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r IIlJ . .,jr,"IO"C:01 fi- ·CnmpOZIIOrl; mUllCa'l --:n:ht ajung:: conchl1:ia d, Z:ici 'du-se din : min::n ~9. :::r~e 'prrientc s'a relie(at:p: că, PăSă~ 
.o,{r PUf -, i o fiinţă, nu numai omul, tu pose- asemema, slicJeţii ~i ·:anarii au do- rik, după 10-20 înC'~!<căI'Î În"ă\l:l-

.",.1 Interesante experleole şI constatări dă o voce eapabilă de modlli~\iile vcdit acckaşi ca!Wi\i l'x';t>pţ1onalc seră să dco~cb('ască ~onul'Île. In Nl< 
Ideate ,la (JDJversltatea din Vienc cele mai deshâl'şite şi ta)etllu! COrn in executarea melodiilor in l1li mi-, drul experienţelor ullerioal~ !i'a pu-

,t 17 (t< 1'1' '). P 1 pozitiilor muzicale ca pasăJ'e:l, O nor, rămanând însă pa.'lye la ariile tut constata că, păsările posedă şi 
. In, , ,1. ..... , -.: rob ema. J'C le-au auzit 'in jurul lor tr~buc . 1 ' 
lC.J' ." ă' '1 i . 'IDlerHi spre exemp u, îşi val'inză fniu do minor şi la minor, Cel o,tii- ,. <;alitatca corcctării fOl1ul!IÎ "I'C~it 

,')11 P san,!}!' a ost in re- . să posede un organ al auznhli {'x. ('\ , 
te I'al . d' t" d' -- toate chipurile tema, triluri, apo- riIe an~ttomice au rnved'?\'Jl l'ă ure·. luat. Astfel o sumă de graUl'i şi de , '1 I~~U ai ll ,e ormlto- ,trem de pel'!ccţi,onat, in rci~ce pri- . t' I " , , 
ŞI de ,pn 'Ul p'ăsilrdor. Indt'-, veşte luncţiunea lui, tn alar-ă de gia Url, pre ungIrl, scurlC:1ză, lmnc- cbea păsărilor are o t'onshtnl1e cu papagali sunt invi'i\l1ti sit ex.e~\Ite o 

le se ştie că, P tu.l cântă ace- ! faptul că, posedă facu1!atea de a în- tează, introdUCe .rauze, schimbă ril-. mult m9i simp!ă decât .wg::mul ome bucată muzicală, pe ca,'e ac('sic pă
{'anl~c În fi~oal'e . ~u " L'I a ' , t I-d )' mul, coloratura, fmprumlltit 'ii per- nese, atât de complic1t cu uIMea sări o r,('produc după plac pc un "e" e ŞI rCgIs l'a Cu 1 e ltate având un bun f . , I • 'D ' 

liw, după care po"te o' " : ~cţlOnea.ză motive e, In scurte (:u- compartImente. atol'ltă acestor des ton mni inalt sau mai jos. Cf.nd se 
, ! , "mte, mlerla compune. ('operiri anatomice s'au făcut o su <. ~. " 

TI" Pentru lămurIrea acestor rIlo'diu-' . . ~ v ~ " , lfltampla insii ca acest3 mmull:-te 
se relevă in mod (]eos!'!bit Y\)' I , , fă t' :'; Se constată prm urmare, d pa~a- ma dc expeJ'lenţe exlr·;m dl' lmpor-

, y m, sau 'cu o serle de CXP"l'lClltC '1 '1 . 1 1 • d . păsări să Înccapă să <:x,'clIte hura-IMea de· a reprot1u.;:e in rân'e- '1 .' t F' - l' ".' TI e ca Şl a te amma e, }JOse f ~ lin tante, pentru a se 111\',' ~ra C~P:1Cl-
'- nSlltu ul IZIO oglC ·al UnlV'r51- . • d b' . 1 O ' 1" ~ " ' •. I mu l' Iă t lor specific tonuri moti'.~ . • I"t' . V' , ,'. Slm~ cose It mUZlC3, ~lner ", (u tatea acestor paSari, de ,nregtstrare a z ca < pc un On pr~[l SIl~, , , '" ŞI, ,1 11 n 1<'n::l cu carc pnl,eJ (lI" ,\,., .. 

odii a celor din J'urul lo' D' ~ Si ,'d K·· .~~t. 'fY . . pl'l eJul unor experlenţe făcute}a ŞI reproducere a m('!oc!nlo'. AslfPl astfel incât să depăş""\Scă lIotele 
1, t gn n~.t a acut pentru p1'1ma , , . , . 

tii vreme este cllno,,~ .. tll facuIla- oarii o int<,resantl dare de fcamă ' VIcna, a executat cu [Icelaşl VlvaCh au fost drf'sale mai mu'te pă~ări rele mni ln3l\e pE-ste limitele vocii 
yapagaliIor de- a !mita lotul. P1L intr'o şedinţă a Asociatiei natur.ali~ tale, ritm, tempo şi c~m.l'tcr mf'lo- diferite, Ca să-şi ia hrflo(l lor câr,d 101', deodată bucala este intr-'ruptă 
le cari sunt tu sitnaţia de a re- ŞtilOT din FrankIurt ~m MJin re. 1 dic, o arie, la care se schimbi'i la aud anumite tonuri sau anumite imedbt şi se incep~ ,lin nO\1 cu fo-
duc t " ' 1 d"" , ' e onun e ŞI mC,o 11 e pe ca· 1el'ltor la rezultatele .'htJnutc. Dr, un moment d~t g~ma. lr.1n .. formân intervale de tonuri, Din ilcest,: {'x. nul just. 
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UNDE\'A, • IN ANI... I Coltul VeSel····.· ••••••••••••••••••••• o ............ ....J 
.,AZUR şi OŢE cu Vera! Cr(fr'/'f!,'nnl pklorulplf' 

I -- Aş!/, dacă nt:l i piclez lângă' 
i fl'ip!llra de curcan şi co.wn(~c. o sti

Ninge - ChIm - peste amintiri şi ani. 
Peste dorurile noastre cTăciunale, 
Peste gi\.ndul despletit în manus('}'is. 
Vera, - ninge peste toate visurile tale ... 

Altădată, - in noaptea albastră -
Drumurile - alb - se pierdeau sub sandale 
De ger, cu copilăria mea tristă ... 
VI:'I'a, -- ninge ppste toate vislll'iJe tale. 

I ciri dr ş(1mpanie, poate ueni C/'II
( , 
i ClUIWl! 

1I1Jlznu loventle 

(fI4T(4 OILI n~sl ţ 
Ce Crai viteaz, in gând de 
Te-a elI ţiIrat pe negură de 
Şi grijuliu făcut-a şanţ cu 
In drum spre fierul portii 

apărare, 
munte, 
punte 
de intrare? .. 

,Il 

'/2 
j -l 

1 
-- Ediţie specială! cu ultim:l in- I . 

,H'HÎic de ş~,lrie llOd! Are 20 de Pe zidul tău din piatră, lat rât drumul fU 
f etilje SL'BTER;\NE. Văd răni s~obite .... fum ...• - e semn de iuptă fI" 

Butucea C~-a fost ~.andva în pragul. portii tale. astazi rupttlrl 
2·~,;;.;:;; . . • ŞI cavalerll ce-au lllptHt ac] eJ'oic e doar·scrumul le 

Petra A. 

Ha=aica 
Câlldva, de nm" şi de deparie, 
M'a lost cuprins Ull dor de casă 
De U/l iSlJor cu unda vie, 
Şi de lIn nuc cu uml,l'cl deasil. 

Când tt/n plccn/ din satul meu, 
Erau salcâmii loti in floare, 
Şj'n bull/macii dela poartă, 
Pri11SCSf'm brazi de 'nsurăloare, 

C mulat-(;11! m11lt şi am !osf, p{' unde 
lJcochiu-l tl'imeleau Mlrâllii, 
Si unde nu cântau eocoşi, 
Nu băteau loci, nil ld!rau cdinii. 

Nu erau cân/ece, niCÎ doilll', 
Şi toamlla trisld, lumurie, 
l~i wşlerrmse peste daruri, 
O h(lÎni'f rece, brumărie. 

-- Dacă în loc să Stai la Ce-l văd imprăştiat în turnUrile tale. fO 
cafenea, te-ai fi dus la biseri- Acum trei veaeul'i,cavalerii tăi în zale tu 
6i, n'ai fi pierdut atâtia bani.jLuptau pent.ru castele, domenii şi iubita adol'ată. 

