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Minele care te aşeozo ln . i. pul d t  ; ' tului a n ic a n  

»unt mici fi au form o rotundă - aceea  pe car* 

vedem  că o «coate la suprafaţă acest pioner 

germ an

D r e a p t a  : Spre a face fată împrejurărilor actuale, o elveţiană, care 

pr'obabii nu te poate dispensa de regimul carnivor, îşi creşte pe lângă 

cosă miei şi iezi sălbateci pe care apoi Ti taie si ore, ostfel, carne

in fiecare zi

Şefu l  unui t r i b  d in  in s u le le  M o lu c e  o ţ i n u t  cu  t o t  d in a *  
d insu l  să-ş i  . . .m o d e rn iz e z e  c u r t e o .  l a t o  cum  o r a t o ,  el,  
s o f ia  şi ş a m b e îa n i i  lu i .  d u p ă  i n t r o d u c e r e o  v e ş t m in t e l o r  

„ m o d e r n e "

Jos:  Din cauxa raţionalizării alimentelor şi băuturilor, in Am erica  a 

apărut berea Sn... cutii de conserve. Fireşte că in acest „ a m b a la i "  e 

mult moi scumpă şi... mai proastă

In  astfel de costume luptă englezii I«  Africa. Fotografia ne Pentru prima oară arm ota franceză o adoptat, pentru ţinuta 

înfăţişează un qrup de prizonieri recent prinşi pe frontul <Je vară, bluzo uşoară şi pantalonii scurfi. In iiustratia

Egiptului noastră, gard a  din Vichy



S
I T U A T Ă  geograficeşte în zona marilor bătălii 

pentru dominarea Atlanticului, Irlanda a rămas 

neutră, deşi este o ţară de limbă şi de cultură 

engleză, deşi a fost multă vreme sub stăpânirea 

Angliei şi deşi câţiva dintre oamenii care au făcut 

carieră în artă. în ierarhia militară, în politica şi 

administraţia englezească au fost irlandezi.

Irlandezii îi urăsc pe englezi şi deaceea ei nu 

doresc ca Anglia să câştige războiul Pentru a fi 

mai complecţi ar trebui să adăugăm că irlandezilor 

nu le-ar piace să aibă din nou o vecină puternică.

Neutralitatea irlandezilor are la bază patru mo

tive foarte puternice ; în primul rând. scepticismul 

cel mai pronunţat în ceeace priveşte sinceritatea 

ideologiei democraţii; pentru care Marea Brjtanie 

pretinde că se bate Irlandezii ştiu din proprie 

experienţă ce înţeleg englezii prin „libertatea po

poarelor"
Al doilea motiv pentru care Irlanda îşi păstreaza 

cu stricteţe neutralitatea este următorul : o ţară 

care s a bătut cu germanii în anul 1914. care a luat 

armele împotriva fostului aliat. Anglia, care a făcut 

o revoluţie împotriva administraţiei ş: forţelor 

engleze în anul 1912, trebue să evite o nouă văr

sare de sânge. Viaţa celor trei milioane şi jumă

tate de irlandezi care au rămas în patrie, a deve

nit prea preţioasă pentru a-i arunca în flăcările 

distrugătoare ale războiului Neutralitatea irlan

deză corespunde deci unei necesităţi demografic.

Al treilea motiv pentru care irlandezii se feresc 

de a intra în războiu, este următorul: irlandezii 

şl-au dat seama că în cazul participării la războiu. 

ar fi cu neputinţă să apere oraşele si porturile lor 

deoarece Anglia care cheltueşte pentru războiu 

cincisprezece milioane de lire pe zi. n'a fost in 

stare să apere Londra şi porturile de interes stra

tegic.
Al patrulea motiv şi care este de sigur cel mai 

puternic are o semnificaţie demonstrativă: Irlanda 

vrea să arate Angiiei că după 700 de ani de domi

naţie britanică statul Eire a rămas şi va rămâne 

liber şi independent.
Lucrul cel mai preţios, cel mai sacru pentru ir

landezi după neutralitatea' pe care şi-o apără cu 

înverşunare este desigur faima»şi personalitatea lui 

Eamon de Valera, preşedintele republicei irlandeze.

Om ul acesta este foarte iubit pentru credinţa lui 

fermă în adevărurile Bisericei catolice, pentru 

dârzenia cu care a luptat împotriva dominaţiei en

gleze şi pentru inteligenţa cu care a ştiut să în

vingă atât în luptele de stradă cât şi în luptele 

diplomatice.
Eamon de Valera a stat de mai multe ori in

j k
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închisoare, a evadat pentru a fi din nou ares

tat, a condus revolte de stradă, a fost de ne

numărate ori la doi paşi de moarte, a înfiin

ţat mişcarea revoluţionară „Sinn Feinners , ai 

cărui membri au jurat să isgonească pe englezi 

din ţară, a reuşit să-şi atingă idealul şi acum 

şi-l apără cu vigoare şi cu asprime.

Eamon de Valera care a zăcut in cea mai te

ribilă din închisorile englezeşti, la Dortmoor, 

ştie cum se traduce în fapt elogiul libertăţii pe 

care englezii nu încetează să-l facă. De Valera 

s'a pregătit pentru cariera de profesor de mate

matici, dar sentimentele lui clocotitoare I au dus 

în tabăra „independenţilor" care n ’au depus ar

mele decât atunci când englezii au redat Irlan

dei libertatea.

In timpul zilelor grele de luptă, acest om dur cu 

sine şi cu alţii îsi regăsea calmul rezolvând pro

bleme de matematică superioară sau rugandu-se 

In anul 1916 el a fost in fruntea revoluţiona

rilor care au iniţiat sângeroase mişcări de stradă 

Atunci a scăpat ca prin minune dela moarte. In 

anul 1921 tot el a fost acela care a semnat ar

mistiţiul cu Anglia. Dar de Valera nu era mul

ţumit, deoarece Irlanda de Nord, Ulsterul, ră

mânea sub dominaţia engleză pe motiv că această 

regiune era populată cu protestanţi, adică de 

oameni cari din punct de vedere religios depin

deau de Biserica anglicană

Argumentele acestea de natură religioasă în

tr’o problemă politică nu erau pe placul lui de

Stânga: Eamon de Valera- dar cei din Ulsler
Vaier, preşedintele nu înţelegeau indepen

Irlandei şi marele denţa şi nici libertatea

luptător pentru in- pentru care irlandezii din
dependentai n s u Ie i 0 ,

r . „ ■ . .. Sud au sangerat
vecina cu Anglia.

Vedere dintr'un sat irlandez. 

Stânga: Armata britanică pă

zind ordinea pe străzile unui 

oraş din Ulster, —  cu prilejul 

unei sărbători populare, —  de 

teama revolufiei care moc

neşte in sânul populafiei.

In anul 1938, Anglia <. 

pierdut datorită presiuni

lor irlandeze ultimele baze 

navale pe care le mai păs

trase pe acest teritoriu : 

B e r e  H a v e n ,  Queens 

Tow n  şi Loungh-Swilly. Anglia regretă faptul că a cedat 

presiunilor irlandeze şi priveşte cu jind la aceste baze cart 

i-ar fi de folos in faza decisivă a bătăliei Atlanticului, dar 

irlandezii care şi-au propus să-şi păstreze neutralitatea şi-au 

mobilizat şi forţele necesare pentru a se apăra de orice agre

siune. O  armată de 250.000 de oameni se află sub arme. în 

timp ce rezervele de 250.000 oameni pot fi oricând mobilizate.

