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M. S. 1 Programul serbărilor de ziua M. S. Bnuelui Mihai I 
am Bucureşti, IaşI şt Arad 

,lina de 8 Noembrle, ziua 
Arhunghel, onomastica 

S. Regelui Mihai 1, este 
prilej de sărbătoare, care 

acest an îş1 amplifică în
tatea. 

e In ziua de 8 Noemvrle 1940, 
vor deveni: Oraşul Mi'-\ 
Legionare, de unde În 
au răsunat cele dintâi 1 

'ltl,"""&j ale Căpitanului şi 
in 1927 a luat naştere 

"Arhanghelul :tt:.. 

In pragul evenimentelor I svirltlll nou al .,remlt, popo- Bucureşti. _ ProgramTJl serbiirll La orele 13.30 masa oficială În P41.-
vHoroase car! doboară idolii rul Român îşi leagănădcj-
de lut şi introneaza domnia diile de mâine de tânărul zilei Majestăţii Sale Rerrlui Ml-: laful adminiJtrativ 

hai 1, dl':la 8 Noemvrit, a Iasi mo-I La plecarea M 's Re l' , 
: său Rege, pe Care Pronla ce- dificat in sensul, dJ. fn timp ce în I ". "gc UI ŞI • 

f "';;.::;z~"·"l~~..,:t:!:~'v,,~:,:,,' 1 'rească L-a desenat tocmai Capitală la biserica Sf, PalrltJ.rh Jl ', Ma/estlftu Sale Regina Mamă Efe-

i'#t~ţ'*~~1ii ',' ,l, pen ru aces e mpur e se va oficia un Te-Deum, III care! na, vor fi de fală pe perollul gării I ' , "" v -.,/;,lJ><' , ,'~ t t ti i d 

: fundamentale prefaceri, /Jor asista. repreze,n, tanţii CUT,·lil,.! Iaşi, toate persoanele cari au ,u~i,-I Faptul că Regele nostru I o parte dm membru gU/Jernulm, al I fat la Te-Deumul dela Mitrnp"he, 
! poartă numele Arhannheln- Statului Major Legionar ~i cei ai 
: In! MihaH, protectorul lenin- înaltelor autoritdţi civile ~i mi/i
i nU, DU este incidental, ci p-ro- tare, la aceeaşi ord se va ()ficla. lin 
'vI'denUal'. Arad Cu prlloJ'UI zI'Is' 

I 
' Te-Deum In biserica Sfill~ei ,~"Iro- • -

Sub scoptrul M. S. Req~'ni polii din Iaşr, la care va tlsisla M. i MajestăU1 Sale Regelui Mi-

. < '~,'i(f;~'?J(~~' :"'.:; I ~~~ai ~o~~~ra S;l~!~{!eg~~ ~~ R~rleă Mi~i 1, 'lli S. Reg r- [.hai I, Aradul va sărbători 

msă!~€~:~~r;:::ădrt. "" J'" .~, "'.t~ ~i:'!~~~::es:,:a s:::II:~ :;~:i ~~~~~EJ:,~:~,:~':':2~}~i ::::~:~~::.:;.~:·~S: Care a crescut Im- ".., "t~ ;.1' ji'.w,'4Jc; Ir.aga n_jlnn. aduc. prln"- ,U L'gion"., o .. ',. din m'm- ISlat nnltar şi puternic. 
eu :Ilp!~~:e:t;:'t:"! lA:' •. ~. '~.r.~,~ .• ~·~,? _. I :i,t~\:::e::~:~~f.~~':;!~ F;;'~::27.:~i;:r~~~::'~:~~:::':~,!:;~: tr':::b:;;:.:: ::~g:le:::':~ 

. pAnă in cele mal it" ~'~'~:<' -r, ... , ~ " rOAnac..-ş~ fericirea POmlY'1:IU! I de trupă, ofiterii aviatori ilalieni, Ol'tMo~ă 1!~!:1~:tă !;D prczen-
taine ale sufletului :~i:,,~' ," "i;~;o~~",~~;j: ,'.' j I Său, 1DaltAnd ru.Q~ fierb~nţl ataşatii militari ai Axei, mvali şi ta antorităţilor civile şi miU-
Său. REGELE MIHAI 1 ::r~_~ronui Tatălui Ceresc l ~:i~ni, şeful dgelrmanilor (lin Ro-tare. După Te-Denm va ur~ 

Majestatea Sa Regele Mi- M, S, 1 mamu cu o e egatle, şefii 7 {afC/ş- mii trecerea tn r9vistă a com. 

d h 1 • t ă-' TRĂIASCĂ MUI.ŢI ANI lilor italieni cu o delegatie, cQvde- : panl'ol' de onoare ",,' u .. ftă-
al 1, este tânărul Suveran, u u UI orea or, care va C IN SĂNATATE! i" d' l' M'h . V'I l" ... 1 n .-
unei ţări tinere, Care ne Iăuzl destinele popoarelor I ! I'!r!c~er tlnuţ~!'" Itt a,I I eGtzu '1' < ş,i r,f : ţUor de cămăşi verzi. 

după principiile cerute de ANGELA V.· OSTOIA, p, ~.~ an .!~ ma e OI' au ori (Iţl r,- J v 

are ca un simbol al gene- ; L'lle Şr mllrtare. . După amiaza la orele 5 in 
Jiei tinere, ce a biruit in r r d P O companie de onoal'~, cu drapel: iala do spectacole a Pnlntu· 
'pa Înălţării Lui pe Tron, ,şi muzicd, vor da onorul În garrl şi 'lnt Cultural ya avea loc o 
tr'o epocă de răscruce, ca- firDnspln il lost transportat la Berlin laDMit~OPtolie., T D 1. emulare corală a flocietăţH 

upu ermtnarea e- eumlUll se • 
e sortită să marcheze ho- (EES) Du - a u 1 d'n N b' 1938 î i h' rla merge rn cortegiu pdnd 'Q Pila corala d'n localItate: AT.IDO-. ~. "" ,- pa cunl n n- I 1 1 oem rle n ne 1-, , ..-

rol dintre doua lumi; o lu- tă "Brtisseler Zeitung", jida-' soare preventivă. Guvernele i lui administratIv, unde "or rosti, ula, Cornl Studentilor in Teo 
li rea trecutului cu toate scă- Inul Herschel Grtinspan, uci- franceze din trecut, după cum I crwâllt~ri: ~n c~mandant legionar,; logic, Corul "Roata Aripati 
al erila sale şi o lume a viito- ga~ul secretarul~i A~basa- scrie acum chiar şi pre:a i~· Horia Slma ŞI d. gencr~ll AnfC~: CFB", Corul Tinerlmea Ro-

In lui care va promova numai del Germane dm ParIS von I franceză, au i~cer~at s~~~l: escu. , ' " ; mână ş~ Corul MUJll!itorllor 
, utea şi legalitatea căcI la ' Rath, a fost transportat la ~ sustragă dela rIgonle leg-ll,! Se Va Vlztta apor căm.nul "Râpa 'L i rl 

... ~ . Berlin unde urmează 'să-şi I din pricina atitudinei lor! Galbenă", duplf care se iJ(J primi I eg ona . 
~I!Q .ace.stui vntor sta un ne- i p~imească o~ânda, Ucigaşul d~şmă~oase fat~ ?e ~ Germa- • (n '?ţa u~iversitdt,ii, defilarl?a legro-I Intrarea e benBvolă .in fo-
'lur ârşit ŞIr de Jertfe... i dIplomatulUI german se află' ma natIOnal-socialIsta, 'narl/or Şl armateI, !osul Ajutorului l,egionar. 

aaS2A@U Pit.aAII AilC bL _ li &2: a 

Viaţa soldatului japonez 
(E~S): -, O(lm~ni vdn!.oşi, din ton, proaspăt !r~jit sau li~rt, iar ca i şte seara soldatilor şi d'rc'Jt Cl1ne- '1 soldaţilor japonezi. Afară de acta-

~are mee1Jog 
aviatic la 

Arad 
t partile rmperlUlul, fu de tdram'j adaos, ceaI Şl legume sarate. : rii de lecturd. sta Ministerul de r(fzb~i!l, mai ed'-
.re pdnă la prezentarea lor la ca-, Pachete continând alimente de a-I' , '. ,. . .' I . . ' . Bala are fr fn cazărm! ca ŞI In t~azd şi un intreg şir dt b/'llşuri, Arad, Pe aerodr.)mtll 
"me, nu. mal, văzu~el d nrclun au- casă, sunt strict lIlterzlse. llcwc/e . .. , ~ , 
mobil şr can fn vrata lor nu mal n'au voie să trimeată pachete dc I restul VIeţII Japone ... e fn general, un de multe ori tn milioane de e;rem-I din localitate va avea loc Du 
,lrtaseră . niciodali1 elsmp., dar şi I alimente, nici bani şi nid /'Iife SOl-! rol foarte important, O 1Il<lre parte plare, care ro câteva cazIH'j au ;<,si ! 
teleellurlt, dela ore.ş, se sllp!m fn I dati/oI' din cQulrmi .~au din lagă- i din timpul liber este fn(rebllinlat chiar fndrumătoare pentru p'U/iea: minecă un mare meeting 