---- Ce s~i fac, dacă cel cu ca. 
re am jucat, n'a \Tut să vie. Azi, şi ei şi ele sunt C{,HU~}1. şi pulbere măruntă - .r' 
la biserică. IDoar tu ai f!1ai rhmas, ca 'ntr'o poştală ilustrab'i JI e 

Cetate in J'ul!Hl, dantelată, SUită'Il vârf de munt~ 
Scuză dar....-~ 
:- ~um !)e poate ca mi-~ vechiu~ ............................ eoee .llihaJ'B . r 

lUI client al restaurantulUI, să Illi ""~~ ee: 

• ~n~\IIU 

se dea numai o bueată ~e c.arne în Trei poen1e de Cră~ U.l 
A fost un vis, sau o poueste loc de două, cum se obişnuia? - p t Ci 
D · . S· d b ~ ue e ru lIorn'" 

!li care mI-a rămas "hazaica", - cuzatJ , vă rog, 8r urăbl''':\- Cal ind ' 
Şi-o frază spusd prillire lacrimi . sa ~ uitat s'o taic în două ~rnca. ro f C 
"Bine ai veni/... mânca-l-ar taica". i Seobol'âl-(I!( serrJ'fimi, Zâmbet dill scutec de 

CONSTANTIN BICA : Conversatie brltanlcd Ac pârfii de ger, lmprdştie lislls 
Lin aş/u'll pe inimi Za/'ea de argint de it 

I 
- Draga mea. spun~-mi. Limpezimi de cer... Sa 11rcot mai sus, 

acum un singur cuvânt, care < 

I l:lă-mi înfioare toată fiinţa. Din răspâlltii de Iwt/iuii 111 ItaI/prea numai colir 
rralUor mei - Stuka! Vlulflri'f. - i/lcet - Şi .~l)(Jtrri de eâ,l/, ' 

j I Crengi de m(Ir !JI's(e grădini(. . .-~ Sulleiut flren să s'opri 

o zt de traeinD 
Sti net, dangăt, clinchet de zl1rgă1ăi, 
Suflete trjste 'ngl'opate'u ne\>.:oi, 
Caii· duc tn !,:-oauii, să]):;le spre vis, 
lin tânHI' îşi ~('rjc pe-o foae, trecutul invhlS, 

Fulgi de zăp:3.dă, tristete şi frig, 
Amintirile Unen~lii ('fl'n suflet se 'nfig, 
DOI'uri adolestente, durere, iubire, 

/ IlCelaş . Şi culmi cu br4det .. ;. ··_.!;F~",;:::;('rr"'s~ 
- PesflO Ct1!cva zif,! n~ /Jom sdr. . Imn de slau{i se ill{il'ipă, S/(WtI uşt:;'~·~le pe inim' 

! bători nunta de argint. Lcrui, Doamne, Le,.... Limpfzimi de cel' .. , 
l' - Ar fi mai bine 84 cşte(lp:ă Încl1 \·ia/a (/slfl e 0, cUpă, Pâlcud miri de seral; 
j cillci (mi şi dunci putem comp.nwra . Floore fW·ă lujer... Lin câll{u~ Lerui-Ler'''1 gă 
rdzboiul de 3(J de aiii! I Crăciun Intr'un sQDolorlu . ~e I 

I 1 ~ u 
Prevedere Ascultă, eoIindul nostrU în foşnetul de nea . t d 

! Cât de lin se urcă peste păcllll'i de zadă ... ;' erij 
-- CD·i cumperi soJ.iei tale de I lin iarna aceasta de ivoriu şi baladă· . '.ste 

Şi goândt1ri risipite iu vis ~i-amăgire. 

Sunet de clopot, chemare la l'ugă, ziua ci? 
Suferinţa; pare că ne subjugă. I N'ki qunpiîr nimiC', îi rlau ~' ~:lrb;ltO!~_~"l~~l,~:_!ăr:.~~ stea!.. . :e .( 
Hai să mel"gem să ne rU!!flm Iult.l'î.t:l,..,..S,---~---r.rli:':~·~~~ă~~·~~ttii~~~I'!I~:,..,=~·. --tin- li11 ,r~h('.;.o.T' ~'llnQn.1, . lel"""" DPa/(Ui in il?! 4ra, ,. <v , J,im, ca S' ·ml pO~ a Qlmpar .. <O'C"" . o ~ _ u 
E zi de Crăciun şi Doamne, e frumos!... mie de ziua inca. Num~e '15cmuaje şi îrigeri mari-de vată !,pril 

'l'ltf Mihăescu.Răsvad Vino. Ulai aproape, cu mâ.na-ţi catifplată. ""',,ic 
MotIvul Culege cuvântul agonie de stins,..·!: If~ 

V A C A N , E ' Imi parC' {'lIBos{'ută icoana luminata;r------ ~,. 1 
- l;as?1, Puiule, nu mai plânyc,j l - Atât argmt şi zale cine a adus_ M4H 

# t 1 J M f Cret eu toale cd mdluşica a ci1zll1 de pe, Şi-a impre8Ul'at fruntea lui Iisus? .. 
,ro e u _ o~ D nguş scal'd, nu s'a lovit ma de rdu,· - . 

..... PrivireR mÎ-i aCUlll·..o rană 'Sânge·rat:l. 
Pe drumuri <le legendă, CI'ăcimlUl viile iari1şi - Păi, JIU de aceea pldHg. Imi j 
Cu scutul'l1ri dIJrnoale rie crin/ec şi lI/mitUl I pare rdu ro, n'am put~ sa Dild cr,1n 

--

.. ~- .Kscultă numai co!indul, în foşnetul .yp. nea i 

Şi undeva deparle, peste tristete(l noastră, IG cdzuiI.'.' .' ~- ~_ .. -
CopiUfria Inoor,e --, alătul~ea, rn lintJ~ --"'~--" 

: Citiţi Si răSDânditi 

Cât de lin se destramă pest(\ TltiY-.W..€le zadfi' 
In aceas!ă iar~l.ll.-de ivo~j.~,arac.H'l ~ .~ . .ee 
Sărbătorlm .~ul'ă I1lCl o stea! .••. ~ -'~" 
,Crenul de lumlnd C] Vacantele dtHtIIllICI'CI, cu jocuri minunale, 

Cu gdnduri prinse'n cOlbul aducerii amintt'. 
R(~varsă pesie suflel aldlea daruri grele Frontul de UeS1 

Florile rar-albe, . Crengi ae busuioc 
Florile de măr . $; rlol'i de iasomie ~ a 

Şi plângem - penlru ~eacuri - pe clbele morminte. Presare-vd pe suflet: Aducă-vă noroc, 

Petre A. Bufucea Pace, adeuăr... Zdmbr:t şi bucurie! ... 

- an -- =sz 1 
La Bucureşti, a apărut dlbr zi-, AZUR ŞI OTEL faţă de ·n('!~P(':~~·î~~t'mu~Mre-di"rU 

le!eacestea încă un tratat de lsio-iA' I'O!)" ?cmIlRte--ron el!limar~ 1 
de a liIeraturii române, după cumi ulSTORIA LITERATURII ROMANEle pocziilu din "Cadran" semnale. I 
se constată, cam imedht după apa· ! dimirV.~I·unca) {,)ţii de ab3c 
riţia celeilalte lucrări semnată de l' aemnota de MIRCEIl STRE'''''''C şJ C. DJI'" P.IINTJlZf.SCU-' nor Vuleriu Cârdu, ·C/Jn5 
profesorul. G. Că~inescLl: de format. . - ~~embrl~ J9~1 - Ed. POde~Du Buc. -:...-, . . - - I (ZO[!',. Pl'/Iel Nede/,cu, 1011 
mărunt, ŞI in edItură care este ca j ... Şl dacd ar fI lllceplll cei bme pe lWI ne mfercsează /lum(1! ade-' STflEINOL ŞI C. DAN PA!\T.\ZE-, JI!hw! Blic/eseu. l' lorea Crel 
şi particulară, Podea nu. , pregătiţi sd facd acest prim pas,· vărul, alături de care nu I om mel'- il scu. ~fai mult, se .adaogă că, in: Con~f. S:ilcia, şi l'hiar acest • 

Autorii lucrării alât de revolulio· i l1WIlC(! 1lu OJ' fi IOlii Idiw·ulnică. 1 ge nicicând. matel'ie de istorie a literaturii 1'0- al nemii noastre VIRGlL " 
nară prin condiliuni!especiJle jn I Dor ...• uşa. mai bine nu apăreăil.; I·'a~ă de ~ccastă rxpunL're AZUR mâne neavând un manual (lucrare, NIl!, despre cal'c se amil _itc il 
care aparl', se explică, în "PI''?faţă' i Saoonful Ovidiu Desuşi!lll!l incepII-, şi OŢEL nu fare nici un fel de re- i tratat, etc.) judicios de dată reeen- mai ca autor al unui ~ă.(:.a ( 
astfel: ..' I se publica/'ea unei păr/i din magi-. zervc, Lucrurile stau ehillr aşa, tă, necesitatea unuia cal'e să pre. drti , fără a se sW" a mml. I 

Am socotit că lIpseşie flMI'lOil/lU!; sirallli său curs, daI", moarlea fui-: cum le infăţişeazl autorii: MIRCEA zinte chestiunea la zi este mai mult' direcţia personalit4 1 sale - o P 
~co~a: un breviar li~el:~zr, care să i gpl'ill({u-l, /lIi 'au npdrlll doud vo-;' , decât necesară, Consideraţiunile -1 ne~ .noi --co.~ârşitonJ'e. In .. " 
1IlIat'$.eze I:e. scurt. Şi .Hmped~.,toa-. . lume. ~ • apoi _ antig. calineseiene le sus.! laşI hmp, .se ~la~ f~c.e tlo~ Q 

ld osuilda gandullll, ŞI (, SCI ISlIlm î De curând, o impresio)Itl/llld lu- I 'srl'iell! in prezent deocamdată numai, B. Cor/acm (ll1s1gl1lh~lIt rT, ""~ mlJ 
l'{Jmâ1!es~, dda primele incepu/uri 1 rrare, mare ca formal şi lruln'!l'oasd : : prin atât p .. omitându-se O reluare! român), COllsi Milca (mLr.cf'l J j 

pdnă aZI. i În pugini~ ne. aduce In I::~mea zile- I 1Inl)"ul1 "iit?J" apropiat, în e~~enso, < care l-a ,lu1'at post, .. fl:or~~~~t 1 
Timp de aproape patm<eci de lu!, de rw:bolU cO/ltra ]lVlllelor co- I l! {'U prok\ ŞI capete de acuzalu. 1,. Alcx. Călmes.ccuu» .. )Pfi Vl.n~" i!:u ' 

