
6 PAGINI ~ -, . 

Organ de o:firDlore rODlânească 
Inscris sub Nr. 13/t98~ Trib. .rall 

',. ...... ~A~B~O~N~A~M~H~N~T~E~:~ .......... ~I~ ............................ ·I~· ........ ·R·e·d·o·c·t·U·.·l·A .. A .. -.·o·'a·u .. u·IU ........ • .... 
APARE SUB CONDUCEREA y ~ -

Un an , . • • • . • • • • • 150.- ARIlD, Str. P. RlJS(J Nr. 3 
PI, bAn6i, industrii. toate inst. pari. şi pubJ. 10tJO.- UNUI COMITI:T Tlm'soara ll, 'Plata TraIan J'trtr. 2 

Regele şi biserica 
neamului 

. r lJrăm tuturor celilorilor noştrll: 

de Sa'-'r-b· 0'-' ""or]-- - 'II'esele.' 
Moise în deşert Q spinle- I şi emoţionante Însuşi sufletlll .Il ~ liJ.I' 

!!anca cu loiagu/ sliu şi a rz- i bun român şi pasionat iub!lor de 
!(Iea poporului s(lu, a.şa Inalt: trecut, al Ctitorului României mo- I .-----"''''-''''''--~------''''''''''''-''' ...... - ...... _ .. 

S~;~!i;pi~~ec~u n~~~rt~~u~~!:!: i :~~t:~ai!. Iniţiatorul marilor opere Naşte~ea Dom n 1 ee 
trebui sd rc'1s~ânde~ti in 8u-1 Ascultând ~uvdntarea Maje~Lătii .. 11. . .: U OI 
rn$~tat~ lumrna bmefi:fc~to~- I Sale, -- le SImti furat În alle vre-

.i credrnţel adevr'1rale a uneI bl-: muri, tn timpuri "de. slrdlucire voe- . •• •• • v 

oIi a unei biserici ce trebue II dală ' fi' . d 1 1 I Am ajuns eu ajutorul Bu- \ termc al luminii ce a aparut luat naştere: lumea lui Iisus 
'. ",,,)0 ,- n OCUr! un e- pace nului Dumnezeu ca să săr- in omenIre Hrl 

wop1e de sufletele fIIlor el. aşa de mult să se retragă cu gân-' b Vt" _ y • stos, lumea creştină. 
. dul Regele nostru şi si~ti fn sll_1 a ovm mll:~nata sarbatoa- Şi ingerii lui Dumnezeu Azi mai mult ea or!când 

flet SU;âSlll cald ~/ CI~intirii strd-I re a ~aşterl1. ~omnului No· au vestit minunea naşterii gindul nostru străbate tâI-
bune. .'. i stru Dsus Hns.os: lui I1SUS, păstorlIor dimpre- eul minune! dela ViUeem. 

1 . 1 / R . , ,1· Ea 0.0 aduce ammta despre jur, şi ei s'au cutremurat de Pacea de odinioară care a 
muşI ,g a~u . egesc CI amrntti marea minune ce s'n săIăş- V. B- -n ., 

despre fIgurile Ilustre care au cin-' l' _" fisiea cea una ceh s a fost adusă prin naşterea 
stit Scaunul Slrămoşeştei Mitra 0- i ud Aap~oape de doua ~ii de adus şi un cântec admirabil Domnului, de multe ori a 
r' ld 'â d . lP '1; ani ma::.nte. Dumnp.zeu In nE: a s~răb;ltut văile şi colinele fost nesocot!taV de oaw"'nii 
Il mo ovene, Incep n cu OSI mărginita Lui bunătate a tri 1 d . . v d '" .l1l1şat primlll mitropolit al Moldo-" _ u ee!, era vocea plIna e ar păcatului. De multe ori a 

, ' . . . ' mIS pe FIUl Său, Unul Nas- monie şi bunătate a păcii şi f 
vel, contlnuand cu Dosoflel, Vellla- cut pentruca Sa V maAo«tul·ascav b ii. A t ni osl călcată in picioare de 

. C 1 h' I ' . . , ... a une nvo n In re oame. iVi tiV mln os ac e ŞI cu a ~ vcs/lt l neamul omenesc de păcat ce ce nu vreau sa n e eaga: 
erarhi f'i d Y - tit ' Şi înţelepţii din Orlent, Ma "Mărire întru Cel de Sus şi 

: 1 n ca paca u a ros eme- il 1 -
Inlr o prezentare desi!vdrşiiă, Q_. lia lumii şi el face rt vaglt şi g au p 8C_at ca 8a caute pe Pace intre oameni bunăîn-

tdt ca fond cât şi ca formrl, vt1dind I azi. ~ ~~ul lmpar~t al IadeilorJ voi re" ..... 
sauantll docllmentare şi expresie li '1' ~ v fundcă au vazut Steaua Lui Vechiul Testament vorbia 
terarif _ Suveranul a arătaf Înal-. I,sus seet'a nascut in Vitlee- la Răsărit, un singur om s'a d'ni ă d 
ia misiune pe care o are Biserica! D!ul lud ,atunci cA.nd Pă- tulburat de vestea nouă Şl o 1 oar espre domnia lui 
în orgnizarea de Stai şi f'tJspunde~· rlinţi1, Lui, Mama ~a ŞI cu 10· acela a fost Irod. El a vărsat Messia, caracterizată mai a
rea covâr.şitoare ce revine condll-' i8 f, 8 ~~;ldU8 ct~tsanisle inscrie Sânge nevinovat, sufletul lui les ca şi o domrue a păcU. 
cătorilor Ei: n "lJcar~ e ce a e e roma- plin de păcate n'a inteles, că Ea a fost realizată 

"Notiunea de creştin se confun- ne, in urma decretului ce omenirea a luat un alt drum, Noi astăzi ridicăm Imnuri 
dă în trecutul nostru cu aceia de l-a lansat Impăratul Augus- drumul dragostei şi al păcU. d la v A 'f 
Rom<1n". tus. c:. M .. ăl v •• d St e s va Manhll,orulul No-

",?l agu c aUZIţi e ~anR t I~ Hri tRil 
Planul Providentiei divine strălucitoare au ajuns până sru ~sus. sos, ug n-

"Toale in/eresele României şi ale 
Neamultli romdnesc, sunt şi in/ere 

discursul Suveranului noStru sele Bisericii. Biserica, apărând 
la solemni/atea inuestirii Romdnia şi Romdnismul, se apără 

mitropoliti, dar cuv.1nlarea .pe .ea fn!ăşi", 
este plini1. de aceste minu~ ŞI intr un tnf/ăcifrat apel, Augus-

a fost ca Mântuitorul Lumii la Ieslea din Vitleem şi cu I du.L ca dIn inălţimile cere
să se nască In Vitleem, pen- darurile lor, s'au închinat În I şU, să ne mlluiască şi să ne 
truca să se împlinească pro- faţa lui Iisus - Fiul lui Du~ 1, ierte păcatele, să ne mântu
feţiIle. nezeu, Mântuitorul LumIi. I fască de cel rău de cel vic-

Şi Dumnezeu a trImis ItI- Contemplilnd naşterea sfân· 'Iean, pent u ~ 
mU semne vizibile. pentruca 1 tă, citind cu atentie onvln-! r ca sa avem pace 

. perle oratorice, aşa cum ne-a lui orafor şi-a manifestat dorinta 
'111it Majestatea S~, din primii ca biserica noastrif si! fie o biseridJ. 
ai domniei şi până astăzi. VIe, care si! ia parte cu toaM ci11du 

să la cunoştinţă. Steaua lu~ tele sfinţilor evanghelişti sÎm I şi linişte t II 
minoasă care strălucea în de! tim puterea vietii divine, -l' Naşterea lui Hristos 
părtăr1 mari, era semnul pu! observăm cum lume nouă a Să Vă fie de folos ••• 

există importantă festiuitate ra la viat de toate z '1 1 _ ona!ă., fie la ziua cdrt
ii

, fie la . a . le e a popa .. ________________ .... __ "' _____ :... ___ '''''' __ ''' __ 

. t't ,.. 'l't f" rulUi romdn - "CifCI pe ldngd os-sau zns I u Il mI Iare, a-

'('(jiubitul nostru Monarh sd nu Iaşii cu armele, care ne apărd cu Fro" nlul Aena~ler" -II- Hatl-o' na' le- a . d s'o 
, epocale discursuri, meni- trupul lor granita şi la care ne '1 a u 

li! fie eternizate in istoria româ gdndim totdeauna cu nesldrşită - • - '... -'-" 

. Ca un model al genului, Idragoste şi recunoştinti!, trebue tn tarii o noua vlat~ 
,elogiul '(lcul de M. . l' '" ă l' v' '. 

Regele C 1 II B' .... orIce c Ipu S Im aparatl de ostaşII , arD, ISeT/CIi Şl con fI . , . - " 
ei, fntrece fn Irumu- su etulul'. . S'a. împlinit un an 11e]a 1n'l naţional, de rezistenţ:l şi azi şi ele fncadrate in mişra-

: tot ce s'a spus fn astfel de îm lată Îndemnul patriotic şi simbo- fiinţarea Frontului Renaşte- strângere a l'ându!'ilol'. H'a rea F. R. N. 
lut adânc creştinesc, desvăluit cu a- rii Naţionale, izvor:H din n('-! trezit la semnul făcut de ,1. Ideea elitelor muncii, pusă 

b cuvint I 1 t ~ cesitatea de a se pune CalJ;'!t ~ S. Regele, simbol nI uni1~\ii în aplicare prin rnec,ani"'mu! 
, ee rega (', pronun ale I Mia emotie de cc'1tre Marele nostru . '" 
oorfum de crauinici se vlidesc I S vd' d . b '. f ., desbinărilor politice de oJi-' Neamului, in jurul Căruia politic al F, R. N" !'ep.-ener(la-

. ' ' uueran, sa In noUl ucuru n mi·' . f tX"d' f t] ă ' IUJmal sentimentele de adora-, " . moară ŞI a se erea ',In ~I\!g-Hr ac as tlZl ZI "oate or e e Z vIaţa noastră ~;ociaIă, iar 
ce le are Regele Ţc'1rii penfru mIle noastre ŞI deschlzdnd lumrnoa organism politic, o sjn~ură vii ale Naţiunei. încrederea breslelor în 8e(·st 

Neamului şi slujitorii ei [se ci'1i pentru uiitor. ideologie şi o ~ingll1':l Jll0tO- Guvernele eşite din ~ihul organism, adu~e solutilln:Ie 
fn culori vii 1, V,1LERIAN I dă. Frontul Reua-;;tcrii r\a- Frontului Rena:3lE'I'ii NRtio- şi prefacerile cele mai patri-

I tionale, constituit sub ans- nale, cuprind IaelnIUi.. elc- vite, în vim;.a mundtorească 
.".,~"".-----------..... --..... ---..... - ........... - .... j picii rege şti, a tnmhnlllh~hht mente politice din toate par- şi profesională. 

1 dela început, ('u nn eni ilzi- tidele de odinioară; o Rde- Intărind familia, nucleu 
I asm în care vib!'IUl ceh' mai vărată minune, o profundă al stărilor sociale speeific 
I patriotice sentinH'nte şi {'{']e transformare a vietii lolitiN' româneşti, Întăl'Înd credinta, oale clasele sociale 

au datoria să 
mai frumoase nădejdi ele dela noi, atât de sectară în sprijin din strămo.,i fiI aspi-

c b mai bine pent.ru tară, tont (' trecut. ratiilor noastre naţionale, 

S
· U ,ener~iile şi inimile româ- "Ţe ingroze$ti! splllleR d.c lucrând pentru prop~l~irca 

_, ne\t1. .. _. .' c~lrand d. C. G1Ure~('n,. ~YJ1- obştească şi propo\'i!dnilld 

I 
. Este lllsaşl Rolldal'ltatpR nIstrul F. R. :N., gandm(lu- ajutorarea sem~nllll]i în ne

natională, care se închNta-;l te ce ne-ar fi putut aştf'pta, voie, F. R. N. ndnre o nouii . ' 

pt I şi se ridică, dig de H~în\'ill!'\ dacă războilll ne ;:ă~(la fot viaţă românea~căt în (':'0'(' 

., i îI~ fata primf'leliilor ce an~H'- t~pă~ţjti !~1t~'O ~Hmi'i de pnr- ,cele mai frumoase insuşiri 
. I nmta tara .. E~te . I'~?, .,Ul11"(l tJ~h:" ll~vt'aJl)Jte llltre . ele, ~-. ale noastre sunt pusc in s]uj 

A t A t' , i în cuget ŞI slmtln'. care a vand fl!'>care o nnnl1lltă pa- b ţ'- ," d", 1 " lDZeS rarea rma el Ifăcnt totdeauna 1ăl'ia ţării rere în ce pri'lt'~te pn1itirfl .a aIB, lIla~ll,ate, va Oll-

scrie la bonurile 
" ••.• I noastre, în vremuri de grele externă şi anumite lL'giHllri". fleate la ma~{lmllm, p<'Jl1ru 

~ ___________ "''''''''''''''''_''' ................ ! inrcl'ctiri. lns.tlll'·rui }If\';fnl l\H norit ăţile ctnic'c sunt binele tuturor. 

