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Cuvinte pentru sfârSit si incepui de 
1940 1941 

an -lllrilm tuturor (c:l11orilor ROSlfl: 

răuldli s'a 1 miloasă ne-a făcut schilozi fnlr'un; mult. Fratii noştri trudiţi şi fărd 
Un altul, nou, şi iâlltfr ca ,singur an. : căminuri aşteaptă dela 110i lndu- Ilo BOU (II hBllt' 

mijeşte 1« porţile lu- Dc.r tol aceeaşi sour!,) 1I1l-a dat rare. Dacă soarta ~e'ltllo;l<;ă lIe-a - •• eo ................... ~ ....................... . 
aştepti'1m cu ne/"(lIul(we şi fi bucuriQ redeşteptării şi llf··am hări1zit set ne mai ved('m odată (ro-

din noi ni punem );l'er(m- vă:;;ut, - dupt'J. prigoane şi temll1fe tii pe drumuri, mdcar anul acesla L t N gi· iti 
lntr'dnsul. - in/ăptuitd şi IJrer':a noaslrd rr:.- să ne dea eeua mai mult, (fi S-l :.u- up a o:rve el m po r va 
un an fn urmtl :redeaşi do-. mdneascd, prin solii ArJwn"lI,?luiuf: tem da şi pentru cei ce nu au. ŞO ma j nI D 1 

ne fdceau sd aştcolăm sii se I,,_şi prin Duh. ul CăpitaTlIlIJl.i. Şi, clârz, '1 Aşa fi vrem anul rt: z::ne. Imbei- 111 ultI·mI·l" • NorvegI·a 
L am da un impuls c'ât mai mare 

portile cetăţii Cil să mtre i cu' poruncile ui fn imm!le 1Ioa- şugat şi plin de drep{rlle. Ura şI ;- i h' J 1 t 1 ~ 
, a.nul 1940, Abia Il !n'c/ll ,I stre, am pornit spre biruinţil. . ji bâ.r.,eala sif dispară dintre noi, ./t'.S- nceupmuatural I,nel'nCt.l.IPpreesgtcu a a 111 economiei norvegiene, s'a bo 

100.000 tărît ca aceste lucrări să se 
'ln, ŞI tmbătrân'.t, l!IW esle 1941. Dupif un an de 'rudnlcle i nlcla sufletească de a JfJ. cu P!c/o- de şomeri. In anul acesta, facă pe cât posibil cu mate-

. . şi lovit cu ptelJ:e. Pentru, niltionalif şi de fnvolb:/r'lt~ cic.r.n1rt : rul fn cineva să piară . . Şi nl/mcI" cifra de mai sus a fost cu. rial norvegian. 
anul .ce acu~ se. stinge. c. fost I exlerr:e, f~ pragul lumI! apare" când peste un an, îmMirâl1ttll1 1Wi'1 'mult redusă in urma începe! Pe lângă acestea, s'a ince-

unicul in Istorie. Nle. odGtă zdmbl!or ŞI senin, nord an. 11 vrem' t Xl . Y/ I rei unor mari lucrări PUllli-' put recrutarea lucrătorilor 
, 'i tAI • tI i .' fă" .. se va re rage cu re smquru 11 ca 
Iau pomem au_pa Jer e Ş mai bun, mar putm r m"ntat ŞI, . ..' ce: construcţii de drumuri ,norvegieni pentru Germania 

h' ". tI' 1 T . 1 'd' ! luz, nu uom ZICe ca SI acum c,l Q • ' . ...... se, Ingrulrl n r un s ngu mal a es, mm armc. ", lucrări forestiere etc. La 1 unde vor lucra laolaltă şi in ' 
.~m prerdut in anul (lCesta Ol"Op Anul ce a trecut, pe Mngă că i fost ~n an dureros, r.1 !,om 11T1V l (Il i Octombrie 1940 mai erau în I aceleaşi conditii cu lucrăto-

ce am a/Jut mai bun, (oaM ne~a dat ~ureri şi ne,..a, SChingIUit, fndulOşare fn urmd-i şi-i /Jom z;'ce:: toată Norvegia 32.878 şome- j rii din alte tăI; ale Europei, 
lufleteascd şi nalit!JlClld: Ba- trupul ţărII, ne-a lăsat ŞI !iiră l,ra-l "Te du cu bine, an norocos. Prinri. Pentru a reduce şi acest· adică în condiţii identice cu 

Nordul Bucovinei, jmllă- nd., ~oodele diI). acest ?n <l~ fost i~- tine. ne-Offl ridicol 'mfI!,ţe~e şi q~ia. i şomaj de sezon, care ar mai cele ale muncitorilor' ger-
sllflClrnte şi fală de sltuatra de a:- n, ,. răI-*"'" : b' d-' i fi crescut cu apropierea ier- mani. din Ardeal şi Sudul Dobroge~.-., .. ~.-- ..' , pa trzp am rHJ ~_; .lt 1'11 , 1 ('P ~ .. . Y • • 

~d mte~nafIDn(l,u rn care e~/swm, tatea" .. ;nu, autOl'llatl1e gel'mane ŞI i O~<if,H~fM:t~t)1J";iU)i)V"H~ 
la a trebUIt sd rămdnem neplltmc1cşl., . . norvegiene au pus in lucru, 1 . 

aceeaşi soarUi ne~ Dela anul ce vine f1ştep'ifm mal MIRCEA E.ilJ.4.NDl : după modelul german, un i Sarbc ferfrfG OU(fOIIk il 
..,!~I'."' •• e.&.~"M4t""" •• f3.~~.~HS~..A{J.&tOMl!:lfl~.4IIl~9tt~~' : program de ~~crări in valoa- i liiei de t 16HUitrie Il : re de 40 mIlIoane coroane.! 

Anul Nou 
Plecat-a Moşneagul spre alte meleaguri 
Cu barba lui albă în fire d'arg-int, 
Cedatu-şi-a locul celor ce'nşiraguri, 

Alerg după dfmsul, gră bind. 

Şi iată-I urmaşul călare el vine 
Ca Făt cel Frumos pe cal năsdrăvan, 
Cu plete de aur şi aduce cu sine 
Speranţe mai bune; E Tânărul An. 

Un Făt Frumos Rege, cu braţe şi voie de fier, 
)fumeşte cu zor aiCi într'o tară spre soare răsare 
Cerescule Tată sfânt sprijinu-ţi cert... 
Ajută-I şi fii călăuză in munca sa sfântă şi mare. 

Vlaicu Ienopolean. 

I S"o'i'e CU IntOrn9fe : Se vor executa atilt lucrări; Prefectura judeţulUi face 'u liri u ~U' j de interes public: întreţine-: cunoscut că în ziua de 1 la-

I ~I 'rea reţelelor de cale feratn, nuarie 1941 orele 11.30 se va U3r nCeOB curSUrt el îmbunătăţirea terenurilor de ofici~ la Catedrala Ortodoxa 

I 8 
f! I cultură, captarea surselor de . Romană un Te-Deum la care 

I a ~anuar~e ; energie electrică etc., pl'e-' sunt invitati a lua parte toa-
I . cum şi lucrări private în 01'. te autorităţile civile Şi mili-
I Ministerul Educaţiei Nationale in din ea utilităţii lor. Pentru a tare. 
I !»;,i,~~Z'~~t)+3~~('i'f,:It'o**:~$f).OIf4\f.!'~~i{)e:}C)H~eree('lg~~e~rao 
. urma comunicării făcute de mini-
i sterul comunicaţiilor relativ la sus 
1 .... n • • . penut«rea anUIDltor trenufl, pentru 
! a preîntâmpina aglomeraţia la în
toarcerea elevilor din vacanţă e 
dispus ca in mod excepţionaJ şco

lile cu internate să-şi inceapă cur 
surile la data, de 8 Ianuarie 1\)11. 

! Elevii se vor prezenta la internate 
'în se~lJ'a zilei de 7 Ianuarie. 