~rt ..;ărmil~ ~urate vietii, sportane a 1 riie militare, Părinţii tint?rllr'Jr sd- ! fdcându-se baie. Slau ~dle 7 S(/U 6 juponezil [aviatic, care va oferi Pllbli-
Idalulzu Japonez, EI nu fnvată l' daţi sunt prcveniti din ilmp etl I f t' b t ' d l . 1 d' ,. I culu' 1 1 1 ' ţ' . . " ' , ,n l' un u OIU mare e emn,' ŞI st n urma OI' rnu UI impllra/lIlui, lOCa ce e mal emo lO-

... : /ltar teme mrlltare. Cazarma, adi pentru orice fnclflcare (! acestei pre \' y. 1" . 1, _ , 
tllagărul militar este În IIce/aş I scripţiuni vor fi pedepsiti. mdnJcsc cu săpun spal.ind/l-se l>lIlf' H!rohlto, oare ,detrne acum toate I nan~e clIpe, avand ocaZla să 

~ It '7tp şi, Marea Caslf ~arionalc. de Solda lunard a soldllfl/:ui japo- cu apd caldlf sau stau Eniştiti şi se Ifrd •. ele imperiului japonez, ofiterii j vadă acrobatii şi e.xel'Cltn 
'~' duoaţle. .. nez este de cinci Ycni şi:.o centi,l odihnesc. I sunt obligati, de a tine oamenilor I aviatice din cele mai frumo!\ 
'a~l , (u toate, că la. I11strucţ la sCJld.atu,- a~iclf tn bani r?mdn;s/i !'reo 200 Uimitoare este rezistenta şi l"I1(;- lor discursuri despre condlFlă'1 se, La meeting va partiei a 
fblC J se aP:lc~ mal cu seaml1 prlncl- lei, care reprezrntă msă o valoare citatea soldatului japonp.z cu lootc'1 eroism, supunerei faţă de impt'1rat I , • '. ~ ~ p 

'Ile teclimce europene, stI/nI de de cumpărare de 400 Ici Dacd tU- . , ţ'" d 't 1 ă '1 ŞI Asul aVIaţIel romane llazu ... 1"' . all'menta modestă I~U loat" s'a- ŞI a tt e a. ernu s u pad'/o ism 
1!D1 a a cdl şi educatia splr!lllui(f este rea " J • I 'C' 

0&. I . nărul apărător de fard fQce parte 1"" 1 I t ~b t 00 extrem dreptate amabiFtale ca ~i antacuzmo. 
ru ... le~e complect alia d· t' , T i (f d t V • tura Ul mlCu, e poa e s r'A a (' .' , , 'v 

dint Viaţa soldatului J'~p()nez este ex I Indr o a~lb~,e nevo ~ş t CI' m.aln~'l kilometrU In teren muntos in 94 economie, A/ard de aceasta se' mal Venitul realizat va fi des ti 
, , ' '" - un e pro"a 1 se reslm l' Ipsa UI, ~ 1. .' .' ..' 

, /m de modesfil, A/lmcnlm'ea se atunci Uniunile de rl'zl'rviş[i ingri-, ore. ' I mVQţlf Istorra rdzboarelor, IstorIa nat AjutorulUI LegIOnar, 
;ec~ :~eazif p~ orez, ca,.~, rnIM~Ul'şt: I jesc de pă/'i~tii lui, ddnd.u-Ie ali- '1 Lectura de orice fel fi eslI' l11fer- i generaM şi inainte de. :o.ate se 1n- i • -

a nu f nea, .FH;carţ! sO,ldat Japonez fl!.r-j mcnle aldt trmp, ctil ('1 tSI serucşie zisă soldatului japonez, iIl caz (/(lcd i vaM mult des~re erolsm'Jl SfJ/clOţl-1 ofiter. DaceI se afirml1 ca Jllbn1i(er. 

zik, ~te ZilniC unkrlogram d~ orcz., tara sub drapel. ' I nu este examinatd dinainte de că- j 101' necunoscuţI. iei poale slf ajunglf şi ,1/iler. DUpd 

oâ ~pesăt t~iI~gram ,de ore~ Ir~bue apoi I S~ldatul japonez ~oarme 1 în pa~ I tre comandamentul militar. In I Duplf scurgerea terme~ulz!i de I un timp de sa de ani de .er/Jiciu; 
r rt ,n trei portii, JJrmmeata '1 turl europene, de frer, aVI nd pla-. , . ,t, , i.. 

Ioa ~:Idalul japonez prime~te lIupi1, pumi, coverturi şi /ingeri!'. Intr'un I SC~[mb insel }[ml~t~rrll d~ I"I!ZbOIU I servrclu, soldatul poate rd,:,~'t1e in, el e.te ,pe~slonat, dupd, d.ol'wtll, 
1%, legume sc'Jrale şi c!'o.i. La' dormitor dorm 16 sold1ti. Musa se' edllp.azd ,un cotldran ŞI o re- armata, dacd posedd tnsuşlrl sJlc- p04lte primI tnsl1 dela admtmsll'Ht'« 

;'dnz, primeşte deobicei,r l'fşie! ia Într·o !laM mare, lXlre mai ~{'/'lTe~ I "isM lunari1, cart sunt destinate I ciale fifcdnd carierei de IlIb-· militartl o Ollrtcare functi, ,. I~at. 
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,~~nl ori" a 11-i UI'J.Î \1 CEASUIU ~~:c;~~ ,tde C!ti~~ 
" ! zunar!şl brăţare pt. doamne i "maroa renumitA", Ilsortiment 

Berlin. - D. Victor Me· fra sămănăluri,lor din l(\;1l11iB Il'l'· I bogat şi ahin 1& 
drea, directorul presei, n, fost' cută, Pană acum au fosl în<i'll:h-j n" °11'1. ~ ~lN II 
primit de d. Dietrich, !;eful, tate 700.000 hectare. I J..&K r :.:11" 
presei germane, şi d. ~nini- : • I bijutier 
stru Paul Schmidt, cond llcă- i ! Ar:ld. PalattIl Minoriţilor 
torul serviciului de presă i Praga. - In diferIte com:UlI" ce- ._...;..;;.;.,..;;.;.;.;.,...;.;.;;;.;;.;;.;.;.;.....;;;.;.;;.;;~;.;.;.;;......:: 
din ministerul de externe heşti, incepe să se acorde, din ce r COLTUL VESEL 
german. i in ce o mai mare griji! noUt!or (ă- _====== 

i sdtoriti. Astfel spre. exemplu, consl-!.Il tI -
i Hul comuMI al localiti'itii Rokl/cnny r sia JoaodI1ă 

Bucureşti. - Din arcuri nu/et/"I- aproape de Pilsen, s'au luat ma~uri I .:... Logodnicul meu este aMt de 
zate se dă cea mai call'I]')r:că d"s- , soc:ale foarle importante, pent/u. gelos, tncdt de cdleori suni pusd }J~ 
mintire ştirei răspd1tdilă de II1Hlc' sprijinirea tinerilor c(l-;ătonti. In: afiş, cumpări! loote locurIle şi V:lle 

pOllturi de radio străine, OI priU!rC i cadrlll act luna "Tinerelul/li Î11-: singlll' la teatru. 
14 o pretinsă urcare a cllI':whll! suşi"', se va acorda noUl/OI' edsăto-\' 
Miircii germane fată de Leu, riti curent elatric, gaz şi apll CU ,Cdştig dUrer05 

'pretul de cosi. I ' I ' SOţIa: Ori ce ai spune. au alrr· 
. d _ ,gat după mine at<itia bărbaţi şi tHl 

ca tinc }llucureşti. ~ După iniorll1~lliu- 1 
nilc primite la Minislf'ful AgriellEu 

a Sotul: DUI'ere, {'u am 
rii. cifra st!prar~qelor insăm:m(:lt<, o,t 1"'," ,-•. tare \ concursul de fugă, 
cu grâu s'a spor;t cOl1~id~r:lbil în I câ~l!gat l 
ultima săptămână. Dacă timpul se . '_ 
menţine fasOl'abil se sp~ră, că Îtl ze- Am ~moare a !nştnnţa Ce-I :a.ţjarul ? 
ce zile Se va 3j'un rre la o suprafa>ă in! onor. clIentelă că, In urma Sf' t 'hv ul" ',., - \ It· d 1 . K 1 l' - .... 1 U Ce-I za ar ! 

I 
I 

COLŢUL LITERA, 

IA !1l) ... 1 - II J4.UhumIUlD lai 
Mărlnc.ăJ Iă~ 

S'a scuturat o frunză 
Şi :nH/'C'L desn:ld;>jdc a cuprins-o 
Ca frigul rece (:Flrc a învins-o; 
S'a. scuturat c frunză asemeni unui picut' 
De ploaie răcoroasă, ce vrea ca şi un fiUtUI' 
In lume să pătl'ullză. 

S'a speriat o floare 
In colivia-i verde de sepale 
Şi a căzut pe jos, tU mii de raze paIe 
Asemeni unei nebuloase sfere 
Ce sus pe hoită neavând putere 
Neputincioasă moare. 

