1 E N T I~~r 

tril grrrmmă, turbură,·,/(' din Illda 'semne'. şi in Turc:a <lU:l\'lll ră~u- i dut erI un pol lais. [lan1 
au Irwl proJlort ll . net, ~Ir j'danii din P~l[eslna pre-! -.- [v)(:1c 1'I~IlŞrSC scl-I pios.,: ('U: Cerul spânzură ghirlande de lumină ~ 

In W'mf! a'cr.~tor lut1ll1l'ăl'i 1)(1 a- s ml furtuna. \ 1I11deva,.. Peste creasta an il"r m ei de sulfină. l ie.i € 

lJra de ~lIf('rd Anglia. in/,"u cal fa- In Bagdad au avut loc man:fl.'stll- - Nu-i nevoiI', l-am dat bntlfl-: Vremea astu-i lun;~'[t 'n flori de Vis.....~lse 
bricile (/r armament din /n/ cllpnn- t~I de s'mpatie penlru guvern, in II/,u1ui... : Anişoară, Sll mă canţi sub CCl' deschis. ă, d 
sul Indif'i (1l1 inct:tn/ lucrul. rata preşidintiei. Preşedintele a eşit ' Am venit cu prim<i"al' a visătoare 'n păr, 

O u:,nd di' armal/lcnt {/:n B011l- in balron, adl'esându-se - imensei t Va sbura... Cu zAmbe!ul de ,~dzan temă ~i miros de golopăr; 
bay, Încclând lucrul, are ca urma-, multimi a numifeslan\ilor. spunând t ,"" ~ d ~ ~,-'.'i_",; "'d'l" ~l'3.ma, arlPo!' mei... ... luminis 

" ~] k 1 ' ~ I - - m,ama, e a evara:t c:-., '-:'>0 '\> ... ,~ u. . 
re, 100 mIi şomen, ;lll'~ gu\'('rl1u~ l'a '.u Ui Il te<lut,a !$~ toti îngerii pot sbura? ~i să-mi culegi bc,boeeii suf1etului pe fllri~. 

J/ai din tonle oraşele Indiei sr In ature cnz;'1 ŞI nu cs c "ma ul ..;... D , Gheorghe C. 
anlmlrl ciocniri, cari se so/drn:iî cu· dacă n'a fost' înlC'lC's de advel'sal'.l _ A

a
t:lll C'l' b \ . m~ 

, , , ona mI'a de ce I 1I ...... M.~ ............. __ " .. ~M .. _ .. " .. ~M .. Ie4 .. Mte4_., morii ŞI rănql. i T.ot OdDtă a cerut popol'ului să fir 1 nu shoară,? I 

1 cI. • l' tAI' : g.2ta ]lentru războiu. Brduinii Şi-llU Păi, bona ta nu e în- I ROMA. 11<'0]' arNI (In re ng l'a t 
şi Irak, a sblrnit vie imp,'csic ![l. oferit s(']'vleii!c guvernului, în ('az ger. 

Ba da, l-am auzit pe Roma. dc 1'ăzbo;u. • 
Presa italiană de Vineri diminea-' r.tl"C'j'nll' Jrakului H ;Jcordat o ge tai a cand i-a spus: "Ingcl'a-

\ • I ~ ~nJ m('u." 
la srric că, poporul d'n lJ'~k sr gl'll neradă 'gl-a!:CI'(\ c(>nd<lmna\ilor po- A? A' ' - şa. tunel va shllra .. '., peazii în jurul guvernului si'lu, laI' 1" , 
• I 1 ~ ,- i II,ICI, 
lllcon ,arca, (Ura cum O,)5(,1'''a prc- ". VIitorul IngIner 
M, esle ecoili infnîng-r1'ii :\n~l'"i în I .\f rma!I\', conllllgentul 1\)1(i a 
Bnlcani. fosl ehrlll,Jt suh dr2pC'1, 

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

OU(lol 1urlS1i( mOO(lUrloD 

- Cr-ai face fu pentru C(l 
impicdir' drrn lprl"a fr?lW/'Î/fJl'? 

- Aş suprima şine1c,,, 

FJ1o:zofia şomerulul 

să 

După ('llm SI' amrnt'.l din cap'(a/n ~ din administraţia căilor {eralr 11/1' - Ce să f8~? să-mi am:Jlletrz 
Mancll1ko-ului, Hsingkinrl, s'au pus I Manciulw-lliui de Sud. d. N. Noma- dantura falsă? Atunci n'am cu ('e 
aci ba:r/c !11l1li oficiu turistic mrm- I gllchi, iar conducă/orlll d, S. Sa/o I muşca! Să nil le ,:lmanet{·z? ,\1111]1'; 

('iurian. Pn'şr(/I'n/ia dr onoal'c n i ron~ilic,. in aceiaşi (ldminislratie, ~ n'am ce muşca .. , 
Cl! aCl'st 11011 of l Cl1<1 luristic, 11U-, 

Oficiului a fosl nfrr1f,l srcrrhrrlllli ConllllJ la tar~ 
miirul, m, cm!Jrl/or "Ol'g,~nizCltiei I~- y , u 

de si al al lucră~iI(}r publice, d, J(. ll'l'no/!nlla!e de T1JrlSm (111/l'1'n(/11O lant'!. copilrll oraşului. r dus la 
Malsuki. Preşedintele aclm al ofi- llo!r Komr"adsc/wfi Tllrisl 'k" - l/ară. Unl'hilll sirl! fi araM (mlma-
ciului esle cons:'lieml m1nislrrial I 1 KT) s'a rid'('(l/ /a clnci, (RJ)V) Ide, 

•••••••••••••••••••••••• &Je ..................... .. Ve:i. IOllrle, ăsta-i fllI p01'l'! 
- De ce, Imchiule, ce-a Idc!!l? 

O asociatie stiintifici panamerieană Genfalltate de 1 
Dentru combaterea cancerului r~::~n:~:!::ator parizhn, a': 

S'lb prOşcdl'nti(1 SO'lanlrll'I1 (ln/cn gres C(H'r l'a apr"" lor, {/JIUl I'i,'((,r, 
'" < II'~'II ICI Burllos 11ircs, '" af'şat următol'tll ;:",iz: 

tillwn Rolfo şi in {Jl'e:l'n/a ,.. _ Dacă nu vOlli să trăiti pcnlru j 
marc num(lr d(' prnlesori drlt! dire- ............. ~ ... "~ a 1ll1inca, miincati cel putin spre a I 
rilele facultăli a fost În/:!n/!1!â 1'1'- mă face să trăesc eu, 
cent la Bucnos A.i,·rs o ,{~()clotir. DenOfDrC:iJ biserl(lIer - Dacă suntrti multumlti de l'CS 

dIn Pradn taUl'untul IDt'U, ,'enili $i ,fl doua ştiinţifică panaml'l'lca nc'1 pcntru u" 
oal'ă. Dacă.fIu sunteti multllm'ţi, 

com/Jale/'('a ('Ilncrrulu!, Asociatia Cansilirllui mlmic/plullii Pmgn (j I lrimilt'ti-mi pc am;di d\'s" va fi 
pr/'lIl'dc un inll'l1s scJwnb rll' (',i- prmiJm/ in Imgctui nnului fn curs o rarsă d'nlre C,cle mai reuşite. , 1 
pCl'icnte Cli celelalle ;nst:ll//c şi CI'/'- s~ma ~lr 1 mi/Ion de coroane cehe - Fiti or:g:nall; nu plecaţi cu 

• . (;J m /:oal!e. ler) prnfr:1 renolJarea l' c· I î b _ celarr comune Dcas.'m'~l1l'rr ! fi I;n', " , , , ~ a amu 11 u7.una~ '" 
, ,... '" : \'/IISl'rrcI!Ol' ce:ace Illse'1mna o spo- I ~ I.ar pentru orice redmnntic 

pra/cJn toair s/udiile şll'ni fce. Sr /,I1'e însemnată fatn de s/lma' aloca- I d t' ă f' 1 ' I ' , a I-('sa ,I-V< IU li! mcu, care e 00-
Inlentionea:cl 'înfiin(rrr.,o diferi/clcr I/ă ill anul lI'cwt pentru acest scop. ' xcur. 
f,[fa/e ale accstei socielc'1/i in /'(';'11- .lc('a$lil sporrre dOlledcş 1e siluaţ1<a 

bl'cc/c sud-americnne. Cu [lcn;;;a {frwllClcll'd moi bUlId a OraşlllrlÎ Foc la fară 
Înf,intării asociatiei parwm'?r~ctlne, 