DL'!cele a SPI:S.: 
Vom îDv.inge mt~l:t mal 
repede dec:âl se crede 

Milano. - Cu ocazia unui apel \ de ajutoare de iarnă, acesta 
adresat de prefecl'ul Mllrzw!i ce- transmis următoarele cuvlllie 
lor 50 de primari şi secrelan (Ii 10- : Ducelni: "Spune milanc::ilor 
calilăţilor mai mari din provIncia' vom rnvinge şi anume mult 
Milono, pentru organizarea operei, repede decât se crede." 
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~bGnuil' fiootbtr DlIrsfnD - O (00.1 zi.erelor cu tir rapid, în fata mea ~ late şi pante m~i inalte. Pen.tru in: D:abia câ~d Anglia aruncă in-
.' e '!:I. .' a apărut o problemă vcc:ne: .,\or-, lăturarea acestUl ~lesavan13glU am lupta tancurIle sale, s'a 1 ('cunoscut 

Ani rblre (O ID.,cnintorul (CrOIIIi blln> pilorul terestru." : descoperit o "remorcare" proprie,' valoarea acestora. La 15 Septem-
d Rol .., p I Il. n1.~ . Burstyn a construit carul său de care fiind pusă tn fllncţ1lme de. brie 1916, :;tu fost puse in 3r\iune 
oU U'L U IJ' .. '" I luptă. Pc cinci perechi de roţi, ca- motor, să facă po~ihilă trecerea' pentru prima. oară 32 de care blin~ 

:ăzi carului blind.at de luptă, rului austriac de războiu proiecte re serve~~ pen~ru imparteală ega- unor astfel. de obsl:wole, - Astfel: dale de luptă, en~lzc: I D imediata 
dintre armele principale de pentru un "obuzier motorizat", ca- Iii a ecluhbrulul, se afla o cuşcă am constrUIt un car de luptă ac-; comandă pentru fabncarea a altor 

iec In lupte terestre, i Se atribue re poate fi numit ca precursorul.! enormă şi puternică de oţel, care cesibil oricărui teren, cnre trebuia .1000 de bucăt i, a f:Onfirmat succe~ 
\ :interes deoscbit Coloşii de oţel carelor noastre de luptă, astfel că I ~ka'l!pra sa lavea ,un turn, din care să găseasră intrebuint:lre indeo~('bi ; sul acestei arme noui. 
)]'i fotogl1aliaţi în nenumărate trcbue privit oa adevăratul inven- Ieşea ţea"a amenmtătoare a unui. la atacuri frontale de illf2nlerie." ; De multe ori Burstyn se gândc
lOl' :' broşuri, reviste şi ziare, ele tator al carului de luptă blindat. tun. In jurul roţilor ,a foc;t pus un: Ministerul de l'azboin allstriac 1 şte la primele sale :'calizări. "Eram 

O I insoţite de lămuriri in ce "Când, în anul 1903", aşa zice lanţ compus din plăci, ale cărui era tnsă de altă părere. Cererea a : în clar despre rolul hol/trîtor pe 
,ril'îte posibilitatea lui de intre- inventatorul, ,,mă aflam .La Pola şi I părU izolate erau legate cu articu- fost refuzată ca .,inutl]izabilă". A-: care-l va juca intr'un r;:;zboiu "ii

. are, cât şi progresele desvol- am luat odată parte la o plimbare l' laţii.. In, acest ~od, :e putea tre-' ceast~ hotărî~e a mini~:('rului d.e! t?r motorul: insă... mi-a fost sor
lor, Dacă ne interesăm insă cu o grupă de torpiloare, mi-<a ve- ce ŞI prm norom făra :a se împot- războIU austn.ac, a fost împărtăşI- I tIt1t soarta lnventator:lor. Puteţi să 
rirnul car blindat de luptă, a- nit mie, om din trupa terestrlt, o. molL Rurstyn a realizat organul tă şi de ministerul prm;ian. După' vă inchipuiti cu ce fel de senti-

la : găsim rapoarte despre p1a- idee ingenioasă: Astfel ar trebui! cel mai important pentru carul de, astfel de piedici ('I'a natural că! mente am luat odinioară la cuna-

. . secrete de inarmare anglo să se inainteze şi in lupte terestre I luptă, "omida" - el o numea "pan l'liei o firmă particulară n'a voit: t' ţ'" â '1 d 1 t" t' 
1 l ' d] '. . Ş 111 ", pe c mpurl e e up ", Ş 1-

·'eze, şi armurieri şi nume ca împotriva inamicului! Ideea carului I g lea e unccare. : să hazardeze sume de b~nj pentru, . . 
:el Swinton, locotenent Wilson, de luptă s'a născut. Dar nu numa;i; "Principiul mcu la construirea op('ra unui "neburf', refllzilnd di~ i ~iIe despre suc~esele nauel ar~e 
i)()uglas Haig, colonel Estienne lipsa de combustibil de calitatea ne noului car, era: cât ,e poate de nainte orice ajutor. Inventatorul, I Inventate de mIne, dar fntrebum

!~ Brillie şi firmele Renault, Ber- cesară, ci şi studierile mele inten- l mic şi cât se p(}a.te de rap;dl" anun i care el singur n'a"ea finantele ne-: ţată de Anglia şi Frnn;a împotriva 
Dr. ii Schneider. Numai un singur s~ la şcoala militară m',au impiedi- ,ţli. preşedintele cOlHiliului technic· cesare pentru perfectionarea in- patriei mele, armă, care II contri
OU, este uitat: Gunther Burstyn. cat, sa-mi realizez numaidecât idei- . de astăzi, "Această construire in venţiei sale, n'a avut ~Hceva de, bUlt la dccizia războiului, tot lIşa 

lotuşi era ofiţerul de geniu le, şi deabea în anul 1911, după o I formă cât mai micli. a carului avea făcut, decât să incuie ,\,aloroasele' cum in zilele noastre :U'C un rol 
armata austriacă, Burstyn ca- discuţie despre eficacitatea şi apă- : insa un desavantaj, şi Illnume că sale proiecte in lIltim~l sertar al. precumpănitor in obţinerC'3. vic-

I prezentat tncă în 1911, mi niste . rarea mitralierelo:r existente şi obu n'au putut fi infrull!nte şanţuri mai biroului său. tarii." 
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.2 FRONTUL DE VEST ,Miercuri, 1 Ia.nuarie 1941 ~rct 
___________________________________________ ~ __ k _____ -_~. ____ ~e -

u u I I ' N IZVOR .:lE CUMPĂRARE in haine băr· 31 Inl~ 1, SIF M D-Z 5, G",il;~" Y (v,s·~l·vis cu Teatrul). CEL MAI EFIlN 1 
_~at~_şt~ palton de piele şi Postăvăria. 

SuI10ua PIUtl31!lli d~ (răWm 
H precum şi de bu-I-CEftSURI brăţară pt. copii COLŢUL LITERAR _ f 

la Şcuala de COPAI. adei /'ttc. j(j~ aln NJ'I..d- nUJae 

La Şcoala de copii mrci Nr, 16, mului de Cră.ciun bogat tmpodo
din Blljac, de sub directia d-nei bU. I 
C. Siauri/, ([ auul loc serbarea dll- DărnicIa şi bogăţia darurilor au I 
lÎnilor strămoşeştI, In prezenţa u- impresionat ch;,ar şi pe doamna di- I 

nui numeros public. ,rectoare, care fn marea ei grijl1 şi 
In cuvdnlul de deschidere d-nu dragoste ce-i poartă micilor ei elc

directoare C. Slavrl/, a arătat sem- vi şi eleve şi ceeaCe a dovedit in 
nificatla zilei şi rolul datinilor stră anii preceden/l, din proprie initia

zunar ŞI brăţare pt. doamne 
"mareă renumită", asortiment 

bogat şi eftin la 

nlRJ~lNN 
bijutier 

Arad, Pallitul MlnoriţiJor 

COLTUL VESEL 

moşeş/i. Totodatlf, d-na directoare. tivă şi resurse personale, reaUzând Replic/J • 
şi-.a exprimat mulţumirile d-Iui pri frumoase acle de caritate prin afu
mar al municipiUlui, DR. EMIL lorarca micilor nevoiaşi cu ocazia 
MONŢIA, pentru atenţia şi mtlrini- Crdciunului, pen/ructl anul acesta 
mia sufletească cu carc d-sa a ve şcoala d-sale s'a bllCrll'di de alen
nit ht ajutorul micilor copii ne- tia şi ajutorul d-lui primar intr'o 
voiaşi din' şc.ala de copii micI' măsură care fnlrecea aşteptările fi 
Nr. 16. : de care n'a avui parte sub regimele 

Un predicatDr vorbeşte contra 
alcoolului şi spune {n( re altele: 

SlrăDloşij 
Din vişiniul meu dulap, 
Am scos un vra f de hronici 
Din care cu sete }ll'adap, 
Cum logofeti ~i vornici... 

