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r au ImplInIt 50 de ani dela moartea 
marelui om de stat I M. s. Regele Mihai 1 D lest 

inaintat la CJrudul de Mute$Ol ION C. ·BRJlTI.llJtr.U I 
I 

'-
1-

'Il 1l 4 )Iai, 19,U, s'au împli- de marele Ion C. Brătiann, 
u 50 de ani dela mOaI'tea reîmprospătăm dreptul la Sâmbăiăt 10 Mal, înainte ,lovituri de tun, întonându'se !trecut in revistă trupele, în 

u- 'eiui om politic ~i \lIZIO- recunoştinta unanimă a :!\'ea de amiazi s'a desfăşurat în i Imnul Regal. . urale nesfârşite din partea 
ul ' care a fost Ion C. Bnl- mului pentru cel carc ~j-a Capitală solemnitatea înăltă I 1 asistentei, s'au îndreptat 

u. implinit misiunea cu 1) ::1;ll'e rii la gradul de Mareşal a M. ,1 r---- c_ -~_.,. I spre tribună, unde după da-
Il timpurile actuale evota ţie care se afirmă Aln lO" t a~ S R 1 i t: 

n • ege.u ,...' I f .. ',,',. tina ortodoxă a fos. t întâmpi-ilustrului nostru om po- amplitudinea şi elocventa în , I 
e, Ion C. Brătianu, flobân- această fază a creării EllI'O- Cu pnle)ul zllel de 10 Mai, \' r nat de P. S. S. EPlS~Opul Ar-
. te o semnificaţie deosebit pei noui. În zorii zilei 101 lovituri (le f matei Ciopron, cu Sf. Evan-
importantă, prin clar vi-! Ion C. Brătianu a fost un tun au anunţat llopulatiei I g heli a., pe care Majestatea 
nea sa, cari s'au înfaptuit inovator, cu inima plină a Capitalei, mareftsărbăloare i Sa sărutAnd-o, s'a oficiat 

de ăzi intocma! cum prevă- I simţului nationalI, dar fp.rfl a nafion.ală a români. lor. de I I Te-Deum-ul. ' . 
:n- e marele

x 
~lspărut. ,1 fi revoluţionar, om de fH'ţlU- t t d i D d 

)O!~ 0!l C. ~~~hanu, ~l11UI. dm- . ne cu ful~erătoare I'ra]izal'e pre u In en. e cu Immea- După sfânta slujbă, a avut 
D ... !nvestlt1!. exceptlOl1alt ca~ a planUlUI: tă, trupele s'au incolonat în loc defilarea, închinândn-se 
'!ie şI-au slUjit cu cre(~inţt~ ~l 1 Cu ocazia împlinh'ii a 50 Piaţa Victoriei, precum şi în faţa Majestăţii Sale Rege-
w- 'otament Regele ŞI 1 ara ele ani df'la moartea mal'plul populaţia, în mare număr, lui steagurile unltătilor din 
tro ,1 a fost acela care a ',Mm- Ion C. Brătianu s'a oficint in aşteptarea M. Sale Rege- I garnizoana Bucure1"ti "1 a 

t l aliarea României hi tl'i- Duminieă 4 ·Mal dimitwatA 1 I 'f ~ 
ilU
I 
.. alian{ă cu Germallia'· şi: un paI'asta8 _ l~- Floriea ~ u ~I a Conq~lcătorului Sta- \ \ şcoalelor militare, precum şi 

I I r l I tuiul 1 
Jşi- l' lat·~. • d ;: de ciHre un mare ~obor dl" . I : cele ciuruite de gloantele 

:\saZl can , după o }'egre-! . r 1 . 1 La orele 10, Majestatea Sa I duşmane din războiul mon. 
~ll; i1ă rătăcire şi nesocotire I pl eo ~ "a f cal ~l' a~ uat part~ Regele, însotit de Conducă- I dial sen:nele blruintelor Ire-
1, intereselor vitale a1e· Nea- ; mem rl} amI ICI, preel1m ŞI torul Statului a sosit in Pia- it' 1 .. t 

1» 1'11",- relllăm relatl'l'}e __ !I un mare numă}' de nolahl'li~ CII e Ş Vll oale 
, ta Victoriei, fiind inlâ.npi-\' , • ălnt căror .baze au fost pUf"e tă ti. i La defilare au luat parte 

nat de către d. general Pan- M. S. Regele ~l!(juj 1 I 
Ilel~ ......................................... tazi, care a dat raportul. 'mai multe tletaşamenle de 

, Sosirea MajestăUi Sale Re~ După ce M. Sa Regelf! şi onoare alo trupelor germ~me 

:~~~ 5ădJătcdml zilU 1 ::!.:!:~::::!:~.:::.::.~::::::~::~ .. :~;:::~.::.:~;::~:.~::~:~~ ... OH'" 

- 'tie 1(J Moiu la Atad 

t
lZiUa d: z:ce ~Iaiu, Sll1-bă-l procul'or şi o seamă (le re- G 10 55 ela n ati o n a 1· 5 oei ali 5 m 
rea sarbatOrIlor noastre prezentanţi ai armatei ger- D.·scul.·'- s.· pa'" rer.-

- \ionale, a fost serhat:t !a mane . 
• 'ad, cu un fast deoseblt.! FV ~ t V ~d i ~ 1 . . UI· .~ t d fl'l ~ d t' -1 Publicul a ac1amat îlHle- I ara a aga 11 ca, tot lism~natlonal, - care repu~nă ce·l stăpânesc in vntutea 

vazu e an, IUerl e omul a d tll'~ d tAt d It '1' • • Mare ale naţiei _ viitori I'lung coloanele ce clemau I re. rep a. v a~a, ar ta. a e m~ maso~l or Şlldreptului soare al fJ1nţtlor, 
. inici de cremene a~ tării - prin fata lui. 1

0 Orestrlictiuned se tlm~ulne.. 1 ftIltO~masOndtOr f.noştri', t:- e' să se încadreze ritmcdui 10r 
'v ~ I mu are rep UI1 a via- o ce poa e l lna .rese, ' . v • 

vazut trecand cu e!al~fl După masă, la Palatul Cul- . tă, dar trebue să aibă şi da~ căci nu există om pe lume, I de Viaţa, contopmt:u-se sufle 
__ . , cum l-au a~ut ~.omanl1 l' 11.11'al a avut loc un -festival 1: torii, nu după lege, ci dUPă', care aparţinând unei naţju~ 1 teşte cu ele,. adoptand felul 
./llfl, deauna ostaSIl tăru 'd t tii d . f - • id 1 "1 10 d ' , ", • dat prin concursul corului rep a e. ni să nu se mândrească cu: or e Vla,a Ş1 ea Ult o 1, 

om;:' Sărbătol'll'ea ZIlei, a ince-' din Bârzava de sub ~ondu-I' _Aceasta însemnează că da~ origina lui etnică şi să nu I toate traditiile şi toate nă· 
l cu "Te-Deum '-ul dela ' . I ca omul Bre drept la consu-! ' .• I I 

mIm atedrală. La Sfârşitul seni- rerea d-Iui Dobreanu şi al i maţia de bunuri el să aibă si iubească pe cei de un neam zUln)~ e or. v • 

:ului divin, a vorbit dl. ge- şcoalelor secundare de fete. i obligaţia la producerea lor. cu el mai mult decât pe cei- i lata ce trebue -:- ~upa mi: 
~ el:~l de brigadă Manu, sub- In suburbiile oraşului au Cu alte cuvinte să-şi câşti- 1alti. . ,ne -: ca pace!" ŞI lub-r.ea Sa 

numI importanta zilei, rare! avut loc alte serbări in ('are. ge fiecare pâinea in sudoa- Tot aşa cum se întâmplă poata domni Intre oameni. 1 

~ terminat, elogiind condllce I s'a arătat însemnăt~tea zilei I rea frunţei lui. 1 şi cu credinţele religioase, Dacă greşesc, ~ă fiu iertnt;' 
fiOI;1l actuală, pe ~. S. Regple lele 10 Maiu. 1 ~c~s~a este cel dintâiu i cari intră în struct\lla sufJe- dar să tiu convlUS de "re-
:int:J.. cTar:, a syus prm:re altele: ......................... pn~clplu de driieptatle'~t Dar: tească a omului, cu rădăc~- şală. 
C'li " ralasca Româma întregI pe ume oamen a ca uesc, • hi • dA t " . CORIOLAN BARBAT t~;'i~ !", în tumultul de urale Q_ • naţiuni, adică masse cât mai, ~I c ar mal a. anc , ca mş'şl 

,,'s. ţ ostaşilor tării şi ale pu})li- Moartea filozofului ,compacte de indivizi descin~ I Instinctele cart stau la haza ....................... . 
194{Ului. - NANS DAIESCH 'zând. ~in aceiaşi ob~rşie şi' vieţii. .. 
ii nU De faţă erau şi rcprezen- . Ile.g~t' Intre el.de adancl ali· Deci nu desfnnţar~a hr/ta- Un nuu port olandez 
i la ,ntii armatei !'termane, fl'e- Cunoscutul fIlosof german llans Dltaţi sUfleteşti.. ~ relor, - cum doresc miopH , 

se lncioşi prieteniei ce ne: Driesch a mul'iJ. zI/ele trecule, la I _~ceste masse etntce ocupa .. noştri cu ochelari de marcă I Chinr inainte de 10 Mor 1910 se 
şine· agă. II Llpsca, llans Drieseh a losl acela: in!lnderl ~ai mari sa,u mai Il d v d 1 t"l a- ~ filc('(1 d'n ce fn ce mai simţită ne-