A 'nsângerat un suflet 
Pătruns de toamna ce afară-j rece 
Şi plânsul lui cu vântul se întrece 
Să cânte in dn1'eri visările, 
Vi::lţa, dorul !';i mirările 

rpOCtI 
!ttea 
:nd.s! 
'late 
, cel 
mrl 
ii/e 

~i al tristeţll cuplet. in s· 

MIRCEA EMANDI Iă I 
Iloi ---------siimân\ată cu grâu de cea 2.000 :l00 I re rag~rel, - Ul e.rpe z~~ 1 - Sigur că da. E aIinwntul 

hecta.re, ceeace ar depăşi 1l1l1it ri-I dor, dm ~I.rmva l. Ke1 P e1
3
, cal ~ a cărui scumpete ne amilreş- S'a deacfjls noua 

- a luat fanta acum 4 am, t . t t C lal-" 1,-11 
_------------: \ S:lbsen:nata ar,n p:elua~ ca i e eXlS en a. Oi ~ afte R en1ens 

'div 
'de 
,ale 

S

IDe CvUarând d f6'!(h~ d p 1· smgura. yroprletal.ll fIrma! Asemănarea ./Irod, BuJev. Regina "tarIa No. 8 
U'U3 .. U'(, _1 sus menţiOnată, cU intregul I lvis-K-vis de Pr~t€otura judeţului 

I inventar. . - Cine este domnul acesta {Işa Zilnic mare tisol'timent de prăjiturI şi ciocolată i ;:;; 
R {) D S ~}'l I AC('(l<;tă întreprindere de' de urât? ·proaspete. Rog &prlllnuJ onor, pUblic 

U fL U J.I I librărie, funcţionează sub i, - Fratele meu, domnule! Kleznens HenrJk ,'gr 

t 

l'mlJlema "LIBRO", Paula i - Mii ~e scuze, d-şoară, nu ob- ___ :'a ( 
~lera. i se,'vasem ImedIat asemănare. • pigr 

del 

.................... 
mult dorită de p:lblicul 

arădan i Cu acest prilej, rog onorata! '" vede""'" F".w: ~,l1~mD lP-ea "elolY~ .:J10l\'i'-<U..... 1· CI e! clh'ntelă , să binevoia~că a-mi! lin punct ae ....... Jr!il..:1.y~ li ... It U (!..i 

Ared. Str. Y. fiOI(!!S I 1: a,coI'da sprijinul şi pe mai I -Să-ţi mdrturisesc sincer: n'am , ero.ih~ .. e 1 ea j ([) il are, car 'rai 

(Palatul Banca Româneftscă) • departe. noroc la lemei!... I au iDuri1 în munţji.Buceg 'are 

I Proprietar: 1· Al'at1, Noembrie 19'1:0. I - Ce om feriCIt! 
• • _ i . j lnmormântare-a celor U01Iă eroi I au luat parto familiile ş~ priettnii ,rar 

Llndner Iona Cu deosebItă stIma:: PrescrJpIJe medicală I ne legionare Sica Patl'lehi !Ii !\linti 'j,or. .Ism 
1';IERA PAULA 1 . , .. v I Vai da, cari urmări te de r:.1tl·C agcn I Cadavrele au fost descopt~rile de tU, 

Sindicatul cultivatorilorde 
~feclă d& zahăr din Arad şi 
Banat, face cunoscut rii Ma
rele Stat Major a aprobat 
prelungirea scutirei de con
centrare până la 1 De('€mvrie 
1940, cultivatorilor de sfeclă, 
cărora li s'au dat aprobări in 
dividuale de scutire, in baza 
ordinelor Marelui Stat Major 
Nr, 200,291 din 18 l\fai, 202. 
192 din 23 Mai şi :Zl1,807 din 
1 Septembrie 1940. 

La data de 1 Decemv)'ie 
1940, toţi aceşti oameni se 
vor prezenta la unitătile lor, 
fără alt ordin. 

. • . ~{edlcul:]n fiecare ~Immeata l'ă; \i\ guvernului au reuşit l>l ~:rapc' un vânătol", la "Piatra arsi", In-,~ 
prOprIetara. ! bel o. ceaşC,ă 'cu apă calduţă. ,.. I de . a~'cst~re, fugind în IIllmlii BlI·l humarea celor ce au fost Sica Pa • . t, 

