
• 

DUDlJoecd" 10 DecembrIe 19.1. 

OrOO:lJ. de afirmare rODlânească 
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JrontlIl RcnaşftrU NdtlODillt" I Politica 
t,DCSI(f!UfCiI nC(OIUrilor fi1rii" 

internă a României 
o nouă răscruce 

la 
Snbările dcsfiî:;;uratc În vedwa 

a Alba-Iuliei, sub semnul tu 
al "Frontului Hena!ştprii Na, 
", au prilejuit o grandioasă 

a sufletuilli popular tor 

"Noi, (a spus, răspicat ace~;t t:x, i 

ponent al săteniJor) ayem :rJ:lI'c 
nădejde că "Frontul RenaştcrIi Xa Discursul-Prouram, rosiH ce ca simpatia publică să se îngăduit să se resletească 
\Ionalo", care nu arc a-şi pkl'de 1a ~ost~I românesc de R<;t- dărue neconditionat unui gu de marea familie româneas
vremea in luptă de partid şi b: diodifuzlU~e de d •. G~. Tata- vern care manifestă, intr'un că, d. Gh. Tătărescu preco
care ne aflăm loţi rom{inii cu mie i rescu, }ulmul, Inlll!stru, a mod atât de uman, o bună- nÎzează reforma cu inevita

arcul porţii, pe unde a in- cu mare, va deslega necazurile uoa : p~od~s !n toata tura un cleei voinţă neţărmurită faţă de bil efect social, de cea mal 
triumfător, acum "CaCUl'! Mi: slre şi va folosi astfel şi ţhăilimci : blnef.acat~r! sub raport~l mo acei cari suferă. D. Gil. Tii- mare însemnătate, ca bună

\'iteazuJ, şi pe 'lub bol!:~e Hce. şi scumpei noaslre tări, dar nilde. : J'~l ŞI pohh~, prin. co~ţmuh~l tărescu restabileşte apoI 10-\' oară reorganizarea fehnică 
I porIi in ale căror turnuri jde avem m~ii presus de loate in sa:u de reahta!e ŞJ prIn optl- lui echilibrator al controlu- a administratlilor de siat 
Îos! marlirizati eroii deh 1781, l\fajestat!'a Sa Regele Carol II, Ca- m~smul seducator care-l stră lui opiniei publice, faţii de: după principiile administra
,u răsunat, în acest glorios an re n'a lăsat să treacă nici un pri- bate. actele guveTnului şi al,) nd- pilor particulare. Acest Iu· 
Domniei Regelui Carol II, paşii lcj făI'ă a-şi arăta drG\gostea fată D. Gh. Tătărescu. care a ministraţiei, punând . aecen· cru însemnează generaliza-
lntr('git~. de p]ugărime şi fără a da ponll1ci observat. din rezen'a poliU- tul asupra dreptului und rea unor progrese făcute in 

21 de ani dela Mar~<l L'nirt' Illalţilor dregători să ridice ţărăni că în care s'a ţinut până a- critici oneste, competinte şi mic, folosirea de către Stat, 
~!sit poporul str:ms mit, puter- mea la o stare mai bună. - I cum fenomenele vietii ilaţio- deslnteresa(e, fiindcă num(li' a unor nxpr!1'ienfe particula .. 
~i m,indru, astfel cum, desigur Deslegarea necazurilor Iării prin! nale, nu s! înşală ~eloc asu: sub aceste contHUi modera·; re, cu rezultat fericit. Dacă 
risat jertfele inaiuta"ilor, ('nire, _ iată suprem~Il rol :'Il' pra rolulUI balsanuc al unUl toare critica face opera de, socotim însemnătatea aces-

sărbătoare a fo~t pal.ro- "Frontului Henaşterii X:1liollak".! limbaj sincer. Discursul său colaborare constructivă. 'tui program, la baza căruia 
de "Frontul Renaşterii ~at~o Un rol, subliniat odatil mai lllUIt,; dă graiu unor vechi dezid9- O destindere apare, în Iu- ,stă hotărârea de a menţine 
_ şi nici nu se pUlea altfel. de catre lin tfiran, fR Alb~-Illth, i ra.te şi la îna:Lh..-oric5rc!: mina aces!.:>r ccndiUul4. iue- i şi r.onsolicla n.eulralitatea 

, , după cum a subliniat atât care este ca însă:;; O cclate a Cni-: cntici prin cunoaşterea adân : vitabilă, şi nu va fi om cin- : României, înzestrarea Arma 
judicios d. ministru Const. C. ) fii. cîmei şi întinder..! unor pro- stit care să nu aducă lauda: tei şi promovarea elemenlu,...;' 

"Frontul Renaşt{,l'li Na- I Credinta nezdruncinata în Rege blema despre care nu s'a 1 conştiinţei sale pentru o i lui românesc, trebue să con
se întemeiează..rn primul. şi În Fnire, nestl'ămutat5 solitbri- vorbit, în ultimul timp, sub: atât de generoasă concepţie: statăm că tot ce a spus d. 

tocmai pc ideia Unirii. : tate natională, - iată marik rea' nici o formă. Hotărârea de: asupra colaborării dintre Gu; Tătărescu, prim-min~stru, la 
!, ,pre minunatul rol unificator {lităt i care s'au rostit prin glasul u- a ingriji de aplicarea unui. veru. şi Tară, prin restabili- postul de Radio. este ratifi· 
: J. R. N ..... ~Jlui a r~stit c~villte I nui simplu ~ilran. en simplu jăran, I program. de infăptuiri in;e- : r~a prer~gativ:.elor bunei ~r?~ ; c~t ~e voi~ţa Şi sj:..m~irea fle~ 
,remarcabil bun sImt \aranu) I care~ ~~pl'ezllltă, insăş chipul ('urat' d~ate, mIci dar ca~e vor 1I~' dlvnte, p~~ .afirmare~ cobdm : carUl Roman, şi ca In seceta 

Aron. , ~ lai ţam. ! latura nemulţumIri marI, . na a ~m!aţii de ~splraţii ca- 1.,.1 t~turor spel'antel~r, v a~est 
~_"''''''_1101lo1lo ___ 110''' - reprimarea speculei, între i r? aruma Ţara ŞI Guvernul: dISCUrs a. a~us ~blliefaca..to.r 
. ! altele, ajutorare a familiilor el. 1 V~l de opb?llsm, !n toate Illl· 01- t- t - celor concentra ţi sunrima- Ca un corolar al restabili- 'mde. Dar In schImbul celor, I lea ex ernB a rea corveziIor adminfstraU'

1 
rei acestor căi de conlucrare pro~ise şi la uvn vînceput .. de 

Româol-'ej- "IU lum.-n ~ ve - Iată un conVingătOr! patriotică, în momente când lealizare, d. Tatarescu face 
..... element psichologic care fa- niCi unui român nu-i este I (Continuar.~ In pa·i· II-a) 

presei streine 
,~ntcle declarafiuni privitoare 

, y,zi\ia internatională a Româ
. ,făcute de d. Gh. Tătăreseu 
:~linlele consiliului de miniş· 
, 11 Grigore Gafencu ministrul 

· rilor sireine, au avut in prc-
,lemă un deosebit ră!)unet. 

:nentariile care subliniază ilTI' 
:nla acestor preciziuni, ara!ă 
omânia fiind un stat puter:lc, 

c:tue ,,0 garanţie de securitate 
u toale ţările înconjurătoare". 

, adevăr, ţaranoaslră a avut 
· Jlitica ei externă, o atitudine 
'?teciată demnitate, de cor'ectă 

, .,"lr!are în toate problemele de 
International şi a fost intol' 

Da animată de cele mai bune 
, !Iuni în raporturile cu statele 

t 

;: nu am dus o piiitică de dn
te, Noi nu ne-am nlipit de 
Illare putere. Noi nu ne-am 

,partizanii nici unei doctl'ini 
'ce d , e mare şi înrăit oare ' pa-

· ânia, în decursul anilor şi-a 
de n('voi!e ei, a ('ăutat ~ă'5i 

, r'~ rănile rămase de pe urma 
lill războiu şi a consolidat' si' 

, ~nta ei . v economIca, fără să se 
tere in '. , nlel o mtrigă cu carar 

.. llrrn fărv v' • • .. 
'1" a sa mIre In coalqll 
'Iante eli c:1racfer a aresi y 
I~ . ,." 
'; ~Ica vointă de pace a Ro-
" In cadrul frontit'relor con
rr d . r e Istorie, a fost, este 'li 
undnt1lentul politicei cxtrmr 

pc care ţara noash'ă' o dUCI! de 
atâta vreme. ' 

Şi dacă cinc\'a ar încerca să fOl:
teze graniţele tării, armata rOI1l;\
nil, care astăzi stă santin21ă la 110-
tar, "a face faţă oricărei situatiu~ 

ni şi va apăra pământul străbu:l 
de orice agresiune. 

