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APARE SUB CONDUCEREA I 
tJNUi CO~nTET 

5 ca_ 
ABONAMENTE: Redactia şI .Ildmln1l1lralJa: 

Lei 200,- Bând, Induatrll,lnEt. 
- Lei tiOO.- part. şi publice Lei 2000.-

ARAD,. Str. Cl:OŞC.4 NI'. 7 

· nOUa Inlrant!t:rt: il Ant!lId: _ D. t!:~::r:'0S~S~:t~:~II'~OArild 
(a ;i d eZI· u nea o··u I g a r -1 e -1 I a pac lui Iri-par II"' Vineri la oreI. t8 a sosit 1111 1eseu, prelaclul !ude,alul ~ I localitate dl general Popescu de dl dr. Radu, pnmaTul Mu-

ti . Dumitru, ministrul afaeerilor i niclplului. 
Ill!B (ESS). - :aulgalia a ade- neva 88 mal indola de acest Bulgaria S8 va alăturR pute-; Interne. i Domnul ministru vizitează 
aua rat la pactul trlparUt. Pen-· iucru, declal'8.ţiile d·lui Ren· rilor Axei, aviaţia britflni?ă l La sosi~e d.sa a 'ost primit I oraşul nostru în ead~1 unei 
li Iru Anglia această adeziune dell, ministrul Matei Brita- va bombarda toate nodnr.ie i ~ d . t" I Mihai-! inspecţii administraUve. 
1 . inseamnă o 1ll0uă infrângere. nil la Sofia, au spulberat şi de comunicaţie bulpnrt!. Nu l!l\, Cf~ţ~ .J ~o one.. . , 
Ill:~ Rând pe rând, Ioate naţiuni· această indoială. Acosta a. încap~ deasemenea n'ci ~in- \ .............................................. ... 

le elin centrul şi elin Sud-Es-· declarat reprezelltallţilol' de doială că, plenipohmţlarul! 
năr \ulEurop.~i îşi manifestă in-. presă anglo-americani, fncă \ engle~ a vorbit i?, a ce!';. t ţel: Tau curi J e germ an e 
Eur· crederea IJl victoria Gel·ma.: de, Vine.li, Că. în cazul CA.nd' eu. apr.obarea lUI Chure.tull,! . . 
in\" ~ Ifl vIJl să se rândUiască: ........................ .,(!er_D1nn!o a_!lmuls la,.. tlmp, "--.. trec DODăr~a 
Iză ID uontul acelora, care vor! . , '. : tnşa facl~ razbqfuhd m Bnl: I rlJ t J) lire reallziJrl unIce ale 
mo să făureze o nouă ordine, re- ~ • ., ! cani dIn mâna pŢ"e:~Jnrul~l: Podu , ~ pes i u~ , erznonJ 
i de l1un1And la făgădueli şi gaa ~p...., britanic. Adeziunea· Bulgaw! p Oliee! oe O 
d:IVol ranţii platonice. Comunita.". _ _ _ ti.ei la pactul trlpartlt a fost! Dis de qiminep.ld _ ceata tmă I reinforcrau depe frontUl mueedo-

:ăt;' lea tArilor continentale eu- mdepadan i urmată d.e intrarea trn~elor I :~e·' l~ti~de" dealungul :Jruuri/fJ/' Du-; nian la Pal(lllCţ! fi .RI1~t~III~. . 

Hit ropene devine o realitate. A· 1 germalJ.e ,n JuJgarla. D1n a-: lIt!rii r.qr~ curg~ (jle,,~ ,pre mare i Numai del~ 'fârşlt~11 secolu!ut ql 
~ral Mte tiri aderă la pactu! bl I Dad biserica a fost int~tdcauna ceută cauză infrAnget;oa, tiU-: Bdrci sunt fif9 te d~ chei, co- 18-1m pând .l~ războlu' "1Q~P'I\l~ au 
. ~Ialpart.lt din convingerea ea, ~l· făclia cal'e a luminat şi condu~: ferită ". J..ondrţl este de pro· ! ·1 ,. 1 .. , 1 al : lost constl'lute /le <)~ ,1.: VI'! f~Q~Ur' 

... ,- i t tii'··'· . rţ"l" " i &", ·t,şurre ŞI caargurre vaşt'or m ·llL.-- I ·d'· ,. N d 'Sl..l 

ci~l. oferă cele mal bun. garan- I În (oa(e liiftpurile" atunci şi 1aS- fapt este recunosr.ut $f de m rl ~ ~. ea ş. . P prsle Dlln(lrea de Jos, tmd actJ! 
)$nAj""'" ns rumen u care e !"Neaml" Române-sc, greu inre~·cat.; po 1 'l~. QJ~J .... m-.r. ,.. .,es ! -1' tnnl ni t~ 'iR!i drl! te mI ~.II' n lrcc la . or ŞI 1 ~. 
h'U . tu. desecurltate şi le 4·~bi~ ; tăzi prin ~iserică· ~ tl'ăi. Celelalte I preSR amerieanA.Anqlia n'a Îp zorii 1i1c1. Am P4~~~'lt reg:unea pod. car~ se Întinde În (aţa. ac/u-

de celemai!rUmoaSi!per-:făcliis4seaprindădelafAcliabise.lreuşltsăeOnStitu~m~lt40_~ereV~rS4l.e~DI~nărt:cuvasteh.lo~noştr~.flareegal .•. i.If.st~ ~~n~: 
. spective de viItor. ~i4;l pro- 1 ricii şi toate sli lumineze I " ,'A ..• Imtalatli de dlgurr, (lşe;nte PC11 //'lI" tu. culmmant al tuiu Ilr flXpOf'p 

.' t .. .1: I Astăzi să audă toti glasul lOC ~e ţi 1· _1 a opri forţa apelor Stam <Icum Ş[' '.. . 
!::tr paganda nici amenln'ărilA " " rItul front balcanlC lmpotrl- ~! ţel OI' care le-au lilcul trllp,~If: ger-
1 : englezilor n'au putut face nI i d 'di l f li t 't 'va Qermamel na ona -Iou.aa- .. ".' . , mane de pioneri in lonpul Instruc-. 
' ftr ni{c pentru a zădărnici Acest: ,~SP:~4t ~.n ;a.~~ e 1 ~ .. ~ e . 'îl C~upu- I liste. Din )lord ,i pAnă in ex· wi~lim realiz~rfq unită/Ion gl'l'mO- ţiei de J.Xlce şi in Cllr!fli caml,a~i' 
In'za proces. In această privintă: rCI'~ +'fs rA~lndrlj. ~ ~"el 1I

1
'a 01'111'0 "oaŞ~al.' hamul Sud al Burop~ G6r- l1ţ qţ pi~neri, care il! şCl/rt I:mp II crâll~enţ din Vest. Pe drept (lC~

. rlşan, n CI.' ureşI nu ŞI ~ SI e ' .. 1" t Il _~. .. '. . ,. 
,mtn

ll
:\t8m.plul oferit. de ~ulgarlR ~ AlexMdri : ROM.ANI; DE~>"TEP-· mani!' 'P-a ~gura _ anc;u .... ·i au jnvin~ .fll.WiUI cu "jutm'lIl unc.r 1 ~ti btirbaţi s'au ~l~t!l mândri, ,:,r.,. 

··a late cAt se poate de elKvent. I TAŢI VĂ ŞI VORBITI SCRIEŢI . le. NIDl.tC D a putut .lmJ eui- mori pontca.ne, cu travtrse, elco De- ! când, pentru prima vară a (os. ri
• .'1 Nfci pparlţia englezilor in; . ..'. < • -.. ca acest IUCTU, nici chin pre '1 d 1 . '/ 1) x! di({lt dd, pe decd pod peste DlInă-

. it .• . .. RO~l~N·L"ŞTE PENTRU D'1:\I~E : , , "zit al d lui seorl , n eCllr.u veacurI Of, un«- . . , 
'e S" lliret,ll.8, nici presiunile brita- I " "'. 10 r L, o .-; Clpllatele Vl ee·, . . , ;.1 /'t~a !le jO$ stindardul JkrcJllIlw ep 
I';«i ,~Cf. asupr .. Jlltor vecini ai, ZEU, ! Eden fJl Orient. I r~a. a fosţ ţnf:~~t~ prtn ~~nstlufl'l! ocaz'a IIn!'i pal'adr ,.')/rmM, câf!d 
.11'~j'BUlgar(ef' niCi vizita colon.· i T, 1. TEUCEANC I 1. y.~, ~,ppduri. Dll~ ~!mll!lrr'ţ Ilfchi se i acest spaţiu ~l Bal~1tll0!, a trec~l 
limel l\llm. ameri.can Donovan, nJ-: ....... " .. ~ ............... ,"".~.~".!~~"Hf..,Cf~ ţ~icţ.elJţi.af.4 i" .. ţ1CP,ţll.i l)~;-irl.S ". re- \sub pl'otCCţ;'a armel?r germ. ~~c. " 

fer ti uneltirile lateUlgence Ser .. 1" > .•• • . . . I gele pţrşllor, precum şi Alexandru Dar aCllm nu mai IlI1em llmp şi. 
,efi!' ri"'Blul, Jltel declaratiile mi! Flota camereiall a Slitelor~ Unile cel .1fIare prinoo,mpanli!e lor pc'sie· pl';v'm încrpoi:. trllpe~e lloaslrf 
• ~dflllBi AD.gU~ la Sotia,: " _ , Dlln«re, !lai idl';iuRomanii. Vizigo- ,InPrg m ere!1 Inamte, :1/}'o~l1e 'P(Iil-~" U la." avut durul si intimi.! Dup~ cum rezultă dIntr'un raport tancun petrollfere. TonaJul ţ9ţ~1 al . ,: '.. . . .. ': /. . I ră dea~upra noastră, pnn ceatlJ, ... m··1· .. •e pe bulgari sr .. u . , .,' , f fi t ' d ... ' • i (u TI/rcu, prţC/11ij ,~r. in "mpU1'llc 1 - . . 1 f 1'· I t ~. " ..... • <11 ''1'00- i al Oficiului de navJ~t!e flmcr'C'lI?, Q C' e come" ame~~n{' ~ ~ ro (' •. < . .. , ;. , r.. . o.· i IlhI Şi pl'lme e orm~ '!Il,lI fJ e r,,-