Şi doinesc din fluer de prun, 
Cântecul lui lancu-i pribeag 
Ce a plâns prin ro drul străbun, 
Tristetea. bietului iobag ... 

Şi în miez lildştit de noapte, 
Cu luna albă ca de var ... 
Ascult cântlll l.lopilor 'n şoapte, 
Şi-aştept pe . .::runt uI Horia iar, 

iaţ~ 

GA: 

Reuş!tul program, intocmit de, lrecute. 

- Animalul ştie mai bine decât 
omul ce-i pl'ieş/e. Dacd aş avea 
un butoi cu ber.e şi unul cu apă ŞI 
le'"'l1ş pline În fata unui măgar În

setat, ce credeti. ce-aI' alege el? I MIHAIL SEMLECA.N Str. 
- Apă. strigă un glas, 
- Exact! Şi de ce? 

~~~~~.&8eee .......................... &e •• eee .. .. 
- Pentrucă e un mifgar/ Un cântec 

d:na .,directo~re şi exeC~Jtal de ca- i Arci găsesc oporlun a accentua 
pllaşll şcoalel, tmbrăcafl tn coslu-, cd, făcând o priVire rdrospcclivd, 
mc nationale, cuprindea: coruri, co" inimile au simtit că bradul verde, 
(inde, po~zi,i şi dansuri . nationale, : (Inul acesla, simbolizează pe Idngd 

precum ŞI Jocuri de graţie, ; Naşterea Mdntuitorului şi biruinţa Boald lncurabllă Din căsuta cu şindrilă de sub plopii ae pe mal 
Tablourile, reprezenidnd momen-: spiritului armatei lJuzi, care-şÎ, C S'audc un l'a/nic ccintec legănat din val fn val 

t d ' . N t D 1" 'd f v , " " ! - e e cu d-ta, doclore; pari 
, e m d'; .a:ş erCa I o~u U1 't" t~U es aşoard aclrUltalea b1ncfăcătoa-! foarteirital? Acest cdnicc de durere a unei iubiri lrecute 
ost re aiecu mu t l;rmt ar IS IC, re, fntoate domeniile, .ţ'lb semnul I A ~ .' Ce-şi toarce din caier firul amin (iritor trecute 

in timp ce fn a/mosferd pluteşte e crucii şi a iubirii aproilpdui. l - m patIt o ruşine! Tratez pc Se ina/tă 'n sus spre ceruri av dntdndu-sc mereu 

al 

"' Str. 

o duios şi evlavios" Veniti prunci", De acest spirit a fost animat şi' un strărn de gălbenare. de mai Sburdnd Ca şi "Nemurirea" sus (n redu 10 Dumnezeu 
cdntat cu multă Insufletire de micii gestul generos al d-Iui primar al I multă vreme, fără succes, Şi acum Iar sub plopi scif1dald 'n sânge o via/ti Se destramil ' el I 

interpreti., . . Aradului, imbrăcdnd fa aceastrI i aflu cI! e secretar la ambasflda Şi o depldng in ddIlgât jalnic: A 
Se relevă, prm structura sublec. şcoală nu mai putin de 12 c/lpii şi: chineză şi că e aşa de galben de 1 Glasuri sfinte de araml1, VLAICU lE~OPOLEAN .â,-

tul~~~ şi, modul desăvd:şl~, al execu- tmpărtind . du/cilJ.r!, p~nlru cari cdnd s'a născut... .o ................ e"&CMMte~ .............. "" 
lifrn, ,,Noaptea de Alun, reddnd doamna directoare mul/urneşte ci1l 

toate datinele de Crăciu~, cu care j d~ros~ expri:ndndu-şi fotodatil gra- Clne ce- nvafij 
a-na directoare C. Stavrll, !l doue- 1 tlllJdlnea dlrect1unei fabricei ,,1"1- .. 

A' RECENZII ..... ___ rn _____ 'Jde 

LITORAL d.it o.daltl In plus O muncd Imens.if T.A", precum şi d-lor: r.i'ipitan Stau· - SOfia mea fnuaţă pian şi fiica 
ŞI ~llgdloa.~d, desfăşurat de "d-s~ de I r~l, F. Varga şi Măqureanu, cari! mi'a vioară. Revista de frumoasă ţinlJtă spiri- i SCU, N, POSP Al şi NICOLAE ?ia' 
am de ZIle, In cadrul act1vliăţu d-; şr-au dat obolul, r:onlrrbwnd {Il mă - D11mneata ce Inveti? fua/d, de sub direcţia d-lui DUMI-: DUNĂ, poezii de adânci rezonante 
sale, fntru creearea generatiilor vii.' retra pr'i1znuirii datindor creşli- - Eu tnvăţ sd rabd, fără să mă T lW OL4RIU, a apărut de Crd- ! şi de crez verde. 
ioare şi. atdt de importante în Sla- . neşti. Angela V. Ostoia pldng, ciun, intr'o haÎni'i de s~rbăloare. j Gravurile artistice fn verde _ CII 
tul LegIonar.! 111 acest număr festlu semnează i "' ,", • 

rei lA sfdrşiful programului şi-a 111- . tl •• H ............ oeHeM Dulcea InfrăIlre dela poeţii: IOAN MICU, HORIA ST A- : Ioa rea SImbolIcă a blrwnfli natiI}-

cul aparitia .Moş Crdciun, tncăr- le' t"ţ" · '" A d'ţ' fard !ft1TU, DlJMlTRU OLARW, c.: nalc - sunt executate cu multII Ar 
cc:t cu daruri. In acest ~n MOf Cră- , e 1 lŞt raspan 1 1 ,1 S,INDULESCU, AUREL DUMI1'RE m(!cslrie de C. GROSU, 
ctun a fost foarte darmc. A fmbrtl- - Domnul Vânzoleţ s a dus la • 

;~t ;::te:~ l~if:~fr~ ~~u~clr;~r. "Fro~!!'1 d.:f~ UeSI).!~~'P: ~l~~tc~ ~~!a~alaC~:i ţ~~ 'Inviiţătorul--llănătean 
bomboanf' şi fructe - in faţa po- ai U iii ',ZIU, a., După treI zIle incepe să se 

V plIctlsească. A apărut numărul 2---IJ al reyis- Şi acest număr are aceiaşi tillllt~ 
O~" ..... e" •• """~OH"SHC)."................ 1 N iei "Invăţălorul Bănăţean", o!'gan~ll demnă şi conţinut \'aloros, cu care 

- 11 prea trece ~ultă lume oficial al Asociaţiei In'răîătorilor nea ohişnuit. 

Saşii din Transilvania in 
Luxemborll_ - O călătorie 
în ţara străm'Jşllor 

prin faţa casei d·tale, spune ~I din jud. Severin. 

(ESS), - Un grup de 24 studenţi xemburg, la Elsch, Diekirch şi Gre 
şi studente din Transilvania, care, venmacher. Luxemhurghezii au um 
studiază la Berlin, au intreprins plut până la ultimul loc sălile, un
de curând o călătorie in Luxem- ,1 de :all avut loc ace!!te festivaluri 
IlUrg. Se ştie că o parle a saşilor i minunându-se de faptul că dup~ 
din Transilvani.a sunt originari din IA. ' 
L "e b g St d ţ" . t :'atata Irecere de timp, dialectul sa-u .... m· ur. u· en II au orgamza. . 
o muzică a lor, care. executat fn şI\or prezlhtă atâla asemănare cu 
la.ceIaş scop şi un cor. Producţiile c.ei care se ,'orbeşte in Luxem
acestea au avut loc !n oraşul Lu- burg. 

••••••••••• ., ....... OOH ........ SI 

proprietarului. 

- Nu boerule, răspunse acesta 
.calm. De azi dimineaţă n'am dzut 