ani, nu am avut decdt ',·'.Irle!l de is- {/'opi/oal'e o inşi/'uire de nume s/rdi I Totu);j lucrarea domnilor Mircea· - zice - ~tate Ip·,d, . 1 
tarie literari'f a d-Iui Gh. Ad,lmcscll, ne" (Ulllre cele cari ne-li Il stricat \ Slrein~l' şi C. Dan PantazesCLl pre- ,(jrtico{ele~e de zia.' sunt ~ \ia, 
(,~' d'!l~e u.reş"Ue, ea !l~ «·atalo.g de limba şi sL~fletul. SI/Ili figuri. de I I zint~ şi l.ipsuri, chiar dintre cele' gin~ tMtii. in s('rjll~1 romd:"~~1~t 
llbrăne, ŞI {ară enluziasmlll Imcre-I yhetlo, CUI'! nu oU comun cu limba: I mari, cari întrec scuze >Ca: Ceeace! Esrecaz.ol ... 4'ntrd)~m. P tţle 
fii:. A? tr.~cul din (Jc']lIsIă .. lucrarei noastr~ decdt () aşezare pc. acest; 1 am urut noi a fost sd ddm o schitii. 1 ri;- creg. 4.Je lor ~onvmş.1 c:'F~}fec 
mII ŞI mII de exemphre, (u'tdcă o . Imn ŞI fng(Iduilol' pământ. Alitorui I (concluzii), sau: LIPSURILE, le re- . co!,~~ ~. 1. Vmca dlll & [>il 1 
aUd ~leuul nu găs~a. . ,ei - !il. ~rof. uni!). G. Cdliu;SCll') cl1no(lşlem ~oi inşi~~ {idem!. ;~~~.lgi~l. inalt~ de, r~~~/ 111\ e . 

Abia după răzbOI au lJi'f.HI CII ('0- - Il SOCO/It că, este bine lli'f.·, aM- j Celor dOUI preţUltl autOrI le spu' j't,~c:e pagwl ~~n itc ~_auz. 11~ C~ 
le unii d.j~tre ~!IllOs~ăt{Jri sef com- i furc lui Em~nescu, Goga, Hoşdcu: j Ilem convingerile .noas~re pri~. ~- i c?Ylte-cn~leZO-J:dOyeştl? :t~a 1- }< 
pună nOf11 Isforu de :lli'/'fllrlră româ . Radu Gyr, ŞI altora, pentru ca să-I j f CCHsta: nu poate fI o Izpsd (nIC! de . Sl domnule 101 toale :le S '\a 'i 

~:tfct'u~~~~:::ă,r~:~, p~~l;U.~~;~; :;~:~/~1 mai şf,im ce suti.~'I.ctii, şi: ! ::~Ol:::a~!~o:~e ~~ u~e~is~i~~!n~;~~ldes:e;:~:?ins~ c; fn Cllrâ!l~~Jăl C 

de acest gen. , Şz mal sunt ŞI alte lucrarf - şi I I (alIas Gen Dum1fresclI) anttna110na_! TRAIAN MIHXI Iraf 
Intrecerea Il fost aproape comică. 1 incă poate_ vor mai apare -, dor l Mircea Streinul list, anlipatriot, anti (cum să fi spu- , (Continuare tn pag. 3-a) ~ari 

i 

i 
\ 

~-



cembrică, 28 Decembrie 1941 .. -----,monumentul lui '(mlnr§(u 
- fragment 'nedJt-

~rit şi tu şhli rălăcit ca mine, 
Inhatat de vise i';\i dOl'Ht'i cristaline, 

..... un mare geniu, un zeu al omenirii .
i OŢE stăpâ.nul muzPÎ şi H'gcle gândirii. 
--.:....; 

l~ 
FRONTUL DE VEI'! a 

----------------------------------------------
Ş 1 MĂIl,UNTE .e 

PET!!E A. BUTUCEA 
IWMA.S BOC/\, oiirm'll ca c:rpo- iubirilor discrcle, ,tII'! gădt În//"o 

ncnt al unei generalii !loui, este un l'euisliJ, apăruid ucwn câtut1 vreI sw'u poet al dOJ'urll·)r mici şi al mc, aceste acorduri clar~: 

r ~! Când voit! pUt.l'a cl'edt" în visurile mt'lc 
r schimba oda~ă in albe floricele 
~ri să-mi fac mie o splendidă cunună 

'/zele de SO'll'e ~i nn Jwcle de lună, 

'j: .,Eşti mai irulll,)"lsă, mai senină ca luna, 
Ai furat inima dansatorii or Gl'flUna .. , 

PCI!ft"11 Ihl<:III"f.::· I:O<l51,"/Î., p:'r~fr:1 
visul şi dure/'ca Înfrdfit!l tft c/as:l 
4-a B şi pen:'ru năzuintele curi au 
"UUlI/S acrk.'şi, Thrudor il.1. Iuănc

seu, - primeşte m/dul meu sulut. 
1 LlE POPO nCl, prielenu! nostru 

poet, de care o durCroJsă barÎt'r(l 
ne desparte, rilmâne ace/aş vibrant 
poemificatol' al destinului men'l! 
dureros După aparitia a două căr
ti de talenl, "Suspillele :.usti'l!ui' 
şi "Suspinuri mdngăillte", peste lIU

mde 111i Ilie Popovici s'aşterne cu
minte praflil uiftirii. E dureros, 
dtll, e (ldelJrlral. De altfel e recuno
ştin/a de totdeauna, pe care obiş

nuim s'o avem faţă de acei ce ard 
şi mOr pentru frumos, bine şi ade
ViiI'. E sing[Jl'(/ JIOa.stră mândrie. Să 
lIe fie ruşine! 

i -t visuri clare în sufletu'-mi roiesc 

(
' ~ a lor lumtnă prea mult mă rătăcesc, . , 

tul meU luceşte ta aurul curat -
jl'ca cea pustie a plânsului cântat! 
j , 

rupt1lre! Spune-mi: să mai cânt pentru str'eini?, 
Ul iei 'imi umplu calca cu pietre i';\i cU spini .. , 

fOci ta-mi liră va suspina mereu 
tunt>le aroare"'ale sufletului meu!". 