.' 



2 FRONTUL DE VES~ 

Informatiuni Do1a 
Sotul Nu se pl'ea gră-

beşte tatăl tău să ne dea ză-

JJ 
Duminecă, 24 Dec, 19~j ..-

Cupla ODJului conl,' 
Cu 

La Preşedent1Q Consiliului de Mi 1 Regale, d-l Teo/il Gh. Sidorovici, strea. 
nişlri s'a oferit un ceai parll1men- ,1 C6mandaniul Străjii Ţării, 1. P. S. I SotJa - De ce spu~ nst a? 
tarilor de d-l Consilier Regal Gh. Irineu, Mitropolitul Moldovei, 1. P. I ~e da mereu câte putIn, O să 

para=ililor 
;. Rege: 

T P C ··, S B M' '1 Adi 1 . tI-o dea tn rate. ătărescu, reşedintele OIllJllLUlul • dlan, Itropolrlu r ea u !Il, Sotul _ Da. Dar eu te-tun 

Una din bolile cele mai pericu-l tru a combate flagelu) poa!( ;litul 
loase şi Infricoşetoare care ame- I coronată de succes. Expeli; fl'le. 
ninţă omenirea este paludismul, ca- : trebui să facă să inţeleagă ~ !orez 
re este transmis de anolel. Intr'un 1 cuitorii ignoranţi dela ~ali ;,mlJill 
mare număr de regiuni. atât in clI 'mic nu e mai rău decât Săp,: : tele. 
ma tropicală, cât şi in cea nelro- i puţuri, de şanţuri şi de şă: Sul SI 

de Miniştri. 1. P. S. Vis ar ion, Mitropolitul Bu- luat de nevastă dintr'o dată. 
Au participat la acest ceai toti covinei, r. P. S. Ni/on, Mitropolitul 

membrii Guvernului in frunte cu Olteniei, P. S. Episcopii Tomisului, 

domnul Consilier Regal Gheorghe Argeşului, Clujului, Bdltilor precum 
T ăfărescu, Preşedintele Consiliului şi reprezentantii celorlalte culturi. 
de Miniştri, 1; P. S. S. Palrtarhull Deasemeni d-nii prof. C. Stoices

Nicode~, d-nii Consilieri Regali dr.1 Cu, Rectorul Universităţii, praf. 
AI. Vmda-Voevod, prof. G. G. Mi- 110n RiJducanu, Reciorul Academiei 
ronescu şi C. Argetoianu, baron de Inalte Studii Comerciale şi In
Sftrcea, mare maestru de ceremo-I dustriale, vice-preşedintii şi biurou 

nii al Curtii Regale, Mocsony, ma-J rUs Senatului şi Camerii, precum 
re maestru de vdnăloare al Curtii şi membrii Corpurilor LegiUItoare. 

.-~~~~~~~~~~"~-~--~~-~------
rC"';d~"'u"r·"'I·"'I"'e·"I~;~~;;;;;;:':;;:l 1. ferate şi cele mai ieftine i 
, de CrăCiun Ia Drogueria : 

1 Voj~e~& Weisz i 
i Ptoprietar: Ladislau Ordelt i 

Supers1111J pical! şi temperată, s'a constatat I căci anofelul are obiceiul d'l 
Intr'un cerc se vorbea de super- prezenţa acestor periculoşi para- I In apele stătătoare in cari 1: 

Sliţii., ~iti şi s'au făcut sforţări, prin di-! "Voltă larvele. Mai trebue ca ' 
_ Crt'd In influenţa unor anu- I ferite mijloace, ele a impiedica pe: rii ţării să tnveţe să org<' " 

mite obiecte, declară un spiritual II cât P?sibiI propagarea lor. I crescătorii de peşte, dci el:, 
cântăret. Astfel chiar in ziua nun- In msula Ceylon, aşezată la ~ud- i cru cunoscut că un anumit· 
tii mele am spart o oglindă. estul extremităţii Indiei engleze,l de peşti se hrăneşte de Pf;' 

Asta tnseamnă şapte ani neno- se găseşte deasemenea ţânţarul pa-I ţă ca larve de ţânţar. T~ 
rocire. '.' "- ludismului, care aici e "Anopheles asemenea să se poarte grijii 

Şi n'a dat greş! culicifacies". Numeroşi savanţi fac dea cea mai bună scurgere t ~'" 
_ Cum adică? cercetări pentru a găsi mijloace stătătoare şi să se planteze ~ !:"'~' 
_ N'am divorţat decât după eficace permiţând lupta contra a- i ginea lor plante ce dau '~' 

~apte ani. cestui anofel şi.tn acest scop dodo ,i multă. In afară de aceste r. 1:, 
rul Gunasekere, bine cunoscut in doctorul Gunasekere speră si 

l:.a UD proces de dIvort acea ţară, a stabilit un program I gă scopul propus, învătând ~ 
. destinat să fie aplicat in câmpiile 1 cuitory Ceylonului să între!, 

- SolIa d-fale e. gata .să se Îm- Ceylonului. _ El propune ca imu-I ze chÎnina în condiţiile prn 
pace cu d-fa! Ce al de ZIS? fnlrea-, la să fie lmpărţită !n diferite zo· de Comisia Pahidismului a \ 
lJ~jude~titorul sotul. 1, I ne, pentru. a rep~rti~~ bine acti:~- J lăţii . Naţiunilor ~di~ă, î~ moo 

PrImesc condamnarea. fI! rti- 1 tatea. NU-ŞI face IlUZII asupra dl!l- I vcntiv - o doza ZI Imea de, 
spunslll resemnat. cult!ţiIor cari se vor prezenta. El', me 400 de chinină in 10t tim:, i • IAD. aUL. IEGINA MARIA 24. Telef.n 14-23 : 

_ .................. - ............ '111_ .............................. ..: CA d b Ci J I 1 
----------~~~~"--..-----~-----l g;;:e e UD u e e-

atrage atenţie că sforţările făcute: 7.Onului frigurilor, iar penti; ,s. 
In vederea combaterii anofelului j tamentul propriu zis - o de: 1 •• 

vor trebui să fie sustin~te de nu-; nici ~e. 1 gr~m până la 1 gl<: ,m~~ 
meroase persoane care sa se ocupe' de chInină, timp de 5-7 llk 