!.lgo nrw-yol'krzd prnlru combalr-

Praga. Fără fndoialif res!awarel'l Intr'o comună luase loc t;aSa u
bisericilor Islorice lJa C'ontrlbUi fn: lIui celd/ean. Imedl'al tol sai fii ('l'a 

mare mdsură, Ca a,~pedu/ captale l I În plcinare strirlând: foc, foc, foc! 
l'ea aoncerului a imăn:fnat T,e prolectare/u/Ili sif fie şi mal atrd-! Pompierii salului, au s(lrit şi el 
praf· Roffo cu pregm1l'ra 11I111i C('I1- găior, (RDV) II într'aju/or, Cum Însă fOCUl se de-

................................................. ,cIarase in timpul noptii, fiInd deci 
f fnluneric, comandantul dădll 1'0, 

Jtnscfjlog aut Baku"" un rl1llca; 
1111. t. t i - Stntl, Uisa~ti să se Îllcingd '0-nou fJlm german. urna n cui, cif aUfel nu vedem sd stingem. 

parle In România 
.. Anschlag auf Baku" (At,lC îm-j Este interesant de relevat că I'X-

potriva Baku-ulu1) este titlul mlllÎ I terioarele noului film au fost ll'r
nou film !l;e1'man, care va prez~'n-I nale în România, ]a, Câmpina şi la 
la maşinaţiilc perfide 1111' I)l'gani- i\lorcnl. Filmul va fi termiMt tn 
zaţiei "Secret Scn'cc" impotriva i curând În atelierele Tempelhof şi 
rcgiuniI,or petrolirere din Bak.oni.l

i ~abelSberg din Be~l;n, i'a~ pre~iera 
A ţ . f'l l' f t • 1 l·t~ \a avea loc încă In cursul prllnă-c lunea 1 mu Ul a 0S lml' ela "R ' ,. , 

, " I verI!. olur~lc prmclpale ale fllmu-

Fl1o:zofle 
- Toată noaptea n'am putut să 

inchid ochii, bălându-mi capul ce o I 
să ]UCI"eZ -astăzi . .Iar acum sunt 
atât de obosit, de nu mai pot lu-
era, .. 
........................ 

MELODIILE 

Poem de Drimăvară 
In suflet cresc iar rolunfmi de 
Şi cloc'ot de luminc se abate, 
Putern'c i'n ,a "iselor dogoare 
Şi'n luminişul zărilor cU!'ate. 

Sub frllnte gtll10Ul'lle .se imbulzesc cu toate, 
Să i'llsă'n pr:măvara de Ill,nsoare 

se 
ituri 
te a 

'f:u pumni de allr t'('!'n a pr;ns a bate 
e s 

.\LEX, S, .IEHELEAXU ~~ 
br toaca im"('ril pe o;::oarr, 

••• ~ ..... M<II •• ~.fitI ...• ~eoe.&coo •• c~ce, .. '" .. ceal 

Mă lOUl ••• 
Mă caut 'n neant şi YCin'(~", 

t'n pumn puha,: de ,1Oro Il 

l1;Iă caul-În sC,lI'a azur:e. 
Ros dt' fOlltllC şj ele :w\'oi ," 

Mă caut - prin chind;C', 
In portretul din p"rcte 
Din anii de coplJărÎc, 

Cu straelc sdrrntuile, .. 

'\[ă eant'n ne<lnt şi veşt1 :cj(", 

In prundul de nisip ~i f~~l'd 

Sătul dc-aWta hOlnăre.lia, 
l'n biet poet pe Buleviln\... 

Ieremia 'Cluceru 
••• 0$0 ....................................... . 

Il '10 p( nOllJl DIN 4UDIlD ... 
Il văd pe molrll din AI'md, 
Tol aşa Cll şuha I'l1plă 

Cu laţa aspră şi suplă. 

l se lImezesc ochii 
.5i-asC/lItă d(rs, 
Crintecul scripcal'ullli ,.1In arcuş, 

Bea Ifrică prin b:'r/uri murdari'. 

Socotind dările ce le tire .. , 

II simt după pasul (rudit, 

fhlpd mlrosltl şubei ade 

Da,. sflilelui lui chin" 't 

Nil mă aude, .. 
Imi viile să-I strig. 
Cu rril,sul dogit de frig 
BâiL, slIni ş: eu ca I'ne 
Tnl fJi'lI1lC de ';1101.:'-' ,,', 
S -i W'lIH': ciiruta hndoro!]i!ă. 
Pdn' se [Jic/'(lr'"n :(J,.~a 

Aş p/'oi sc'i 1n(,"9 CII el 
nar slml laş 
Si /'c'1mân 101 in oraş 

,1 1I(1I'/'/1[ui slugâ, 
./1,; ('1.Jl~I!'a ,~ă md S!lg(l.. 

.................... M& .................... . 

Destăinuire 
Iti cer iertare J)omll:~O'lril, {'ă nu te-am dansat la hal, 
Mă doare sufletul c'~i plecal phingCHHl spre casa r1 n fle;!l, 
Atunci nu mai m'am gândit la fne, Crtei Văzusl'm o fată, 

Cu carc mă jucasem, pr:n pr ar, altădltă. 

Nici nu m'nl11 r:;ând,t şi n'ri n'am "ăZut c'a,,\ pkcat' 
Gândtrl meu era dus şi de tine înstl'Cinat 
Am dansat num,li cu fata: cu Cl\I~ copiIări~,'m 
Şi tocmai d;mine!l\a m'am trez't că grcşisem. 

Fata, cu care am d~ns,lt !l(el noapte fatală de bal 
Dându-le şi ]a 'llţi tineri ren dez-vous seral, 
Şi v'unci trist şi pl~ngtind îţi cer ierlm'e Domnişoară, 
Şi te rog ca să Uiti ~I.:ara llccca amară. ' 

TiU Mihăescu·Răsvad 

am 
lui 
pr 
făc 

'ult' 
, B: 
tilo: 
in 

II 
di 

'e g 
le I 

ola 
;alu 
tât 

c 
nu 

lelE 
ci 

le 
llb, 

, IU 

ele 
: C 

pe lupta pe care o duc dO! foştI ra-\lUi sunt detinute de Fritz Kirchhoff, 
m:lrazl de front germani, impotri- 'Villy Fritsch, Rene Ddtgen, Lotle 

• compozitoarei Agrlpina Gr ................................ .,. ......... .... 

va agentilor englezi. I Koch, etc. (RDV) 

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

Noui cercetări 
În problema hormonilor 

In llWmul tImp, importanta 11Or-1 Ce s'a recunoscut fncif de ocnm ~5 
monUor din apropierea rimch!lnr de ani. 
il lu~t recunoscută, prin cercetări In scoorţa acestor rinichi se for
nou!, S'a constatat cif fnfh:.enţa lor meazd Cortin, care a fost descopc
este mult mai mare aecum S'ft cre~ rită in anul 1927, dar ale cdrei pro
zut in momentul descoperirii, Ace- 1 prieiăţi şi însuşiri nu au fost re
şi{ hormoni sunt o formatie de ca- cunoscute decdt ebia fn anul 1938 
haluri depozitaie in aprop!erea r;- prin cercetări germane in do_me-I 
nichilor. cari nu au tnsă nimIC de- nlul chimico-farmaceutrc. ' 
alace cu rtnichil. Din punct de l'e- Importa~ta acestor h?rmo~~ ~ I 

Cretu (Bucureşti), ::u texte 
din poeziile lUi LucÎ9.n Cos
tin din voI. ,,,Cântecele Mele." 

