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----------------------... ---------------------s. Regele si Conducătorul rBtnp"O s~nnID~ Statului la Cernăuti ~ '~.I,,~, ... ~ . . 
POPulatia a aclamal cu lacrimi In OChi pe dezrobitOri La lupta sfântă, împotriva meau sub cnutul barbariei' că păcatele. Steaua lui Sta-
NĂUTI. M. S. R~gele lritătilor militare şi civile. bolşevismului atavic, pornită bolşevice, datorită unei poli-!l;n a apus şi nici nu putea' fi 
1. şi d. general Anto- ~ Tot îu această zi a într'un iureş năvalnic de căt tiei nefaste, aceste provincii altcum. A săvârşit prea mul-
Conducătorul Statu- I sosit aici şi primul grup re armata română alături de româneşti au fost readuse la te crime şi mârşăvii pentru 

i 1 zl'a l' 't' roma~ nI' ŞI' invincibila armată al 'Fiih- Patria Mumă, prin }'ertfa ne- ca Dumnezeu să-ii mai ierte 't i 1 n t . ( e r ~ 1 
SO~1. Il .. oc~ 1. a e. I străini, invitaţ.i de guvern. rerului, au aderat aproape precupetită al armatei ger- păcatele. 
latia a. prn~llt CU la: În regiunile eliberate. In gru toate poparele creştine. mano-române, trupele aliale Biruinta acestui războiu e 

de ~uc'!.ne ŞI ~u .f10I'l pul acesta se găsesc repre- DIn numărul mare ai vo' continuă Cruciada pentru a s~gtlră, căci Dumnezeu ocro-
Horn Bucovmel şi zentantii ziarelor şi agenţii- luntarilor din, aproape toa- elibera şi poporul rus de sub teşle şi conduce armata po

lor de presă germane şi ita- te, tările europene, putem stăpânirea roşie, care n'are poarelor cari au pornit să in
şi d. general liene, precum şi reprezentan constaita cu certitudine că, nimic comun cu sufletul, cre I troneze lumina lui Cristos şi 

escu au vizitat oraşul, ţii ziarelor din Bucureşti şi glasul tainic al trecutului zai şi n~zuintele poporului! să isgonească întunericul lui 
autorităţ.ilor. Apoi ai agenţiei Rador. niciodată n'a fost mal bine rus, atât de evlavios altă- I Satano 

Regele şi d. general An- La ora 13 d. general Anto- înteles decât astăzi, când bi!- dată. i 'Credinta şi spiritul de jert-
, au primit. în ~.,udien- nescu a primit în audienţă I trânul ~ontinent ~ e sQ?duit Pentru pângărltorU biseri-: fă, de care sunt pătrunşi sol-

lucru pe tOţl şefn auto- I pe ziariştii români şi străini. j de evenImente napraznIc. e. cilor a venit momentul I dati! cari luptă pe frontul ră-
rolUl dlUI tieoerol 40100e5(u IC(of8 presei Popoarele A c~eşti~e, ~n in care trebue să con': I săritean, trebue să aducă 

ucăiorul Statului a II şi va fi chezăşia noastră şi în i fru~tte cu tROma~a, s aUcla- state existenta lui Dum- I biruinţa. 
cu acest prilej urmă- viitor. I S?U ~ pe~ r'! apararea IU- ne-zeu, precum şi cxisten- Il AŞA SĂ FIE I 
declaraţie: Ne vom ocupa în deoselJi cii Şi l,egU lUI Cnsf, ca ~e at.â 1a unei. legi divine că pă- -
t fericit că am ocaziu- pentru ca din el să scoatem, tea or1 in d~cursul veacurl- cătoş:i trebue să-şi ispăşeas- A.ng.l!la. 11. IrslcUl 
vă intfUnesc in acest elitele de mfline, _ I ~:~t u~o:â~la !o~deauna a \ ...................................... 8 ......... . 

aşe~at intr'o. regiune Lui îi vom face o educaţie 'i &~ 9. adParat:r al) Cru Re.·chul· ra- rba-toresle entnzr·a.el 
j'omanească ŞI care s'a specială. CI:. e,?ns u:n v ~D ara de., M ifj 

prin munca de secole Armata cu concursul alia- staD-ca in RasarItul Europei, re-.ntreg".re'a Roma-n.-e-. 
ului român ţ'l t " . . 1 al înfruntând .năvălirile hoar-

:.. .. l ar n?ş 11 ŞI mal a es delor barbare i . _ ~. .. . v 

totul e romanesc, alC] germamlor, a reparat toate t 'T i' car t ameJUD Dupa o lI1fOrmaţle pl'Imlta, lale Berlinului şirul sleg'ule-
ânul nostru unde ·se greşelile comise dela 1918 pâ ~~ .CIVl ~at a d cr!tş :~ă şi ~ •. intreaga presă germ':lMt în- : telor care contllrl:ar-ă Moldo-

inmormântaţi Domni- nă azi, refi'lcând propria-i o~ .s a~ n.u
t 

ace î eca Ş conti- I chin<l articole l'l1tnziaste va T\fare este urm{t!'Ît de muI 
tri glorioşi şi Voevo- peră prin luptă şi sacrificii; tnua mi :j~nea .ndaceahst~. par- armatei române -;.i fuc(' thyucca entuziast[~ ('e .;;taţ10-

'd't d' t 1" . e au, opnn pu oml ca 1· G ~ au ZI ~ m ~~? 11 ea a rep,?-s gram.tele aC?lo un re erieleta t t ilt E _ e oglUl eneralului Anio- ne.aZ{l O!'(' 1llt!'('gi Rprc a exa: 
luptele ŞI sacnhcnle de trebUIau să fIe ele ŞI unde p f t ~ ma mu u. nescu, comandantul de răpe- • mwa JIDf'l1S1tatea fr'ontullll 

întregul nostru te- au fost în trecut. ro~a ~ reaga. ~ tenie al trupelor germ HlO- ,de Hrlsftrit ('are se intindp de-
·onal. Eu nu voi mai îngădui ca B upa

b
. ee, i ap~oape .UD aD,! române de pe frontul :\i- 11a Oceanul Ing-1H'ţ.at la ~Iarea 

ce vedeti ai ci, e opera acei cari au stricat eri să mai asara 18 Ş uCOV1na ge- i strului. : ?\ pa/-!r;l. '. 
lui român. strice şi mâine. •••••••• •••••••••••••••• 1 "România şi-a câştigat in ............... '" ..... ' .............. H .................. HI .... t4 ...... . 

a muncit din răsputeri Pot să vă anunt că foarte fi continuată în conditiuni şi I mod glorios locul in noua 0)'- .. Soseaua eternă" 
tul; el a dat elitele curând inamicul va fi defini~ mai grele în B,asarabia, unde dine" este leit motivul folo~jt 
striaci şi sub vremel- tiv izgonit din Basarabia. In veţi vedea urmele unei bar-I,de toate ziarele. . ' .. tccaslcl .. şosea e/erlli'J." exsti'J. Ia 

ocupatie rusească; el a două-tr<>i zile, nici o palmă barii fără precedent, cum I Revistel'e ilustrate publică. Berl.n in Instltulul dr cerce/are pen 
menţine caracterul ro- de pămâ,nt românesc nu va nici hoardele hunilor );U au: pe pagini întregi fot0gTafia· lm conslrllclia sir/Iz lor. Esle o 

t,n această ~egiune. mai fi in stăpânirea hoardc- lăsat în urma lor. I Genera:lului Alitonescu..!:.i \'c- I p'stcl ro(undil, acoperită În par~e cu 
~lgur c~. vetI pleca de lor harhare. ,N e aşteaptă in Basarflhia o deri cari arat.ă marşul viei o-Iull slrat de asfalt,. cu papal d;n 
ImpreSll frumoase a~, Opera de reconstrtt::tie (a- muncă extrem de grea şi nu . A lemn ŞI cu brlon de c:menl, ,{ceas/a 

puterilor ţăranului no re a fost începută nici cu Sfa-t ne vom da înapoi să asigu- rlOS al. c~loanelor ]~omane. jl scrueşle conslaldrZi gradului de !l-

I turile întelepte şj cu 'liutOTlll răm ace .. stei provincii o viată In vltrlllele marl]Ol' tl)fl~W.- zare .a şoselei prIn c'rcularea ve-
ul e baza trecutului d-luiministru Pflaumcr, va românească înfloritoare", zine din principalele slrtlzi h:culelor .. 