Irlanda a păstrat cu toate insistenţele Angliei cele mai 

bune relaţii cu Germania. Intre Anglia şi Germania simpatia 

irlandezilor se îndreaptă spre cea din urmă. Anglia ştie acest 

lucru şi nu îndrăzneşte să forţeze lucrurile.

Intr'un viitor apropiat s’ar putea ca problema irlandeză 

să se deslege. Dacă această ţară va face războiu, îl va face 

numai pentru a-şi apăra pacea şi neutralitatea.
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LA întrebarea de mai sus preşedintele Roosevelt a răs

puns recent în cadrul unui discurs în care a spus 

printre altele următoarele: „In  cazul unei operaţii de 

anvergură în Alasca, va fi poate cazul ca forţele americane 

să se replieze pe liniile defensive cele mai apropiate de 

metropolă“.
Preşedintele admitea deci posibilitatea unei acţiuni di

recte din partea japonezilor pe teritoriul american. El a 

dat deci, prin cuvintele de mai sus. o recunoaştere ofi

cială a punctelor de vedere cele mai pesimiste în privinţa 

desfăşurării conflictului dintre America şi Japonia.
In cazul unei debarcări japonezei în Columbia, locuitorii 

Moscovei —  este vorba de un oraş numit Moscova şi care 

se află în statul Idaho —  vor avea motive puternice sä 

fie îngrijoraţi de soarta micei lor patrii.
Idaho este împreună cu Washingtonul şi Montana, unul 

dintre statele americane care se pot teme 

da o invazie.

Acest stat mai păstrează urmele unei 

glorioase epoci de lupte. Prima apariţie 

a oamenilor albi în aceste regiuni s’a pro- ^  

dus în anul 1805 adică cu 200 de ani 

mai târziu decât în toate celelalte regi

uni americane.

A  trebuit să se producă faimosul suc-

Jos: Pod;*l delà San Francisco, Iun* 

de 7 km., prin distrugerea căruia cele 

două părţi ale oraşului n’or mai putea 

comunica decât pe mare

ces al marşului spre Est, pentruca drumul colonişti

lor albi să se deschidă în cea mai puternică insulă » 

rezistenţei Pieilor Roşii.
Idaho este o regiune muntoasă străbătută de văi şi 

presărată cu lacuri. U n  singur curs de apă mai im

portant: Râul Şarpelui.
O  acţiune militară ofensivă ar găsi un teren favo

rabil cu deosebire pentru trupe de îmbarcat pe calea 

aeruiui. Mari spaţii pustii imposibil de supraveghiat, 

o topografie admirabilă pentru un război de mişcare.

Apărarea americană s'ar găsi mult îngreuiată, da

torită vastelor întinderi de păduri, de nepătruns pen

tru observaţia aeriană şi mai ales datorită distanţelor 

care separă centrele civile capabile a primi o organi

zare defensivă, adică industrială reclamată de războiul 

actual.

Primul oraş canadien din a p ro p ie re a  peniftstiei  
A ls i ' t a :  Prince R upert

Bogăţia solului ar servi mult invadatorului. M r  i- 
lèle preţioase ca argintul, aurul, zincul şi cuprul, care 

dorm în filoane neexploatate dealungul cursului râu

lui Şarpelui, ar răsplăti eforturile trupelor de invazie.

Moscova, un fel de subprefectură, oraş aflat la 

frontiera dintre statul Idaho şi Washington, are o 

populaţie de 4500 de locuitori.
Ce ar putea face apărătorii dintr’un oraş format 

din vile cochete, în ordine geometrică, pe străzi tra

e te  cu linia ?

Farul care orienteaxă navigala  

în apele peninsulei Alaska

Oraşul n ’are nici un fel de indus

trie şi primeşte tot ceeace are ne- 

voe din oraşele statelor vecine.

N u  se ştie de unde vine numele 

acestui oraş american. Poate că el 

datează de pe vremea când america

nii lipsiţi de fantezie îşi botezau ora

şele după localităţile mai importante 

din Europa.
Este în orice caz ciudată prezenţa 

acestui oraş cu numele lui şi m 2 , 

ciudat într’o regiune in care indica

toarele de cale ferată conţin nume 

ce amintesc de epoca luptelor c* 

Pieile Roşii. Numeleacestea sună cam 

astfel: Inimă de Balenă, Nas-Găurit, 

Ureche Atârnată, Picior Negru, Lap- 

wai, Cărăbuş Roşu etc.
La sfârşitul acestei paranteze pri

vitoare la denomaţia cufioasă a o- 

raşului Moscova, este cazul sane în

trebăm dacă, într’un viitor apropiat. 

Moscova de dincolo de Ocean nu va 

fi oare tot atât de ameninţată ca 

şi capitala Rusiei Sovietice.

La  această chestiune ne va răspunde 

armata japoneză prin desfăşurarea 

apropiată a forţelor ei impresionante, 

S ’a spus de foarte multe ori că 

lărgimea Oceanului Pacific este o 

apărare naturală a Americei. O  sim

plă privire pe hartă desminte aceasta 

credinţă. Poziţiile japoneze din Ku- 

rile sunt apropiate de posesiunile 

americane din Aleutine.
Insulele Aleutine care formează 

un fel de pod între Asia şi Am e

rica sunt de fapt „o ţară a nimă

nui“ pierdută în imensitatea deşer- 

turilor de apă, bântuite de vânturi 

şi de furtuni.
Japonezii au atacat cu succes ba-, 

<>ele americane din Aleutine, ocu

pând parte din ele şi vizita pe carc 
bombardierele nipone au făcut-o ba

zei dela Ducth Harbour constitue 

dovada că in această parte a lumii 

se va da o luptă importantă şi A 

Nsca ar putea fi poarta de intrare 

a japonezilor pe continentul A m e

ricei.
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DE L A  începutul actualului conflict, aurul ţărilor euro
pene care au avut legături de alianţă cu Anglia, 
a pornit în călătorii fără revenire, atras de glasul 

seducător al sirenelor britanice.
Tezaurul Olandei, al Belgiei, al Norvegiei, al Greciei 

se află depus în teriiorii controlate sau stăpânite de 

englezi.
Ce s’a întâmplat cu aurul Franţei?
In momentul când armatele germane înaintau verti

ginos pe teritoriul francez, când faimoasele armate 
britanice se retrăgeau dramatic prin Dunkerque, când 
guvernul francez îşi strămuta sediul dela Paris la Tours 
iar Marele Cartier, la Briare, când, însfârşit, începea 
să se prăbuşească încrederea francezilor în linia Magi- 
not, atunci guvernul francez s’a gândit să trimită te
zaurul ţării undeva pe teritoriul aflat sub stăpânirea 

aliatului care fugea.
Aurul Franţei urma să pornească într’o călătorie, poate 

fără întoarcere, întocmai ca auiul celorlalte naţiuni 
care au crezut prea mult în făgăduelile lipsite de aco

perire ale Angliei.

mare. Vasula primit ordinul de a ancora de urgenţa ia 

Brest, undei s’a încredinţat tezaurul Franţei compus 

din 14.000 de saci conţinând lingouri de aur pe 

care trebuia să i transporte pe teritoriul canadian. 

Comandantul vasului, Battet, îşi asumă răspunderea 

transportului, deşi oceanul era bântuit şi cercetat 

de submarinele şi avioanele germane şi cea mai dra

matică călătorie începu sub rău augur. întregul echi

paj ştia că dacă vasul nu-şi va atinge ţinta, Franţa 

va fi pierdută şi din punct de vedere economic.