E!>te ceeace întreaga "opinie pu

blică internatională cunoaşte şi de 

.' Festivit:ltile dl'~f:l~urate I S'au alnHut asupră-ne 1 ~rinist1'"tll ::\Iinorită1ilol', 1. P. 
pe întreg cuprinsul t;irii, cU I crâncene vifol'nite: noi le-am Gigurtu, ministrul Comunica 
prilejul sfintei cornC'm::mll'i rezistat cu o credintă nE'stră- Oilor şi - 1n fine - ca o 
a Unirii, sunt'o măI'turie elo I mlltată în cauza sUintâ, fi- ÎllcunuiHlJ'e a tuturor cuv{m
(:v(>ntă a solidarităUi naţio- rindcă era dreaptă, a luptelor Uirilor şi 'semnificatiilor cu
nale. Orice eonştiin t:\ româ-I nationale. A acelor lupte ca- prinse în ele, dI prof. Const. 
nească a tră.it -'- în popasul, ri, după atât ea jertfe, au cul-l Giurescu, Ministrul F. R. N. 

care trebue ~ă aibă cunoştint:1. Slll'bătoresc - cUl'e de pă-: minat în biruinta deplină a i S'au rostit eu acest prilej 
Este năzuinta de care este ani- tr':lnzătoare emotie Sir~tl'- f drepturilor i~t~rice. LTnirea I lozinci a c~rol' sfintenie ~ 

mată intreaga suflare româneas~'i mmtele acestea de df'ffirllta- tuturor Romamlor în frunta I trăeşte orice inimă l'omânea
este ţelul spre care tind toate 'lpC- te naţională îşi au' ob,î.rşia I riile Întreg-He, ! scă: solidaritate llatională şi 
ranţcIe noastre, ~n. profunzimi de .veacuYi: in I _ B~ru.i1:ta ac .. pasta a Î?st I enire indestruc~ibi1[l. 

1 v~. ~ InIma acelora carI au Jlllrtat Isarbatorltă pe mtl'eg cuprm· Aceste legămmte au găsit 
. nlrf.'llga presa slrallla cunoaşic CU sWntă nedint[l şi cu lu- j sul tării, cu prilejUl împlini. în telf'grama trimisă M. S. 

ŞI scoate in evidenţă această POli'1 minoasă mândrie numf'le de; rii a 21 de ani din ziua iz- Hegeluî, o luminoas~l culmi
tică externe pe care Rom;înia a român şi cari n'au precupe-: h:î.ndirii idealuri. Cu deose- uare: 

dus-a cinstit şi sincer, pusă intot-, tit. l:i~i-o jertf;~ T?e?:tl'U a im- : bire, acolo, la .~lba-Iulia: a~- ,,:\lembrii "Frontului Renaş 
deauna în slujba păcii şi a bunei j plI~ll Hlealul LI1Il'U. . ta~ al tuturor Je1'tfeIo!' ~l bl- : terii I\ationale din Tinutul 
întelegerl Între popoa ' Nu se pot evoca, nu sunt llllnţelol', sufletul romanesc j :\ful'E'ş, adunati în Cetatea 

< re. vrednice îndl'ajuns cuvinte- a btttut, în clipele sfintei i enirii după 21 de ani deJa 
______ le pentt'u Il. cuprinde toate a· aniversări, cu o intensitate.! întregirea Keamului. la o 
,_ cele sacrificii - până la dă~ e.le cărei vil)}'atii ne-ad fost: pioasă închinare. de Întărire Problema a "'rov·. ruirea vieţii, câte g'enrraţiile i trimise pe undele mil'aculoa I . a sufletelor, î~i Îndreaptă 

• .... jJIf' • înaintaşilor noştri le-au c1'e-; se ale radioului. I eu adânc devotament şi "c-
z~Dnăru arase.ror r stat pe. l'ăb<:jul furtu~oas::i! Au vorbit .cu însufleţire !~unoştint~ gandul ciltre Ma-

, , . ! dar glorIOasel noastre 1stOl'1I. : d-nU; Iuliu Moldovanu, pre iJC'statea "oastril, care con<lu-
BeCe REST!. JlImsierul ecolJa-j N' 1 d' t 1 b v ~ • \ ,,1' î t· l' . '. . . 1'01 - veac (e \'ca('·- ,$e III (' e .atl'aIlm· ,,' stl'a " ce cu ne cpeJune dcstmuI 

l1l'n l'a/iOna!e .c~le vpr.eocllpa! de' n'am .vllzut ~!tceva,. decât să i Victor ;\1 01 dOV::l1l. sN']'<>tar i TIom,fmiei, miirtul'isindu-V<\ 
prohlemn (lprot>I:lOlJal'U oraşelorl. ne ştIm fratn de san~e lao- I genera.! al F. n. N,. Teoclor· cl'Nilnta lor -lH'str.1rnulaUl ~i 
TIl (/('('sl scop va.'~' înlocmit 1111 lal,til., în ~uPl'illctere.~ ist,orice f ~o~.no~'.am~, in /1~mH'1(' . Bl1- ': !lO,t.;lr;lr~'~ de a ,Yil urma.' cu 
/H'O[{/'am de trpro/l/:rolJare (l oraş('- 101 noastl e hotare . .\('p~ta a r coţ !lU'I. PIOf. 'lctor Jmga, , lIlsuflf'ţll e pc dr umul ffi.tll-

1 
Y' l' f" [' I fost tf'lul nostru. a('e~ta nc-a ! ~-ral Petl'c Geol'ge':':cu, Co· tui}'(>i l1rumului. deschis dc 

OI' cu m(/rfllrl (e Impar Ş! /lJi ". 1 t t _. . ~ 1 l' l' i I G ~J' ,,_. • • 

1 ( a ana Şl cunU1!U spre )1- rnalH antll 1a1'zlI01' _,aţlO- prcycdpren j)I'Oft'tlC;l a \fajes 
gicne. lrllinţil. I nale, prof. Silviu Drag-omit', trttli YoastJ'p·'. 
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2 FRONTUL DE VESIf Duminecă, 10 Decembrie F mit 

InforlDaţiuni 
Poetul fnc.fjlpult I 

- Vezi, amice, în caSa In care 1 

locuesc, sunt convins că după I 

Ce se întâmplă in timp 
de o oră? 

D 
Majestatea Sa Regele însoţit de - Joi, 7 l. C., la orele 10 mo~rt,('a mea, se v;t pune' o in-I "Probabil nu mare l~cru" vor li 1 mestecat. de 2000 de dolari. Se: 

Măria Sa Marele Voevod de Alba s'a făcut instalarea noului scnp\le..., ,ispitiţi să pue la prlIl1a vedere pe oră In lumea lntreagă !'ilb . ear 
Iulia, s'a Îllapoiat în Capitală, director general a poli tiilor - Te cred, chiar ştiu ce va sta I cei mai mulţi cititori. O oră, cc-i O copii, pe când 4650 de' oameni' II 
la ora 11.10, venind dela y{tnători- d. general Liteanu. în pre- scris pe inscriplie, răspunde a- Iară? Numai şaizeci de minute cari in lumea cealaltă. Un (o arte ;~, ,pr~ 
le făcute in zilele de 1, 2 şi 3 De- zenta d-lui Jllinistru Ghelme micuL I trec ca gândul când avem înddet- număr din aceste decese e rL p:tJ 
cembrie, in Banat la Bistra, Pi- geanu. - Ce?, întreabă curios poetul. niciri plăcute şi cari par că 1111 se accidentelor de circulaţie şi ~ n 
schia şi Casa Verde, - "CAMERĂ DE INCIIlHL\T", mai srâr~cse atunci cill1d nc plicti- I netei, însă cea mai mare pa!1t .• ~I 