MAREA ••• 
Mnrea? Această întrebol:r;e poate fi mai isp'titor, sp~ctaco] mai 

in nol ('u atât mai mult, Cll 'nedit, În special pentru cei Q'l!'j I1U 

M:!!'; astaz; se dă cel mai văzuseră incă nlc'odată marca? A-

găţii ce zac in neşt're cu m:liardele 1 romantici o fac sa phîngă şi s;l I'fl- :\Iarea pl.'nlru romanc'-cr; este a
de vietăţi loculto.llre in ab:sul ne- dă; reallştii îi descriu oror,le; po- cel gigantic teatru, unde se :1gita 
pătnms al fundului. leţii fără adjectiv ii cântă imens:ta- toate pasiunlJc omeneşti mod'feale 

Un iubitor al mării, Gusta\'c de I lea şi bincfacel'ile sale. j)r 11 o ex:stenţă exeeptională. 
La Landelle, arată în câte feluri se Pentru "<llnjor şi negustor, nu-! Iar pentru mal':nari, este o carieră. 
răspunde la intrebarea: Ce <"sle decât un larg drum. o profes'une, un meşteşug ... ; ca mai 

războiu naval d'n islol';e. slăzi av:oanele cOlllplectează simto- Marea? . I Pentru regi, esle un illlPC'ru: Iwn ! este şi un az'l, o mamă care J,ril-
la .... a. a~eca I'ncomensurabl'- nia, petrC'cute de tirul furios ,"1 ba- O enc'clopedi ră p nd 'n ~t't" ItI d St~t şi dl' )10 'lt' 'e o' L<.< ~ " . ' .1.', S U • va .1 II. ru omu e ,d r m, I l'SI neşte, o a dou.a patrie, un ob:cc:u. 

s&pei, noaptea mar:nă cu Juna I teriilor ant'-aeriene, care h::lgă groa Filosofii susţin că, nu-j decât O 1 chestiune; pentru popoare, un, o pas une ... cMeodată, ea este .. dă-
'e lesând drumul de argint pc I ză in suflete ... Ni.căcr; mai mult ca p'catură de,:apă in infinit., ! câ~p deA bălăl'e; iar pentru pIctor i ,"ia. exilul închisoarea, moartea!... 
c ce şoptesc în taină l'uvlnte '1 în largul măr'i nu te uimeşte infil- NaturalştJl spun că e un amestec l' nU-l decat un fond de tablou. I RV 1 . 1 d· 1 d IV t t . . f . . az )O··U mon Ta a _ es an u' o 
Iii se stâncilor; sau prive1'ştea ,ţlşarea mmunatelor enomene ale !mens de apă sărată. Marea a făcut pe Crlstofor Co·. 'd d 1 x x . 

, , , . . ' , .. . . ." .1· ser e e rame, 'a e c:.ror urm,,1'l se 
r lInlştlte, păt,ata, ic: şi colo de natun l. GramatIcII o defmesc, marea, nu- i lumb şi toate manie descoper:r!.,. . Iă' 1 " I 

C· t \. d' • t . ' ; y • • y I llUl! cunosc Şi as ZI a care r:.z )o~ 
r "reunei bărci, snu de laica mI.' ar pu e:t ŞI in ca e Se pe- mal ca smplaapă {'IUre '1nconJ')ara Istoricul sustine ca mUrea <,ste a- 1; l ! I d ă I ' 

·1 t e Î ă tiI e â l' ă ' ' .' li ac ua a aug un pus ... II a pescar' ar; unde z'ua in ~. c n u~ ru, n um a s nu 1Il m - contl~e~tc~e. rena und~ s'au d~slegat, cele mal I . I it ' _ ; ~ 
r le, d mIneaţă păstrează o fră- rl1, numaI sub :acea pată dela şupra Chrmş!"t sustin . că e u~ ,"olum mari confl·cte ale tlm~llr:lor vechi I Patlm leii l~~e~.~ n.o~lI_ ~e o : ~. 
,1 l'mpcde, pudrându-se in roz faţă unde cade o rază d,e soare? : enorm de prolox1d de hldroge!l, şi moderne. Marea ammteşte ve!plC tue pe un· r,lS' I.lt ti . d,md ... eţ,l 
~ iză şi lardăndu-se într'un vio ~~ când pământu~ deslăinu('ştc I~I 1 tjn~nd în d'soluţie chlorura de de acele căI~t~rii pentru ~ă~boaie, lor aparent~. acelo; norI, ce fll~t, pe 
d gestionat, pentru :a mai sLră- mlnand asclll1sul mnunlJor n::ltul' 1, ' SOdiU. pentru cu cerI 1'; şi descoper 1'" dela cer, re:le(' and cand azurul, l ,10~ 

rU btă, înai.nte de a se cufunda înşelătoarea MARE, veşnic nea-I Fiz'c'enii îi ,'ăd numai fenomene- I fabulo.:tsa expeditie Argonaută prl- f?cu], .cand negrul opac al furtun~1 
i ·ple; Ori marea furtunonsli stâmpărată şi vorll'toare, păstren:'i le de mare; "5 nt1ll'i le, echiJ1brul şI I nă la acele ale polurilor Nord şi. ŞI cari nu. lasă alte urme pe pa-
rU tia şi geme svârcolindu-se tn încă tainele ascunse ale firii în curenlii. I Sud. Marea este Salam!n, Războ,l'e- mâni. dl.'cât pustiirea ş; moartea .. . 
c ,cu va]urile g;gantice ce se noaptea sânlliu i ei viclultor, RŞ:l cii Malt'maticii declară că este un Ile Pun'ce, Actium, Cruc'adele, Abu- I '" Şi marea nu se dcsminte .. . 

Iia :urio::lse, când sgomotul ape:, I m'ntile omeneşti - deşi pururea, corp, căruia nu-i pot calcula SUpJ~:l- kir, Trafalgar. Navarin, Rom'!, Car- I Continuă să fie arena e"en'mente-
I vnlur"lor, urletul str'(lrnt ,cercC'tătoare - n'au isbutit încă a II faţa. '1 tagenn, Venetia, Grnua. Spnn'a ;ui 'l d d)".' t fal"'] d . , j or cu esno ,\lTIan ,"' ... 
,an ul'elor ŞI ~uerul vâ,ntului ! JUli in ~tăpân.i.re în!reng~ ./ume a Po.etli c1as!ci o v~d locuită dt> '1·. Cnrol Qu'nlul, Olanda, Franta, lUi 
·Qrmează un Jazz-mar;n; ce fundu/ur măr,I, cu nesfarşltcJe bo- mu1rmea ze:lor ~i ze1ţelor; pO~PI . Lud\' c XIV. .lngela l'_ Os~oi. 
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H~l' P6. lo!o~nUU OrltUlUllt: oe pe fronlul tUn RiisarU U • 
sOia racoroasa în 70tJ mellJ lungime " F il. T A ME A E UN IN GER" -

,-~P..;.;:_EM.;.;..L.;.;;;I~;;.;;;.;~.;..A..;..! __ ,_ .... C_~_u_'_i_a_d_a_a_n_t_l_b_D __ I_s_e_v_i_c_ă_I_I __ D_Il_1P_"_Il._D.H __ JIJ_D_D_O_D_l_D_' _€C_IC_D_r_UI_€_O_m_1(_V_i_eo_e_l_p_rO_"O_tar_l_d8_B_Z1_1 ... FI 
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:"IluZl'ul l'\J:o;..;r,lf'c nalllt"n"tnllH':l- ~ul :'cr>:te: 1.1In' p!' e ~(,':'llă in a('r li- , GJjI:j~n , v', ,1 ' ,,', P lA f S II N O S 1 It 1 *) 
Jfk:.! tl n (;:)]on a s'a iml.JOgfi\ t cu h,T, carc Sl' A~i~"'it(' In r.'g U:!";! ~. -(il prom's ca-mr adUI'Cl a- : (1914-19Ifi) 

• 'd" " l' "1' :;111::1 tlll C(lCOş! c,llc,a col-.'tţ, I."xlrnn dc valoro;'Sl", slatl('o;:~a e 1<I1:ga .:t, 1 11, 1:1 "pro· , 1 ' ' 
l~"ll' vorb:1 cit' rideyu mcdalii ;ndie-" ,'"" -_. )U, f)OIGm, dGl' ve:; Cll prurJ /" C : 

p CI'I'.l Drl'~dl'l. Ar!:~t. ci n ,)]'('M!:' '[[Iru! 1-(1 fă (// crl ••• • 
l'-n ro~t de sus ne-a adunat 
fn toiul unei mândre veri ne, gl~clVllri in lemn din .\f1' e:l d vOi' juca pe "cl',lslă "Scl'nă de lrc~l 

Vesl, şi o colcc\ l' de Il e\ur. Il' 01' p,' săptămi\llă. Imlligurarea ~(' 
sticlă l'xll"l.'nl de valoro<lsii d el Ch - ,va lael' Cit ,,\\" l1lwtou". Tot aci vor PolJlelă 

::;ii tOii ne-am dus ... c'un dOl' de ieri 
Din lrugttnul albastrer ţeri 

na ş: Jaya. (HDV). 'fi jW'ale şi pesde "VCrSllllkl'l1(, - In prr ':111 yar:l!!te', p!'nfe~()rul 
... * .• (i]o("ke" şi "Prec:oasa" de (;erh:lJ'(j arată ('ll'\":!O1' t'UlT! trd;\Ie :,n ~e 

1n par'cHI l!I:/1JI"II! dc Idll!J!l I~()- ,IIauptnwnl1, La aceasta d'n urmă, 'PO~i1'le în I mpul v<lc<mtl", lerm -
chem Il{' M()sd 011 (osl iâs',ll j'/)t"[" compozitorul Kari ::\bl' a \'on '\'c- ,;,ud a SPUIH': 
cât va cerb, ia/)()Ilc:;, cunoscui, wl) iJl'r a compus muz;că ,p"(' ',dă. - S,\ f ti Cl. ~lll1ti :{ h ÎnlOll·c',·J"I.' 

numclj~ de cer/! -s 11':0 , .-1111iŞ sJl('(' (fi : (HD\'). să venit: eu ni;) I muită m n lt'. 