deeftt un câine, un porc şi pe dum 

noa ta. 

Nu sunt bătrdn 

Pe platforma Iramvaiu/ui stau 
trei doanme, deoarece sunt ocupate 
toate locurile, Un domn se scoală 
şi li se ,adreseazi1: 

- Ofer locul meu celei mai rn 
r>ârslă dintre doamne. 
Tăcere. Nimeni nu se mişel/, 

doamnele se privesc chiortis ... 

ER1CJl cea blondă devine Bucluc radiofonIc 

_, ODl ui n'egru" - Să vedeti ce are apara-

(ESS) D ~ t x t~· . .. v " tul meu, căCi de câte ori vc-
!., • - e ca eva Sctp a- ,coşar şef ŞI are în grlJa, meI I •• 

mâni sătuletul Ost.enfeldc, mai mult, nici mai puţin de neau să ascult. Bucureştu, 
din apropiere de OsnaJmick," 15 comune. Până la izbuc- întotdeauna cântă O cremă 
are un coşar-femee. Blol.da nirea războiului avea 2 aju- de ghete, de mână cu'n par

Cuprinsul: 
REDtiCT1A: Cuvdl1t (nainte 
ŞTEFAN VELOV.1N: Despre compuneri 
C. RĂDULESCU-JlI.: Şcoala şi m'stica de familie 

DR. N. V ĂT AMANU: Copii Srwnenati 

ALEX, DUMITRA.ŞCU: Necesitatea educatiei integrale 

SILVIU RUSU: Cdteva constal ări pedagogice 

MARIN VALCEANU: Pregătir e'l cursullJi supraprimar 

CONST. LIUBA; Despre fudull i fntre şcolari 

MIA CERNA: Cortegiu funebru 

ION ENXŞESCU: Pe poteci de primăvară 

G. B.: Mai bine la şcoall1 

ION ENAŞESCU: Bzsericutl1 veche şi biserică nouă 

ION MARINESCU; In lume! ... 

I. N. CIOLAN: Ce este cooperatia 

ACADEMIA ROM.: Norme şi precizări de terminologie ştiinţificd 
romdnească. 

INFORMAŢIUNI, 
.. ............ D •••••• g ...................... ..... 

Pomul de Cră&iun 
Erika Neumann, care are l toare: unul dintre ei a făcut fum! 
20 de ani, n'a visat niciodată· şi campania din Polonia, ce- .. Un soldat german poveste- I tul batalionului trece ain tn 
că într'o bună zi va deveni i lălalt a fost încorporat a- SolutIe şte: Ne găsim în rezervă, de tâmplare pe acolo ~i nu .re-

R 
ra 
A 

tă 

Ho 

, SI 
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• Şi 
,r, 

A 
:a 

c 
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"omul negru", căt-i'irându-se. cum. De-atunci Erika ('ea - Bdrbatul pe care 1-aş lua, va: parte în dosul frontului. Pen zistă tentaţiei de a 1Ie ViZIta. 
pe case pentru a curîtţa <'0-, blondă merge cu bIcicleta I trebui să mă lubeascd muTi, sif trea tru noaptea de Crăciun ne fă O deosebită bucurie are ,,~
şurile caselor, deşi, ca. sfi spu , din sat in sat, devenind "doc I că prin foc şi prin apă, pentru cuserăm rORt, de un brad şi ne ,zând pomul nostru de era- '~ 
nem aşa, meseria de coşar i tor" de coşuri şi în acelaş I mineI adunaserăm intr'un cantona' dun. Privirea lUi se îndre<l~ 

• ~I 

este in familie. Tatăl ei este i timp Şi "Erika cea neagră." - Atunci ia un pompierI ment pentru o sărbătorire tă asupra unor pachete înc~ 
~ ............... ~ - - ............... - ____ - __ ~ _ . I x' • ,nedesfăcl1te aflate pe masa 

~ 
----~~ ----~~ ~ -- ~-~ ~~-=--~~~~ I camaraderească. Strahlclrl ! printre alte daruri de eră- , 

. JlIl 50SJ.,1: nou]tle lDodele de radic'j ~cIe lumână:i atmo;feră ne ~ciun primite de noi. "Cui a-
.. . i zi de sărbatoare, cantece de partin aceste pachete? Unde 

(:;:;;~~ ~ Toate mifrcJle mondIale In depo;zl1: I Crăciun, şi acompaniamen-' este soldatul?" - "In inchi· 

! 
ti. '>~;i~i;.t ... ;.'i>-:."i.-.'~. ~.:;.'.(~ .• ' GR4ETZ_ SI!1tJ~~~~'mpd A RAD. ltui scârtâitor' al unei armo-; soare domnule căpitan",-

- ['~:'l";. ;,.~:/ Sc~aţJb_ ~mi)M~MU Bul. Regele nici desacordate. Comandan I "IIm, şi dece?" 

ţi:,-~:,~}:,:ţj~~:~~ţ~/?l~J BSC;~~~~~~-~ HAm M E R ;:~:;::n1d8~:i , e.o~eOM~~~'Wi~~ ........ e •• "tSG"$& •• NO." 
,· ... -"-"""-=~:::·'ii,·: Mlnervu_ S I FIU L ! Al. 

_""<C~IJII BJ"U'Ul_ t ' ~-§l. V 1 Z 
( •• "RAUN KDFFER'· "slul _ dl :..'II'IIII'I.I.I •• I.I •••• II.I._~t'U~: .., . .. "",. ". ~a ODe_ ~ de la: 

'
atI tl:tsie "'Cstarlle dl- '''m'a S b .. .. .... a a. ~3000 le;~_ 

tari pământ $' Iară aRieni 'D 11 . .... arone e~ § Incepind E 
chlsr Ilportatit Hornypfjon. :. •. 'Ui'I'IlnJn.llUJ .. II ....... I.I'II'I.I: 

RAII AVANTAIOASE 
i:;I~~~· .. ~,··, ... __ ---""~·~ __ ~1I 

Aduc la cWlOştinta Onorallllui i siv a subsemnatului. Ori ce fel de 
public că, cafeneaua Cornul Vdm't- I prden(iuni sau obligatiuni ,afli de 
toruhli a fost cumpărall1 şi pre-, vechiul proprietar se vor anunţa 

, I 

htaM, aslfel tncepdnd dell) 21 Dec.ll pâJld la 31 Dec. 1940. 
19110, lormeazlf proprietatea exdu· SlL vIV MAGER 
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1 an nou FERICITI 19 q 1 
onoratal cUentale următoarele Urme: 

In viitOl· stofelt~ se vând 
şi cu preţ (le fabrică 

După cum se ştie. Ministe: minte, de prima necesitate, 
I'ul Coordonării şi al Statu-: cu pret mult mai ~căzut de
lui Major al Economiei. a. cât cele actuale urcate. După 
dat un ordin circular, prin; cum suntem informati, ma-

cofetărIe care a dispus ca In 11 oraşe,! gazinul de modă I L 1 E 

I unele articole textile şi de MOŢ I U, din Arad, 8 In-

~MERIC 
Arad, Bul. Rt'g. Ferdinand fi stofă să se vândă cu preţ de cheiat convenţie cu 4 din ce- . 

1-----.--:-----::.
1 
----------- fabrică. Scopul ordinului es- le mai mari fabrici de tex-

ja ŞTEFAN K6NYA I PETRU CZMOR te de a da posibilitate mare- tile şi stofe, din ţară, ca RC(>-

mâcelar lui public, de a se aprovizio- ste aşa zise materiale s1 an-
iata Avram Iancu 211 _____ A __ R_A_D ____ - na cu articole de imbrăcă- dardizate să puie la dispozÎ-. v_. _ . _~ tia publicului din oraşul ţi 

~. -1 I II jUdetul Arad şi, după cum 