. mlci de pamint Ile ar' 1 on oneza, ar cu en 1 e JJ ,. ' ..' fei . 
iute- ::\.poi în fata Primări~i s'a\'care a revoluthnat ştiinţa biologică:munccsc produ~ând Cbulnll ~ fişat-international" __ nici·ces;fatea cr~ierl1 undUi port laM

s 
1-

Ib ~p cut defilarea. A u defilat '1 t _. . I ,,! • • r I' . ': şliul d gll/1lI care uce spre arca 
fnni ~o1ile secundare de hăieti /~ n conl/e sale, pofrw.t. C(,II ora i nece~are :Vletii. • • dlstr11ge~ea acelor. elemente i 1'sse/, In scurt timp se vor începe 

vt'lnd fete, după -cari au urmat !vlata nu es~e SU~USă numaI lt~!/or \ Ori soc~aUsmul.~aţlonal In I sufleteştI, cari deflnesc o lla-: ltlc,'iîrile de eon~t"uc~le pentru Q

Nen· 'remilitarii. La sfâr:;it a de- I pur me.can1ce, CI se poate sch mba I semne~z~ domn~a h acestor: fiune şi o diferenţiază de ioa, cest pod, planurile fIInd de acum 
1 20 llat armata.. \ pr~n vOlnlă proprie_ Princ;pula sa, grupe etnlce pe pamantul Ji~ '1' te celelalte. : terminale, Portul va avea un bazin 

tolll~ In tribună eran: P. S. S,! operă ,.Filosofia organe/or" a 10st I Ctar~.l m.oştenesc din moşi ŞI Nu; aceasta ar fi O NEBU _ h /rmg de 1000 m. şi lat de 550, lwdlld 
tii p,l rAI . '11.1' . '! Î . - ., s ramoş . . D . , nc reI l\ aglel'll. eplS::'o- radusă n toate /lmblle lumii C'VI- t D • _ ~" I NIE ŞI TRISTĂ ~I GOALA o in/rare de c;rca 160 m, cas/'-

'ill Aradului d aeneral Ma ' ,. ,1 eCI Insemneaza ca ele be ' 
y 1 ' : r _ " - I!zale, Hans Drlesch moar'e În va/'- buesc sa" fie stăpâne J el ',după vorba poetului. meni vor fi construite cirpo:::te şi 

taIa Il, dI co1. V. Mlhal1es'~11, pre _,'. a e 
~~ct\ll judeţulu i, elr, Cornel stă de 73. de . am, ŞI C11, el ·,jlspa/'e : acasă. I . Trebueşte ca toti ce vor ins/il/ufii de Îmbarcate şi dcbore(l-

___ Radu'- ·\wimarul munidpiu- ,una dIn (lgu/'l/e cele mOI repre;:e.n-) Nimic mai simpltl. 1 să eonlocuiască pentru tot-' re, Cheltllelile se por cifra la 55.000 
. "li, dl dr. Gh. Tăntu, l)l'im-' tal'llJe ale lilosofi'ei con/empnr,me_ lncât conceptul de socia· deauna pe un pământ cu cei' florini o/unde;;' 

:1' 
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2 FRONTUL DE VEST DuminÎc[t, 18 Mai l!Jl1 !)LlIii 

Informaţil,lni -- COqUL LlTER~fe 
pentru o tristete. ,.Lele 

EPIGRAJ)IE 
1 

Nd,SIJllItS psnHl, "p o/tc;:a", l(~ , Ca .... ntare 
Cu z' ItOl de 1 ~h, guwrllul !I';,n- '.) f; nu ,-l :U ~', ! lea n ii li Y l'l' a- i'lH!jI'U!1lrr-l dln/r!J "reu,sta 

cez a introdus pe lot IH',I(l1' \ll L:i anUll curBP, ,c,zUll)(' .";ii li- /o('(,lfI" nemul/uml de [)I'O· 

Franlei eartele pentru tmbr~c{jrn 11- cItitle, 'ba chiar Oll:'I, Îil baloa- , verbc, 
le pl'lliru c,'lii(,Il'j frdnn";:, i'!' ,i: '- C' ' d' 1 
le c:11'lelt', '"01' avca o yahlb]itate dcnt' din gUlltă, Î~l lol' de ln:- . ,li s("os :nlr'ulJ a 1cccc1,1I', 

. .. . I I'n pron:rb lpsi'l d'rscn\ă -
Ull an ::;" ill gCHCI'<l! qllll idcntic{' ('u tOalc sali ('utu de cUll"el'YC, [, , , 

, , .... :\u mă m:ră d e h:hM': 
HC('1l'a inlro(ill~c în {~errll:ll\ia şi ell lll se, ob!ţ'l1tna pana 111 Pl'l'- "C;\nd ţ:-c mintea In carenPi", 
{'arc au rcu~it să dea complcctă sa- zcnt. l\U este" \'01'1>8 dt: un ' 
1 :sfaq e, Deci ~i ('~rh'lde friHlt'l'lC ,1 \ I ' , 
"H! .. P\IIH'll''', valoHl'ca d'fer;telor nou pl'ol'eucu de l"Oni'~.'I'\'al'e, J ce ~wş, w'm~lt:!mt (~~-o I 

" " ' " ,,_. ci se past1"('ază ~~{'daş p ri acl- slrofa dm poeZia meu ,,(.WI-' 
fabr c;\te lex! Il' fIInd ca lr\ll.lla In. ., , _ I . IIi '1"" 

punet\" 1 iii hitle\ ;,,;tfd la stt'idlll: {JIU: îndlldel'ea ('rrnftlca a, ('CU, IlV eli., 

necc,,"I' Cllmpill'iHuri[c' de imhl'ikă-j alimentelor, Esre H,mmi un '1 ~ă ~azul tl-esle dl\uat, 
minte, PI'OgTCS în pl'ivinta trhnicci S, c a', dai dn nou ,<'şcc 

I .' " i Nu e un lucru de mll'at; 
................ s ....... 1 de "IIllpaehc1tarc , baloanele led +' 1 t ' 

I 
.. .., 1" an ,I'C captl s erp ŞI sec"", 

flluel CU mult mal Icftme de-

PubJicatiune I cât {'~ltiil(' de ('onsel'Ye sau I Fnl'i ('ar/dne 

. . butoalele. In afal'a de alte, CIIPI'imă de-un dor hoinll' 
Aprobiirile 11 ent l'11 C'llmpa- a"'llltaO"I'l' S'" "1)('1"'1' "'"1 se va I r') '1 1 t' 1 rl ! ~' , 

, • ' • • (, """-,,, ,< t:c, ; e ma c o u c a pl'OI'a 
]'al'e de "R,lH'lllClll'l, fJf'lI11 11 '" l .' f' , \ . .... , _ .;,' ('('01101HI81, Pl'11l nou Pi'oC"c- 1\l nau raglal 1Il up~mal', 

aut.oveha·ule, se da 'le (,ltl ei deu, 1/2 sau ('el puţin 1/,~ din, Spun{\nd că eSli "rn'noră"", 
S, S. 1. A. A.. i cheltuielile de pflnH acum. Dascălu Narcis 

Cei CI" dOl'0SC a--;;l procura, I 

I\'e rupem sufletele 'n două, ca să prindem 
Într'ânscle, zâmbil'i de am r\!!Îl'i frumoase; 
Şi, cuprinzându-ne în po'\estil'i ciuioase 
din Iloi ~i visul :-;;i fristcţilf' le vindem. -

?\e-am îllcleştat de basm ul nostru, ca ele o p[trere, 
:-;;i ne-am umplut g[llldirpa ('U ; i'isteţe rară 

eal sii gustăm, llOi toti, o heutură-amară, 
şi să ne piel'dem, duşi, (' iitl'e durere. 

~i totuşi nu simţim e,i 11(' putinţa 

acopel'ă 'n moloz a noastre visuri ... 
Şi nu vedem e'alunecă 'n fj,hisul'i 
şi visUl'ile noastre, şi fiinta ... 