, p~ Înst"atl\) 
",j, ."'., 

Sj, rftncluri·, '.: t}f:-t:' '.' 
, \' 1" , 
La nn' hotul' , Iq, ')'",l, : 
Pc ilLlze o ~V~·, ~ .. ;;,. UV II t 
Dill tot !'ienilHl ' .. ~' trecut 

um Hil __ ;))'i!' 
_ din JUlJonla $, /ii~('1i 1,111'1'1 în TnWI/ i I - Mullllm In ase !11e IW, răspun ' .... 

gCI'Tnuni. aCişi, f(Tb; S'(;11 ad m'I.'- Î ........................ ră polllcoşi în cor devP... Iar YI'('ffillI'Ue-Or tălmăci 

::111 compkcl. (lWV), i, DUMINECA TRAGEREA '. Şi şoapta noastră va fj dint, 
e "* - Fl1o:z ~fla vietii Să ştiU, nrJ)oti, ce-i dOl'ul sfânt 

,. l' --- -- .. _-- Când tUn[l. sufl(·t1.l'n a\"flnt 
Cdebrcle mm:ll1C ale lui K,lT'j Cumpărati încă azi - Ce faCI Cil să trăcşti, penll'!lCCl D ' , 

M,a}", cu subiecte d'n vla~a "pic lor I 11[1 le văd MWie,nd? • e a n1111': , 

roşii" VOI' fi reprezentate la sf:Îl'ş;- ! UN LOZ NOROCOS - JlâmrJnc;.. Voi cei de mcîine fll]';] Îl:iti 
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I Ca noi înv[iduvitul pluiu . 
................ fIH ..... lla BANCA GOLDSCHMIDT Incredul 1·· S~\ nu 'llgropaţi al nostru g-l'flill ,~~(;;~ 

/
-' Şi mari - ca un noro(' fiI' :\1,,; luI 

De unde se 1rage Colectul'a ~IERCGR - ~I'-a; ~pw; tol? i'\u mi-a! a- , Odat' :<t ni! 
scrIsul arab ' Sr~IIIS n'n] r:'! ţ 

• 111!l1!1l1l1l111l,III!!!IIliliI1II1)11ll1l1ll1ll11ll111ll1l1l1l)111II1l1i1l1i1il1111!1!1,lIIlilllllI - i\u ,,':lln 8scuns nim'r, dOl11i1"'- I (. D n .... olumul .,~rllgllri") ]" .. lJcian Cost ZrF 
StT" Htl arab dela drcup:a IIlIUiIUIIIIlIIuilUII!lI11111ltllllllllllllilUilUiIUlIillllllllhllhlUIIUdlltllHIIUI le ~ITOC~I, thtma ' lo("ul lmdl' ,:t111 a· i o:''1.~ ••• ''' •••• ''.'' •••••• ''''''''.'''''''. cu 

la, stUlll;.a 8e ti'a~'C t.l~n yp,,; 1 ~(·tLI\S hlcrUl<lc flu'ate, !' ork 
chml sens nabatcLt;, l'orma I (-,'"t- .o - ... d-t" J\lă=uintă'u g. 

luri, unui mai colturo::l, nu- ; S'a deSChis Dn noo pentru TU pe j 

mai vech,e prezintă dou:i. fc-I I I I $1 .raspan. I Il r ...................... , ,Tie 

mit Kufa, dup~ ?l'a~ul ~1l ,a- I • magazin de Dl~ I(-aş m,i regăSI odalij A.ş regl!sl la cap de el!"!! 'se j 

~;~:G·~1~~!~~t~; '~i~l~!~:: 1 Fro mOI de ueSl
l
1 i ! ~~.~~e. '!!!~ ~ re~p~ : i:'i,,~~;~:~;:;~:::;.~;:,~, '''''nfă ~:~f.fă!;:~:~~:,~ ""P'":.'t" 

mal rotund dlll {'al'c a ,'pzul- • I Marfă gata şi 18 comanda. .elt 
t t ,', 1 t' ",' v.' 1 IMaterial garantatfflbricaţie 8 
a. S.~ll~U 1 . lTwllt d(' aRla,I,], 1I111111i11!1!\1il!IPI!I'lllililIll!111II11111!1i!l1H1I1ll11l111111111!llIlllIIlIl11:1II111!1l proprie. Preturi c'onvenabil'e As Jllângi' că m't;m di'p!1r1al ri-a,~ mai cân!l; tI'CCll/U'1l şnil ,ai 

nunll 1 CS 11. 1l:1~;!lill1::II!\iI!\Il!:III;III:1I!1I11I1I1:IIII1I1!!lIIIIIlIIIlIlI!llllllllllllllllIIlillih 1 fac şi reparaţiuni. :' De ft1ll'-(lŞ(I dp-(ldlz!ii, D'n coarda fnlmdnliiri,Î. . Jid , 
.................... o .................... e~o.tJ Proprietar: N. S1JellJ I Aş plânge că n'r.m ascu[fa{ De le-aş mal reyllsl f)rl(]Iă ii::hc 

Arad, ,Str, Eminescu 3 Iflh'l'ca spIl!lI('['a/(l. P"in ncgllra ulldrtl .. , 10 

Comorile de arta"'" ale insulei· .. I TTTl MI!I,msr;[:-RISI', nel $'." .................. ~-- - -. ~pul 

Creta au fost duse în Egipt Car blindat din slicla- .............................................. , 
[In epIsod de pe frontul bolşevIC si 

Toată oll1en:rea ndm'ră vest'giile stos, eare dalea7.ă din an/,i, 3000-2nO (UTA), - Multe lucrllri m'mmate ilrg 
ŞI' dOClll1!"llt"le CII,x\v"chl'I' CUI,'Ul'I" '\ ('!lr Val [ bl t d' 1 Il' :11(1 de 18 Iul: v , trupele grr-" f'fI km, ,le nct'l'a localll(lt~. Coml ~I'a ~ " '" ~ '. , • 1,:" Y l' n (e o cc e n ~'l'- (;"11 »ilSnH'l(' {'npiIăr:c' nOJ,Il"l~ lin ' ." I Xl " ' ~, l' 

cJ'E'lanc, I'ămase dela pr m:i loeu. ginl şi <lur, ceramică, vase, Ol'nll- ajuns :astăzi sa fie rea[:zaLe. Se' malle ocupand o local'lall', unul Il'ul a comun cat fi I 1fllC , c{l sos dOi 

tor: ai insulei, cari HU lI'ăit ş' (TC I;lI, mentl' etc. de mare yaloare ;s!or'c1i.. construiesc ozi lravel'se r]c .',de r('. I dlnlre soldalll f1('rTnan'. auz;nd cri Cll 1!i{)() ()(l!r1l'Ili in '1() ('f'lI1 O(lIJ(', 9 ~ 
sub ,nflut'llţă eg pteană in parte, Itl Se drosebcsc aci tre' grupuri pr'n- rată dln spumă de stida ~; "h'ar: s~mli Ie/efonul din gară, cllno~crind [,{I sos /'f'a {l"!Ipei Qll1'lI1lltc' tasa, 
ep?ra ,de br~nz. D'~lor:lii, llne' fl~lI: ' c P:I~(, ~llr C"llllurii cl'etanc, DC~ls~' I care bhldate d:n acek:l.ş ma'('r!<ll.; 1:17l:~a rusă, tI r d cat receptom/. p!'/(' W'1'1nUllC ati descillg fOCUl acă' 
pu'crll'ce ş: unut trafIC mar t In I meni p cluna murală a fost dcsyoi- . Sunt mai multe proced~e penlru: PI't ~elltând!!-sc tin com'sfir m'lllar, Irdiaclor ş; ciurul o scul'liÎ lu ns, 
desvoltat, cultUl',} 101' a dom'nat în- tată pe ;nsula d'n ;,\Iarca Egce. Scr: I obl nel'l'a spumei de st'~]ll, LI,ul ('(1re a intrebat dacă ma; ţ'n gara tol, bolş('v CI' s'au prrdrl ( , 

lI'eg sp~tiul !lled't~ranci ~răsă~' lene. I sul, ycch ~or cretan; a r~s. ~In r,d de e~te arncstt'rarea mai multor ~\Ih.: in ,~tdpân'l'ca bo!şrl)'cc1, solda/u! Sa, cOlls/ia~al, ('(1: C~' mnt nu Ilil" 

f t 'fI ' ţ x d ' A' ă ' " ",,' ',' " , , ,. " o"~ ," ' ,. german cu pre:cn Il C sp 1'1 a l' - cllm trebUI) , , 
Ch'ar ŞI cultura llHchcana a {,rec Ci scrIs in ImagIni Dai' IIlh torif de II sl'lnle ('arc emană gaze "li <;t'l'Iă· t y d 1 tăI' IHI el (Il! ne, IIlsll "!! , 
,:1 os In uen at.. c ~I. si ZI ~( ,'l'lă" br lan CI nu S <lU muHum t ClI G'lZl'lc sunt suflate 111 st ",la ftt .. d:i : v ., ,.,. o SI 
nl:~: gibe~c pc insula Cr~ta r~,nde "as;g.urar('.~" numai a acestor obicc- 'la o lrmperatură fOllrtr rid"'''li1-~! ~p[ms ca da, w~ la 111lrebarea co~ 1 Intii ClIlJlscus:nta unul sol, mI' 
unaşelo; palale, dalontă ca 1")1\1 , le, Ci ?U transportat 'in Egpl rhhl'l Spuma, caJ'e !'('zultă are num!Ji ju- : m sarulU! bolş('V!c că, uynde se afla . gC/"~n~n capl,lll'i:l1Z(l 10(h~ dl' b(", fI 
pO~le, s a .năs~ut v('cl.1ea, I('~endi'i a re.num tul tro~ al leg~n~aru!lIi rege I m.ăI8I<': ,grrulătii, sfdei ohlşlllllc. Iirupe1e germane, el a raspuns cd 1a I v el IllIrrmrlt, ŞI 4.0 COm I)C1nI', .\{'L~ 
lalJlr,ntulUl .m nO!J,uruhtl,. căruia A- M nas .d n pahlt~ll dn Knossos,. A- Tratata III anumtf' moduri, dllr l~, •••••••••••••••• ~ ........... S ... ~$.fI ,~I 
te~a, t:ebu:3 sa-] dărulascll şapte eest Mmos, un fIU al lui Zeus ş1 al tea e; peatl' fi ridicată ro~rte mult. 1r j 