1, Lui Eminescu. 
2, Cântecul timpului. 
3. Departe apele in mul'

mur. 
4. Te simt cum Vll. 
5. Se clatină'p 'il Toamnei 

vânt. , 
6, Plâng codrii. plâng ... 
7. l\luger. mugurel.., 
8. N octurna 1. 
9. N octurna II. 

10. Codrule cu frunza rară. 
11. Printre ramuri de a-

rini. 
12. Dorule, de unde 
13. Trece Toamna 

răzor. 
• 

vii. 
pe-un 

dere anatomic deosebirea dintre fost ver1llCalif fn cazurIle 60a1cI 
acestea dOl1if ~ste uşor de făcut Adisb~, care l~ tnoeput era incura-

A 
bilă, Iar astdzl este complect IJllIde- Piesele de repertoriu se 

află la compozitoarea. Agripi 
mare l na Gr. C:etUt Str. 'funari, 37" 

prin mădulJă care produce dre- cabi'Iă. 

nalfn. foarte importantă pentru re-I Cercetările acestea sunt 'de 

gularea circulaţIei sângelui, lucru importanţă pentru mediclnCl. BucureştI. 'tW: ~, 

In u1cntluneu (ulllVa1orllor 
slc(lrl de zahilr 

t: 
Sindicatul cU1tiv,atorilor d~" tin 'c?nting~ntelor 1937, 193~şl 

sfeclrt de zahăr dm Arad ŞI l' 939, 1940 ŞI 1941. .. 
Banat aduce la cunoştinţa Cu ocazia aceasta Sindka ~ 
agriCl;ltorilor interesati ur-j' tul mai comunică, că in u., ,,1 
rnătoarele: ma plângerilor făcute de C II 

Marele Stat Major scuteşte tre agricultori relativ lapr 
de concentrare pe timpul de- tul 'sfeciei de zahăr, guver , 
la 1 Aprilie până la 1 Iulie nul a decis, că preţUl de 1 , 
şi dela 1 Septemvrie până la 16.000 la vagonul ,de sfecl ~ 
1 Decembrie pe toti cultiva- de 10.000 kgr. este, un pret d 
torii de sfeclă de zahăr, gra- b811ă, care se va recalcula J ' 
de inferioare, cari cultivă sU-, reeoltă şi daC'rtse va consta 1 

prarfaţă dela 1 jug. cad. In ta că preţul de cost al sfecle:. 1 

sus şi cari vor încheia con- de zahăr este mai mare. li 

tracte cu fabricile de zahăr va măripreţulsfeclei de za 
sau mandatarele acestora) hăr, potrivit calculelor ce S 
cu excepţia celor cari apar- I vor face la timp. 
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~LiDsa de tonai al Angliei ftliI(tdoniu- ttritoriu strolt@i( 
j:rlill. - Deja acum, la în Anglia n~ mai poate cum
; lui luptei intensificate păra carne ,din ~oua ZI'I~- I Măr'ginindu-se la Hăsărit ,:u Bul- 1e.:lgă Marca Egee cu \",1 [e:1 Dună, secolului ,3\ Hl-lea. Ab,:! 'în 11!78 
tlanUc, lipsa de tonaj al landa ameninţând cu aCI~a-! garia, la Sud cu GrecÎla, la Apus rii, Capetele de pod al :'Icestei eii! noua Sârbia câştigă Niş:.ll Ş Piro
iei este ilustrată pri n ee sta întreaga structura ec'o-, cu Bulgaria, Întlnzându, se prIn la- dintre Morava şi Vardar 'unt Bel- tul şi prin aceasta. collnl de lJo,d 
ai serioase simptome, nornică a domenii~or situa-: clll Ochrid3 până la Bitolia în Sud gradul şi Salonicul, ;l1r mijlocul 'lui, al Macedoniei. Skopljc şi dunpill 
I se citează o şt.irc amc- te în emisfere de Sud, CU1 şi până la Niş in Nord, Maeedonia este N'şul. Cine vrea să ~tăpâllea-' COSSOVel au fost lăsate t ul'('i lor 
ă, după care cantităţi privire la participarea dome- 'eollstitue unul dintre ccle mai In- scă B3lcanli, trt>bue să .,tăpânească. spre a despălii Sârbia de ;'.(unte-

e de oţel american au niilor britanice la COl1- tercsante dar şi dintre tele mai dis Macedonia, Lupta pentru !\l11ccdo-: negru, Ace,astă hotărÎt'c a ,'ongl'e-
adunate in porturile de stl'uctiunile de vase noui (~S- putate teritorii d1n Europa. De ac! 'nia, oare durează de s~cole, Îl1că: sutui dela Berlin purta în ca ger
le Uniunei Americane, te carcvcteristică o ştire din isvoreşte Vardarul, C'l.re se indrl'a- ; de pe vremea romanilor, este lupta 1 mel1ul războiului balcani.~, La în-

· tând fi transportate in Shanghai, după care d, Fad- ptă spre Sud, spre Marea Egee: de pentru axa Mor3H-VanIar. Lupta: ceput, lupta dintre bulqari şi ~5rbi. 
ia din cauza lipsei de den, vicepreşedintele eotlsi- aici isvoreşte Moraya, care porue- : bulgarilor cu sârbii, pentru Macedo i pentru M<lcedonia, s'a dal pt' c~tlc 
'maritim. In ultimele liului de miniş:ri al AU8~I'a- şte spre Nord până la Niş, a doua nia, aci îşi arc ri\dăc:n'lc 1Hiânc;.: spirituală. dar apoi ea a început cu 

,ale anului 1940, au fost lei, şi d, l\1a('bride, ministrul capit:tIă a Jugoslaviel, 'Dupăce, în secolul YIII-Iea ~I al i Hl'mele, In t!H3 MacedOll'a :1 dl've-
în Anglia, după ace'l.~tă aproviziolUlrii s'au exprimat.1 Pământul acesta a '\'ăzut slră"e-! IX-lea bulgarii şi-,'HI Întins ~tiiJlâ- i nit Sfll'b'a de Sud, .'\ '!.a Nord SI.d 

.It, ~mericană, P,~llă 5~O,O~~O ,Îu. mod ~o.al:e,. pesimist. ~su- 'chi lupte şi civ,ilizaţii, ~i el consll- : n~re~, asup~a S~rb:ei • şi Albllli~i, I a ,Balcanil~r a in,ll"~t i,n Imînă, sâr: 
de oţel amm lcan !ntl o PI a partIclparll Austral1u la tue, pcntru pCl1l1lsula greC1'ască, un ,sarblL au dlYt'nlt la rant1ul lor sia' : bească, Ma('edonwll s ,lll opu" ŞI 

; Acum această caJltita- astupar('a lacunelor rupte fel de tară mitologIcă. lnilOl"rea I P:lIlli Macedoniet, In UI,>, lanll! multi au 'fll~:t in Bulgari~l, CII :Orltc 
· 'iC'ăznt la ceva mai mult de ~rmata g'ermană în r~n- Macedoniei s'a produs ~lI, mult sârbilor, Dl1şan, s'a ineorolt'lt la sforţări le sâr~;lo~'" n~işcart'a macc-
10,000 tone lunar. Acela~ dunle vaselor engleze. Chiar. înainte de imignrea slavllor, Te-! Skoplje ca taI' al tulm'o!' <;ârbilol', doneană nu sa )mlstlt. 
. se, constată în 8e','I01'IlI şi cea mai. ~mportantă ţ~ră' rcnul era pregătit penlrn ca Hee-' greeiJor. albanc;;ilOI' şi al tărilOl: Skol~lje, capit31a Ban"l!liui \'<11'-

,lturIlol' de maşini de transoceamea sub p.un~tul nicli lui CirH şi Methodiu, sfântul de pe cOllslă, El ,'1',1 ~;tăpfI11111 axei darulUi" este un, o~aş ,cu 70.,1)00 de 
,e americane spre An- de vedere al constl'ucţnlnllor Clementic şi urmaşul său, sfântul bak.anice. De aCt, la Skoplje, a dat, 10clIitorl, constrult mtr ull sfII orlen 