Ci 'nerezălori, cu pa:-:i de tinerete 
ne pierdem în luminile din lume 
('c'llIlfmd, cu s,lelele, roman ta făt'ă nume 
~i I'ătăeind cu gfl.lldl1rile prin tristeţ.e, .. 
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se vor adresa Cel'cului de 1 .... ••••••••••••••••••• .. 
Reerutare Arad (Bironl He- Mănuşa 
chizitiilor) care va \'€l'ifica I . , 
actele ee le dă dreptul de a' :-Il! se pOrlle şl:c cu pre,.,:,<~ de 

când aII Îllc/'pul omnen:i 5iÎ /lom'/t' 

........................ Mircea Emandi 

COnUl V@$@I ·····························~·············· ..... r 
CrJtlca teatrald I T o.... r -. )... U 

~ :~all cumpara şi starea ·:allciIEU
rilor şi î~i va da avizul după 
care S. S. 1. A. A. va apl'oba 

mânuşi, Fapt cerI eslI' că ;nc'iJ1l1şi/e - Ia spune-mi, are p:cs.a $' h,lp' 
~(' [,urlau ÎllCfl din an! dllrrif', lm- py cnd? 
po/rmr 'r'gll/III, uc('hlj rcr~, jlur- - Cum nu, toată lumea e rcreci. 

eliberarea eauciuctll'ilol' ('011- /itil mâl'llşi (I'n b/(Jntl, Grl'~,'I, gri- :111 dl1d s'a terminat. 

Bumeni il': ~I(' m '-:; Z )tI~ şi nnri, 
'\[l'l"el1 'mi t'l'('~le 'Il ~I.'flf'l 11lc[wH;()/ia 
LXn margini (Er- lJioh,,:III, Pleg;ac c(lstanii, 
1şi făceau /lHII,1/1 i, S!If'C' cer'ul de perl1ua, 

a 
POt 
;ă ( 

tra cost dela fabrica lJanloc. j::I.' de fl'l1n1llsl'/ea lor, săpnll in \ 1 
p. Comandantul Ccr-.:'uluÎ f]l'~d;11~, la :m':auat SQ~ la flori, ,CII I TragedIa amerIcanii 

Hecl'u ta re Al'ati }I ahI!': I1wmrşj. [Illmcot. pe VI en~ca" ilCI.Ca I - V'am ((dus Înapoi ;'1'1./011)('1'111" 
Im, (',r:~$la frrrclI!lţa; gr.ecfl ŞI ~ rom'l~ 1

/
)(' carc l-am cl1mpâr'll/ l~ri, Nil \ 

DR,>\GOMIR 111! mal'COll cu m(IIWş , .. ca, sa nu'şl, fUllctionţ'm::ă, ia'r în al doi/ca "(Îl1r1 

Zarea c o ,ăult1 ce plâh!Jf' ili sl1'!lIte, 
Se desplele51e ,~eor'(l 'n oglil1Zi <le ape 

vi 
19·i 

, ('; 1 

Şeful Birolll ui nn'h [zi tii fl'if/(l dcgcll'/e, GermanII Şă! popoa- I'm'am impclcal ~u Bl.. . 1 
I'rll' s('([mtll{we pur/(I[j m nuşj im-

:Maior: 1. SEREDAN p~/l'iv(1 fl'"oall1 i , ~(lr:: n:ănmll,~ 101' Pe s/radd 
........................ Il (11'f'(l1l df'grfe, Ref/Il ŞI nob!lll pur-

Inmultirea peştilor 
I/(!rl m(llll1ş: .1'1/ podoahr, ca dlsl:nc- - Scuzaţi, dOilmnă, par'cr! p'em 

~ te. Impilm/li germani pl1rtau dea-, lill::ui faţa Ilmlcua, 
'SenH~l1rU llul/llIşi. de cIIT(la/'l'a pur- i - E:rclHs, de ani de :ile o port 

Stiuca depune circa 100 pure;. Când fmpornfPlT acorda cai-, În acelaş loc, 
mii, crapul 500.000, iar nu- Ira o mămlşă, acesta era un simbol 
meroşi alţi chiar până la pen/m rei În rarlzif cil, are dr·e.ptul InventIe 
şapte milioane ouă Într'o pe- sii f(lnde::e lin oraş, o cetate, ele. 

.. 
rioadă dc gcsla~ie, Da('~i din ,'1ii/ll/şa srr'rH'(l şi la Pl"ov(lcăr1le lal - Ai auzit? In Am~rica s'a 
toate aceste OU[t ar ie~i PI:'- dud, !nfl'/'esflnl eslI' faphll că, fe- < inve.ntat O ma~iml ('are \'011-

şti miri, apde depe glolllll mr'/!, (11/ (nceplIl sd poarte măm.lşi! stată imediat da.că cirH~\'a 
pălll<lllte~c IIU ma.i ar fi 8ll- mII II mai târziu (/it'cât /Jăl'bnfii. A- mint€', , 
ficieute pentru a-i adilposti. ,,"(( În ~rrollfl X/TI·lea, fem~ile au I - Si asta a-ta găseşti ('j'î" C 

....................... c. incerlf!f să p(lMII' mănuşi din in,: O in"f'ntie nouă ,,' 

(onsumol de 111larl 01 
S1otelor·llnl(e 

p{t'lI~ la col, Secolill al XVII-lea, se' - Nu e? 
-Sig-ur ('ă nu, eu fH'um poa1e .~rllne ci1. esEe secolul măn!!-

20 d{' ani am hlat de sotie Oi 
.'l'loi". In fln1l1 16'19, Card'nalul RI- astfd de. maşină. ! 
rhl'hll a dătuit reginei Maria de 

,1ledci 6 Jll~l"echi de mănuşi de ma- ArlstocratJe 

Si l'a veni o ~i vo('vodcr iii, ce va [lune, 
LlIcf'frri poli::!, Sfl /11(1 să /'u/e pe pleoape, 

Ieremie Ci uceru ..... ~ ........................................ ... 
P-ROHODIREA 

Te prohodeau popi {i 'da.-;clil i , 

Cu piirul alb c:\ şi Uliol'lI\ --
Şi Gl'm' şi-a dcschis,'pr;d\,ol'IIJ, 
In dmt de ulbe EÎlllil:C!ri .. , 

S; 'n sufleltll meu 111('lolJIeol'e, 
S'a deschis-o adâacă 1,)(1;'1 _ .. 

Si-am beut (\:11 ceşti şi rună, 

Per n fi II suflelul lăunl1' C'" 

, ," 

{'n (ior lăuntric m'a e1MIII, 
In sCI'ilc acelea funcn"e - ' 
Si plfmgealll CII hohlJ:,~ "!lll;\re, 

S:1I'u\;Înd -' bulgării de lut.., 

Mihail Semlccan 

Vi 

In anlll precedent s'au cOll.~umat 

in Slatoic Umil' 173 m·/iot'de di: ţ.
gâr!, fa/(( de 1M m:l'arde in (Inul 
19.']8, J ntru cât a crescul cO/lSfmwl 
de t'gă/'l tocnwi in ,S/!:r.iele [;ni/e, 
care esir aslăzi in frunlea lu/uror 
târitor consrmHlI(larc de tutun, re
iese d'l} rupiul cd acest consum 
S'(I măI";"I de 11 ori În decursul u-

re valoare pl'nlr!l a o câşt'ga pla- mdrlnlmoasiJ 
mlri,/o/' salI', De pe vremea aC,eea, i .1r1sNIt are, un I)ro('e~ c:vil" W (:(1-
tiU Illceput să se poade măm/şr de re câşligându-l aldl la prIma In

picle, blanil. Idilă, mă/ase, elc. Tot stanlă câf şi la Cur/ea de Apel, a-' 

dela co.valerii medievali, mănuşa a jllngând Însă, prin contestaţiI', la 

fost adoptală şi de m/li/arl, făcând Ilwl/a Curte de Cas(We, avocatul 

m 
................................................. C~ 

tr 
101 SANATORIU .na: 

dis[lemt ţi raportea::ă: 
mll sfert de SI·C'OI. parle integrantă d'n u.niformă, 1 _ Gl"o::av, la CUl'lea de r.asatie 

~eMO~lam plerdllt pr'oceslll! 

CELE MAI NOUl REVlSTE DE MODĂ (1. ~ r , - Nu fac?, nimic, :zise ca~m f1/'is~ - ,- - , , I! Ild, de doua Oi"i am cdş/lgat 1I0r, 
CELE _ MAI _ ACTUALE Il~ .. REVISTE, odaUi pol cdş/iga şi ci", 

CELE_!,!_Â_l ~~f':lE J-~Ă~J'~_9~RM~~E_ de educaţie, .................... .... 
literatură de distracţie, cărţi de specialitate, ca şi 

articole pt. cadou, precum şi rechizite de birou, găsiţi I AVIZ 
tria recentul d3schis depozit de specialitate 