tă. ! Ilie Popovicl 

~~~oe~' 

Pe parchetul dragostei alunecă beată

(irădina de lin,'ri tr.nHlafi ri fermec'ltă. 

Sala- intrca~ă·i 1111 parc uriaş-
Danst>4\ză ;1.lci :.le Îngeri pătimaşi-, 

Plouă orch~'itr;1. iubiri peste sală .. , 
Genuna, - de lOC eşti rază pală!"' 

ZAlURI.4 .\UNOLACJlH VOJ'bUtd piJ ce şi-a logodit lJisul cu plecările 
despre "iubire«, amorul ŞI crimele şi l'cvcllirÎ/e mer~u ace/eaş, prie
p(/SiOn~lte" spune; .,Iubirea e fJrie-, tenul Tlteodor AI, lvăllt'SCIl s'a re
lenia de/a bărbat 111 bărb:d, deLa Iras intr'un sat btbtuit de linişti, de 
femee la femee, dela femee ;a băr-: w:de ne trimite - rar - florill! su
bat sau invers, fără ca poftele tru- i flefului său. DeşI modest, afirmăm 
peşti Sel Hibe v/'e-o ÎIlrăur~J'e a~upra I CII desăvârşUa incredere că Tlle-
iuc,ireÎ sillcere. Du/' neS!llci!/'itulea I d Al 1 v b' . 
1 ,. .. . b' d i e o 01' • uanescu va IrUl. 9 Ol'lel PUS~II I'upe III, (/'t~a In r' Petre A. Butucea ~t~ Jele. pantofi Si sosoni I 

~~I bogat asortlmen t la indivizi, aducând {n bClIl iubirei - ~~!;j ... Z7S~ .. - .... IfIIIIII .. _.ţtlinnnnlilil--.zrrzr:.J·~i?:lIIiIiI;I---~-... IIf.i&1IZ'""!llliIllil""'~ __ .. t..,..:.;;,ifiI.III!II!II. __ "_ 

~I' ',Clarac:c 
"Gel 

de 

olil 

ARAD •. Gen. Berthelot 6 
Telefon 19-59 

Avi z 

ura, care fn unele l:azud omul fşi 
pierde rationa/menlul de 11111 cwHi
zat, trecând la origin.:lI!1al.'u Irli de 
wn din epoca preistorică, fn care 
olnlll era fiară şi (llawi săvârşeştr 
crima asupra prielen/l/'li său, SOU 

asupra prietenei,' pe ctlre « ivb!l-(I. " 

A80rtiment bogat 10 articole de birou 
rechizite şcolarp. papettlrie, CArţi literare 
româno şi stră;ne, p re ţur iri x e şi 
sub or'e8 concurenţă găsiţi numal la 

I r\l LE R l' ;.i" 
llllrc amor şi iubil'e e filare dfO- -~~ _______ ..... 

sebire. Amorul, bleskmtl!ul de a- Librărie şi papetărie Eu·gros şi Eu-detaU 
mor e Legea Naturei care ordolla propr· n Al'" il ~/lN ." NFJltilJ 
neC!'sitfl'h'a corporală {te a·şi maIli- '. • i' lJ..Io1 $1 I:C. L 
testa plăcerile, t{i,WSI!utc(/ C('/'po- Arad, Bul. Regina lliaria 28 
['ală e' pr'ovocatii .II' ya:de epwii TEL EFO N N r. 2 0- 6 6 

l)rÎ duce la cunoştinţa pro- : tâmpinăm cu ridicarea gu- perlm'boţiei, care cer ca - ia Irgile •• ._.rIlll7 .... _. __ -..-_ ... ___ ..... ___ ... _ .. _ .. _____ : 

l'i10I' de imobile, că in. noaieJol' menajere şi pentru !wturei - lumen sd se {nnt'.l;tească. 
im 'mitate cu art. 87 din: n putea servi ono public cât !lmorlll se manifestă numai dela 

amentul de taxe şi t'a~! mai prompt, rugăm proprie- bărbat la femee sau dela fem-!e In "ISIORI4 lllfDllIIlRll RO~JlNf" 
ali U Le.A., sunt obligati să : tarÎi şi locatarii de imobil,~ bil/'bat şi lIumai (n Umpul epccii (Urmare din pag. 2-a) 
.. ,/' .gă şi să depoziteze gu- i să-şi procure ase~enea cutn perturbali, când persoona e reJll'o- I J1ir(,l'a Sireinui şi C. .Dan Pallt<,~ cauţie în prima editie; ca şi tum 

~e menajere într'o cutie: tip pentru depozItarea gu- Juctivă." \ :cscu Vor scoate a doua ediţie a ar sta cineva la pândă să ..-adă 
r i. ~ unde urmează a fi ri- 'lloaiclor menajere, până cel CONST. PL'ŢURE.1:'11'U, n. ia ?7. acestei lucrări, după cum dau să dacă nu spun ceVa mai mult de-
t .~ de personalul Intre-i mai târziu l~ da~a de 1 Ap~i- .lUgllSI 1882 fn Craiova, ne trimi- 1 se înţeleagă în Concluzii. . rât trebue. Cu alte CUVinte, să fo
;'erii Comunale. : lie 1942, satlsfacandu-se prllY Ic car/ea sa de curând ujHll't!:ă "Pi- i Cu această ocazie, autorii ar tre losească mai multă îndrăsneală. 

!ste cutii tip vor fi con-; procurarea acestora condi- ciUuri de roud". Pentrucă na e nici, bun să-şi ia inima în dinti şi să . Istoria numai şi num,li din fn
:e din metal şi s~ pot! tiunile de igienă, iar de altă timpul şi nici locul de a comenta.l fie tot mai severi in sele.~Iarca drli.mdi s'a născut. 

~r~, COlltJ',a, 'Qit.... ·.li~"partti se va uşura' şi raţiona-'! /lolrlmrrl, reproducel!', ceesle V'I'Slil'! valorilor, lol - desigur - pe acc- !\ Pentnt AZUR ~i 01'l'l" 
',pl'mderea ComUnala, fle : r . d' . t sorta I dedicate "Că1ătoaret' • p. !i7: laşi principiu al naponalilă\ii - TRAIAN .\HfUILESCU 

J. .~' iculari. după modelul II Iza J'l' lea,rea ŞI ran p - I " ... Dar vino lângă mine·o clipă, după care _' credem _ s'au 'ghi- i ') Adaosul nostru spre a fi recu-
r I ..1'e 1 C A rea gunoaIelor 1 1 făr~ . , " ~ - U\.' " . l' ~ ., .' Poveste du Ce ' a mal"gnn, dat cu multă foarte multă prC- noscut direct de bunii români. 
~ de greutăţile ce În- Direcţlunea Tu, ce.ai fost odată, pleci tn pripă' , 

_ ~............................................. Uisilndu-mi, scris, trist':le pagini." ... __ a. ..... ___ ... - ... -.... - .. - .... _ ... _ ..... __ .... ~ 

S P OR" E S E I '1' Z II Asupra d. COIlSt. PU/'11'l'(lllU,. c(~re I HOTEL· CE T AL AROD " • \ este UIt tulelltal poet al proVlnClel. .' .. 

, . ::!Iem:~:~:: ~=~ ::e!:=::r~~ :::~~~ d:r~~:t, ~~!:~ ~~:); ~::~pe~; - curând - CI.l o cro-
fi' AVIIJll'l IAN(U. UogA 114. Faur, magazin de piele (. P d P MACAVEI 
~ ............................ _ .. _ ............. TllJ:..'OJ)(m .lL, n.LVESCU. du- rODr.: r. • 

pll inddungi l'iiltIcil'Î printre O(lme- (olorller , Apa (orllatoore I (onlor' , 
r. 'j- ti;' trişti, r"'uÎIIe Iti .mii de ollădaltl, p t - d t otel Vulturul' Alb S •. A. la O (~opiWrie scu/uI',Jltl lle meiea- re urI lJ) o era e 

a lor i fer Apă rece şi caldă guri -tllÎrllbovitene, Î1lll"r:ll (}/'uş In - d u d • A RAD cal'c IImtÎlIdoi alnsclllg_!/\ll şi am . 

Curat-Conlort-EfUn tJlUns IIi' UN/IlŞ mumwl de elev vi- Un campionat de şal) 
~-------------------------------------------------. slltor. european la Sal:burg 

Dupăc-eşi-a impăcat J.oml'ile, du-., -diJmilOlil mlllO(fş1e 1rolltol de 
narăJ . milrtorl ŞI s(n,mbul de: pU1Clln1re 
~ate' Dtlf!ll, (rooUu ŞI llnt!orlil . 
.,ns 'Un. 17. (UTA). - Prin I cest scop, reprezentanţii mi
~~el medi.ul ca.sei de scont grI' I nistel'ului economiei belgie-

, se face posibil \\Il ,ne şi a ministerului agricul
')' ib de plăti, îmre b;l1l •. 'a: turii Ungariei, au avut o in-o 
~te isiune din Bruxd !-;>i; trevedere la Berlin. După 

n~~4a de stat croată din Za-: cum comunică "Belgien Han 
nll. I 1 1" . d pe de o pat'te, şi o ac- i t e organul camerei e eo-

similară 'intl'~ Belgia. mert din Belgia, reglemelH,a~ 

(ESS), - Intre 11 şi 25 Ia- !partide fiecare dintre urmă
........................ : nuarie 1942 va avea loc la! tOl'ii: campionul mondial dr. 

I De CRĂCIUN Ilsalzburg un campionut de.!Aljechin, fostul campion 
! ~ah de deosebită însemnăta- mondial dr. Euwe, I:hallen-

GrlETE '.te, organizat de asociatia şa- ger-ul la titlul mondial Ke-
PANTOFI I histă oS. Reichului. Este VOl'- res, invingătorul în campio-

'GALOŞI i ba de o luptă intre cei mai natul european Stolz. cam-
ŞOŞONI I buni 6 şahişti europeni; vor pionul Germaniei Schmidt ~ i 

BOCANCI . trebui să joace câte două Bogoljubow. 

şi tot feluri de articole ) . 

::SmOdl! b~~~~:~~ ( Il O O II Ili de (II A ( 111 N Şi II N Il L N O II : 

Apponyi Masini de scris portative. 
toc uri r e zer v o are. , tlo~la, pe de altă par le, ; rea curentă a schimbului de 

~ mbul de plăţi intre Bel .. , mi:ll'furi între Belgia ~i lTn-
:cfJ ~'i CroBţia, trebUe să fie. garia, are valabilitate până Arad. Bul. ReU. Ferdlnand 1 
~,~ it prin compensatie, din la 31 Iulie 1942. Belgia trc- i 

găsiţi in mare asortiment cu preţuri reduse la 

SZEGFU ~ , .................... .... 
( irul' 'de măl'furi pentru bue să livreze inainte ue 01'1-

li \ia, fiind d~pendentă de ce produse industriale Unga- 4rloDIzortB f(OnOmlel 
n.!sr'Imul' liVl'i'trilol' belgiene rîei in timp ce statul ungar, (rODle 
; nU'~ţiei SchimbUl dl.~ pIliţi :va exporta în·Belgia mijloace l' r t C· /. f t '/i'l 
~ • .ar '. . _ ,. i. .", n Il ref/ga roC1 le au os llliUiI 

Arad. Strada Brătianu 7 
TELEFON: 11-44 ,FadfectUl'ază prm banc~m; alImentale .. ŞI ~m ~lodus:le circa 2000 de comisari, pe Idngi1: 

ânl;txel. :salc prOpl'll marfuri esenţJa- ,1 întreprinderile eV/'I'€şli, O lreime i"-__ A.-I!A~!DIIi!.IE!~_iIiI~·li!IT_W~. ______________ '; 

r n'I\ cadrul tratativelor ee fi le, pentru aprovizionarea Bel I dintre aceştia lucrellzif tn Zagreb, 
11~ 1 G . . . gîei : ul'mea.::if San.jevo şi ((poi Esseg. J oe Între ermallla ŞI • .,." . " , • 

a, 1 . • . , I De asemenea au fost duse Cel mal mare ~Ioce~t .de capII al ! (ESS). - Cu OmZH depU- ID"', iar teava are un diame-

o Duseă' de 187 kilograme 
jal'la, au fost stamlIte o. tratative economice şi intre evre~sc a !os~ l~vesllt ,ln('omet'~tlll nerii armelor la Dijon, un ne- tru de 9 cm. Este vorba de o 

1 d'\ă de măsuri în legătură' Belgia şi Franţa care au a-: I'dll-9r ?Sj DllI~'~. I1Itr.l'pn~dertle m~! cuno~cut a ~epus la politie. o pUŞCă construită tn 1851 de 
:..ES~ , ." I , '.,: ust~1a e apr oXlmuiw 120 pot fI I puşca, care lese cu totul dlll fabrica de tu'me dela St. 
) frafIcul de mărfU! 1 dJlltre i Juns intr'un stadIU dest Jl de i conSiderate complect sau ftl porle i comun .. Arma e lungă de 3,60 I Etienne. 

t<'ria şi Belgja. Pentl'u a-! inaintat. evreeşh. 'metri. cântăreşte 187 kilogl'a- I 
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Se aduce la 
cunostinta anar. 
public, că "BARUL FLORIDA" 

\ 
In urma renovaţiei şi aranjării loca:~ 
a început SEZONUL DE IARNA ': 
UN PROGRAM MONDIAL in fieG 
seară cu începere dela orele 11 1. 

(elebrul JAZZ fAtiUIIJDA·'I\'AtiNfll \' 
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- p 
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Socialismul biruitor in Europa noua 
Fortele de muncă străine In Germania 

Războaiele trebucsc câşligate nu locui o singură lipsil, pe car.:' o experienţe şi im'aţăminte, in ce pri 
numai pe câmpurile de luptă,. 'Ci şi . creea acest război dus pe spa~ii a- \'l'Şte muncu, l~ei cari lucre~ză în 

J -._ d • 
De sfintele sărbători vizitaU magazinul \ , 

edrea 
ARAD, BUL. REGINA M_4RIA NR. 16 

~ 

unde vă aşteaptă un asornment bogat in stofa c~ 
preturi moderate ii 

in uzine. Aceasta însemnează că o I tăt de înlinse din cauza polilicii mctalurgiC-·Suu cOIlslruelii, ori <,hiar I 
armată modernă de milioane 3re i Angliei, dc il creea merru noui! <lgdcultură, se înapoiază acasă t"u 
neapărată nevoie de o mare fart ă I fI'onturi: lipsa de oameni. GennJ-! un capital de cunoştinţe şi expC:'Îl'n II 
de muncă in spatele ei, mai ales a- : uia trehuia să ţaute chipul in care I te spodt, Care va folosi celor din I 

tunci, când este vorba de un război : ~~ ucopere accastă lipsă. S'a dove~! jlll'ui l~r. Fi~ca~e di~tre mUlleitorH I 
de propor\iile acelui actual, care i (lit necesul'ă aducer('Q de lucr,1ton celor 12 naţlUlll, can lucrează în 
este purtat pe nesfârşite. Este suIi- I sh"ăini Ei vin atât din ţările c<lri Germania, au· modul lor de lucru... b F. __ ~~~ 
cicnt să amintim de starea drumu-au declarat războiu Germaniei, ca diferit; fiecare inv:aţă dela celălalt ce 

rilor in Uniunea Sovietelor, fără a Franţa, Olanda, Belgia ~i altele, cât este IU<1i bun şi împrumută celui'alt Traficul poştal f~Urope,~'~ 
mai vorbi de distrugerile totale, pe şi dintările prietene, ca Italia, Slo- Ce are mai bun, Pentru diriguitorii ..... 
care le execută în retragerea lor v<tcla. }lolllânia, Ungaria şi Spania. muncii din dif~rilcle \ări acest lu- ~ 
lIrmatele lui Stalin, la ordinul ace- Astăzi muncesc în Germania 1,5- crll okră U1l intins câmp de ac- 1. ' ".' , • • ,,~, l\l>\ 

ll1cepdnd cu dala de 1 lanU'lrie nia, I'sle aeuIII fi,ruf lw~ 

stuia. 1,7 milioane de lucrători străini. ţiune, spre superiorizarea metode- 19'12, mtra 1Il vIgoare noUl acordUl"! S1Illt În curs tra(i1ih..l 'un 
asupra traficului poştal dintre G er- 'ă 1 f ' ~"' , \ \ . Cu cât spaliul -cuprins este mai Germania a putut recurge la r'~ZCl"- JOI' de lucru În toată Europa. , ', se aJllng a o ex ll.,'"-'C (.l \ Ic-d 

J mama Şi Italia, care aduc o adap-" . J 
mare cu atât e nevoie de mai mult vele de muncitori ale străinătăţii, I Cu lucrătorii spanioli, dintre cari t t 'f 1 1 t 'f I 't regula/'! a,~upm tufw'or state l 

' " " .. d . . l' 3f 000 "1 ~'l are a an e 01' a an e e !li crne. <'lement uman ş] materIal Oamenu (undeă avea cJa expenent a acr or I CIrca '), au .ca cat pe pamall~U P t t " t' I'opene. aşa incdt Irufic
t
l/ pOŞ 

, . , , , '1 f' '1 " ar o pen ru SCl'ISOl"l rare se 1'/- , trebue să construiască drumUrI, aşa numIte "grupe "ol,anle de lnUrt- ,(,crmanH'J a s arşIlu lune1 Not:'m- I t f It l' t' î G 
" " , , f '1' il' 1 '1 I ' mc 11 a la sau nvers n el'ma- ropean sd fie cu 'JIUIt simpi el bărăcI, parcun de automobIle; el elion" Acestea au Ost uh lzate P<'U ! ll"IC, ucrun e stau a Uel deeat Cu 1 lit 

trebue să repare incontinuu mate- Iru întâia oară atunci, când Adolf; cdlalti. In I1l