,e simptome pentru lip-
" tonaj englez se semna-
~"u d ' f .J (., 1 epe emIS era ue ..,tl(. 

de vase, Statele Unite, nu ya Naum să întel1l('ieze aci o dvil;za- : cartea lui de legi si aci a visat să tai modt'l'n, foartc atrăgător, Dela 
l'paliza eonstl'uetiuni df' v~- tie cr~stlnă şi baleanică. ! devină moştenitorul impCl'Il:llli ro- Skoplje spre Sud, "pre lal'ul 0(',11-
se de 3 sau poate că şi ,i ml- I S b 1 t~ 1 ga ta~pân'I'e tlll'l'ea- . man de răsărit, Infl'ilng~n'a OI' pe: rida, duce oalea ferată construl:li 
, ~ t ,u oa a un s . . I , 1" 'î 11 b ' l 
lloa~ne t~)}H', d('ca . c('l mal scă ~bccdol1ia şi.,a păstrat accastă 1 râmpia Cossovci, in inlnH !~Iace- ~ de s~ d:lt~r ~ermalll, Il "Z OIU 

• 

Il, 
!, 

ceastă privinţă ziarele 
ana citează exptm .. '!': 1 C' 

Ilui argentinian "La 1'\a-

c
19

u
4
"land 111 1,942'1 tn tImp .ce in cultură creştină, după ,~um şi-a pă- i doni'Ci, a pus c~lpât visului sf,l'bt:s('.! n~ol1dlHI, l'ar In laprBoP

t 
lel,re de gl'~ 

, i'antlel'e e amerH"ane, ;- ," b" ;- , , ~ , ' .. ~ " , '11'\a gl'ccească, a Iota, un ma-
• 1 slr'at-o sub st ap<1Il1 rea Izant,na, ,StapalJlrra turceasca s'a mtms SI I '1 Id ," 

privitoare la decl9.,ratiu 
făcute de ministrul de 

nu vor pl1tf'a construi Întl"- b 1" . t ă • " "' ti' '11'ret monument amll1te~te le so a II "( ~,. 'ugar"sausarl,:,c1sauuaee- '!\'od '" d t~ ".' 
A 1 11 '1 I '., ,,' asupl a .1"ce onlel ŞI a urat pana, ~ermanr morţi :ICI 1tl :'ăzbo'ul mon lin an <lecnt ce mult , m l

. le mal aprIge luple con·ra turdor 1 • I 'b'l i 11 d' L 
" .' 1 ,~ ~ '1 )'[Iscoa a sar I OI' la nceplltu la tone de vase noul. 01'1, aeeA.- şi amllltlre.a 01' este mCa '>ro:lspa- , 

'ultu~'~ al ~OUf'i Z~f'lnn- sta este' totalul scufun~ări- tă, dco~rec:, cântecele care ~Iorifi- • 
, Bal cla:v III Camel3. d('- ! A, • că erOiI traIesc incă tot atat de, 
\nor Ministrul a ar~tnt 1101' g-errnane ll1 cursul uneI" ' , " 
, •• '., < 1·, l' VII ca ŞI antlcele cantece ale }lă~to 
Im cauza lipseI de vase, slllgure um. ;" 1 1 "1 l' 

I 1'110, ŞI ca portu OI' orlgma . 
1Ie.Mi&t'~~et'~~MIef~M~~!HtM.e4~MIet~M!ItH~~fM'!~ I Macedoni.a. adăposteşte t r,:Ht: \ ii 1 

eu'ru paSlrOrfO bl8norllor 
vară vă oferă ser vie i il e ,sale 

BIănăria Zircher 
A It il O, Strodo fmlneS(U Nf. 14 

'străvcch l , moravuri anticc, o mu-' 
I zică populal'ă unică şi o popula\ic 
I care ascunde îneă multe m:stcrc. 
Aci se potriycşte cu deosebire cceu

i ce s'a spus despre tot B<lh',lllul: 
I stăplmirea turcească n'a distnls IlI
I f ~ , 
: mic, ci a conservat, asl.el că astazI 
I apal' In plmă IUn,lll1ă dOV~l:i ~hă-1 
vechi din cea mal "CCIIe Istorie a 

.~IQ4i~~"'tQ4ijg~~~""IQ4i~~~tQ4~""~~gg~~~,,,~ 'acestei rassc ilirio-Inee. Impcri i k 

frontieră 
i flploatarfil mlnelor de cărora~ Macedo,ni-a le-a fost .pc dr.d 

I - - I I anexata, ::;u dIspărut j)e !'and, d,ll' 
ar!!,n. cUn Boem il I M3cedonla a rămas aşa :um o ve-

I •• I :\Iinrle de argint ne lilngii dem astăzi, "pe o, temelie .. bizar:ti-
" S'll ' A B "m' l'a de Stl(l ilo-slavă, un colorIt lureese , Gl'~e-dintre cele mai C:lIdate tr:1- 1 )eJ g, In o~ , ~I' 1 d' 

i h ,' 1 a' Illult"t \'I'Cl""(' Il1Ulln nHlllc~tc j, accdol1la unu ,n e gran!le, făoute la masa veI' ne Ise (e ro 1 <~" " ' 
, f' ,A "XI)loatr l'e 11'n tre cele ma: frullloase 'n!IZL',,~ Jll ~cr ,te desigur acea parte a fro:1- VOI 1 puse In '" li l, ,. .1' , 

C ' t'~ ,'1 d' ultl'ula : liber ale EuropeI, [11 :lu~var, pr,n-olando-belgiene, C:lre trece nou, el ee <lI I e In ,'" 1 '1 
f t t '1 vl;J'loa 'tre varfurlle ŞI eoame e 'nllll\: 01', ;alul Baarlc, Această localitate vreme (' ee ua e el .J. - , • ' 

fât belgiană c,U şi olandeză. cele c~le mai mOd~t'lh~, au C'lr.c dl~par 111 aJbaslrul .:('n~hJl, se 
{castă c'.lUză, locuitorii locali- dus la descoperirea unor ză- . văd oraşelele a!$czate Pl~ \':lI, {'U 

. - ,'t b te d a n-!'nt ,m!narctele moschcrlor ŞI ('LJllolclc Saarle se află oarecum în1r'0 Call1ill e oga e r~ , , , . t' 

a tf 1 ă loatarea mine- biseriCilor orlodoxe, Cli L.as'.'le tur-
'e grotescă. La-cui ,nu paate sec exp 'd~ ~ ~d" f 

o e u uru 
(Fost Crucea Albă) , 

Stă din nou 'Ia dispoziţia 
publicului călător civil. 

Sol icită sprijin ul onoraţilor . pasagen. 

Camere curate, apă curgă. 
toare caldă şi rece. 

Se,rviciu atent, 
din trecut. 

obişnuit 

- , lor "a fI' dl'Il notI T\o<:"]'l)l'la~,, ceştr arăpanate, c~ gl'a :rl1 ,ru-i casele de pe tel,jtorlu olan- l' - _ 

cele de pe teritoriu belgian Ol'c\~('lul Silherg, fondat în: moase a~cun~~ d~pa /.;durle .albe. I FO 
nUffi'li datorită faptului că, prima jumătate a secolnlui, l\~acedor:la nar fi fost ,însă atai d~ I TE LE N 11.46 
lele olandeze aII numărul ca- al 16-1('a de minierii din .1oa_l(llspul:lta, dacă ca ar II ayut lHillJal

l chimstâl, are numai C}OO de' ,~lI ~e ~ă atragă p('. eălă,tol'l ŞI pe' CII 
cifre albe pe fond albastru" învăţaţi Cu harla 111 1J1ană s\~ ve. I ~~gQQ~~gQ 

le bel,gi:ne cu cifr,c ~e~re pe, locuitori şi ca atare este cel I dc îl1s~ml~ătatea stratc;fcă ',a re-I . 
IIb" L:nl.3 de front:era 111 for- i lhai mic oraş din i.Ot prot.ec- I giunii, Văile l\lora\'ci ŞI Vtu'darului lUI tim u1 termen de p re-