1 fOSI,lOiticat anumite combinaţlu: au fost "ândute pân~ In pl'l.'unt din ';?I'at aşadar, in ultmlul timp" cu 1 r,r~t .~pJ !wql~,~s~nql1l1, RuşII, Ro~. pdor tereslre: $0/4011 dl1l .grllp!.l. 
~aJ'e ml

lI
, pe care presa democrata: flota comercială a Şlat:lor l~n;te in j clrea 500.~ ~o~e, flota cOID('rr:a1ă ; 1Il~11I!1 flll tpst llilltl, pr:n cp"raltum r:'e. d.e l'~cun~.tere, !WŞ~SI m(dc-

~jI"a difuzat ~u tamtamnl 'totul 190 de vap0'3rc, msulU'!-lld un la.. Statelor UOIte constfi aet,ualm~nte ; 1'.4.x.~POill:"e. Şii. la drumul pcste Du-, C1c!lş/r,. p:oner.r, v1nătorl d,e, tc.~c:
i ddtbi,nuit. Ele s au dovedit a tona.j de peşte 1 milion tone. D-le dlO 125ţ v~'re transocr-1.nlCţ, 106: Il,I/'(', N ţ! <tmintim iliScl loii !lI' Ir/!- urI, infanterişti ŞI transmrsr~mş/r, 
l~a simple iluzii, spulberate mai· multe dintre aceste vase cca I vnS6 pentru pas~geli şi 437 vase dr : . t' 1" b . • . r t1;nari şi tancuri de toate mi1rrmllt. 
li

t 
prlprlnt 'u t h t x At c ' ,. ". T ., .. ., lI!'rslil'.le din Impu ,'10<: o) .ulm man '.. 1'" 1 • .• r:u. ges O n,l. f,,"· 100, cu aproximativ 500.000 tone, au ton'aJ IDlJloclu. ona')ul tota-l este.. .. toll ace,tl oltaşi care m~ uCll r~-

,es'aş~d6m că nu greşim când ofir- fo~ cumpărate de Marea Britanie'l de circa 10,9 miljoapc !one, dintreţi.laJ. ma.! alef de travfr~U'('1J lJuml- IlUml' acestei uni/~i, 9nmt~Ţlii ~ce
r~!lCl~II1ăm că, fi alte eomblnatluni Yllsele aveau în majorit~te o Te- care 8,;) milioane apalo\in f1ott>i l'ii cle către armatfle lui Mllckf'n- ştia care stau Pf trăsuri, ~in~nd <ll'-

11\Ct1lle]4Pt 88.H prop
a
4Janda englezA chime de 22 ani, fiind deci di'stull tiIn tona.J·ul tot~l I.rans- ;'(>Il, il! intervalul dela ~'2 pdn<'f la mt/I' in mdl1;J. motoc'cll~trl far~ -le dă f rt b b'l ransoccan ce,. ·'"1 ' d 

"zi ca 08 e prO Al. vor de uzate, In acel~ş interval, flota I . ' , ă" 6 ' .. ' l "a ·1· "6 Noeml'rie 1916 la ~işiov şi la ŞHUI trecut maşinI e lor r)1' fr 11-~., f _1 . oceanic mtr .1, ml'lO;lne one ~e I -e , .., " . d I . d t h; " 
.1I' IZ.' 10. eri " ele 8C4ie8"" soartă. comercÎlală a Statelor Unite s'a mă- i. •.•• ,. i .,. ./ 1 "'~b l I l' mo Id'ul 11'(1- durl!e po Il III e oase, ancş'l~-
.. 'Ploi' ,,- li . tt ,li; ri.a,ll;· 53 t . t .. 1 . de h'llnsport ŞI 2,6 lTIil:O;1IlC tone! ~ orşi li ru ... o Il li 1,. 

1· .... g a • VO 1. ap. n •• ,rit cu vapoare cu un on:;!) Odl i , . . i 

LI'!! roboful ia BalcalU. paeă .... 1 de 4~O,OOO de tone, printre clJre 16 tancuri. lIcrsurea trupelor germane, ('are se, 

ir"lat~I;_;;~;~~~;~~;~~!!"'!""!I!!!!!!!*~!_.! ... !!....,.,....!:~"""~~-~.~,.,~=!!~,.:!U~~!!;ţ!!-}!W!t?!.~J~!!~!!!!!!!!!~Ii!!!!l(!!!!!~!!!!!!!!2~&!!!&!!!!!!~!M~!!!!!!~!!~!!!!!I~_~~~~~Si~:!! il!>Şt::::.=.t1 ..... $Mf!.,.L~!_u .. a~ •. ____ "',,-., 
-. • o· _ 

(Continu'2re în pag. 2-a) 

I ~tă ' vb ' I .. El este mOMda mr'frun'(f, mOllrda ,verbului grneros de cel ipocrit e~te al .niipârcei care-şi ndu1medl 
ncru.:- rr pe ra 0lu vremII, "1 . '1 ' â 'e te I p' da ;...;..-;...--..!.----!------ 'curentă ~tât de ne-..c.csaI'ă Ill, "Jr,ll1: clInoa·5tCl'ea ce UI care 1 .11 nu ş. 1 a , 

Va- ntu'ti"s- t·,i;~r:r-ii d .. .L. ~'lI. f~~. ze de to,\t~ zileh\ în viaţa ramile i , În' Uitaţi·vă bine la el; eerect-Iţi-i In oriee caz, in ziua de :'lzi. cel 
~...,. . '-.:lI. ~ rel~tiile dintre oameni, h·ne trecutul, e(tel din d ii \'et: d:s- mai bun lucru este SA,li pui ~';Ilă ,n 

de (orlolen D6rbot Este moned(l de GlIl', .·;lncl În· prinde fir5'~,. E,r.q.ect[@lu-s,~ Il'lb!lli! urechi ... 
, '. ., veşm,Intl'ază j.(;lndul'i IJlln'.', ;iiizu:r,;i sau hidoasă, pc ecr:lJlllI.-ictii :>0'11 

• 

Sun~ aCCI p~ea, ferl,Clt! mll~lt(>rJ I ~ează in bună parte, in I11ăsnră, generoase, dind ajută procesal dale. . 
~ abili mân~ltort al verbulu! -:-:! lmens~, acestui dar anle. . P~lI,~I,: i cyoluţici, opera. de pl'lJgres mor[\] Oal';) trecutul lui, e'Ste ?e~~l~ d~ I Ca incheiere să nu se uite a('est 

U 
drora tocmai acest. dar a! ll<llurll: d.ar~rlle pe care. nalura le-a, ,1UI'a- 1 şi material, triumful justitil'Î Iii al muncă. de jertfă, l~ sJ~lb:\ J)'llelUl I ;I!.levăl' imens că: scu! le silence 
~a .. rbe le. aduce in vlată atate'l St;C· I Zlt 111 general vletultoal'ele ŞI anu'l b'nel . în general 00. Ştl'SC; ori dacă lşi rlSI)('~t(' ge.! ( 'bl . 
" , . f '. ' '1 . . t" b·t I UI , , est grand tout le rest est al <Hsse, ,(se, a'lalea ~<lt:s act'l de I~elc mal. mc. Cllvantu U!. cuvan UlllI VOI' 1. D d. / ~ 1. . n'ul f('z.lUrul minţii şi al inimt'1 in 1 

. . . , . f' , . al' cste mone II l:n pa. li .I·IC!, '., -, . .'. C t' ') tiintei 1 lrtei şi ~lIlte ori prin nimic meritate ; Cll\'.il1tul SCI'lS a. ost ~lascoe,t ll1~11 i .1 1. . t' d! rea 1lI111 e Ş ,a e , 
• 1 ., • • •• ' 1 l j 'şl' Ul10r ~mb;tii t'''oi<tc al'tiuni utile scm{'11\ 01' lll, ;')U nn I 11 11 r Cuvântul a lost dat omului ca târZIU, chiar de om 51 el a ff)~t ve· I LlH{ SUl.!! ..."":.,. . ~ .. ".) , (\ . '1 tol ce este progres, sunt pl. m (tie 

. . .", h' ,~ . I !', p'1r\'t'n'rc cu OI"ce Il)'<' \ l'HlHl Ia 1 .. . gl nl'rală în rlce do A ă d't'.. 5 ,a·şI. poată e~terlOriza. ,enlnnente-. :col de mare vileza pI'ntl"u C:l'Cll n· : {j~ , .". ~.,'. '. ." • ",,: i- în tăcerea ad .. nc a me 1 atlel ŞI a 
:e!ş1 gânduri~c, durer'lc ŞI JIlH'U: I ti'lJ ideilor. /in dosul el rânJesc c~nlc .~l'mă';l~H\ mC!llu. at\.., ascultat 1. ! izolării, departe, cât 'llai departe 

• "',,1
1
1.', împărtăşmdu-Ie semen'lor .l~ i CuYântul vorbit a l'xisl.lt dela In- ; la sete Il mcd;ocl'uhu (11'1 patima Inr dacă trecutul lui îl arată (a I de stridenta şi spurcata limbl1\ie a 

li recunoaştem că dl'~voltnl'cn lW, 'tl( "'t Il a i feroce a celui n('mel'l~c pe un netrebnic, luaţi-! In ~o:"nă . 
. f .. ceput asa cum eXls OI clrlpl li a p -1, tarseurilor . • ' 'acultăţ1 lor IUl cerebrale, fi. tela· ,", , I .• întoarceti-! sp:llele, 

< 'iilor lui sociale, evoillt:a lui şi a s~rl. răenelul leIlor, l1lu.'!dul bOI' CORIOLAN BĂRBAT 
1.:n criteriu sigur de disccrlleJ'C a. CU\.,'."Ilt .. tw ~ui este şucrul ~apLvull\ iQc:et.ăPi în oare trăe'}te '<1.' d:J!o· lor, etc. 