Răspunderea care apăsa asupra oamenilor se trans

formă într’o atenţie încordată, într'un efort prelun

git, într’o vigilenţă eroică.

La  18 Iunie 1940, după o călătorieiplină de riscuri, 

cei 500 de marinari de pe bordul crucişătorului fran

cez zăresc ţărmurile canadiene.

Când „Emile Bertin1' a ancorat în portul canadian

Guvernul şi coman

damentul f r a n c e z  

s’au gândit să încre

dinţeze misiunea de 

a transporta aurul 

Franţei unui vas de 

războiu care a câşti

gat în luptele navale 

din 1940 dreptul la 

stima tuturor.

Era vorba de cru

cişătorul Emile Ber

tin, un vas cu o si

luetă elegantă, cu o 

capacitate de 5.886 

de tone şi cu o vi

teză de 39 de noduri. 

Vasul acesta era un 

fel de ogar al mări

lor, dar un ogar ca

pabil să muşte, căci 

era înarmat cu nouă 

tunuri de 90 mm-, cu 

opt tunuri de 37 mm., 

opt tunuri de 13 mm., 

cu două avioane pe 

care le lansa cu ca

tapultele şi cu apa

ratele necesare pen

tru a lansa în mare 

200 de mine.

In momentul când 

armata franceză se 

prăbuşea, „ E m i l e  

Bertin“ se afla pe

Indigeni eu bărci patruleotâ 

necontenit în apele insulei M a r 

tinica, unde se află aurul 

Franţei

Halifax, ofiţerii brita

nici cari erau încunoş- 

tiinţaţi de sosirea vasu- 

’ui predară căpitanului 

o telegramă.

Britanicii se arătau foarte grăbiţi să încarce aurul pentru 

a-1 transporta la Monreal dar căpitanul Battet, după cetirea 

telegramei nu mai fu grăbit să facă acest lucru. Intr’adevar, 

prin telegramă, căpitanul era încunoştiinţat ca Franţa a cerut 

armistiţiu şi că aurul trebue depus în Martinica, pe pamant 

francez.
Battet căută un pretext pentru a nu satisface graba expli

cabilă a englezilor, la curent cu cele petrecute. El pretexta 

că oamenii sunt obosiţi şi că nu pot trece la descărcare şi 

în noaptea următoare o şterse „englezeşte .

Din clipa aceea a începăt o altă călătorie. „Emile Bertin“

nu era sigur dacă va 

ajunge la destinaţie cu 

combustibilul rămas. In 

cele din urmă coastele 

Martinicei se văzură în 

zare; silueta muntelui 

Peleu se detaşă pe cer

şi patria Doamnei de 

Maintenon şi a Joseli- 

nei Tascher, (împără

teasa francezilor) se 

arată în faţa privirilor 

înlăcrimate ale marina

rilor. Oamenilor nu le 

venea să creadă cum au 

putut duce la bun sfârşit 

o misiune atât de grea 

După ce au scăpat co

morile Franţei de peri

colele mării ei au reuşit 

s9  salveze vasul din 

mâna englezilor.

Aurul Franţei a fost 

descărcat şi adăposti« 

în criptele f«rtului De- 

saix.Din clipa dând Mar- 

tfnica a primit acest de

pozit preţios, americanii 

şi englezii au început 

să se intereseze îndea

proape de posesiunea 

franceză-

Insula a fost blocată 
şi vase engleze şi ame
ricane au patrulat şi mai 
patrulează încă în apele 

ei teritoriale.

Anglo-americanii pri

vesc cu jind la acest 
aur. care le-a scăpat 
printre degete şi care 
putea fi transformat în 
avioane, în tunuri şi 
tancuri. Dar Franţa si- 
gră de viitorul ce i se 
-zervă în apropiata or- 

nizare a lumii îşi pă- 
*„şte cu vigilenţă co
morile cărei vor asigu a 
prosperitatea de după 

război
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LA izbucnirea războiului a trebuit să fie mobilizaţi nu num ai 

oamenii şi caii, ca în timpurile vechi, ci şi automobilele. C u  

sutele, cu miile, cu zecile de mii. In primul rând, desigur, 

autocamioanele, pentru trenurile de luptă, pentru coloanele de 

aprovizionare, transportul materialului ; dar şi autoturismele, 

dela genul „Mercedes“ de 8 cilindri până la , , B W M "  şi uşorul 

..Opel". Automobilele care mai înainte alunecau pe asfaltul ora

şelor sau urcau colinele Alpilor în vesele călătorii de vacantă, 

transportă astăzi —  vopsite cenuşiu şi cu in- ,« . ihid
r r j. Sus. stanca: i n  L i d i o .

signele armatei ofiţeri şi soldaţi pe front. ^  teren inpractieo. 

Printre ele se întâlneşte şi cea mai mică aut0mobiiui po pu -
dintt» toate m aşinile germ ane , „autom obilul t o r  g e rm a n  i ’ o com -

. __„  p o r t â t  a d m i r a b i l
popular H

Cu trei ani înainte de războiu se începuse Dreapta: Or. c e rd i -  
în Germania Loricarea unui tip de maşină na nd  P or«che .  con -

r - . w , » t r i i c t o r u l  o u to m c D i*
care. prin felul sau de construcţie, prin in- (i||uj poputor qermor,

de pace fu pusă în serviciul armatei. 

Astăzi mii de automobile populare, 

prevăzute cu o caroserie - anumită, 

circulă pe toate fronturiìeydin Fin

landa până în Libia, şi toţi soldaţii 

sunt de acord că ele s au comportat 

în mod strălucit.
Simplicitatea construcţiei uşurea

ză mânuirea maşinei şi reparaţiile 

de tot felul. In aceleş timp consu

mul de benzină şi ulei este redus 

la minimum. De construcţie uşoară, 

această maşină este extrem de facil 

de mânuit şi capabilă să urce pante 

repezi. Trece peste obstacole mai cu 

uşurinţă decât automobilele grele. 

Acolo unde acestea din urmă se îm

potmolesc în noroi sau nisip auto

mobilul popular reuşeşte mai tot

deauna să treacă. Dacă da într'o 

groapă sau se răstoarnă, e uşor să 

fie redresat numai cu ajutorul bra

ţelor, pe câtă vreme atunci când e 

vorba de maşini grele e nevoie de 

cricuri, aparate speciale etc Cel mai 

uimitor lucru este că mica maşină 

poate transporta 4 oameni cu arma

mentul, muniţiile şi elementele ne

cesare. Aceasta este cauza pentru care automobilul popular nu este 

folosit numai pentru drumuri individuale, nevoile trupelor de trans

misiuni, posturile de comandă etc., ci şi pentru transportul de batali 

oane întregi până în primele linii şi chiar în mijlocul focului

Se poate vedea succesul pe care şi l-a asigurat automobilul popu

lar faţă de trupe, din faptul că Frontul german al Muncii primeşte 

mereu comenzi particulare din partea soldaţilor cari vor să-şi asigure 

o maşină personală pentru după râzboiu. Lucrul constitue în acelaş 

timp o dovadă de felul în care soldaţii se gândesc încă de pe acun 

la un. viitor de pace.