Zig-Zag împarte 30 de case, toratul Boemiei ?\Il)raviei. I I 

larle în două jumătă~i, 11l1ai D · ,~ It' ~t~ . _:~ schimbare a bancDotelor' 
l"'nd \' ti' b 1 ' I • I eSlg'ur, ca mu UlUI el mme I " s a. u UI c g!an, cea :11- •• '., 

"ului olandez. Intre aceste ca lor de argmt, ~Ilberg va cu- I Nonlle unlyersltiltl de 5000, 1000 ŞI iiOO lei, 
găseşte şi hotelul "Collrt du noaşte în curand) ma]'(' i d = J ţ_ 
r, în c:l.merele căruia pa- prosperitate, iPrintr'o disp(l,:;ţi(' Sj;<~l'ul(l a MI- retrase in e~rel1 a _ le 

, lunt aşezate în aşa fel, Încât: ........................ ' nisll'1'lllui :!"t.~ '(/I'~' lluţiOnole 1./ Bucureşti, _ Banca, Nat:ol1a lă a tru preschimbarea bancuote!or sus 
ele nebănui:lor doarme cu ca Relchulu:, UlP(/ţ; 'iwnllli superlor a 

· Ol<llld'l iar cu picioarele în EK orlul roman In cre~lere fost inlrod/ls /Il ')m!;:lq, 1/1 Pr!lSi!l României comunică: Având în ve- i ,arătate. • 
• d' , " ,D Y Orientală şi ill ;ml lui irur/u, der'e că, din d'fcrite motive o parte! In cO,nf~~mitate ~anca Naţională 
,va ,~nlr o casă, ,graniţa trece, ' 'v' ,~,' a populaţiei nu s'a putut prezenta, a HOman!Cl preschimbă bancnotele 

pr,n coridor. Pe o paJie, ,lre (ESS). B:la~lul pe luna Febr~a~le Refacerea IJII)oţtln'IÎ:I/u!,lll. 11ll,'P' r.-Ila termen, pentru presch:mbart",a i de 5000, 1000 şi 500 Iri, retrase, pă-
I belgIan 82, pe cea1:llta,' a,l comertulUI exterIOr Romanl~I" sttar ~erm{ln, Fn .oce,. f' ,llIp,tl1,l: ~ ~:,~1 bancnotelor de 5000, 1000 ~; 500 lei, i IIă la 20 Mai a, c, Dealtfel, ;aceste 
I olande~ 12a 'Oda1>a din arată că excedellt~1 de export sai lmper.lOs ~eCfsara PC! /1 U, pll ~1'1 ,- 1 care a expil'at la 15 Aprilie a, c., I bancnote, dela 16 AprIlie, nu mai 

, ' , . . , I rid:cat la 1017,5 mIlioane lei, f"ltă ,r~a Şl~ def/Jrlt1Ilor!'a ~lelj:cnld()l' ti/'- I acordă un nou şi ultim termen pen- au valoare de schimb pe piaţă. 
,sle belgIană, 113f' cea din fa- ide 210,2 m:!ioane lei in luna Ianua- else sa se ded!ce şi/mIeI ŞI ortr/, 

deză, Şi dacă un copil ':1.1: de. Exportul se cifrC'ază la 281548 Nouile uniuerstf(l/i, sl/jJllse m:nis- ................................................ . 

38, tarului, care este oIandez,! tOI1(' în valoare de 2263,9 miliMne, terului Rel('hultli creale /11 Drrn:lg 

19 'Şle în odaia din fund acea- I lei, iar importul la 20:1')1 tone in j şi la Posen, 1101' fi fncadrlltc in În-
. •• d ; p: f' t " t ' valoare de 1246,3 m'J'oane lei, Prin: văţămân/ul 1,ll:l'ersitar gcni'oIJl, ndrca a In 0·1'1 a.. ar I recu 10 R â" t' I ' " . 

'1 .. ~ aceasta, exportul om llIel I!\ a ms I Polltehmu! din Utm:::q s-[! con-in u ~ e olandeze ca. fund nascul ; 1 ; l 929 t ' , ' ' ' 
_", med,a unarli d,n anu 1 ~, n P70- flnual acllv:tr!/t'u iIl('('i. d 11 mO/11('n-

de ca UIătate, Cee~e provoad în- portie de 93,80/0, Particlparea Relch ~ tul alipirii !e/'iloriililli la H,'ich, lUI' 

lapre ,multă bătaIe de' cap ~ro- ulUI (inclusiv Protectoratul) este pe facultatea d(' medicină ai fot<l /'("'u

guvel' lui acestei case este hptul bnllarie-Febru;arie de 67,6°/0. la noscutd între timp c[! /lTl;IJi~r,~'!'lle 
de 1 ue $ă ,plătească impozite in import şi, 5?,10f0 la export.. Partlei- : autonomă, avtind drcpitl! de a v-

, ; ,parea italiei este pe aceeaşI perloa- : d ' 1 ' ' l" 1 

familIIle (O molU (Opn primeS( 
iltu.or~' In JlISD(ÎU 

In urma unei ordonante a gu- lorrgi'lă germa,ni1 şi care au r.el pu
vernaiorului Alsaciei, ajulorul pen i tin trei copii, Fiecare famIlie, cure 

tru copii a fost Introdus şi in Ilcest I îndeplineşte aceste conditii prIme.
tinut dela 1 Aprilie, Acest ajutor va It' t d 10 RIt ' I il , .. I ş e un aJu or e "pe un. fI acordat tuturor famlil/lor, care , 
au cetătenia gcrmand sau sunt de . (RD\i) sfecl !ăl'l pentru sufraaerle în I " 1 "" l cor a tii ui de doctor In mr"('ln,. 

, ~ dă de 8,7% ia Import ŞI 4,,,,-/0 al" , • ' 
Preţ d !ar pf'l1trn dormitor in t P t ' d lă • e t Un/persllalca din POSI',.1 IŞI Ila ................................................ . ~ expor , en ru prima a In ac s , , 
llia 1 ,:\1' porlte fnţf'lege că locu'- an exportul în Rusia Sovietică este: redeschIde por/tlt' odală cu fnc,'pe-

~onsta r Baarle in,t:i.mp;nă In vbţa '~,rstul de Important. Pe luna fan,ua ; rea semeslr!l~"i de l'~I'ă, ' Cea mai mare lel1\Deratur8 de De .lUmo 
sfecle. hulte (l!ii .... ut~;::.ţ:, pC' care nu ne-FebruarIe acest export cuprm- \ ilmbele un'vl'l'sdătl se fi:wzcn::d {le ." ~ ~ , ... 

S)< 1 't' It 1 !tăţ' de 48227 - tone în valoare de 313,6 aceleaşi priIlcip',i 'j i univ.'rS'/(l-! In Cahforma eXIsta un loc I ratura de pe g'lob este tO.UŞI 
a.re, .. : OCUI orI a or oca. 1, milioane lei, ceeace reprezintă ' .',.,. ca, ~ " ," numit Valea Morţii, unde la Azizia din Lybi~, unde ter 
de za ,1 nu gă",csc sitlla~ia lor atât 8,50{0 d'n intregul export. Până 1'1- tlle din, ReicIt ş, I !l,1 I Cg~Sl, .I/l~ m,ndul temperatura medie in 1 im- : mometrul a înreglstrat 57,8 

l7. antă", CU!:I li se pare vi- cum nu s'a importat nImic din Ru- , cel mal ferlcil pos,b!l ml"lfllnwr.llli pul lunei Iulie, este de 39! grade. 
10' <;trihlÎ. sia Sovietică, I superior al Marelui Re;ch (RD') grade. Cea mai mare tempe- \ 

, a.1i 

, I 
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--~---------------------------------------------------------------.-------------------------------
(elebrele innotătoare olandeze Cor 
lint Si Alice Stiil vor deveni germane 
IIrin căsătorie I Deasemenea este vorba 

Si de Ragnhild Hveger I 
'Esle cunoscut faptul că sportul: Iă, se va tmbogăţi cu doaă I:OU: I 