J joritatea lor ei sunt ( ;.1/ d O urii ~ cel~ mai. Potdvite,--;;aî-p~efe~.;te şi le. 

riahll deteriorat. Sub acest aspect Hitler a preluat puterea, şi când s',:1 slwcialişli şi au contr'lct de rămâ- 'li ... ma] eîtme de CrăcIun la Drogu~(lp 
problema elementului om se arată pus problema slrângerii de pe dnl- I nere În Reich doi ani, nu 6 :ulli ca V O J T E K & W E I sta, 
ca una dintre cele mai importante muri a nenumăraţilor şomeri pcn-; ceilalli muncitori, Ei sunt deci în 
ale războiului aclual In rândurile tru a-i incadra !n economia activă. măsură mni mult decât restul IUCI'ă- P r o p r jet ar: 
c~ urmeaz~ vor fi eXP:I~e condiţi!l- ger~,a?ă. Expe~.ienţe au. mai !'tr~ns ~ iOd,lol" str'ăini, să ?articipe adiv la L ADI S L AU. O Il O E L ~~:I 
mie, in care ea este prn'ltă, precum SerVICIUl munCll. cum ŞI ope!".l\IU-, scJumbuJ de expel'lenţe. • Arad, Bul. Regina Mflria No, 24 _ Telefon : l~ 
şi măsurile care au fost luate pen- I nHe pentru construirea liniei Sieg- Specific este pentru viaţa JllUucÎ- I . 
tru solutionar~a _ei in Gern·~ania, . i r~ied. ~ân.:i acum 12, state ell~opene Il?dlo!: s(p"~ini ip~ Reich faptul că, It. 

Cu O sălgumla fără odihnă ŞI şI-au trimiS 10l'te active în Relch. Tn l't trall'SC III lagare comune, unde Pentru târgui de mostre din leii ' 
adesea cu jertfe, lucrătorul germ~n 1 timp ce f.~m('ile străine găsesc de; L'uH:Iiciază de toate avantagiile ca-
a luptat şi ,a rtuşit in anii de după lucru in munca mai uşoară, de pil· ,.·c stau la dispozitia muncitorului s'au anuntat 7.000 de expozitiLI 
1933 să transfOl"me o economie pn}· dă mccHnica fină şi industria ali-; german: ateiiel"e propl"ii de croito- O cl/I'd record 1 CI 
buşită intr'una înfloritoare, cal'e a mcntară, bărb31ii sunt utiliza ti mai 1'1(', cismărie, etc" asistenţă sanita-
stârnit admiratia lumii intregi. Ni- cu seamă în construcţii m('talllr~ic('. J'ă, (>()sibilitate de a-şi petrece liber Berlin 19, (UTA). _ După din primăvara anului In~~ 
meni n'ar fi pulut crede că, acel: mine şi agricultură, ' d~lp~ plac, ş, a, m, d. In timp ce de I cum se află din Leipzig, s'au, Târgui va fi complectat t 

popor german sărăcit să fie b ~ta-! Cei doi ani de experientă În H- ~)Jlda francezul in cea5urile lihere. anunţ.at până în prezent pen 'tr'o expOZiţie specială ~ SI 
re a ieşi biruitor după 6 ani de lup- .. cest sistem de activitate au dowdit Joacă eărti "belotă", italiauu1 f;lce! tru t ftrgul de primăvară din nată construcţiei şi cle 
tă cu atacul concentric al fOI"t~lol" Id , în :lfară de utifitalca 1ui iml'dia. ,mu:dcă, danezlll SPOI"t, ('te, Esl[' in- <"inul HH2, opla Leipzig, care de intrep.duderi EXIlOl-- ~ 
demoeratice, Dar toate sfol'tărilc' Iă, {~l <!('schide cele mai hlI'gi posi- I ter('sant că, "irlta tn bg;kc~~con~li- ~e '·fi tine dela· t--,.,1\lT~-+("o~ive' ale- ţărilor st ,.,; 
JueriHorlllui german, nu puteau în- !hilităli schimbului inlcmatioll:lI dt' Ilue un puternic prilej de apropiere la 15 l'\lat'tic, [ttât de i VOI' oferi o perspectiv:ă.;\\ 
'Ii.fII.jjt •• _ ••••• ~".~~aeoo •• ~.$:~·, ! a natilll:iIor: l~lU~iea itaJi~lliJol' utra multi expozanti, inre~i~trân~ 1 stivă aSllpra pro(~usej(/ , 

A Inceput tIrgui de lucărll p. t. Crc(i~n la .. ~m'tldcl~ ~1e "belotă" ale francczi- încât s'a atins o cifră record. Ilie. La acest târg se , 
. -- _ . 1· gc ~u!ţl romam, slovac], de., la du-se 1000 de partICIpanţI re a tuturor tărll-eta- l' "' 

B A Z A R U L ; wr. "t>hlbltează" lucrători de toale Aproape toate popoarele Eu- i ma. incă odată blocul 
. , ; ', • Il,a~iunile, tot ,Işa după ('um matchu- l'opci vor fi reprezentate la: de puternic, politic şi ,p . . . il rIIe de [oot-ball ale daneziJor atr~g târguI ReichuIui din Leipzig· mic nI popoarelor eur.f 11 

d8 "concurentI" al Tealrmui din Arad .: ~l~~~~'l~,k~:ft~~:~~:h o;~:~~Z;.ţi~eg~~~ r@XI(~@..llIIectrelel®:~O· &'n~I~li~i~~~~~~::srr~~~~r::l~:~~~~~~1 
Preţurile D088tre ieftine de totdeauna şi bogatul nostru asor- '~I"IJ{'şle de orgamzarea, pl'treecriJor j te un calendar de pere1e In mod g r a ... ~ 
tlment, sunt o chezi1şie el veţi găsll1ecare ce] mai potrivit cad.ou, 1:, U1 comun: de două OrI pe lună S(' G~@l'e;@'ID@.0~@XID~@li)~~_~~@Xe)~~<ire)@Je)~:P; ~~ 

I ndueu in lanăr câte un fJ'lm Ş1' 0- \:. , 
................................................. i v '" .' , .. it:: 

I data pe ,lună o compunie de teatl"ll- Cărtl flermane !2.h11l 

Statul I n o,-utDrul mamelorisau varIeteu In afară de a('['ast,~ !"'îeJi 
... '""'" ,. i l:lg:l'cle ~au. ·c~te. o bibIiOledi,con- Helnrl(b Sfrobtl: .. (lAIJDl DrBII ' necasatorlle . \In(I~~1 carti ŞI .zIarele, C~ll'e ap>ll" în E'dlt r .ll.t1 il 7lI_ 6 5

L1o 
' 

p8trllie respective. L:. U a an s. ~/T" _ UI' 

(ESS). - In urma unei de- ; oficiul ~a~~ntâ'~d~:-le ,~secre- Viata În lagăr este frullloas?i, llHli Ultimul mare maeslru a/ m/lZicii legălură cu mdndria mUZici2H~ 
cizii a ministerului muncii tu} sarqnll. Toa~,?- ,::olo-~pon- I ales l'a l'a, c<ln~ toţi "Iocuitol'ii" pun ;'ranceze, născut in 1862 şi mort in ceze. Sirobel renuntă apr il'\! 
german, a fost creiat oficiul dellta este secret.a. ApIORpe mână dela !lHln!! pentru aşi infru- Ilww .il-larlie a anului destillelv1", plect lct Î/lţdeslll p$iho/ogic 
Pentru ocrotirea lnamelor ne de nastere femeIle sunt 111-! mllsc~a hgăr 1 S· )/, " . 1 ' , 

ro ~. , •. •• " , '~' .' ".~' I ~, l~, e ~~~c"c m,uite u- 1918 - "maestrul, condus la locul documentele sd v o/'bească, 
casatorlte. Prm îngllJlrca (1.- tel nate mtl o cl1mca ŞI nasc găre unde s an ~nfun~at mlci eră " '. "[ 1 b b '/ '1 i l't ,1 [' D b t • f" , î d"'1 1 . 1 I -, .' . ~ '" . (te vecI In mllocu u u/ un OI' U-, / a.ea Ul e ussy nu ('s e 
cestUl O ICIU, femelIe ('are: n con lţlUm e ce e mal IU-. dJlll zook,/.(Îcc crescătorii de POftiT" ,'/ toc a' "1 a"e t' t să t IV ti' r d' 1 

~ ~ , I P ~ ~ ~ 18' !' nUl lor, mi", c. li Ş III a a n go CI n me lU urme-aza sa nască ljl nu sunt li n('. ana la val'sta de ' am,. hri. Iflllhiui <lI'lczien~ etc Unele d '1 . f'n 1 a tale f I o,, d Il t ' 
> • ~.' • • 'J 1 ~t i , .. , 1 r I . • , . . re ea ŞI ce e mar I e 111 ne. n care e sa eSUD a ŞI 
t ăsatOllte, prImeSC aCI sfa-: COpI U C:s e ngrlJlt (e .lcest I şI-au Creeat gospod,'irii crt'sciHol'Îi S ei I r'" d ă c m sc ,'e ~·t,··o- I / b P ld ă t ." d' 1 v f"' . , > un u u, up U II .J ce e ru. e ng aceas a 
tUrl şt aSIstenţă me h:a a, o ICIU. de păsări. de pOI'ci, grădini, " bel _ dl'şi a' trecut in istorie, este' mintiri despre epoca pielu 

l'get:)Meeeeeee~eeeeeeeeeeee~M De o deo:wbilă in:>emnătate (;,te, fIIcă foarte pujin cunoscut sub as-l partea doua asupra desIJol 

f •• D .l , t906 faplul că, lucrătorii ~lrăini se ;il~,c: p'ec~Ul adevăratei s~/e năzuinli G:- Iletulu~ modern. ~e~~ce nic~m .. 

N BLAGA & C S 1 N C - ajutati din plin de organizJlin ilstlce, Trecerea lUI in culeyol'la !de mIrare în deflllpilv, tlll1'u~săiL 
• o. • • • • nermană d î ~ţ l' • ..impresiDnişti/or", nu este pofrlpi- I winskij a fost unul dinlre l'f 'fi ." , - e a ""a a Imna ger- " : , ' 

cel mai i e f tin magazin d~ pălării ă 1 f . 'Iă ŞI tocmai aceasiif greşeu/ă vrea. care a recunoscill geniul Şlt'lC\8~. 

A"AD BULEVARDUL REGINA MARIA 24 poate face mai uşor, Jnţelegerea în .. Sll'obe/, De fapt cartea nu este o' ..1,lltorul ,acestei interesa~ 
K I N r. sensul larg şi mobil al cllvânblai,: lucrl1re criticd, Autorul voia sd lle conchide rJaloroasa-i l~!r. 

Ş j ro odă b ă r b ă t e ase ă man, Il dul acesta înlelegerf'a &e ,~·o combată cartea lui Heinrich :Walea lui Debussy, ;T~~' 

~QQQQQQW4HJ~QQQ"QQQgQigQQgQU~Q~;'KM'" I 
cnre să ducă la cunoaşterea recipro- .• dea doar biogmfia marelui compo- frază, in care se rezumif i9t mei 

(-r(~':l.rll~ aSUpra lui HOI"'-'r1 că şi împrietenire.a popoarelor Eu-: zitor, fără să ţină s~amd de ,l're- marelui muzician: "Debussy ati·· 
... ... U '"' u ura {S .... I zentarea operei mUZIcale a lUI De- . f b o,J ., ,., ' ropel, cap'e ţm la fnOlrca el eCOllil- : . , , . l'ai muzica ranceză de su '" 

Cu prIleJul şedl11ţer dzn acest an, I complect necunoscute pdnă acum, 1. , • . bussy. Cal·tea care te tmtlea::ă ŞI, ~ ~, 'cdI111~ 
a institutului care se n<.:upi:f de Ma-lIn momentul de fată institutul lu-· nud, socwlă Şl culturală. Este dru- te stimulează, este foarte bine ve-, ml'uellia stramd, ca ŞI de ~11 
:;(Irt, profe50rul dr. 'ichi~dermilier I crează la editarea t1ml:1J'ul~li Mo- I mul sigur şi liniştit ('iHre o 50eiaU- : llil(l, intrucdl in genul acesta n'a· academice, pentru a <O fltapol~l 
din Bonn, preşedintele consiliului zarf, al cdrui prim volum este ter-: Z,ll'e cuminte 3 conti!lCn~lIIui. ; {/pdm/ nimic_ pdni'1 fiI prezent fn l adevărata ei traditie," (RDV). ~I 
ştiinţific, a air[js CJtenţil1 asupra re- minat, Afară de aceasta se lllCreG-! ,-IJ 
:ultalelor interesanle, pe care l-fw i ză conform ordOllanlei Fiihrerului II . Toalete de seară curăţă şi vopseşte frumos .tl 
dat cercetă~ile de p~nă acu~ a~u- ş{ la o editie o(l tuturor operelor Ivi' ALE X A N D R U IT NAP p"~ 
pra marelUi compoulor. Mwtvmltă I ", J ~~ 1· 

t C eiă " t f 'fla I Mozart. Această ediţie din urmd va '1 . .1 
aces OI' er::: rz, sau pu Il .1 I I --. 1 t 'd t . ş' cu ă~· e stofelor ' . I t tci lă' t ' f > ă a""'re intr'o ediţie ştiin('lică ~l U1la n reprm ere p , vopSlrea 1 r tIr a bl mu te n mp rz pe reC!I.e n jeg ~ I Y" > • , j. 1 R 10 r 
tur-a cu el; înidmp/ări ~'are (;;au populard, (RDV)·, I ARJlD_ Strada Urd/lauu 2-4 Strada Eplscopu adu ...... t 

(adourl pentru 
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IDUnismw EKlremul orient (Jrguldmuo a regillnillJr. 
mllpute din Est , , 

,- UI[)la.. lmp?uf de 'ezitările lu4 Ciang-Kai-Shek, de 
Ise dâ pe dou4 Î: • trecerile dintr'o tabă/'l1 in/r'tt!fa a 
frau ,i cel din ,ul

i 
diferiţi/or generali chineâ şi de ac- , Cunoscutul cCQlwmht )lu momentul in care păşim peste ora- sunt formate tliil ofitedi de Gt/mi-

'~ Jr fi o primeji'c-llivilatea comisarilo,., bolşl!uid in 1 thesius, }>ublică următorul llita rusească, in colţul nord-estic: nislJ'aţie şi de economie, deci din 
.. Fă am subeslim/'(f- f,'unle cu Borodni? articol in .,DelltliChe .. AlJgc- 'J/ vechei Lîluanii. Ace,ls!ă ('{IIăto- I oameni de specialitate. care merită 

It j a comwlismlilco- i China lui Cktng-Kai-Shek esle as- ' mcine Zeitung": rit', organizată de serviciul .econo- ! insă toată considerllţia. d.eoarece 
.... ~ua i-a acord,lea-: lăzi fn aceeaşi tabă,.!l Cit f(o(}sevelt. (ESS), - Peste ;;ose:lUa care du- mic şi ÎllZesirure a Jl'Jrellli Cartier . munca lor este deosebit de impor-

. , ' I 
\ ,re atentiune, Aexl- Churchill şi Stalin. De altfel, Mos- ce dela Rig~ la Pleţ!..:tlif, bate un general, este deslill'lfă pentru (lrgl1 tanUI pentru războiu, 
\ pllismul sooirlilmal I cOlJa a menţinut legrltllrde cu ehi- vdnt puternic şi plin d,] praf, in lli.::atiunile ecollomice-mllitare, care i Munca noastră o fnauguriim. ÎII 

"~rl as ia fie, cu ie ÎII, /la În anii din urmd, inslitutul Chi-~---=--~~ cltdrul acestei organiza/luni econo-
rtşedinlele \'alei şi nei din cupilala .)oviele).),. fhnd D S f t S" b'" t · mice-militare, la Kaun'ls, capitala 

1. j,i,S~U. d~ exleri"ii.:ul. dovada acestei ostem li, S'ar J. utea e . a r a ori de odinioară a micuiili slat Wua-
- fmllel la Bt~ Csl~ pune fntl'ebareacum CI. fost oare MAG AZI NUL DE COL 0- nian, într'un arsenal <lI arm·jlâ bol-
, ,1 cornunişlilo~lna ŞI posibil ca poporul chinez să tram- NI ALE ŞI DE L leA rE SE şevicf', un complex de intreprinderi 

Ilza ll'Otatu/ul'lt fn- forme tara in rdmp dl? experienlli. de mari proportii, Cu lin parc de 
~a, MandciukrIl<l f.{1- ; pentru bolşevici. Cum a fosl posibil 1 SAI ION maşini pentru repcrureo. carelor 

I Cu., ,CI lup~a iml ~~m.:- i ca un popor şi o (ară de străveche blindate, a balerii/or etc, Arsenalul 
, !i'n ASia I'ăs~~ lapo- 1 cll!tm'ă ţc1rănească, o Iară clll'e a A rad. P. Ayram lan(o N.r. 10 a fost aruncat fn aer de cdlre bol-

j. guvernul di,(wg nu I avut legiuiri agrare rnc.1 acum cd- TEL EFO N : 2 O - 9 8 şevici În momentul re"',''!.'I'ii 101' 

,,;]umai ,lmpo/r~or din" te!Ja mii de ani şi fn enre res/}eclul compleei 'BOrtat dIrect del. AUrlA, CU cele mal din Kaunas. cu atâta temeinicie, in-
_ alese 8ţeciatltaţi, Bta la dI8ţozi\i .. onor. el!entel .. ! 

''-~f, CI /J(,l!t,ăllll'!lreo.: familiei şi a/ slrăIll,}şllo/' erau SI!- _ .. Iu orarlnd marfurile dea c8111ate IAr' rival cât trupele germane n'(lll gtlsit de-
I J c;u preturi &lI>Clo'Cl/oaae AI " 
.U a cor1l!1I1( c une.:;,. : prema lege, să înCc!:lr'î IICllm 1)1' Cut un morman de rume, incât lU-

!f..trebue sd ,leamâ ŞI mâna comuniştilor? SO!Jietele sin- A sosit O mare cantitate de păstrăvi! mrlli nil pII/ea crede c(/, diTl uceste 
....... i!It ~' a/ mare- I qure pol da răspl/ll~lIl. Marxismul ruine se va mai putea scoate cel'o.. 