- ... --_ ... --~- f' b'l tii' . 1 f t ă ., • - A • : l b ~alra Majestatea Sa a fost primit în va 1 1 e u Ipll a ercas r . sim .sau car:d n~ aflam ~I~ yre·') ~l- ! e. e tre ue puse pe socoteala de j 
gară de Domnii: Gh, TătăreScll, {In an de teatru Bună Jntelen ere : tualle ne~lac~ta: De slgur( cate· 11101'. 
l'rşcdinteJe Consiliului de l\lini?tri, permanent pentru . ~ ! odată, dlll lIltamplare, se poate Astfel statistieelc au stabili: 
M. Ghelmegeanu,. Ministrul Inter- copJJ în Berlin Literatul X .•. s'a impăcat cu so- I petrecc ceva şi într:o oră, Însă,.. pe oră, mor 120 de pcrsoan, 
nc1or, 1. Gigurtu, Ministul Cemuni- 10,000 spectatori p. luni tia lui. Ea ii citeşte romanele ce Statisticianii americani .m :-.tu- malarie, numai in Indiile En~ 
catiilor şi Lucrărilor Publice, Ce- 1(' scrie dâJlsul şi... dânsul mă- diat minuţi~s ce se Întâmi11ă în In- Această boală face mai mul1e 
nerai I. Ilcuş, Ministrul Apărării A da reprezentatii drama- râncă bucatele gătite de dânsa. mea întreagă timp de o oră, şi time in lumea intreagă, decit Cort 
Naţionale, General Gh, Argeşanu, tice cu poveşti pentru copii, eând citim rezultatele, l'ămâncm în I boli mult mai temute, ca foc,' ie, 
Comandantul militar al Bucurcş- mai ales în zilele Crăciunu- Persplcace . mărmuriţi. _ Astfel, într'o oră se i vărsatul negru, holera, etc. o" c~ 
tiului, General Rodrig Mo(lreanu, lui, nu este un lucru heobiş- - Bruta aeeea de şofer, nu nU-I expediază în lumea întreagă 11.000 :,I('le ţări în cari problema jl" , 

I i~ ~ Jnr~ 
Prefectul poIiiiei Capitalei şi 1. nuit; un teatru nsa, care sa Utai că m'a lovit cu maşină, dar telegrame şi se pun la poştă 1 mi' ; mului e la ordinea zilei. au [, oriC! 
Bianu, dela Siguranţa Generală a dea permanent reprezentan- mi-a strigat că sunt un. idiot! Hon şi 1-11.000 de scrisori, ~ăr\i pa 'prins aeum O luptă energică t .. ua 
Statului. ţii pentru copii, aşa cum are - Dar de ullde te cunoaşte? ştale şi pachete. Jntr'un cea", se ti acestei boli. Comisia Paludj,' qreG 

De Ia curte erau prezenti Dom- Berlinul încă de anul trecut, păresc 60.000.000 de ziare şi !>t~ ser. a Societăţii Natiunilor a s\~b. I~mel \ 1 ~Ia Inteles , 
nii: C. Flondor, Mareşalul Curţii iată ceeace constitue ut) u- ~ hează 1250 de căsătorii. In lunwa . e de ajuns să se ia cu titlu' lUI 

. cru singular în lumea întrea După nunia: . întreagă 'se mănâncă pe oră 3;) (le, \'entiv O grame 400 de chini,. rrlui 
Regale, Colonel AdJutant Al. Pas- gă. Succesul acestui nou "'('n Ea: Eli credeam că eşti bogal! . . k' d'" .. . 
tia, Colonel Adjutant C. M. Filitti" de teatru se eviclcn Oază prin. .: ŢI-am 'Spus tot cauna ca llU-' • 2~ '1' 1 k'] r'> EI' d ~ i 111lhoane de Ilograme e P;1I11(', 17.\ in tot tunpul sezonulUI k: 

I . . '1' tot atat orez, <> mi Ioane (e [.1)., lor Pentru tratamentul prop' 
Colonel Adjutant R. D. Rusescu, aceea că a putut număra, în mar pe t!lle te am pe lume. , r me de cartofi patru milioane" . . . 
Lt. Colonel Adjutant M. Mihăi1cscu : primUl sezon, 90.000 specta- - ... ----------. '1 ~ea kilograme de ~arne şi 2'/: mi- i -- e sufICient dela, 1, gram ~,( 
şi Lt. Colonel Adjutant D. Dăma- tori pe lună. In acest an el INTREPRI;'VDEREA COMUNAL.! lioane de ouă. In Statele Unite H; 1.

1 gram 3no de chmlllă pe li, 

I 
s'a mutat in Estul Brrlinlllui II A MUNICIPIULUI ARAD ! mestccă in gură pe oră gumă ne de 5-7 zile (lOG). 

cea~u. cartierul cu cei mai mulţi ca I Aviz '1 ~ .... , 
Dm .. Trenul R;gal, au co~o:it pii, unde dă reprezentaţii in' ...-.--_ ....... .-. ..... .-. ............. .-.-........ ..-_-----

Domnu: Ernest Urdarmnu, l\hms- . ~! S fă m ărare un au-
trul Casei Regale, General V. Dom- varIeteul "PIaza", impreuna: e ~au. spre .. eu p o'or I .,... FrecveniaU numai cinematogrdele unde se Illl 

cu "Asociatia Muncă şi Voe I tocumlon "F.ond BB, sau un ~ '".1 C9le mai superbe şi cele mai amUZnllte fllme. browski, Primar General al Capi

talei, Al. Romalo,' DI~L. Skupiew

ski şi Maior Ilie Radu, ofiţer de 

ordonanţă. 

huna-" Se va reprezenta o pa de al!locamlOn complect, "Fond L A d Ci t ... fele COR.:!O" "i URANIA~ 
• > • • , '. f .; (' a Ia: nema ogr,. " o '7" ' 

veste dramatizată, . .,8chnee- B. ~. c.u 4- crll~drl, de pre el.n a La Tim;şoara: Cinemafoqraful "CAPITOL". :slel 
witchen" în care dau con- !al,rlcat1e americană. Se cere ca LOd C' at grofal URANIA" ci U • ' ~. t . 1 a ra ea: Jnem o,,, • cursul şi o şcoală de dans n~otorlll sa nu fie prea uza ŞI (e- .\110, 

şi un cor de copii. CI fncd tn bună star~ d~ funct~i)nil~ ..... ~ n!sl 
Din vânatul rezultat Majestatea re. Olertele se vor lI1all1ta firmei R A.. Din 

Sa Regele a dispus distribuirea a Dr. HA.CH. :4GIIlN de caroserie Mihail Dam în .4.rad:ll Politica internă a OmaDI mti 
peste 1000 faza ni şi' 300 epuri uni- R Nou, str. Şaguna 12. I la o Două răscruce '1, l( 

tăţilor militare din regiunile Ti. medJc dentJst s 6 a reintors. • md! 
mÎşoara, Arad, Oradea Mare. ConsrJJtd IO·l2 şI 2·5. Se aduţe la cunoştinţa publicului .. (Urmare din pag. I-a) cără! 