L·b "'. 6 "''' Se aduce la cunoştinta ce-

" I rarll ermana AUAD. srr. Em~SSCD 28. IlO)' interesaţi că in zina el., 
~ ~ 15 Maiu a. c, la orele 11 a. m. 

~~~QQ" se va tine la dh'c4"t.~IlIlBa ]n

1 n scaI'(! aceia pl'oletară, 

Trecea ca ° stafie re tr,)lmrr 
Cântând d'n hudă C'Plll arcuş, 

Un om nebun, ~n ins H1W'tjl'r .. , 

POl'niră Ca Jwlw/ele de-o pe, 
Pl"in maJwlalele beţi,le -
Plo:ii oflicoşi şi mw'rjari, 
Dupe! omul cu llt'gete L~SC('Wvc,," 

TIl.'lNH! bolnavii, cfld'JrJer\c, 
Hâcka/l pe geam, râded,{n gol 
Un nebun SCUIpa sânge 'nllrner1c, 
T/'âni;f 'n colţ. bolnav J'e·:rn tol." 

V. llarioD 
................................................. 

II 

te 

IJJ 

cef 
,ul 

treprinderii Comunale· (nn 
str. M. Scaevola 9-13 fi tra- Echipa de football a Germa- .. 
tare directă pentru inchide- ă b 

Unităţi grele motori::atc gamane fn LIbia 

rea pe sezonul de var~l a niel va juca viitorul S D matc 
anului 19H a gher~tei de la 1 Iunie la 8ucureşt 
l('ffin construită pe Malul, 1 .... tii' 2 I 'G ' D ""r l' l~ ~ U' d: n urma amdnarll ma eUl '11 Cu 9 Ilme: ermama - a.nemnr-
~\ ureşu LU anga zma e : ' 'C h 

~ t ~ ~.. d ~ I Hal.a, progrermal pentru 18 Maj la ca la open aga. 
I;!Ph, pen ru vallzarn e ra-1, 3 luPe: Germania - r.'mltlnd'l ia 

't '1' ')f' Bel'lln, echrpa de fO(l/baU u (iprma-corI oare ŞI a Imente. , er- I ' . ,," Helsinki, 

t ţ .. IA ă h" f't" I!1el va sustrne vulorlll ::;ău match 17 Augus'~ Germalllfl - Slova-an Il pe ang r. Irla o erI al. '. t, 

d ., , ti 'la 1 lume 10 Bu.cureşlr. ln/u/n;rca cia la Breslau. "Ol' epune ŞI O garanţIe el, 
L . 5000 (' , '") i 1 Ctl Româma este al palf'tl/ea /tw[C'h 14 Septembrie: Germanio - Suc-el . ,- cmeml1l n nu- , " , , 

Inlunaţ!ona/ al echIpeI germane !l1 dia la Stockholm, 
merar. '" '., '1 acest an şi tn acelaş timp al 181-!eo Afară de aceste rnlâ/wl", ma: 

CondltlUmle de I1Cltatw se din Barierif. sunt prevăzute match'lrÎ cu I1n1i~ 
~.ot vede~, în. orele ele Sf!l'yi-I l!upd această partidă nationala (in Ger'man/a), cu Ung:7ria (la Bu~, 
C1U .~a Dllectmnca Tntrepnn- jRclchului va mal susţine încă ma- dapesfa) şi eve.ntual Cu Bulgw,io. şi 
derll Comunale. IIChUri Internationale, cOllform ur~ CroatIa, Datele lor fllSă, incd n'au 

DIREC'fIUNE.A. ;umorului program: : ;ost fi .. rate .• (RDV) 



.--

25,; 

])uminict'l, 18 Jid 1:)11 FRONTUL DE VEST 3 r ------,----------------------~~ 

!;~Ie .unei stele UDr lumina un Iar ~J:loRf~·~~i':f!:i o ade"ărai 
I/,llelc Unite sc 1~lcrează re- ~ka, ale ('~ln·i ra7.C oe lum:Ilă, de Sletlil de Zilhar 
construcţa unUl fal' uriaş [II'dbC pr,n :llslrUllIl'nlc spec' ale ~i 

1 rea lui CollllTlb. Se crede tr,msforlllalc iti energie, să <.lpr:n- Sindicattul cultivatorilor 
nt'clli rnonllmt'nl deJa .COll- f!ii focul eltT!1 ;tI fanl:u Î, Se şt'e, 'de sfeclă de zahăr din Al'ad 

experientă cu 
- -americana 

Toti ali citii des'gur pl'!ncipnle i 1)01' trăi liba!. Jlobilele şi ioate in

lui Jaqucs Rousseau <lsupra edll-' s/ulaliile cllrioasei grărJ!n:ţe sl/nt 
\ljdlo va fi !erm nul În('~l ('~ in 19"" cu . il" B~ f • ,t ,"}d" "Ol',:lzla expoz_~ct ~l anat ace c~n()sGu.t tUIU~ caliei copidor. pr.!zentole În cc.rlea astfel constrUite, Î1lcâ/ copIIi se /Jul 
19t2. Farul se V;l l' dica monrl ale d"Jl Ch cago, nenumara-, rol' acelor agrlcultorl rari, E ., C t" I 

1"," d d' . e'.··. 1 1- . , . I • • ' • i" mile, on/orm aces OI' l ,r·nc /111, servi Sl]lgur r, fără nici I/n [IJ'lIlor, 
(' ,IuTe e mens UIlI ., te e ampl ale ora~ull!1 au fost Jlu- pe anul 1I1 curs au lllChelat, , ' ' 
le, unde se VOI' instala În- l1I:nalc cu ajutorul razelor stelei I contract cu fabrica de zahăr l un bogalaş tlm~l'lc(jll, Inullcul de co putându-şi, de pildă. aran/e sin-
le, B:blioteca Intonnlă co- .\I·klurus, aceslea fiind întrebuinţa· : şi doresc să-şi menţin:l dl'ep- pii drul Hcnson, a În/'in/ot,' ÎJI u- guri, !Jatul etc. Mâncare eslI' adu-

ă, Muzl'ul columbian, o uni· te p;ntru 1cth:an'a u;r,inci cler[r'ce.: tul la borhotul uSf:at, su--şi proplere de Chl,:.1!10. un 'llStilul nu să de doi copa În uârslă de 10 alti. 

şi un institut pentru cel'- Lum:n:l slrlc t Arkturus :ljung(' anunte aceasta intentiune : lnit' "Qu/Jy's '201h Cenful'Y C(llll'fJc"', o f!·t;/ă de 10 ani schimbă ru/ao. 
('eu·unilo\" tro(l!cale, Imă in l>alt'lIZ('CI' (Je ani I~ Sll!JI'''' , • , 

v . , ". '.' •• A' ' 1 't d'l v • N 'd 'Î /J / ' 
111 Prc~ed'rltelllt' TrllJ'l'llo a f, t " 1 l' P t '1' SIndicatului In SCriS "au \,fI'- care nu es l' (.'1 ,:'!/)a cl;a o flm- j umw (jccl un copII se m 01111-

~ '1 a parnan II 111 ('n I'n 1 Ulll narca. . ~ i ' . • , 
,,, din in;tiatinl accslu'a,. un Ltnllul d Il S,m' Domingo se caută, hal (Sindicatul Cuttivatol'Î-, d ll1i(cl de, ropii, (;IJ(Î:td insă' partia:- , VfŞ/~, UP(l/'C drlll llenson, curc În-

intCl"llHt onal, acord,îndli-se in să o stea, nil' dÎrei raze să ajun- lor de Sfeclă de Zahăr Arad lar,talea ed (Ifei cop i IlOI sunt w- să supl'cweghea:cl conllmlll. dar ne
înhht pl'0'ccllllui pentl·u gă in 4;,fl ele ani in almosfcn1. non- ' B-dul Regele Fer(Un~n 1 I' praveY,hi(jt i de !H'T",r)IHI~ (.du/le. In I observaI, copiii lui. Pe llceusM C'1-

rare să ~(' It'l'Inine pl',ntr'o :;tl'll. c:rll'! astfel razele CHe YOr ilu- : Nr. 41) rât de cunÎnd, (da;' aces~ institut SU~l~ ,ldăP.osl:,; 20 d? 111', exugerutc1 şi pilI' amerermcl, 
şă ye~n;c lllnt'llată. !'\onp nfna farul sunt tocmai :1ct'lea emi- , . '.A .' t;-, • COP:I care sunl ,aSI/II s.j .::rctlsccl /.- I <Irul HCllson vrea să, consl{lle cllm 
1'O'i'i de JlIm nă se ,"or se de steaua l'espl'ctivă în monwn-! cel ~al t~l ZIU pana la fmea ben. 11st{('1 dl'lll llellSon i'r('lj sd /a- ,1 se desvollcl un copII, neul/luen/al 

C('I', Dillol':tă unol' ~pa- lui dnd Chr'sloph Coh1illh a ză. : luneI IunIe, Aceia cari li- că o experinlă Imică. Clp,ti. acum I fIind de lumea e:rierloa/'ă. La 12 
,lh', '.'1"l1rCJ l'oş;e va pu- rIt pcntru prima oară 'n~uia ['U,'l- • vrează sfeclă de zahăr cu in l,(Îrstă de 4 a/1', JOI' rămâ;.e aiCI i w'I, aceştia va'' fi Întroduşi În so