• Restaurantul Restaurantul AUER DUDI II re!~v~~~U A!:S~l~O~in I :~e~\~;, s~~ ~e:~i~e~~t ~~~ţ I 
GAMBRINUS" 1 A RAD I 'timp la restaurantul de en-gros, de către simpati-
Iosif Hagy6 Str. Cerceta'ŞiIor 2 A u e r' eul românaş 1 L 1 E l\l 0-

Ţ 1 U din Arad. Populara 
Str. Brătianu Nr. 18 firmă, din aceste materiale 

lea de sifon "LUX" 

Arad 

Str. Bariţiu 17 

'1-------_._------' 

ORvATB 
. el şi restaurant 
:ARAD 

,a-vis de gară 
.. . 

AVERNA" 

Jdega Pecican 

, ?iata Avram Iancu 

H O S Z POD Ă R ~ A R A Dt 1. ieftine, a aranjat un ga1an-1 
vopsitor de haine t Str. Cercetaşilor No. 2 t tar ('u mult gust, p€ntruca 

Arad, Str. Stroescu 13 Il unde găsi ti mâncări de f publicul să se poată cOTJvin-; 
Filiala Eminescu 3 licioase, băuturi alese, t! ge ~es~re preturile extrem I 

muzl'că de ţ1'gani ŞI' J'azz • de leftme, cu care, firma 
"-ş-'T-i-r---A-N-g-U-N-- .• f 1 L J E MOŢ 1 U domină 

........................ piata Aradului. 
optician. e~~!!!~~~~~"'-~'qtqa~e~Qe 

A RAD 18 

De Ilunl Nou I Vă urează ""'" : B-dul Regina Maria h A ~ . , _______ . ____ ~._. ___ ~_. ____ , get t.' n nou fericit ~ "", 

WE~~~e:i~~ASZ Pga:lt:~\ ~. !,,",J 

ARAD I 'şoşon. ,.1 . ~~ , 
,. Str. Soarelui b o c anci! ~" : 
1 ------. ----- - --. -- .--- ,1 tot feluri de articole de! t~ i I A. C O MOT 1 ., moda bărbătească găsiţi Jtfl: ~ A RAD, : 
I hotel şi restaurant • magazinul : ~ : 

J3i. P P O n "1 i ",,",,<" Regin~ : 
; A RAD J : ~" MarIa: 

1, vis-a-vis de gara CFR 1 j, '. j i ~<-t~ B·dul i 

"r AN NOVAO aromate şi delicatese 1 •••• ~."IIf)............. "-tl& ...... " .............. . 

• 

RISIPA· 
J ~, 

$lf011JŞI 

~fE·· 
E~Ja. 
rd~ 
vjiţt.IIf'; 

"' 
, .' ti' 

\ \ 

~. 

: ...... 
" 

(jj rr-l'rJ4/fft---
. ~~in{UlW' 

< ....... ........ ~~-.,. ........ . 
·~RAM .... .... 
.' .... 11.,-. L--------i-ii-o-F-r-M-A-N-N--/e Arad. Bul Reg.Ferdinand 1. 1 ~ _ _ __ ~~'. ..! 

. restaurant Arad, P. A. Iancu \ ~ ViJ ulreu:z.ă ţJ:~- ---__ .".6.' •• __ -
Aradul-nou Telefon: 20-98 j :,?'. .4 n n O II le r 1 c J t ;"" ~( r--v~--~~-~;;;--'-------~----Î """" 
_RACIONI 

rantul ,.!\Hrcea" , _ 
ARAD 1 

neg. Ferdinand 1 , 

I . C S O N Ti" A~I~;8~'~!;;;~a~;----~1 
... _--F. SAU E R 

restaurantul-Minoritilor 

-_.-... _-_.~------ j Arad, Str. Brătianu 
Zy şi SCHWEIER 1 _________ _ 

iă bărbătească 
,Hotel Crucea Albă 
~ ______ I A RAD 

Postăvăria CZEGKA 

croltoria cu elegantele slofe u exclusiv" 

.~,;.,:;:- Arod, Polatul BiUUit Dom8ntils[i) ~~ 
r.,1 .... ' ...... " 
~.\:~;. T.eleion : 2'-70 ~~.,. 

~ !N'>"'f~~"""'C ~ .~ ~~ 

: bijutier I 
A!'ad. B d. Reg . .Maria 
(Palatul MinoriţiIor) 

_ .. _- --_ .... ----- ...... -_ ......... _- ........ ---.. -- .. -_ ....... _------
........................ 

(SIF REINER II vis-a-vis de Prefectură, Vă Ul"p.3ză """" 

d de optică, ceasuri, I .................... ~! Alt nou fericit '-:-----:' 

şi bijute~ii. . ! Cumpar PieIre de III FR"T~~ APPOSYI \, 

Reichul alee 62 şcoli 
• 

:r. Col. PIrlcI NI'. 3 il : salon de ghete şi modă '[ 
superIoare 

, ' .• Il I :, i (ESS). - Prin realipirea; ro Rckn 
" băl'băteaseă' 

A R A O ION 1 I ţ O m m J I l A R A O : a tuturor regiunilor germane, rm· 
cum de 62. In Ostmark sunt univer

sităţi la Viena, Innsbruck şi Graz, 

apoi şcoli polltechnice ]a Viena şi 

la Graz, Şcoală superioară tc'!ulli

că de munte dela Leoben, Şcoala 

Superioară veterinară şi academia 

t l O ~ : ' il mărul universităţilor ~i şcolilor su 
ran u raşenesc adresa la ziar i vjs ti vis de Primărl~ , . 
Palatul Teatrului ! : : ________________ . ___ . __ . ______ .. ____ ~~. __ . ___ J pcrlOare s'a mărit cu 16, tiind a-

••• MH~.~""fUt.eeeM_ ~,::~ 
r--- ...................... 

I lerH:lt 51 (U b~ne ,a urtozft 
'~1 AI~landrD. Hoszeflhg 

~', 
tcctorâtul 'are trei şcoli superionre: 

Atenţiune! Atentiune! 
S'a deschis restaurantul. : de Comerţ, toate trei la Viena. Pro 

Si · - fr d · Universitatea din Praga şi şcolile 
tinichigiu şi instalator de apa duct. , "- epICl - eo O-_JJ~ ipolitec1mice dela Praga şi dela 

ciloalizare şi c810rifer 
ArAti. str. (48t.)(OZI00 $1. I Briinn. In Tara SudeţiIor este Şcoa +-__ ...;.. ________________ .. str. Fabricei Nr. 3. Arad >a Superioară de Agronomie dela 

lJnde puieti seJ"vl mâncărl calde Telschcn. Danzigul posedă 2 Aca-.~ 

SPOI'!" E. SEITZ . j , emu: e me lCJn ŞI aca mma 

II
: şJ recl, beuiurJ fin e 1 d .. d d' . ă' d' 

, _ fiind serviţi prompt şi conştiincios 
cel mai mll~e magazin de fierărie, maşinl.de gădt, fabri- , technică. Universităţile din Posen 
c'\ţ1e Ol'oprie, obiecte f;peciale de mellaJ. Arad. Plata 111!1 Vă ureaa::ă An Non cu b~ne' i 
Anilm I iJln tII. lA 'grt Zim'l16rm'lnn. m'lg. de piele 1 ~ - OUl ~ - :Şi Strassburg sunt in curs de re, 

PalAte tantul ŞI (O (ornet "rrU:n(UD" ,1 ~ ,;J,,~9~~(;lQ~~,~~ooVQQQ ., . t:('-o{V organizare. 

- -- ~ , ~-""~~~~~~~WP'~'" 

""" '" "" "'1' '" "111'11111111111111'11\'1"'1'1"'111"''1'11'''11''''''''1111'''111 iIIj""I"I'j ll"'1111'jf'lliI'I'IIIIIIII'IIIII"'I"lj'''II'1I':111111"11"'1111111'1111 '11'III['IIIII'I'I":r '111I1'1111111'''I'III'II'lll'l ~ .. i ~l1liiliil~:'::IIIiI.HlII:::lillllll!~, I 1~',I:~~IIII"W:'I:::lIlllidllillllll: ,1".!,':llloill li ,1 11110: 1 II 1III""UIiIIIII. Jllii II ,::11111 Il 1 .I:I"llli,] 1.1". II'ii. Io~~ I?a.b:tr'l~~~ ~j~, ... "~J1~~Ş~,[i.i,~ şi Tur- -
ft k~)] ~ {flt; Il J.t f' A 6! '~I n""toEII a,~ Fl~"r '~~,' 

, U 1'Q ii tw Pi ~~ 'L U. :J. A\.~~ luhă5Z ID nrga~n~ l 