Jos :  O companie m o to r iz a tă  de puşcaşi m erge cu au tom obile le  
popu lare  până în prim ele  linii

M icul au tom obil pop u lar ,  în ca re  încap totuşi,  
a fa r ă  de şofeur, 3 so ldafi cu ech ipam ent  

com p lec t de războiu .

treţinere şi consum, trebuia să fie destul d< 

eftin pentru a fi la îndemâna masselor lar^ 

ale poporului. Frontul german al muncii a 
creat o organizaţie cu ajutorul căreia chiar 

omul cu cel mai modest buget putea econo

misi destui bani pentru a-şi cumpăra automo

bilul său propriu. Constructorul acestei ma

sini populare este Dr. ^orsche, <*are şi-a fă

cut de mult un nume în domeniul construc 

ţiei de automobile. La Fallersleben, în Ger 

mania centrală, a fost înfiinţată o u/ină gi

gantică: ea avea misiunea să construiască în 

fiecare an, zeci de mii de maşini în serie. 

Producţia a început în toamna anului 1939 

şi primele livrări au fost făcute la începutul 

lui 1940. Apoi veni războiul, şi această opera



S o ldafi  germ an i p r iv in d  Parisul de pe m alur i le  Senei

FR A N Ţ A  a pierdut O b o i u l  dar Parisul continuă sa trăiască, să 

nădăjduiască şi să aştepte. Parizienii au fost din prim a, clipa 

impresionaţi de atitudinea corectă a trupelor de ocupaţie şi atunci 

cand mareşalul Pétain a apelat la spiritul de solidaritate al tuturor 

francezilor, cei din m etropola ocupată au înţeles ca trebue sa tra- 

iască aşteptând, iar aşteptând să nu-şi piardă stilu! de viaţă

Odinioară . în 

tim pul vacanţe

lor, Parisul se 

u m p le»  de stră

ini şi turiştii ca

re veneau să-i 

privească m u z e 

ele dar care în 

realitate eşuau 

prin delicioase

le lui localuri de 

zi si de noapte.

S ezon ul c e 1 

m are care a în

ceput a provo

cat in tot Pari

sul o adevărată 

nebunie a fruc

telor şi a legu

melor. Toată  lu

m ea este dori

toare de legum e 

şi de f r u c t e .

Cursa  cea m are 

care se alerga 

pe h ip o dro m , se 

aleargă a s t ă z i  

pe toate străzile 

un de  se insta

lează pieţe m obile, dar obiectivul n um ai este calul câştigător ci so

sirea la timp la locul potrivit pentru a cum păra fructe sau legum e

Fructele sunt rare pentrucă Franţa a trebuit să renunţe fără voia 

ei la legăturile cu coloniile africane, m ari producătoare de fructe.

La  cinci dim ineaţa, ora la care halele, pitoreştile halt pariziene 

se deschid , lum ea face coadă pentru a obţine fructe. D u p ă  ce a tre

cut sezonul cireşelor, coada s'a făcut pentru caise, apoi pentru m ere 

şi pere

N im en i n u  se interesează de preţul unui kilogram  de fructe, dar 

fiecare este interesat sâ scurteze cât m ai mult cu putinţă din  aştep

tarea reglem entară Pentru  ca sâ obţii un  kilogram  de fructe trebue 

sâ plăteşti in afară de preţ şi două ore jum ătate de aşteptare.

Deşi autom obilele şi autobuzele cu benzină  au disparut, populaţia 

nu e uTai puţin anim ată ca odinioară. C u  deosibirea ca n u m ă r u 1 bi

cicletelor s a înmulţit intr’o măsură im presionanta. L u m e a  se duce 

cu bicicleta la curse, la teatru, la expoziţiile de m odă , !a slujbă, în- 

tr'un cuvânt pretutindeni.

Astăzi nu  este cu putinţa să străbaţi Parisul cu bicicleta, fără să

puriie bronzate ale parizienilor 

care au luat obiceiul excursiilor 

pentru a face puţină (plajă pe

Sena

Viaţa culturală a Parisului 

continuă să pulseze. Mai încet 

dar sigur. îr> momentul de faţă 

se pune chestiunea alegerii u- 

nor noui membri ai Academiei 

Franceze. Pierre Benoit susţine 

candidatura iui Marcel Pagnol 

şi cum  academicienii sunt răs-

( Continuare în pag H- a)

Aşo arata o paierie pari' 
siano óe ..ultimă creof’e " in 

varo ajiului Î942

Sus A utom obil e le c t r ic  
a f la t  în c irc u la ţ ie  pe 

s t r » 2ile Parisului

D reap ta : C e a  mai m are  
g r i jă  a pariz ianulu i este  
sâ viziteze hale le  şi să-şi 
♦aeă a p ro v iz io n a re a  cu 

a lim ente

C a te n ţ ie  deoseb ită  se dă azi t in e re tu lu i  p a r iz ian , ca re  a re  
loca lur i le  lui de ed uca ţ ie ,  d is tra c ţ ie  şi a n tre n a m e n t

fi oprit de mai multe ori de agenţii de circulaţie care-ţi 

atrag atenţia asupra vreunui delict comis în mod involun
tar. Datorită inmulţirii numărului bicicliştilor, autorităţile 

au fost nevoite să stabilească norme noui de circulaţie.

Prim ul oraş al Franţei a rămas ceeace a fost întotdeauna ; 

un oraş al ct-ior mai elegante femei. In momentul de faţă 

fem eea cea mai elegantă din Paris este contesa d'Oncieu 

de C h affard o n . Ea poartă pantofi cu talpă de lemn şi se 

îmbracă cu o simplitate pe care n ’o desminte decât prin 

pălăriile de formă cam ciudată.
Anu.i acesta, ca de altfel din 1939 încoace, parizienii 

n av. ‘nnai plecat la băi de mare. Plaja dela Deauville s'a 

m utai .a Sena  şi la Marna. Spre seară, în fiecare zi de 

sărbătoare sau de Duminică, domnii care-şi beau tradiţio

nalul pahar cu bere pe terasa cafenelelor pot admira chi



Profesorul Riecord se intereseoiă 

îndeaproape de progresele avia

ţiei. lată-l studiind unul dintre 

cele mai pcrfccţionate planoare 

de altitudine

C u  concursul autorităţilor germ ane de ocupafie. un mare număr de copii fran- 

celi au fost trimiţi să-ţi petreacă vacanta  In colanii de munte ţi ae mare. 

Jos :  O  expozifie de ortă germ ană a fost deschisă de curând ia Paris.



*  .iZs-.-'ïr'X'-.J. ' Z  V  rf *~lf “1 . W ^ *  T  r * "

A spect fo to g r a f ic  din care  se p o a te  vedea haosul sub im per iu l că ru ia  bolşevic ii au
părăsit malurile Donului.

r Soldaţii germoni sun» mari iubitori de muiică. Chiar în mijlocul 

pustiului african, ei profită de un m om ent de repaos, spre a se 

delecta cu ariile preferate

Stânga: Cu prilejul unei vizite in oraşul bosnioc Dubico, Po- 

glavnicul strânge m âna celor cari au înţeles că trebue sa-şi 

pună toate eforturile in slujba desvoltării ţi consolidării 

statului C ro at

« ^  , -

O  mare manifestaţie populară a avut loc la Praga  pentru o 

protesta contra tuturor încercărilor de a turbura ordinea în 

Protectorat, puse Io cale de puterile străine interesate.

Soldaţi germani instalând aruncătoare de grenade pentru scoaterea din luptă 

cazemate bolşevice de pe frontul Stalingradului.

a unu

Prizonierii bolşevici dau bucuroşi o mână de ajutor trupelor germane pentru reco/i- 

« struirea podurilor de peste Don şi Donetz.