I ,Pacu:ntul. Asta beau eu d~. (and : cegl m zIUa de ti Iunie, fi aV:lt loc' trichi şi Mimi Vaida, a decurs CI 

~~~6fM.~ •••••••• "'fl ! ~am r mS~lra+ !:,=vastl~::m_~a_ II ~pu-; numi~c~~. 3 N~embl'ie, I~ o~clc 11 l cinste1/, cuvenită martirilb... mor\' 

I De t<lanml . ,arltA. V01l- II 8 ca t)iIr, . i la CIm'tirul dm Buştelll, la care pentru dreapta cl'cdinţă leg!Olllri. 
sESte. rOlhl!. partiesiurl I . . 

I 
tU_r:X!NfJ;Qi.l I i ~detZ~:i~~~~~anjOl ~1P<""'3~'W!7FE~~.o;:l""'-0:S' !lIEIiI1?JIlI#l~' ~~Il~1 

Hr~;.:(IJP ! - Italia trimite avioane (Jeoznra presei sub o y, 
vop::;Horie meol.oică pentru Franco? "'" " , 

Arad. Str. Br3tlanu 2-4 1: - Nu. Pentru franci... 11011a c~~nducere 
: $1 Episcopul Rad .. 10 
.......... eHH ..... H ... SlăJtina Bucure~ti. - Aflăm, că d,: racter, domnia sa a fost pri 

Ionel, elev, se adreseaztl intr'o Gheorghe Chiriac, prim pro-, tre primii loviti. l t M6'~D Pelvel zi d-lui pr'>fesor: curor al tribunalului Hune-! Publicist de valoare, cuno !nlr 
". w ! _ .Domnule ~rofesor, tafa vl'e~ I doara, a fost delegat în pos~ sc~ tOl~ al pr~b~emelor ce fr:t~ 

In etate de 72 ani, după o 1 sd . tae porcul şi vlf '?'reabd daca t tul de grea .:ăspundere ea manta .€?azetarla, noul .şef a " 
lungă şi grea su1erinţă a in- '1 VOIţi o bucatd de slC/mnă, I şef al Cenzurn. . CenZUl'll vada acestUl pOSsfe 
cetat din viaţă la t Noem- - Cu piC/cere! . Magistrat distins, de vast ă 'o valoare de crea.ţie, atât ~e De~ 
brie 1940. I Trece o silpldmdnd, două, trei şi: cultură, d. Gheorghe Chiriac· nccesadi într'un moment, 1 slft 

Sindicatui Cultivatorllor Rămăşiţele pămâ t ti' ! profesorul nu vede nici o slănină, ! a_fost în acclaş timp un lnp- I eure pl'c:,;a este chemată s ·IC 

l
Anhumat Dumfnecv D 30ŞN 8 au I - Ce e cu slănina aia, mit Ionel? i tatol' pentru idealurile· n[t- facă aporstolat. 

a, oem - , . t ' l' t O v t v brie 8. c. In CurUcl. ! inlreM tntr o %1.. Iona _1S 0: . : cenzura exec;lta a su 
. , - Păi, n'am mai Uhat porcul, CalItătlle excepţlOnale cu. comandament ele ll1tereselo 

DUMNEZEU SA8L IERTE! I domnule profesor. care este inzestrat' au fost, superiO&I'e, descătuşată d 1n1 
1!f!1f""-~~~II3II~_IIIEII""'IiII' __ II:I""""_"'~ __ IIIIIAAI!!iI'~ __ IiIi~!II!~~~1Uf - Dar de ce? permanent puse in' slujba in' tot ce servea meschine prc e 

- Păi, s'a fi'icut săndtos. ! tel . l' t . ocupări ale unora sau altor 

de sfeolă de zahăr din 

Arati şi Banat 

~Ii. 1 FEL cae i ~r su u~ genera, Ş1 ~ un~l nu poate deveni decât u ~, I'f DJsteru. [\f!uncji . cand pngoana sa deslanţmt bun instrument in opera d 

P
rin deciz' No 56612 d' "~O b'" . 1"11(0 pnbUtl1a1e impotriva oamenilor de ca-" guvernare. 

la. m v-. c· Iert ~l coafuri vor des~hlde dimi-
tombrie a. c. a stabilit ca alelH'rele nca\ă la orele 7 şi vor h~chide sea· • __ .- llII!'II'~!I!II!lj!iI:I!IIIIIIiIiII1l!lI!!lIiilllil!l!lllil!!llI!ill!!lI!!ilj:1I1:lIi;1I!iIl1m::JiiiHliliIlI!IIIlIIIIIiIIiIlIlIlIIlIIliIlIIlIIl!III1I1I1IiUlllllllllllllllnlilllilli!~" 
da frizerie, ~ărb~eri, şi. cMfur5 din ra la orele 20 cu un 1 epuus de 2 ore LOTERIA populară: un loz' -- " S '" ;ro 

tJ:treaga ţara sa fIe l.nch~se, toată la nmiaz intre orele 13-15, 111 zIlele 150 lei, tragerea zilnică Banca: E IIm . eCII~iJ de D"!."un.~S-··lav va v ri~~~ :", __ :"Q:/ 
ZIua ~n Zilele de Dummeci ŞI săr-\ de Sâmbătă şi rn ajunul sărbători- Goldschmidi. I :.: deSChl-S ~.- ~ :: 
băton legale. Ilor le~ale vor tnchide scara 1 o - I ~----··-~--·-.---l ,= 

co~C::!~: :;~~~~iti~J.~:~ep.~~e Sito:~~ Ile
A
23·

1
, II re I!sa~o~~~:~t!~;t~: :~l~:~~;::cn:~c~ I ~ CU sA~fe n.t ... ~Ji"h~tii • .d~me I~; 

. ' -:.. telerele care ~IU respectă ac~ste, d .. t- . 1· = ,- fIS' lii_taU_ ... : "u. ~. m 
muoe rurale dm I:ntreDga tara. 'i ". . • ia mJnlstra ta Zlaru UI. ,.--= - * ~ --

In ceea ce prive~te zilei.; d. e lu('ru \dSpoz~ţlUm, yor fi I:O!l'llderlfte con- '1---' --- SI (ilDn. Irei1ch<cOaIMrl. 
!ft menţin dispoziţiile DeciZIei MI- I traven1ente, VAND LOC DE CASA 108 :;; ma nta lei m per mea b i I e, 
n' tI' M -, N .... ~. "" 1 ŞtI T • .\s1. p. preţ convenabil. Adre- = 

,.S ~ru, UI .unca 1 o. ,?.')2~-.1939 e u ~bS~. MunCii Arad, 1 saţi8vă administraţiei 'zia- BAL O N 5 I P 1: L ~ " m III E 
SI erI atelierele rJe fTl1.(lI'IC, 1I3r- O, Pllcur-mu. rulul. • ;;; if:J. ii .lA 

:= materiale pentru perdele 

(ti "BRAUN-KOFfER'· .scul
IaU tOllte po:;turUe din lum. 
,a,1 plmhi $i firi .Itenl 

elli.r fi portativ 

~ Damast şi garnituf i, fire de 
1': lână I u c r ude m â n ă 

G:~~~, Slgn!smund B:I.RR~g:ie I:·.~, Ir:- I~ 
B'.:aUD?.1okl. HAm nl'~ E R Ferdlniild 27. ~ 
Stan.dard,~; I --

,..~~~:: SI • I U L ,.~:~.~.~~~_.~.~~~~.:, !; R; fr t: 
'R'!;:~:.e. 1,·0'0 O le îl i~ "" ~ II I ~ • i : 

Toate milrci1e mondiale In depo~it: 

R • ,. A :~=~~~~jj;o:. !~::=.!~~"""._.J I ~ PriviUvi t r I·~ e ~'~ !IJ noast~e noui I ~ 
...... .-.-----............................................................ ______ ~! .............. --......... ~ ...... _~ ................ -... ~ ... ,. ....... _ ... ---... ~_,---... ___ !11111-... ~IiI:t-...... ____ .--... _ .... ---.~ijll !iiIIlIIllIlIlIJlIIIHllliiIiHIIl!I!IIIWIIHlIHlllillIIlII!Wl1!lII!I!l!illlilllllllllll!!liillWIIIlIII!IIHlI!IIII\III!1WIiIlIl:llllill!lIIllnllllllllllllllilllllilmliv:i~l, li 



10 NoemlJrie 1940 

Cf:lftti? .... 

I mObtle' Dormitoare, JIIurra-1 
: • gerii şi eombinate; 

bune 1$1 elUne la tâmplăria 

o sută noul sate In 
Saarpfalz 

3 

Incapul ,lnZlîii'CiI m'a
ialu!uÎ pl. uniformele 

f Iă!ite $o C o III o r locala 

• Moţiu 

Peşte sărat 
de toate felurile ii proli' 
apăt 8. sosit lu eo~ros 

şi detail ' 

Luttw~k " 
AbramoviCa 

Sieian Csatlds 
Odată CU fundal'ea und "Colonii! fi casele pa"tidului şi a adminislra

de ţărani tn SaarpÎ'.J.I7." a fost înee- ; (iei, precum şi casa comanităţii, ÎR 

pută, in sud-vestul Germaniei, o ;lC' care vor fi centralizate serviciU. 

, I~Uarla· T081110 P. A.lanCH 19 
Irad. Calea Banatu
lui 4. Telefon 18·U4 

A Il A. D 
C!11ea Şaguna N o. 184 I 

pun,e, a ,cărei. scop este, re~lizarca I's?ciale destin-ate comunei - servi
uneI nOUl ordine a, poseslun1Jor ru- ,clul pentru ocrotirea mamelor, in
I :ale d~n aceste r~gi~ni. Continua, st~aţii de baie, sala pentru festivi-

....... i_lii ___________ i li Jmpărt"~1 a Poscsb'l.un~lor dm dcauza 1 tăţl etc. In jurul acestora se gru-
moştenrrl 01' - o ICClU care atea-. pează casele meşteşugariJor şi di-

R E C E N Z lE I narc: C«(OI1ă de SI((le zi din timpurile napoliene - a feriţilor comercianti, Urmează apoi 
... ·Q.~ __ z I Ge lilhar la lJul!Gno I d~s la ~ceasti ~tare de lucruri. In 1 gospo,dăriile ,tăranilor. Nu V1a fi ui-

S
!- ~ I vutor, fiecare taran va posedă cel tat mei stadl~nul cu bazinul de .-ltIa CI!' nl.itll ! ,Budapesta, - Anul acesta Unga- mult 5--6 parcele de păm:lnt in a~ I inot. Primul interval al acţiunii 
~~ ...,. I rIn aşteaptă o mare recoltă in sle- propierea gospodăriei, astfel îşi va: prevede reorganizarea a 60.000 ha 

j ele ~e zahăr, Volumul t?tal ~l re- i putea menţine gospodăria. Cu aeea· 'de pământ şi a circa 100 de sate, 