~~~~\~(..i.. . I Cl'l'df' (II are cele mai Irumo'lse IJer-~~~ D(.(cii UII aparat cilindric de găurit, 
~'(lre~'ll'.w/lIY-Cutg-~~~ Iseeclive acolo, IlIId~ industr~lIlizarea O II np luamn!. Inl!i.rzlatll can CI fost deteriorat de inc'~f1diul 
1\llcest, ,re,o(d~ prf)~" _ ŞI p~'ogl'eS!ll tec,hnlc au ('!~ns la. . l.t.. li . ti I U U· şi prăbuşirea clădirii, şi dupIl ce a 
1 fi .uliu .~Jun(/, .n~ca Ilw.t·rmUnI. Retl/ltrlt,'a "sle ,"să cu Pe o alee in şIr copaci Vânlul suflă suspinând stai şi cdteva săplllm:1ni În lJloUle, 

~
e ;şt! /11 că, ~l, este fotlll alia, Comunismal nil li lîieş/e iJ alnic, plângător se'ndoaie Vu vers de toamnă rece ne face t) impresie penibilă, ne pu-
JŞ 114 (l~ o aclwlt rlle, decât din primilbJit~te şi se bizue I Ca şi nişte zmei din basme Ca nişte lacrimi ploaia cade tem imagina ce ÎnfăţişJre d/'solantd 
pl ~uruflrr mi o CuIl')S~, pe mizeria masse!or. III ChiM su- Biciuiţi de vânt ~i ploaie. :,i pal'e a numai seca. pot sl1 aibe sute din aceste maşini, 