A. R jJ D. că linia Nr.· 2 de aulobuse, De .::rua \ , ~ v , ,l SI 

r
~~~.=:e::;::n;;::a:::. Str. CODslstoruluJ 8 de 1 De, cembrie 1939 se Sisl~f.lz,l in I apel. la o .cr~atie m~li vIe a îngrijo~arl fară graiu ~l I 

De Crăciun I mod dl'finitlv, In schimb linia 11,. sentimentu~uI de sohdarit~te zente l_n toate c~n.ştil: ;rim 
au sosit ceasuri .,marcă gggw~ spre Sâl1nicolaul-mic rămâne in româneasca: cere "un arm1S- Nenumarate energii rO'nân 
renumită" de buzunar (6J1"'11 Ci r~sn!itnd'~1 exploatare şI pe ma/ departe, si ea tiţiu al tuturor paUmilor".: şti, au găsit !n diSCU!S,U!'laCi 
şi brăţare pt. doamne " ~ U pU Uit va fi deseroită cu un motor de o Cere să dispară pălăvrăgea- gram al d-Iul Gh. Tatar 'I'şi 

~ 
şi domul, aBortiment 'Zlarul mai mare capacitate decât a~da la, aţâţarea, răsvrătirea. răspunsul la un freamai 'i. 
bogat la lJ U de până acum. Când Armata esle înşiruită terior,. care .este un, ele; 'Dupâ 

COLOMAR HARTMAnn ~ fronlul de UeSI · dealungul frontierelor, nu de raliere, Ş1 de SOli?~I. irull a bijutier Se aduce la cunClştinta PUWCUI:li, este permis sedentarilor să DemuU, UD act pobUt d d 
{) Arad, Palatul l\~inorlţilor di. telefoanele Intreprinderii Comu- llrzească intrigi, comploturi, de oportun nu a mll ~rm 
.!::.::=U=C::~II:::z::::tI~~~ ~Q nale sunt următoarele: certuri, pentru sfâşierea su~ aprins atâtea bune s~el nI A 
---... - ...... -,~ ...... __ ... ___ ... _ ... _........... Directiunca, st,.. Mucius S'ca:clJo!a fletului rezistenţei naţionale. D. Tătărescu arată c~ n 'la 

Probleme tehnice, 
DU ideologice 

Nr. 9-13. Biroul Directorului 12-(;0; Dorul de unire trebue să in, în~eală asupra rolulUI! .) ( 
Serviciul Tehnic şi biroul materiale senizeze sufletele şI această rllor moraU, în aces:e . de 
lor 23-06; Ree/amatiuni şi informa unire nu poate fi alta decât puri. N ati unea noas la de 
tiuni 'fi"()9; Alelierele autolmselllr, în jurul Regelui nostru, care Iare !D suflet de delicv~n c 

! 
str Virginia Hotăran 6 12-70' UZI- simbolizează deopotrivă un\- I va raspunde la apelul, va . .' I 1 . t tasa In expunerea fiiculCi ţării, d. \ româneşti pe baze ştiinţifice. Şi a- na de apă şi caJlalÎzare, 51r. Moş tatea naţională, integritatea lui Guvernu UI, o il al1 

prim-ministru Gheor~Jjle 1 ătărescu ('est lucru e o chestiune pur tehl1i-1 iljun 4, 24--53; Turnul de apd, str. II teritorială şi armonia socia- acesta i S'?- ad~esat: CI tele 
N · F" 2' 6 F . d ·lv R .. l' • bleţe cu slncerltate. a tinut să lacd câtwa preclzwni că, cu putinţă de atins, din moment ICU Illpescu [/- J7; almea e' a a om an el. '., - test 

de o imporlanţif I:U lolul deosebi- ce viaţa de stai se inspiră din ril- ghiaţă, str. Ion Tripa 10-65, . I Limbajul acesta demnI NOI conslderam
t 

a li~ Jrea 
tă. Ele se referă la problema 'un~ mul reformelor anuntate de d, I ----...... ---1 fără reticentă mijlocit, dela curs ca pe un a~ pO t' 
damenlală a econom:ei româneşti prim-ministru Gheorghe .TăIărescl1.1 Redeschiderea linimă scânteia sacră a cre-. cea mal n;~~e ln;:tO:. 
şi la interpretarea justil ce trebue JIa! ales in sectorul agrar, nici Muzeului de istoria ~i~ţei, reaprinde. s!'erantele, pentru ~ POu1 ecada: o r 
dală dezideratelor şi preocupărilor vorba nu poate fi de o problemă a ariei din Viena bmşteşte Şi claribca. nouă ~as~r c • 
Obşteşti În stadiul adual al istoriei repartitiei după reforma agrard. ~ste vast programul anun ce fencit~OMULUS D 
noastre. Imensa întindere a pământului o Muzeul de istoria artei din tat de d. Gh. Tătărescu, şi -_ ...... __ ... -~ •.. 

JUDECJTORIA RURAL.{·' 
SECŢIA CF[~ND. 

Noi nu avem o problemă a re- i detine mica proprietate ţărănească, Viena, care fusese închis pro realistă argumentarea lui. 
partiti~i, ci una a productiei. ~ea-l a~a. ~d po:î/!a ei socială a fost de- vizoriu la inceputul războ- Toată tara românească a r~
semem nu avem o problemă Ide- f,mim cucenid cu legiferarea drep- iUlui, a fost redeschis. Tot simţit ecoul râvnei şi Iradt
ologică, ci una pur tehnicii. Se i tului tărănesc asupra fostelor mo- în Viena sunt deschise şi ce- ţiile sentimentului de bună
poate admite ci1. productia este de-I şii latifllndiare. Ceeace trebue satu lelalte muzee şi colectii ea, tate şi de înţelegere. Dacă No. 2091-1939 cI. 
fectuoasă şi insllficientă şi nimeni! lui cste organizarea productiei, teh de pildă,. Academia artelor se vor putea realiza incetul • 
nu tăgădueşle faptUl că trebue să nicizarea şi rationalizarea ei. Şi a- plastice, Albertina, Muzeul cu incetul, cele anuntate de Extras de .,ubl~ca Agenl 
ne ?daptăm. ~u. paşi grăbiti unei cestea le poate aduce ştii~ţa, unel- Dom-ului şi Diocezan, Mu- d. Gh. Tătărescu" (fiindcă de licitatte ;.Vi 
noUl, ~o~gaJl/.zart corespunzătoare ~u tele mode~ne de muncă ŞI pregtW- zeul Armatei, M uzeul istori~ 'Pacea, pe planul intern şi . za de ,> ":uJ 
realllaţlle ŞI cu standareful de V/Q- ree profeSIonală a tăranului. al oraşului Viena, Camera elltern, este conditia odcărei IUdecăto:Ia, fn cau e i'n: .. 1 A, 
tă a masselor. I~s~ din toate a- L~ o:aş, .d~asemeni, ap~rarea sa- de Argint a Curtii, MUMUI opere solide), sau dacă difi-I re a Băncrlor, ~ănăfe;;eubtr;" ; apE 
cestea nu reese ofllCl gravul accent larrulm mll1lmal,' rncuraJarea con- artei, Muz'eul de Istorie lIa- cultăti care DU vin dela noi contra urm~rltllor "rea 
al repartYi.ei, nici. motivele unei rn- structii~or ",:~nci~oreşti şi desvolta- turală, Galeria austriacă şi ci dela conjunctura genera: h?iu ~i sofia _ născ, M~;:r; . ~D[ 
volburdrl IdeologIce. rea asistentI! prll1 regimuri legife- Galeria S~'·, XIX-lea, MII- ~ dll1 Zimandcu4, .l~ c~re ft: ~s~e 

Daiordm recunoştinţă d-Iui pre- rate de stat, tind din ce (11 ce la zeul rorr:'1n ni Vieop-i. Mu- Alai' ~ v~riJta Gin cale~ ~c~tor (oarei Qrdonă IIcllat
'
a ,ex '. Qpll 

şedinte de Consiliu pentru felul nivelări sociale, Iar dacd au rămas el 1"1 '...... 1 lUă aPti u .J b uvelrniu
t 

ţ1ue ne asupra imobilelor inscrlse 1,\ .. lluv 
f' t ' t 1 t . . Z u oro agIl ar ŞI :nUzell a- s Ş e ca une e n en ma . . d No 446 cII· ll~ 

. cum a Ixat rapor ul ntre prob e- otuŞI probleme, apoI ele Se pol natomic. l\lai pot fi ,'izitate nif t 't • " d 1 d b t I din Ziman cuz ' 9\" .. 
me, clarificarea adusll unor noţiuni considera lot de natură tehnică. In castelele şi lOL:urile conH.... ti~siat ,e. lnca

l 
e a ei tU tU 266-267 agru de 2 Jug. 1 _ "1ll1âl 

. d f' . t' tI' â .... ac v atil sa e, au cre a n 1'621 agru de .. ace: ŞI e Intrea compar Imen e or eco- Ziua c nd procesul industrial va fi morahve, cum S11nt Castdul t tV t ă d ~b No, top. 'f' a <,.i • 

' , â t' Pd d' 1 . oa a ara o rezerv e ra - d' ă cola pw. ['1 f nomlel rom neş 1. nil la -sa In s/qre- să producă abundente ar-. mperIal, Cripta ''':ap11ţini- • stp., a IC asupra !. I 