- 1 ] . I ~erman a pierdut în ult!nlli ,.mi C~- Innolătoare de mare V3 oare 1Il I 

om botut Sâdlia 
de Josel Hagnus Weljner 

.losef Magnus \Vehm'r, face parte din ple.:lda scriitorilor ger. 
mani, a cărol' opel'e au fost inspirate de războiul mondial. \Vehner 
,a scris mai multe volume priviloare la trecutul războlu, dintrc 
cele mai cunoscute sunt: "Siebell vor Verdun, Se hla.gctcr, Das \lli

slel'uliche Reicb, elco le mai bune jucăloare de lennis. perso<lna olandczelor \.or Kinl şi I 
care s'au căsătorit in străinăt'ltc, Alice StijL I Una d:nlre cele mai mari opera-/ şi cu pIcioarele iugJwlerte . • 1. doua, morţi sau mu/'ibunZl, i:u cadclvrr 
Fostele campioane germane lWdc Cor Kint det~ne nu mai 9uţîn de: liuni

v 
,~e . n'izboiu, ~ fo~t _ ;"c,Ci'/'cn ::i,. lle p~lIl~am dl~l no~ ;'~ mişcare, I de-spurate şi jefw/e, cu Înf)/I'[ll'tl~ 

Kl',ahwinkel, Ctlly Aussem şi în patru recorduri mond1al.e la prl)·; DUllar ~I In Oclombrte ~91a" ClIlul OI [Jt'lll apa ŞI, pe vunt, {(lcand afti 7U I pe zăpadă şi cu foamea, (;(/I'e 
~nul trecut Annellese Ullstcin au, belc ,.pe spate" şi nu de mult a fă- 1 armata, aflată in faţa l1WllllC~lllI, a de kilometr', I făcea să suferim ingrozlto/;', 
plecat din Germania, urmând, pe cut cUI~o~tJn\ă ~u un marinar ehi- i pulu~ t~e,ce la Belgr.arl ~lr1lJ1T11, a!. i1ld/a limp ,cât erau tilrWI!, cull- mai aveam picioare, ci ~opitl'. ,oim 
soţii lor şi 'astăzi ele repr'ezmtă peş, onglnar dm Dresda. 1 Cfll"W latime esle aCI mal mare de, slde/'am pe sarbl drept un .11lŞ1I1Il1l redevenrl oamenii deabia la Veles,' 
culorile ţărîlor respectiye,' culeg:l:ui: Cazul Allcei Stijl este identic, cu: 1000 ,de r:'el:L C~iar preg(~/I"ru (1-1 v~teaz, S~ldatii din B,elgrad, chIOr oraş construit de turci pe Valea 
vlctorii pretioase Să nu am~n:lln' , d I ' ă ti' cestel acllum, mat cu semna udrlee- i Şt oj;ler1t, erau laşi şr nu fI' PiI- Vardarlllui, de unde eram 1Ierăbdil . slllgura E'ose )lre C ea es e spcr a- '.. ' ", ' , 
decât pe Hilde KI-ahwillkel, ,astăzi, , ,,: "ea matel'lalulw prlna la ,III/mul· lear biZUi pe ei, O pariI' din el tori să Întreprindem alte faple dl' 

- . 11stă in probele de ~prlOt ŞL ['I'cent It t /1 t '1 " . • dona Sperhng (Dancmsll'ca), care ron I , ' ,cur, ulmul pon on, com'l orea 12- erau Isteriei. Populatia era mU/fi şi arme, Până şi Simplul sold,]/ 
tează drept cea mai bună jucătoa-: a înVinS chiar pe ca mp10ann mon-: nurilor şi a masselor de infant~rie" dtlşm<lnoasă, De câte ori, :J/'i1Il!lş:/i inteles dece lJ'am mers atwici 
re continentală şi care a obtinut I dială R:lgnhild Hveger. i a fost o capodope/'il militard. i după un marş obositor făcut prllt departe spre Grec/u, să cob.'lI'Ilm 
numeroase succese pe toate courts-I Ambele Înnotătoare oland,'ze I IlJ dimineata ziler de 7 Oclom- 1 noroaie şi inghetat! de frig, nu jin- Valea Vardamlui in jos spre Sa/o
urile lllmii, patriei s.ale adoptive Da sunt 'astăzi cele mai feriCite logod- brie, la comanda ,.puneti ponloa- I dW(/Jn la şoselele bUlIe 'lle Frartei,' I nic, vechiul drum al lui .4lexlfIldru 
nemal'Ca. nice din lume şi în curând vor im- neiel Inalllt('!", când primul POIl- am fi preferat cel mai jngl'nzJ/or; cel Mare. Ne-ar fi plirut atât dr 

Se pare că această pierd(~rc sen- lJOgăţi palmaresul nalatici gCl'lila- ton a Începui sa alUnE'ce pe apo fn foc de artilerie acestor marş'll'Î de I bine să-i aruncrlm pe englezi şi pt 
sibilă pentru tennÎsul german va fi ne cu noui performante... care se oglindpa Bc19Ndrll (/fzund, . nesuporlat, Este o mare (/c()s('/);re. f!'ancezi În mare, să lU' COllsJ"uim_ 
in curând recompensată pe un alt! !indiscretii ştiu că şi eampl()',\Ua sârbii tlU fost obiectul celei mai de- . in/re soldatul care IUjJtă ru sloTnI1- baze de submarIne şi să facem /a
tărâm sportiv, După cum se amlli-: mondială, daneza Ragnhild H""g~r. săvârşite s!l/'prinderi, d'lr au trecut . eul plIn şi acel C(1re luplă CII slo- /Iulal'{/s(f, cel Pll~in Într'lIn s!ffgur au 
\ă din Berlin. naklţl'a femenină ~('r: este "strâns legată" de Germ:m'a imr'di'll'1 la a[J(lral'e, rl'uşind să ÎJI1- I macul gol. pWH'1 al uriaşlIlui nosiru fl·oni. 
'mană, oare prin Anni Kappel, Lisl şi ea poate furniza dea~cnJ('nca o, prngă din nou spre fllWiU fJl' 91'1'-1 Deabin dllplî ce am ajuns in Ma- Păcat cd intre front şi masa Itt'r-
Weber etc. a atins O da~ă mondia- 'asemenea surpriză. (RDV), I ma:nii şi pţ auslriacii C(IP't> OC!lF(1- i (ledoniil, a i'nceput sel fie mrri /)i/I(', . de nu era nici o legătură sul le/ta-

................................................ I.~erd malul .~udic foarte ;llflll~t. ,111 Macedonenii se com;irlerQ/I bl1/flW'; seă, TrebUIa să detJenim fnMi un a 4 
• i fost atunci lupie rnlJerşH/wle, i/lO 'n- ,şi ne Ill/JC;IU cn pe nişte, :tlil1/i. Aici: popor, pentru a fi toful. Pcnlm Q 50 

O 
• P f· 1- ! le ca ace/aş căpiton care Îmn/ân-: ('1'(1 mămell,gă ŞI (Jm uItat I'q,('(}1' i , rlentarea ro eSlona a!tase steagltl pe cda/ea ~f)/IO Geor-1fngl'ozlfo(U'ele 110asfre JI[hnb('îri!fJ(/r~~l'ge acest ~/·um. 1101 comba- 'eiu 

i ge's să Împlân(e sleagul şi pe ec- I prin infrinll/ inghetat al văii I/UI-! fantll de ahmcI fim pIăf;( destul' CI 
Amintim celor interesati cii in 1 serveşte deopotrivd şi pe patron! il lalea Be/qradului şi fwdnte CfI [I(I-! mlui, presi11'Cltă CII sute de c'd unmă, U. 

oraşul nostru - la Căminul de Uce şi pe ucenici, 1 I 1 _ .. Il ti 
i a ul re(./u, ('onaCIiI paht dc s"n- ................................................ il\. 

nici - ft11lctionea%ă un Oficiu de! PATRONlLOR, oficiul le pO_lte· ge, să vadil fluturdnd .~ipr]gPl1·i gtT-