-



2 PIIOJlTUL DE VEI'! Duminică, 23 Martie 1941 

(PI(jlll~A I COLTUL Informatiuni UTER~~~â 
t 

1 BUCl'REŞTI, - ~LDisterul coor
donării in înţelegere cu Municipiul 
Bucureşti au inceput o acţiune oon
tra măcelarilor speculanti. S'a lan
sat un apel catre măcelaril cinstiţi 

de a se gl'upa in jurul unei organi, 
zaţii sub conducerea organelor Mu-

Unor d-şoare rari (llt dat: Ele g i e 
BERIL\{, - DNB află ([;n .{I1- O serbare la Schri(Z-Mare'jl 

f,,'ara cll d, von Papen ambasadorul i TJe lJeoDd dc 
('crmaw .. : la .tRkara ua pleca pe' Aţi fost şi pela Schela-Mare; r _ 

I Februarie - aruncă'n mine, ~ simt cum oftem:d, - Vir 
la sfdrşilul al."estei săp/dmdni la Să vadă lumea ce puteti, ' 
Berlin, Şi erati _ pIine de'ntristare, ~ Cu hdrb'i1ri de amintire Ardelencele tn poene şi I'arba .ciu, 
............ e ••••••••••• Cl'n sală nu erau băieti. I Sulletul par'clJ mă doare ca o ranăPar'că-şi strdnge, aţie 

Titi-Mihăescu-Răsvad Departe uite merii, J'ot geamătul in mine ,t5, 

Intrerupere de curent •••••••••••••••••••••••• Cu alaM clinchttire Te chem", şcoli1ritti, cdnd seara nţl . nie~piului pentru aprovizionarea cu 
carne a cap:talei, lar fată de spe-. 

De crengi, se aud in noapte Sdngereară .. , i a 
Fzina Electrică face cu- (OLTUL VESEL 1 Ca sfintii, st l l1şi, in strană", In amirdiri, un cântec pentru tine", sâ 

culanţi se iau măsur:le de r:goa.re, I 
noscut că, in ziua de Sâm- Ca avocat I IEREMIE CLUCERt:' ~ 
bătă 22 Martie 1941, trebuind ' : ................................................. 'U 

, mObl'le. Oott;nlto'!.re, 8,ufrai o gerh şi combloat('; 
1 ..... si efllne •• timpII". 

I Slelan CsatiOs 

- Dar doamneI, nu vă plll/'ll rQ- i ~ 
,a. face reparatiuni la reţeaua...nt d' 1 . ' 

,de înaltă tensiune - va în- " ~/'~el~en:::;, ..,i thiIim Ardelean . ,". "1 
,trcrllţ)!' furnizarea c1.lrentu- _ Te,~tamcIlt!11 e clar, In cazul I il 
i'llli {>\ectric -- dacă timpul e 'd ă t d' TIe ~u 
· favorahil' După masă dela can v mdrE aţi In nO!1, U['erea 1 ' lI!\I.( I 

rAR A O 
1·, pc care. v'a ldsal-o sotul, ,'CJ.I,ne 1 Ce mâini trudte de-ardelcoln,'i\, Pe câmpul nins de flori, dar 
! orele 13 la orele 19 în s1.lbur- rmldui său, '! Ti-au tesut dm tort ~t.aila Privirea mea citeşte ca'n hri!\ov,., 

i
t Calea Şaguna No. 184 

ta ftDIObU5Ul Nr, • 
I hii le: Gai, Şega, Buja;c, str, _ PUfl"ct.., Eu tocmai Cu frllft:- I Şi chenaTul ca sineala, Gândindu-mă le. biata tesltQlllre, csa 

Am'el Vlaicu, str. Miron Co- I h C d 1 I li< dit( şlill Iireau să mă cCisăiol'csc! " i) n ea'ere şi geme - u o o ean a cing .. toare" al 
stin, str. Virginia Hotăran, t Cu flol'i de cnsanteme .. , 

i ~ 
O mire pafada il model ;4} ....................... Cam tot una I \'ăd pal"C<\ o frunte cum asudă 

1941 la fienil 'DecA este 1, - Iar vii târziu la birou, dom-I Şi obrajii ca nişte pâini -
~ Ce te-au ţesut in mâini, 

"\ 1 ale' b tO t .. t t"? nule Ionescu! 

Vi{'.ne: In acest sezon e pTlm<1V~lra : ~ , ,,! Cu dragoste"şi trudă", 
trna ,din alrac\l. e Pdrlllc;~a ~ ~ a 15 a pa ra a ~ I - Scuzaţi, domnule dir~I":t)r, dur i n.n fire de fu!oare 

este fării indoială marea }), radă a' Ea i it' /0 t iotdea 1 ll"a nn'a.sta-mro mi-a dăru:t al.I 1I0:'f,te l L U 1'(' 
~ o n CI s, IIlia I( , : I un flăciu, l' ~IlHAI V. SE •• d,', .. \N le: 

modei, care a fost inJuglil'ută Du- iă, Ab:a nenorocita reg:nif fruJlccza , " , ' 
, 1" A t . tt {t .' - AI' (1 fost meu blOe .;ii-ti fI 1 ....................... 8Gl .................. fMM... 111 

mînieă trecută, Expoziţia t'Upl'lude , .. tll'la Il olne e a 0$ 'lCCla clIre, d v • .. ' ~ 

ultimele creaţii lale modei femenine p1:cfl'StIă,rll c ncb~Umdtralde fflr~ne ~"1p~in i~de~~~:ăt:~ei {',lin 101,1 'CU' pl!rbel elil.-n i:t4 
pentru primăvară şi yară şi se bu- tI/e lal,s(' orJ o lşnur e pe atu!1c/, a" .IL 
cură de o mare aflurntă, Se pare 11 iilll CI1 ÎI! Franta sd!le Între- una e, .. 

că această paradă va fi ind;"cptarul l·ll'lltt'.:t! numai batiste' plllrak Hal bIne 
modei femenine din Em'npa. a$t- ,4. urmai Marea Rev,)/uf:t', CIlre a 
fel cA in curând in locnl npl'('s:ei ~chimb(1t tot oeeace exista din inf-' _ Ml'lmt'f, lasă Ill/mai pc mama: 
atât de înrădăc,n:lIă "t1lt~mn crea.: ţi(1tiua regilor şi a reqinelor; nu- mare să-mi dea din dot'llJr;a asta' 
tie p'arisiană" vom auzi "ilHim:!, /Ilai batista a fost trl'cuM cu pcde- ::/~drb()asă: 
creaţie vieneză", (RDV) . I /'l'a, Nlmcni nu se mai gândea sii - De ce, dragă? 
lft4MMIftIIMtrMlIMMMIMtMIfNMIIMM' ţese batiste in formă ro'lIndtl, de - Flind('ă mama ma/'e nI pedl" I 

Se aduce la cuo.oş?inţă r gricultorilor că la Fabrica de 
Zahăr Arad se află SPRE V_liNZARE SFECLĂ DE ZA
HAR INGHETATA, CBl.'8 DU se poate intrebuinta pentru 
fabricarea zahărului, ci numai pentru hrana vitelor, IiInd 

m 
un excelent furaj. 

AMATORII st VOR ADRESA LA DIRECŢIUNEA. ID ~I i~<llIIgh!U, de e:r-~gon, .)ctogon; /Ja- l!il1(~ şi ii (rcmură mana, (Işa că-mI i 
U It ANI A (,sia pa/rată se Il1lpllSCSr, Si fn a- lUi din /1tfll'cament nllm(/i l,e IlIn- ~ 

l' ' 
F ABRICEI DE ZAHAR A.R_4 D-MALUL MUREŞULUL 1 

ah 
Teleton: 1~-S2 ' I ceiaşi formlf, ea clIl"",'i 111 I'mr,ul dul Ungur/ţei, ,: •• It.I4I.H.~ ....... It.I4I.H.~ ....... 1t.H.H.~ ••• ".It.H ....... " .. ~.t1 .... "~~.~ .... '.K,;).3~.""e?H 

Snla lotGlzUa Iilmea intreagă, . 

Rennmltlll Roman a lui l' >>> •••••••••••••••••••••• GInere iubitor I (iisii1orlo prclURf!CŞtc 'Iilfil 
aUdUlud Klplln 

SARJA . mORTII 
1, Ian"Orll- d"rman" - ~oa('~ m~a se plânge, ~e câi~: După !lIng: c('rceliil';, care au du- ni reiese că bi.irlJUt'i în:;uraţi 'ajun~ 

.. U" ~ ~" U" Ilele .. tau, NUlll~ll rc ,0 vede ':':-1 t'll'atll n~t p('~lc t:';0 de ani, cupl'm1.ând, la o ,,-dl'stă mai îna'lltall d<'cât ce' 
I Crc, Bonilrra colt .. , ha odata a ŞI muşc,lt-o, 'majoritatea ţărilor europene. Insti- .libatari'i; un bărbat căsătorit şi să, 
I (Urmal'e din pagina l-a) - Ei, si ce' ,'i!lă am eu? ~ lutul c('ntral de stat;stică din Stock- . Ilătos de 25 de ani având pcrspec' 

......... I1 .... .-.eH ~ 1\'u, nu-Ii fac n::<j. o vinĂ! d .. r ~ holm a prt'lutTat o :.;!atistică pre- tiva să ll1ai trăiască încă ·iG,2 ani, 
"eşlia eare pr:'vrse ,mrazdlori dela aş nea să-ţi cumpăr câinele", I eisiî in t,'e:i('(' pri\'('ştr dUI"ata mij- în timp ce eclib.tlarul de 2') ani nu cu celebrul 