PR E S A  franceză şi-a p'is chestiunea următoare prin ce minune orbul 

de războiu Camille i?app urmează cursurile Politehnicei in caxe a 

intrat prin concurs în anul 1939 ?
Mareşalul Pétaìn a vrut să cunoască personal pe tânărul orb care 

deţine Legiunea de Onoare, crucea de rzboiu şi cele mai înalte dis- 

tincţiuni militare şi care cu o înverşunare fără pereche isi continuă 

studiile cu toate că şi-a perdut vederea Exemplul lui Camille Rapp 

es u. o invitaţie adresată către întregul tineret al Franţei învinse spre

- ' J*  *

in tim p ce c e i la lţ i  orbi s’au d e d ic a t  în 
d e le tn ic ir i lo r  manuale, C a m il le  Rapp u r 

mează cursurile  Politehnicei.. .

a se ridica de-asupra adversităţilor

soartei.

Cum învaţă acest student orb:

In camera iui mică de student el dis

pune de o maşină de scris care imprimă 

literele in relief Deoarece orbul nu poate 

să-şi ia nota după cursurile la care asistă 

e! isi inv'tă camarazii aca*ă unde scrie 

după notele acestora cu ajutorul mşinei 

de scris care imprimă literele în relief.

Camille Rapp a învăţat să cetească al

fabetul orbilor.

In lungile lui seri de studiu el pipăe 

cu mâna literele şi astfel reţine si înţe

lege marile probleme ale mecanicei şi 

ale geometriei.

Din fericire pentru el. in trecutul răz- 

boiu, un profesor al Politehnice» din 

Pans. Antoine a descoperit un procedeu 

dc notare a cifrelor şi semnelor alge

brice, Acest procedeu a fost perfecţio

nat şi adoptat pentru educarea celor lipsiţi de vedere 

extraordinar al profesorului Antonie perseverenţa lui Cami 

fi irosit zădarnic.

Gratie sistemului de notaţie al procesorului Antoine după trecutu 

războiu un orb Rene Roy rf putut termina Politehnica reusin*. ia Co i 

cursul de Poduri şi Şosele cu mult de-asupra colegilor săi

La un interval de două decenii Politehnica din Paris are un nou student 

orb care reia efortul lui Roy. continuând par’că o misterioasă tradiţie exem 

plificatoare pentru geniul activ şi constructiv al Franţei.

Institutul denumit „Cartea orbilor” , care se ocupă cu t i p ă r i r e a  cărţilor în 

relief pentru uzul celor lipsiţi de vedere, şi-a luat obligaţia de a tipări 

pentru uzul lui Cămile Rapp toate cursurile universitare de care va ave. 

nevoe până la sfârşitul anilor de studiu

Studentul acesta orb nu asistă bine'nţeles la cursurile pe care profesori 

le ţin in faţa tablei cu creta în mână. Ar fi o pierdere de timp inutil« 

Aceste cursuri sunt explicate orbului de către camarazii săi Bine nţeles c< 

numai datorită unei memorii deosebite, Camille Rapp poate urmări munca 

e."tenuantâ dc asimilarea cunoştinţelor predate intr'o Politehnică. Dar ceeac*. 

scoate complet din comun pe acest orb de războiu, ceeace il ridică cu mu! 

de asupra restului omenirei care beneficiază, câteodată, fără ioio> de pli

nătatea tuturor facultăţilor si simţurilor, este faptul ca pi lângă lips< 

vederei, el are mâna dreaptă mutilată şi deci complet nefolositoare

Din această cauză Camille Rapp a trebuit sa cheltuiască mult timp şi sa

depună serioase eforturi pentru reeducarea mâini 

stângi Lucrul a reuşit după câteva luni şi astăzi 

Rapp scrie cu uşurinţă cu mana stângă. împre

jurările in care Cămile Rapp şi-a pierdut braţul, 

drept şi vederea au fost relatate în raportul 

generalului de artilerie care i-a cerut avansarea' 

..Pâra să se sinchisească de pericolul unu:\şn' 

de avioane care atacaseră amplasamentele, artîie 

riei. văzând că situaţia devenea periculoasă, sub 

locotenemul Camille Rapp a reuşit sa demontez» 

piesele principale ale bateriei pe care o comanda 

cu tot focul violent al iamicuiui A  căzut rănit 

pierz.'.ndu-şi in acelaş timp vederea nu fàra a sa iva 

dei moarte mai mulţi oameni pe care-i avea sub 

comandă şi care au fost rămţ Cânii a ieşit din 

spitalul militar, în care a zăcut multă vreme. Rapj 

sa deci repede, işi va continua studiile. Ceeace 

a făcut Intre timp n ’a neglijat niciuna din di* 

tracţiile «t sporturile pe care si le îngăduia ina 

inte d^ • .zboiu. A  continuat să facă-natane c

S tâ n g a : Doi orbi in biblioteca lor specială 

citind cărţi alcătuite după sistemul pro

fesorului Antoine.

Fără eforul 

t Rapp s ar
DVe-apta : C am il le  Raop, 
studentul orb. în t r ’un 
colţ al cab in e tu lu i său 

de lucru, 
jo s  A lte  t r e i  instan
tan ee  din t im pul lucrului

GENIUL

o sijigura mana si a rămas credincios exerciţii lor 

d< gimnastică matinală

Înzestrat cu o voinţă de tief, acest orb şi mare 

mutilat de războiu. umileşte len-ea noastră, a 

tiecaru a dintre noi. care ne-am propus să tăcem 

lucruri pe care nu le-am dus ia bun sfârşit



D E  generaţii întregi vechiul continent este preocupat de 

o problemă: Europa unită. Teorii minunate au fost 

plăsmuite de bărbaţi savanţi, însă nimeni n ’a găsit so

luţia. Marele războiu al zilelor noastre abea a eliberat 

forţele sufleteşti, prin care o utopie devine acum o 

realitate.

Intr’un mic sat din- Ucraina trăeşte o fată numită 

H a lja  Saslowska. Până acum ea n'a văzut şi n '3  cunoscut altceva 

decât bolşevismul. . 1  se povestea că nimeni nu trăieşte aşa de bine 

ca ea ; în celelalte ţări, îndeosebi in Germania, oamenii ar fi sub

jugaţi şi ar trăi în mizerie.
A  venit războiul şi când soldaţii germani au trecut şi prin sa

tul ei spre Răsărit, ea a constatat uimită că aceşti soldaţi ger

mani erau cu totul altfel decât îi prezentase propaganda bolşe- 

vistâ. Toţi aveau feţele deschise şi nimic altceva în gând decât 

să distrugă bolşevismul. Halja a văzut că au fost ajutate rudele 

ei, pentru a înfrânge pagubele cauzate de războiu, şi a recunoscut 

că aceşti germani luptă pentru o ţintă înaltă. Astfel ea şi-a dat 

teama în ce sclavie şi subjugare a trebuit să-şi ducă până în prezent 

viaţa şi în sufletul ei s’a născut o singură dorinţă ; să. ajute la

Banii germani sunt ceva neobişnuit pentru H a lja .  
Ea invafă repede însă să le aprecieze valoarea 

şi se bucură că poate cumpăra acuma lucruri 

care sub bolşevici ar fi fost pentru ea imposi

bil de dobăniit.

Marea călătorie s'a tîrminat. 