exclusiv de această chestiune; el; Gratie programului stabili! 1
~~~I:;:·;;;u;:·D I 4 fll pur"Uorllor de I A.: In toate dimineţile eu vreau 

bll~'61 lIbere să beau cafea neagră, iar soţia au lIoalt c~asuri "marcă '" .. 
ren umilă" de buzunar mea vrea ceai cu lapte ... 
şi brăţare pt. doamne Se atrage atentiunea celor B.: Şi ce faceţi? 
şi domni, asortlment interesati, că actualele bilete A.: O. noi ne inţelegem de mi-
bogat la libere pe autobusele comu- Dune, bem amândoi ceai cu lapte. 

CULUm A" H "HTm" n n nale în mod irevocabil lŞl 
HII H H pierd valabilitatea pe data Ce·' aşteap1d 

bIJutier, de 31 Decemvrie crt. Prin ur 
Arad, Palatul MlnorJţilor 

E:::ICa.c-=::a::::':::=-:::'::::::U::::a&::'IOeA I mare, pentru anul 1940 se 
vor elibera noui bilete libere, 
iar persoanele interesate tre
huie s~l-şi înainteze din vre-Ati semnat 

- Inchipuieşte-ti, sotul meu de 
trei zile n'a mai dat pe acasă ... 

- De i s'a fntdmplaf ceva, JIIU 

şliu; dar vai de capul lui ce o sd 
i se tntdmplc cdnd o veni acasd ... bon U -1- P t I II?-e cererile re~pecti~e Direc-

... • \ ţnmea Intreprmderll Comu-
I Ad Oraterle elocvenid Înzestrare. na e, urm~n A ~ceeaşi proce~ 

• dură ca ŞI pana acum, -Ei, cum s'a terminat 

~~'-""-~-~""-~-~~ procesul cu individul al că-
Ilrr:~e 'i . n 2 = ee,. ',,1 rui cArne te-a muşcat? 

'1 ' '1 - Avocatul adversarului URA N 1 A meu a convins pe judecători 
că eu am muşcat câinele. 

afirmă deasemenea că spt'sele cau- 'şi a tratamentului cu chiniGi '[' 
. . ă d C .. P 1 d' :;1111 xate de aceste lucrărI, care tre- 1 scris e OInISla au i,-

buesc reinoite tn mod periodic,' doctorul Gunasekere ~peră , :t a~ 
sunt foarte mari. ţelul ce şi·a propus, de.a: .,pua 
Totuşi doctorul Gunasekerc pre· Ceylonul de flagelul paludi,:: \irel 

tinde că metoda indicată de el pen (107).'~:: ~ .. ~---------~ .. _---~---~ 
,f!fIF Frecventat! numai cinematografele unde se rol 
cele mai superbe şi cele mat amuzante filme. 

La Arad: Cinematografele "COR~on şi "URAtiIA' 
La Tim~~oara: Cinema10grafui "CAPITOL". 
La Oradea: CinematografUl "URANIA'·. 

... _------------_ .. _---~-----~ . 
Instructiuni pentru aDlicarea Decre 
lui Lege Drivitoare la unele măs 
elceDlionale referitoare la vasele 

merciale sub Davilion Roman 
Vase de .Dlure "Cinematograf de., premierăH Telefon: J2-!t2 ___ ~_,, __ ,, __ _ 

E jr 7i5Ti5 "---,,, Ministerul Aerului şi Marinci co- cât in zona şi pe durata Apr: 'raI 
Programul senzaţional de Crăclull lIn I,,(('n (on'ru munică următoarele: Ide Ministerul At'rului şi Mar'" 

Luni, Marti " Miercuri dlzfn'trlfl 1. Armatorul va cere, in preala- 4. ~ăpit~niile de porturi .r.' "':; 
Matineu la 11.80 jbiJ l\Iinisterului Aerului şi Marinei me ŞI fluvlale nu vor permlli, ,,~Iec 

5 t I B Inl1"o prelegere iinlHă la Socie- prin Direcţia Marinei comerciale, carea vaselor maritime sub:, Ba e r g e n Il e e r' I 

tatea de Ştiinţe natllraie din autorizaţia de a navlosi vasul in a- Hon român, decât dacă au ,ar' ·:~-TI 
SC'I"C'k.cnberg (Frankf'l! t ,Main), pro numite zone în afara apelor terito- re in acest sens dela Mm.. , 

In acest IIIm senzaţional, fesorul Prigge a făcut cunoscut că riale, indicând aproximativ şi du- Aerului şi Marinei (Di~. ~!r \;~~!, 

H 
dublat de un mare suc- I ştIinţa germană a imu,li,,'irti a reu- rata călătoriei, de asemenea va co- Comerci~k) şi \'a comUnica Ir.' ~'l e, 
.es de il ari t a t e cUI)' '. 1\' . . C ' 1· i!l ut, 

ANS 
şit să cunoască mai exact bacilul munica suma pentru care a fost IrCcPel l,arlilel omerelae '1 'ALBERS dizenteriei. Mai depar;~, s'a lijuns asigurat vasul. Ministerul Ael'Ului riie şi sosirile vaselor sub pa;~~i~ 
Ia preparea unei 10 '{jll'~, prin care şi Marinei va putea aproba cere- român pentru apele streine. , '"UI 

Be desfăşQară starea Blarmantă pe lolul mexlcan, care este .., 
Eldorado-ul contrabandei de stupefIante şi pentru lnpiedeca- se poate combate ~i neutl'ali:r.il vi- rea, ţinând' seama de zona în care I ,(\re 
rea aeestei, esto trimi. SfR(jINJlJl DffRY din Chicallo. fu.sul bacilului. Nonl vaccin a pri- se va face navigajia, de durata că- Vase fluvia e '':iei 

.Il'fNIIJRI f' lllPlf §lN14TION4Lf cu gangsterii mIt numele "Eta". ' jlătOriei şi de ,valoarea asigurării 1. Vasele fluviale sub pavilic: j căI 
Chleagou-lui. Se 1· ~ t '" C vasului. mfm pot naviga fără nici o' ,:tu li 

DANS JUDfltS, S8 descură cu o egalitate uimitoare CaD IOUa eoos ruc 18 D- 2. După ce aprobarea Ministeru- rizaţie pe Dunăre dela Mare ',: ]'.theâ 
din cele mai riscante situaţii, 

DalUlul RI·n<maln·Dun~re lui Aer. ului şi Marinei a fost obtl- la Baziaş şi apele interioare 1r. <ci., Ipre hazul PUblicului, (Hre ~H urmftrl ca In· O '" 

L
tOrdare HUS', IUm ale (arUl sune senZftUOnHlel. 111 nută ŞI după ce vasul a fost nav· Siret, Bega). '01 IL 
opresc resplraUa. Repr. Jo, 17, Hur; şi "130 Lucrările pentru Canalul Rin-Ma-1Iosit, armatorul va depune la Mi- 2. Vasele fluviale care dori' "iste 
- - -'. ;!I in-D~~drţ, destinat să procure, ?er' n!stirul Aerului şi Marinci prin Di- naviga în amonte la Baziaş ili ~;Pă ' 

~, .. -, -- __ _ _ ii~ ma~leltă0 legă!u~ă :;od~rnă ŞI Im- recţia Marinei Comerciale următoa l' pleca pentru un port bulgar ,1n1ăr 

.~ 
" ••••• A •• A •• A. •• A •• Ao.Â ...... .t...1o.A.'I ••• 4 •• Â •• A •• A.-~.4.~ ... -.".A •.• : p.or an cu tarI. e In. udest, co~- rele: a) Copie legalizată după con- jugosIav, vor trebui să păstl'tZi -.lJl 

~ ---------- --......... ---- lllluif. Const.rucţla marilor baraje, tractul de navlosire, şi copie după I torizaţia Ministerului AerulUi} ',~ a 
de o mare Im.portant~ pentru re!,~~ poliţe de asigurare. b) O declara- l'Îuei. In acest scop armalOrt 'll~ t! Cinema CO IISO Telefon 20- 65 '" lare~ .cursuiul superl?r al D~naril, ţIe p:in care armatorul se obligă a cere in prealabil Ministeru~ui: 

l'o:II -------------____________ ~ a ŞI mcepul. La ~aln, st~vllarele a.nga]a vasul pentru o altă destina-IIui şi Marinei, prin Directla~' 
M Prezintă cel mai frumos cadou de CRACIUN IIJ. sunt de acu~ termlllate; UZinele de ţIe sau alte transporturi de mărfuri nei Comerciale, autorizaţia Ci 

:.II Onoratului public: lIiiIo.! fortă ~oto:tce, la cari se 1.llcrează decât cele prevăzute in contractul I navlosi vasul in anumite ZO;:i D · M I LIH b- ..,.; d~ dOI an~ sunt pe sfârşlle. Pe de navlosire, pentru care î s'a dat afara apelor teritoriale, ind:· r. 
~. Un superfilm francez de : arce er ler ~.' dIstanta Nu1'1lberg-R:~ensburg s~ aprobarea, de a nu contracla dato- aproximativ şi durata călit" tUc 
..... , , ..,; fac fn prezent lucrarile pregăt l- rii asupra vasului şi că se obli t511 a deasemenea va comunica; Col 
:.. a,; toare. v('n~ .cu vasul. î? ţară ~a prima dis- ! pentru care a fost asigurat" M III-t !l!!;QI1Jl'!'!!I!ISW'!!S!JI~Ol!Ii3l1SlW~W!AO!I!llIQIIt/,II;!Il pozl~le. a Mml~teruIUl AeruIlli şi I Ministerul Aerului şi MarlJli 

M .. ICI · b ~ Marlnel. c) Pe timpul c1iIătoriei ar- putea aproba cererea ţin~nd 
;.... ~ fi e e mal une R matorul va comunica Ministerului ma de durata călătoriei, de n~ 
;:: ..: 1. . . a Aerului şi Marinei prin Directia rul vaselor fluviale eşite din', r , 
~.:. ~.'. i U I n uri s l\farinei Comerciale: portul de ple- naţionale şi de valoarea asiF " 
~ " ~ I li c.are. şi ~ata plecă~ii, portul de des. vasului. 
,. ~ ~ tmaţle ŞI data SOSIrei in acest port, 3 D ă harea Miniii' Ip W "": ~ h~ din recolta ~ d t .. ~ . up ce apro ' ao'" .... iii '1 rac IU I a a SOSirei ~n apele rom~ne, eve- 1 . Al' 'M inei a fost '," Q iIIII Ir- CU, ....:. D y prOprie!cu~- (! nimentcIe extraordinare In timpul UI ă e~u:l il ar 1 a rosi: Iad, 
~ Vc..R.4 KORENE ~'I păraţt IeftIn, N călătoriei (blocadă, reţineri vizite). nu~ ŞI up ce vasu Mi~' 
.... .... n uma 1 1 a 1( " '10Slt, armatorul va depune . !4t CHIlR.cF.S lJJl.NE.€ iri.: AI I 3. A.gcnţlJle de ~~poare nu pot rului Aerului şi Marinei j>rW,' 

i4 PR1NllJ€ TROlJBETSK9F :.1, BH9ndru De6b ti navlosl vasele maritime decât dacă rectiunea Marin~i Comer~îal~~;, 
!AII ..,.. fi u un I armatorul posedă autorizaţia Mini- toarele: a) Copie legal!zala" 
...... şi Corul Ca:acJlor dela DOD ~ i Arad. f sterului Aerului şi l\farinei de a contractul de navlosire şi cOp!' , -----.. --wD---.. -------~ a ~~~·5~· Vulcan iPărăsi apele nationale, deasemenea !pă, polita de asigurare. 1 · .* .. y.* .. V •• y •• y ..... lf .. .,. , .... ..-....... y ................ y ......... ..-."-' ~~ ... _~IIi5IIIII\i;i!illI\eIhm=mnavlosirea nu se va putea face de- I (Continuare în pag. 5--' , 

~\t\ 
~ 
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FRONTUL DE VESt' Duminecă, 24 Dec. 1939 

~~---------------------------------------------------------------------------------------------------~. 

Stiinla si doctrina militar~ 
Cu prilejul înaugllrării noului 10- Ştiinţa militară cste la fel pe tot 

al al Şroalei de Războiu, M. S,' globul. Aceleaşi principii de ştiinţă 
~f~rle a arătat că rolul acestei in-' milital'ă se Învaţă în şcolile inalte 

lAi subscris la bonurile 
de inzestrare? 

'~i;utiuni este ca, Împreună cu Ma-I militare din toate ţările, progrese
f\'le Stat Major al Al'matei să ela-: le fiind indată adoptate prctutin
ooreze de aci înainte o doctrină dcni. Ştiinţa militară însă nu este 
ll1ilitară specific românească. Inal· deajuns pentru a învinge în răz

'!ele institllţiuni militare de mai boiu. Mai este necesară o artă spc 
'!iJl sunt deci preocupate de O pro- cială: aria militara. ştiinţa milita· 

Fă-ti datoria către. tară; nu' Până la 1 Martie 1940, dO D nul din sediile Băncii, Na,~u-
lăsa pe mâine. ,bânda este de 5.25°/. pe pri- nale, administratiilor finan· 

Fă-ti datoria şi subscrie' mul an. I ciare, Casa de economii, lu-

ră ne Învaţă să fim tari, dar numai 

pentru înzestrare; fă-ţi dato I Nicăerl nu veti putea ob- stilutul de cooperatie, Casa 
ria de a întări astfel rezisten' tine o fructificare mai im~ de Depuneri; cu 970 lei ob
ta tării; aceasta ne-ar putea' portantă, în conditiuni atât tii un bon de 1.000 lei. 
scuti de sacrificiile de sânge, I de sigure. Bonurile pot fi lombarda n 

pe care trebue să le facă azi \ Termeenul de rambursare I te cu 15 zile înainte de ex
alte popoare. I este de 3 şi 5 ani, plus talo-' pirarea termenului lor, pot 

arta militară ne arată C/lm să {:m 
mai tari decât -adversarul, adică 

('UrIl să indeplinim conditiile spe-
ciale pentru a-I învinge, folosind 
toale împrejurările şi resursele p~ 

I care ni le oferă specificul militar 
românesc, 

Vei spori astfel nu nllma~: nul fracţionar de 30 la sută servi la valoarea nominală 
siguranţa tării, dar şi sigu-' şi 20 la sută, pentru bonuri- pentru plata impozitelor, ta
ranţa bunurilor tale şi v;Ho~! le emise pe 5 şi 3 ani, - ta- lonul reprezintă o depunere 
rul copiilor tăi. i Ion ce poate fi încasat.. după la vedere cu dobândă de 4.5 
Cumpărând bonuri da b·', & luni dela emiterea bonului.lla sută, - dobândă excepţio 

In adevăr, un popor nu se poale 
prezenta în fata adversarului său 

mai tare decât el din toale puncte
le de vedere. Fiecare popor îşi a
lege pl'În instinct şi experienţă, un 
anumit factor militar, pc care-l des 
voItă şi care în trrcut ra dus la 
izbândă. Astfel, unele armate pun 

zestrare, vei fructifica in mo: rn nal de mare. 
dul cel mal sigur şi Ulai a- i BONURILE SUN:! SCUTITE I BonurlIe pentru Înzestra-
vantajos, economiile tale. l' DE IItJPOZITE I re reprezintă cel mai prac~~c 

DOBANDA MARE La aceste bonuri, nu veţi, şi patriotic plasament: vă 8-
Aceste bonuri produc O do, plăti n~,ci un fel de taxe sau i siguraţi economiile. intăriţi 

bândă de ~ şi iumătate la I impozit in prezent şi viitor. . forţa armată a ţărU, consolf-
sută. PrezIntă-te chiar azi la u- daţi pacea. 

accentul pe armament, altele pe mo ~--".----------------'----------'" 
raiul trupelor, pe folosirea terenu- ~~~~Ja'{r;::;,:ra"c:'O~~Jr.\1~';;;'~';;;'~1'81~r.;,'1J"E\1~r;:s, 
lui, pe efective, rapiditatea mişcă- ~1§.i~~~~~~~I8~lo.S~S)S~S~6~8.(@.«&~~ 
rilor, etc. @] (§ 

Este deci vorba de a alrge, în l'a @l] (ţ0 
,S. Regele Carol alU-Jea port cu tradiţia războinică a Nea- @1 DACA DORIŢI UN COSTUM @) 

duce fi- mului nostru, acel factor militar, @] elegant şi de primul rang ~ 
, la o iînportantă intărire a a- prin care de atâtea ori în cursul @1 adresati-vă croitorului t@ 
: 'rii noastre naţionale. ' veacurilor, ne-am putut apăra şi in @'] lŞJ 
Pentru ca ctitorul care nu este vinge pe duşmani. O chestiune deci r.::'I'\ f@} 
iliarizat cu aresle chestiuni, dar vitală pentru apărarea Natiunei ~ C S o N T 

:e are datoria să le cunoască, - noastre. @l1 , " " .: : t@1 
pnată pătrunde pe deplin covâr Marele Stat Major, cuprinzând ca t0l [@ 

':'~rea importanţă a acestei pro- pacilăti de cea mai Înaltă valoare, @l [@J 

Bumbaculo 
marliJ. de ex
port din Juge
slavla 

BELGRAD. - C~ un capital de 
1,1 milioane dinari, s'a rnfiintat de 
curând o nouă societate sub nu
mcle "Jugo-Panuk" cu sediul în 
Belgrad, care va avea scopL~1 ră
spândirii cullllrei de bumbac in .1u 

':ne, cuprinsă in cuvintele rostite oferă toate garanţiile că va şti să @l1 ~ 

'\l g. Regele, trebue să facă deo rezolve în cel mai potrivit chip, a- @'1 A.rad, Palatului Băncii Ro- @ aceasta, societatea se va mai ocu-
tirea fntre şti in ta şi doctrina mi ccastă problemă ce condiţionează ~ ma A ne.,"tl'. Telefon'. 25-69. ~ 

goslavia, şi protejarea exportului 
de bumbac în Germania. Pe lângă 

, , . t t ă' lă ~ " ~ pa şi cu expol,tui de millercuri, de ,:r~. CXIS en a noa str natlOna , r.::;:( "'" 
~_. __________ ~_.-. __ .-. __ .-.._''"'"_ ~ ~ produse agrare şi cu imporlul dc 

@ll nm produse germane industriale. 
onsldtulrfO (fCoffnfOS(illn prflto,a @&@jt§l@l@@~@J@1IDi@j~@j@@1~@t§3L§j@j@51@1(Şj@ 
d·loi rfzldenl fet!GI dr. A. nOf'a 1 d Ţ - , · 
Slptămâna trecută a avut loc o \ Prima subscriptie a făcut-o d nere erea' arll 

I 're consiătuire .cetăţenească fn rezident regal dr. Alexandru Mar-
'lai Rezidenţei Tinutului Timiş, i ta, semnând frumoasa sumă de lei Constituirea 110ului guvern .. , sub 
:are au participat şerii institu· 1100.000.- preşedintia d-lui Gh. Tătărescu a 
~:lor publice în frunte cu d. {lr. I Gestul d-lui rezident regal dr. tost salutată de intreaga lard cu o 
. landru Marta, rezidcnt regal, Alexandru Marta, este măret şi vddită multumire. 
Ilie Lungulcscu, preşedintele Cur drept pilduitor. D. Gh. Tdlărescu este omul tn-
de Apel, d. dr". Ciupe, secretarul cercat al ţării, sfetnicul leal, care, --,-"-_ .... ,,,'"---. iral aI ţinutului, d. coL Popo- oriunde a fost chemat să muncea-
,prefectul judeţului, c@nducăto INTREPHlNDEHEA COMUNAL\ scă, sau să conducă, s'a considerat 
Drganizatiilor profesionale în A MUNICIPIULUI ARAD fn serviciul coma11dat şi a realizat 

~,Ie cu li. Adrian Brudariu, deca cu holărire şi tnsut/eţlre, tot ceea-
1 Baroului avocatilor din jud. A V 1 Z ce se aştepta de/a d-sa, fi'îră sd pu-
::~,Torontal şi alţii. Proprietarii de casă mai jOţ men nă in cumpănd sacrificiile perso-

intelegere, d. Tdtărescu 11U are du
şmani, iar adversarii politici de 
eri ti respec/tl, şi de aceea poale 
sd aducd totdeauna linişle şi des
tindere. 

Are deplina tncredere a tărif. 
Are deasemeni toatd tncrC1ierea, 

slrăini'1tătii, care a primit cum nu! 
se poate mai satisli'1ctllor, vesiea 
chemării d-sale la cdrma tării noa
stre, In aceste vremuri grele. 

Spirit pacific, patriot ac/iv care 
pune apdrarea hotarelor Inainte !Winla a fost deschisă de către ţionaţi sunt rugaţi ca In termen 1 nale. 

;!ffect al judeţului, care după de 48 ore să comunice Dircctiunri FIU al bravului general T(1tăre- de orice, Inlreaga activilale a pri
\llotă pe d dr. Marta, rezidt'nt Intreprinderilor Comll!lal~ Ar'ld, I seu, d. prim ministru este pătruns mu/ui ministru, toate gdndurite şi 
11 mulţumeşte asistentei pcntru str. Mucius Scaevola Nr. 9-1.3 8- de tot ceeace fnseamnd mai inalt 
, , , . viaţa sa, sunt i,denlilicate cu idea-

l't1t1pare, făcând un scurt expo- dresa lor, tn vederea înmanuării ci noţiunea "a servi Patria". Infdptui-
" . . '1 d 1 d' I t t t lurile N atiunei noastre. : ..,upra situatiei generale a ţă- taţiilor la desbaterea apehlrilor I"l e -sa e In recu, pen ru n-

.. :"~fsează un apci călduros po-I Înaintate în contra proceselor yel'- zeslrarea armatei şi fortilicarea De aceea, M. S. Regele, poporul 
"Iei Indemnând-o să-şi facă da bale de impunere pentru taxa de yranitelor, sub tnallele directive a· nostru şi opinia europeană, au tn-

1 către ţară, subscriind bonuri canal şi salubritate. le M. S. Regelui, nu se vor uita credere tn energia, priceperea şi 
l'l1l inzestrarea armatei, 1. Văd. Weisz Samuil şi s. 1. niciodafi1. patriotismul d-sale. 
"~neând cuvântarea d. col. Po- Kornis Martin. Armala şlie ci1 are t11 acest om, AL. BOGDAN 
,ci aduce omagii M, S. Regelui 2. Sot.!. Sandor Ivan. tn vinele căruia eurge sdnge de ~~_"'"_""~_. 
'~III, fiind !ndeiung ovaţionat 3. Sot. l. Toth Francisc. brav oştean, un sprijinit ar de te-
'~stenţ!!. 4. Lichtmann Francisc şi Licht- miu. 

lrJpă Incheierea a mai multor mann Elisabeta. ' Functionarii publici văd In d. Td 
:btări, ia cuvântul d. decan 5. Soţ. lui Szab6 Valentin şi co- iărescu pe ~eful administrativ se-
"lJl Brudariu, care arată că, pii. ver, dar drept, care nu fngdduie 
'~iil a donat recent pentru ar- 6. Soţ. lui Breitmayer Iosif. neordnduiali1 şi necinstea, dar in-
')151).000 lei şi asigură că şi de 7. Breitmayer Iosif. i ţc/ege ca slaiul să respecte munca, 
~ aceasta membrii îşi VOI' face 8, Soţ. lui Izso Ladislau. I drepturile şi meritele fiecdruia, a-
~a. 9. Szekely Emeric. răldnd omenie fatd de slujbaşii săi. 

""" 10. Gockel Alfred. şi tăcând toate stor:tările pentru 
Dt. BA.CHIlGIJlN 11. Turno Francisc şi soţ. lui a-i ajuta fn nevoie şi a le fmbună-

• ~df Liptai Mihai. tăţii traiul. . c tfentlst s~a reIntors. 
Consultd 10-12 şJ 2-5. 12. Văd. Paro Mărioara. Toale profesiunile libere, comer-

A R II D, 13. Lahocz Francisc. tul, agricultura, industria~ au dea-
Str. CODslstorulul 8 semeni Incredere In acest conducă 

.... U. Zatosi Emil. tor energic, om de ordine. care 
15. Gabor Iosit_. ştie să dea ţării liniştea necesară 

II R 16. Văd. Bruckner Alexandru. bunei sale propăşiri economice. 

~'I I·Ch~rd RIOI.O 17. Glutig Iosif şi Glutig l\laria, Intelectualii recunosc rn acest om 
'1 U li 18. Văd. Budur Rafael. de litere şi de gdndire, pe U11 au-

(GDlplODillfle C!tf
mone de patlDill 
Campionatele germane d·~ pati

naj pentru bărbaţi ŞI pcrl~chi vor 
avea loc in Viena la fl-7 Ia!llllrie. 
Campionatul feminin se va ţine 

deasemeni fn Ianuarie la M,jtl('hen. 
iar concursul de dans pe ghiaţă la 
Konigsberg, şi campionarul de "il!'
ză la Garmisch-Parl.'~llkirchen. 

Campionatele artisti.:e flin Boemia 
vor avea loc la 3-4 IantHlrle in 
Wittkowitz, cele din Morav'.a la 
6-7 Ianuarie tn Hohl'nmallth şi 

campionatele din r)rotl~,~t()J'ilt~1 Bf'e 
miei şi Moravici pentru scniori şi 
juniori la 20-21 faUIHlI'le fnlr'un 
loc, ce urmează a .. c fixa. SPecialist d· e Inimă tentic reprezentant de ai lor, care 19. Szekely Mihai şi Caracioni . 

CONSULTA DIN I'fOU le tntelege aspiratIile şi este tnlot- ~"_ ... _,, ....... ,,'"_ .... ,'_ .... : 
Gh. şi soţ. deauna sprijinul culturii. \' 

~lad, Str. Rusu Şirianu ~. DIRECŢIUNEA Neşovăitor, dar plin de lact şi de D. Harmath Berza 
~. ,~~~~~aeee eeeeeee~eeeeee 1 

~~ trâCI"un I Şuncă fină a la Praga, cârnaţi de casă, carne de porc şi de vită de este roit.. 8 se prtzento 
• prima calitate. Vitel sugaciu. De onul nou' PIlR(ll f la odmlnlstroflo Ziarului I 

~~'"I'4Cu~~~.p~re~t~lQ·e~ftg,..in~,~nMjul4iim",aQi ~J~a~PiHiKKieKjQtQr~u~~C~~~~miHiKKlo~rQQiA~r~o~dKi' Kjslfiil.r.gQoO~~0i)gn~~e~fliMiftMiiDHiilO~'QO! ,,~"'"~~~, ..... ,'""~ 

t" 

GH E T E, ŞOŞONI ŞI 

MODA BARBATEASCA 
elegant şi eftin, numai 

la 

FRATII .. 

ftPPOl1YI 
Arad, 
mărio. 

vis-a-vis de Pri
Telefon: 15-70. 

~~"'~'"--'"-....,-........,~ 

r:.~~ 
.~~~~~~~~.~~:I:-;;Q 

~ ~ 
fi Dr InA" DADU ~5 ~ • ~H laH ,~ 
~! medic primar, specialist t3 
t~ In nas, gât şi urechi, con· ~3 
f~ sultă in Arad, Str. Tudor ti 
ti VJadimirescu Nr. 3. ~< 
~i Telefon: 20-67. ~ 
~~~~~~~~~. 
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~4~ _________________________ -----~~~~~~~~~----------------------------~----~-D~ 
B1~~~,~~er8ac~~}!S~~,I!lt~!a !!!I'na~!~m~~~~!~a~~, do Pozitia internatională a României. 