fl,3CăI ŞI fee ~are pe an. Spre ~d,eosc- Euro~el,.a d'1l Cre:ei .~est'ta legişla_! S~ rormează celule ('xlrrm de mici Pdrerl dIn lJSII. asupra Jul S1alln ~tr~ 
b -re de c,o?tlnent, aceste ~elat' 1111 ţ e m n01di, sfătUIt fIInd la f!ecare I d'spuse în Chip unital', Prod1lsu] .• Ha~ard In bruiaUtate .,1 irddare~~ ra 
~rau forllf~cale: Deascl,:.~nl palAtele nouă ani de zeescul lui tatatntr'o!, :'ll'f' d;(ede proprietăţi import,lllte: I . ' 
cu lncăper,le ŞI ~nstalaţ!lle lor, .l('a~-l peşt('ră sr~înlă. După moartea lUi,:, I'ezi~tenla la umezeală şi '.'i1ldură, 1 • (ESS). - Sub titlul "Bestia! conducător al unui popor ./llăi 
.. te etc, ,pr(,z'nt~ un caractcrdl(rr:t rege~e M1nos.a fost numit jlldCcăto-lla lov're, la ag('n\ii chimlci, etc. In- din _Moscova vorbeşte", se. ber, ba chiar ca, "un lupt aCE 

de cel din Grecl~ veche propru ZI; i.J'U! infernulUI ~In ca\~za dr~J::o..;tei I dust,ria ge~mană a aju?s să ('on- ocupa z:,arUI "Chi~ago !laii! 1 tor impotriva tiraniei." zll 
să, .Im~,dlat d.upa ocuparea ~r('tr,,! hl' de. dreptatc ŞI adevar. Aslazi 11'.,.0 : slrl1ras~ă ,din 3('castă sticlă trwer- Tribun~ şi sc~e In le~atura I realitate Stalin. detine .. \lD ace 
EnglezH au ti an~portat com?rr1e de nul lUI lipseşte in palatul regal d'n ! se, grinzi, platforme, pervazuri de I cu StaHD urmataar!le. ,,~-, . .• alit 'D:h 
a.rtă de celebritate mondială d'n I Knossos i l' 'd • uşi mohile şi care hlindate la a- I cest om, care este raspunza- ! cord lnegala.bll In brut . ~.rr', 

uZful ea cr1 bon, m Egipt. ,,' .~" v ~ , • cestea din urmă bl:ndajde fiind! ar pen ru mIzerIa umana: te Ş ra are. ar Ir( 
M d 1 II k ' • . I .", ar ce care l-au us "In ' ,. t t '. - 1 t y dUSA trebt 

~rintre aC,estca s~ găsesc multc I Slglll anta nu ~mta~ 'inca v Oda~ă ~at construite din sticlă alternând I.'U' ~ai mult decât oricine, vrea: să invete din acest ese OI1SI 
()ht~ctc ,preţo3se d ~ mormintele e de comod să te 1mbogaţcş!J fluă plăci de otel.' ' sa se prezinte In calitate je·· pIu." or 

regilor dm Bag!:l, Trlado si Pha i - i muncă şi fără cheltuială .. , ' ••••••••••••••••••• MOO ......................... că 

~·· .. ·· .. ···········::-:O::~~:·~;;:::I:;~;:::-· 
I - VICTORIA, PUCH, 

I ~~~~~~A!~. S!!~~o.n~~ 
I zonului actual fombinaţiunl senza-

~ ţiona1e. Calitate' Irealizabilă până tn 

ore,zent, Preţuri extrem de eftine. 
Bevânzătorii belleffciad, de reducere 

"MECATon
u 

Oh. CiaCIS & CU. 
(Fost SIGISMUND HAMMER & FIUL) i 

AR. n. BULEVARDUL REGELE FERDlnAftO "r. 21 I 
~ .............................................. . 

•••••••••••••••••••••••• ' ~!ll 

(rOtlilda Impotrlwo bolşC:WiSmulul ,4-Dedo(frea (,rtola1efl 
ft010boSeior 

Dat fiina că numărul au
tobuselor comunale in urma 
rechiziţiiIor s'a redus la ju
mătate, tirculatia 's'a res
trâns in mod simţitor, Prin 
urmare pe liniile periferice 
vor circula numai câte una 

Berlin. - IA 18 Iurie avioanele 1 trenuri de transport şi gara te. t 
gl'rmane de luptă. au bombardat Tot la 18 Iulie avIatia de lU,rJ"":m 
calea ,eraM Petersbflg-Moscova cu qermani1 tU bombaroot in golf·~ 
mult suCces, Riga o formaţie de vase bolşevf 

La Est de Smolensk av:nanc1e: cari nalJ~gail fn ZIg-zag, pentru r"; 
germane de 1rlplă au distrus 5 tre- ! se sus/rage focului de !:lombar"-;" 
nuri de marfă şi altele gara te. 1 meni, lovrnd cu ac('astli ocazlJ~ 

Pe alte linii au fost dis/ruse 17 I distrugătoare tl1 format'e. ,~.~ ," 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

singură maşină de fiecare li- (JSII. amenln/o1iJ de relJolulle .. pentr ' 
nie, iar in Centru pe linia polllica d-luJ Rooseve 11 
principală numărul fiind re- Washington. - Senatorul \ revolutie, dacă. preşedinte .. 
dus la jumătate, cursele fZ"C democrat Whecler a tlec1a- I Roosevelt mai continuă 
vor rări tot la 10 minute. A- rat că, Sta:tele Unite sunt i cheltuiască 3 milioane do1 9 

cesfe restricţiuni au intrat! ameninţate să izbucnească o lpe zi, pentru inarmare. , 
tn vigoare chiar tncepfmd de , ................................................ ,., 

azi. ' ., i Finlanda a recunoscut guyernul din Manciuko ~, 
Intreprinderea C018unală l' H'ilSl llki. - Agentia DNB Comu- I nul din Mal1ciuko şi a reluat le QC' 

A RAD nică, FInlanda a recunoscut ,qur;er- 'tura diplomalicil. cu ManciukQul. 

-



)uminecă, 27 Iulie 1941 FRONTl .~ ST 3 

UZSA Y IO~ "" lt!ilZID de hOlDe blirbă1eşII ~'Jl I1IJIs\T dîn str. (jeD. Berthelot 2 - ICI No. 6. 
- Vl:zltati-l fără obllgatJunJ - Mare asorliment 4.- PreţurI. modera1e 

FIămânzii din uSA jŞtiinţa în lupta contra crilllinalilor 
c(~nl!l d n Nord este loarie tf!cle,.:s/«l {./ H/llcr:canulll l IăJIlurc- ~ In cadrul luptci de apăra-' mînaIa-tehnic al poliţif:'i 'lp '2(j,}J c,azuri, dilndu-şi părerea 

!flllCll/abi I În op n de sale a- "II' lJl1I/le. LW1H'(1 /fIsă 5c1 meargă', , 
1 real =tIrI m(:/', dar şi prln- lucrUl" le pe drumul lor. 1 indcd n

'
-

re în contra ct'iminalilor, ~e- siguranţă de 1[lflgă Oficiul! î1l 25'88 cazuri. In 1939 au 

mosfcră ab 1 creulil. & în-. InCit lI'(/rc i mp S(/[1 dh"{ StI se În- ! fuI politiei şi siglll'antei criminal al Reiehului, 1\e-: fo:,;t studiate din 1426, ll:JG 
azi la C{'C(lCe au tfspr"ţwl i greu!'::!, cu probleme. ImposlbdlIl Hcichului a cerut colabora- vista "Kr'iminalistik" publÎctt : cazuri. Au fost pt'cgătitî o se
:/'11 C!'mee Ildort':lIl p(Îm! O:;'. i devi!1c realiiale În /urII pos b!flttl- : I'ca mai strâ nstl a ştiinţei. raportul asupra aetivi tiHii i il '1'ie de fun ţionari specialh;;t ii, 
I Înţelege accaslă ciud<lţl'll l e, i ţilor l1emârg l nlc. Este posibil ca Centrala pentru ace\;lstă co- stitutului în anul 19 ~O, din I a:;a încât astăzi SE' aflii p;:' 
Scl avem perm~llleJlI În ve-! în tara cea mal bogată din ItW1t' să I b tIt' t tI' 1" "1 . . , 
il New- York-lll esle în rea!l- flc1miÎn::cuscil 45 . m I'oane oamenI 

ta orare es e ns 1 u u erI- care reiese că utilitatea 1)O'.l- ungă toate OhCll e POhţWI 