Halja se stabileşte pe pământ 

german, în orăşeiu! Neu Strelitr, -liberate de germ ani pentru m u n c a  în G e r 

m ania.

Astfel mica ucrainiană Halja a ajuns în 

Reich, în provincia Mecklenburg. O  femeie 

prietenoasă cu 4 copii, al cărui bărbat luptă 

pe frontul din Răsărit, a primit-o în căminul 

ci frurr.cs. Şi n ’a durat mult şi Halja s'a o- 

bişnuit cu viaţa de aci ; a învăţat până şi s?-şi 

exprime gândurile în limba germană Ea se 

bucură că poate învăţa atâta în Germania : căci 

tot ce învaţă acum în P~ich, ea vrea să folo

sească mai târziu în patria ei pentru noua 

Europă, despre care aude atâtea zilnic.

Pentru prima oară Halja pleacă în lumea mare. întreaga fam il ie  
■ si ia la revedere dela ea.

lat-o pe câmp lucrând alături 

de nouii e> prieteni.

In căminul care i-o fost reiervot. Halja c primită cu un dejun bun

In soţul Haljei se foc înscrieri 

voluntare pentru munca în G er

mania.

organizarea unui viitor mai bun.

Şi când apărură şi în satul 

ei placatele multicolore, care 

invitau populaţia ucrainiană să 

se prezinte pentru m u n c a  în 

Germania, ea a fost printre 

primele voluntare. H alja  este 

însă numai un caz din massa

Faptul că se poate pompa lapte dintr'un vehicul atât de fru- tinerilor şi tinerelor, care s’au Halja trecând examenul medical care i-a pe.- 

mos e ceva nou pentru Halja. prezentat în toate regiunile m 's freacă la muncă în Marele Reich.



Autograful Kristinei Söderbaum acordat re

vistei noastre odată cu articolul de faţă.

Scenă de «are  fost din filmul „Friederich“ , regele-soldat, regi- 

sota de Veit Harlan.

Jos: Hilde Körber ţi Claut 

Detlef Sierck. două noui 

elemente lansate de Veit 

Harlan  in filmul „Friederich, 

r *9«l«-»ol<lot*‘.

Kristina Söderbaum şi partenerul ei Gustav Froelich din filmul 

„Frederich, regele-soldat"

Jos: Veit Harlan regisând o scenă din acest film.

M’A M  măritat cu un regi- 
sor nu din calcul în in
teresul profesiunii mele. 

Eram  în plină evoluţie a ca

rierei, când l-am cunoscut pe 
Veit Harlan. M ’am măritat 
cu el fiindcă ne-am plăcut u- 
nul altuia. Putea să aibe orice 

altă profesiune...
Spun toate acestea ca să 

spulber unele convingeri gre

şite că datorez cariera mea 
de azi acestei căsătorii. Veit 
Harlan evită dealtfel să rea
lizeze filme cu mine. El nu 
apelează la concursul meu de
cât atunci când are nevoe de 
interpretarea mea. cum a fost 
cazul cu filmul „Friederich, 
regele-soldat“ . Oricât s’a căs- 
nit el să mă evite, n'a găsit 
pentru acest rol o altă inter
pretă mai indicată decât mine. 
Şi atunci mi-a propus anga
jamentul. Mi-a pus însă şi con
diţia că dacă nu-1 ascult în 
cele mai mici indicaţii şi dacă 
nu studiez rolul cum trebue, 
se dispensează de interpre

tarea mea.
Vă închipuiţi deci că nu t 

deloc uşor să filmezi in regia 
lui Veit Harlan, chiar atunci 

când acesta îţi e... soţ.
A m  totuşi o părere minu

nată despre el, ca regisor. 
Poate tocmai datorită acestei 

maniere severe de lucru. El 
pune mai presus de orice va
loarea artistică a producţiei 
pe care o regisează şi nimic 
nu-1 clinteşte dela linia pe 
care şi-o trasează dela început.

In contrast cu acest fel de a fi din studio, Veit Harîan 
este în viaţa particulară, un soţ delicios. E  un om vesei 
exuberant, spiritual, —  uneori chiar copilăros. Ii place 
viaţa,"prietenia, muzica şi distracţia. E  cel mai fericit 
când poate aranja o mică petrecere în familie. Şi iubeşte 
la maximum copiii, cu care uneori se joacă ore întregi 

prin grădină.
Deşi se spune că o căsnicie între oameni de aceiaşi m e

serie nu durează, eu cred că a mea cu Veit Harlan va dura 

şi încă până la sfârşit.

J *  *

Alte trei scene din filmul lui Veit Harlan, 

„Friederich, regele-soldat".



ME C A N I Z A R E A  crescândă a industriei mi

niere a dus, în măsură tot mai mare, la 

folosirea maşinelor de traecţie. Aci s’a 

impus din primul moment necesitatea unei des- 

voltări speciale, din cauza condiţiunilor de func

ţionare mai dificile faţă de maşinile destinate 

altor scopuri. Ca maşină de traecţie s’a dovedit 

deosebit de rentabilă în mine locomotiva cu aer 

comprimat, deoarece este complect asigurată teh

nic in contra exploziilor, neproducând scântei 

şi favorizând condiţiunile curenţilor.

Prima locomotivă cu aer comprimat folosită 

în mine transmitea forţa după sistemul locomo

tivelor cu aburi dela cilindru pe axe şi lucra 

cu una sau mai multe expansiuni. O  fabrică de 

locomotive germană a părăsit cu totul acest prin

cipiu, construind motoare cu aer comprimat.

Avantagiile acestei consfrucţii sunt multiple. 

Ea consumă puţin aer comprimat şi poate par

curge distanţe lungi. Deasemenea locomotiva 

prezintă avantagii constructive. Motoarele sunt 

maşini cu mai mulţi cilindri, care lucrează după 

procedeul curentului continuu. Aerul presat este 

introdus în cilindri prin ventile speciale şi îi 

părăseşte, la sfârşitul muncii de presiune, prin 

şliţurile din peretele cilindrilor, care sunt eli

berate de pistoane când acestea se lasă în jos. 

La această construcţie aerul, după mărimea mo

torului, intră în cilindri cu 25— 40 de atmosfere* 

aceste presiuni fiind prelucrate fără pericol de 

tngheţare-Motoarele sunt mici, putând fi adăpos

tite uşor pe locul conductorului, controlul men

ţinerea şi înlocuirea motorului fiind astfel mult 

mai simple, Consumul- de uleiu este foarte mic.

Cele mai multe motoare 

sunt prevăzute cu o 

manivelă specială de 

construcţie „ H i r t h “ . 

Toate piesele motorului 

sunt fabricate din ma

terii prime selecţionate 

cu grijă după un sistem 

special, care permite 

schimbul lor. Motoarelç 

sunt deasemenea ocro

tite în contra oricărei 

i n f l u e n ţ e  din afară, 

funcţionarea lor fiind 

astfel mult mai sigură. 

Frâna specială evită 

orice formare de scân

teie. Cu manivela de 

conducere, mecanicul 

stabileşte încărcătura şi 

prin aceasta randamen

tul motorului. Conduc

torul nu mai are nimic 

de făcut decât să folo

sească la nevoie mani

vela frânei. Deci şi mâ

nuirea locomotivei <ste 

foarte simplă.

X
Locom otiva cu aer com pri

mat „ J u n g “ , o minunară in

venţie germ ană pentru trans

porturile din mine

C e l l o p h a n - u l  serveşte pentru apărarea
mărfurilor

deoarece fereşte , cu toate ca este trans
parent, o b i e c t u l  a m b a i a t  de praf şi

murdărie.