n'am avut o delimitare aMi de ticole pentru consumul intern, sian !Ilor, Biblioteca naţională Ca- dare, de en~uziasm, de Incre- riţi/or de sub B. 9. iO. dn; ,.cl,alE 
precisă, şi tnsăşi economia politi- dardul de uÎatd va spori fn chip stelul Schoenbrunn şi Flln~ dere deplina_ Şi de simpatie de 9,000 Lei, cu pretul e <,el I 
că, Ca ştiintd teoretică, rămăsese firesc, fiindcă ştiinta se tnsifrcinea~ I datia Kloster Nenburg. .pentru sfortari atât de neso- de 6750 Lei. ,. ~ sos, 
In domeniul controverselor Cu pri- ză astăzi să rezolve nevoi obşteşft' • _ ' licitafe, care S'?U semnalat Fixeazlf termen pen~rv.; jleI 

vire la locul ce ocupi1 la noi pro- cu un succes mult mai mare decât It Jucati cu Incredere la atunoi când nImeni nu le licitatiei pe 16 DecembrJe :... '1 
auctia ~i repartitia .. ~cce,nlul pus p: ref~rmele ideologice. Loteria' de Stat I mai aştepta şI care au rldl. 4 p. m.· fn localul JudeCa;,. 
domentul productiei m se tnfătl-ŞI,. după cum a lămurit d. preşe-l cat potentialul nostru de re~ rale Ca Instanţă de carle 
şeazll. astăzi cu toatd importanta şi dinte al Consiliului, guuernul ac- COLECTllRA OFICIALA zistentă faţă 'de vitregia vre- Şiria, la 31 Iulie 1939'li( 
ca. o. pre~cup~:e centrală a ,statu ... tual Ua da o atentiune particu/ard I Sediul central CLUJ: Regi. murilor. Judeci1.tor: (ss). L. TIi !. 
lUI ŞI socletăţll, Avem nevoie de ' Un cuvânt 'de imbărbătare Dir. de cfund.: (S8), > 

• d" organţzdrii economice, aşa că toale na Marl'a No 46 AR JID mo ernrzarea mrjloacelor tn sec- '. K: DU este niciodată Inutil la" Pentru conformitate:, 
forul indllst,r~al, dar mai ales ,'n. problemele tehnice vor putea fi so- 1. Olariu, Str. Brătianu 3. l cuvântul rostit de şeful' Gu- Gh: {l'. 
cel, agrar, ŞI de aşezare productiei lut/onate in chip fericit. vernulul, a adus răspuns la iIIl!' 



lllioecă, 10 Decembrie 1939 FRONI1'UL DE YES'l 

D. Itlitttă Constantinescu "marele 
apărător al leului" 

• 

I~~~~A~.~~~~I~~~~~~~~~Z~ 

1: Iri(ototi i!(iiSft ~ 
, earacterizările pe care presa Exercitiul bugetar al anului ace.'- a avut şi are consecinte din cell'! ~ N 

',J le-a ItfCI~t asupra nOlIlui gl1- ta, controlat şi verificat tn fiecare mai bune faţd de stabilitatea mone- ;.. pulovere - fulare - haine pt. copii a-i 
' prc:idat de d. Gh. Tfl/ărescu, lună, deşi a avut de Infruntat vre- tei noastre nationale, tnsemnate Ş! :. CU 4.P lU1 IUL DI I DI(O 14.' TIU(OR((ODD w 
~. ~:entarea personalităţilor care muri excesiv de grele, deşi a trer:uf subliniate elogios de tntreaga pre· :"l1lI JI"5" 

un acest cabinet, d. Milită peste evenimente care nu erau de sd slrăinil ~ 11:1 1:;80 D!e 
tiIlescU, guvernator al Băn- nimeni fi de nimic prevăzute, s'a Luând In consideratie aceste !oa- 41 T E SET lAC A S A haine, storet sbawl lIe 

Nationale a României fi mini~- soldat periodic cu excedenfe. Este rle bune rezultate, obţinute cu atd- iC CU RA.ZBOIUL nll.NIJ.\1 Of T(SIlI ,.11 S 4 u M 
, de finante, este considerat ca suficient să menţionăm cd la sfâr·- ta perseverentd muncă, cu aşa dl'! ~ III 100 ~ 

![emenl foarte pretios, "marele şiiul lunei Octombrie, executarea mare competentd şi cu perlee/Ii. ':lI- :"l1lI • 
· tor al leului". bugetului general al Statului rnr~- noaştere a realităţilor sociale ro- !-4 J ucându-vă in \'ăţaţi să ţes e ţ i cu I!&. 
âdevărat, politica (inanciarif gislreazd un plus de tncasdri de 2,3 'lm~n_eşti, d., Mitită ~onst(lntines('!l ~ .1ZDOIUL f14NIJll Pl. (OItIl ,,6 A B Y" ~ 

o conduce d. ministru Mi- la suM. mInistrul f!nantelor ş~ guvernator :.1 ,1(1 250 ~ 
t I Finantele ţării găsindu-se (11 11- '.' n, â" :.. M 

,Constantinescu, a clfpăfaf (lI ceaslli. situaţÎune mai mult decât al Bdncll NatIOnale a ...... om meI a .~ Ce n t raI a L â n e I S. A. ~ 
", "it, o soliditate puternică şi satisfdcăloare, constitue o garantie fost numit foarte just: "MARET.E ... 
· conceptiei ortodoxe de care: imbietoare pentru Implinirea mtl.- AP AR.1:TDR AL LEU L&I". :«il I N 8 T R UlM G R ATU ITI N 
ilIIimal, a putut şi poate face, suri/oI" de apărare nationald şi lin Toate eforturile depuse de d-sa, ~ Priviţi vitrinele J modelele noastre! ~ 
oricdrei. tmprejurări. ; :lement determinant, pentru liniştca toaM munca fdrd preget, se poale~ ~ 
/ta mal bună rn~ercare" cea i internă: aMt de necesard penlra I concretiza şi rezuma In cele două .... 7.J!~!r.!'r.!IY.:r.!f.Y.!f.IJ:".~Y.:v.Y.!I!f.'J!".~ 
QWJ şi In ace/aş timp plUlra buna ŞI normala desvoltare a tntre- . fV .. d 

' I;melie a fntregei vieţi econo- gei vieti economice. mart tn aptU/rl: un buget exce I'n- ft t- -, "'!ld s v de Uaz Di!ls 
Ilie fdrt1 fndoiald intocmirl'il Aceasld tmbucurd/oare realitate, tar ~î o sustinuld campanie de a- H.C iunea umani ara u U a IU 

ului general al Statului. aceasti1 multumitoare stare de fap', pi'lrare cu orice pret a leului. 

Combaterea maleriei 
. t- - I 1- D I • L Comisiunea Paludismului nitară în nu mai putin de 67 .... struc lUni Dea fU BP Icarea ecretu UI ege 1 dcp~. lânş-ă Liga Natiunilo.r t~ri,. 52 .limbi ~i 5000 de ziare , -1 I I - - ,- I f studl1nd tImp indelungat mI- ŞI dIferIte reVIste. 

IVI oare a une e masuri excep Iona e re e-1jloacele de combatere a a- Eforturile şi int.e~tiile ]JU-'1 I I I b -1- R - cestei teribile maladii. a reu- ne ale organizatIeI pentru oare a vase e comere a e SU Davi lan uman: şit să stabitească dozele e~a- 'prop~gare.a mijlo~celor p~e: 
I cte de. chinmă necesare vm-I ventlve ŞI curative menta 

Vase de mare decării malariei. toată ad~iratia c~v~nită ţi 
Flagelele de cari sufer."i 0- recunoştmta omemrel. .. 

,Ierul Aerului şi 1\In.rinci cO-I' pleca pentru un port bulgar sau pentru altă destinatie sau aolte menirea nu se pot combate Articole valoroase, prIvI-
ci următoarele: ,jugoslav, vor trebui să păstreze au- transporturi de măduri, decât a· cu succes, decât cu multă toare la prevenirea şi comba
,\rmatorul va cere, fn preaIa- i toriza\ia Ministerului Aerului şi Ma cele prevăzute in contractul de perseverenţă şi tenacitate. terea gripei, boală care fare 
nisterului Aerului şi Marinei: J'Înei. In acest scop armatorul va navlosire pentru care i s'a dat a- Articole interesante şi utile adevărate ravagii, au publi-
Directia Marinei comel"ciale, cere în prealabil Ministerului Aeru probarea de a nu contracta datorii au fost consacrate pentrll cate în nu mai putin de 52 
,latia de a navlosi vasul in a- lui şi l\Iarinei, prin Direcţia Mari- asupra vasului şi că se obligă a prevenirea şi combatel'ea limbi, cu regularitate ~i ·~11 