dustrie şi Comert la Split a publi- Octomvrie 1938 c~ 1,072 (13,8.1 ~,la Vremurile de permanentă. Ingri- 1 zintă., a ri1mas fideM ~iniei tradi-l prin vorbe c!lre "irită, nici prin!. : 
cat de curând cifrele privitoare la sută) cu un tona~ total, de 225, ,39 jorare pe care le parcurgem scru-! ţionalc trasată in pohirca raporlu- p~e care despart, a declara! d,' . 
circulaţia de vase în porturile ju- tone (18,98 la suta)~ In t~mp .ce nu- t(Înd orizontul apropiat, timpurile i rilor cu strătndta/ea. ., nrstru Grlg~re G(.llel~~u, ,referlr.;:' 
goslave ale Adriaticei din Octom- mărul vaselor străme clrculand în t d tă crizd internaţio-I D, Grigore Gafencu mInistrul Ara se la allUmlte agrtatll reWVlat! 

, • 1 . d aces ea e acu v 'i It' Yl"ie 19:39. In această lună au cir- porturIle Jugos ave s a re us cu Iă e e Ud din partea conducă/o cerilor Streine, in expozeul asupra raşl n u lma vreme. 
culat 6,9;)2 vase cu 1,086,710 tone 291 unităti (68,18 la sută) cu un!o ~~or ~: ~opoare neinteresate tn! poWicei noastre externe, făcut in In toale situatiullile prin CiI" 

faţă de 8,315 vase cu 1,575,725 to- n~i de 236,276 tone (50,96 la s~ta). conflictul actual, o foarte a/entd' fala reprez~ntantilor. natiunei şi a trecut poporul românes~, În te.. , 
ne în acelaş interval de timp al a- ~I~ş~rarea .catastrofală a ~avIga~ diriguire II treburilor publice şi; fntregei ţărI, a p'rec!zat l~că, o~a- momentele. grele care sau ab: o 
nului trecut; prin urmare s'a mic- ţleI. lI1tern~ţlOnale se ac~ent~~ază ~l mai ales o foarte dibace situare a I td şi in termeni catego/'Ic, atltu- a~upra 1~I, cal~~l, dreptul,ea 
şorat numărul vaselor cu 16,39 la ~al m~lt m. urma examlllăru pavl- in/ereselor statele în concernul eu-I dinea de neutralitate adop~ată d~ slm/ul vraspund~rl!, au dOmllltif 
sulă şi aceia a tonajului cu 31,03 la honului naţIOnal al vaselor ce au, d i I ţara noastră, Iată de puterIle bell- au inlaturat crIze care pilleau 