I omş sudc şi că r;h;ar lonm- :::11l1c? Esle dr fllfll şi acest luem ........................ lui institut s'a dO"f'l1it în a~a I el'iminale din Rcich ~i cflte 
u vara indană, d:tp'~' cvm. r", ere:::lIl. :1furrl rie (lcl'(ls/a şi-a fi- CeJuJo-a" d ... in măs,ură, inc[tt el este interca- un oficiu de cercetare crimi-
!(miIă d'ncolo c", ,', .• " orI', \. . fI, :l'l'sl~ = Ic la New-York şc- . .... _ lat din ce in ce mai mult în ualo-tehnic. Lucrările insr,i-
i:.t de clilde CUli. 'i, ! r."... '. ),: conferinţa de alim('Iltare al cocenl de porumb cercetarea crimf'lor şi căuta- tutului sunt împărţite in +1i
iIâlnlm decdt In flO~H, 'fiii; ,,111/(1, Rooscvelt a adresat o te- şi lulplna floareI rea atentatorilor. In anul rc- ferite secţii: chimie, biologie, 
/. In oce(lsi(f ci mii. n.pr, , r, . " I soareluI , . "1/' r jl·amil cOlldllcerli confa nici fn . spectiv, institutul, a cercetat documente şi urme. 
I cresc oamcn l f:(we (lll ven· ~" v' I . ri' • . 
igÎlIlli mai tempe/,(IIe in USA., i care a !/lcaeal stl faca tot pO~lb.-; Drsvollarca rapldl1 a, mdusfr:el ................................................ . 

i sunt sudic!, cari .ftm riesvo/- ! lui "spre a fmp:edeca des!)ol/arci/: lâllei artlFci'ale (cclof:bnH Ln (icl'

I conf0l'm'lale cu s/rt'1moşi r 1 nlspând.te, ŞI lldin şf.loarel SUbO/I- ': mall'a, care a furnizat .mai· multe 

"un ,popnr de, ~·ol/)nişf! rHI.~·d mcnWr. a Jlw/lor m:LoGJle de ('dă. 100,000 Iane în anul tre~111, u frlwt 
ardn ş' fac!1 !11 a!crT"rl • C·/1e:. ..,' 
I 1 t · '1' I t{'111 d n [, SA. COllducătorul of cUrI lH'cesară ca in locul lemnulUi. (jldl 

~ e accs c car'ac er, s ce llma- I .... 

J)f,DWraJi IU MfOOlio 
,,1erdi.nu~fj 1" [U sp,nde 

isi'. p,.:crpe srl lc l'.,-p!r),,:r:c,! al senJlc ullll SOCial ]1, ord WlH'l'!can ' dl' uU induslr:ci de /'(1::/).)111, să 
loflt ne foarte mult d:'n T,ar- i :l1ac1.: !o'lI! 1, a arii/at, În legllbl'rl CII· !IC călltale al:e Izvoare de ma(c/',', In Monlorul Oficial 11r. 157 (!'n, şllan Ilie (Allltl), Pelro:u t]hcor!lhe 

!r. (IŢJI'O(/Ţlc tolrr/. C(!'.:! omer /- aceasid dcclorat'c a prcşecJ'nlc1u l , primi'. Pen/ru accst scop exisltiu; 5 1111'e 19H, a a,?ăru! Deer. /1// Re .. ,(\'Ilrşand), dr. ?ropşla~ Mhai (Ora 

jtr(lirşle fll rea!dtlfe 1J(n/lu I,'ca~ "In.t· de '(111'il,{' url"'/. C(lll',' .~ur!l 1 ~ "1 b . , gal prIn care sa ctlnfer 1 Mr"dalta. v,ţa). Epure Tilus VV!I (Or'w1t
c), , ,~ ,., (oua m'l oace: o ţinerea matl'r,:.or ' . I d II' ,,·'1 (Il "1''') 11 

~tl1l ac/ual. I '[ v ". ~ d' 1 '"Ferdmwd 1" cu sp[lde pe pnnglr- I r, (IllCU 'as' e IIIL( ,),I/.!, cr 

~ "ncvoi e sa lrarasca din m IlI/1wl pa {lr me n p anlrle care contin ce-' Inellt"r.,',' al: bai Eugrn (Deva), dr. Em'l (.'ot)l/ 
1 primul, dlrijll/d qermen!,. ". . o. Ccl, tim! ser. i de foştI J 

IZ l , .• l' ă I siba. ConferInţa a conslalat apoi, wlo:a ŞI cultura ucestor plante. B:- , I (Deva), dr Igna Nicolae (De:m), dr. 
l eppc n tII rqw llSC o c - i v v :, v",. . i Gărz.fQl" Nationole Ronl!Îne el n ,1r-, , .. 
!. ti paS(!rJrri în 1J'SA, • rCI'Iăti ' dupa clIm IImlll/a age/1t zle amer~" new(cles ca se l1urebwnţcll:d rllllnfll : I T,rea Mlhal (Pll'), dr. ROIJ.lll'r: II 
~ C ". • /)". _ '_ . . deGI dIn 1!118-19. '(P 1) de," I 'i l (S-
j:ork-1I1 qermallN07· o fJl"m re, I cane cli, ,,.b m Iloalle oaml'lli sunl Iilede parţI ale plan/eloI', ei1re liU. _, ! U, r, lac unescu . urI' " 
~'11 grefl' se pO:Jfl' imrrg 11'1 în: sll!Jnf:mclllfi/i ÎIl St(dele Unile." au o altă ul;litatE'. D'nlre plantcle" fl

e/iile/Jl. pe, llrma/o"'1 d~co,.al': ! biu), dr, Ispas Nicodl'm (SIbiU). 

.. l' e. n'c/,{,m 11 m:lş n,l (S- Este greu să cOl1ccJlrm C!l m/Il/ra i cull.va(e, celuloza a losl extrasă In. . I It CI (n e er", ,ar,. tU, r . f; ţ Ie IT' Î ; . d' i . • Moi n V l'rr l , Gubal'l1 l.J'h'~<ll'qhe,. '"' 'd' {Id 'f'h' tS'b') c'e 'r-

ne aceka~j s'''<1z~ pe 'efi)''' le ' i •... . I Talllll! Gheory!li', Bi/rin( Tevilor,', C I (S b'l) B(v/rb,tt Ctl1· l o-
" .. ' , .. , , .' . .. /loaslră eurOpi'(I!UL că, în uc('asIă· pr,nwl rond dm paie ŞI dm burllla- I .'. • ,_. gtSCIl orll(' ", I , 

~·s.e coloHclul J, nrl/li.'lgh, crolll' vi' I I f' 1 II ' StOica Nerva, (fOţl Bucurl.'şl:), 11'- Ivn (Sb;u) SeMo-er Wel'ller (Si-
,. ., . f ţara, n ca/'e curge laple/e .şi miC-: lla car OIlor. n U tma vrcme sa" -

elIn regl spre care se n- 1 _' I ".. flln Ie/'ollllll (Sebeş-Alb:1), el/' Bel/"iln b'u) Dordea Ion (SMiI), ches/of' 
!U tooie In'mile şi care acum; rea, 4;) mi oane, DelIC(! lin mare pro : dat O dcoseb:til aten/:e ŞI cu/lurrr!. , . , , ' 

• ~ .' '. I ., v • ~ Cor. olan (Şcpreuş). Bl~lg<1 L Imei Jlcseşal1 Traian (B.(l/) gener[JI 
wt sa rest tu~e preşed1 nlclw· ccnt al (l verst'!or ptllUl"1 drn tflra I allor plante, care pot gasI o dubla . . • 

It t · 1'( v '/ .; I • ! , . 1 (Sc/Jeş-Jllw), D'cu Nico'ae (Sd'(ş- ,I.:ab M'ron (Tmlşoar'l), dr Ţieran 
le U1llca sa m , ara. li un,~ , ,(,lai de rar popululi1, Irdme să fUi- I 1IllrdJlllllţare. O as/Ici de plantă. '1 
8 almo<fcf(/ nu era dc/oc qrr·· . '~ ,: Alba), Ursu Ioan (Sebeş-Alba) Prii.- EmIl (T;m1şoaru) etc 
: " . k .. i mdnzc(lscă = lwc. ,t lItoriMţ:le of! .. i cslc bumloara porumbul. Boabele '1 ., , • 

il(/ la NeW-lor' '. RC~CIlII/1H'll~ :.' . 1 

> b . l' d' I . dl' ~' c,ale d.n US.l ale savlc ului social i sun/ flllrebu:ntate penlru tllf·!r te i ••••• H._ ......... · ..... ~ ••••••••• e ............. . u= o Il III mon .a n au spa- : 
lolul. A/ard de acesla, mul constată că 45 m /loone Slmt subaL-1 scopuri şi pâml acum rUlloscute. 

. nele grupe cari se menţ:'nrau men(ate. Cum esle pos bl/? Este! iar cocenii servcsc pentru Industria: 

rai intr'f.j ar/pl'I'silale . plÎnt'i ! fo"rte pos 1i,1. fii/ll!nl l'fiscş:e O,.:Ci'! ('ell//OZeI, din seminţele flo~rei S(la- : 

"impotr:va G(:nntl~/cl, ([(l~' slruc/uni soc.aM, căc: amcr,'clllllrl I relui se face ulei, ilir lulp;na plon-' 
Simplu. aparItia ;mensultr' , ' . ' 1·' . 