'1-' zone in afara apelor terito- nei Comerciale, autorizatia de a- v(:ni cu vasul in ţară la prima dis· ~ripei şi a paludismului <liR- doza de chinină necesaf'ă, in 
,indicilnd aproximativ şi du- naYlosi vasul in anumite zone in poziţiune a Ministerului Aerului şi trugător, din initiativa A- i diferite cazuri, .în urma eă
cilătoriei, de asemenea va co- afara apelor teritoriale, indi~ând Marinei. In timpul călătoriei arma- gentiei M~)l~~liale "Vaz DiaR:'., rora s:at~ i?reglstrat ~ezu1t~
',suma pentru cue a fost aproximativ şi durata călătoriei, torul va comunica Ministerului Ae- Deci servI('ule aduse umam- 1 te satlsfacatoare in randurI-
~lt :vasul. Ministerul Aerului deasemenea va comunica suma rului şi Marinei. Dir. Marinei Co- tătii, de către sus numita A- I le suferinzilor. 

, :,inei va putea aproba cerc- pentru care a fost asigurat vasul. merciale portul de plecare şi data genţie. sunt imense şi pen- In articolul de fată am 
11 lnând seama de zona in care Ministerul Aerului şi Marinei va plecării, portul de destinatie şi da. tru a le putea aprecia la jus- conturat numai o vastă '$i 
, face, navigatia, de durata că- ,putea aproba cererea ţinând sea- ta sosirii in acest port, data sosirii ta lor valoare ~trăduintele'l' binefăcătoare activitate, C:l
li . l 'şi de yaloarea asigurării ma de durata căIăt'riei, de numă- în avele române, evenimente extrn- ar trebui Să intreprindem nn ci în lupta crâncenă, dusă 
, 1, rul vaselor fluviale eşite din apele ordinare în timpul călătoriei (reţi- studiu vast ~i temeinic. cu mult. zel, impotriva maia-
:' După ce aprobarea Ministeru- nationale şi de' valoarea asigurării II neri, vizite, etc_) - In sprijinul afirmaţiei me-! riei şi ai mai multori' boli . 
:' irului şi Marinei a fost ohţl. vasului. .1. Mijlocitodi oficiali de nav- le de mai sus, menţionez că! infecţioltEe, îi revine un ma
~ ~i după ce vasul a fost nav- 3. După ce aprobarea Ministeru- ; Juri, nu vor putea inchiria vase Agenţia Internaţională "Vaz l'l.'e merit Agentiei Interrtatio-
r. mnatorul va dt'pune la Mi- lui Aerului şi Marinei a fost obli-! f1uviale sub pavilion român având Dias" şi-a desfăşurat activi- nale "Vaz Dias". 

,. '1 Aerului şi Marinei prin Di- nută şi după ce "asul a fost nav- ca destinatie ţări străine decât a- tatea binefăcătoare şi uma. t Sona 
: \larinei Comerciale următoa losit, armatorul va depune Ministc. celor care posedă autorizaţia Minis ................. ,,--... -------... ---~-............ ----

j ,~)d;O~~~.)~:T~~z::ă c:;reă ;:;~ ~~!Wun~:r~~~i~~i ~6~%:~~~~:i~r~i; ~~r~:~a Aş~r;~uid~~a~~a~~ne~e:~s~ău::~ Ilndrum8rile date la conferinta oreleclilor de 
de aSlgurare. b) O de~lara- toarele: a) Copie legalizată după torizaţie. i . . I 6h T'~ 18 

,n care armalorul se oblJ~ă a. contractul de navlosire şi copie du I ~. Căpităniile de port vor per-I călre dOmnUl conSIlier rega _ a reseu, ora .. 
vasul pentru o altă destlna- pă poliţa dc asigurare. . mite plecarea vaselor care au ca • ~I" . d ~ " t "' 

u alte transporturi de mărfuri b) O declaraţie prin care arms'- I destinaţie un port bulgar sau jugo- ~edlDlele COnSllUlUI e mIRlS rl 
cel~ prevăzute în contractul torul se obligă a nu angaja vasul I (Continuare in pag. IV -a) Y 

, ,;IOSIfe, pentru care i s'a dat 
lrea, de a nu contract a dato-~~. 
,pra vasului şi că se oblit(ă a 

: :u \'asul in ţară la prima dis· 
• 'e a Ministerului Aerului şi 

d. c) Pe timpul călătoriei ar
,1 'Va comunica Ministerului 
: şi Marinei prin Directia 
'1 Comerciale: portul de Ple-/ 
ti data plecării, portul de des

şi, data sosirei in acest port, 
'OSlre] in apele române eve-
'1 ' :e~ . extraordinare in timpul 

· nei (bloca dă, retineri, vizite). 
Agentiile de vapoare _nu pot 
: Yasele maritime decât dacă 

; ,G,ul posedă autorizatia Mini
~1 Aerului şi Marinei de a 

· '. apele naţionale, deasemenea 
"~ hu se va putea face de
. lona şi pe durata aprobată 
:Is~erul Aerului şi Marind. 
CapllăniiJe de porturi mariti
ftu\'iale nu vor permite ple

, '> l'1lselor maritime sub pavi
'Otnâll, decât dacă au aproba-

acest sens dela Ministerul 
ni, şi ~farinei (Dir. Marinei 
.clale) şi va comunica imediat 

; ::ei Marinei Comerciale plecă 
~ so .. 

strlle vaselor sub pavition 
'jlentru apele streine. 

lase fluviale 
a~le fluviale sub pavilion ro

"Pot naviga fără nici o auto
,pe Dunăre dela Mare pân1:i 
~ş şi apele interioare (Prut, 
ega). . 

a 

Se apropie tragerile 
Sistem nou pe tranşe 2 trageri intr'o lună 

Fiecare TranşA 100.000 Iozuri matcă! 

Tranşa III· a 

TraDerea 
la 15 Decemurle 1939 
Câştiguri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
50 

~oo 
1.000 
1,600 

10.000 
8000 

a Lei 

Un milion 
900.000 
800_000 
700.000 
600,000 
500.000 
400.000 
300.000 
200.000 
100.000 
20.000 
10.000 
'2,000 
1.000 

800 
200 

d Tranşa IV-a 

G TraDerea 
il la 18 DeCemurio 1938 
H' H Câştiguri 

I ! 
~ 1 

I :i 
U 50 
b' 

il 1.200 I 4.000 

aLei 

5 milioane 
3 milioane 
2 milioane 
1 milion 

400.000 
100.000 

40.000 
10.000 

400 

i Pretul unui sfert de loz 
ii Lei 200,- Lozul este vai . labil numai pentru tranşa 
il Inscrisă pe loz. \ 
li Câştigurile se plătesc fără 
ii reţineri de impozite. 

Vasele fluviale care doresc 
In amonte ]a Baziaş sau a. 

"Am tinut să deschid personalI greu. Concentrărlle ~asiv~, rec1a
această conferintă - aceasUf pri- male de interesele interioare ale 
mă conferintd prefectorială'a unei! apărării tdrii, ~u p~ovocat şi el~ 
noui guverndri. I un val de .n~vo!. ~\fal mult ca 01"1-

Veţi primi d.ela Do~nul ~finistru i când, a~nH~l!straţla noasird t:.~
Ghelmegeanu InSl/'UCţli amammttle bue să fIe Isvor de sfat, de sprIjin 
referitoare la intreaga Dvs. aelivi- şi de ajutor_ 
tale. Dela mine veti avca numai o Intrebuintati in toate adele ad-. 
ind/'umare generală, care va căIău- minÎslrative persuasiunea În locul 
zi Însă permanent acţiuJlCa Dvs. constrdngerii şi însufletirea În 10-

Aceastd actiune se va desfilşura, eul şilniciei. Ştiu cd o faceti, dar 
,cum e firesc, în primul rdnd pen- adânciti şi mai mult aplicarea a-

I 
tru mentinerea ordinei. Liniştea şi cestei directive. 

, ordinea publică vor continua sit fie Guvernul a hof(1rdt O pauză În 
! apăra te cu fermitate neşovăitoare. utilizarea corvezilor. Supraveghea
I Orice fncercare de dezordine sau ti de aproape această măsură. Toa, 

de nelinişte va fi 'sanctionaM 8e~ te bratele disponibile să fie lntre~ 
ver, dar cu respectarea celei mai buintate,. pentru anul ce vine nu, 
striele JegalUăti: nu trebue să ui- mai Ia ogor. In anul 19W nu tre
tăm elI. excesul şi abuzul admini- bue sit. rămdnă nelucrată nici o 
slratorului naşte excesul şi abuzul pa/mit de pilmdnt, aceasta atdt fn 
adminislratului. interesul sfatului cdt şi al agricuI