ă ' '1' I D' '1 lopean e az ., v' I l ' 
sută. Şi mai ilustrativ se prezint atins porturi C Jugos ave. I? C€ e Şi )rin pozitia ei geografică şi I geranle şi holărÎrea de a ne a'p~ra fatale acestuI co t a con/menIt: 
acest, mers Inapoi dac~ s~ .sc?ate 280 vase străne cu, un to~a] total prin ;fera permanente/ar ei !lece- i in faţa ,oricui şi fat~ de orlcrne, european. 
în cVld~nţă aportu~ naVlgaţlel lU~O I de .122~865 tone, Acarl au atl~s por- sităt i , Romdnia şi-II precizat cu I drepturlle noastre sftnir, Increză/ori fn destinul afIr ca~ 
slave dm. Octomvrte ,193~ .cu ~,69 turlle lugosla:e In Octomvrle a. t~'~ ~p/cndidă demnitate, cu hotărîM a-I Rdnd pe rând, d-sa a exam~ll~.t neam, hoUlrtf a apilra o mo,le~: ,Qml( 

la sută ŞI cel al na~lga.tlei străm.e 124~ vase (86,4;, la sută) cu un v /itudine i cu cinstită pătrundere I.raporturile noastre cu toti veCInl1, ~fântă, poporul românesc va ti.l pă ~ 
eu 11,31 la sută (unltăţl de tonaj) nal de 110,3'19 tone (89,81 la suta) Ş " " 1, • te nua pe aceeaşi linie tradi/ionaw ' re, 
fat ? de t'lmptll corespunzător 'n a. aveau paviIionul italian. La acc- a realitcltilor externe, pOZItIa e.r rn- câ, t ŞI cu acele sta. te c. arI tac par ,ne, _. • adâncime a prielenii/or şi de;. 'brl 
nul trecut cu un aport jugoslav de I ştia s'au adaugat zece vase grece- lernaţiona/ă. dIn sfera aceloraşI Interese, sco- nă invoială cu celelalte state, o, ' I 
75,48 la sută şi unul străin cu 24,51 ! şti, în timp ee portiunea celorlalte Servind cu sinceritate idea de tând fn relief permanentele sfortcl- li/ied de echilibru, de demni!ali ' oYl 
la sută. Numărul vaselor jugoslave I naţiuni erau şi mai mic. ' pa ee şi de bUlld şi cinstită inţele- ri ftlcute de guvernul român pen- de intelegere fn actuala con(I"i . :r; 
- ... - ............ - ...... ----... - ...... - ..................... ~ gere intre popoare, continudnd să I tru· netezirea unor asperităţi şi tie europeană, .1 , 

mqi'scarea -In II-Dante dl-O l·udDtuIDI-hor stalorniceascd şi ~d .. a~dnceasctf a-!pentru ,fn~ronarea unei reciproce ('o~~il~'~;li :eăt!~~~:~i şr~ş~~:,:, 
Ij miciţia cu toti veCinII ŞI ctlutând sd I !ll1flăvomţl. i G I . 't I AI '1" ..,. , . . . ă f 1 td uit a encu, mlnls ru acerl or S: 

AfaOsilrl ci Duml'. In r6udurlle IUDtUOnarllor UStOIl pună bazele unor noui şi 101051toa- ŞI această. POlItIC (CU cU
y 
mine. În acord cu ntlzllintele n,; r 't' 

~ , l ' 'il b 't' . ales cu cauta/ă lIniI Despre mişcarea în rându- Felicitările noastre şi spor re prietenii, Romdnza conştient de un sim ŞI mar . ' nict au precizat, poziti~, de neutral'" mi 
riIe funcţionarilor fiscali din la muncăI Rep. dreptatea cauzei pe care o repre- măsură, "nu trebue stdnJenlt(f pusă in slUjba pă.Cll, pe ~are o. :tor 

judetul Bihor aflăm urmă- . '. • ,Ii I ~ ~ vcşte cu ci'ildurd Româllla, 
toarele: e~~~I~~~~~~~~~~Di~~!~M~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. Dd _ ... 

Au fost avansati şi numiţi It . ~~ Cerem o tel să. 1 fac"; ,mie 
control ori la serviciul extern e-G U ·c m ZWACK oricind vă este devotat medIC de e88ă, ~ t rl i ~ Ş : ~ in ~ 
de control al impozitelor in- ~. ni U - dovedit cu prisosinţă neântrecut vindecător. ):1 I 10 a

d 
Şti sa •. ue NPre ea ZIar 

. 'O d d" d ..... .~, a es na~le. e sosesc 
dIre,ete ,~lll l'a ea . :nu: r. [f L- h ZWACIf ca o deviză să vă fie favoritul, .~ clamaţil dela abonaţi că 
Emll :-~mlaş, Idr'Clos~f SOol<~- N. ., eur- . 1\ căci de toţi recunoscut e gustul lui fermec!tor. ~ primesc ziarul, deşi Doi fi 
mon, ~ .. lCO ae . grOIU, VI, IA' ~S·· ediem re ulat ~IIB 
diu pariau şi Gheorghe Cri- U Con ,- a c-ZWACK să vă vegheze ca un inger păzitor, a:: p g. II' U 
şan. . . 1.4 contra gripe! doveditul excelent apărător. "'e, "', ... _--... -.... -.., ... ...,... ........... -.. .......... """""'"~,~ 

La servlcIUI extern de con ..... . ă q t~ ni 1~1' I n I 
trol directe Oradea. au (ost ă... Rom ZWACK trebue să vi .fle prietenul nedesp r~l,. ts- It Yii 1 ii fi mar, 1111; 
numiti' d-nii: Ioan . Ciuciu, [f - el dă cealulUl ferbinte gustul de DepreţUlt. ~ Ilmi il JapODld 
Petre Nă.stase, Viorel Ciapa 11 U· U Ih I U·O ro la os iată ce de sărbători, ~"ft :.~n şi Dumitru Tămaş. r:4 In ermou 8 I a g va 'ntreg! reţeta dată fida1iIor consumatori. p SHANGHAI. - In primele It. O dl 

In serviciul extern de con- 't ~ luni din a, c., circulaţia de ras' ;e ( 

trol directe din judetul Bi~ l4 Vi! 'ntrebat. ()um toate acestea ~ porturile chincze cI'a In tolal alI 
hor, au fost numiti d-nii: [4 J e O el sJ t J .1 nor J ce' Joc? ~J milioane tone faţă de 21,8 mi!.: 
Alexandru Balog la Salon ta, ~ ~ primele nouă luni ale anului 1 
Ioan Bonaţiu la Beiuş, Ioan e..4 Nea r e Ş J 1 c d c f -lJ Aceasta Insemneaza o sporire' 
Onescu la Vaşcău. Const. ("t w.~ CK ~'fI 8-1. S., repartizându-se asupri" rea I 

Garcea la Cei ca, Iosif Sedla- It Z d t t t 1 t,s turor porturilor In moi! niferit. Vt 
(· ... 'c la 'l'\'llca, Ga.vI·l·1 'fa-ulu tU e marca ce COD uce pes e o I."'i§. T v.... "_.Of timp ce portul Shanghai şi '.i\I VI 

la Tileagd, ~oan Santău la .. ~~~n;~~~~~~~;i1~~S;~~t;~~~~li;;,~~~~;ili:dl_~~~tJ" tau arata aproape o dublare,' ~ne: 
A.lE':;;d, VUIllltru Pauşan la (relor de tonaj, porturile din s; 1, Il 

;~':~~~'~~~fl I~!~~o~;n ~:1~~~ "p"lulla piltura (OndU(ă10 arII ~~!~~~'I~~la~n,~edd:ce~eat~o~r~.:I~~:! ~:~ 
ŞI ?urmtlu Magluat la Mal 1-1" u u U U" dcrablla a Cifrelor de tonaj. C' 'ale p 
ghl ta. ., . I tul exterior, care la inceputul i li, P'I 

In ~er~H'ml e~tern. de con- In expozeul făcut tării a- I amenintată niciodată de des! rală ce tre~ue să eXIste între: flictului japoJ1o-chinez tinde) lrii I 
tl'O~ m~llr~('tc dm Blhor~ ~u supra programului de gu- compunere. O pătură condu-:I ea şi multIme. ~u e destul! primul rând spre porturile dir,' le M 

atl:lbutlUl~l pentr,! ylaşllc 1 vernământ, d. prim ministru cătoare identificată cu toate. ca numai cârm~l1rea ?~ stat na de sud, are acum o lene t 
Belllş, ",aşcau ŞI. :lllca, ~ I Gheorghe Tătărescu s'a ocu- aspiraţiile multimii şi pre- să-~i facă datOria. MIsI.unea cu totul inversă. Dela tonajul,' 11lite 
fost. numIt d. DumltJ u St01-! pat şi cu misiunea păturei ocupată de rez?lvarea pro- revme tuţ~rol' cel~r cari ocu al tuturor porturilor chineze • .ijl~c 
ca. noastre conducătoare. Aces- I blemelor obşteşti, poate sta pă erarhll în soeleta~eav 1'0- mult decât jumătate s'a nurr: na 

D. Romulus Mut. a fost teia, primul sfetnic al Co- Ilini~tită ,in fata oricărei fur- ,mân~ască. U~ stat s~n:tos, în portul Shanghai, şi alte;: s~ 
numit la biroul personalului roanei, i-a adresat un apel, tUn! soclale. ImplIcă o SOCIetate sanatoa~ I considerabile le prezintă po~: , 
şi ordonantăl'ii, iar d. 1'eo- sfătuind-o să stea de strajă România, desigur, este tn- să., I din nordul ţării: Tientsin, Ti: unal 
dor Hanciu, la biroul cifrei în mijlocul poporului, ascul- tr'o situatie privilegiată fată Problemele nu se rezolvă tau şi Chinwangtao. In rându 
de afaceri. tând-i necazurile, alinând su de multe alte tări. La noi, intotdeauna numai prin 80- ţ' '1 't' J . ",. 

- . b bl ~ AtI' f t.. , . i 1 lUnI or mari Ime apoma ", ferinte şi impartmd cu O - pro ema paman u Ul a os Iuta materIale. Mal ales, n , , ' , . CadourI de CrAciun 
frumoase şi ieftine, 

se comandă la 

ArglnlArl1 nilZel 
Arad, Str. Eminescu 20 

S"lul f!erlRilD 
IOilln1ta ODol 
mure s(zen 

ştea amărăciunile si bucu~ soluţionată in chip fericit şi vremurile de astăzi. impol'~ cu 8,8 mlhoane tone prlmul,l~ " 
riile. Să-şi insuşească O ase- dreptul de proprietate a fost tantă este atmosfera şi uni- porturile chineze pentru prim;;· ' 
menea chemare, dacă nu asigurat tuturor straturilor tatea intimă a conştiinţe lor tă, Incepând din Februarie 3. ( 

din generozitate, măcar din sociale. ~pelul preşe,dintelu~ intre pătu~le sociale. ~ă ne ponia a Intrecut Marea Britat' , 
spirit de conversare. de IC

t 
onslhu a t cuPfrlln

t 
S ma~ a,d~ltCe~ amdmtăe !n ~te C~lP fe- apele chineze prin numarul tr.~, ,(le u 

Se găseşte în apelul adre- mu . un aspec su e esc, ŞI rici sa es varşl lmpro- , . '.' :ă 1, 

sat lumii noastre culte, nu anume, a indemnat intelec~ prietărirea. Marii proprie ta- lUi ŞI a transporturllor ~ar ce 
numai recomandarea unui tualitatea noastră de a fi ri au făcut un act de consim efectuate. In timp ce POrţLU[](1 \ 

om de stat care poartă pe mai sensibilă la legătura mo ţământ, iar ţărănimea a a- tonaj al Japoniei s'a mărit 1': .~rul 
umerii săi o grea răspunde- ... --" ... __ ... - ... -- preciat in aşa măsură acest tare, cea a Marei Britanic s'a me, 
re în vremuri exceptionale, lutrAtorll iU!rltul- lucru, încât, deşi proprieta- dus considerabil fată de anu;' 'Oir 
ci deopotrivă, accentul unei , tea se pulveriza dela o zi la t .;lecă 

Uniunea germană de gimllMlică luminoa~e ş~ cuprinzătoa~e lorl IDQOSlilw. 5 ilO alta, legătura morală cu f<?r- cu. ',ilie 
a fixat, pentru sezollul de !>ki 1939 perspectIve mtele~tu~le, ,OblŞ lotorsdlD (j"rmanla ~.ele c~nservat?are ale VIe~ Căp 
-10, următoarele :el'lIl('n~ definili- nuită a sesiza peIsajul Isto- '-- U U I tu pUblIce au ramas nesdrun 

Asupra DIS. !'ll ve: campio'latele p~ jlldeţt> in tot ric in toată adâncimea lui şi MARIBOR. Primele transport!J.ri \ cinate încă multi ani. Ce-ar 
Reichul la 13 şi li )IJnuHrie şi cu toate desfăşurările proba a lucrători/or agricultori jugoslupi fi folosit O impotrivire din 
campionat.cle pe provlI1cli !a 2"}.- bile de fapte. Războiul poate din Germania au sosit Ia Marilror. partea marilor proprietari? .. a lucrArilor Du şi a pr 
28 IanuarIe .. Dela ?7 Janl1ane ~ană să aducă răsturnări de erar- (Jugoslavia), ZIarele jugoJlave sub-ILa nţmic, fiindcă exproprie- riIor Dvs. se publicA adese,.!r' nun 
la 4 Fc~ruarle are l~c, in Garmls(,~- hii şi un val tulbure provo- Iiniazd economiile considerabile, pe \ rea şi-ar fi urmat drumul le 120.000 ziare şi revist~ din [. \Iini 
Parten~lrchen. tradIttlll1Dla ~ă'pta- i cat de deslăntuire?- i~stin:te- c~ri ace~ti l~crători, le-au Idcutfn peste capetele lo~. Ori, tn fe-ltntreagă articole şi notIţe~, lT.lir. 
~lână mterna\t')n,ală a sp.ortllln v d.e 1. 101'. Cei mai multi dm patu- (.ermanza fI notiflcau mărlurt/e Ilul cum s'a reahzat reforma sunt absolut necesare. Da~: ,,' 
lamă. Concursurile nordIce (sari- l'a noastră • conducătoare cumpărate de aceştia în timprll şe- '1' agrară, au fost sacrificate la- sA aveti aceste articole ~ C' ,mCj 
t~ri, curse d~ lun~ime şi de dura- 1\ s'au ferit până acum să-şi derii lor in Germania. Făcdlld llZ tifundiile, tn schimb, s'a sal- prt'ţioase, ca ,i persoDalit~~le.1"l1!el 
ta~ ale c,amplOn!\te},1r !crman.e de formuleze gânduri precise in de permisia de a exporta mărful'i vat unitatea socială. stitutiile din striinltate ŞI dJ~ ~lor 
SkI, se lm la 17-18 I'ebrllarle in fata acestei perspective. Cul- până in valoare de 10,000 dinari, lu I Cuvintele d-Iui prim mini- pitala ţării noastre, adresJ\l" ,ele 
Ruhpolding, con~ursartle alplne (a-\ tUJ:a şi . vi~i~nea PAoli~ică ,a crăto~ii ş~~?u cum~rat in, Reich nu 8~ru să ne fie directivă de! D,'s, agenţiei eă 1 
lergări slaIom ŞI de plee.lre) Ia I primuIUl-mI~lstru m~a, . .fi a lmmal, b~Clclet~ ~I maşini. de CIl- vIată. Dacă unii nu sunt pă- "SERVICIUL GAzE1ELOR' . I 