. ~~~~~~! ~~ I~. An~~ ~~~!~ ~5~n~ITn l~n~rI 22 a ~ ARAD, Str. AbatoI'uluÎ 1 D Tel ~ 1 G 6G . ( 
, u~~1 U~C!a. .~i ~~, 5 ~[J;;U ~ii~i ~~h ~iabll ,. ~ ~~...,.~ 

eli e 11 tel ~ fi ~~ ;~S1~'Rf ~~ ~~r(f,l~rj. f!~~~pr~~; ~~:1~r~1;lf~ra 
ţ~ In cursul fesllVltăţu pentru co- 11mun:zaru, care va fi cel mai ma-

/f!-"~ ~,~ l, ".~ ~..,.,.~ &lb T~ ']1. ~.; ne\' ~~ memorarea lui Behring ,~a Ma:-, re dn lume. Lucrările vor incepe 
..t-~!Jl U-a..n. ..w.1l O t1.i. ~ \1.WI. ~ "" .' . . '. • ~~ burg, prof. d/'. Lautenschlager, drn illted:al la Marlmr.q, iar Institutul 

~ FranklllrUMwn a a11untat cre?arca Va fi deschis el'rcclărilor din lu-

1:!1;'~:::~I!1!!lI!!H!!!IIl\l~I!l!!IIH!J!llI!Hi!!!!!!I!:l\lllllm!II!!\!JI1nlll!I\.illl!IlIImîlliiil\\Wn:iH\:ml: 1Il!111I1!l11!1I1!11I1!! 1:!miIll111l11l!1Il!llilillllllllll!1l!III!!III!l1i!1!1!I11!11I1111I1Il~1l~llnill!lllIiimmmlllllliliU U11ui 1 nsti lui de cercei ări aSupra m Ca inE reagă. ( R,n, V,) 

Carne de vită grasă, viţel de lapte, purcel 
şuncă da Praga şi mezeluri la măcelăria 

Str. f'i~~:~\RU No. 1. 
(ea mai iU.iiia Si mai elUnă 



... -

4 F R O N T U L D E V EST Miercuri) 1 Ianuari~ 1941 : 1 ~ 

----------------------------------
o scnzdllC p,ntro lumeD 

(arentul ele(trl( InI8(UI~şte ftnuşul ~~lo!~!1 Scrisoare de Crăciun pe iron 
In Filarmonica berlineză a apă-' la. de-major la re-major, Tăria su De WAlfe." S1edlnd 

rut. cu ocazia unui concert extra- netului ca şi coloritul se pot vtaria. Tu eşti acum, prietene drag, din tie, adici1 pentru soldatii răZbOiu-jVOi tre~u,~ si1 avey . ~entimenl 
ordinar al celebrei Orche~tre filar- Registrul sunetelor începe dela con- nou cq. old.at in Franta in acesle lui monditll care sunt astăzi din mulţamwlI ştIInd ca aICI, acasă, 
monice, un n?u instrument de 80- j traba~ pân~ la fluie~ul picolo, cu- zile dc Crăciun. pentrucă aşa vrea nou fn războlu, dar tocmai aceasli1 face totul pentru a uşura cât 
list: "Troutomum"-ul. Era vorba. prmzand vIbrato, glissando. elc.: soarta germană. Te mai gândeşti generatie, adicd noi, trebue sd ne mu1i posibil, greutăţile acestui r. 
de o orgă, din care, la un sem al j toate amintesc de un instrument cu tu cdle-odată la prima noaslrd iar- I dăm seama că generatia noastrll boiu, familIIlor voastre. 
praf. CarI Schuricht, s'al1 putut i coarde. ~osibililăţile .,Trautonium" nă de războlu din 191/1·. cdnd noi i va fi judecată dupit indatoririle Soldati germani, sunt la postUri ' 
auzi sunete pline, de o aproape i -ului sunt n~limitatej sunetul este cu cei 20 de ani ai noştri am ple- I cari ne-au Iasi date, cari ne-tliI l~r in noap,tea polară dIn Nor 
inimaginabilă bogăţie de culori şi: foarte variat, dela cel mai fin pia- cat şi cdnd noi _ tu, tunarul şi eu . fost impuse de către soartă şi tre- gle, submartne germane străbat 
de nuanţe, La sfârşit, dirijorul a nissimo până la un ton uriaş, 00.' infanteristul _ aproape printr'o in· bue să fim mdndrii ci1, generatiajaCUm marea Nordului, ~iloH 9 
fost primul care a aplaudat, iar re intrece chilar unisono-.d orches- tdmplare ne-am întdlnit tn timpul! care. ne-a urmat se dovedeşte, azi mani sboară peste Anglia Şi p! 
membrii orchestrei şi-au n1anifes~ 'trei, dela cântecul popular până la Crăciunului În poziţiile din Flan- i la fel de capabil(i.. Aceasiit cam.oa- tot, in Vest şi fn Evsl, s~ldiltul gr'~: 
tat şi ei entuziasmul. Publicul s'a. trilurile diabolice ale lui Paganini. dar? Astăzi, tu ca şef al baleriei· nie din Franta in anul 19Iţ{) este' man işi face cu barbăţle dalor,i~ 
strâns în jurul . ciudatului instru- I Intr'o compoziţie muzicală de H!l1- fule, te-ai adunat cu .oamenii tăi pe Iără exemplu in istorie şi nu ne Şi de, acest Crăciun. (l .Ii soldat. 
m. ent, care-şi făcuse o intrare atât II raId Genzmer, scrisă pentru noul coast'a bretonă în jrlrul pomului de l t h' .;. , d ('" man mseamnă a fi VIteaz. N~ 
d · A . . h t" O k S . pu em nc lpUl ·cu, vre o a u ar. t..· -" . e strălucltă 10 lumea muzicei. Instrument ŞI orc es 1' .. , s a·r a· Crăciun, şi la lumina lumc:1ndrilor. " VOI suntem ocmal aZI mat le~ 
trebuit s!t treacă "'~r{;;ca,re timp Ia a arătat aproape nelimitata pu- â d '1 te. e mal pulea eXIsta, In lume, o ase- decât oricdnd Aceste zile de c. -- 9 n Ur! e noas re nu Dor m .rg . . 
până ce "Trautonim"-ul si devină tere de expresie a "Trautonium"- numai spre tară la cei dragi şi la menea conducere şi a.stfel de sol- ciun să fie pentru noi zile de ~ 
utilizabil in marile concerte. Inven ului. Colorotura este triumful nou- prieteni, ci tu şi unii din brav!'i tăi dati; aceasia nu este o mândrie ne deşteptare care sd ne ~ea pul 
tatorul lui, dr. Trautwein, profe- lui instrument. tunari !Ji1 veti pune fntrebarea: justificatd, ci constatarea fapte/or. până cdn~ marea bi1.ti1.l~e a QC~,Uo 
sor la Academia de muzicl, a pu- Limitel~ tăriei sunetu:ni ,depind "Tretle să fie aceasta?" 1 Gilndurile noastre, ale celor df;- tui. decemu ~e 00 termina cu ,Jln 
tut realiza singur idcia sa genială, de nbensltatea regulatorulul elec-I ~l' după cum te cunoSc pe tine şi. " d torla noaslrd. 

lăsâ d i 't d . f fă.... ! afară ŞI cele ale noas.re cel e-<.l-· A II l )! 1 tă ., t t ne nu-se mpI'CSlOna e con- t~lC, care ormează, mpreun cu după cum cunosc eu pe toti soida-: • • '1 i S ~ ~u: Sa!l ~ nOI ŞI o 
curenţa America.nHof şi a Fran- difuzorul cutia de rezonan~ă a ţ" , 1 t c ur ă 'casă sunt împreund În aceste. _I.C fel prrmrm SQlutărl/€ voastre tn ] : ",. l' II, cari ar: p cca a um ca' m - I " . I 