lă încă dela o d~t~~!llă nahami (San Domingo sau I1aiti ~tl'ăSUl'i in curtea fabricei, ~)âIlă la ,et(j/"(l 1.1' n 011:, .ln acest i ci~tf1te, VOI' fi daţi la şcoa/if, 110" în-

m'lc (32:') km.). {'n comitt't (le ast~l;). i nu-şi pot forma rl t'.~)t 1 bol'- mlel'vQ'1, el IltI :;(1" avea nI:' un, con i vala o meserIe,. D1'lI1 Hensoll l'a 
om: nleţ! :1ctu1lnlC'nte o 'h ' <'" 1 ~ r laet cu udultl: n~1 .uor ,fllv(lţa n:/nlC, 1 p!lrta toaJă gr'ja ca VIa(a acestor 

I o.t uscat. FLeCal e eultn ator 11/1 VOt Pl'lnU II:Ct o lIH/rW1!url', el '20 copii să fie asrgurulă . 
........ I.G.tltH~M .. ~t~M~ .. "t04 •• t .. , ••• t ... t.I ... ~tte I pl'lmeşte O cotă de 10f0 hor-

t Noulle tarifurJ '1 hot U8eat din cantitatea de i ................ " ............................... . 

,,1, ale8 F6r~la~ E.~Clr-I·Ca-A-r~-d, .p-Od-:..rm....;;.,r .. ,a....::p:.;;....;;.e i::~~!;ct;:d~~~.h~~~;i~:;~t I:~! Primul romBn Fabrl-Ca de gn-lată 
U lu u yu poate face numaI mdlVHlual i Astă;r,;, dnd cartea a ('uce6t !11-

I~l~ l' v • t.. t· I ~ " I~i nu în grupări 'pe romnue'lmea, dlnri.a pălruns p,ln:'i în Ide r lOII 4" '. \.:.: 1" ea ŞI rUllSpOI' un ('o et <11'!C. 1 _ . ." . 
a aUlice la. t'Ll- '1 Deasemenea l)e data de ,ICU :al'atarea numelUI, domi- m~1 s,'llguratlce ,~o~t~II'1 de ~loLu-

_.' . . . ' '1' I . " , f' 'ţ . 1 . lUI, caml oamcnil lŞI pPlrt·c IJll1pul " ca., tallfe!c tii] nun'- ,1 lume se sporesc JIl ~enel'al .' CI lU tu ŞI a SUPl a C CI (e S('-! ; ,,' ' , ,~",. . 
vigoare la clata de I eu 2;)~/o f.:i toate taxele tm'lfa- . n1<~ln<ltură de sfecHi. ll,bel re{'onf~ltandu-se, pl ,nIl 1111 10 llrod. Dul. Reia, rerdlnond SS 

19"1 ~ . - , ,', v • I Ill1an, n'menl nu se galH\e":e: O'lrl' 
.}; se majOrC<lZCl r,'e Il (' pentru ealatol'l. Pe arce-: ............ " ........... ' l' .. d : 'Iă' 'l" " ;;, 1'.. vis-a.vls cu noua Casa Cercllulă 
1 Iun' il)' 1 ')~"I, " I ' .,' ,( e Cdn ex.s dCCS C Clla l 1 1\el.\-

le ,i cu _;) '0. ,<1.::1 l ata se va SPOrt ."1 tarI- I .) el' l' 
şi dată se majorează 'ftil abonamentelol'.' "ODOpOIIZarpa porom- I'C •. uno~ş ~m sC"I~'r e, lH,lr:lor 

taI'j'f 1 d 'b r • I n' ~i l'l u .... u - pocll gl'ecl Şt rom3.n', iH'lmd,~ ba· 
, c e e ,,""a;E' lrec~ unea ' . '" ' bolol In Dul!lnrlil Jade, epopee ale vedulOl' gcrllWlll, 

. , pergatnelllelc chinezI lor, fen;cicl1i-

u pils1rareo hliiilurllor 
vară vă oferă sel'viciile sale 

I In Rulgal'la, pană acum porum- 101' elco Dar cine ar crede că Fl'i
I bu~ era monopolizal n~nwi in cc: mul 1'0111<111 a fost scris (le un ('g p. 
1 j>1'I\'cşte eomert~11 exteI"o!', mono- i te-an, anume E n a ma. acum ~t:.tln 
polul a fost exltns acum şi la con-' de ani? Homanul este foarle !l1I:rr-

~ re mat bună a pl'oduct!ei şi ,~onsu- ,lăzi modern: "lstor:a cdor doi Bla"" naW t"l-a' Zt' rcher ,sulTIul,intel'Il, pcntru il, n'glt~l1wl1ta-' nani şi chiar titlul este Încă şi [lS-

Imqiei. i f",3.li," . g <lc{'asla sub I'czervi!. - ca şânticrt'le i 
A Il 4. ~'" Strada ffDlueseu Nf. 14 8 ~l']"'al de I'r'ZbO i ll SHU de a·şi lăsa' 19 ...................... . 

"'0"'~~~~ 1('(1, mergând spre front!11 Syrlei C tăI· 
....... ~~ ... HI< .,. res erea num ru UI 

,;} •• ~;;!I~0) ... ;~eo~~""" ... e~5 ............................... căsătoriilor im Ostm~rk 

mpinările Sin"'.·c 'Iulu-. Prese". Per-Iod-Iee I 1nOsimurk (fosta .1us!r
i
e) T.U-. _. _ u ~ nUlnl1 c!lseltorillor a ÎIlrelisll'~lt În 

'Telefon 11·41 

aduce la cunoştintă că, 

Incep8nd dela , maiu 
livreaza ghial8 

artificială în cele mai ,1.1111e 
condiţiuni pe lâng-ă urma
toarele preturi ofiL'iale fix.Dte 

de Primăl'ie: 

1 tablă 
1/2 tablă 

Lei 28.,
Lei 14.-

Cu abonament plătit preala
bil pe 1 lună: 

1 tablă l.ei 26.-
1/2 tablă Lei 13,-· In Romanii catre Conduca-'orul Statulu.- ull;/11'i trei,ani o ~porire Imbucuril-it /o(we. In tImp Ce In anul 1937 llU 

rmise pe C F R gent u . - t·· f··· s'au înregistrat decât 6,9 căsătorii Restauratol'ii şi măcelarii • •• r ZlarlS II grO eSlonlstl : la 1000 persoane, acest număr a beneficiază de o redllreJ',) de 

pentru înler;zJcerea functIonarIlor PUblicI,! CT't'sCllI ,I(~ 17.~ Îl! 1939, şi a c~n-1250/0 pe lângă un ubonament 
penslonar'l, de a face pe ga:etarul ' .. fJIlUft/ şr /Il 1910. (RD\') pc 3,luni . 

, 1··· .. ••• ..... ···································,· text'J.l memoriulpi care o ati ş: deci fII aşa zisele (11'1' formatii ziarelor din Capilalc1? 
" Conducătorului Statu llw~'e ma! :"('01 câte-o !]u:elrl peri')-I Ne-am găsi, desigur, Într'o /luz- Mersul 

I'U a înterzice fUl1(;- d CtI, (/1', cele IIIW flwl.c ori ()f'1b t l
l 
dt~rle df! "MONl'IO,1RE" !ocale, in 

publici, preotilor, r~:"adnta, WU, [ac pc coresPollden-1 care s'ar putea c.t, fel ,le II?I de 
'lo!', de a se mai 0- ~II ;nfO/'ma/ol'l pe ,/a fi fl'rile z'C'l'e QţJrecieri la adresa şef:lor ierarhiCI 

trenurilor. dIn Arad 
Sosirea I 

gaz~·taria. ~,I/l ce d'J1 Cu[,lula. I ŞI priIt urmare n'ar mai fi :Jorba Brad, motor 
textul: 7 l' / d '..J n aeeas a S uCiI e e .. pscudo-' ... espre opinii ob'ective. Timi:;;oara, persoll~l 

ilIe GeneJ al! :::arişti" se gâsl"sC !lecI: {une/iOllari i lat&. dece, Domnule Genere!! I,ă Teiuş, personal 
publ'ci, preo/ I , peltsollari, ş. {I" CQ- I' rugom scl pUllet, odală penlrll' to/- B ,~t' . 1 ' 

IJrÎ-şi cine fşi dt1 se~lIn{/ re tin '1; • f' .' f" d ' - uC'llle~ 1, acre elat mor Ş w aca pe zar;S.tI, eauna, slaV/iri acesloi situalltllli _ 
trebue si! f ţi ocnpat Cll c~l1cfl1 .. ând În mod neloal pe f.de- imposib'le, dUlldu-se dispozi1!i ca!e-! Vaşc~~, personal 
'se ale Stalului, vom 0- varaţll pro/o!s onş1i prin f(lp/III că gorice la tO(j/cd('p(IJ·tam{~nl:'le. fn Curticl, personal 
al - sub:cclul şi s('o- dânş:i Îşi off'rii :;cerv'cllle con Ira sens!ll ca {Imclionarl! publici dda: Timişoara, motor 

intervcntii. I1IW~ reflllllll'nt/.i r'([/cole, nenv.l!ld Stat, ComuIl!l sau Regri auto!lome, I Pecica, motor 
~c provincie mesO':a 11 mrc de p erduf! \ etc., să nu albe dreplul de a locI." N'- 't. 

a~r deul'âlldul" a .t0~t şi. . SI' pllll{' ilml o illfreo«(re ~ogică: pe ziaristul sarI coresporJ(l,~nltll de ~ ~r~u, ~10 al ,. 