~ .. iacstrc1e" cartelelol' lor de otel, Ilocie '1 v'et:: 01l1elw~ti. Re'est:', din mai are de tri:H dcc,lt 41.26 Bni, 
. ioti (lcc.şfi'fl la I/ll loc Şi"'lll Irgd "fartorl' I act'slt' (',!lcul('. {'ă in momentul de Pentru femcie, cJrele corcspul1zii·' '.~ 

din filmul "De aş II Rege"1. l~lHJlc/t: d(' steagurile ce flu/lId (1- E d . " t v" ' 1 fată rimata ol>işll\l'tă a unei vieti loare sunt 4G,i:{ şi 1-1,74 ani,. In mc· -
ROBALD COLMaft 

t' ' 1 • t D - - e PrJsos sa agadu.:stl z,se ,,' , '" ~ 
Un mIU atrăgător şi c.ap 1- rllm , 11 t)(ln, . I'sp,'e faptele lor, 'de ilt d' t " z ~, ' , : Onl('I1(''lti ""sIt' eu 1() am mal lungă dle, din IOO,nOI) de COp:l noUl nas" \_ 
vant, Un IBm de eroism şi tradItia armol!'i gl'I'm(l/l(' Ila vorbi 1111 .1." orul e inS rucţle, AU' JnW" ,.' , I l' t" t:, ţ' ';10 d . 1" ~c d ~ 
6aIQE\rad(~rle t Eterna dramă ' . "".. . lori au declarat că te-au {lChll' 1 clecut In s, ar'i'hll seeo u \11 1 ecu , leu 1, - . l' sex· J1la~r.ll In ŞI"" e rl 

lot tImpul, Toale valall1!e (/(>c;s/Ve, • , , , " I " 
a luptei pentru viaţA. I 1 1 t . l < - Şi eu sunt fn stare să i'ă ocllU' I bărbatul ajUngand la ('Ialca de 71.., I ~('x (I'"ffien:n llJl1ng la etalea de 100 (r 

: a care am 110 par e, ne ,'In.n : ' '" I ' , , ", _' . 
JIlIlî'4JlL NOII ... : minte ori de câle ori f/'~c [,e lângă In. tr 00 Ite iiI" martori rari n/l mal/ I ani, J8r femela la 7.~ aOl, D{':\'~,'m~'- (It' ; :01. e: 
~~ ! H,OIIi .. tancuri, tunud/e anticar şi ar- lIazul, ! •••••••••••••••• 8~tU·H~MGG~."'!lIe~~ee~.~~~~ .. Ir', 

C O Il SO o"_! 1!1~;: ~:ecas;~t. ponloallde podului ,4vl: CU tdlc 1 Cel mai mare ba~ai ~i~ E.ur~D:ă~ Cf!ntrahl, va fi 
Ctlle~~ bIne tncălzită . !Ii',rman peste, Dun~re ,rn Bulţ1aria (In negustor din insula Sa:nt-! conS!l.ru\t In PrO~\f.:(~orat ' 

Telefon 23 -64 {tIta/ii, a căreI ~ocu.t~rI llE! prImesc Louis, plictisit de palavrrrgii şi FI'o-! Tehnicienii pentru instahţiile de plan de l;i~!('mat.izare a for\.;:"r hld 
"u pe, UII ~eC~lI!1 prIeten, , pe, care pagutorii de Ştil'j false.) cari locf\u 1 apă elin Gcrman:a şi l'rot,'.;torH~l.l1 raurce este prevăzut (:o[\sll'u'rea 
WI l-aI ma" uazut de mlllti am, Un "erzi şi uscate, in pră\'ăli(l <;a, a I BOI'mil'i-:\loravici nu eJabOJ"llt un unui m'i.aş ha.ra{ln Boem:a, ca!'~ ,'11 . Repr, 5, 'j'l5 şi 9'30 

tiN rlLn PfNTlUJ rr;nfl 
Picant I Muzical I Amuzant! 

Vestita illterprelă a 
Câu,eoelor ;;pan lole 

nI Ltlr1fN(O" 
Difuzate de t o a t e 
Posturile Mondia!e 
de Radio 

· :'~:lJI de~.se~11 fnslI!,leţeşte p~ bt'1/'b~- ~ilsit un mijloc original 0.1 s5-i f~('ă plan de lucl'u pel1tl'u ;Î.;;tl'ln:ltiz:l- avea o capacitGte de 500,000 000 m~ 
: ,'1 (lccş{.a mar:n:atl, care mt/'llclll- <;ă tacă, I rea ~i folosirea fo'r\('lol' h:{k,lIIl'ce' fiind cel mi. mal'e d 11 Europa 
p,r~z~ noul,. SfInt, mlliltl: qern.H;n, A atârnat la uşă o CI'ava~ă, iar! (lin Boemj'a-Morilvia, Initial''':! III'- Clmlra!;1, Dc;,scll1enea s'a prcv:'izul. 
1 II:" dr. [l.I!']le ŞI S'f}llrl de t'IC, o- 1',,, t • i" '- . . l . 1 t' f l' l t b' • I I 

'" ,~, ( lllaun I'lI a alal'nat o n~tl1nt'lrr, Illllln'şle In primII ran( !o~I;" ace- i cons rUl1'\:a .. a . li!' ne, III )ar.lnll. I 

rl~, el au o I\lllgllrll uo!ntif: fn- I în aşa fcl Ca să se I''';dcni!l'ze, (U Il'ea ('el'eril!)!' de eurc'lt el(;t:'ric, I ritului Moldau; ed'ld produdnd' 
frtlllfli','ca deeisiui1 a AuUFei, Fiihre, \1rrnătorul text: . I care de\'ine din ce in ce ll1a,i l1lHI'l': 755,OOO,()()I) kw 1Inual, vor putra 

, n!l (1 :;pus: Vom (I/aca .4nc/litl (1(0-' .. Se aW'i la uşă o cra\'a~ă Iwnlru ! iar pl' di' n\lă "parte \'~I ('lnlJ si~. I , ' ' . ('le,'tl'j;C~ 
, " It" 1 "d',' r' ' I ti ' .. " 1 ' .. ,1 'i "apro\':zlOna ('l'. 'tmerg'e 

· In - Ilnde se /IJeşte, Inlr~":lti pe, 0,1 co porta~orl1 e Ştlll alse ŞI item:! Zdt,Ut ,('tU '11 Il: up' !lI, n ~r(' ') ., .. .: " .. ,:' in 

ESIRELIJA C A S J R O 
'" , " pentl'U spiOn! I e:al al Ubc, !;j prm ,1C,'<lst:1 Înl('~- 1 rolcdot atul BOl'nlle.-l\{ol <1\ 81 

h'lI'11ot'l acesteI {ormal'u", care " I , , ,. '. ~ v , ' I AviT. oamatonlor!" ! nlrea 11(I\":g:I\11'1 f!lI\':I!t', In ,cesl mod satisfacator. 

C
"nt" <>1 dans~Qz" 'u :, ("f'i"(' ÎI! zol'iill11r! zile rii> M'lrlie '1 ____ .. 

... el 'i _n .. , OS •• e.6fK1e~.~.ee~oe.d)it-..,O."tHHlC ..... __ .... . II 

BiirDflorUI dt-n seUIUD ,';/ /uWill'[/r pe~le JjIll,H'iI'~, J,en~/'U 1 Ca cazarmă 
li ,II o(,!lJla o 11011(1 poz,pe ,11 con-ra 

dună celebra operă : 1 r' , I It" d' v (' , I - Soldatul Sian Bolouan! 
oomicA. a lui j , nf1 ,el, 111 re)(J :-1, <1I:a J'tTJ11U1!1Cl ~ 'Zenl! 

=-___ ,..;!t_~_S,,'-I~~_~-. 1<11'1' ,m/crea şi (or/o S'I) !(lcd! ,1 - Ce eslp plimtonul? ' r' 
..................... -e ..... H ••• ~~ .. ;!t.~......... -S .. , trăltl don" sublocolenent, I 

", 

nouă av!oan3 !~'!essei'st)hmitt în sbor spre AngUa 

planloTlul este un soldat Încin,~, carp II 
dOflrml' pe cllfere! , 

••••••• .. •••• .. •••• .. ···1 Pdrul DU va ma'l 
îDcdruntl I 

Revista germană "Die !\a- i 
tllrwissensehaften" publică I 
o ştire, care va produce de- '1 

sigur senzaţie, După lungi 
eercetări - scrie revista -1 
s'a constatat că, tnd.rUlIti-, 
rea părului se datoreşte lip
sei de vitamine şi acest nea-I Festivitatea conducăioarelor serviciului femenin ol mUJ1 

juns va putea fi evitat, gau cii geI'nw~n., la Ecrrn 
cel putin prevenit, nrin nd-I In clişeu: în ,primul ulnd i\1fred Rosenberg, dr, Hil.'rl, 

,~- I al 
ministrarea unor fa.ctot'i ai] prof. dr. Fl~ch('l', dr. D~'C'la'l'; conducătorul suprem , 
vitaminei B. (nnV). I muncii şi Pl'of. dr, II(}Pl)\~, 1'0 etul'ut H,i i Y("l'~i! il.ţ ii d i il Ber\ln 



llminică, 23 Martie 19-H F B O)f 'r tJ L D B Y B S • .. ~~~~~~----------------~~~~~~~--------------------------------3 

~ And eşti la volan, DU Potenţialul de răsboiu. 
gândi la războlu ,,, G - - "'" t 

rica are un nou ,,8]0- la yolan, semnatari~ oreto_jal ermanlel se Inareş e ~ 
Vinovat de aceasta. es- nantei pretinde di, m\llte il de dIrectorul general W. ZangeD. DU,sseldorf •. 
ciul pentru ~iguranta din accidentele de circul.aţi(', (Conducdtorul grupeJ IndustrIe din ReJc.(j) 
aUei din statul Massa- care au avut loc in ultlmull 
ts, Acest oficiu a dat timp în AmeriC'a, se datoresc i Dictatul dela V(>rsai1l~s a dis/rus mar:/e forli/icaţii dela Vest, p/QUUlj mereu: ocuparea D.anemarcr.i şi 
nţă, prin care invită faptului că, acei (~are ('ondu~ i puterea militard a Ger'maniel, tnCI- de patru ani, Clul(>-slră::ile, progra- Norvegiei a favorizat alimenllJretl. 