9-10 Martie in SI. Anton (Arlb!'rg), i trecut sub tacere poslblhta- sut, CI ŞI maşlnr de scrIS, unelte, trunşi de ele din generozi- , 
tea unor fenomene ţâ""nite ca instrumente muzicale etc., De ,.epr.~ t te să l t d ă ce f t Dil'1;lctori: Aurel M. Alicu, li,. iar turnirurile de iarnă ale tinere-" a e ra uc 111 ap e C urmarea mizeriilor şi des- tateori lucrătorii relevau lnainlea ' . . . . Sl'Imoilă, Bucureşti 1., str. SI, D 

tului, dela 19 la 25 Februarie In echilibrulUi european. corespondenţilor ziarelor jugosla- măcar dm Splnt de conser~ tin 24, tel. 3.16.15. eare Ti dl 
Garmisch-partcnkir.chl1l1. AC'i'slor Iar, d-sa, a preconizat şi ve, ocrotirea sociali1. aflaM prdu~ I vare - aşa cum a tinut să pllicere orice llmurire SUpll. 
concursuri li se vor asoda, poate, pl'eventivul cel mai sigur. O tindeni în Germania, precum şi II amintească d. Consilier Re-l ri şi 'fi face - 1. ~ere - ~ tenl 
şi campionatele armatei. societate omogenă nu va fi addpostirea bunii. - gal Gh. Tătărescu. " vatnl ilăni 
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• Duroinecă, 24 Dec, 1939 FRONTUL DB VESt' 5 
------------------------------------------------~ I 

'1 Plan economic de cinci ani (.,In.arca D·IDi (eDsiUtr Dtllal 
fib. r ft1irfS(U, Prfştdlofclc: 

(.DslI!~UJI de r1ta~~'rll . punctele programatice de d. I tene şi trebue să dea maximul de 1 borare a depart::mentelor eco!olomi
Tătărescu~ p~eş~di~tele consi-l produ~tivitate din toate derivatele '1 ce; pe o tcmeini~ă_ .~unoa.ştere ş~ 
i de miniştrI ŞI dIfuzate pe~- sol~IUl. , păt~undere a reall,tal~l,nall~nale,. ŞI i Domnilor, :ll!ia,şi ideal comun: Regele şi 
a fi cunoscute de intreaga opt- Este o hotărlre care poate fI so- mal ales, pe soluţlUlll lsvorate dm- ; Situaţia generală reclamc1! Naţiunea. 
pubucă românească, sunt cu-I cotită ca piat~ă de. temelie, l~ fu~ tr'un, necesar ,si~ţ a! răspunderii. un contact permanent şi o: Dar totul in Front şi nimic 

· {) se,amă de probleme de co- damentul ~nel epocI d~ inflorire ŞI :''I.'lmp ,~e cmCI ,anI, bugetele ad- colaborare din ce in ce mai. I in afară de Front . 
. iloare Importanţă. I de prosperitate economIcă. mUHstraţlllor publice nu vor pre- strânsă intre Guvern şi Par4 Frontul Renaşterii Naţio-
, 'r, unde primul ministru a ac- Numai .. stabilind un plan gene- vedea decât investiţii productive", lamentul Ţării. nale va fi, astfel, instrumen-
. uat mai mult, unde a dat mai 1 rai pe tară tn vederea sporirii la iată incă o frază din declaraţia pro Această colaborare îşi va tul de rezonantă al tuturor 

:e indicaliuni asupra activităţii maximum a producţiei agricole şi gram făcută de d. prim ministru găsi expresiunea în primul aspiratiilor şi al tuturor idea. 
re a Intregului guvern, a fost I industriale şi a organizării muncii Gh. Tătărescu, fn faţa ţării şi care rând tn actiunea de legife4 lurilor neamului nostru. 
compartimentul preocupărilor I naţional~, in cadrul unui program s~?li~iazl[ îndeajuns nev?ia fnves- rare, care trebue continua- Sunt convins că toti oame
,Qmice. de 5 am, care va avea de scop ra- tlţlumlor cu caracter naţIOnal, sor- tă fără răgaz, până la desă- nii de răspundere se vor in

, p! ani dfl tristă experienţă di-' ţio~~li~area şi tehnici zarea agricul tite să :narcheze ~ năzuinţă şi în vârşirea reorganizării Statu- tegra 1n această nouă disci-
1 re; după Invălmăşeala de turn ŞI punerea in valoare a tutu- acelaş tImp, O hotarire. lui tn cadrul Constitutiei din plină natională. 

ne, de sisteme şi de metode; ror bogăţiilor ţării", vom putea să Intărind economia populară or- Februarie 1938. Nu intereseează acţiunea. 
;, brusce schimbări, in felul de ridicăm vcnitul pe cap de locuitor ganizând productivitatea românea- Opera aceasta de legifera- câtorva duzini de recalcitran 

olva probleme vitale pentru care, astăzi, este de 3000 lei anual. !!că, imbogăţind plugărimea; mone· re iniţiată de Guvern va (:on 
, - .. N' â ' le ' Iă f ' " e$: ••••••• * ••••• e •• ~ ••••• productiVItate a ţarll- se pare umal "ncat rnarea economiC,,! ta naţlona ŞI va menţme ŞI pre- stitui primul plan al colabo $ !il 

am ajuns la premisele unei te- in acele domenii, in care produc· I stigiul şi valoarea, colectivitatea rării noastre in timpul viitoa : Cel mal frumos : 
ce organizări a întregei eeo- tia naţională poate răspunde la toa [va progreata în permanenţă. iar relor sesiuni parlamentare. _ ca dO .. de CrAciun -
i româneşti. te nevoile. Astfel, cultivarea câne- apărarea ţării va li la inăltimea Nu numai in timpul sesiu- : B A B Y : 
adevăr, după o stabi!itate P: ~ei, in ului, bllmhacul~i şi ,industria oricdre,i ~evoi. " nilor, dar şi în timpul vacan : : 
a initiat·o, a ,c?nsohdat-o ~l 1Jzarea pla~telor textIle, poate, ,să . Romania, a.vând la t~meha CI o telor parlamentare, căci Gu- • - ii} 

rinitiv~t-o d. !'fltlţă Cons~antI- ne sc.adă trlbutul, de p;.ste 3 ,~Ihar vI.at,ă e~onomlcă putermc~; de pre-, vernul e hotărît să supună: Războiul manual : 
, mimstrul FlOanţelor ŞI gu- de lei anual, plătit stralOătăţll pen- I stlglU ŞI de mare pulsaţie, va pU· I desbaterilor comisiunilor par: p e n t r u c o P ii: 

t tor al Băncii Naţionale a Ro- tru bumbac şi iuta. I tea domina în timp, orice situaţiu- lamentare toate decretele-le- : LEI :1 15 O : 
:fi, ,guvernUl vi~e, cu un plan t' Plan,lIl ~~nc~nal a,l, o:~anizării, j ne, oricât de grea şi oricât de Vi-I gi de caracter urgent, inţele- - C • 
,lanl, in care rastImp intreaga c~n~ohdărll ŞI, fortlflcl[~l econ~-I tregă. , , , gând să respecte cu scrupu- : . : 

, ,mie româneascli trebue să ca miel româneştI, prevede o serie DeCI, la muncă pentru ridIcarea lozitate toate drepturile şi· enlrala LanelS AR: 
· in aJt aspect, trebue să fie a- întreagă de măsuri care se reaZimă! economică a tării şi cu Dumnezeu prerogativele Parlamentului. : • • • • 
, Iă nc\'oilor realităplor pămân tn primul rând pc o strânsă cola- ir..ainte! 1 1 t' l' 't : TIM 1 Ş O A R A : · n ace aş imp, so ICI cO-!It • 
~_..-.-... - ...... ~ ... _ .............. "' ...... .-.~ ..... ___ ._ ......... , .............. laborarea d-voastră la actiu- : INSTRUIM GRATUIT: 

':!lUni pentru aplicarea Dec-l 
Ilege priVitOare la unele 
~I exceptionale referitoare 

I 111(COmerCiale sub pavilion 
tROman 

([rulare din pag, II-a) 

o declaralie prin care arma
;e obligă a nu angaja vasul 

Pentru silrbatorlle (r4tlooulull 
"1Il1ozlnUI de (810)0 
Ololc: $1 deUtolese O F F In A n n 

Arad, Plata A ,ram l .. n[O 
Nr. %0 - lelelon: 20 98 

nea de guvernare, rugându- ••••• "iu!I$:.elZl' ••• ___ •••• _.Q 
Vă să aduceti la cunoştinţa 
Guvernului toate informaţii, ţi ireductibili, Guvernul in-
le precum şi propunerile re- telegând să vegheze ca acea
ferit oare la problemele şi stă acţiune să nu devină tUI" 

nevoile ce frământă ţara. burătoare. 
In acest scop, fiecare mi- Am proclamat destind.erea 

I 
Având O nouă şi mare investiţie rom8ncou4. este eomplect 

altă destinaţie sau alte asortat direct dela sursi1, cu cele mai alese specialităţi aduse 
~orturi de mărfuri, decât a- din Bllcureşti-Constanţa şi străinătate şi stă la dispoziţia onor. 

nistru Şef de Departament şi pacificarea, dar destinde
va organiza odată pe săptă- rea nu înseamnă dreptul la 
mână o conferinţă parlamen ilegalităţi şi pacificarea nu 
tară, cu prilejul căreia mem înseamnă dreptul la agitaţie 
brii Corpurilor Legiuito3.l'e şi atâţare. 

pre~ăzute în contractul de I clientelei sale oferind mărfurHe de o calitate fără rival, 
· ~re pentru care i s'a dat a· In preturi eure .. de N &1 uitati H OF F M A N N 
; 'ea de a nu contracta datorii .'ARldloase ,- I n are rlV;II 
, vasului şi că se obligă a ;,-.--------------..;;;;...;;;;.;;..;;..-..;.., ..... ----------= 

vor putea expune doleanţe Sunt incredintat că simţul 
obşteşti şi formula solutiuni răspunderii va sfârşi prin a 
pentru rezolvarea lor. trezi toate conştiintele şi că 

:cu vasul in tară la prima dis
" ,ne a Ministerului Aerului şi 

i. In timpul călătoriei arma-
1 \'a comunica Ministerului Ae

îi Marinei. Dir, ~farinei Co-

§i IDrlndem candelele 
Conslintei nationale 

Văd in această actiune de vom putea vedea in scurt 
colaborare cel mai bun mij- timp triumful solidarităţii 
loc de informare a Guvernu- naţionale. 
lui şi cea mai bună metodă Fiţi în toate irnprejurăr.?i~ 
pentru a solidariza tara, prin crainicii acestei soli darfu1 ţi. 

· "le portul de plecare şi data 
ti, portul de destinaţie şi da
'rii in acest port, data sosirii 
le române, evenimente extra

Vânful năprasnic al rclzbriului fei romdneşti, să ne rugăm Domnu
care bdnluie prin Europn şi care lui Dumnezeului nos~ru l'entru 11-
poate oricând să se abalrl şi pe la niştea şi pacea acestui popor, dor 

dv., cu actele Guvernului. )"" 

In timpul călătoriei (reţi
rilite, etc.) 