la mdemdna orrcur. Multi C .. S'[;I' ÎI'fâm/ih daul loa/ă funcţ;o! ZIare, punânău-i-se alterJjat![)u: TlmIşoala, peISOlHtl 

plăl/ţi din bugelll.l Sla- nil,. n~ca ti TI IIIN1 al', cdita 11(1:l'IC,! "slujba ori ga::e/ă/'I.a", d'n duuă L6kosh{\za, personal 
slUjba pe sari sar (){,l!pn CIl Ir.m terca rle .n- una; Domni. functional'i !luând, de- Brad, D10tOl' 

"..I.!!'t;MItOt .... ' •• ""f!t .. ~.'"" ...... .,.o .... -I~"' ..... "., ... OEt sIgur dreptul să aleagă in/re posiul Curtici, personal 
de functio/lOr bugel~r, la Sint, Co- I Cel'meiu, matOl' .. 

Il- " 
~h 

5uc-

a şi 
n'Ou 

Inllnă, Casă. AlItonom~ Ş. tJ. m" şi, Bat tonva personal 
Între profesra de zlarlsl. . .' 

Esie dropt şi echitabil ca numai Te1Uş, personal 
aceia să fie considcpati ziar;şti, cari Timişoara, motor 

I( trăiesc, de bine de 1'1\U, depe urm:t . Pecica, matol' 
! arcstci profes;lInt, ca un ' că ocupa- i Teiu~ lJersonal 

"

• v I ~, 

ţi li n.e, prm acea~tă mă~tII'ă, dl'eapla Timişoara, personal 
venmdu-se efectiv in 3Ju!olul ga7.e- L "1-" h: p ',,<onal 
t '1 f" '. ' o ... os aza, el~ i an Or prn eSlontştt dm· provincie,. • 

i deveniţi, in marea. lor majOl't'lte, Peclca, matol 
I nişte cerşelori în haine negr~! Gl'ăniceri, motor 
j De (III/el au/ori/ăţile pllbl!cl~ din Vaşcău, motor 
I toră poi confirma,. oricând, (lCenstcl Brad, motor 
I si,II1~lie trogici1 rl .::,ariştilol' din pro I Teiuş, personal 
I VIl1C:~. cărora mal adesea, se văd 1 ~~ v m tOl' 
! ' . r" erau, o ' 

nCl)olfe să le acorde II/Il/oare bă-
Ineşti, de ~ele mai dese-ori <I;n 10n- Timişoara, personal 

I 
<Iul mi/ci şi al sdracUor! I Pecica, matol' 

V'am desu~lu'it, Domnule Gene-I Vaşcău, personal 
de <1\'10.:111(" Product'a' în serie a avioandor de rai, o Sltuaţre puţIn pli'1cu!ă ŞI d'-

j 
L6lioshaza accelerat I . , 

bombard<1l11'.'ilI Ju 88 1, (Continuare in p. IV.) Vaşrău, personal 

J as.1 2 ... tJk,J_, 

I Plecarea I 

O.1:.l Teiuş, personal 
1 32 I Cermeiu, motor 
u.29 I L6koslulza, urceler;\t 

I 

5.41 i Timişoara, personal 
6.23 Peciea, motor 
6.5R Bl'ad, malaI' 
6,59 CUl'tici, personal 
7.08 I Timişoara, motor 
7.10, Xeră:J, motor 
8.38 Grăniceri, motor 
~1.OO Teiuş, personal 
9.32 . L6k6shaza, pel'80nal 

11.25 : Battonya, pel'8onal 
12.12 : Timişoa~a, personal 
1 ~ 03 . Brad, motor 
13.10, Teiuş, pl'l'sonal . 
15.12 . Cllrtici, personal 
13.55 Vascău motol' , . , 
16.59 Gl'ănieeri, motor 
17,37 Pf.'eica, matol' 

17.41 i Va~dlU, personal 
17.&1 Perita. motor 
HU8 . Lok6shaza, personal 
1~ 30: Nerău, motor 
1!l?2 Timişoara, personal 
HI.58 ! Uik6shaza, pel'sortal 
:W.37 ; Brad, motor 
21.02 : Pecica, motor 
n.1'i" Timişoar:.t, matol' 
21 2'1 Timi~:oara, p€'l'gonal 
~L38 B ltcul'f-'şti, acre lel'a t 

U52 

3,05 
5,05 
5.51 
5.52 
6.03 
6,30 

7.28 
7.29 
7.J9 
~.Oi 

9.3;) 
1000 
11).1!l 
10.25 
11.:30 
13,30 
H.31 
1335 
1425 

14.30 
15.21 
lG .. i5 
17.24 
1739 
17 55 
18 :~5 
19.25 
"!OOG 
20.18 
21.43 
21.52 
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.VITALIUM 
un non maitrlâl plotrn dcnllSn 

IAlimenlarea Angliei cu produse OBlroliiereesteJoprimeldi 
Vasele-cJs1erne se impu/Jnea:zii 

Inlocuirea HUl'ul\l: in d\'nt:sllr;1 (lţ' faptul ca po,euă tOQte prop,';e- i Pe lis/a vaSl'lor pe C(lI'e II' poale llŞ o{[) 'il pI'II/fl1 (/Ula/,e, pl'd:J'IIC{1 glia de lorpi/cle germane srlU 
int<.','{'scază de mult În ce'l, H1'): ma- \ătle ,HlI'lliu:' 'l<!că nu 1;(' P:l\l';\z:'i,; JlllI!C la dispo:;lţ1a Marei Britanii illa~nle trebue C/1I'<// t, ceell;cc f.~le o IJOm/Je/e (/[1 , O(J[Ie/O/", se It'e/'d 10 
re măsud'i pe specialişti, ,l'ez'stă aciz' lor, de., arc Ş: iHanta-: .,1111er;'ca, touaju/ vlls('/Ol'-c:s/erIlă opemţie destul de Illllflă şi C.Jst'SI- lUI la 15pOO 10111' prorll1se l' 

Primul ah1i (un ,ul:aj de l'obillt je .. supnt aurului. Anull1t:' el c:în- ,<'ste rC!Jr('~ental cu circa '.J,S mi- loare. Ne lipsesc s/nUsl:ci t'SI1Il/'U l'e {('/'I'. eLl fiecare ViIS se mlCş 
şi erom), care a senil arestul s('op ti'lrl'şlc jum;'ît;lte elit aurul (8,:l gl', lioane lone, Docă tnlltsformdrn a- ::ervelor de produse pe!rol !('I'e (jf:a posibili/dl/le de a~imellj(ll'e - Ş 
a fost patentat in anul 1908 de )11'0- . un rmc,) şi cu dou5 trelm; mai pu- I cea stă cifră in vase-cislerncl, dln~ le fn Anglia. Un lucl'!1 esle fl1s1'Î Ct'(Jsla tocmai in clipa ~ţjnrl M 
fesorul german Tammanil (fn Gtit- \:11 c.a a1'3jele de platin, De<lseme- ~ lre ca1'e cele mai multe' sunt mar limpede; rezervele aflale in Allg! Il Br./al1ie trebile să se 
tingen. De atunci cercetărIle HU nea ,Sitalillm" este inf,nit mai re- moJer~e şi mai mari dccâl l)(1sc/e i l~ izbuclli1'ea războiull.li IHl fost de- pCIilm lupta decisivă. 
Jllai contenit şi ele ,au fost incu- ., zistl'nt ca celalalte al"aje, EI SU-, ob1şnUlte de 7--8UOO lone, obf1ncm :. c1male de aluC'urile aCl'~el1e fJ!'1'ma- ârepW/lti să crcdem ~ă d:s/I'u ' 
nunate de ~u('ces, întrucât s'a' reu- portă pl'csiunl'\1 de \10 kg, pe mmp, o notă de vase-cisternă C!l !Il1 efec- ! ne, iar pe. de allel pade ele .. IU 'tlsi ,vasr/or cisternă esie 'lWl! 1l:lli ' 
şit obpnerea unui nou al'aj, Ntl'e a I (RIJ\l ,tiv de 4.00-/150 de pasc" Com1l1iîcCI,-; consuma/l'. Importul 111101' Jloui (""111 're decât distrugerile de (Jlle 
fost numit "Vitahull" şi care nhră l, : tele glTmane au anunţat, in câlClW i fltăti de p1'oduse pc!J'{J/;jere "fiI' i Din C(1llza inflamabillieltii i 

I ::l/e Scuflllldm'ea a 8 man pasc CIS- : cu mult sub cola consumul!!! şi a rii, o mică bomb!) sau ,) grellad" 
.................................................. Ile/'Iul inamice' aceasta inse''!U1l111 d1strugcrilor I I'b" " a : , " . i " ,ca! lu mIc pot dlstrll!)e tU 

ReportaJ
• d - b 1 apro,t'lmatlv 2°/. din lolaltll fie/I'I I In ultimele si1pliimun;, m'l: u/('s' I'an/ă un vm,-c!slerncl 

era: O U d r' y <'1 t I L' Ite d '1 1"': ' _______ ~_________ l' vase-c S,l'l'lla a ,~fl C OI' '11 , upn 1)0 al'Ca cgn amCI"(:(lIl:~ [lI'Jl-! Afard de aceasta Dasc/c-"r:;/ 

In 1 optA cu ploaia, cea ta ! Deoarece Sta/ele Unite fiU 111 a 1'(' Im ajutoral'ea Angliei, 15'<1 fi 5(,1,11[[ 'fa~ in mIjlociu mai muile (~ill(!/(II 