, b' ! ~jn d~ ra~Tboiu a cdzut pradă des- nud cU construcţii ordşene.-ti ci de t" i re:pe:âciuneo. lnaintifrii in 'Vesl ~ i automobili~tii amerl~ ceau automo Ilele respe,:!tive· v "1 ~, ,~ .,.., ., 
1 'd 1 ă b '1 d' armăI'!' ŞI (abr:cal'ea (mndor ti Ir'st e:l'porl, şi în ace/aş timp lr'cbu1a să adus Germaniei importante insla~ 

să. nu se gândeas.::ă a se gan eau a l' Z OlU In interzisă În Germania, Nu ."a mai >'/' facli. fald unui consum de bunurI i faţii industriale care ar li cdzut -
:t: fU atunci, când se tttlă Europa, ; permis fabricarea mater.alelor de crescdnd. : victime artileriei, dacl1 s'~rr li adap-

• ! ac· râlboin decât În C(llltildti lIeÎwwm- ."tfulte imprejurări au lljU!,lt Q_ ~ tat metpdele din rCizboiul mondial. 

Bcullurlle şi econOmia In SDHllI mari 
nate, produc/ia În serie a fo,~t sl6n- c/?CllIă open?i un;că pdnd acum, A: Aces~e industrii ~u cd:ut aproape 
jenitd şi uzrnele au 10st silite sd fost deosebit de importtlnt frIllful i nmtmse {n mâlnde germantlor, In~ 
realiuze doa/' prototipuri, Nu le-a cel industria a colnborat ':u (rmata I dustria Luxemburgului, a Olan

,i In interesul re.alizări i u· Ctln: este, că despre sfel'~ economi- rămas atunci altceva decât sd-şl de- C(l in llieio aUă ţClrd din lume, S'a idei, a Belgiei şi pretioil.'1a indus
dard de v:aţl cât mai inalt, 'ce, aesvolt>ate in mod unilateral nu plaseze centrul de greutate in sec- rooliza! un mare schimb de bre-; irie francezif, care in m'lre lKll'te 
esar de a se spedaliza ra· I se poate vorb·, decât concepându-se tond vietii civile, ca sti poa/CI (0/0- vele şi metode, s'a dat }lOSllJilIta-1 fn pline! producţie, aII fost preluate 
\,itorului spaţiului economic; acestea drept plirţi izolate, In 010-: s; cel puţin o parte din capacitatea lea fabricării ill se/'Ie mare şi, În, de trupele germane. , 
al Europei, precum scr:e lIIcntul, in care se 'acceptă sistemul IN' de lucru. Cea mai mare l,ode acelaş timp, s'a PlltU! trece repf.'de! Chiar dacă productia CI !jCl1zllf fn 
irt fuer Geopolitik". A- econom ci in 3patii Vitale, dispar (J uzinelor a trcbuit să renullte la dela un program la altul. t aceste tări, dupd ocupii1ie. deollre

pec;al1zare este necesară de I aceste ullilaleral,ităt~ în potential~l, fabricarea materi~I~I~r Jlljf::~Jri.', Df'svoltal'l'u productiei germane; ce evacuarea a filcut să lipsCtlscă 
implul motiv al creării unei! econom c al spaţIUlUI "ItaI. In îllla-: aslfel eli. orice pO:ilb l l 1ttlle rit' 1'1'/0 - de <1rrru:.rmenl :0;'(/ f(!elll nil 11/1111111 mdna de lucru, iar mijlaae.!le de 
;uni pentru comerţul ,inter- I turarea aşa numLtelor monoculturi,; cerc pentru industria germană de reaclivând vecll!!c uzine de arm(!- transport şi alimentarea cu eJll~rgle 
la~ pe, lâng,ă ayroviziona- i nu t:e,b~je Yl'ill~tă }nsă salvar~ ecO i l'rmament părea ~.~strUSi1, meni. S'au ales În tot Reichul JlU- nu funcţionau pe deplin, nurnf!roa-, 
r'e.a fleclirel l~I'I, In cur-, nomlel 1n spaţl! "tale, Aceast,1 nu, In 1934, când' 1uh1'e1'ul li l'rdo- mel'oase întreprinderi care au fosl sc instalaţii sunt acum în functiune, 

,te: speci.QIlzări, problema r i ; inseumnă, ,că OI' ce fon:n ă , de des-. nal Îllarmarea, industria germllnlJ ! transfoJ'J'nate astfel ca sd poată lu- dupăce au fost readuşi in regiUnile 
, 1 'd"·' . vollare unIlaterală ar fi bllle văzu- se afla mI numai cu 11lI ')(jlenţial: era pentru armată fără slf 'rebllia- ocupate lucrdtorii specialişti. m sensu unei lVlz1Uru Il, [ , "... I ., ' .. , 1· . • ~ 
, , ! ti, ţcducel ea OI ,căreI ~ ere parlra- de război redus fattl de arhwll! t.1; !Ied să rfnllnţl:' la produ-::tra lor el- Re:ervele de metll/e neferoase. 
mtemaţ"onale nu mat va II, ' d d t â ~.... In 1"n· ., '.II t· r, 

, '. 1 e. ('.\re 5 a ea. p na .. cu '!/WnUCI, da,. ea trebuoa ~ă Cuş :ge . vlld, Idcule ani de zile de puterIle Illa-
a rentabililăţ'l l1lomenlane i mod conslnÎns ficţ:unii sliveranită-ll 

{wonsIJ/ obtinut dl' inatll:!·j ÎII 11! S' l' I{ I h' . f ml'c., au fost puse .1Cum fn s"rv!'-t .. ' . ' . .! a /'ea Iztll as e, c rar III Imp.. .. ~ 

mondi.ltlli, ci dist.l·ibu1rea 1\11 abso,lute, la treapt,a pl'lmlt.IYă a l' (/n', Cecace păl'ea CII rreputinllf lct l. de pace, o (l'striblli/'c lal'gl1 li 1'/"0- ciul fnarmiirli germane. It/ard de 
"'1 d 'economIei s'lle orgamce ar fi flI.-. 1 d 'f 1'1 t It 1 ' ' • . a miSIUni er pro ucpel I ' . . '. . II1cepu a cven! o rea 1 • .1 C, (IS e i ductici de arl)tament, pe ~icofJ(!l'!t' accasta, Polonia, Olanda, BelgIa, 

, ! rli indo~H un llonsr!1s s, ,,.. UVt"H I că 1"1 ~iJ1C: an: nil 1111m"I' ('ii s'a, , • 1, , ul Vital respectiV. 1· '1 ,. ., . , []H'J1lrll a lHr11't'una (1efWllca I1lamr- Lu,1!t'mburg şi Franta, au ca şi })a-
, i rlrept rezultat scădel'('9 sLalldardu- j atins polenti'a/ul adlJerlOlll'llar de I ' I '. t' 'd '-b j :. "d' 
,S mult dt'~pl",' tI1'S("'aTlt~:L-! lui mijlociu dt" viaţă a EuropeI. Il mai tdr~iu ai Ge,.maniei d.ar el al (III/ ~Il ll1 tImp e ra_l/o:!!, 1'11' pt I nemarCa şi Norvegia, induslr.i care 

It · ;1 • '. ., ~ . o a par t~ spre an' Hu' 11 "/'I'mt> asiguriJ. canWdţi imporflJ.nle dc bu-ocu ur. OI curopcne, cu: Chestiunea este, dacli un'laterahtă- fost depăşit Cil mliU şi IJ. dat Ger'- i " 1'" d ' 1 '1· -' / d ' 
., bl i ,. . t ,·51 ur qleu al, ma:llmu e lal1- /HII'! de consum pl'ntru Jle!);):le 1'0-

nu ex sta PI"O email sensul i ţ,le eXI.stente •. pot fi. de f~l~s n nHltliei arme pentru luptele vlc/o-l rlamcll! ;>clliru nCPo!/r /'(1~b():rIL'i, . plllatiri r:vile; ele uşure!lzd astfel 
In Europa nu ex:sUi mo-I economia ~paţ:ull1i Vita.1. EVltaTca r:oose din Polonia Belgia "i Pran-.· " ..• i 

U 1 f' d ' 'b'l i·'· 'Y I /.1.1 ,::lm('II,l'ea I'ă::/J(JlIIIIlI, conl :C:l"f'i I'O lI~il'elor germane, care ,e 
i; P, :\nă şi la economia c~a 01' Va I ~slgur pos. I li ? v1ltor, /(1. Toale acestco an fost cu putin-I " . ' ), 'Il "C )llt s" 

, dacă se va crea o eCOI1omle euro- v d ,. ti l' 'ali~ jJlltl'rrle lUaln/ce ala aII I (. 1· IL pot consacra .şi mai deplJ.rte pro-
:aterală, structura economl- p .. ~nă b ' 1"1 l ' ttl, eşI Fn acelaş ml' se I .GU! [JUnă pe piciorinclustria 'or, t,.cce- duc/iei de armamenl, Duptl mai pu-

N ___ o su aU5)llc ! e mare u\ spa- ........................ : . , 'i t 
lEI. estc dată ~n fiecare ,11 \iu, cu a<'Cleaşi avantaje pentru toa !I'C'1 clela fKl.ce la "ă:b~lu s (~ fI C,LI ţin decât un an şi jumdlate de rdz-

economice din întrebare, te Iările, Atent-Iune' in Gall1anra cu preCIZie ŞI ni ,/1- boiu potentialul economic şi de rdz-
• reală surprÎn:u'1toare. ,boiu al GCl'maniei a fost uriaş spo-

ul.rl. haina. HOSZPODAft magazin: 
mg jtl si vopse,te R Emldas,. J 
~:: eprinderea: Stroescu 13 Impregnam Daltoane balon 