1
, 1 d t ~ n aret,mp să luple pcntra ea flind- I Itl folOSIM drasemenea fn industrIa 

Qry 11 'Il· pe eetu (' oamna ' !. . 
pra Statuei L ber·l~t;i şi a sgâ- el1 clasele de sus ftîrii {ndo'ah! nu: celulozel. Apol în urma unor ;unql 

rlor u capiat toale Inimile, sunt subalimenlale şi n'au ell"f sd experienţe de al/oire ati fost creale I 

g ul ZeppellHalu ' şi cei câ- se ocupe CII problcllH'le sociale, afâ- spec i de trestie, de plopi, meslea- i 

(lsagcr:, care au avui curajul la vreme cdl nu slmt atinse d:reel. căni şi să/cIi, care cresc repede şi 
,(lcd OceaIlul În aer. a '0,~1 de Este ace/aş m sler de ne1l1l('/es I pol fi prelucrate în indus/riC1j celulo 

ris, U Il con ceri de fluerilt uri ' 
" . l' Il' e d e {ca l s ni ~ei foarte repcde dup" plan l.t1rca 

< ~:. ~'~~(~~~. ;~~.; '~.;, .'~ 

"..;,\ '::" .... ',o. ' .. ' .. ;.:.::_.!:~~ 
. \" ""\ 

".: 
" , ...... 

iiu ca un orcan, străZile New- Cu. aZI m oan e am ,I' n II ~ u 

I il/Iii in t: mp ce noi făceam. Împotriva acelor german', pe cari lor. (RD Y) , 

I deasupra onIşulu:, şI nu era E-au înconjurnt cu aldla entuziasm , .................... .... 
o sirenă, care stl nu fi urlat, in momclltul sos'rii Zeppi'rnlliui "Ia 
w'le, lin clopol de vapor, .ea- 111' _".1 k 

, f' ~ TII' ew J OI' . 
, I r(lmas mlll. Da ă umea I 
~('[v- }'orlc fl!1CTa pe toale to- Aml'r:ca este p[.Ilă de bog/It it şI 

Actualităţi 
Itermane o al/aogardă genl!~l:ă trrcând P~8tc UD Uuviu şi d n sgârie Ilor: ploua CII pliicerile vietii nu sunl căulate (n 

./t" pc jos. aco[Jc";nd slră:::!le. n'ci o ţară Cll alâta ardoure ca În 
l1itl'ânn. prm(lrze c(Înlal1 amer:'- Statele Unile, dar cu greu l'om Rcnum:tul club. inlernaţ:on~l ~a'l .................................... e .......... .. 

răpiţi complect de momellt, g11s1 o tară, afară poate de IIl({'a, dcn-Baden organrzează ~ăplal1l'lIla . 
. hland-Ved şi ioală lnimict:a unde 1/3 a populaţ:ei f[('in:o.rl'Z~şte şl IcurSelor de cai, deven'lă ~l'aditio-1 EXAMENUL DE AOMITERE ,. 
nIălul"(1ld. Pârea că nu mal este suba/imen/ată. Pâmt'ln'ul d'n nală" intre 24 şi 3.1 August, Pllnc~.ul. '1

1 IN ŞCOALA "OFIŢEllI l\lECANICI 
It (lceeaş; ollmeni, care acum t 

iimf'rica de Nord rod"şle lotul pe_/culm.nant va fi.,dls.put.qrea ,lnrl.l'Cll1.\ - trupe erestre-
;:111' vorbeau de rău Gcrma- "' 
~ce: care imb/'(lt .~all pasagerii ste necesitătr, numai cd oamenIi i premIu. "Baden 111 valo.Hca de i Se' aduco la cunoştinţa ge- 152 din 30 Iunie 1911, cari se 

:t '!dulll: şH S(!ru(rlU pe I{l1ul nu ştiu să impal'lii f/'(l/eşle Q'Cl'sl! 50.000 mărci. nerală ră, ÎIIRcriel'ile la exD.- gasesc la sediul Pl'efcctt,lrei~ 
b ;,er', ,,111 numele Amerce1." surplus, la fel eUln nu pot sil fr.cea- • menul de admitere in Şcoala Primăriei sau oricăI'ci autol'Î 
,'\! revine această am'ntil'e, ,;ind Vechiul castel Erwlte din West- Ofiţeri ?llC'("aniei - trupe !'c- tăU locale şi llnde pot fi con-
"~rtst,tUI' o pIlde! m:rlUna/ă, cdt Jlă nim:ca cu pOn!ca lor, lundel1 [al'a, din timpul lui Fr;edr:rh eel I restrc -,- se fac în Strada sultate, 
~or poate fI schimbatll ()pln;a ei trăiesc copleş·ti de sen!'mentul Mare, care ~ servit drept curie 1'e- Viitor 130 bis Bucureşti . ! Actele se pl'imesc zi1nic, 

.. că şi cât d'! mult trăieşte ame- momentului şi nu se ded'Ctl unul .. . . ~ • aduse direct sau trimise prin 
" gală, timp de 300 de an', a rost re- CondltmIlLle sunt p]'('vazu-, l)o«ta~ la adl'e~ .. a de ma]· S'tS 
fui Yn actualilate. Această ca- 'gând conslruct'D. ani ~ ~ , 
, naval pe temeliile de 1000 de . te în Monitoarele Oficiale Nr .• şi unde se pot lua la nevoie 
4eee ......................................... -. .. şi redat poporului, ca mu1.Cu ne- 147 din 21 lunie 1941 şi ~l'," informnti"ll; dp oetaliu, 
I . ' 

~". "~., " "." 
)11 ~hJ-' 

.... 

fi obstacole pentru armala 
de pe frontul sovletlC. 

ţ i ona1. 

• 
Iri Salzburg se va ţine In . zilele 

de 20-28 Septembrie 8. c. un con
gres Paracelsus, cu OC::lZ'a impli
niriia 4'0'0 de an,i dcla moartea ma
relui savant german . 

........................ 
In :ece mlDute UII 

om bogat 
Posesorul unei bdrcidc peSCuIt 

r}in Dallemarca a reuşit sl1 prtndd i 
in zece minutc. o eantilatr atâl de i 
mare de peşti de valoare, încât cste I . " '. ~> 

I 
asldzl un om bogat. A pescuit cu o I , "'; , . y7~ 
s'ngură Gnlncdtură de plllsd un I .. ~,"',' ' .~~1 
banc de peşti, somon! de mare, pe I _ .. __ .. n...' ... ' __ ......... ,"'.~ n ._.h........._ .... '_· , '" ... I efi re l-CI vândul pentru 6fJ.OOO CO- l' Bolşevism (nsea/JlI1ă foame! [. Iwt/l ,C11' cad (!li p" m'l pâine de/a sol-

, rMlle. dat;j gcrmemi el beraiori 

&ia !4 HlSJ . ţ AlJij " ... ;, J. A§l si 
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PEDEAPSA (A SISTEM 
Prefectura Judetului Arad, Od.UiH m~': mult spiritul de : r. 

' aduce pe această cale multu- )e'J'tfa şi J:,",'r;odsmui d" cari: GreşelJle economIei bolşevIce -
miri SodetMii MutilatiL~r ]n :sunt condH~"; lIh'mIJl'ii ::-ţ (,Ol~-! Sisfemul econom:c !)(i!ŞCU'C se i [(leu/i În lucrar: ncpropr etari ai u- lac" şi socot:( ca IJrăjmaş al stMIl 
valizi din Hilzboi Arad, PCll- dUl"~ltorij L('l~~ll'i sonct<"i.\l,; spr.jrul pe cOllccp/la maLt: slâ dc-' Ill'i {(lIn'icl a[Jf(/re dt' $tat. In felul lu, a!unci produeţ'a luf[lror I'clo 
tru donatiile facute în Stupul curi dun~t ce acurn ll,)uăzcci i spre lume ŞI poarUi o l'âl!,,(/ con- '<lC, sa Ş ttlrân,m('a (l fost I [ls,/(/ de ce acllveu;::a in ayl':cullură tren,z 

DONAT~UNI 

ajuiol'[u'ei poplllaţiei lH'\"oia- ~i cinei' ue ani ~i-au jertfit ! struct,~ iudeo-,nteleclllald. Polcn- I "r.c(' ·nlcr/'s in !'e:ul;ulul nwnci:. redusă la n,ve[ul cdor leneşi. S ,~-
şe din BUfovinu ~i Basal'u-: trupul pelltrli Patl'ie sunt la taliL sop:cfelor IlU au ('xwnnal (/(/-1 jilţ/mul sO[)c/,c mll; suferă mai /en1ll1 bolşl.'lJ;c a uc:s (lr:ce s'ml d 
bia, precum şi Fondul Darul 1 . . . .1 •• d c(l tezeie e.t:Olwm.Ce de Illi Mar:t:, ,ru seamă de borda crcdnţ i În (1101- : l'ăsp[/Ildere in ioa/ă popllh;J U f 

O t 1 · a d L' (atoJ"le SI aZI, auuean upor- 1 f' . t • I ' 'I·t~t· I d I I ' ... t ["". l' ~, S aşu Ul, cu sunl e el '. . po ! e:wmlIla e In umla rea, a·- [111 crIl·c·a ce(c eal'. 11CeaSltl (1 lE/[- : cau a S(I caş Ige. ,,[/mal Il/[ a {os 
_ 10.000 (Zecemii), tU} lor matcrIal la lupta ge- : lor econom 'ce, ci alI presupus pW' d.I1e suflet('(Iscli poale Îneolti Ilum'l: 'nici odal!1 illdrmnul la o sănălo<1s 