~ca noastră, lJdntuită de cl'i- oo.bilă, cu cât in poezie joadJ. un rol I coltel e evaluat la 16 mI!. chl,ntale! stă ocazie Se renovează deasemeni ceeace va necesita 4-5 ani de Iu
'(lească, efemerul a speculat i covdrşitor elementul inspiratiei sau faţă de 11,5 miI. chintale in anul i satele conform necesitătilor timpu- cru; reorganizarea rrgiunii intregi 
lldsură care duce uproape l~; al fanteziei, ! trecut. Pe lângă pro~entul mare ~e Il riIor noastre. In centrul satului vor. va dura 10 ani. 
datc. Aceastd cont!'mporonl- " A.rta este quintesenţa sp'ritulu! l7.ahăr al sfeclelor din recolta dm _ 
cerul. existentei, fnourale, mi I omenesc; e oglinda şi produsul spi- ; raţă, se măreşt~ vol~m~~ recoltei In I J - :& R.. 

tazd mteleelualltalea şi ma-I ritUaI..,aVând mai multe ramifi- urma Incadrărll tentorl1jor cu cul~ i D 
,Iile spirituale; ~i/)el~l, cu/tu- i cări, doar materialele ei de cons- ~ura sfeclelor, din Transilvania de i • I~ICHIFOR CRAlttlC 
In scadere", căCI prIVirile 'ie \lrUCţl e sunt deosebite, Unele opere Nord, UngarIa, ,care t~că in a.nul do'tftr Hel. ~,,,,' 'or,:: s:. (a~lsa la 

DI td cu ,,~l1grIJorare spre .. "câm- d~ artă, se creeazd in afard de timp trecut avea man trebumţe de IID- tit iii U ili ~ li 
Ilonel , Zeul Marte fIInd in i ŞI spaţ[U - dar numai in aparenti! port de zahăr, va avea anul acesta U.... d· V 

'divita/e, In acest m~ediu ar- j-:- cl~m ar fi şei pOezia, .Dar cum excedente de export. n~versltalea In iena 
:de spre forma goala, e.xpre- i poezIa e domInată de ll1spirat ie, .awc .... .-m_._ ... U ____ .. __ 

,',ale şi simţirea blazatd eX-j' adică de acel complex SUfletesc in Viena. - La 5 Noemvrie \ cuvinte impresionante lupm 
d prin frazd stearpd, slare de paroxism al sentimentall- AS9"ro DIS , a, C., într'un cadru solemn, dl'amatică a tinerei generaţii 

: ,:flocul acestei vulgarizări ai i fă/ii, oricdt de zăvor it ar fi artIStul P • ••• universitatea din Viena a' naţionaliste române pentru 
I!a/iilor artistice, ~lacheta j in lum~ sa, !otuşi aceleaşi fnsllşir/ ,'. a lucrănlor D"s, Şi a preocupă· ! proclamat doctor Honol'is ,o nouă. încadrare a Româ~ 

I uri SCRISORI, pnma din :,sufleteştl prezldează geneza artei ca dior Dvs, se pulJlică adesea in ce- Cau~a. pe d, prof. NichiIor niei 1n politica europeană. 
'grupării "PERSPECTIVE", I şi Ia celelalte fucruri ale tuturor le l~(j,UUO ziare şi "evistc din lumea 1 CraInIC marele luptător al, Conferinţa d-Iui prof. Cra,i~ 

, ca o realizare a idea/ismultri: oamenilor, doar că Ia artist ele I intreagă articole şi notile care vă I culturii cre~tine româ~n~, fe-; nic a fost ascultată cu in('o~-
... ~iguro~, ca o rază curată ~e : ~unt ~ai. addn~i ş~ ~a puterea lui de ! sunt absolut necesare, Dacă doriţi! cund ~e,rc:tator pe t.aramul dal~e ~e U~l numeros. ~uhllc 

deschlzdnd larg porţile m- i Imag~na~le şi mlultle, cu care colo- sil aveli aceste articole si notite! teoiogiei ,ŞI marele prIeten al alcatUIt ~In profe~or~ ŞI stu~ 
i creatoare şi des copertI in-' reaza VIata, se adaugă dorinta de pret io3<:f', ea 'i nersonalitlltile şi in i poporulUI german. . . dent~ can la sfar:;Ht, 1-8u 
rare pentru propifşirea spi- I a da expresie la ceea ce vede sau t't t"l d' 't ';., "t t 'd' 'D. !{noll, rectorul umverSI ovatlOnat călduros. 

, S 1 U II e In s raIna a e ŞI ID ca- t d' \T' '. ' ~ ~ . 
,sImte, de care omul comun nu se 't I .",.. t d .' x ' ar m lcna a făcut elog-m11 Fehcltand pe sărbatorlt. 
I ' pl a a \"rIl noas re, la resll\l-va ŞI te. ţ'f' 1 ~ b~t . 1 ' I d f K 11 d 

'1 'area colectiei "PEBSPEC- ,~lmte obsedat. Dacă considerdm ar- D' t' 1 Ş ,un 1 IC a sar a orI tu 1l1, ,pro, no a eclarat că 
, t" 'iS, agen le ~cotând in evidentă t t da-"' uit 'tă .. 1 1 

'. rare (J luai fiinţă din elamll a ~a expreSIe, atun~1 a.ceast~ ~arac~ I "SERVICIUL GAZETELOR" I " , ~ _o O ca i m. urnI expun~rl1 sa e l! 
enu 'smul unui grup de tineri in terlzare se aplIcă bIne poeZieI, căCI 1., ., actIVItatea ŞI rolul sau in a-I mmoase, lumea Intelectuala 

't . . . I Dlrectorl: Aurel M, Aheu ŞI Em, dă ' t'i' ~ , -' t t d 
tU poelul Petre A. Bufucea, ocmar poezia are ca bazi1 expresl- ~" t ncnea rapor un or 1 oma~ Vieneza ş1-a pu u a seama 

de
J 

'd ă' d d'ţ' '1 vita/ro trata pregnati1 tonul care I __ flmollli, Bucurt'ştl T" str. 8f. Constan no-g-ermane I ce înseamnă Homânia nonă 
" ŞI ep şzn con I lum el' , t' 24 t 1 31fl1!'i lt dli • , - i ,,-,' 

ln, ". este cu aMt mai remar- conduce actiunea şi ne provoacd In ,e." '. c,aTe v. , cu In cuvântarea sa festiva! Seara, umversltatea ŞI a.u-
Pa, ' I emotia estetică, cOl1Stituind ° limiUJ. I pllicere orice Him\lrm~ !\uplImenta- despre "viaţa spirituală în I torităţile politice au oferit 
, ti I maximă care atInge arta fn simtIre i rli si vii face - la ('oren"- şi pro România de azi", d, prof. Ni- i un dineu în onoarea d-Iui 
lor( ; şi 1n cugetare, expresivitatea fiind hl' szrRhlitt>! ~ chifor Crainic a descris în I prof. Nichifo!' Crainic. 
ră, De "reiutlnden" un complex sufletesc, o rezu/tanti1 _ NU ._0 m terr!!"'~"*A 

___ o de sti1ri sufleteşti consecutive, deci 

~;cina trunica!ă a/ferate de evenImentele cotidiane, 
P Dar placheta SCRISORI, fn care 

iN. In toiul. r(lz~or'ullll, cu:,' versurile sunt semnate de: Petre A, 
'Ioduce GermanieI tmpr<!ll1lU Bufucea M Petdci1.-Lucieni Ilie 
da finală şi vechile sale co P ,', 1 ·S 'C '1' V 
d

" t 'fă .. opourcl, • orescu ŞI orne IU ' 
e lcrna roplca qernwn" 
'1 / t ' "'1 ViU a dovedit ctl vocaţia e mai pu- A.' - Y • ~ eş e pen r~ mlslllm e el I "" "e Toată presa românaască ln Justiţie, in faţa autorilati- ,tre opInia publică, deoareea 
,Terna prlllclpală a ~l1er tel nrcel decât m/luenţele lumII real, s'a ocupat In nenu ... "ă,rate I f t I fi 1 I rl t- ~ " ' , .. , ", .. I """ ' or n erese e rme OI e- p n aceas a mas ură saluta-

.no Inlrunlrl pentru specw/lştl, ctIci urmelnrea unei VIZIUni proprII, '1 rânduri de această proble-; ti 1 fI" IV d 1 '1 b vreeş, ră, aceşti domni cari se pot 
1 a e" 11sl1iulu pen/nI (·li caraclerlzeazi1 adevdratul poet, şi l' mă relatând nedreptăţile şi;' I • 

fa, şi maritime de/a Haln- f' di tr e' L' fncălecat pe 1· ne~ulţumirile cari s'au is-: Aeei, cari vor continua, să numi şi cumulaI'Zl, VOI' fI in-
s S v ~", lecare 11 el" a d • 

lOc :lle " tarea SI.I11ă!a/11 !11 A- " cat din dorinţa de acaparare se pună in servicIUl interese-· epărtatI dlD toata intreprin 
. de Deja Robert Koch şi colnbo Pegasl I • A b -ţi id~ - ~ de il l â d 1 I I I . . D' / r' PERSPECTIVE"! ŞI lm oga ra rap \ a a unor lor strai ne, patându-şl trect!.- r e, u n u- e acu unc-
,1. său de atunCI, profesorul orlm co ee IeI" . I nescrupuloşi cari dintr'un tii Tt 11' h ţionnrii de carieră - şi fără 

s ~e s'au angajat la timpul să-şi croiască drum spre un orizont II sentiment b~lnăvicios de in- u . o~ mi :. ar, vor c e-maţi diD. cadrele ele rezervă nici un alt venit - deoarece 
loale for:tele pentru luc,.ări I luminos. vidie, le contestă şi bucăţica, <" 