Aduc la cunoştinţa onol'.! .1Wn.1U1 fnal;năl'ii germane şi ra- I rit prin succesele armelor germane, 
public, că dela data de 1 Mar 1 plda znlrtll'e lJl func/lUlle a Flllre- Spre a In/dege situatia de al1Sllm~ 
tie 1941 am preluat in aren-: g:i economii gernHme de r.'fzboru a blil a industriei germane de r.'1z
dă cafeneaua, restaurantul! oferit Gt'l'mon:ei lJU .QvallS ftI/el ~e boill, ~1-rblle sCl arllncCtm o privire ~ 

v I v - W b · I I II 7 şi hotelul "DACIA". Pentru I iltamic, avans care s'a mill':t rrr(!011- şi aSllpra modifici'lrilor produlle fn 
a~~ ua aza In raz DIU a rlcan. a satisface tuturor condiţia-: /('lIil şi care IIU va pu/('(( fi ajuns spatilll polit'c ÎII jllrul Reichul'Ji: 

niior de reputatie al &omer· 1 niCi de un inamic la fel :ie puternle in timp ce la inceput inarmi'lr:!i lIU 
~7.~î: '~.~"""'.'~~~11IV"O!-' '.---70'"_~ tUlui, m'am Îngrijit· de un. din PUllCt de vedere indmt~ial. 'In i-I~ sta,t la dispoziţie decdt Indus~ 
mc. - Siluat"~ militară ŞI I ~) Pentru aprOVizionarea trupe- serviciu prompt $i com;tiin~; (I('I'/(/Ş I.mp, incercorea umil !Jt(I- Ina dm gnlnlfele dcla VerSll:l/es 
lăs. în Afr,ca de Nord este, 101' generalului W.avel!, situate în ei.os mâncări şi beuturi de' mic mai puţin dotat pe tănÎm"l, Ilie Gcrman:ci, situatia s'a schrm-

la Berlin in mod liniştit.' mare indepărtare de, bazele lor de prl~a calitate pentru A me- industriaC de ci ri[lica potellp"lul bul prin anexart>a Austriei, a Pro
de rlcle germane, sos:te dE'la op~!l'aţiune" Angli.a est~. redusă -1 rl~a deplina tncrerlere a 011or. S(IIl. d~ /'(l:~~;~ I~ nlvelll~, I;rrma- t~clo!'aful!1! şi prin recdşligal'~a le-

100 lrican, se găseşte chiar şi avandu-s(' 1Il vedere dlflcu\tătile ce cllentele. . lllCi eslc sOlllla sa dea fiI (~, g!U11Ilor pIerdute tn 1919. PrIn /11-

ea, că luptele de acolo au s~ llasc În, ul'ma deşel'turilor infi-, De acela rog on~r. public i.' Speranta puterilor ~/wm;cc !'ii il:- l/'tIrea Italiei in ră::boÎu, indw;/ria 
~ .. Ir'o nouă fazii. Aec,lslii ('{l1t llltc - mal ales la porturile ()CU- să mă onoreze cu lncr~derea; rlllstrra germană nil-şI I)a pu!r(t I,a- flces/('i t<lri s'a adăogat ccollmnÎel 

~prijină pe l'CrIcrunt'a, că pate Bengazi, Derna, etc, Aceste 10 ,pe care incerc să o merit pe I sira ritmul a fosl splIllH'/·'/1/1 or- de rt'izboiu şi ea stă as/dzi Cu lotlll 
fi engleze s'au pierdut in curi de aprovizionare stau Însă sub I deplin. ! ,.dnd şi ea a pl"lmit o !1(Hlă lOVi/ură in slujba misiunilor ce i s'au dat 

• enormă a sp,lţ!ului, stag controh~l şi atacul contînuu al for-j Cu toatA ~d ima ! !!l'ca atunci, rând ."ictol'ia tnlpelor Jln1lrlt reo(i:area victoriei, 
h,(! urmli, Schimbarea inter\'e- IeI aerwnc germane, Numeroase I ZERNA GHEORGHE I f/cnnam in Polon'n a readus Rel- Germania şi Italia au cea mai 

.'rea timp işi are temeiul pe vase de transport au fost ~iCi deja 1 .............. 0 ......... 'rilUlui prctioasa j'I'fllIl!/' ill(ltnlr,a- ,mare putl're industrialâ, spr;j'ldă 
r \"a .tudinea ·vitează a soldaţi- SC1,lrU,ndate sau, grav ayarlate de! T t 1'- t' hl e ./il a Si/cziei supcr!oarl',:'Cl'llN' o pe rezel'pcle continentului curo
m3, . ni, în interventia în luptă aVla\Hl germana, Drumunle de le- I u un cu _ ~va n 9 '! CI illlârit aprolJizionarl'll cu ma/erir pean. În lupta contra unlli lnamic 

ropa lor germane în picaj şi g,I~~U'ă, ce du~ p~s~e a~e~te POI'-I de fiOri In Norvegia primi' a Germa~il~i, , ca:c a' ~1I!crit IO,viiuri , grele In, pu-
- tIa formaţiunilor aeriene t 1II. 1,· sunt deCI gl u, pencl1tate, i T t .., i r. . 't; , După o scurla pfmoadă dt' ud<lp-- ICI ea IfII mdllstr:ald ŞI al cărll1 pa-
!tnlll ron u me [teran, • 1- 'ormatilmlle aeriene germnne i 1 t .. '. ,. :,t d . Iare, marile u.:ine d'l! tillr1!lIr le J11l- t ('1I1 lai de ră=boiu nu. mai pOdle fl a1.11 la f t 1 d' Ef' 3) J' ". , li unlh l Upd.. cum ~e ~ 'C'I . 

a t f ţ. , d i ~ .. , 'e O p an a cal e nu d e.~ e e- , , 
ces OI' orma luni este nu-şI re uc nsa actlYltatea llUmal 1. ~ ti' '1 j' lonc-c oCl/pate {III fost pliSC /'1 UiS- Sllstl1ll1( prl/1 l'roducţ'a proprie, ci 

:ând ullilaterală şi a influenţat la supravegherca acestui spatiu ma I CR v dn ll'cgn~lll e c~l'~laul O ( .1- : pD~iiia industriei de arm~m1c,~t ' depinde' de importul de pe.le 
·u1ea eel mai simţitor dispozi- ritim, atât de impOI'lllJnl pentru con I mva u ce, Iucerc<tIn e l It' P

t 
il -: POlenţ;'dul tie ,.ă~boiu a crc·sclil ocean, 

'"1 1 ă rl ' , . l na acum (e a panta II U- . ' N • lric~ ~ eze, n am nunte se re- uccl'ca militară engleză; ele lIller- • '" ' il' 1 .................. II ............ ~ .. IPIte •••• G ... ... 
• i In cercurile competente ger- vin deasemenea şi in luptele tere- I Hul III l'egnl111 nUll !lor lce:' 

"ătoarele puncte de ve· ,Ire, Concentrările de trupe colo-I n'au dat nici un rezulta.t. Lu 
, I crul acesta însă nu l-a putut anele de transport, depozitele şi 1 " • ' , . , 

, .... rma aruncării in luptă Q tabcrile sunt încontinuu alacate cu' lufl :lenta pe u,n eHI ~glO~ 1!0l 
.lor avioanelor germane mari succese. Planurile de opera- v,~~nan, care s a deCIS S~t Jn-

ţiune ale ~eneralului WavcU au funtez~ O mare plant~tl~ de 
Itrâll1toarca deosebit de fost cel puţin grav tnrburate în. llT- tl:~l1~: ,m ~l:~şul,I<Ya.efJOl·~l, ,în! 
ii din punctul de vedere ma ai:estor alacuri necontenite, da- d~stllctul 1 }(~ms. Acest ti.1I a-

• între Sicilia şi Afr!oo, a s (' a pe nun e că nu chiar şi zădărni ·t glO norv~.n Il, . 1 j 
':ată, Pierderea crucişăto- In ansamblu, situaţia CI :~tuaIă in BuH, IIansen, ~ hOht~l'ât, dS?i 
,In "Southamntoll" tn m'- culltve tutunul IU g lve.:} e 

""ilo r in p:caj 'a arătat, cât Africa aduce cu sine difieulti'l.ti pen flori, in sere, iar la primă va~ 
::~asă este orice încercare, Il'lI conducerea strategicli f'ngleză, l'ă să-I tramlplante:t.e in pă-! 
lI!' aCl:'st baraj, POl'tele nn Ila cari aceştia nu s'au aştcp!'at in mânt. Bull Hanscn est.e fOill'- I 
'le în 1I1editel'ană nu fost eeastă formă. Aeeastă jlld,~o'lrc opti te optimist 'in ceial~e prive-,' 
~"~i modifica tadica lor ştc sansele d€' rN1S, ită, (HDV) m:slă a situatiei I~ fl'ontul mt'd!te- , 

lU. nUl, c,u',e acum ca şi mai inainte: i_·'_~7 ___ X __ - ""1 

'i]fl~~mnlJllllllilmml!!1I!1!1i!!l!H!mlH!lmlJlil!1i rămâne UI\ teatru de luptă <;('CI1:1- II ft o lE' n I 
!~ dar, I}l'rmîlc conduc{'l'ii hliOreme.. .,1$1 . . .. 1II1h1ară cură!I. 'CiP- • , , 

,rochll. pa!~e$llIrj < germane, de a-şi urmări eu () s:gu- .! ;~~ . 
I,~ ,e X an d r o t' ranţă cu atât mai mnre pbnudc il .,..11 
ii ei pl'i"it():lre la insulă. Tncord[\rca ii t .'\ ~ <P,:.~.!~ 

,: \T A P P ti nervoasă, cu care se aşteaptă în An II tilÎ ('8~ă de 
:!tun -1 . fi gila lucrurile ce vor veni,:lraIă du- i f :..,-------

P;itorie mflC:~ldcă 1'!.......... .... I . 11.' l.t , 1 
~ I pa parerea germana, cli eng C7.!i lŞI I i C O m 8 O D 

ierl, ' ,:itr. BrAtianu 2 4 i dau acum şi ei seamă d~ tan~ul /' i - ---,--,-
1 ~lscoP!l1 Radu 10 II ,lAn "'D St B ~ t' 2 a . : adenrat al c<'lor tlou1\. Iralre dC') n~, r. ra Hl.l1U 

r1inili~IÎmilailliilîlill!j~iI!UiliÎ!lillU~iil~li!1 războiu. I L __ ... _. ____ .... _____ _ Intr'o pădure germană: jOC':ll soarelui pe zăpadă. 
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. D. H~U!JhI a lest flilnlrllt proftnlf.: d IOfIPIOliU( ((ui' ~ 
mnt~_rmJt ~ P~Slw _de ,oiuc:lor fttinUC:OD iJproopc: Hilon . 
oonunastms:ftUFAlO,mt Un atac energic asupra rezervoarelor de petrol d~n Scuthamrlla 

Atât judetul cât şi ol'aşul ! mâniei Dom, înaugurat de In timpul activităţii Z!lnice altă vizilă deasupra insulei, .'poi era I Intrebati, cli "dacă nu s'a, 111' 