Pentru închiderea borcanelor recoman
dăm Ceilophan-ul pentru borcane. Un 
preparat special, simplu în întrebuinţare, 
se fixează fără cauciuc sau sfoară. Pro
dusul conservat este întotdeauna vizibil, 

put*ându-se controla foarte uşor.

CELLOPHAN PENTRU BORCANE
DE V Â N Z A R E  L A  T O A T E  M A & A Z I N E L E  DE S P E C I A L I T A T E
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pândiţi pe întreaga suprataţă a ţă

rii, turneul de propagandă pe care 

ilustrul romancier îl face pentru 

amicul său, comportă dese deplasări 

cu trenul.
Parizienii continuă să se intere 

seze de oamenii lui de teatru, de 

litere, de vedetele scenei şi ecra

nului. Lumea a aflat că scriitorul 

Marcel Achard a rămas pe timpul 

caniculei la Paris şi că-şi primeşte 

prietenii în baie.

Adesea pe străzile marelui oraş, 

în faţa berăriilor care închid de 

vreme ei pot vedea pe poetul Leon- 

Paul-Fargue care a pornit în cău

tarea vremurilor de altă dată.

Toată lumea a aflat că Sacha Gui

try, răsfăţatul teatrului,,Madeleine" 

s'a certat cu un impresar pentru ce

lebra Gaby Marlay. Sacha niţ a în

găduit impresarului să vorbească cu 

un ton familiar despre vedeta cu 

care a jucat dese ori.

Cecil Sorel în loc să iese la pen

sie a apărut recent pe scena teatru

lui de reviste „Alhambra“ în timp 

ce Mistinguett, femeea care a des

coperit elixirul eternei tinereţi, cântă 

la Casino de Paris un cântec care 

începe cu cuvintele „Sunt plictisită" 

fără ca lumea să se plictisească as- 

cultându-1 .
Studiourile continuă să lucreze şi 

printre tinerii scenarişti numele lui 

Jean Anouih a devenit celebru dela 

o zi la alta.
Teatrul, cinematograful, cursele, 

cozile in faţa magazinelor cu ali

mente, plajă la Sena şi la Marna, 

ia ta cu ceeace îşi umple parizianul 

timpul, în aşteptarea păcii.

S ’A  împlinit o sută de ani dela naşte

rea celui mai mare călător din toate 

‘ impurile. Un  călător care a călătorit 

numai în jurul camerei sale.

Camille Flammarion, marele vulgamza- 

tor al astronomiei, al cărui numt era 

celebru şi în pampasele Argentinei, n'a 

făcut călătorii mai mar; decât o sută de 

kilometri La ce bun? Omul acesta putea 

oricând să călătorească prin infinitatea 

lumii astrale In cursul existentei sa’e 

de 83 de am ei a vizitat şi a descris m u 

de stele

Se poate ,j-une despre el că a trăit 

toată viaţa în stele. La citici ani. mama 

lui l-a îndemnat să privească o eclipsă 

de soăre. Din momentul acela a fost atât 

de impresionat de fenomenele cereşti, 

încât a jurat că va deveni astronom.

La şase 

ani cetise 

câteva tra

tate de as

tronomie şi 

p o s e d a  o 

mică biblio

tecă de spe- 

c i a 1 i t a t e 

formată din 

20 de vo

lume,

Deoarece 

familia sa 

era extrem 

de săracă fu 

nevoit să-şi 

câştige exis

tenţa. Ziua 

l ucra  în- 

tr'un ate

lier. iar sea

ra dela fe

reastra lui 

cetea in ma

rea carte a 

cerului. La 

16 ani pre

cocele as

tronom a 

căzut bol

nav din cau

za surmena

jului inte

lectual. M e 

dicul chemat la căpătâiul lui a găsit pe 

măsuţa de noapte un manuscris care l-a 

interesat foarte mult. Din fericire acest 

medic cunoştea pe celebrul astronom 

francez Leverrier căruia ii trimise stu

diul tânărului lucrător şlefuitor. Rezul

tatul a fost că Flammarion fu admis la 

Observatorul din Paris în calitate de elev 

astronom.

Din păcate a fost nevoit să părăsească 

Ovservatorul tot atât de repede şi de 

neaşteptat precum a fost admis. Lever

rier era un om arţăgos, imposibil şi bă

nuitor. Nu putea admite ca tânărul său 

elev să scrie articole de astronomie po

pularizată. Când Flammarion, care suferea 

din cauza caracterului maestrului său. 

a părăsit Observatorul, Leverrier i-a pro

fetizat că nu va tace niciodată nimic în 

viaţă. Totuşi, la 20 de ani, elevul cel 

prost a devenit celebru. Prima sa carte 

despre „Pluralitatea lumilor locuite1’ a 

fost tradusă in mai toate limbile pămân

tului şi cetită de toate categoriile sociale.

In această carte Flamarion dovedea un 

deosebit talent de literat şi un talent şi 

mai mare de popularizator al adevărurilor

ştiinţifice. Plecat pe acest drum nu se 

mai putu opri A scris SS de cărţi şi a 

devenit unul dintre cei mai celebri fran 

cezi. împreună cu Napoleon şi poate Pas

cal el a fost pentru oamenii ce locuesc 

la antipozi expresia spi ritului creator 

al Franţei".

La o vârstă când alţi oameni se consi

deră bătrâni, savantul cu maniere deo 

sebit de delicate a plecat ochn asupra 

pământului, a privit în jurul său şi a des

coperit dragostea pe care n ’o întâlnise 

printre stele

La 67 de«am Flammarion a avut m a

rele său roman de dragoste şi la aceeaşi 

vârstă s'a căsătorit cu aleasa inimii sale, 

cu tânăra Gabrielle Renâudot pe care o 

cunoscuse pe vremea când fata avea nu

mai nouă ani Locuind în acelaş imobil

cu viitoarea sa 

soţie, Flamma

rion o întâlnea 

cu regularitate 

la ora când 

revenea dela 

şcoală

In trecere 

savantul cu pâ

rul albit, sură 

dea copilului.. 

Când fetiţa s’a 

făcut mai mare 

savantul i-a în 

găduit să pă

trundă in cabi

netul său de 

încru. O  lume 

minunată şi pli

na de noutate 

se desfăşura 

sub privirea ui

mită a Gabrie 

lei. Cu o răb

dare părinteas

că asi remorci c ă 

explica tinerei 

sale prietene 

tainele lumii 

astrale.

D e  altfel Ga

brielle Renau 

dot era o des

cendentă direc 

tă a lui Te 

ophraste Renaudot. fondatorul jurnalis

mului în Franţa. La o vârstă destul de 

fragedă ea îşi desvălui talentul de jurna

listă. Scria cu mare uşurinţă.

Când părinţii acestei fete muriră. Flam 

marion a fost acela care se interesă de 

educaţia copilei.

După câţiva ani, după moartea soţiei 

sale, savantul se căsători cu fosta sa elevă 
căreia-i explicase şaradele încurcate ale 

cerului.