· V.ijl~cltorii oficiali de nav-

la vor putea inchiria vase 

sub pavilion român având 

tinatie ţări străine decât a-

eare posedă autorizaţia Minis 
. Aerului şi Marinei şi numai 

· li pe durata în această au-

Iată cum inteleg colabora
rea noastră. 

hotarul nostru, a imprlS romdnis- sd contribuim, să dăm neavuea Deasemenea, vă ro~ să co
mului un elort mare, un cfort ho~ noastrd, din sărdcia greutifll!or laboraţi cu noi, şi ('u org-ane
fărator, pentru apf'fr:1rea naţională. noastre pentru ca r)şt;rca ţării .~i1 le de conducere ale Frontu

La apelul lansat de gllvern la aibe din plin şi echipamentul llue 4 lui Renaşterii Nationale la o 
chemarea adresată fări;, ror.ulm- sar şi armamentul lechnic modern. actiune de Hîmurire ca re trr 
mea săracă şi bogati't, mUllcitoare Dând pentru fnarmarea '-.fdrii, bue intreprinsă fără ?:;1ba"~'1 

E necesar să fie clar in şi cinstită. fntr'o fn/c!ew~re ()lIe~tă. r,umpărdnd bonuri penlra tnze..;h'a-
simplă, dar fnduioşăfoure, a ră- rea armatei, contribuim la apora- r.onsliintl't tuturor că, de aei j, 
spuns cu elan, dover1in-i fncd odată rea avutului nostru, la liniştea la- fnaintp, viata publică a Firii I 
tăria şi înălţimea cOflşliin/d na- miliei noastre şi la permanenţa nu ~e poate de~făşura decât I 
t ' 1 statului romdnesc, clădit fn ""ac ('11 în cadrul Frontului Renaşte 
IOna e. rii Nationale. 1, 

RezonanţfJ. de cald patriofism, de aMta amarnicd trudif şi flM/Q SflC-

cunoscutul blănar, exe
cută cele mai moderne 
blănuri dup~ comandă 

Timisoara II. 
P. Traian It. 8, et.1 nobilă intelegere a cel/slIllli de fatli rifieii. Dumitru Gb@rasi 1 n acpst. Front tl'plme d N'j j I 

'pităniile de port vor per- şi de mare frumusete a gesturilor ............ ---------- să fie alinieze to~~e ('nerg-H- 1 ________________ -

~itcarea vaselor care au ca spontane, este 'regăsir~a rn rIdct·(J- B b bl t·, I le, toate compl'~ente]e şi. elin. 1 e~ 
tie un port bulgar sau jugo- rala viatd romdnească. um 1I[ ft S_;JJ iln • punct de vedere irIeolo~ir".1 
, t ludDSfrlii U,Ulană de toate nă7.lHntele ţării noa- Cadouri de Crăciun la Jă la Turnul Scyerin, numai Dar fn felul cum a rJ:Dlms n- J"t f R . 

ce au t' . M" t lI-cuf/a sullare române,lsm la ape- teIt'l ~ ) stre. Iasi elner 
Aerului ,au or~za~la . Ims c- lui 't(lr-ii, modul tndllioşăfnr cl1m :\1 {LA 1'\0. - ,;j;llm se comu Din sânul acC'stui Fror:t se 

. C ' ŞI Marmei (Dlr. ~a-I fiecare cetăţcun işi cler)/lI1l! T>1;o7ul
l 
flică, tntt'pbuil, ~a bumb'l- vor recruta t()at~ echlp('le : magazin de optică, 

,~~ercl~I~). Se, va comumca pentru api1rareu , hoh~'/lli/i TiM'ru I culUi abisjnia' ,i, t r
, fflJ.,-Icile II de.l,:c~:l, care, dela. or~anele ceasuri şi bijuterii 

[)lrecţlel Marrnei Comercia ,sl.111t, mII; d('~I!1şlm $1 rncr~' le ",'11 I ltnlierw de t~,_d' ~~ It! a fost in- prlmarulor rurale ŞI pană Ia Arad, Str. Col. Plricl 3 
plecările şi sosirile vaselor: mare pe, car('(} GU fn a~i" n,",' i~ I c(~romltă rl~ ~u'c~ce~e pozitiv:. I Guvernul ţării •. vor fi instru-~~Q 
"'i!ion rom' t '1' II munca ŞI (Il drl'olanl'!n!Ul d·.' ' .. Ml- i Dm Ianuarie, r~ana în Iulie '1 mPlll u1 de realIzare ale ţelu- !p~lIlWU::iilgmMmmmgllli:yEii::ll 

an pen ru apt t I '1 ··'t ti' ~ l'i 
Căp't" "] d T liti1 Constantinesc/l min's!l'lll i'!l,(ln- a. c., imponui italian de iri OI' Sau Ul. ~ ~ 

1 anu e e pprt uruu- - ... dl . , , 1 - t 1 F tI' R ~ Ateo"'iuue. ~ · . M . I (dor. 'hurnlJe..c' nruL -. n : .. lnsllllu a! naun ru ron U U1 cnaş?1' l' ' rg 
ieŞI' oldova Veche vor pcr-: In ~d('vă,., o operă di' Frn!)rlr1iile i fost de 7,32~. Chi:~t~li. 1u ~a-! t~rii Nati~nale. se vor ciocni ~ 
..care a vaselor care au CfI i acrslna o aC/lUne de lmp0rlanla Iloare de 1~,1 nllhoane lIre ŞI armonIza Interesele, se?::l 

, ~e porturi streine de Tutnn I (lee/cÎa a rtlarm~rii J,wţiontllc, ilII 1 italiene, Ar.t\st evant um. în~ I vor infrunta şi canaliz,a cu- J!:3 
numai acelora ce au auto- ! pulea auea, un qlf mrn ~un, un re.a-I h'(,L~ cel am anul trecut de j r~ntele, se .. vor ~lupta, ŞI aso- ~ 

Ul eru Ul ŞI n a- . fiii 

Dacă vă e frig 
Şi doriţi să vă 'ncălzlU 

fări ca de preţ 
Să vă 'ngrozlţi, 
Ţineţi minte 3 cuvinte: 

la 
IUnisterul 'A ]' , "1 llzator mar prlt'rfJllf, decât pe VlS-! doua ud, cla oamenn - In slUjba ace- ~ 

mir ,< ' , , , tern/cui nostru, 1!JI;;iSlIBh'llM~M~,.,!!~!lM~mm~mmmRll~!l@!I!l@m!rN'J. g 
, IIlarlllel Comerclale) Şl ' I ;;;:1 

. unica imediat Di e ic' a- Reallzdnd un bug~t care fi :ă-, A ince"u1 târgui de .-uelrii "t. Crăciun. Ia ~~ Muzsar 
"", ' r ct 1 M spuns tuturor ne/Jollor, constrUind II ~...... ~ 
~;~~rclale, Plecăril~ şi, sosi- o doctrină economicd bazată pe 'II A ZAU L ~ Tlrguiti e 
\el p~ntru .a,pele strellle. realitătile româneşti şi r.umai pe ~ I ~ B i n e B 

e su pavllton român ca- ele, conducdnd cu (!Uit'.! pricepere ~ , li il2 I 
că pentru n rt t ă' . ~ ri!' ~ marele mflgazin de balne şi 

"':se ' ,u pa .s r ~n intreaga viatd linan(~laTă a tării, I ~ paltoane barbăteşU, preeum şi 
. dintrun port strem din d. Mitiţi'f Conslalllinesw, În callta- j2 de "Concure·ntaU al Teatrului d-ID Arid a pardeslurj, raglane, bhlnurI, 

de Turnu-Severin se vor lea sa de ministru al fint1llte[.Jr, a ~ U ~ mantale Căptuşite, lreacll-Co.e. I:!i 
, r ,.' v. d f "ă ' al ~ PALTOANE DE PIELE III TOITI ~ urnul-Severm ŞI Moldova cupătat mere erea ntreyq t TI ŞI . ' CULDRILE 

· lăsa pilotul C 1 D se vor ci'1 Vlctorloasd p~ste loate piedICile, la normul nostru asortiment, sunt o chezăşie I ~ Palatul Băncii Româneşti 
revizia autoriz'aţ·l·I'lor·· de ca v P

l 
esdte toatle ~trăVllal'ele'J puse fn ~(I- ~ că veţi găsi fiecare CEL MAI POTRIVIT CADOU. ~ Telefon 15-79 

, ă ' - ! e e VI regla vremurl.or. , ., ! ~ 
II ma Portului. Să aprindem candelele conşliin- l.m~~m~mm~mllm'l'tt'A/I~m_llltillm~~mm. \ fr~Uimnza~ti&lwoommmnm_ 

.. 
j 
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PAGINA STRAJERU.LU 
CRE~INTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

Serbarea de:Crăclun D. Nedelcu, comandantul străjeriei din tinut~1 
Timis. a făcut o frumoasă surpriză străjerilor 
din Arad 

a sto)urilor de oceJlJ 
din /Irad 

Rularea prel'oaselor IJJme slrdjer.eşll ARAD. - Stolurilc de ucenici şi 

D. profesor Constantin Ne- Spectacolele au fost precela care d. comandant al ţinu ucenice dela şcolile din localitate, 
S'a prezentat apoi un reu}: 

blou alegoric de Crăciun, şi.a: 

mat declamaţiuni ale. uo.;Cl1lm". 
delcu, comandantul străje- date de un scurt ceremonial tului s'a îndreptat spre liceul au dat Duminecă o reuşită serhlre 
riei din ţinutul Timiş, a luat străjeresc, urmat de o cuvân I de fete "Elena Ghiba Bil'la", de Crăciun în sala Căminului Cul~ 

t 1 1 . '1 ucenicelor şi cântecc de Cor frumoasa iniţiativă că, de tare a d-lui comandant de unde a asistat la serbarea ura a meserIaşI or. 
Crăciun ar dori să cinstea- ţinut. D-sa şi-a repetat cu' străjerească organizată in sa Serbarea a fost onorată cu prc- Subliniem declamaţia 
scă pe străjerii de sub co- vântarea înaintca fiecărui la de gimnastică a liceului, zenta P. S. S. Episcopul Andrdll, lIcenicei Lopoş şi aducem 
manda d-sale, dar mai pre- spectacol, astfel că toţi stră- declarându-se pe deplin mul insotit de 1. P. Cuv, S. Arhimandri. meritate şi tuturor celorlalţi 
ţios cadou n'ar fi putut ofe, jerii s'au putut împărtăşi ţumit de felul cum s'a desfă i tui Suciu şi diaconul Dărău, apoi matori. Aducem cuvinte de 
ri, decât să ruleze filme stră- din gândurile şi cuvintele d- 1 şurat serbarea. de d. d. general Alexandru Vlad, 
jereşti, cum s'a făcut la 15, lui prof. Nedelcu, comandan! Vizitele au fost încheiate primaru~ munici~iului Arad, ingi- laudă d-Iui dir. Orădeanu, 
16 şi 17 crt. tui ţinutului Timiş, la liceul industrial de fete, ner Ballf, preşedmteJe Camerei de situl comandant străjer şi 

Cinematografele au rulat Impresionant a fost inche- !d. comandant al ţinutului ră Muncă din Ploeşti, Brutus Păeuru- tor al tineretului dela şcoala 
filme cu imagini din viaţa ierea ultimului spectacol, 1 mânând pe deplin mulţumit ru, primsecretarul Camerei de Co- cenici condusă de d~sa cu 
pitorească a străjerilor, care ,când toţi cei prezenţi au in-; de cele văzute, de activitatea merţ Arad, Oct. Păcuraru, inspec- 'Iflet şi devotament Avântul, 
au fost de o calitate supe- tonat "Imnul Regal" şi rugă I fiecărui 8tol în parte şi de tOrtil muncii Arad, păr. Fc1ea şi un stimulează şi subalternii. .: 
rioară. ciunea "Cu noi este Dumne-! activitatea generală a stl'ăje- f 

Acest frumos eveniment zeu". rilor, comandanţilor şi co- oarte numeros public. I ne dă ca rezultat de muncă· 
nu va fi uitat niciodată de Dtlpă amiezei de Sâmbătă, I mandantelor din Arad. Cuvântarea de deschidere a \i-1Că şi conştiincioasă atât cu [ .. 

străjerii care au luat parte' d .. prof. C. Nedelcu, coman- ...-.......--... ----~ llUt-o păr. protopop Codreanu, vor- :ca şi cea de Duminecă, 
la spectacol. dantuI ţinutului, însotit tie Serbarea $coalel bind despre punctualitate, arăt~nd! la serbările de incheierea 

Stolurile au sosit punctu- d. Alexandru Constanti ne- primare Nr. 2 din Arad ucenicilor şi ucenicelor importanţa i şcolar, - sunt dovada unei 
al la cinematografele indica seu comandantul Legiunii, a St'1pti1.mlina trecută a avut loc rn ~ce~t~i discipline pentru viaţa lor: cii personale, care trebue 
te din programul alcătuit, i făcut câteva vizite la şcolile sala de gimnastică a şcoalei pri-' mdlVlduaHi. 'cută şi aplaudată. 
trecând un frumos examenll secundare din localitate. Pri 
d . . t ~ f tII' 1 mare de fete din str. Baritiu un e punctualitate înaintea d- I ma V.IZl a a ~.s . a IceU co-
l 1 d b' t d d festival şcolar cu un bogat pro-
ui comanda~t al ţinutului. I mercla. e ~ ~lle.l, un~ e -sa gram slrăjeresc şi religios. 