Acest gest spolltan, arată ncraţiilor c!e' hst[lZi. ŞI simpl!/, cel lJ:ata econom'cel po.Ite acolo unde lipseştl' pllicc/'ca de" sporire de prod!lct;e. Ş'-Ş: ]i'el' 

f. subordona/ii. aceslor te::e. muncă. pent/'ueă aş(/ ;::isa concureIl-, dc puterea clÎnd sllnt prea nwl/: pr 

Prefectura Judeţului Arad aduce, pe această cala· 

mulţumiri doamnei Victoria Ionuţaş,' care cu un zel ose

bit şi demn de luat eltemplu a adunat pentru fondul "Os
taşilor răniţi" suma de Lei 53,5000,- fiind în fruntea 

listei cu suma de Lei 5.000.-

Il! l'cntm! cererilor marx sic. pe tă soe:al sIă, in Care se iau la fn-' depsţi şi când desordlnea a deuclI:/ 
0.<1,'(" Bo!şcli1sl1lul s'a grab il sd-Ie pună irecerl' d·fcr:/e Înlrepr:lUleri [1"n1rll ! reguW. Econom 'a stlJ1(1toasă el!-
in pra'Cllcel. se afla trecerea la sloi productia cea mai mare, esic o ,..(Î' noaşfe eX'sten/a concom tenlli de i 
a tuturor mijloacelor de producţie. rulloare record, după cifra cca nil! treprinderi mor: şi mici, holşeo:s 

1

, Prin aceasta a fO${ d:slrus motorul, mare de canlifatl', cal latea Ierna;' mul însă. vrca să supună v:ata scli 
,cel ma:, ptll('rn:c al desvollăril eco- j/lcând n'ci llIl ro!. L'pseş/e opo:' : mei lui reslrânse şi să distrugă 10 
: nomlce; In!ţ:a/lpa partic1llarel, core or:ce disciplină dl' munCII, pl'n!rilct1 ; ce ll'l se potriveşte tu (/crlls!ă sellr 
i. nu poate fi Înlocuită printr'l/n ss- n'ci conducă/orul nic: lucră'o1'1!:.: mă, fClrd să 't illl1 seamli dOică /11 Pe lista doamnei Victoria Ionuţaş au semnat: i tem de ped('pse' şi sfalur l. O expe- I nu aII interes sd fucli un lucru 111lIl. ; cumuu locmai aceasfa !'sle aIFI d ii 

Vle/orla lonulaş 
D. Manea 
ŞI. Neme/h &: Co. 
Pe//'u llal1c 
TrUfia Ana &: Co. 
"Chic" 
lVGnyi mag. ghete 
Fraţd FehCr 
Iosif Gur/ne,. 
losll Kuhn 
"Unlcum" 
D, Drăucean &: Co. 
loanovici & Harlmann 
Şte:ftlll V(lrjas 
V. Juclcău 

Coafor "Lux" 
SpItan 
Fraţd F{lUr 
Dobrc;J ValerlG 
KeU &: Krausz 
l. B, Neumann 
Parfumer;a "Boyal" 
Âurora 
Posldv. Schutz 
S. Papp &: Co. 
Farmac:a Dr. F61des 
E, T. 
Bene &: Co. 
"Libro" 
"Rena:ssanct" 
Pop &: Co. , 

Lei 5.UUO Rcpori Lei 21.~UO • r:~tă de mai mult ~e dO!ltl;::e~: de I .1m:nl ir:'.numai. de pe~ioada SCIl~/lÎ, b,a::ele /J'/ale ale ~c(Jn0m.:ei, ~Esit' unr 
" 2.0UO, B.jul. Fc 11er .')UD ! an, eslI' dovada co, conducator:/ la poIU!c!1 celei nOI/! econom c(' ,1 s s/em care m[ [J1cllr.'1j"t1::a pe (""~. 
" 1.0UO: Laurell/'u Lengyc1 ,,1.000 i intreI?rlllderi~o~, care 11U sunt in!e-! .. Nep"; când s'a, putul d('suo/'a o: ropa/J'I ci y sprij,rul Inc'lpa.~t/!iea Ş! 
" lOU l' F~a!:i r1pponyl " 2.1!.IJO i rcsaţl .. materla/,ceşte la prodllct:~! oarecare prosperlfate, f~lndcil ,mI mi .aşl'(l'Z~( p~ om ?o/rlvil la locu ] 

1.0UO TetU ..1" B, C. ;)00 muncII lor, c(lre mi sunt Sl/!tl sa I,nlra fn veder:le doctr"ne: bolşCI)'ce, ml'r tai, CI da lOCUrile f'x1stcnle ler 
" 1.U1I0 .. Tc.r1ila-Engros·· " uioo' luple în concur('nla pentru ml'n(- Il fost fi strusă (u dl'slilJ(îrşire. Sunl inc(/pabili. Astfel, o mare ]Jarle dn 
" 1,(jOIJ S, k Sle nlt;::er :iUO i nerea: pozitiei lor materiale, 11/l pol' şi rwl 3:Utor; şi ruşi leneş'. lmă : conducători·i de Intreprlnd·.'ri 'wel 

25U Moşi, 1 .. 1_ Bruder ,,500 : fi la inli/timea conduceriI illireprin- lIn sistem economic C(l/'e pU!lr "e; nu posedă cunoştinţele telm 'ce pen_. 1o, 

luO Iosif Helch 500 ,der:/or. Deoarece un randament ce; leneşi pe aceiaşi treaplă cu cei· Iru' a conduce intreprinderea. iar :1' 
" 1.0UO: Lbrclr ia "Glol'.Q" 1.000; sl<lb nu le cauzea::ă pagube mate- sili/ori. d('slgllr că nu poale l1şlppta : f b" /. t ( 

'" • • " '". 1 artele capa III' Ş[ Cil Cllnnş, 'I! ţ • 
200 L'/m'ir;a ,.Minert/a" ,,1.000: rwle, mCI nu exstd un ll1demn dea ca munca sd re fndepln'tă cu p'if-: ' " !I-

100 : Uh, Flircaş"u &: Co. 1,000 : spori randamentul. Acest des(/van- cere şi silin/d. Dară /elranul c"re i sunt lolos!t!' acolo tinde nu p(.ale vi, 
1,000 . Pelm JOllker 1,000' taj Însemnat creşle şi prin acela că tinde, să se ridIce eslI' denumit "cu- l li utilizată capac'iatca lor. Ol 

" 

" 

JU/J : /1gr!lmaria " 1.000 ~ num!'rea la conducerea intrrpr:nde- ................................................:C1 
:o . ;~~~~~7c:~o~GQG:::nCo. ;:~~~ I ;;~~;i ;~o;~s:~~:~:eCib~~~ ~;~~;~;~:~ II PO l'ESTEA PElE~UlUI ... Fat'. 
150 D. Drăcs!nranu &: Co. "t.ono I te polii 11'1'. Nu capacitalea, CI sl'n- ~ tQ 

300 Faur M. &- Co. 1.?00 :. f.meniul bolşeVIC erau precll~părrl- : Evocare - pe marginea prie~eniei romano-germaoe .r. 
100 SeumaIlll E. p:clrr.:e ;)00 lo(/re pentru ocuparea unUI aSEfcll CamaraduluJ HiinJges Sebastian .,11 
250 FortUlUl 500 de post. Cât de put n corespundeau 
150 . Cofel. Mdlka ,,500 conducător(i multor trusluri dalo- Z d,rea mdre/ull1i C(,str! Pe/l'ş s'a 1 Stindarde~e Îşi pleacii" glor:oasele , 
250 : Agen/ura A, llo(ISZ 1.000 6110r ce le incumbau, s'a vă::ut d n făClIt. pe pouârnlşul impădLlr,t U'll faldur! strcJUite de (Iqu,/a rom(lIIă .. [, 
100 i Vas:te A.corriu ,,100 grdele acuzări care au fost aduse munţ"lor... in Ilmp ce conlr1 nelJă;::ute câ/ltă_ 

" 250 Brenner Francisc 100 19r de către autorlMţile superioare, In juru-Î codrU btI/râni prind să- cânlări de slovă ... 
" 300 : Tap'lex/lla Soc. Anon. "S.GOO N'QlJem decât să Înşirăm desordi- şi scuture pletele, trezindu-se din Şi Împc1r1ăş t elslfel d,n sfinţefFQ 
" 250 . P()pa I()an, exp('rf conl. " 1,000 nele critica1e, ce s'au produs in or- vraja slrăvech lor am'niir:. dutotlselor am Il/,rl, alaiul de Fe(I- ai 
" lUO I HolN Central 1,000 g.a.niwtiunlle. industriale bolşelJ 1ce, Vântul. neobosit hoinar al plaiu- Frumo~i şi, (;(ls(Îllzene porneşte d·n· r' 1 

UJOO I S:mlltny Pali! 10a pentru a vedea În ce haos se sbal rllor, aduce pe aripl/e-i Întinse, ire Ziduri fastuo(/se, afară, ur.de ! 