~omel1lu, ,. , A.gel. l'~ Os~oia de pâine, pe care ar putea I ale armatei. pensionarll- nu din reavoin 
l:I,când Germama nICI nu I câştiga altul _ şi nu din a; lIIăsura este salutară ,i .1ă - dar din neprIcepere, 
4ndlt p~ses,iunile sale t:an~! ~" lor _ fiindcă acest soiu de i opinia publică o primeşte: au cauzat intrepr1nderilor 
e de, l11amll'a războ[ulul! Bund recoJtiJ. de oameni, nu sunt capabili de· u o vie satisfac~e" ,multe neplăceri chiar şi pa-

~. "Marele oortier genera!" tUJUD 10 Du gaCJa n'au ce înseamnă dă~n;cia ..• 1 Din cele expuse mai SUg, g~ e, Iar pe e a~ par o se 
Instlltdul dela Hamburg I 1 - a ţine coni şi de alţii habar c ~.. • ; b· d ltă t 

'inei t~opic~le, Un rd~d ~e I Sofia, _ Şt în anul de fa- Noi în definitiv nu CUDoa-: de către ziarul Ogorul, se va. traduce In faptă lo~lnca 
experlenta~l în regIUnile i ţă Bulgaria a!'lteaptă o bună I ştem precedeD,te, dar trebue' constată că, au existat pretie, d-Iui g~neral Ion Antonescu. 

_ s,au rncre~ll1ţa:~ sub cOlldu-ll'e~oltă de tut~n, culesul to- II să existe, fiindcă iată ce. dente, iar cei in drept ses!~· conducatorul statului şi pre· 
.. ! ofesorultll Muehlen cerce- I , , serie - într'un număr re- i " • di tiC ill 1 :l d . 

I 
~udilliui şi terapiei bolilor I taI fund evaluat la peste 40: t _ conlr tele OGORUL"! zându-se, au luat masul',le, şe n e e ons u u a ntl-
_ 'iI' cen a" I f' . i • t . Y , UN OM ~ I primejdioase, Işi fac ra- I milioane kgr. n anu prece~) din Bucureşti: • necesare, cari au ost P!'H"l,:U- I nlş rI, ca pentru: " J 

J ~ afară de malaria ş.i ~oa/a : dent s'au cules de pe 45,7771 "In nenumărate rânduri: te cu O vie satisfacţie de că~ UN SALARIU" •• 
~ : oar~ a, om~rît, zecI ~I su- 1 de ha.,' 40.5 milo kgr, Cu aju- am arătat sistemul de comu- :.. ..... id!'~~ L f li ritlJ!5!!'!!m""'C.' 

~ ,de Il1dlgem, d,senferla, tl- 't. 1 d'f 't 1 imbunăta~ ti- ! fiaj la care au recurs evreU I 
.. 'nI ti . It b . ă ' 01 U 1 erI e 01' I ' Ei rma c ŞI a e 011 r s- ' , . Iluândugsl da paravan in in-I 
~ ;rin muşte, păduchi sau şo- ri ,in . cu~tura .tutunuI~l ŞI prinderile lor, oameni cu -
~ oar1e cunoscu/tI este mus- prm mtIoduceIea altOI so- tI'81:ut onorabil in annata ~""!i!i_I$li1!to"''''Q$~;''!!,!,''''''''~'''---'----~~' "~"", 
~'!e Ca provo~to(1r.~a boalei iurilor de tutun, Actualmen sau aiurea. I ~.~~~':"'~ < • ", " " ' • 

.' ,con/ra căreia ştIInţa ger- i te exportul de tutun repre- Dhi această categorie mulţi l ,,>, 

~ '::, ;,~~:r ;:~:;: ;,~:~: I z,ntă t21~ ~ ~alorii totale de i ~'::!ri:::!~~a~r ';.';~e':":;: :: I ,,~. . . .. . 7t~)1~!,'~ 
31 ,lloare, I expor a u ganel. roase ale evreilor. 1 ;.:.~.\.- .\: '; ", . '" '.,: .:, ,v,'\', .~.' ~;,~: :;~ 
§! '1) Tropical del~ lIamburg 1- iii' • .- Am fost I?rintre cr~ dintâi, . '. r'~ 
~:np de pace, legaturi strdn- J~ldl!l.SlitVlil ISi Iuareste oarl Rm seSlzat forunla corn- 1" .~~:i~~~ ~\~<ft~,.~, .:" ~"itlJ,~"k'i~~~1i ~ :ncă cu toate tările zonei 1 U~«.1 k petente despra acest lucrU ,~~~~-~~ ~> ,0 '. ~'.~ :k:, . ~-:,;. ".:. ~:'.- >~x,:;j.~·", ~ 

I :~;,~:;~~:~i:~~;,:f:?]~ II: 'f::lg:a;~:~~~::::~:~d:::"i~ :1
1 ~i:~~~~~~:;~~:::fii~ . tLi :A;~\:.3~~~i~;it:t;\~~~$.~r~:j 

-.-"",, ,-" .... .... .' ,'... . .. ""' ... --..... , .... ,.~ 
I /;~~~:~ă t}:;fco:r:~~eş?~:; I ::::: ş:t~~el;u;~~~7.i:e~I:~~::~' n~~~ : :~!~er~O:~;eşt~~riSă PI~t~:ni~ ."~~~t~.~,~ţ~:~~ 0~~~~~~.!:~j~frifJţ?!.~~1~: 
~ Psfe' t . ~ ··t ti"'" , -_. - '~Ş ; ,'<~ ~~ 

I 
~ 1ar ~~cesa~ n~ nUr:'a~/ interes. Suprafaţa cultivată, care e~~~ pe VlJ. or a~? 1 ~cr:. \,.~~~,"'-0 .. ::"::'0-i"r~~~~--:";~::_~~~~~~~'-'i,~* 
~, p ş[ ~ m

b 
S!/lr ~al.rl 1-

1 
in anul 'lrecut era de 10.000 J;ugil- .? taI?rel~ co

t
nS11U u a t>:,'t>: ,,-"'''',~':;.,;;;;. - ~~ :~~:-ţ~':'~;:"''';;'''';~~,~«,": ~ reuenr oaa, Instltutu mln~ş n 9 asueş e: lf.~,,,>.,.~, :C,,,,,"...,,~ ~~~v:q,~",*, .-/~_~, .. ~.?!\ţ~"-,,,t'3··".<tl, 
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f''' •• ~tJL DB 't'.S~ Duminecă, 10 Noembrie 

60rmana devine limba mondială De ce întreprins Italia acţiun a 
înlpotriva Greciei? (ESS), - "Nu se poate tăg1dui că unui popor, care are mellin',l să 

cineva, care întelege a.~tă:d bine dea Europei o nouă infăţiş:ll'l', 1'0-
,ermana, s'ar putea li,psi de multe porul german trebue -;ă atragă pri- (ESS), - Propaganda enn"':ii ~e va "duşmanuluI com~1lI Jlqlia", Tur I poare fşi amintesc lt!/ii:zi de 
Iite limbi. Despre limba fraurt'~ă virile lumii asupl'a sa datori tli liU- căzneşte să arate acţiunea Italiei in cii mai dq/epli :nscl au dtclinal i duelilc A.ngliei, m(Jni'i'~ldnd 
.ici nu mai vorbesc, ca este limba nurilor spirituale in aceiaşi mă<;Hră Grecia, drept cu desill'drşire 11,'in-! dcocamdatel aceastd ,.olloare", de- mai desăvârş!tă indigw"II'e, 
relaţiunilor de societate şi nu te ca şi victoriilor militare, lemcraM, Să. căutăm să C;1I1Hl,:lCirn 1 clal'dnd că, !e vor menţin,! in ata- I.·izii britaJlice, mari şi Iute, se 
poţi dispensa de ea mai al~s în că- S'a decis să se mărea~că de in- puţin situaţia reală, aşa cum se pre I ră de războiu, atâta timp, câl Bul- in Franta in clipa bă/clliei din 
lltorii. pentrucă oricine 1) in\ekge dată numărul personalul'li care lu- zfntă ea din punctul de vedere mI-1 garia nu se amestecd, ~~adar 111- i giunea Pari!ulrr,i, Trei diUizii 
~i pentrucă ea poate ţine locul ur-ui crează pe lângă lectoratcle pe c~re IItar, I plo se va da ml/ntli fntl'e I'o/la şI ,tru aceastli naţmne de rure 
bun tălmaCÎu," Academia Germană le :\re în străi- In Mediterana a fnceput o lup/ă I Gre~ia, ,Pri~ a~eastă, ~ri~l1ă eta~d: decla~a cu, emfazd că" fste 

A~a-i scria Goethe :ui F.,~kcr- nătate, pentrucă :\cC'lte lcclorale pe viaţil. şi pe moarte întl'e tândrul 1 a razbOIUlUI a ŞI fost roşi/gală, caCI! pe vlUtă ŞI pe moarte Cât~ 
.. ann la 10 Ianuarie 1825, De a- să-şi poată extinde activitatea, şi gloriosul imperiu al Duce/IIi şr I Grecia Singură. va li fl:gC/lI!l.chiată: zii sali barem câte e,'!cadrile 
tunci lucrur\le s'au schimbat Uluit, Nu este mic numărul străÎnll/lr, între "Empire"-ul putin cam fmbă- de forta militară a lItlli.!i, Mai in- t aviatie va primi deci Grecia 
Limba francetă nu mai este ulllca aparţinând tuturor naţiumlor. care trdnit al Albionului, Rostul aceslei (eresant este de ştiut În ce m(lsură : Nu este uşor de prezis că ull 
limbă de înţelegere intre popoare. vin in fiecare an să se 'l~lIpe d~l~ lupte este acela de a paraliza toate îi vor ajuta englezii Ile greci şi! ajutor, pe care Anglia fi va do 
pierzându-ş~ pe zi ce !I'ece din im- izvoarele de cultură ale • Termalllei bazele navale engleze din Răsări- dacă Într'adevăr ti vor ajula, nu' ciei va fi o caldă liturghie 
portanţă. Germania a ~UCCI'·t in- studijnd formele ei de viati'i şi a- II tul MediteraneÎ bdtcînd una câ/e- numai cu ambasade şi cu telcgra- d, Halifax o va tine În onrnllfQ 
linse domenii, Influenţa ei va rre- dâncind cunoştinţele prin ~cdfri < una toate unitdtile flotei b;itanice, me, ci cu tunuri şi ,']v;o'lne. Felgc1- rorei iubite". acoperind 