Povestea acestui simplu şi cum se cade 

explorator al cerului s’a încheiat deci cu 

un roman de dragoste, târziu, la vărst.i 

când şi Goethe a iubit o fetiţă de 18 ani

Racul nu merge... înapoi
N u  este adevărat că racul merge 

înapoi. Cu cele cinci perechi de pi

cioare pe care le posedă, racul se 
mişcă înainte, ca de altfel toate ani

malele. In apă însă, racul înnoată 

cu ajutorul cozii, care-1 împinge 

spre fund. Rezultă deci că racul 

merge înainte, dar înoată înapoi

Tlum al (kucea » lid A ţ& i «
vò asigură că tabletele Pyramidon  

sunt veritabile şi deci ou un efect 
bun osupra i n d i s p o z i ţ i i l o r  şi a 

durerilor de cap

In  am intiri a cpöcci d iligentelor şi ca un sim bol 'Ic 
trudii u adeuOiată, vechea cusà îl o u  s o n  <hn 
F ra n k fu rt  a dat la va n d e t siih verita b ile  şi d eh 

nen  arom at e. sem nul .eu d 1 1 1 <j < n la '

I MOUSON 
! LAVENDEL
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MINUNĂŢIILE PĂMÂNTULUI ITALIAN
Poeţn care au cântat trumuse- 

tea peisajului italian, admiratorii 

care au preamărit minunile artei 

băştinaşe infirmii care ş’au re» 

căpătat în Italia sănătatea şi 

bucuria deplină de a trăi. spor

tivi; care au descoperit centrele 

cele mai variate de atracţiune 

ale Europei : pe munţii, ,pe pla

jele şi lacurile Italiei; vizitatorii 

lin toată lumea care mulţumită 

mijloacelor de comunicaţie ultra 

moderne ale Italie, au avut pu

tinţa să cunoască încântătoarele 

ei regiuni, n’au putut niciodată 

intruni — în impresiile şi jude 

cata lor —  într’o sinteză integra

lă, toate elementele naturale care 

fac din această ţară una din cele 

mai privilegiate ale lumii.

Intr'adevăr. atât cai'acteristi- 

cele peisajului cât şi acelea ale 

geniului, particularităţile climei 

şi ale apei, tradiţiile populare 

precum şi armonia vieţii civile, 

*ormează la un loc un complex 

privilegiat de atracţiuni. dăruite 

dtn belşug de natură Italie., în 

tavoarea sănătăţii trupeşti şi 

sufleteşti a omenirii.

Minunatelor povestiri ale vi 

zitatorilor şi cântecelor poetice 

care au preamărit trecutul glo

rios al Italiei se alătură mani

festărilor pline de admiraţie ale 

oamenilor de ştiinţă care au stu 

diat de curând privilegiile natu

rale ale Italiei.

Clima înţeleasă în sensul cel 

mai larg al cuvântului este pri

mul subiect al unui astfel de 

studiu pozitiv care ilustrează su

gestiv valorile biologice ale fac 

torilor naturali ce caracterizează * 

şi deosebeşte Italia de toate ţă 

rile pământului.

N u  există pe pământ o ţară 

mai privilegiată ca Italia în 

ceeace priveşte poziţia sa geo

grafică.

Situată între paralele civiliza

ţiei celei mai evoluate, peninsula 

italică este binecuvântată de na

tură cu o climă fertilă.

Ştiinţa confirmă că reacţiunile 

cele mai reuşite asupra materiei 

vii se produc mulţumită situaţiei 

geografice a ţării şi caracterului 

variat al suprafeţei ei neregulate 

precum şi gradaţiunei variate a

altimetriei în raport direct ‘ cu 

influenţa biologică a iradiaţium 

lor temperaturii şi presiunii.

Ţara cu clima cea mai variată 

este privelegiată şi cu starea a - 

mosferică a aerului, precipitării 

apelor şi dinamicei vânturilor.

Italia —  „ţara soarelui“ —- be

neficiază de toate radiaţiunile 

solare care influenţează în mod 

eficace asupra organismului u- 

man : radiaţiuni termice şi lumi 

noase de cea mai variata gamă.

Este foarts natural ca un po 

por care trăeşte şi se desvoltă 

într’un mediu ambiant climateric 

atât de favorabil, să numere în 

complexul său fiinţe superioare 

şi să aibă putinţa de evoluare a 

civilizaţiei colective şi să se fă

lească cu o rasă muncitoare pro» 

lificâ şi sănătoasă, contribuind 

la perfecţionarea atractivelor cu 

care natura a hărăzit pământul

Oamenii de ştiinţă prin studiile 

lor indică lumii întregi ţara în 

care fiecare pftate să-şi recapete 

sănătatea fizică şi sufletească, 

bucurându-se de comorile natura

le şi artistice de cea mai rară 

frumuseţe.

Localităţi înzestrate cu con

fortul cel mai modern stau la 

dispoziţia tuturor vizitatorilor 

Hoteluri, staţiuni de cură sau de 

turism sistematic organizate sa 

tisfac chiar cerinţele celor mai 

pretenţioşi

Pentru o odihnă liniştită sau 

pentru un răstimp de distracţie 

oamenii cei mai diferiţi, însetaţi 

de frumuseţe şi doritori de să

nătate, vor continua să viziteze 

şi de acum înainte Italia, petre- 

cându=şi timpul l,ber pe munţii săi 

stâncoşi sau pe malurile mărilor în. 

conjurătoare, practicând sporturi 

le cele mai variate care fortifică 

corpul, sau asistând la superbe

le spectacole teatrale date sub 

cerul liber în poziţiile cele mai 

fermecătoare ale naturii, ori ad

mirând urmele antichităţii şi o- 

perele civilizaţiei moderne evo

luate

Natura insăşi atrage p'in mi

nunăţiile ei cele mai felurite ca

tegorii de vizitatori, dând tutu-

ior posibilitatea să se bucure de 

binefacerile soarelui şi ale apei 

ale climei prielnice sau ale 

peisajului încântător

Guvernul fascist a pus la dis

poziţia turiştilor peste 5000 de 

hoteluri, 1500 de pensiuni şi a 

proape 17.000 de hanuri.

Cu scopuri sanitare au fost or 

ganizate 185 staţiuni balneare şi 

732 climaterice de munte. 126 sta 

ţiuni de odihnă şi 34 de cură cu 

ape minerale termale. 37 staţiu 

ni de turism şi 253 staţiuni de 

sport de iarnă cu 696 refugii de 

munte.

Cu scopuri culturale, în afară 

de instituţiile naţionale de artă, 

funcţionează 15 centre lirice ex

clusiv de cele 2.500 localuri de 

spectacole publice răspândite pe 

tot cuprinsul ţării.

Pentru străini au fost deschise 

numeroase cursuri pentru studiul 

limbii şi literaturii italiene, con- 

tinuându-se totodată manifestări

le tradiţionale şi serbările carac

teristice asupra evenimentelor 

istorice.
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ULTIMELE FOTOGRAFII DIN CAPITALĂ
H Ë SÜ Ë

la Legaţia Italiei, după înmânarea decoraţiilor care le-au 

fost conferite de M. S. Regele-lmpărat.

D-no Maria Mareşal Antonescu în mijlocul copiilor, cu prilejul serbării 

care a avut loc la ştrandul Obor

D. prof. Mihai Antonescu, preşedintele Consiliului şi d. Von Killinger la 

constituirea Asociaţiei Romano-Germane
in care se vede asistenţa la constituirea Asociaţiei 

Romàno-Germane.

Patru din vedetele matchurilor de box care s'au disputat Sâmbătă în Capitală. S tâ n g a : Ettore Mortale şi Mielu Doculescu, înainte de începerea

match-ufui. Dreapta: Primo Basi şi Vasile Şerbănescu