D-sa a fost Impresionat, de I a vorbIt straJcnlol' m faţa 
ordinea tinerilor străjeri de- I intregulUi corp profesoral. Dupd raportul dat de d-şoara 
la şcolile situate la periferia La SfârşitUl cuvântării, d-sa Bora, se cântă Imnul Regal şi Im
oraşului, cari deşi au avut şi-a manifestat dorinta ~1e a nul Nostru şi se enunţă Deviza şi 

tihde, punton SI ŞOŞfJ 
Crezul. Comandania sto"lu/ui, d-şoa 

cel mal bogat asortlment 18 
de parcurs un drum mai aUzi câteva din colindele pre 
lung, totuşi nu au manifes- gătite de stolul liceului, în ra directoare A. Cornea, tine o cu-
tat nici cel mai mic semn de vederea sărbătorilor Crădu- vânlare de deschidere, arătând ro 
oboseală fizică. TIului, ceiace străjerii liceu- slul religios şi patriotic al serbări-

lor de Crdciun, dând pilduilorul 
Domnii comandanţi, atât lui comercial au şi făcut cu I I '1 S l~ l' '1 l' . d l' A multă i fI t' exemp u a JI. • .. ege UI, li are UI 

Cei e sto UrI, cat şi cei ce- nsu . e.\lre. Strdjer. ' 

au condus grupurile de stră v A d~ua Vl,ZItă a ţost fă('~-1 Elevelt centuriei 1. sub comanda 
" jeri şi cei incredinţati cu su- !a .la lIceul md';lst~';al de ba- d-şoarei C. Bora, dau drăguţe/e 

~avegherea ordinei la cine- letl "Aur~l Vlaicu , ~nde d. scenete ocazionale: Urare, Jocuri 

AAAD. Gen. Berthelot 6. relefen 

atografe, au obţinut felici- prof. C. Nedel~1!' a a~Istat .la mici şi Vine Moş Crăciun, execu
tăfi.~ent'!.'u felul cum au şti- coborirea paVIlIonulUI natlO- late cu muI/ă drdgdlăşenie. 
ut să ~~adreze în discipli nal. ~up.ă aceasţa a urmat o Centuria II. comandată de dş. 
na străjere~ă.· consfatUIre străJcl'ească, de- A. Carnea, prezintă gimnastica rit-

4j)clul fr()nfulul' ReDilsf(rll I 

NiltIODUI.: )I(OlrO IDZ(SfriJ. ~I 
urmattl ~ .---"-'-.................... - ... - ...... --............. , ... ___ -.... .. mică acompaniati1. de cânlare .,La 

preciziune. 
pădure" dovedind cxactitate şi o oniveisitate ROMANI, 

muneitorească In Ardeal Punctul culminani al programu-
lui îl dă cenlllria III-a comandată Arma/a care stil de strajă la 110-

R t 1 U · • de d n În MI dl' l' , t tarc, apărând viata, cinstea şi li-ec 01'11 llIversllătii (lir. Cluj a I divid şi societate şi, În deosebi, - a v. a n pr n plesa n 
luat initiativa fnfiintllrii unei un;-' raportul care existd fn/re lucriilor trei tablouri: Naş/crea Domnului.. niştea noastră a tuturora, trebue 
versltăti muncitoreşti ;n Alllefll. şi orgalllsmui productiei. Al In~1/('a In /:ontinuarea programului ar- sd nu ducll lipsd de nimic, Ea se 
C 1 . t,' tI' d t t • t v 1"" cuvine nu numa,' JId se simtă în-onSII lărrle necesare CII bres:ele capit{)l va Iilmuri "e!llliii~ dintre s CI • m. o 111 aceas a sa u sau 
au şi avut loc, aşa că 'Jrg.2l1izarea, muncitor şi stat: strict,] dependen- adU:lal copiii sifraci, lipsiti de fm- conjuratd de iubirea şi admiratia 
folosi/oarei institutii a trecllt în do- ~d Ce existd astăzi în!re multime şi brdcăminte de larnd recrutati din noastră, ci sc'1. lie bine înzestrată cu 
meniul faptelor, putând fi deschisi'f statul modern: precum şi o s('rie eartierrle dc/a periferia mUnlcipiu- I armamentul şi efectele necesl'1re. 

tegoriile le revine dai" ]('tie 

onoarea de a răspândi a)J<'. solie 
, de) vernu/ui În marile oraşe 1: 

clHunele fndepărtate, la te:' (mâ.rJ 
. 1 . . t ' b ' ;rări ca ŞI a Cel mal pu In oga;" 

a face ca rezultatele amli 101 

mtIri sd fie la fnălţimea' , de 
nostru şi a patriotismului ie ~1!1. 
1 1 • ,,\rtill~ ar UI. imediat dupd Crl1.ciun. de d~trine juridice si mort/le cO.r! lui. In liP ecia 1 elevii şcoalei No. 31 Guvernul Iării, pentru a putea a-

Universitatea nu 1 I '. i t 1< t t d r • (Lae &1rna) condusă de d, dir, 1, , , v, (m'a t!llmGl n ru n tsen a e organ.zare a $,a- FI e s' t t r v duce la fndeplmlre aceasta, 'ăra a 
un caracter local, ci 'a clmmrile ei tutui. 01' a, tIU prezen a n numar ROMANI! .. 1 ai 
vor participa munclt.Jrj ~i din elite In ce priveşie. apoi m~t(lda, "e- insemnat. ~ I 1 ridica dările şi cruţdnd în acelaş '"rs~1 
centre apropiate. Conceptin ca şi etorul univeritătii ~a oprit la cea In preze$ d-nei prezidentă a 1 timp mulţimea de gravele urmări In aceste cUpe de tncer~: '!ritei 
programul, deasemeni ~'or li adap- mai practică şi an!lm~ la prelegeri .. ~ocietătii Fen],eilor Ortodoxe fi- economice ale unei înflatii, a găsit tru toate popoarele lum: . 
tale nevoilor spirituale ilie pr<>vin- sistematice de câte o jllmrllate de llala Arad, d-IiC! Elena Goldiş, a- o soluţie fericită care îngăduie tu noastră datorie e sd nu cr( ,~Q 
ciei. Universitatea va' căuta astfel 01';( lnl r' l' I 1 1 vând alături p,.Jtiş. A. Cornea se- ,', . mic din ceeace poate all,.rc mbtl u, reg ma el' a u l'a arJea 1//1 - I . . .... ! ~ , • iuro,. bumlor cetdtem să dea spn-
să corespundif fn primul rdItft unei tate tntre el şi va fi astfel ('!ciI/Uit I ('rei ara Soclelc;~' '~l d-nele membre.. , " ' ." tegritatea hotarelor, indIi '.Ire, 
culturi existenţieale, spre deosebire t lIt /. "''' ,. Hal"tellZ.ia U, ... a 1. şi E dr Stoi- Jln oştirII prm cumpărarea bonu-Dar 1 nc lecare curs Su pI'lW'~ 1 plt- • ,., ........ ' " '/. şi onoarea poporului naslr: 
de conceptia americt1nă, care a p1lS bUcal înlr'o lucrare, lormdnrl un nes~a._I?ărin., ~ : ~uricu ot~clcizCJ. rl 01' pentru înzestrarea armatei. ~~a! 
accentul pe o cul/ură ll'hnic.l, sau manual de culturd exislentiaUJ slUJba sflntlr.~_ It ,Ilor rostmd o Frontul Renaşterii ,NalioJlq/e iace Subscrieţi deci cu totii : ve, 
de cea eng/ezlf, dirijd.,d pregdtirea pentru muncitori. . cuvântare despre f~b(~facerile milei un ciHduros apel la 'loti' membrii I pentru înzestrarea armak: ,ie G 

intelectualii. spre o cul!ur:1 pur De fncheere trebue sd spunem şi datoria răspld{ii . prin recun<Î- săi, sit r(lsp~ndil cu tot elanul la Asigurati copiilor voşfrt· 
umană. S'a avut in {led"re nece~i- câte ' . t d • 1 1 şlintă, , ' .. I • ;rclei va 'cuvln e espre /fi I!resn cu D te ,1 x această chemare a Guvernultll' şi tor demn, Iăsati-le moş e~: 
tatea unei educatii fn spirit mo- totul deosebit trezit de init iat!l'a oamnele pn.::::!!.}e-lfrqKJ,r.! apoi de 1 

d · ă' . peni e' 38 bJ<' t' . L5 d f' t", sel cu~pere BonurI' pentru înzestra; r(J liberd şi mândrd, în ht ern ŞI,. ca preg tirea mle/ec(ualt't universităţii muncitore~ti tn [11'0- ru c 1 ule 1 ŞI.. e ele Drop 

a pt'1turdor noastre muncllo(lre:!i1 vinda ardeleand. Tnstitllt!1l va c,~, material cald pentru a li se con- r~ ~~matei, prin subscrier; la ln- 1, fire!ti, ~şa cum ati prim::' ;i Gh, 
fie cât mai solidd. respunde aici într'adevifr unei ma- !ectioM rochite, cămdşi şi alte ob- stlfutule care au fost anuntate prin tnallltaşl·.&J1raj 

Cultura existentialc'1. 01erd maxi- ri pasiuni şi curiozit,lţi ştiint ifrcl', ieete de rufărie caldă pentru iarni1.. presă şi afişe speciale. CON ST ANTlN C. 61 
mum de posibilitdţi fn r.e priveşte pe care o manifestd tot mai €vi- Celor mai miCi li se (mpart in- . r" . 
~nzestrarea (n domeniul cllntJştinte-!'dent aMt proletariatul indll~lr(al, căltămÎnte dale de elevele şcoalei Cadrelor Frontului Renaşterii Ministrul organizdrll· 
lor. Ea începe cu lntrll'tucerea. cât şi fdrt'1nimea, 'Dorintt'l de carle No. 2 din garderoba la care ape- Naţionale - secretari de toate ca- Renaşterii NQI w"",.,ulu'.',, noliu,!" .. ~'d'd.ii 1,' '.vafălu,d, "iciadaM "'a' ,,,,' ',a, • ." c<i Hp"Ii, multumi.du-o< ~N'~. ;~um. Jla:J,!:;iWi-tm ""a'l1 M~t~m!:i~~!UII'i ŞI ale Igleml ,pe cale '1!'1Il1,md. AiJf- desvoltată mai mult ca acum,' ('{or- şi cu lucruri uzate, dar folositoare. 
fel, planşe, Illme şi dl'lwame, "01' I tul spiritului, nici clind nu S'a ao- Copii/ar din familiile cu tată 'con 
il~stra amdnuntit cursurile C!' l,ri-\ ve~it mai activ Ca astrlzi. După. centrat li S'a dat şi câle 200 lei din 
vire ~a ceeace trebue sn stle ?n 1 a~atea. legi de ocrotire econnmir:rl .~uma de 2500 lei donatd de d, Ionel ?l 
muncitor despre structura, funcflO-, ŞI socla!d concepute .~i rC(l/!zd(e (le Teodoreanu. ~ ,~, 
narea şi apdrarea orQaniSm/1/lJi,-Al

j

i regimul Frontului Renaşll!rri ].;a- ~'-~ .... --~ ~ ~ Dacă de Crăciun, doriti să petreceti b: ' 
d.oilea obi~('tiv al cl/ltll!'li ~xisl('n~ tionlll~. universitalea muncitorea- (~II"I ~I rAspandl'" B rezerv8ţi~vă din timp bilete la cinematogrt . 

frale, va fI tncadrarea ll/cr'1.tomlul Iscă dIn Ardeal - care Va functio- '" , '1zla UrUI U U t ~., COR· .. · S O $ -1 U R": A,' N"" rn organÎzarea vieţii rC(lllOmlCe şi 1 na CIl toale compefinte!e 'inl"Jtii- U I 
sociale. El !)(l afla, prin docllmt'n-; mântului nostru superior dcla ('Il1j 

fări ample, fl'/ul Cl/m $11111101 defer- - va tnscrie cea mai mare fzbtÎwlif fronlul de VeSI CA ti 1 f tă 8~ 
mind progresul soc/al, ('um se fn- in inteleetualizarea mO$sr{,'r lJr1i'"- I'l 'li :~ nu ~ec:r:gf~l;nVă i:tr~~~ăt o ar , \ 
Iănlue interdependenta . dinlre in- Iare, ,,'-

·m:r~~I!!Ii~~~melh."'!'2~~~m~m~ 

,---
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