; Momentul pe care-l trăim recla- torului. Pregătiti depe acum, in 
md creerea> unui nO/J climat de intelegere cu organele "finisteru-
parificare şi de solidaritate - de (Centiaure !III Pat, IV-.) 
unire, cu dezarmarea tuturor uri-
lor şi cu uitarea tuturor resenti-
mentelor. Prin actele Dvs. căutati 

sd creati acest climat. I 
Perturbatiile economice mondia- I 

le au provocat şi la noi stări grele I 
cu cari clasele nevoiaşe luptă din ---------1 O. Harmalh 08za 
I este rollat a se prezenta 
la Gdmlnls'raUa ziarulUI 

nostru , 
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STRAJERULIU 
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CflEDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

Grljc~e~~:r~ua °e~::I:rUr: Sibiu Din aCIiUlla~ea . .d-IUi Oct~ui~n .car~janu comand~~1 
$, anunlă din S'bi~ 'ă • . in do- condCa'ă In mă",," a,irpiald ",ă- LeglUnll de Siralurl dm lUd. Sume; 

Tinta de a aSIgura o cal mm perma damlle corplllui' profesoral, spre o 
nentă şi bună educatie a tineretlliui bună instruire şi educaţie a genera 
dela şcolile secundare de ioale CQ- tiei de şcolari, 
legoriile, un comitet format dl1l Cu această ocaziune s'au dat pă
părinţii elevilor şi membrii corpu- ril1 ţilor pretioase indrumări de fc
lui didactic s'a inslituit din inilia- lui cum trebue să colaboreze tn ifii
/iva şi slll, conducerea d-lui V. tor cu profesorii şi alti binelJoif(lrÎ 
Slanciu dela liceul "Gheorghe 1.a- ai elevilor de şcoală. 
zăr". .lislfel de constă/uiri vor avea loc 
- Odafll conslituÎi acest camilei" la intervale cât mai apropiate. Pă

şi-a tinut zilele trecute prima Întru rintii elevilor sunt stăruitor rugilli 
Ilire, cu care oca::ie s'au sllbliniat' să se prezinte ÎI! număr cât mai 

greşelile ullor părinti de a mI su- mure, pentru a cunoaşte m(li În
praveghea mai Îndeaproape ~Q. h/l- deaproape gândurile bllne care că

na creştere a copiilor şi mai ales hlu:zcsc pe educatori şi instrw,:{,}d 
greşelile acelor pdrillli, cari nu s('- elevilor. 

-----~-~~--_._-----. 

Şedinlele la sta1ul exlra
şcolar de străjeri din 

SI. G.fjeoTgfje 
Din Sf. Gheorghe se I'omu 1 manifestatii a avut loc înee

nh;ă că, de un an în fruntea I perea şedintelor la stolul ex
leg-iunii de str~lj('ri Trei-S .. an i tI'a-şcolar str(tjeri din ora-şul 
fi!'! ~e află el. prof. Octav Z:.'i- . nostru, 
buvă, fost inspector ~colnr D, Octav Zăbavă, coman. 
al judeţului, care a mundt 
din greu aci unde pana a- dantuI leg-iunii de stri"tjr>ri 
cum un an nu se remarcase Trei-Scaune, într'o frumoasi'i 
nici o activitate deosebită cuvântare arată rostul 8:1',1-
străjel'ească, cu toate că în jeriei unde suntem chemnti 
oraşUl nostru era centrul; cu totii de Marele nostru 

. străjereRc . pentru ,fo,rmal'ea, StrăJ' el' ~1. S. Reg"le C 1 
comandanţIlor stră]l'rl. ~ " ~al'O 

Toate şcolile din jUdf>ţ I al II-lea. . 
sunt stl'ăjuite cu paviliOllUl \ Comanda stoluhll extl'a
national ridicat, bine organi I şcolar o are d. Constantin 
zate şi foarte d('s îndrumnte :1 Timofte, care este secondat 
de însuşi d. Octav Zăbavă, I de încă cind comanda.nţi, la 
comandantul legiunii de slră . un efeCtiv de aproape 300 
jeri. Cu anul acesta au· luat: străjeri. • 
fiinţă in toate comunele sto! J\,cest stol, dela prima şe
Iuri extra-şcolare. ! din trt se arată să fie la inăl-

In cadrul unei înă1tătonre i timea chemării sale. 
I 

In numărul trecut al ga-lrCliPf o măsură luată, care I tOl' familiilor nevoiase 
zetci noastre, am mentionat ne interesează în dpo~('hi 9i I celor concentraţi, dis;u; 
acea vie activitate pe teren, 10 apreciem mult - fiind pa- du-se pregătirea din 
ce a început d. Octavian Ca-' gina IV a gazetei "Frolltul serbărilor datinelor d~: 
rajanu, imediat după instala de Vest", PAGINA STHAJE- ciun, ~ 
rea d-sale în funct!lIn?,a de neLUI - ~ anume: care prc Ku dhl curtuaozie am 
comandant al LegIlll1l1 do vede ca "sa se faca nume- aceste rânduri _ 
străjeri din judetul Son1i"'ş. roase abonamente la dÎf('ritp din păcate nicI nu 

D. ~omaJ.ldal~t de Legiu~1e, ~iare şi ~'eviste cari se ?cupă tem persol~al pe d. 
OctaVIan CaraJanu, dela lll- In mod mtells cu publIcarea cunoa.'item doar pro 
st~l~r.ea~ d-sale . în aceast(~ di- vietii stnljereşti". tivitătile d-sale, - ci W 
stmUIva funcţnme, a tmut CA t ă înteleg-cre radiazii inî câ o gclsim demnă de rt 
num(lroa~: i.ntrul1iri cu co- tiativa generoasă a el-lui ,co- iar gestul cu care şi-a: 
~an~antll ŞI con~anda"ntclc mandant Octa:s;Îan Carajaull put activitatea demnă de 
~m Ju~let, cu ocazIa carora eu privire la presa, care se mirat, c[lci nllmărul al~ 
s au dlscu~at, problemAc im- oCllp[r cu strlljeria, spriji- cari concep astfel de PE 
pOTt~nt.c ŞI, s a~ dat mdru- nind-o, mai ales În aceste e foarte redus, 
mart ŞI r..hrectlve de fpIuI timpuri cov{irs,ite de încorda I' 1 . d 1 . 
cu v " . • 1 (01"1 m - Ul c 

m Sa se orgamzeze ŞI actI- rea internaţională, când pOR· d L' O t .' 
veze în priVinta stoluri lor te multora i-a scApat din ve- e eglU.ne c a'lan 
extra-şcolare" precum şi fl;l'ul dere semnificatia unor mă- ~.u~~ re~şlta proe,9telor . 
cum să se preocupe de buna .,1 ~pOl la

A 
mUl1.cd, . 

şi patriotica educatie a tine- suri necesare! Această supe- ~u l?O~ ll1Ch?Ia art.l 
refului. rioară com't>pţie a d-Iui co- f~ta far~ a-mI exprlma. 

O. comandant mnndant Carajanu, denotă o ~'ll1ta: Da, Doamne, şi 
de LegiunI' mare nobletă sufletească, un Judetul 110stru un 

a dat îndrumări şi s'au luat bun, cu care fourte puţini dant de Legiune de fe; 
măsuri pentru încurajal'ea sunt dotati. Aşa socotim si 8snnănar('a d-Iui 

industriei casnice, care e mf' simtim noi, cei dela art'a::;t~l scap[l-ne, o Doamne, de 
't ~ 'b 1 i ~Tanitrl a tării, tinta vrilJ'mfi.- ,,'fl·l'''''. '.tO]' de ca"ml'n" m sa contrl ue a nzestra- L '"CI. 

şiilor nefaste, nU-şi înţelege nici rolul rea armatei, - intentie, cum 
nu se poate mai patriotică. 

Dintre multele, scoatem în 

Nu putem trece sub tăcere> menirea şi totuşi 
nici măsurile luate pentru în Straja Ţării. 
ca toate stolurile să dea aiu-

Şeză toare astră j ere ască i ~~~~~:fl~e~epe:;f~,:~I~a~u 
AfF' l< '. f't 1 1" , • . : maSUri exceD(ionale I am C", In am I eatru Iceuhu 1 Atanase N[lzlamov; 1\lcolae Cant'CI; I le' 

de hăeţi Hl'gde. Car~1 II, din Bol- I Placiv, Vasile Cojocaru, profesor': la uase e omerCI3Ie SUD 
graei de sub. dU'ecţJa d-Iui r. ~t,' pl'. Mihail Focşa; Gheorghe [>ope- Roman 
Botez, ccnhll'l:i 8-a agl'icolă dela: seu, directorul gimnaziului imlu<;- (Crmare din pag. III,a) 
acest stol a organizat o frumoasă trial Hristofor si Bor:s Camburo\'. . 
şezătoarc stl'iijcrcasc1i culturală, membri în consiliul epitropici, !(,ţi ! slav pană la TUl'I1ul Severin, ' 