.cezilor. "TrautOnlum -ulUi. Clavlatura e in toarea generatie, toti t'IJ" ajunge la şi ore, Avem increderea in 1101, lOr ceasti1 noapte de Crdc1un 19~O, 

Curentul eleetrie in JOcul unui apa~e~tă ca cea a orgclj c pe două acelaş rezultat şi in acest Crăciun ................. _.~ ..... " ...... ~aletl(i(lfte 
arcus de vioară uriaş, ~ceasba a VOCl, mdependente una de alta, are al păcii: Trebuie să fie. 

fost principiul invenţiurliJ. Astfel două manuale, două ped'lle şi lIU- Noi am petrecut atunci ca soldati 1 e i prel·orărJ uni 
curentul electric a: fost introdus in mcroa~e regis.tre. Man.ual~le ,nu con de font q. sărbători ale Crăciunului n n asemen a ro , • fă 
technica şi mecanica instrumcnte- st.au dm c!lavlatu;ă, CI d.1ll1ro coar şi noi am şliutcă nu putea să fie I cum aţi indrAznit să îlţ-
lor cu coarde. Infăţişarea exterioo.- J dă, car.e este inllnsă ~r~:wnt~ Jle~ altfel. Desigur, mai bucuros am fII eţi ăzboiul? ce a e :D1al 
r '" a l'nstrumentulU·I· po"t 0- 1.1 stc o şmă de metal. M,CI clav.aturl f ă d . . b eep r .. "e JI"şe a ost aws, eSlgur, mal ucuros am I 
Oskar Sala, excelentul i~terpret ai' auxiliare elastice, aşezate ~ub c.oor fi trăit fn pace şi ,b~curie, r~să \' ~ c J 1) mat Mar e şa 1 01 Petai 
noului instrument, cântă la o imen-I dă, uşurea~ă ex:c~It'lnt.'lhu obţme· fiecare dn noi a 81mtlt~i a şt1ul ' 
să orgă, făcând aceleaşi mişcări ca rea tonulUI potrivit. 5InJ de mc- cfi, acel războiu care ne-a fost Im-' (ESS). - La izbucnirea războiu-1 moderne şi 40 de bombardiere 

- un pianist. Şi totuşi nu este vorba il· taI este laJ'cuita; sub şin1i se află un pus (Itunci dupt'J. cum el ne esttt lui, fostul preşedinte al .Frantei, d, I derne. _ Făcând abstraeţie de !a 
de un instrument cu acorde şi c1a-, regulator de registre foa·rte sensi- tmpus şi astăzi, nu fusese purtat Edouard Daladier a declarat că el I dacă aceste cifre corespund ,rt'1 

, '" ' " >l l f' 't a făcut totul ca si evite războiul, taţii sau nu, ele arată totUŞI, vlatur .... cum este cazul pianului şi i bii Ia presiune. Prin apăsarea. (kge pun" a (IrşI, 
I !;' dn t f 1918 tnaintea Crd- dar n'a reuşit "Să suporte mai de- 'Fl1anţa era prost inarmată in " _ _ .-!!,. o rgel, la care sunetul este emis I tu lui se reglementeaz!i tnceperea I c d u n parte provocările ~elchului care Domnul DaJadier a cunoscut 

~ . fâ' d ciunului ai venit spre casei peste 
Sf" ,1 la s ,rşlt o aU cu apăsarea ela i emisiunii şi taria sunetului. impingeau vizibil spre ră7.hoin şi I rea de plâns a aviaţiei franc 

Rhin, şi cdnd eu mam retras din-
pei. Natura instrqmentului cu ela- Cu iajutorul pedalelor se interca,- B l' n ' osel tn a trebuit d răspundll cu razboiul. dar n'a socotit că este neces.lr ân · . " . .• . spre e r ez a , !pe Ş e -
vlatură sta in armonia sunetelor: lează colorituL Printr'un mecanism 1 zăpezile pe cari s'a retras Napo- In acella.$ timp el :.li declarat opt- fad ceva impotriva ei. Dimp'ltr; U ~ 
acordul. "Trautonium"-ul ind este I special. sunetele pot fi trecute din-Itron şi câ11d pe urmif. ne-am in- niei publice franceze neJiniştite, di el a respins toate propuncl'ile ~ ap1 
un instrument melodic; sunetul se tr'o ocbavă într'alta. 'Minit fn patrie, era in noi acel Franţa este cât se poate de hin~ mane şi şi-a vârât ţara In rlz 

Înarmată. '-~. OI! cu uşurinţă. Mareşalul P~tain ar'. g~ menţine atâta timp, cât i se dă In diferite emisiuni ale postului I sentiment şi aceea conştiinţll cd a- , .. 
r . . . 1 ". ceasta ,nu putea fi sfdrşitul. Istoria Dmspre partea Germanlel s'a exclamat după o verificare a 1111 

cu ent electrIC, :tn ~cest mt~J, ~,~.eutschlan~sender, "TrautoDlu- : lumii şi-<.lr lipicrdut semlll ei. Fi- I protestat impotrivA. 1'Icestei hlccr- tedalului francez de războiu: ; d 
sunetul poate fI varIat dupâ VOIe.: mul , constrUIt tn anul 1937 de! reşte la ·început aşa părea, ca şi: dri de a se arunca. asuprn 'Reichu- asemenea împrejuriiri, I'um ati 101 

"Trautonium"-ui este acordat ase-: profesorul Trttutwcin pentru So-j când I'nlradeut'J.r rezultatul acestei! lui vina războiului, dar Franta n'a draznit să începeţi războiul?" ti 
menca unui instrument cu coarde.' CÎetatea radioConică germană, este· mari l!lpte n'ar fi fost decdt ab-'l răspuns decât cu sarcasm ~I lro- Se pare ca şi Daladier a Inlrf 

I . d t f A zut starea lucrurilor. deonrere El poate fi acordat cu un ton mai pl'ezentat lumii întregi. care poate· surdilăţi, ca şi când prietenii no-: nle. Acum tipă n r"ngerea :arma-

I d 'h • V t . . f îl' i pă eum scrie "Le -Matin", d-~3 coborit sau mai ridicat, adică de-aprecia varietatea insuşirilor sale. şlri multi cari ~e o I nesc ,n . es tel rancere ~e nmu tesc. Şl n 
. ,şi Est, ar fi cazul pe cdmp!~' de: Franta glasurile care invlnovă(esc fi spus in faţa comisiei de ~p5r 

.... eceCi."Ci)O~€>M9&OOCh'.eeeNeHtH)Mee~~M.etDl'3. ! luptă de dragul unei fanfome. Când, pe domnul Daladier şi anturajul natonală: "Dacă aş fi :!int că 
I "b t ' lonia nu rezistă, n'aş fi decJ:o fnsă acea.~tll nebUnie şI-a ser a sau de atftţare ]a razboiu şi (le 

Trenu 1"'1 si sta te pe liniiJ e triumful ~n aşa zi~Ul tratat de pa- 'uşurinţă in ce priveşte Inarmarea, ~::!~iu~~at~O~~~rt~:a d.
sa ;aebd 

. ce, atuncI urmă ŞI deşteptarea cu- franceză. • ,.. ,Da 

de m ore ci'"culotl-e m, inţeniei no.astr·e şi de atunci rna- n~a luat tD seam" proprIa sa c 