Oricntare ProfesiOl~aJă. : .~pune dacă ucenicii pe care (ace-, manr-. în timp ce soldalii /tIp/OU C, 1 
Reztlllaiele practice excelente ob-: ştia) vor să-i angajeze corl'spund cântând Fi bre din sti e Iă . \~ 

linute de orientarfil şi se/ecl'unea: sau nu jJ/'olesilwii respective O,i- iAr' b VIcII' ' t [ 
profesională În Apus, au determi- : ciul le poate găsi cir iar l!cen:~i des I ,spr mea ti v let .a creseu Ş I lin nou motertol SintetiC pentru prOduse teltlle nea 

, .,,' "" '", ' . mar mult, dupa ce III Iloaptl'(l de. ..', ăzi 
nal Şt f~ Jara noastrd m/lrnl~rea I 10'I,l1CI şt cu inclinat '1 pentru pro- '11 spre 12 Octombrie se desliin/lli I Fibrele sintetice din materlde I mal 50°/0 din productIa totală de e ] 
unor 0flC[1 cu .s~?p as.rmănaior,:. fcslune.a respectIvă fn cazul ~ând. temuiul Kossava, la;fll1ltll J)uw/rii, I canatul'ale ca lemnul, trestia, etc. fIbre textile este întrebllin!a:ă pcn· on 
Rostul acestor oflclt eslI" mcă putrn .. pa/romi anuntă din !Jreme ofrcJu- I 1 d' d I i au fost obţinute şi sunt ~ntr"bUin-ltru îmbrăcăminte iar I'eslul tie !j(J4l,~ . ! . t . 'i. v ' • '. care smu se vase e In () g.)(Ine Ş', ,,- ,'. -, . in 
cunoscut la ,nOI, mu II nu Ş IU nICI! lUi, ~um.ar!l! uc:nwlor de c(l/,e atI : făcu pdIlă la 16 Oclombrte o btlrrc • • tate de mult lU lndu'itr:a text.Iă. i s~rveşte scolll~rl'lor Indu~l,I·~,llc. r~~ şi-~ 
eh lal' de eX.lstcnta unor asemenea I neiJOle ŞI profeSiunea tn care Ilreau I ~ dă; d f ./ ă' l f' '1 1· In ultima vreme în ilerm,:mia a- I pildă, 12% din între<lga productie 
f ' '. L A d /. v " ra e ap ş- e w un iI1 re / (1/1 I 'ot: 

, ,~' 1938 . "Şt spa e l' ron u ul. ti nemaI po-. -' . > '.. , a 'o ICI!. a l'a· Tunc loneaza un ase I să-tangajeze ' t [f / '1' C ,1 ccslc fibre au rost cxtra~e din "ur de bumbac este pl'ehH~I·a:i'1. l'a izo-

menea oflcru Ill,ca din anul '. ' UC~NICILOR, ofii:lu/ le ara/4l' menită incordare, armata s'a cram şi căr~une şi sunt CUnO$ell,~,e sub la tor. de sârmă in indu<;ll':,a l'k~lrO t a 
Rostul ~ces(ut OfICiu de Orlcnta- ,meserIa in Care (acestia) nu mOI ponat de maluri, necedâl1d nici un denunHrea de IlPe-Ce-Fasel', Du- tehnl~ă. Noul ~rodus texhl Ob!Jllut -al 

re ProfeslOnald esie să fndmmeze I mari şanse dc reu~if'" ŞI' profes',' 1 ., d I '1 d t' pă cum anun' ă corespoudr-ntnl <i'n din fibre de SlIclă s'a dowd t a fi • '" .:,. y fl • ,- pas. ngroz I l' IJ(} lIr 1 e e In Îlr " 1'· - • . ,!ia 
pe f!ecare rn~lvld În spre prOfe-jIlea pe carc e periculos s'o ocupe, [a 13 OctombrIe, inamtcul a pl'cdnl New-York nI revistei ,.Text11-Zei- un izolator ldeal. a'le cărui ÎnsuşI·.\st 
sIt/nea (~nesel'1a) pen/1'll car.e ar~sla precum şi l'ecomandt:l/iile de care I PojareL.atul ÎIltărit. In !vla iJlIei tung", în Statele lJmte s'a dat o. ri intr~c cu mult pe ace\-~a '!le bUOl i1~ 

--est_e ma!, apt, sa~ spu~ ~a! srmplu I este bine să ţinel seamă in excrcrta-I singure compănii bavareze ;ăcrou ~;lre ate'~tie d('~volt~r~i prOdtl('lie~ hacuh,l!. v Afară de, ac~aS~'l .. flblt'!e int 
orientarra .proft!s ?nala VI Col sd aş,e \,.e.(I profl'siunii indicale. In felul Q_ 200 de sârbi morti. CampuII:a de f:brelor dm sticla. Sa 'ln ('J'edrtr de ~tlcla ,'or găs~ intrt'llu, !~t'lJ'e l~ Itl 
zr: fe ",omul potrivtt, la locul PO/r'I- cl'sta se evi/d a mare parte drn \ iarnd ce a urmal şi pe Mre Ma- insă că, produsele textile 'abrj~nle, speclal la confec~lonar ~a llllgerle i C 
.,It.· Fll.'cewe profe.slUne cere anu~ ." 11'1 făft" ă k' '" d' f'b ~ i b' 1 '- dat f'lind ca v "le I·c·':·-ta- la ~1)~I't , ' .' , ' 91 <ŞI' 1.' care se '. eatl pun acum I c ensen a Illtl'epr!ns-o prin 111,.lIt/1 lI! aceste 1 re gasesc ntl': mn\;l-, . ~_ ":" <,' ~. 

mrt~ insuşrr,1 ~~eclQle, ~atorrtă, rw-, În alegerea projes1uni/or. 1) SerbieI, lipsiţi de drumuri, pc llc1e- re numai 1'3 ronft'ctioll~1I'ea îmbră- ŞL nu se şlfo.ncaza - ŞI la '.Il·l1colek 
turu profeslulltt re.spectrue, Ctneva , ' ' v • . • de modă 

, Rezultatul examenulur va ft cer- clle cărora l'amâneau imp()!m.)ll!i cămintel Nul Revist~ • Teit:l.Zei-(' . 
poate ft un foarte bun tdmplar sau, iificat pe o fişă specfald care ara(tl . oameni cai şi trăsuri ÎllSeamn{f o . _ ." '. I Noul produs textll va rl cu Jlll!It 

, vi, '., I . " ' ,'_, 1 lung" dă exphcatn amănuIIl11e în a- Jn:li eftin i' Cfl d' pl'odu, 
mecamc, dar un foarle rau zlIgrav: profeSIunea recomandaM de ()f/(~1!1,! unică ŞI eroică blrtlwta t1 :nfanle- '" '-, ca, o~ ŞI, rl" • m 
:.sau vopsitar. Orientarea profes:o-I meseri'a pe care nil e recomandahll ristllll1~ ,şi p!oneru/ui ge:man asu- ceastă dLrecţie: "a consl~lat (ă nu selt' textlle s'mllare. (RD\) d 
;:sli~;~:;aş~oscee;~nle~;t1~~Că:~t~~: III ::~~::a~~r~::r~~::~::::) s:~ al~ro~:~ pr;/I'~;~r;:;~l<~li~:er:~:Jl!:r~·are le (ă- '1 ~::ădl:s!~r!~;:!;:; HOSZPODAR E~~:::~::3 I~il 

" " t' d' . / E ,~' f .1 ceau sdrbll prm te/egraf udrJ.'swl- ..., il. 
ştuntrr,lce, ~e clI~oaştere a ap :tu 1- slOna~. ~~amlIla~lle se ac g r a-i du-se la Londra şi la P;1/"S, r~lsu- In tr.ep rmderea: Stroescu !:-'1 Impregnom paltoane DalOn 1:4 

nrlor mdwldulw Deaceea ea poate li Uit III fiecare ZI între orele 7JIr- ; nau' g 1 La 23 O I ' -- ţiIl 
• I . ,n o. c omor,e, lIe-