Arad, cu vie satisfacţie a IU-) către dl general Ion Antone- aparatelor grele de luptă germa-, nevoie sd ne rndreptifrri, în grabi'/., apărarea anti-aeriancl? Nalura' 
at cunoştinţă despre dCclzht- seu, conducătorul statului ne deasupra Londrei şi Angliei spre casi'l, Ne-am Îndrt'plal lnspre I da! lnstl prea târzIu, Am IJlllul 
nea ministerului de Finanţe,' Român, în care se încndrea- de Sud, unui avion, de !.ub ('Oll- \ Southmnpfon, Ne-am aSCUllS ~lllpit, dea C[lm bieţii Tommy fugeall 
prin care dl Iuliu Ne.tgota, a, ză - natural - şi mini5te~ ducerea locoh:ncntului Ziegler, i-a 11'/1 parcl/'(l/l naluml ,le ('('at,l ptJ1-: grabă aproape c[i!!:inaUi la 
fost reintegrat în pos\lUl de: rui de Finanţe, reuşit lJOlllbardarea m3relui lagăr tru a ne sustrage aslfel l,bSerf/o/Lf- le lor, dur deabIa după ce 
admin'istra"tor financiar al: Datorită ştiinţei in tlome- de rc;a;el'VOlire din South:uupton, lor il1C1mÎci. Când de t),j'II.l, I1f.ro-' săvârşit opera de disl/'ll!}f.re. 
administratiei de constatare' niul financiar de eare di"pll~ cu bombe de tot fclni rk .'al:LI"U, c111 nl'-lI surâs din /o(//e Inls.1/lIrile. in ace/aş moment, când 11'0 I 

din Arad. : ne di Neagota, precum Ş; Atacul a fost efectuat <1.:13 mică [Il fata Masini, apl'oooe ele coas/ă. Îndrepte tevile amen nţăIMl'f 
D. Neagota este un funcţio prin felul cum ştie să trn-; înălţime Cll tOlte armele ex:sknte am obs('/'~al UR lage": mare de re-spre Roi, noi le-a~ şi luat-Q 

nar de carieră, ceeace a do- teze atât CU inferiorU, cât: pe bord. zervoare.- Vreo .30; sou rhj,1J' ŞI te. Din loate mitraliel'ele 
vedit prin serviciul prestat şi cu contribuabilii, domnia. Când În seara zilei ,le (/sle1;i (11/1 mai multe contineau combllsl:/li/ snopii de foc se indreplau 
de mare valoare, cu care a, sa şI-a câştigat nu numai' aflat ştirea despre suecesul unui scump pcn/l'II :\nglia. .\'e-am 1:(}- loT'. Apoi am e,reculal fncă Il 

ştiut să susţie interesele sta- stimă, dar şi admiraţie în ca1WJrad al nostru elin .'scadrola [n- pusHt ca vână/ori să/bau:"i. OI'HT- lur'd". Deja În tl'mpul ~ul'bei 
tUlui, dar fără a pricinui ne- cercul său de activifate, deci lJeeinatd a escadrei noaslre de lup- lJatorul se (lflă deja III ':p,u-,Illli de los1 Iare c(jld, deodată 
ajunsuri contribuabililor. I reintegrarea d-sale este hine Iă atunci mi-am amlnlit (1 COllvc,r- ţinlire a'l bombelor, dând dmmul lin percte Într'('g ciI' balauHe 

t ' 

Felul cum şi-a îndeplinit meritată. ' bite, pe care am avuf-o lxacl cu ~4 şirului de bombe de calibru mijlo- raj, :1ceastă perspectivă riu 
mls!unea de mare răspunde-, Din partea noastră urăm' de ore În urmă cu COm,jll'.bllliul du. O bombă de cali/J1'lI mare ur- aaemenitoare nu ne-a 
re dl administrator finan- \ ni mulH u sănătate în AC-: aparatului de lupltl, După flldt'lrlll- mează, ca efeci t~atl'al. In IIrJW! iiI' ins(l, să .~bllnim îndrlrl'l/ă 
clar Neagola, este inerentă: : 1 1 .& te ti l' d "Dist gale ::l/e ŞI v/'~me rca, of,ţerii ţJI'Upc: tonaţ!ei acestei bombe, dlinr şi ('re ma/'e/(' laf/ăi' de r~::('/'Vlla/'e 
unei culturi vaste ~i siJ;nţu-' un ~ pos.. - UI a DU ra- s'au intrunit intr'o searel la pclre- d:llc!oasa noaslră Hr, 5(//'(' /11 S!lS /ragcm alâla timp cu mi 
lui datoriei a unui funcţ;o- i tor flnanc!ar Neagota, pre~ C{,!,I', 1llii!rnil'ul c((sei SI' pOlJl'slerl, ((/ o simJI/!l jucllr:c, filrii .1 SII/('/,I IIO(l.slrc În rezervoarele de 
Dat' public şi in şpiritui Ro-: cum şi spor la muncă. : se râdea şi Se jucâ." .voi doi ne of- if~sil s!ricc/ciulli mai 'rnpflr1ante. tibil, cât era doar posibl . 
•• ~~'""""~"'O •• 9.~~~""'$Oooe .... lam in {li/a uşii, sorbind CII /l(',~(jl Em insă 11Hli pr1mcjYos. l',tt·'t!' să să ne-a fosI destul. Trebtt;a 

, '(\('/'lIJ IJ/'(JOSJ,il/, pr:'uind ~pl'e cerlll mii crcdeti, clÎnd fldcă./'ile 1'(':1'1'-, intoarcem spre casă, aler. 

PiDi! If'f.:t;L~ dIn § ti elA I fll!IlIWC(1/ şi slab ins/elat, E,l,blesle- poorc/ol' ".l·plodâllde. n"~"lr n:1'1 i/l!! ultima 100 de lilre de spirt. 
.. ~. I ma. ~şa cum un ~old:lt IŞI fuee Cpl'OUpl' aparatul. ' buranti.) 

ExisUf la Frankfurt am Main G 1 bitii atenţie folosirii difCi'l!dor i flWll inimei, dacii zlll'Ie dc /'eJl(1lls 

~COOld prolesio~aUJ. fa ca~e s'a ~l'e- nu:teri~le noui, pdnd acum "e,in/l·t' de.vin p/'ea IU11gi şi le ap!I.Ciî IIU'-:: I 
lat acum doi ,ani o se~t!.e ~l)('C;n/l'f l'lllnta,te /0 confectI 1I11l . .5CO!11{I, ,CI /III: .. De{/lIjrl. (Iaei'! :;l!~wa t11 I':;ra

penll'U pregfllirea tehmcwldor ŞI orga11lzal, nu de mult, o CXP,)Zlt le, !Ireia dus. se l'a III/amp/a erIJa, 
desenatorÎior de modă. Crm:u/ du-: in C(lcln11 cnreia aII fost eXlmse demn de rapodat,. af!lI1-:i }11l[ln/l.(i
reazil patru ani şi afarl1 de specia-: ('d/ella inolJatii din domen!ul con- mii .şi pe milţc, CUIn obişnui,':;!; sit 
lizllN.'a elelJilor 'se acordil o deo~e-' fectiunikJr. i\.slfel bunăoartl au slâr facă VJ'clnii buni Şi În /J.iala c[li/,l". I 
__ '_-'''_''_'~ ... ___ .... ,, __ . nit senzatie bondele confecţ;onale Aceste(l au fost ultimele {'Imin/e C/le 
........................ ,dintr'ull nOII material transpi'lrerit cO,lwo/'/lil'cl no.astre. 

FID:ES 
Mentarl Cienuo .. 

Renumitele pO~lpe "N O R TON 
precum şi pompele c,u motor, se pro~ură dela 

o , , ,O HO N J G 
confe~tiouar de pompe 
A RAD, Str. Fabrice. 21 

.~ RAD 

I şi impermiabil - numit rlastlfon - Jru' astăzi am telefonul. S'(/ {;O

i daniele Iăclde din rdmdşite de pie- mentat deja in intreaga grui)ă, 10-
1 le de peşte, sandale de piele de co/cnentul j.iegler a făcllt-Q lmnif 
'peş/e cu pigele destiei" rlexibild, de data aceasta, ,Nu l' locm'!i ce 

i pantofi. de searil cu locuri de slic/d, ŞtIU eli ce!" - zicc el sec. "De lapl 
i poşete cu fermoare de sticICI, etc., a losl aşa, cum s'a meI; In/cîmplol q ,:o,r -.. " " 
I , ' şi la alte atacuri aerieae (lsupra tt- După ,JISCjU;Su/ CQllce.Uirulm Hit-l pân(l acum, nefIInd 'OI t A l 17 ele - nOIltăţ, care vor ,'3ee dUI. It,' ./ 'f' " , 

. .JC ~,a ua~ auc,," , ,'" " <, .' ' riloriului InamiC. Daa" la s/drşit.,l l er, a el! la cerCIII:'I,ar pot, 'ce d'l1 .C/Ilti1 arr:hbolului 
• ; 9,1'" rel'OIIlt.I,C 111 ln,dIlStr.,a eO,Jl!,e.~ lungei noastre călătorii se află () I Berlin ,I;.e ,ol1c~ntreazdl;' eVenrmf'J1 sul'marÎ.ll,elor, pc ţar.e 

........................ i tl,unilor. int4mpklre, pe care Ilici noi, nil o 1 tele ulllllal'eVI~toare şi J.l.ltkolSc!J! .~a, H1tler ,l-c:I Q.nulll~t r.,upd 

................................................ \' mai cl'e.de~m posibilă :J.i . ..cal'c ne-a lonrT.JaJ'l.'a mă1'I,Ui ,~ s,ubuwr,{w1or : dr(jtÎt (It, di~clu;~ri~e :ţflle 
, facut - S o spun deschiS - o deo- I ,/le rmeme, pe celrt~ l' ulrreru/ a unun- re, penll u lunIle [r:--,"~"L'~ 