Itat-oEul'opa de (/bla ,propopu/aIă şi jll'.')/e':lI'izlI!ă. tc.lşe- care sunt scoase din dări1nll1!urile 
Ieşt!' e numele ",do-. IJ' m I ă '1 tII O I Un castan întinde ramuri (:ăral'ea aleci e pustie urscll<l/l/lui din Kaun'ls, Dar coman 

Il'" •• v b ' ,. IS ti (l 9 SI ace.~ e ( em?II e r- I t h' E f ,. 't t -/ d ",(Jprlll: fWIII raz Oii/lUI I d' v,,' Peste-o bancă nvec Ită ,'T I'lg - .Şl-8:cum e~te UI, a ~ amel~tu/ ec~nomic din Kau1l!ls, ea-
i ~a, Cre mai ştie 001',' I • lIlea nouă in Rasărlful 4fsl(~fic va Iar castane cu sec zgomot Nu se mal plImbă mmem aZi re a mtral Imediat dU1JII ocuparea 

IOIU/tli diclat,1/' al lII/ă/llra insă bolşevlsmrll dHllez Îm Cad pe banca inegrită. E zi qe toamnă intârziată. I oraşului de către trupele lupUltoore 
'ion[l.;io-Un, de d!lplici In'ellIlă Cil cauzele c:are l·(lu provo- Dănilă VirglI j' in Kallllas. realizează im,.,.)sibillll şi 

I IesitI ÎI Ciunf} ·Cio-Uang, cat. ................................................ acesl arsena! se găseşte de acum 
1 .. " ••• 8!t1~eoo •••••••••••••••• e&oC.H. parţial in functiune, Se construesc 

i Pr iJtlurl ~u" ori (19 : •••• _ .................... , în grabă bărăci şi j~e(l mai mare 
~ IL' t' '" ~ II ... " M pal'ie din/re maşini sant reparate 

,1 ti D I . e I (On(Urtnta J~laruntaie fn urma unei munci miwl'o.lse, scr-ii . d vind apoi cauza Înarmlkii gl'rm(,ne. 

m) lrs de-atâtea amăgiri amare, ! Vinuri de Aiud 1 e DOr ( Intre timp comandantul econa-
i ca', mine vreme~ să-şi. scuture tă,'âna. : în sticle infunda' p) 1 (plămâni, inimă, licat) mic Kaunas s'a lransfo"mul In co-
neştiută adesea o caută mâna - I \ 70 1 . k l 1 mandamenlul de lnarmllre, <'ifei 1.1-
, 1 d t Hisling. Rulanda, Fetească, el g-mu a luania a primit o adminiţ(l'l1tie CÎ-

tI' tug c moart(" prea trist în aşteptar('. I 1 F - C Z M O ni· Mu~cat Otonc, ete9.sca spe- ! li( !Jil,~. şi acum organizaţia ccollOmiei 

i sperii fată: surâsurile-ţi mute, ci<dfi, Struguri Gra~i, Fin; ARAD, Piaţa Avram ml,lfare lucrează după acel~!lşi prin 
ete ,ţ:ând bezna e-o pas<'ire de pradă, I Amestecat. Iancu 16 GÎpii şi cu acelaş titlrl ca în plltrie. 
ot- ţ.&-. lutul ,,,--~,1ll.i'.I..i.4.. '._./oi. "". f .. ~it, %ty1nurtmt" 7RruavuA.m î'ewtuIr: 12.--f2 Comand<Jmcntul econ.-mli.:', ('ore 
q\"\"\~ viermi şi trupul mi-e descompus .. , Media, I •••••••••••••••••••••••• fşi are sediul la Ples/,'.lU. şi'a înce-
I (infundate) . I _ _ ! put munca tn felul urmlll,)/'. In1ln-

: < - a\l.e singur ... Anii, anii .. .' , . I D. dr. LudOVIC Clato te de loale a fost orgamZlt un ofi-
·i1t"'~0t1 strigoii, stftpânÎ lwste morminte. Huland:l', RISl~ng: Plllot grIS, I ."Iar pUbliC ciu de muncă. ca popu/-.l,ia sli fle 