.spune cu un mare grad de sigurnn- I 13'!~, i chea Serbie era ocupaiă, :(11' dllşma C Il 1 t · 1· : Il.( 
4d ()Il1'e e profesiunea cea mai indi-! Patroni şi ucenici, profitati de fo- : nit se relranşau la Gragu1evatz. om a erea r~uml! Ism u UI ~ 
<aiă şi mai polrivită pentru fiec'1re j loasele acestei '!nsti/utii şi nu sac/':- : cea mai mare piaţă de arme a la- în GermanJa t,S 
llldivid. Această cunoaştere prin I {icati folosul pe care ul l-ar putea rli. La 2!~ OctombrIe, bu/g'.zrd luau . ' ; . 111 

, " 1. _ , . _ Skoplje (Ueskellp). impinrJtÎnd uni- Rwmntismul contlIluă să fie lina! Institulul cenlral din Saxon<~, 
metodele şt ap'1ratele pe care ştl1n- aduce acest OfiCIU ÎIl schimb 1 Il ce- teltile lor pând fn valea slldică a d,'nlre cele mai grele şi răsp<Îw/!ie I este astfel organlzal, Încât "ecort ;~a 
·ta ni le pune la indemdnă (ormea- lor 4-5 ore pe care le pierdeti con: MorOl,iei: legă/ura cu .lliat'i. carc: boale. Intocmai ca la C1lnccr, reu~ i, sper''(1Ua/e este ulli/m' ')l'g,:I/1:::fzli1: kd 
.2ă noua ştiintă a PSIHOT EHNI- sulldndu-1. 1 debaroou pe Îndelete la Salonic. i matismtll impul1€? stabilirea diag1l()-' as/fel există sla/i,llli den1?l'e, dt I S, 
CEI sau a ORIENT JIUl PROFE- COIl drlcălorul oficiului: \' era astfel tălald. . \ I slicului cât mai devreme_ Dar aC('(I- boli interne, chi~urg:c(l,re, .Gn(l/ornil~".~t 
SIONALE. SA.L/I.DE DUMITRU , In dimineata zilei de 1 Voemlu.fe, s~ă stabt/ll'e este foarte greu de' n?s, ,.gât, urech" Stalltllll PerJlrl<la.t 

Oficiul de orientare profesională Secretar: PLOCA ALEXE . pr:marul din Graguie! alz -')feri ca_!faeul. I glIlgll, ele. :u: 
i pitularea Oraş!llIl l ; Sf uri timp drlpeI' Pentm a veni fn ajutorul cMn!>a 1 ........................ ,er 

................................................ j aceea căzură Kralkvo şi Niş. p;'-. ferii Q~estei boli, şi ~en!ru a l~ut('? : A V 1 Z ni 
. ' , rotechnia din Kn',;etJalz sb~rră in:· fnlrebulI1ta toale m i J/G'lIce1e şIlUlt i-! -t 

.Il ctu alit ă li I şlIlj agrrcole germane. GermalIla \ aer, biserIca de ' incoronare a fost fice in combalarea ei, s'a pus [n I Ciola 

1 
s'a obligat să lIvreze Romdniei ('(In I fmă crutată -, dupd aceefa [n('e- i Saxonia bazele unui Inst:tul C';11- pentru PUbll(OI din .' 

germ an e fllăt i mari de maşrni agl'lcole şi va pu lroglca urn- ărire a armatei sti/'- \ lrol pen1m combat(lrea l'ermUl/'s- I Se aduce la cunoştiTlt~ 
. , " . Ires ec1a inde Unirea uncfuulă a beşti pe jumljlale lJă/ută, In săpIă-: mului, Acest Institut. se /)azează Î~: p~blicului călător. dill ,G~'t~, 'i 

SWlshca construcţulor. de locllln i P . I P, ,P miinile accle(l de iarnă, not infan-: primul rând pe stabilIrea diag/lostl' ca in urma cerere} IOCllltorl-
te arată cd, ~n anul de razbolu 19ftO ,o,bl'ga/lUn 101', ~hlar. şt QcP1m in leriştii germ\anr din corpul a!r ln , i eului, fn care scop fnirehHrn/e,lz{f lor din aceea suburbie, ~'a.! 
.au !Oil termlI1ate ?50.000 de, locU!n- Ittmp de războlU. Şr acest IUCrtl ti am făcut luc,.~uri de nealiZ.t:· Ur- ! toate metodele şi folf)ses~e (Prlte: hotărît ca dela 1 Maiu 1941 U 
le III C.crman1a ŞI a fost , I1lcl'p'll~l : dovedeşte primul transport, căruia când şi colJordnd munti, n'am UImi; experien/ele ştiinlifice. Pentru a fo· autobusele liniei N o. 7 să nU 
COIlstrUlrea a M,OOO lOCUInţe noUl. I ii vor urma punettlal şi oelelal!e. 'o clipă de ră!laZ, fiind de multe: losi cdt mai mult material, s'a lw- mai circule decât până la 

• I 101'Î lipsiti de' orice legătw'(J, N'a-: tărât să se creeze pe lângă ficcdre : Fabrica Neuman. Astfel. se 
In alelierele uzinei Borsig din IHW1lI11!1!'li::!:ml:mJllIIIIlIlJI!lI!1l:!I!IIIll!!lIlHIII!111Illi!'III!UlIlIlllilll11I [leam pâine, li]! sea sarea şi ratenua, I Umversfla/e câte un se:'I'Wdl de I va evita defectarea ma?1l1~-' 

.BerliIl, s'a fabricat zIlele acestea a - ~ ,dar atacam Irt'ereu, având câteva i observaţii penfm reumahm, 80/- lor pe ctrumul rău din mte-
15-a mie locomotivă pml/'U căile. 1. Kre bsz i floricele de PQ rumb fn buzllnnr ,IIlavii bclnuiti de reumalism sunt riorul Gaiului, in schimb ~p 
jerate germllJlle. Acensiă locomoii- I 1" • • 1 +. rn fil . I'ar pe 1mbd!, lustlll brrlnzei sâl'be-, supuşi obscrvatiei şi vizitei i/1de- va aSigura o Clrcu a ~le ft' 
vd ~ste. slnt~za descoperirilor .'1 per i~~:~~ ~~~~:aegE!~~~~:~n~r~1i şti, .~all a că/:nii nest'lrate fr'J'/ă .Iungale, În primul rând în accste bună şi mai deasă, aV1'IIld 

feCţ<ullllor 111 acest, domeniU, fIInd l' ,Edificiul Crucea AIbă. : cum da Dumm!zeu şi fări1 pâine: I staţiuni, unde li s.e exll'aq d:ntii' plecări dela Fabrica Net!· 
ultIma formd fn vrteză şi mp('(l- p' l' . ," m· ' , t t t la <10 , . Curi1ţă 5:i vopseşte frumos I rin p oale ŞI. zăpadă urmăream ,')olnavr sau mlgdalcle mflumate, a an SPI e cen ruo -
~ism putand parcurge 1!fO km, pe I 'f. A b' f" - <~ l' ut 1" 9 3 lltobll' , , şi eftin' demiuri parcte I pe sur 1., cu 11naf1smul Qce[,ml ct!- i căror Importanţa la naştel'~a n~u- m n e. lnla cu a· , 
fJri1 la consum eg;l de combusltbll. 1 siurl c~stume kaki, hain; . r~ execută u:r,mărlrea. Mi-umirdl!.~~ matismului nu rr::ai este lI~tI1zi COIl~ l se urmând. a f~ n~'elungită pn' 

~ . , (bărbăteştI' etc :. şr acum de zll,~le aspre de marşurI testată, Bolnavrr sl1nt cndrlllniltr! nă la ,Moat a Ne\ man. 
r>- 1I0!lt ZIlele acestea fn RQmân~ . ,. " 1 d' 'f ,', ,.\ v , : _.1 prIn norotu I)'/Jmur!lor de tară, 0- mar departe n c1'mct ~au sia/lunI Intreprinderea Comunala 

nla pr_mul mare transport de m{f,- 1I11111l111llUililiililliIIlIIIllllUlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllli dormInd cu bl!lzrle crispa1e de frig balneare. A RAD 1_"'-- _ -... -
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