şte şi mai mult în urma victoriilor, mai îndelungate. AcadC'mJa \'u- I Atacul italian al armatei lui Gra- dueli asemelndtoare li s'au dat şi A.xei de blesteme. PăClll 
~e care le-au obţinut şi le vor Ob-I man,ă ,a p~s la dispoziţia r_~,es~~r I ziani, Îndreptat asupra Suezului, a norvegienilor, olandez/lor, bdg;pni- atunci, cdnd şi GreCIa ;'or afla 
lme armele noastre, stră'J}I Institutul Goethe, CU,I ~11I1,e i şi executat primul salt, ptlnă la I'or şi francezilor, Toate oaslt: po- vărul, va fi prea târziu, 
Această revoluţie care a lransfor-Icare au loc aci, dau poslbllHnlca ISidi-el-Barani. Iar altele vor urma, :"'-_"_"' ___ "~ __ "!IIIU ___ Miil __ ~"'''iIBI_lIIIII''' 

Din Secuim 1 
lI1::lt limba germană intr'o Hmbă < cercetărilor străini să invete şi ~ă! Din cauza atacurilor aeriene ale I 

Rlondială. a fost fa,cilitată de lecto- cunoască tot ceeace ii i,nten~~c:lză, ! italienilor flota engleză s'a puiut 
J'atele ~]e .li~ba ~i literatura ge~- ,Inst~tutul Goeth~ ~s,te astM ()l'qu- ! salva, u;mând numai pi/d<l lut 
_;a,nă mst.ltUlte, pe ~ângă unlversl- Jllzat mci\t, poate .n,lţla foarte re~e- I Ahasverus, plecând dela o bază 
taţlle străIne., m primul v:-ând de d~ pe curslslul străin tn ~alll~'le \lJn jspre altă bazli, divizdndu-se fn sub 
către Academia ~erm:lna, Aceste Il bll germa~e, da,r în .1celaş t~mp el i unităţi şi risipindu-se in toate l>ân
lectorate au devemt adevărllte cen este folOSitor ŞI profesOI',lIul. rare' turile In acest joc de-a v'aţi as- De el ar Il ti j J e 11 Il U j 
tre de cultură germană. Prin ('11- I predă limba germană in ~t!'ăill~ta- c!ln~c1ea flota cnr/'eza el folos: mai 
.oaşterea Umbei germ9ne stdiinii ite, întrucât aci capătă o multlllle multe ba;e din Alediterana Răsări- expulzat 
au pos~biJitatea de a c~noaşte în R- j de cII~oştinte ,fOlo,;'it()'lre, A!ară de teanli, baze care aparţin fie TII"- ,.'" ", 
c~laş tImp toate, mamf~stărJle de I curs,url!e de I~mba germa~l:l, ul.r~ ciei. fie Greciei. Afard de acen.~r(l,; D~ 22 de am, de, c~\J1d rcglllllra mânzlor. Aş~ s ~ în~ampLat In 

Viaţă ale germamlor, dm prezent i se tm !Il tot timpul anulUI, ('ur~Ul'l !' iZlo t c plic ură cii/'-I seculzată a fost al 'pită de Statul munele BellU ŞI Alca Mare. 
. d' A ' , Jid 'b' , J lea sa aprov na 1/ " R â 1" d '.' 'v î " , , - , ra ŞI In trecul. ctlv'tatea ectoru- I care au pOSI Ihtatea ace ltl:! re 1 buni ali t ş' altele alni din I om n, 1 sau at toate poslu1ltta- n ultIma l-a reuşit comiSIei cu 

lui găseşte un sprijin in bihlioteci-lurmează să stăpânească perfect a-' 0,./ /'1/ m;;e;eşl~ cât şi din cele '1 tîle secuilor de a dovedi !.:ă, este i torul ullul elev de şcoală ' 
le care cuprind cărţi alese ~i in ron i ceastă limbă in vorbă şi in ',cris, Pt ~~ e A ea /d' fi tă s' mai fo- un popor muncitor, nu cum il pl'e- : de a afla unde a fost ca~a lui 
ferinţele interesante pe care te tin Institutul Goethe de pe lângă Aru- o, °l't ~ed' c t s al t a~smisi>'n~ ! tentati ungurit doar că :"e likm u- 'Henzel, căruia i s'a dat roc, LI 

'" .. d 1 d 'G ă . ă' os ŞI e re eaua (e r "1 'fi " î d b d b ' " dă' artl~tli Şi oamenII ,e, cu tllrli, emla erman organlzea
r 

z ~~ cldlr a acestor I(lr i, mai cu seamd În ce \ şor, ~n ,uenţa\1 ŞI n eo~e i, c ,'e- tre area comiSIeI. ac ~tle 
ŞI pentruca activitatea Acade- !>uri de vară pentru pro ~<;oru e, i I ti '/ 'alice ele l' I s; neUcli mtelectuali. salar1zaţli grofI- locueşte Henzel Ioan, elevul a 
, , G d d 'bă ă ' ' pr veş e Ş rJ e aUI ,m o II , < I "1 ..' • ş , " JIllel ermane să coreSp!1I1 ă em- hm german ŞI pentru germalll- i li v fie A 'ulor 1 est 'ei or ŞI COIl\1 or, cari 11 ţmeau III prr " tIU, este sas ŞI cu sot'3 

, b " ' d y, semna zar , J u ac a eSI" , , d i v ' f ' 
mtătii de care se ucură Mflrde 1 şti. ActlvI,tatea aceasta e raspăn-! d ' ăt l' il : manentă agitaţie e a sta n dU'ima Ungurii l-au dat oc caSei, 
'G d" 1 d' 'b" b li f' e mare IlIsemn a e ŞI era men , . 1 R il. d' 'ă ..' .. "l C' Relch erman, am ects ca ŞI ca. _. Ire a IIm 11 ţ.(crmane tre ue Sa le I ă' u 't l' " t ' nte eu poporu om, n, eşI acc~tja ,c saşll ţin cu rom«n!1 'JI 

'v ' ., I S -{ puna pe I a lem In fa a unUl; U' u I .. y 

rul exterior în care se rle~nşl}nră l' dublata de adânclrea studtulm :!ee- h d' 1 'fa E t traiau in numar destul de mare in '1 acest fapt unguriI au sa 
, , 'b" , 1 ' ' . greu an Icap, n It rea gee SWl i "1 I • d ~.' 1 ' .. " aceastli activItate în str1imătllte să 1 stei hm I potrlYlt scopu Ul ce-şI, 1 d' d!' le '1· mi] ocul or, mtot eaUlla, ;Wll (e-, tOţi S'3Şll , 

" , , U 10 puz urle e nsu .. cea mOi ma-, , 
1ntruchlpeze toată mlirelia R~lclm- propune Academia Germană: Ras- d' I I I C 'el Al· parte C, părmte a decIar:lt, că I Când colonelul dr, Toth. 

, ,1 , '.. 1 b ' re Il] re l' e es e , - a . , , ces e", ' 
lUi, Străinul care păş~şte p!"nqlll lJl- i pflndlrea lImbII germane pe ~ o . 1 f" fi t' I ( t 1"- < avand orazle să cerceteze apr08pC i Hţiei, a dat ordin ca toti 

, " " Il' Insu e o en, o el eng eze J a '1 , Od "1" 
stituţiunilor germane din străI1l!l- \ nu numai ca )lmbă uzua • CI şi ca t Vi . D' (:oi !< toate comunele dIn orhcl, rei regiunea săcuiască să fie , ca aSCUn:l'!l 01'1. l1l aceas u cauzu ,_ ' 
tate trebue să-şi dea seama eli pă- I limbă de cultură, hl'" b :oi 1 e Scaune ŞI CIUC, a putut ,'on,;tala chiar UII<1urii din aceste p~rli 

" v • c ar ŞI Cfa mm unu recunoaş el' v ."'" I 
trunde în incăperea spl1'Hlllll:l a . ,'ă d i (â 'l I ~t" ca, in toate comunele t1'ă(';c roma- tervenit pe lângă el ra să nu aer an are C n mr:lllla !'lrclI a -, "" v • 

• 
____ - .... ___ ... _ .. ____ .. ___ IRI~ ___ IIR .. :p;zf!1A i U" ltă t v 'f' 'f t Il! magluulza\1 ŞI inca în număr cute acest ordin budapestc~n <9' aR lfWl ; "ICIO a ara, care ar I os an- "y ., , 

I 'Il< f ' h fă '/ b v apreCIabil, in afara de pla<;a Fru- să acesti unguri au fost ~cu. gala u n Gra mal o 1'1 oare (1- ă C' ' ' , . , 
: /ăUe destinn/tli s(lu n'ar fi prJ- moas. IlIC. colonelul dr, Toth. a(lrm;Înd, 
la, A ă' ,. "v d' I d 1 ; cedat Italia, DlIpă cum f;ermanllI , u tr ,It ~I ,111 trecut ca ,l-ervltorl caut sa execut 01' lIle e ea I n'a putut infăptui ca nvooncle en-: ŞI ~unclton !Il reg~t. mal ales ,"i~ pe sta, care-mi spun ';ă ,',urăl tel 
i gleze s'o atace, :zburdnd deasupra! regl.unea ~raşovuIUl: Iar a<;tazl judeţ de valahi. Voi :1U ~llntfii Iăt 

Vl'emea nesigurantei şi a deso/'-, Generatia noastră are o lege a: Belgiei şi Olandei şi ,~ăII(IÎnd ,'efTl- i apro,ape tO~1 reint~rşl~ ben,?yol, tn, guri. ci trădători ai patriei d, 
4iinei a trecut, Astăzi, se ridică ye- I muncii dală de Căpitan: "Munceşte I giu rn ac('ste doud ţări de îndali/. c~i ~ecUlme tr~esc mal bln,e d~ o l,l~nă ghlarel" . ' ae! 
!lera/ia tânărd ca să clădească Ţa-l cu drag. Răsplata muncii să-ţi fie. i erau fu,qăriti de aviatia german,l, In cea n:al, ne;lgră 'TIIZ('rle, ,fllnd Un caz, care ne dă o "aga l I 

ra Onoarei şi a Ordinei. GenerOl- nu câştigul, ci multumirea, că ai I de vânătoare sau de fo,~ul arl'lp- I sub, stăpanl,r~ . ungară, Se'~IIJ,mc:!: ginaţie despre felul cum SUDt 1JJ 