ActualItăţi Aviz se.bitt'1 pldceu. AscuU,ati: ,ţat-.o din 110,U ca iminelltă, Succl')!e-! In veder~ euez:tiptţntetor 
C.ontinutul misiunii era: Atat' «_lle submarine/oI' germCU1e iInJlolri,'(I I re viit9are, §lireţl r:~s , ge:rÎD,ane ~D Jllt~ul tim.p Serviciul Tran~- supr(J Londrei, Trebuia să 1I~ (l1'lln- convoiurilor .JH'itanice, eOJnlwi.;a!c. posturÎle 41! rac/.i,oşide 

por11l1Jli tn .t;Q.n;1,l;IU ~8 ,Pex:-soane (au- cam bombe(e ~supr(I docul'l!or din de curând, s',~u milril intre hnp il1 ,rnune, după care .seo/datii ÎJl 
In prj~ele~oul luni ale ,a~lllui tobuse) pc lângă lVeu.tătilţ inerente rm t' '1 t' A-d' I 1 I "d' t ţ' t'..J b . 1940 li"au tllregistrat In 17otectol11_interiorul oraşului. pea:m/lra coma- II., Il ŞI~I or, a tng~,,, 111 ,0,<1 1'1- i Ill" S CI 1O~ I "le o. lţelU . 

tul Boemiei L Moraviei 156/. mai aetua;lei s.i~tlat:u~i econot,nice în- lului la o î.nil1ţime ~ 100 melr'i, se (ra de J5(J,Oqo tone. La. Bet/'/l 1II1 a ,vegla, au f9st .(W'J0ţi ,4e &11/ 
• . Ş tâmptnă dlflCUltăţl en~rme la J.>ro- fi ..J t ..J b ,. A surprins faptul, ciJ Londr.a Wgă-' ţa imedtat .ziua pieci1rii lei multe """terl ca tn anul trecut De- "1 . . ' l' d a (:IU :."reJl e ",e a uri fi 1l0rt. m,; '. ' 

':--V.. . curarea caUCIUCUrI OI ŞI p'lese .el e b t t d t' /ti '1-Vid _ dUleş(e .aceas/d cifra de .~cllfl/lId:l1·e' dţrmentul militar cel mal 
asemem disătorule au crescut s.m-I schimb cari lipsesc eomplect de pe sura 11 '~U ICI '. OI ~ es , ca '. " . ' '.. i' '" . . 
ţi.t0l'. ' x ' lungul coasteI, fdrl1 a 9lY5i llIei cea reall:aUi III timp de dowl .zIle IR-: a nl1scut VIU wtere5 in 

• ! PlaI 'It. '" d f I d . . mai mkă şanseI peJllru efectuarea cercdnd p.e d~~supra să nas.că im-: germanii, Dt'(lstmenea 
\ ntruc"t e ccte e e caUCiucuri I '.. .' . , ., . : . ' 

Vizit'illorÎi .l._ cine .... a in Berlin I d tii' '. mlSiUnlt llooslre. La 'lrma /Il meI pc pr.eSla, ca ŞI Cjlm ştirIle .o('i'UIIH1C . Ducelzll despre prezenta 
. • ,"Ii<', O" se a oreaz In cea mal mare parte '. ,. l' 't ,1 • b W FI, 

Qu cres€ot in anul 1940 cu ZlJl/. fa-I' .. I . 1 t 1 apd ~xl$td destUi peşti mici, peşti ar 1 lp~1 ţ .~e ,orice" ţl;;". . 'ro.:e- : ger,mane nu lIllmal in .", ... ,~." .. 
sarcmeOr prea man a care sun . P t d dt I . X_'t l L d ti" L'I.' ~' ţli de '1939 Creşt-eJ:ea din 1936 pâ- h 1 ' pţarl, e scur, am Cl1l1!;lt egefl'ba u Yll1l!4' I (e on rCl. eS.e car:: In . (v la, a gasti marA!! 

nl.~ .1~tO' :..: cifreaz~ la 5{)Ofll ia,.) ~uPwuscă ~utlo USrE' Că' Idn urma~ suIPra\- 'tililP i;d~(U'Jlgat"o .fripluTd. liuTII} in! GOlll!lw('ar~ în mai mlJUe ralc a! disc.utiunile miliitJre nnll' ...... 
.' ...... ~ ''7' 'lllcarc rn or aţ c numaru (e I . ,~ '1' d '1 ' I 'h I . t '" . fată .1., 19;13 statisti.oa ~e astăzi es- I vlă . dJ! ormif ,de IIPs. 4larea era IJlSa Jimş- prer .erl orpromlle un c ect pSI 0-, eVenl~eJl e/ţ lJutorulul 

\, '"l" .. ,., . . \l. ca ton a OlS, '. , l' . '-1 _ 1. . 
te «uhlă ţnregistrând 90 de m;!ioa 'd â d 'f 1 ă tltd. Descurajati am holt'fl'dt sti OgiC I1lai putUl .. e.a$/rl/os Iată de I ImpreSia C(lre a ,"x/slal 
ne' ~ncc;.atorj Atunci fiecare J;f.'rli~ i c~ns! ~lr n ŞI, 'aPltu c SUl!ll'a~ ma.i Înd/'dznim o ultimei tncerrXlre poporul engle;:, dec(U (J/WlItW'ffl' IlIai I'nain/; fn publici/alea 

-,;:. " .' . nc"rcltn e maşme or - pe "nga d d LX t tii' i, ~ . 
nez ., .. du"ca la. cinema odată pe d . "1 la coasta enalezd de Sud. eo a" a o a II UI p.erd('r,lor Mi- I ra se p.ot aştepta fn n~,m""',,,, 

~~ ." . . eterlOrarea caUCIUcurI or - pro- ,t :'. \ . 
l\l~~, :astiizj fiecare săptl1mânA, cel voacă şi distrugerea inevitabilă a Erţl c/tiar şi timpul sd 11,e urun- ferite. ,llImente mari şi hotdrftoa" 
mult la dau!! săptămâni. şasiurilor şi a părtilor mecariice ale cilm p~v~radl'1 b~m~e, ,,~achiul" La Berlili se accentu:azil, că CI-! sfârşitul ri1::boiullli, a fo# 

• maşinilor, indeo.~cbi astăzi când sta- era <~ullcl!!nt numai penlru o s(~ur- Irele mari de scufundare ale ulli~: in cel m~i rral'e !Irod p,rin 
In Paris s'a deschis o l~x}Joz!ţie rea drumurilor lasă de dorit, me/or zile ali fosl realrza!e ÎllI'Cl in i riie' Ca.~lcel(lrului Iiitlf.r ii 

'3. tehnicei gE'rmane. Este vOf'ha de J'IIgllm Onor. Public a nu se urca . F '·O'~·· . cadl'1I1ac./iuilillii sulJmarÎnl'/lll' de l1ussolini, 
o bursă de comenzi, care Va lucra in autobllsrle: cu număr complect de C U 5 : 
după '3cc]el3şi principii 'ca' bursele' c/iliilori şi Oi nu că/iHori pe sci1.ri. et,. ...... tl •• I~C~~ .. I"' ...... e.I~ .. "104~ •• CI~.t.".,~~. 
din Germania, Cei ce eXpU!l' sunt' . Personalul de mişcare al autobu
intreprinzătOl'ii germani,·iarcu.m- selol' arc ordin strict de a nu pune Depozit de lemne de foc 
părătorii SUllt firmele f.rUtl.\('ll? În miŞt"are autobusele decât in ca- A r il d, 

• ~. , ," zu} cAnd sunt lneărcate numai cu PloJa $.elo. (el Plore 10 
In oraşul E:attowltz dll1 Sll~,oa I numărul rcglemenl'ar de călători. 

superi~rii, s'-a c~nstruit in. ~*I !o- Directillnea lntr<!prinderÎi ' Telefon: 14·91 _ 
.caluiul PrefecturII de Pollt,e. un, .~"e ......................................... . 
eeas cu dopote de pon~('bn, eare;···· . 

;~:l!ră c~nt~C :I~~i ',!!~~:l~n~:I~! (ontiol';:i crlJi - in' industria 
din Polonia şi pdn aCe"J~ta ;,min· ,.), de ,-zba· ... 
tese suferinţele gcrmanÎlQr dn a . IU germana 
fosta; Polonic. 

Se ştie că, Germania duce lipsă 1 mal uşor. Uzinele Junkers au creat r--------------.:l ,de .braţe de munc.ă. Deaceea a fost acum un >aparat de controlat spe-
!' ~r ;"""i~" 74. '';;''';' ~ ,.Încadrat~ tn procesul munc~i şi o I eial, care dă orbului posibilitatea lt ....... .li ""-. ~ ~.~ • 

... .. I categorie de oameni, ('arc piină in să controleze cu o exactitate până 
Arad, Bul. neg. Ferdinand 51, prezent trăiau din subven'Fle sla-:. l'3: 100 sau lOOO/mm. Pentl'u ""e"-Ullalo. Strada Eminescu Nr. 1 \ ft~ ... 

(EdUic1uI Crucea AIbă) ,: tului sau din' binefaceri - orbiî.1 sta, aparatul este prevăzut ('il .anu-
Curăţ!\. şi vopseşte frumos II s'îl constatat e.li Qe<,>ştia SlIilt hicră- mite instalaţii care dau si!:(IlC1le a-
şi eftin; demiuri, parrte- tori foarte conştiincioşi şi deosebt Cll<;fcc, A~tf('l s'a redat orbilor bu-
siuri, costume kaki, haine de apţi 'pentru anumite lucrărIi mi- curia de a trăi~ ei având :.lJ'ăşi S('I1-

bărbăteşti, etc. nuţ!()3Se, având instincte mai bine timentul că trăiesc in comun'tatl." 
desvoltate şi put{lOdu-se \'ol1centra şi că r€'alizează ceva in viaţă, 

M'anfl'ed von Killtnger, noul mJnisfrn al Reichului 
cureşti, o-rai AntolloSC;~ conducătorul statului 
Wilhelm Fabrfc!us, fosh~l mJn:'stru getnUl.n în 

~~~-------------------------------------------------------~----------~--------.. -------______ ~.T~ ____ ~»r~ ___ ~ ____ ~ ___ ,~,~_~_·~~ 
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