1,500 I J. Eisele " 1.000 toale. I svon de viotd, ce sporeşte tot mai- ulll17tea ..... uşteClpltt cu înfr gura re ŞI 
1,000 i Postcll'iil'la .. 4.rdeiC.ană 2,000 lnlr'una d n critici se z'ce că o I mult... - evlalJ:e şi acolo. pe terasele !a~9' ŞI Dt 

1.000 I M(/f!, lnrlîIt, Clara ,,1.000 mare parle din maşini nu poate fi I De pe colnice, din ungherele tăi- r insorlle ala,ul se opreşte fi la ~ c 

" 
i> 

" 
OI 

Alex. lon(lş & Co. 
Farm. "Providenta 
Cu!gka Tiberiu 

500 i .i. FereIlc;::i şi Len:: 250 folosită, pentrucd n1meni nu S'(/I gân lUli/e cu gr:je in/re stâncI Sin1IJr:l fl -

1 

seama... t' . d le 
DilJ:nă" ~jOO i "Palace" 2.50 dit la repara/ia lor. O altd parte a I ce, de pe apele l!r.np'ezi de ispolre, Coloane de oş I trec ,Hl(Ul .. 1'(', cu 

" 1.000: Gro:at> & Co. 5fJ() maŞ'nilor ulillzabile a trebuit să fie vântul culege am'ntrrrie şi tCse Cll . pasul avântat de r,tn,Hln 1'1'0 ~e, suo 
500 ! Gabar & Co. " j,ooo oprilă, pentrucă product;'a nu de- ele pânza mlmmată a legend~. pe II prIVirea vo oasă a l11/regulw a!alu 

500 : Economu 100 curge regulat şi lucrător;j Îşi dau care o anină. ca pe o nclframă sfân- domlles~,.. , 
: osleneala deabea (n ultima s((ptei- /~ de chipul Întemeletoru/u l ctlio- M,untll clocotesc de CCOIII'! ,ŞI SVQ-

".4 rlad ne" 
Mag, de modă "Lyon" 

Transport Lei 24.100: TOT AL GENER.iL LeI 53,500 mână. şi cu ore suplimentare pen- rlei regale... I n~rl se fnal/il spre cer,vestmd id· 

................................................. Iru a Înd('plini programul IUlla' Şi toti şi loate: Feti-FrumtJşi ş[ Il"ulor lui puţinele bumril ş[ !TIa!'lle . . r, rar I d : It· t·t de 
În prIma săpIămdllă., deabea de fac Cosân;::ene se strâng in castel să u- urer, a e ac~s UI, neam, a a ~ 

Reînvlorarea comerţului 
extern francez 

cepa. Multe maşini nu sunt fol<J.~lte reze domnie strălucită Celui ce În- mândru de regiI lUi... gl 

pentrucă intreprinderea nu are bl- Irupează nădejdea unui neam . ]ahr, in fapt de scarii, câ~1 SVbollllrr I 
: lanţul inventar şi prin urmare n/cl întreg. ŞI c lote se, topesc in I:mş ea :ru:-
, i t d '. . ioare, leaganul regilor Peleşul vl- ( 

1 
I "1 't dl'" Şl' POI'lug")I'a, alte cu Finlanda' nu-ş poa l' a seamă de I'IlstalaţHle Din grele tablouri, cu ramele fn- "i Î v • d ' 1. Berlin. - nlormaţ:un e so,,' e,.. ~ 't 'd' Cât . . ,. sa or, ncepe sa-şI epene poves eCI .. 

ă I V· ş't Ţăr',"le de ]·os. De curaAnd a fosl Il! reprln erll. de neglijent sunl florlte in aur, se desprind chIpurile v' t v, â d d tă' i 
lasă a cunoaşte c comerţu s!ralTI l' t t tii V' '.. " , " • vra], a, lllcep Il l' pe rmil 1'0-

, ] r.'d:c"tă la Bllcllresl: o camera v de xecu a 1.' oa l' ucral'lle se vede Ş' marilor. ctlf01'l al rega/itatli 'iurp,o- t'" R' 1 'nA ă ă"" al Frantei, s'stat pe dea ntrrgu pre... . dl' ă tit ' man ICI a, Inu {li Ş' pun la t rm!l 
, • . d d cOll1er\ fl':1, n('o-romfmă, C:lre umlă· n acela, l' o par e, re a IV deslul laM de un imens prestigiu. d v' '1' , ;<' • 

cum se ştie, S i3 Jnv!at n nou, es- . de mare a produselor C(Ire a"un l' ,.,.: l' aspra v: eJu~ ar murll eux,ne ... 
'\'oltându-se in urma restab'Jirlj ra- rcşte inlensiC:carea schimbului co- h i ' ' , J 9 Se desprind ŞI figurile nob le ole Că aşa a fo.~t voia destinului 

c ar pană la 5{)f/f din product'a R '1 ltIt' / ' i 
P

ortur;]or normale in noul spatu I merc:al al Franţei cu România. A- t t Iă . eglor: unul emele or rei/alt n- Vlăstar din neamul Nlbelunq;lor 
o a ,nu sunt decdt măr/un de ca- I t 'i d' h I 

economic a'·1 Europei' in mod regu- ceste ('xc-mple arată, că reînv:ora- l't t f; . ,. re910r 1.' o are. să vină în ta'ra aceasta de Fetl-Fru-
. I '"'. laI' In ('r,oard. CritIca acestor ' . , .• 

lat Schimbul de mărfurI cu Ger- rea comerlulu. stra n Cli tăr le, ca- desordini de ât l ' t· , E clipa solemnă de recu/egere I moş' Ş! Cosânzl'ne ŞI să llltemele:~ 
, , ' ,C re guvernu sOUle c, , ă . ,. ., v v 

mania ocupă locul de. frunle, Cum. - I re in Europ. a ,')u stat incă acum un. I nu'l sc d d ă d liP oas ", Înf10rarea pătrunde fn I ac, O eli/orie mareatiJ, vrednIca de 
1 • , A t ă ă ap e r spun crea aces or fi . 1 i ~ . , 

părăturile de marfuri din BelgIa II an in opozţie ~u ~ xa, CO
î
)1 lbnu ~tSă stări, care sunt obişnuite. . Stă' :te

t 
ŞII . e nddreapta spreăzarea 1 amintIrea. unor străvechi şi Impe-

indică i.arăşi o tendintă mai v1e_! facă progrese ŞI ("a se m una - P t t ţ'"' . r sar, li [lI, un l' arde nestins can- rlule orlg:ni. 
Afaceri în compens3ţ'une au putut ţeşte de3semcnea şi schImbul de , âO:~ a ,~ruşi au fost m~lt tImp de/a credintei. CORIOLAN BARBAT' 
li incheiate de curând şi cu Suc- [mărfuri lntereuropean, Imn~sunratl e ma,rele

d 
numltQiir ,ŞI au ..... _ ........................................ . 

u a succesu esvo ril de 

~~~:~c~eC~~r.:ăt~r:: ~;~d:~, c;;:~' ((OUl dcsroblrll DU(OJIDtl 51 
::/;~I;:l~ăe::n:~:~a/;;l:;~O:l~~~~ Dilsarubltl In preso străinA 

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

de la ° grabn'cd irldas/rialfzare a Berlin. - Ziarele germane '1 ziarul - se împlineşte acea~ 
ţării "pentru a ajllnge celelalle ocupându-se pe larg cu des- I stă dorintă, Bucovina şi Ba~ 
ţări", Ori Rusia este o ţară agricolă, robirea Bucovinei şi Basar'a- sarabia sunt iarăşi române-

l al.cărei puncl .. de gravitate ar tre- biei, ziarul "Nazional Zei- şti, datorită viteji ei ostaşilor-
bUl să se spr:Jrne d,n punctUl de tung", sub titlul "PământuI germani şi români, eari aU 

" l vedere al economiei politice, pe a- românesc liber", constată că, luptat cot la cot pentru eIi
I gr;cultllrd. O Industrializare jud:- niciodată n'au existat în Bu- herarea lor şi spre triumful 
cioasă., ar fi trebuit să se indepl'- covina şi Basarabia majori- civiliza:ţîei. 
nească. in echilibru cu deslJo1tare(/ tăU ruseşti şi ucraineni, co- Ziarul "BerIiner Boerzon
agriculturei, RegImul bolşevic lnsă, mentând tratamentul brutal, zeitung-", sub titlul "Reintoar 
fără siJ tină. seamă de fortele de la care a fost supusă popula- cerea Basarabiei", scrie ră, 
productie de care dspunea, a creat ţia românească. în' aceste în toată România s'au oficiat 
uzine mari industriale pentru care provincii, sub stăpânirea bol Te-Deuml.1ri cu ocazia retn
nu avea lucrători calificati, Când şevică. toarcerii Bucovinei şi Basa-
s'a consta lat că agr:cultura nu port- Mai departe ziarul scrie rahiei. 
te hrăni armata de lucrători in- că popUlatia şi-a exprimat Apoi. ziarul reproduce tex
duslriaIi şi productia orăşenească, de mai multe ori dorinta dp tunl apelul d-Iui general Ion 

Lltuanien! dill armata sovietică În C'a1'e au fost silit' să luple, au f[Jg:t la gospodăriile ţărăneşti au fost co- a se uni CU Patria Mamă, Antonescu către" populatia, 
prima ocazie de sub comanda bolşevică • I leefivizate, Iar tclranii au fost pre- Acum...:.. după cum constată Bucovinei şi Basarabiei._ -

.. 
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