. Ci)), j .It tIIQI:. "Le Mfltin" a destăinuit de cu.. t t D p'n f" ă s' 1l!1 mie strt'J.dalnta noastrd a tuturora . s a are. -sa.a reS 1 S. ar II • 

Bucureşti. - Se comunică la orele 14.28 şi sosirea in \1' fi ,r°ISi ,sit fmperlăechl iă~l< aceaSlf'f, c~- :!~!ţ:~:n~~::et~nt~~:sa~::e;:iupr; ~!~~z:~i~~atş·~ ;:S~~~tat d:,:~~ e
dl 

. . mm ente, aCl'as OglCu cu VIC orra I • • M . . A . 
de directia generală CFR, fa TImIşoara la orele. 23.11. A " A If Iti' Il ă ă b I SenatulUI, in lumle urhe Ş1 prl- de supra-om, în faţa ,~ărula 10 rid 
ce cunoscut că începând de doua zi': trenul rapid 12 ple- I fl~;n;;:.~~dia/ n: lrls~:e ~e:mi:at ~~\ lÎe. Domn~l Flandin a .explicat tn trebue să se incline 'ărl1 conl de 
M ' . 1 1 - J' b l' 1 11 27 i , aceste şedmţe că răzbOlul a f05t . lerCUrI, anuarIC) ora zero care a Im o la a . şi Sa el trebue dus, rnlr un fel sau rzl- d I î 'v'o C t't t" zlcere. 
· ~ " 1 . d' ..• . î B 1 231 t, , d t ee arat mpotr1 onSl li lei ....... H ... eeeS 

Şl pana a noUl lSpoZlţll..lm, slrea n ucureşti a . O; 1 u, mal epar e, franceze deoarece Camerile n'au Se cunoaşte 
pe liniile de mare circulaţie 1 trenul personal 102 plecarea Mulţi dintre ai noştrii au rn,cer- fost in 'prcalbail eonsll1tate. Apoi Un domn stă pe stradă cu o . şi 
feroviară nu vor mai circula; din Jimbolia la 9.36 şi sosi-: c~t sit. fndrum~ze, ~ceastă c.um~nfe- el a ,accentuat că aCllm dup!i pră- gară in mână, pândind să trtltii 

.' , . nIl' pe o cale paşnrcă Insl1şI Fahl'e b' Pl' . . -' d 1 ă pn"'tă sl,şI decât unele trenurI: trenul I rea in BucurP><ltI Nord la: " nşlrea o omel, contmuarea ra7.'- cmeva e a care s ""'. 
~ ~'i • ru! a tncercat de nenumtlrate Ori. • 1 . . . il' dă' 1 t timp rapid 11 cu plecarea din Bu- \4.20; trenul personal 1016 cu IN . d·· -.b i . de bOlu Ul nu mal are me .un sens. ~ prlD tJgara. n aces ',' . . 1. or nu ucem ra ... o /lI numm CllrSll1 acestor desbaterJ s'a mal alt domn vine cu ţigara în ma~eş 

cur:şh Nord. Ia Ol:ele 9.00 ŞI p!ecar,ea dm Tmşoara la 8.03 \ dragul de .a ne război, dar d~ClJ. el ,aflat ca in Septemvrie 1938 Franta către primul, voi~d .a. cere ~OC'liD 
sOSIrea în Jimbolla la orele ŞI SOSIrea. în Bucureşti Nord I ne-a· fost !mpu.s, aslfel cum ,8 a ,tn- nu putoo.·. să intre in războiu, Ţ1en- du-şi seama de Situaţie, primul , 
20.17; trenul personal 101 ple la 17.42 a doua zi. Pe aceste !~mpl(lt, atuncI acest răzl:?lu "de- trllră ea nu avea aproape deloc clam~: . ti 
carea din Bucureşti Nord la I linii nu vor circula decât a-! vln~" l~~mare~, cu. ~Ite mIJloace, (l bombardicre moderne. "Le \latin" _ Se cunoaşte că nu sunteţi 
9 07 ' . i . . I . I pOllt··1Cl! cumrnfen,ez noastre. Cu- d '" 1 'b' ~ b . l' ăt 

• Şl SOSIrea n Jlmboha la: ceste trenUri (Bucureşti-I i' . d . t _ rre e e.. a IZ uC~lr('a , raz ~11I UI mor... ., 
3 1 . l' • • m nteme cuprmde oar $1 drep.a Franta avea nllmn1 800 de avtoane - '1 I 

· O) trenul personal 10M cu! Nord - TlIlllşoara - J1Ubo-1 tea, ciki viata ar fi pierdut tot 

plecarea din .Bucureşti Nord; lia). . I sensul ei, d(jc~ ar fi .tr/'~l1it să con- .I~.. ~ • .eer. .... s .... S"~. tI1~fl.~e(l. ' I 

•••••••• .... ••• .. ·.a .................. N........ flmrăm a IrăI cu ~onşfunta clf. ne- y' R" I ,. r! X T I L R Sili 
drepfatea este fnvlnglttoare. Ar fn- R r' It; I I~ ~. 

rl el '-'1'-' Zi;;U U ." 'Iii pul ră:bomlui mondIal. Anul freCllt I ~ ...... CI •• H .............. eHM 
Ho1oa r.f'f1,. (u daz de IlJmn dllra, .. paJ.,:u ierni pe front 1n tim-II ' • ..... 

Berlin. - IncercăriIe făcu- chetat in săculete de hâ'rtie 1 (li fo~t pe linia Siegfried: iar a~H.', i Fabrică de frânghii şi "ţesă.torie de COCOS.;, I 
te în stiI mare in Germania I e ;nt odu ~ fu d 1 . \' (Tc~sla t~ g(1.~eşti pe cO(l"fa ma~!!:." 9 

. . . ). 1 r S In n u maşl~ Nordu/m, unde CIl toa(~ furtunII/' ; A. 5,;J. el "",!'r. ~ D, IA ~ "1I!t! (tI ni 
cu automobIlele mvestlte cu nei, unde se află generato- iernii lupta con(inw'l. NII am pufnf I i4\raW" ~~1i1. iiE!j" ~i~ rlc " .. O. I 

generatoare de~ gaz .de lemn, ru!. Experienţele practice I uita cum mi-ai scris de curân.d, ~e- ~ 
au fost acum mchelate. Re- sunt deosebit de bune, du ă \ ,~pre .tr"ce~ea tn sbor. a pII{)t~Ior j 
zultatele înregistrate sunt a- . P _ I noştrI, car!, peste copl?fe1e 1J0asfre 

cum se comumcă astfel ca b ·A l' .. T· . tât de satisfăcătoare, încât '. A' ' • .1 s urau spre ng la. 1~ OI nu cunoa- I 
. "1 t i llln III tImp de pace, ma Şl- şfem falsa senlimenlrI/Îfafe şi nid ~ 

Preşuri de cocos şi de iută 

ŞteI'gătoa.re de picioare 

Perdele, state de mobile o~'gamzatll e competen e ~u 1 niie nu mai vor fi transfor- mI trebu.e s'o CllnO'1ştem ~n :zir~7e i ~ 
dISPUS transformarea camlO- '1 mate pentru functionarea cu de astăZI: aed cart' a dorIt nc!'!':t I E!t 

anelor pent~u noul c~rbu-, benzină sau uleiu, deoarece r~zborrl frl'bu~ s~-l simti! fn looM: i Driluri, pluşuri, lurnituri de tapiţerie 
rant, Pe mtreg cuprm~lUl! noul carburant este. cu mult mqO(/T'l'f1 1)rl'srunrlor armelor noo-I it. 
Reîchului se construesc ac- I • 'ft' . i 1 sfre. p{Jnă rdnd va 'deveni 'dornic ii Frânghii de transmisiuni, chingi 
tualmente 25 de statiuni pen 1 mal le In ŞI n genera \ de pace. : • • 
tru aprovizionarea automobi r mai lucrativ decât cele I .şase ierni de războlu, aceasta ;il pentru elevatoare ŞI mori 
lelor cu lemne, care ÎInpa- vechi. iesle desigur, mult pentru c) genera.t"tI"8HM •••• ~"'!' ................. ... 

4;a+z __ ,;; 
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