tia, care se ridică este generaţia, pus o că.rămidă. Ia Înălţarea Legiu~ ! rîei antiaeriene, tot Ilstfel nici 1/0.-1 d~şl e bogata ln lemn. ::art,oh ,Ş1 taţi intelectualii şi în ~pze!.2.1 re 
noastră, Ea se fna/tii din giie, ca I nii şi la fnjl?/'irea, RomânIei", Tâ- t /ia n'a putDt tolera ca Angliasif i y~t~. nu este în stare de a-şl ya,lO- ţii. este păţania părintdui IF lo! 
sii dăruiascd gliei tot Ce este bun şi I năra genera pe legronard munc.?şle' fie sprijrnită de tdri. care pretin-! r,lflca produsele, ,Cu toate că S:>II din Sf, Gheogrhe, Părinlciui R It 
frumos, Noi nil avem nicio bucurie pentru ridicarea Legiunii, pentru ~ deau că sunt neutre ; fixat preţuri maXimale pentru car, fiind însărcinat, de Mitropo!ta ~ii 
de prisos, Bucuria noast/'ă este bu~ I b!nele Patriei, penlru v b[n~le Gliei, I La aceasta Se mai ~daugă următo-; ne ,şi altele. preţurile ~1:ticolt'l'Jr pe S~b!u,_ Cu va~mÎ,nis:ra~e~ ,pr~t I!~ 
curla pământului, Biruinta nQl1stră foi u muncă de răsplata, CI mllncă: rul fapi: S"l stabilit pr'?cis că, auia i cari, l~ cumpără ţăranII, ~unt {oar- \ pieI ŞI a dadu'el biseriCII, I ~a t. 
este biruinta celor căzuti, \ de folos., . I torii enqlezi :;~ oflau de mult pc,' te rldl~te, A ,1 in ve~er~ c~ ,toată aver~a bt 

Am cresclI~ in suferinte şi ne,am Dreptatea ŞI ,munca veaculUi, ce! aerodromurrle yre~?~ll făcând rccu Se~Ul~ plang de. o, lună, 51 ceva \ lor ŞI ,blserlcl~e constrUIte 'lI~t ~~ 
t,ntăr~t in prigoane, Gânduri de vră I incepe, sunt legrl~ ce ne con?uc, Iar, noaşieri şi intense pregătiri pentru! d,~sparţlrea ~e, nOI. ~ar dl~ mărtu- ,1 stat~lUl maghl~r, L-au ,P~s , 
]mi1ş!e au vroii sd ne opreascd drn! {)eac,ul nou va fi veacul VIsat d~: a grăbi sosirea O!1io'.mdor engleZp.,! rule pop~lla\lel ~oman: d,m comu-, ~a2mă, petrecand~-l pana la ~ 
drum, Dar noi am. luplat şi i-am CăpItan" veacul vIsat de s~rifmoşl,: Acest lucru s'a lntcîl7lpl:lt tu du,se- nele sec~lza~e reIese: ca CI :lU, el'~d ; mIa, unde ~ fost ţlJ1ut o ZI 4e 
dat in lături. Tot ceeace S'<l făcut, vea~~l VIsat de mamele ce-şI adorm; bire en Aledon:a. Ce olt ,'osl p!!I~(l i Ca atr~cltă~lle să fi fost săvaqlte; ~oapte pe camp sub ~aza unei ftr 
s'~ răsfrânt ~supra gliei romdne- copIIi cdntdndu-l~ cânt,ece ,de lea- \ st.'l aiM toate accsl/3 aetirmi decât; de băştma~I, După p~rer:a ,lor. ele t ttnele, care avea ordm de a·j 

~tl. ~atria şi Natia au suferit deo- găn, ce doresc tlmpur! mal bune, aula de a da pJ'lI"ilit'I!'!a (lL,lr,ane- I ment~ strălU~ de asp1ratwUJle s~-l puşca. d<acă face un pas. ro 
poirlviJ., Cdnd noi ne-am frdnt de veac nou, , lor engleze ,~d cler.o/r;:e intr'o bunii II cueştt, orgaUJzat~ in ba?de leron- Preotul român expul:~t, rIJ 
durere. Naţia a gemut in lanturile ~ea~ul ce vzne, este, veacul bl- :1. luând direcFa Bakanî!,)r, tll ste. au operat ŞI numaI, ll?~ptea: 1 ne-a făcut aceste decl3:aI11, a, eli 
neputinfe,i, Calvarul durerii '-au su rurntel. Iar .laptele lUI vor f~ fa~- dreptându-se di! exemplu spre re- 1 aprl~zând, dev,ast~nd biserICile ŞI că părint~le Rădan, şI-a ~la • 
ferit ca şi noi, Veacul vechiu nu lele dr~p'tătlf" Cu el incepe lstorta I giunile petrolifere din lif,mdnia, Ilocul.nţ:le l~cUltor~lor, ~'l.p~l1.flrea vieata, dand o hârtle de ,100 ... 
)(le-a decdt dureri, Bucuria se g(l- Româmel legIOnare" • " spre cutare port d.ela Mar'~a Nea- roman~lor ?11l regnmca sacuHI.scă .. 3 sanlin,elei car~-l păz~a, " 
sea numai la cei tari. lnce~utlll voocul~r: !~ceputul VII-' gră sau spre un Ollr,~r!1re pod de fost ~~Yârşltă de d'itr~ (),r::t:UltZ~tll- Părintele Smcu. dm Cl~IŞ. a r 

Ce bucurie deşartd de ego!şti şÎ torullll romdnesc Şl legIOnar, I pe Dunăre? Actiune!} Ital,(~r fn Ţ,re- le mlht~re, de ocupaţIe, Iar nu, de 1 îmbrăcat in st('jagul maghiar ~ 
ee scur/d le-a fost veselia celor ne- MlR(;EA EJf ,F~ DI eia va pune repede l'U1Ict acestei conloclll~orl" Aşn a. fo!>t in: POiana du-iose cuie În trup şi i~Prcu, 
trebnici! I (' 'tăt' l' '" ,. b Săr'3tuhu, dm Trei Scaune, llT1de I solia sa a fost purtat prIn sat, 

,ac [VI " I va SI I 'le grl~';1 Si. o - d n ... f I < '\ ' 

Veacul ce incepe este veacul ge- • 1, , " U 1??O, e su etc romaneşh au, o!>t I ţat să strige: "TrăIască pa m 
lteraţiilor tinere, Veac nou de 'bi- I serve o atrtudlne strIct neutra, pe SIliti să semneze o declar~tle, că I ghiară". Apoi a fost omori\. 
ruinti1, Istoria nedrepti1fii se cur- O nou ă fa b ri că de 1 care, t~ ciu~a tutu/"or decIl!raţii1~r de. bună, voie renunţă la c~tăte~ia m,a Toţi românii, b,ătuli au fosti ~ 
mit Dreptatea va da lumii popoa- .. • ! nu-şI Iau panif acum Qsteneald s o p:~lară, Jar pe baza ord!nu!l1l MI- ţaţi să se 'nscrle la co~fe\ dl 
re noui şi oameni noui. celuloză In Slovacia' respecte, Englezii '.lU fmpins tunuri- I1Jsterulni de Interne maghIar. toti maghiară. iar bunurilz blse . < 

I ţ" , , tII 1" f t â d f ]1\~ll\t)r lD Inceput de veac' început de drep l' . Ile aşa de departe i'lcdt şi turcii preo II ŞI In e ec \1a Il au o~ ex- au fost ar n ate re Of' p. 
ti' Bratisl-ava, - La OctombrIe sai ' " ' pulzaţi. arânda vărsată bisericii, refo< I 

a e. d h' I B t' I d ăt ar trebUI sd sară În lupid impofr l• v,.. • ... a pl esc IS ,a , ra IS ava e C re I Cu toote ca tOţi românII au fost Astăzi in seCUime, după cu," 

Veac nou. , Nobel-Dlnamlt Soc, pe a, O' Itowl! lIIiHlliljf!l~I!JI1jll'I"~liIH!I\lIIUIIÎ!:lîilllim"'['I!I!l11I1Î1l1!filîllll!llliÎI!11 jefuiti. schingiuiti aproape din loa 1 preotul român expulzat, put:o ~ Veac clildit de sute de morţi. fabrlcd de textlle, La inaugurare te comunele său eşti au fost (11110- I firma că nu mai eJ{lst~ lDlr 

Veac zi~it prin suferinte, pri~ pri- au participat d-nii min~strul de in- Cell-'-I ~I riisp~ndlt-I gaţi peste granită, ~omisja gcrma-! mună decât 2-3 familii rOmi ~ 
gouTle Ş~ durere, ~ot ceeace Sa fd-I terne slovac ~!ach, nUnlsfml ger- y U [III ilo-italiană nu va putea <:ă de<;~o- \ cari. îşi aşteaptă exp~lzarca, 
cut, pdna acu~~, s a făcut spre ne- tm~~ la Bratlsl?va ,baronul von pere amănuntele atrocÎtătilor comi- Iată situatia românJ~or de : 

ferlc,rreadNe atrel, Itar, tOtt ceeace
f 

se K
1
llrn

g
ti1
er, StoC'IDlnatmlt~Nobel ~d~rl! Frontul de Vest se, Întrucât românii, câţi nu mM I hotarele actuale, infllţ[dŞl1t~~ati ~ 

lJa ac~ aCl~ma, naIn e se va ace I ocupa ,ac ua ,m,en e ŞI cu rl rca- răm~ pc teritoriul ocupat, ~unt I martor ocular, .~emn e' < 

.~pre bl~e!e el. prin dreptate, Lege~ 1 rea unei fabriCI ~e Cel'lll)ză. care amenmţati cu moartea dacă scot o I credcrea, d-at fund ~l\ pe tt 

generatiei noastre, legea veacullll \' l'a, avea o, capacltale anual(1 de 7 vorbă, pe de altă parte, rn faţa ro- < care a făcut declaraţIIle de 
/lostru eslI' d~eptatea, i mll~ kgr, ŞI, care va prelucra celu- misiei sunt introdusi unguri, prn- \ sus. este un preot rom~nl l' t 

Dreptatea ŞI munCa, I loza slovach. :UH1!!ilimlj1i'!lIl!ljiI1I!UÎ;!l!lIl!:lIim:;I\::n::iliiUEililHl:.I~lTITI1'!I tru a face dec1arn~ii tn locni ro~ J Gh, ' 

.'....,.-
----~~--------~ 
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