: n('L/oe de vas('-cist~rnă pentl'u tr<ll1s, mult in ce Il~ăs!l/'(1 a ::m:il de sufe-, decât ce/elalte uase de 

şi noroiul !portarea petroluluI brut ŞI a {II'O- rit Ma1'ea Br!ta/lli' de pc Hl'I1lll nla- 'deoarece iIlcăl'âl./ura lor se 

j 
duse/oI' lor pcl1'olltere spre alte tă- curilor germane. Cele mai r;izil"/('! mă mai USO/' .i Ulii! 1"'I)':d~ 

VIJnătorlJ de munte germanI, In compan a f I v <, dJn BoJcanJ l'i consumaloure de peste ocean, ş! i' cele sunl rcstrictiile la cllr.~ '1'1'- CII iniisp/':1'ea nl::lw'll/ui in 
deolu'ece ele lrebue Sel se aş/I'ple la ImI' să se supună MQj'.~a BriraJ~:e tic - SlJlgUN! cale de .'al' I ; d 

. 1 . '/' .' e ,la, 
(ESS). - Un corespondent ger-] afIrmaţia aceasta conl!nca mult ode 1)11'1"< rti SimtI 'oar~ pe /'tIta. Am",·r-. pe tâ/,(ll1:!ll np/'ov'zioillirii Cu U/i- pune 11nfJI.ll asMzi, pentl'U ,Il 

m(ln de I'ă:boiu, descrie ((si/el ra-, Dăr, co-..1,n9/ra, cel'~!lI'~le navale, amer l- ~neIlle, I!l~ sunt v lzll1:/e del l:;('[llfnl i tarea ei cu produse pcf/'OliÎCI'<! 

tiunÎ/e la care au parliclpat CII 0- i I1l (lC'esle .; ::I'le, o al"lIwiă Intl"en- ca~IC se. vor garul/ de mal, malle In domen:lll l'l':zerp~I,)j' /)I'Il"ol:/l'l'e., O[YOlJ'z'oJlarl'a Cu pel/'l)l a ..1,1191 
lâta strălucire, trupele di' munte i g<'1 se luptase jileralmeni~ 1'11 plâll- 01'1 ,inaUlle de a da engleZI/OI' pa-, care sunl adm'nisfJ'o/(, dl:' Ull (,(iC'u va {/eveni nwi grea şi /'0 itI" 

aie Be!chI11ui, recl'utale din regll1- I ia, noroiul şi ceata, OfIţeri şi :njml- se-clslerwl. ,cenlru/. [1.' {ic'care oas-c:sl"rncl ('r!- t di'lll'n? bl"lMC cataslroju/i'1. 
]1111' de sud ale GernllJll,ci (.'iuS!r'a, ,tori au "mpăr/ăşii cu totii ace~aşi Tonajul total al globului in ce re este âlslms În dl"!lm sP/'1' ,ili-' 
BlwQr!Q şi 1Vuel'tenberg): \ soarlă. Necazul coml1n ÎIlllkeşte ŞI : prIveşte v!lsele-cistcrnă ("'a, la in-

Operaţiunile din primele Zile s'au mai mult legătură dinlre cOmand(l- cepLltul ră::boiului, de aprox'nwliv 

buc!H'at de un soare frum:,s, r(~,.e! ment şi tmpă, PriVind acesfe cO- 11 milioane tone, O tl'eime, din a- UI· 
fngădll:a obseruaţla perfu{ă la ma- i Ioane nesfâl'şite, care trec prin fa- ceste r:jase-c isi el'1l1'f nav:ga şi ww'- uma carau ana de pe continentul 
re !listan/ă, deşi trupa f.1}ca de În-I ta ochilor tăi, -:'sfe Imposibil :;(1 nu I gă sub pavilion lmtan;c. Doml Il Il 
fnmlat o, căldură mare şi p'aful, 1" e.:trIlJmi: ce soldaţi mimmati! 1 cele trei mari trusturi pclro/.ff.'l'e Clln03.ştCI1l importaIlta CiIlravane·' iajulonll canavanei, locuitorij 
care se, rld!ca în nouri (j1'oşi pe; BI~ef/lteles că Înjllră cât pot îm-l i~tternaliona/e, cel anglo-alaIldl';;; lor c~ mij~oacc de transport pen- salul Folşa. işi duc-eau la piata 
drumu1'lle nepietrUIte, '1 poll'l!)(/ «('('stui n01'oiu ingrozl/nr, I d:n Româllla, din Indil/e l)/vl1(l.';:c tl'~ ~lIlutul":le puslli ale Africei !ji Sarajevo p,'odusele, bdinză, 

In noaptea cele,i de a 2,-2 ::i/e de I dar când sunt chl'ma(i să act!one- I şi din Venl'wela "Uoyal ))U/cll Astel, DaT cine 81' fi Cl'ezul că p.ină şloft!, p:ei, adudndac.Cl.să cu 
Ill?lă, ~ar~me~ru! s'a I:?boril dln~ I ::t>, 1lI:1<~ de mi::el'te şi ObOSCCIIă, lu-

1

1811el/,' şi ~ompania pl.l/' enfJl.':ă ~'eC(:~lt mai exista. o caravană ch"ar I'ăhu':le făcule şi chiar poşta .. 
il' odata, S a facut frig ŞI de alunct pi<l ŞI Inving. "Allglo-Il'alllan 011 Co.", detin o in Euro~a. "ana c:rcula Încă acum 30{) 'lUi, 

plouă fărd intrerupere. SchImb lrea I Făn! nici o îndoia/il, Inamic!d se mare pade din ionajul mondial de A(;easta ("3ravaIli'i părea nn oa~' tunc i in tot"l 30-50 căm:re 
aceasta a vremiI, loveşte in aceea- apărd cu Îndârjire şi sUt infipl ,ţO· : lItlse-cislc1'11ii, deoarece ei ',rc Il'uns nacronislll, în fimpurile noastre, tJ'ându"şi tl'adi1ie, pană în ' 
şi măsură alât comandamentul cât lid fn fntărlturi săpate fn munte, I/HlrlW'i de produse pelrolif<?,'e la când facem cu avioIlul 400 km, pc ]1' noastre, Dar Într'o bună 
şi trupa. V/'emea proastă are un d,isputând fiecare palmă de pdm(/n(, mari depărldl'i, Afară de Clces/e oră, Toluşi puteai wdea în f'ceal'e fost cOllsh'uită o şesea iar 
efect foarte mare asupra s!ărn dru- ŞI având drept a!ieti terenul şi două trus/uri- şi de in/slul amel'Î- M'ercuri 20 de caci cu vI'eo ,3--6 că- autobuse fac cUI'Să Înl~'e 
murilor. Tl'Upele noastre, cUI'e fn v/'emea proastă. EI a losl totuşi bl- 'can "Standard OII Co," doar 4'1: mile, conduşi de 12 oameni, ple- şi FOtŞ8, pe o d;stanlă de 120 knt II 
majoritatea lor au străbăful pe jos Iruit , fortlficaţlile sale ltwte CII a-' milioane tone de !)Qse-~isternă 1111 ~tlnd d:n "Sarajevo pentru a sosi Acesta a fost momenlll] :<enl:ntci .
fn/reaga Bulgatie, venind dIn RO-: salt, dispozitivul său străpuns, tf'!l- I aparţin tl'lIslurilor, Cea mai /1Wl'e I In dO~ă ZIle la Fotşa, In frunte'3 moarte penh'u earavan1:i. Ş: !:lS![ S: 
mân 1a, • cilpătas:ră oa .. ~ccrre , expe- I pele noastre coborând!l-Se după (1-. parte din acest rest apar/fne flo/ci I nc.~~~te '~al',avanc păşe,~ Me~han a di~părllt unll el ntre 1!Jtimile iru 'rr 
rientă 111 ce prIVeşte dl'~1/}1Plr,le din ceea fulgeră/oI' pe Valea Slrwnei, ' comerciale norvegiene, care în J1pri ?pheta ,c.lre făcus.e in vla\a lll! de g'ni 'p:lOj"'~'lti de re '.onrnt'!ll ,\ 
BalcaJt1, In Bulgaria li~ja fusese I Ope.ral'unea aceasta se va numă-, Ne 1940 a pi1l'ăsii În pl!rle apele I')?OO ,01'1, ,acesl dl'Ul11, pe ('3,'e IlU l1ostn~. ~ 
prost de tot, dar c~ 9u IJăzut acuma i 1'~ prin~l'e cele mai ~6. seamă, llC/IU- tlwitorlale şi s'a pliS la dl,~pozjt!Q' clrcul'a mCI un yech'ul modt'J"ll, Cu ru 

pe pă,mântul GreCiei, fa,('~ CI] de~ Ill!. din l~to1'1a I'ăzboatelor. Prrzonre- .Uarei Britanii. In clipa de fată 1111 ~--------------------------..." 
scr/,cl'Ile asupr~ cG/~p~n,e! dIn Pa-Iru g,,.ec~, care, se află rncă sub Im- se poate face o statistIcă absDw/if Sandale de vară Il 
loma, să' nu fIe nimiC pe lângă i presiU I.n,qrozrtoarelor atacuri, ne asupra proportie; dintre vasele de 
ceeace au ei. de ,fntâmpinat acum. I spun că in Grecia, ~im:~i llU CI'C-, tran~port şi uasde-crst~rnă de ('/1_ pentru doamne. domni I$i COPII 