S'a executat cu mult succ~s tln functionari! primăriei; Victor Dia- acelora ce au autorizaţia . 
frumos progmm. eonescu, seful of. p. t. t.; COns!;lll- r~llu~' Aerului. şi Marinei ' .... ",1_'_ 
L~ .această plăcută. şezălo~re au: tin Constaf!tillescu, perceptor; Dra- ~·lIlel. Com.crcta.le). Se va ~nrr'lI:--

.-~.~~---~------~----~------~~--~- d C - d D M partrclpat: . col. rlstca Liiml)tc-: gomir Popescu; Vasile Oglan, şe- lInc lat IrccţiCi arinei 

Indrumarile uate la conferinta Serbare sDortiva scu, comandantul garnizoanei cu: fuI poliţiei; .vasile Ganiliuc, şdlil le la plecările şi sosirile 

d ă II 1· . - - . dona Coca ('oL Lămotescu; It. C(ll. 10f. asig. sociale; Vladimir Vizitiu sub pavilion rom,in. pentru. nrerecttlor e c Ire uomnu con- Intern ltlonala In Berhl'l: Ili~ş Ioan Gust)", maior Ştefall Pfll1; şr[ dep. C. A. 1\1., Feto", judC'dtor' s:rein~. Căpităniiie de PDI1 

Silier regal 6n. Tălarescu. Dreşe· Srrbărl/e internationale de l1f/e- tel!mon~ Cristea Mirone'icu, Simion I Teodor Curtev, adminish'atoral S~yenn şi Mold(Wa Veche for 
dintele de miniştrii UceI Uşow;.ă..l!Or continua În Gcrma I Ca~ag,hlo~o~, Atanase ~etrov CII d-! Băncii comerciale; Protopopov, di- rnl~e. pl~carea ,:aselo~' caft" 

(Urmare din pag. III-a) nia şi în aceastd iarnă. La 16 De- na, vladimIr Cuvarnah cu lI-!\a; rectorul băncii Basarabiei, etc, ~estll1.atle por~un strellle de 
ccml'rie, Se-III berlinez şi se. '111 __ ,~__ Scve:1n numai acelora ce au 

lui Agricultllrii şi Domeniilor pro- german din Charlotfenburg prr'g,'f- ----. r~za~la Minlstcr~lni ,\el'ului r 
gram/ll acestei campanii agricole. lesc o asemenea manifestatie '~F'r-c·' rm,'1 (DIl'. Marmei Comercw 

Realizati economii necl'lllăloare. tivd În ,)D"utschlandhallc" din Bel' oncel"tul- străjprpse va comunica imediat Directi, 
Eliminati din bugetele comunale lin. Participarea interna/ionrlli! n11 d r~nei Comerciale, plecările ~ 
ioafe cilc/tuelile pe cari nu le so- esle încă fixaM. loluş se speri1 că eJ ali e pul" Aur p J rJle vaselor pentru apele 
coliţi indispensabile şi sporit i [on- vor apare cei mai buni reprl'::"n- V I a j eu" 6, Vasele' sub paYlJion rom:: 
dul de ajutoare al familiilor con- fanti ai at/elicei uşoare din U119'1- re pleRt'ă pentru un port 
centratilor. ria şi Danl'mflrca. Lista concrJrsllri- \ • sau sosesc dintr'un port stl1':' 

Ajllforarea acestor familii trebue lor cuprinde cursa de 75 metrr.1 BU CUREŞTI. Sâmh~'ită 21 f'xpliratiile care au procedat amonte de Turnu-Severin. se 

să rămână azi cea mai gravă pre- 1000 m., .'Joon m., cursa circlll'lrli I Decembrie la Stolul Străjf'-' fiecare bucată muzicală a a- opri la TUJ'lll!I-Sc.Y<'rin şi, ~[, 
ocupau a adminislratiei noastre. c!p 75 m., de Sx1000, ştafeta de Iresc al Liceului .,Aurel Vlai- tras atentia tineretului dor- veche, U~l(!e I,n timpul rai ~ 

Revi:witi pr rmtlr ii comlllletor 1~.l't!lrtll şi şfafefa de ":dOn m, sif!..' cu" a avut loc în cadrul pro nic să afle ceva sau y~ las~ .pllotul ~. 1:, D. ". 
ruralp CII singura preocupare de r//I/ri în Înâ1(ime, arunc(lri de greu I . v • ~. , nou despre face ŞI reYIZIa autorlza!J1Jor d, 
a aşeza În capul gospodariilor co- făti ppntl'll bi1roa/i, ştafe/a d~ 75 I graml~llli s~ra?e~'esc O repre: rantecul nostru." tre Căpitănia Portului. / 

. ml1nale pe cel tIlai bllll gosp'1r];Jr m., şi de 10.1:50 m. pcnll'l1 feme;. I zenta\ie artistIca a tcnoru hn 
al comunei şi care să fie 1cgat Sl1- I Ioan' Corăsecu, 
'leieşte de admniistratii săi. --~-~-_~_~ __ I D-sa a interpretat admira- SERBAREA 

Căutati , cât de mu/.t,· contactul O 1- d 1 . STRĂ Ă cu masse[e rllrale. Descindel; cât centra a e fercetarF I {Il: doine, cântece şi melodji . .JEREASC , -1 - d- I - I ~ t' l' t· '" a lucrllrilor Dvs. şi a 
mai des in 'miJ'locul satelor, c-a- SI V!f@mOftllernromaneşl,(ll1toatell1utu-L.AMEDIAŞ·f rllor Dvs. se publică adesea; 
cetând plângcrile şi nelJoi/e l>Î 80- Hamburg ,rile, f'XeClltâlld minunat du: MEDL1Ş, S(/,{Ijcrii din localitate le 120.000 ziare şi reviste din 
Ill/iomind la faţa loclliui dificul- In H 1 • . ( 1 t' i ioascle doine bănătenp, 9.l'de- ml orguni::a/ zilele ir'ecllfe o serba-: intre::!'.' ă articole şi notite car., t vI'/ am '/Irg sa erei a un liS 1- I • _... ~ . '" 1 

ale, fut german pentru -silvic!I/f:lra I leme ŞI oltene!'itJ, prf'CUm ŞI re: in sala restaurantuilli "Slnlg11-; sunt absolut ncce!>a~c. Daca 
Administratia activitaUf in toate I .. D ' ă . 

d 
"1 d d" 'i' slrdină şi coloniahl. Condl/c(1!o- I melodiile cu R,cpnt de yes('- re. llpi'i. e.reClltiile corului au re- s aveţi aceste articole ŞI 

omenll c - ar a mlniS ratIe 0- ." . 'f ti" lI" . . ţ' . , l' ă'I' 
croii/oare in t / t 'v'l mi aCI.'Slel nOlll Centrale de curc-Ille, de shurdălnicie si humol' CI fi e ('1)//; • <ll'rJlnean Silvia, eL prt> Joase, ca ŞI persona It \!, 

_ iată ce aşteaop~(lc gl1:~~~:tra;:I~ Itări este Prot. Dr. Ing. IIeskr., I elin muzica popuî~~'ă ca pe Il-a, Şerban Cornrlia cI. lI-a, Radll stiluţlile din strliinătate şi di; 

f iI fI' J I Cornc/ia el. III-a şi Boris Burdl!- pitala ţării noastre, 
Dus". os u şe al nstJlulului T W1'f1tldL ',:. Olt, din Codârla carului, ca 

ian clasrl 1 V-a. D,s, agentiei 
Domnul Prl'şedintc al Consi/iu- care şl,'-a Încheiat actilJitaiea .scorJU 'ne .Tiu, NUllta eli11 :~l,(·l,.,!" 1, • 

p _'\. In. .'111 urmat: confrrfnta linll/ă de 
lu! df'sl'olt(l pe larg loale acesle rîle nOJ1lui' lns/itllt hambllrr]he::! apoi cele cari se aud pc pla- direcfol'lll gimnazilll~i, care a Ira-

fm/l'llmiîri şi conchide: . sllnl: sludiul ştiintific al sill'iclll~l1- iurile Bocuvinci, sau cele lal despre ,.Latinita/ea pop·orll1IJI· Directori: AurcJ M, Aficu Ş: 
,.Trăim vremuri grele. Dar IJre- • 

[Huri firele au mai fost şi r.rl'd că rei mondiale, cercl'ldri ştiinl'fice din Banat şi cele din Ba!':,,,!. român", doille{c cân/6/e' de elclIa Samoilii. Bucureşti 1., sir. SI. r 

f 1 / 1 ' I 1 . , tiri 24, tel. 3.16.15, care "il ui 
le vom birui azi, aşa cum le-am asupra lInr.amf'n (' or ŞI mI' fi( r- rahia. Strlgilturile ol'ig-inale D(lfan Maria. "Pe"aiCi nu se trece" 

. 1 '1' II .. t . 1 ., T plăcen orice lămurire 
1)iI'uit eri: prin mllncâ ddrzc] şi in- OI' SI VICU 111'11 rO/l1e(/ e ŞI . /I'~:"[- . au stârnit vesr lia şi huna pies(1 eroică reprezcn/ală de clr/lii. r:l şi vă fnre -'- la cerere _ 
credac in pllterile noastre", tarea preq('ifirii sUvice caloh'ialc.· !(ll'~.I)OZill·e a all(ll'tol"1111" : Gin n ; l' , 1 1 _____________________________ -::-,.. ",1 ,IlaI' I 1 aZ,lIlI! ŞI ((lllSl1ri nationale, :be gratuite! 

TIP. LOVROV &: Co" ARAD 

Asupro DfS.!, 

22222 


	Frontul de Vest_bw_314
	Frontul de Vest_bw_315
	Frontul de Vest_bw_316
	Frontul de Vest_bw_317