~ ~'Pă doar astăzi mă mai minte. Feteasca SpeCiala, Fetească v atrasă şi tndrepNltd spre munctl In 
: , - Regală, Tămâi,o. asă, v~erm,ut,' - vechiul publicist din Ar-, al doilea rdnd s'a deschis o fabricif 
I 'il 1 vei veni cu cântec de litanii J R 1 d ~ ] ! . • 'ro l'A d -..:' , t'" l' i\ nInga, u an el' 0peCla, dear - refugiat din judeţul i de pâine şi tn al treilea rdnd sa 

1V a e, ..."l-aşi Ş 11 ca n ore me ! Muscot IPf i . - " " I d'l' t t ' , ~ş(n ..carnea ta eum muşci't viermi'n mine, i .J.. e . , 1 ~alaJ,. ~l-a tl~sch.lS ~lr~uL de j con 1 !Ona car ela .de plime de Ii-

l
e4:1,=--' IuUu Cristea l' Vinuri din pivniţele Vancu : nota;'lat pUb~IC, mca dm lu-! v~etul de muncă. ,;:'ne lucrea:II, are 
!:ff[!!!I~~!!1~~~we~:lII!!lIllm.]!.~~J~I!mm~lfflll_j!'~ Şirla : na Septe~.bl'le, in Arad, stru- I ŞI să, măndnce . • C0m.?ndameniul eco 

I . r~ .. tIlIIr. ........ iIiIiI. dA a A .... _ • .a .... llIII>.a. tIIII.;' , i da dr. CICIO Pop NI'. 14. I nOlmc, care se llIg1'l]eşte, ca popor-
t ~ Că· ...... ...,~ .. <"_. . . D:J! (infundate). lui să se ocupe cu lucruri, C<Ire s4 
, lir' rei u n tJ i Risling, :Muşcat Otonel, Vin 1 ,servească trupelor de fronl, h,fUn-

'1~~t1;Yl .. Jm .delicioasa Tuică D')! Negru, Rev~c ala, Tokaj ca-j Dom D J J i teoză î~trl'~rillderi pentru prelucra-

f
1ell Şl cu VinurI alese dela. .'. bermet, Cabmet Chateu, Ru- I care doresc a fi elegantf, rea blanunlor, constructia de ma,-

~ 1 1 L F t 'r' ' să bine voiască a vizita t' I t b""" • R est aur a Dt u 1 G ă r J j}1I i a!l( a, . e,anca-. t~rmlll, '_ l'~- MARELE MAGAZIN I ula pen ru Ur(~cl Şl altele. O or-
.... ~,:;nm, R,lslmg de Rlhn, S~anca, maUi nu are nelJOIe numai de mUIlI-

lZlIO ,,111e Ho.fjorl • Arad~~!Schiller de Miniş. Feteascii. Fer e DC:= y tiuni, ci are mii ~~ alte n~cesrtăt.i, 
1,~~I','IIll'W'll1J','II'JI''l!II' ..... l''''''\ .. ~~,'V'.'UII'W''I!lI'_,_~Bi Vi ti R • - r t lncepdnd dela perule de dmli, pa-

r
8l'\liiill~lllill_l!iiiilltilill~:iI1kiiJ;,lliiiiiJill!IIlliliiill~lk!l!:llllliW~~liS~tJ ; .~u 8Vlna ! ŞI ..... e n :& nă la mănuşi, dela tigări plină la 

. 1 pnfundate) I ro odă bărbătească Dale de gălit. Trebuc prowl a{ll 

! 
COL 1 N D . . . i Fetească, Stancă, Ravac, .Mu- A II A D. sticlă pentru geamurile bărăcilol', 

PE 'l'THU M :\l\lA I şcat Otouel, Rulailda. Cadar- notei Yul1urul Alb sobe şi paluri, saltele cu paie şi trl-
bl! flori de g7liaţ(i. 1lu pornit tristeţi să ceal'n(f L ,,1 ,ta, Vin Superior 1932, Dulce buretţ, Asi/el comandnmenlul eco-
~ b;ă, ferUl le~, Lerui Doamne, zile:e; 1 __ Special, Vin Negru. ,,10(01010 (are ne (oottne" nomic se .trans/~rmi1. Într'un geIl de 

ţ
' 'd" I COllcern Indus/nal cu un caracter 
a/aZI lmulC!(/ă ,t1be-s 1J.opt ile' de Îarnd I VinurI de Şirla L u m p La Lin.:, reşedinţa rcgiunei intreprl'n~ător D' t t bl 
1 • C . lb f'l 1 I ., '. ," ~ , In aces (J ou nu 
ecare pIer, um lS aeI e e. (stieI e înfundate) ! .. O/Jen/orau s tL Ill(wgul'al Zilele 1/iPseşte Ilici mă b" . 

t t 't'· b" d car" anca, care la 
1. 1· l'eCU e o ~.TPOZI le de mo III! C- f . . /" l' 
,1Il, o poveste Lerui Doamne, mamă albă ,Ravac Leanca Rulanda, Mu- ' '/1 D' lV h d" 01 ma unuI o lelU de c earmg, ca-

. . '1 • '. , . I llfWlI / "re o '!!Ing. le ZU uns le' .. t d . l' Ilsătle-mi lrecule Cdntecele mele pier şcat Otonel Rlslmg SaVl- [" L . t ' . r se IllgnJeş e e clrcu atw mone-
kf 'ristl1 veste' Şi lc-aş stl'dnge tni,"o salbă I gnon Ba0at~1', Furmi'nt., T1'a- ,P(/;~)S (" ()curn~, Cflt>. ne C~llVl- lură a diferitelor ramuri aCe acestuL 
~i! d I ' ' C}' 1 '''1'' ne, care urm...rl.'ş e prczcn area COllCUII • 
'T~l e u/"U(e,. ' S(l mă urc cu ele'll cer, ml~, a Jlnet, (e ,:v 1n :,~, : amellojării locuillţelol" cu cdt mo.i' . 

, '\, _ Mircea Emandi I BUl gu n el ,R o~ U, FII P t ti ul UlUit gust şi cât mai practic posibil. 1 ••••••• " •• "" •••••• ". 
~ ,;'~ •••••••••••• -.HC ••••• M .... W •• ft*'.IiII~ .. _ dulce, 1 Remarcabil /u Hccast(i cxpoziţie I 
fflel'U;:cnUr"I!Or ue"m!.lne 01'0 !I I ·'1 I Rachiuri 'I'sle {Uptll/ ca mobile/e, deşi toal'te I (QOdldil:'lI de 50lerl 
o rljlÎ'by I u unu Uit or Drojde, Comină, Piersică Pru "j/:"mou~e şi.modc~ne, sunt accesi- 5(oCl1l de 10101\ 

1) t' ,,, ~ , '/tlle o/'lClll'CI pungi (RDV) PrefectUra Judetului adUCe 
~ OI a rgllTtlor germane dlll anul vutOl" au fost ne, ŢescQvină, ~~ la cunoştinţă că, Domnul Ma 
c41~1 dtHll Urmează: • . ~ . 

. ' U l' dela HambUl'g la 14 <:oi 15 Febrllarie. j RamUrI pentru ceru. , calitaţ1 De Craciun v!zltat!. rcşal Ion Antonescu, COIldu-
apola~l l\e~ din" Lipsea intre 1-5 "l\Iartie. 1 Licheol'uri speciale, Z\vack şi I Hala do mobile ,cătorul Statului constatând 
V). ,! ue~va ~. din V~en!l,. intre _Ş-15 ~lartie. ,! Suciu. I I că, formarea cadrelor şoferi-
_:~ d/~.~var:: .) (Olollta, între 22-(:4 Martte, !!!~ La ,Propr.: 1 lor întâmpină greutăţi din 

:1 d~ 1V~:'l'a tl'l1 )raga, intre 22-~9 Martie, 1:: ~ Il ti... I muza taxelor (de 3500 lei) la 

P ,.Il ~mlau (;ll un ta . de maşini agri~olc între ::,:~R MICUL RESTAURANT "f(9, I P i er:.ra sunt supuşi candidaţii, a 
,]3-1 . :,{O , •. Oriiil1ttrnl" U -'-' ;hotărât să nu se mai ceara 
~ Ră,i'ui din l(onigsber între 16 şi 19 August. ii~ 4, ti ti m' {l II 11: n:mie in toată ţara. 

10 l,d ReI; din Unsca, între Al.lgi.lst ŞI' 3 S{!P- ,:',',fI. d Proprietar . 1 ' , . ~ . _'!I n eonsecmţă eleVii şcoh-

__ temb; , ::.1; P f T n 11 It 11 J A A RAD lai' de şoferi vor fi scutiti de 
~orl.ll de lă din Colonia intre 13 şi 15 Septembrie, ;:~: A RAD, • ~ de fă din Viena, intre 20 şi 27 Septembri~. ::~'i: j Piata Avram Iancu 15 1 taxele necesart! in vederea 
, r1N"au ixate încă datele târgurll01' de toamnă, !:f]i Str, Mareşal Averescu 3 Telefon: 12-18 ,obtinerii carnetelor de condll 

}ambuPl'aga (RDV) ;:€«!; Telefon 21-86 ~QW~ I cUtori de autpvehicule. 1 . . .~. 

..... 



--"::=-,_-=-l~ ~-- - ---

6 PRONTl1L DE VBB'f 

loanoviciu & Harlmann bljutierl ARAD, Pal. minbrili~ 
Noaptea lui. 25 Deeemvrie 

Tip. LOVROV " CA. Arad 

,.: , 
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