Praf~1 şosel,elor s a tr~nsl()1'I;1.t1t du . d,ea că acnle fortrflca/II vor putea gleZl, Dacă se ia Cnsă aceiaşi' PI'O- m CI r e II lor' 1 m e nil a 
pd eateva Zile de ploUie rnt,. un no-:fl lua/e !,..podată. Ele au căzut 10-' portie pentru scufundările dr I>a- lr.atii ' Appnnu,-
ro'u cleios, iar dup:l <oile nUwa t luşi fn 3 zile. ! se-c t stc/'11ă ca şi penlru celelalte ...... &1 
::ile, drumurIle au deuenit nişte' In că::ărmfle subpământenc, În I va$e, atunci tonaJ'ul mond:al de l'(I- • d i 1 magazIn e Dcă ţăminle şi modă bărbătee.scă 
Imense, MUoace, Cai şi eatâri, în tUI'e/e şi fn caezm(lte, sff!zi se ulM se-cislernă a sClhur in primt>le 19 ,.. 
ne f' It 1 y d {'I ' " .,..rad .. vIs-ii-viS de Pelm.;crJe s arş e ca oane, urCa 1': eur/le~ '$oldati germani. Ei se minultcozd' lunI de războiu cu două milio!1ne ~ u 
purtând în spina'l'e muniţ/uni ŞI tone, ... -----------------------:.; 
prOIJlzlI. I mergând p"fn, (Iasi labirin, t, ,~ill'a( i B de" 

b ă â 1 Spre deosebil'e de alte tăI' mari, a d · t 
CIl deosebită recllnoştintd, pri- I S~t P mă n ŞI poate ,~e m,trcl fnlm- Anglia IlU şI-a acoperit 1Ievoi/e' de n ca ere 1 

vesc soldatii aceste lungi transpor-j ca va c , au putut. cucerr aseme- produse petrolifere sub forma de 
turi, care, zj şi noapte, fără fntre- nea IUC1'1I în câteva ZIle. Apoi s[ou petrol brut, ci ,~r/b formfj de "1'0- RAS A 1 
rupere Se strecoară prin grmdlna: tăcuţi, strângând!l-şj dinţii, fn lata duse gata fabricate, De aci remltă O m an , , a 
de pt?ectile ale inamIcului, Co/oşil mormintelor proaspete, pe Ctlrc desavalltlljul că în tim]! de ră'zb{;iII I 
motorlzaţ!, n~ cunosc însă nIci un 1 stă zugrăviiă Crucea de Fier şi nu se poate utiliza (~ompjc~t tona- Casa dQ Păstrare a Judetului I tre di dr. Nicolae Maior, dire 
Obst;co~. Se~l{ele lor !rămdntă 110- 1, mlmele unui camerad drag 'ângă jul disponibrJ de vase-cl~terllă, De Amd, vâmundu-şi fondul de eOJ}1/'/'ţ rul, care a condus suctlrsdla d 
rOlu ŞI urc cu uşurrnţă pe fnă1- ~. , ", ,pildă, când un vas-ci stemă a ft1st 1 BănCii de Credil Român S, A., cu O, 1 . 
tIm!: remor~dnd abuziere, grele, tu- care au I1lQl~ş~lurt multe ZIle ŞI ca-: încărcat repede, cu 'llei (lrcil sau C~l1l,.ala la Buwreşti, aceasta a fn-: I (lC ea ŞI este ~u~oscu~ ca Wl,e 

nU1"l antIaerIene, sau comlOane care re a fmpărtaşlt fmprellnd cu ei bu- I cu ulei de d t "'t' 'Iin/nt o sucursală la Arad care nen/ econom ŞI IrnanciUr, deCI 
'f ' ! uns, CI. a VII Ol1l'e el nu ' . 

sau mpotmolrt. curii şi necazuri, I va p!ltea fi Înci1rcat cu benz!lltf. I s'a instalat in fostul local, a/ Insli- loa/e şansele a duce la inflor:re 
Dar trupa? Cdnd se va vorbi lu/iei ctl'ădane, din Bulevardul Re- stit!/ţla de sub conducerea d-scl 

odată despre marşuri/e !or'ate ale ........................ " •••••••••••••••••••••••• 
I g lna Mar:a NI', 2?, Din partca noastr(f UNIm ne 

solda/aor noştri În Polonia şi Fran 
ta, ,trecerea acestor munţi din Gre- IntimDinările Sindicatului Presei Pe- După Înformaţiunile cull'se - in instituli', izbândă şi depl:n suc 
cia va avea şi ea desigLlr un loc de r-Iod ,- e d- R â - ă t urma tranzac/'unei - sllcursula pentru pretioasa ei confribu/le, 
onoare, De 3 zile şi de 3 nopţi md'l'~ c.n am nla c re ~ăncii ~e Credll,Român S, A., eslve l' să, in slujba Înflorirei ,,'etii eco 
săluiesc regimente./e diviziilor noa- Conducătarul Statului... condusa cu milita pr cepe re de C(l- mlce din .4 rad. 
slre de munte, Nici un pelec' dIn ' (Urmare din col. 3-a) 
stofa hainelor nu esle uscat. Din , . " 
cap pdnll In picioare sunt acope-: rect uml!ltoare, ~entrr1 I11tl'raga Dv., solicitudil1e, pe care o ordJat i : _ ,. 
rifi de noroiu, ochii le sunt rus'i,; bl'e~sl~ !JiIze~ăreasca ŞI oceas!(1 mt- ill t,~t momenlu/, ~entru t!~ate cale-I m "'''cnst·U'JID IR 1.uo.' 
de zile fntregi n'au' dorr'n t " ma! ŞI 1Iumar pentru că mI s'au git- gorllie SOCiale, u!'ţt bIneVOI a opro- ..... C4,.... ... 

, , ŞI n au "1 ' , r ' 
mlÎncat mdnc.area caldă N' s!( a te m!Jloace, onorlJb!.e, penlru ba cererea noastră de fată, dreaptă 

. • fIU PI1- I . ". (ESS). - In p31at uJ 3rtelor iru- strucţiei oraşului T01l1"ll~, unul 
tut bivoca tnirucât cor/urii II I sustInerea acelora ce-şi 1I1aclnă (,CI şi echilabiM din loate punc/ele de d' B ' 

, e ar ,mai ţrumoşi ani ai [}tejii lor, in' d moase !~ l'uxelJes au fost bau- i tre cele mai vechi şi mai frum 
fost luate de api!., 1 folos'll bl"nel ' obşl "1" ue' ere, gunate 2 IIlleresnnte expozÎţii. Pr f - se oraşe din Flandra oraş car 

< Ul esc Sin pl ogl e- n Y h tă Î . b' I l ' Nu este vorba îns(f numai de! 1" I ă " llgam ca o l' rea Ce I.,ct! ne- ma este o priVire intereS'l<,1lă 3su- avut mult de suferit de pe 11 
, . . '~suw genera 6! t rZ! i r .1< /' ' 1'" I I 

marşurI, CI ŞI de lupie, In aceste 3 \' ZIARLŞTfI DIN PROVINCIE nu vo a oua, ..,... ,ne le Comtl~I'Cll lk, I ~ra Anveri;-ulu l, oraşul şi portul. răzbOiului, Şi aci sunt expuse 
zile ei au sdrobit rezistenta un/ll "nt ăt·""" t ' E" pentruca la rândul nostru s o Pll- 1 Sunt expuse [ologn,,!lj mari, mode- 'meroase proecte ale arbitecti 

su cerş ori ŞI nlC, SlUlS rap, ',1, te·m face cunoscut membrilor no- I le t t' l" h~ ,. . 1 ' ' , J 
SIstem de fortificatii, ca.re se poate au drepturi legitime de revendicat : t 'd f t ă !, ' S a .IS l~i, artl ŞI P, anur1, , ob- PI'C'('um ş~ descnuri şi gravurJ 

! ' 1 Ş 1'1 In n reaga ţal' , ! leete dm lstor1a or~şu'lul şi plQllu I cur'ozită\ilor istorice şi artistice,' 
llse/11clna cu linIa MaginoL La (nce- I drepturi ne. socotite de decen\i in- P' 't' T/ă ă D 1 LI,:] .:l_" 1 " , -

, ' leg"! d" t ' i 'ă r,ml '" rug m, omml e ne- I 1, e u.e vJltor. n ce,a de a 2-a expo- le 3cestui oraş. ' 
put s a ('re~ut că se exagerează Iă- ,r , I ~'P url n posesia c' rora '1 . ' , , ' " , - 't b li t ă' t ~. II' nera, expreswnea deosebltez lIoa-l zlt1e, sunt expuse plm1UI'Ie l'ec/)u-
cându-se asemenea comparaţie, fiw' i dl:e ue neap l'a s, In re. ': 1!n~ slre consideratI uni fnsoţllă de cel - __ 
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