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Mânluilorul Marea problemă Vine 
~t~Sunkm În preajma mare- a 
făr prasHic al sărbătorilor 
i ăciolui, care ne Însuflă di~ 

birturilor -- ("laş Crăciun" 
Suflelde frumoase rămân 

adeseaori ascunse. Unele tră
iesc anonime in urma gene
rozităţii lor, iar altele au exis
fat atâl de obscur şi in vre· 
muri afât de indepărfate, incât 

~tiU dipe de reculcgere ŞI 
ra~lţare sufldească. 

Ce cantitate de 
tara cu . 

bE uturi se consumă În 

~I~n acest moment natural 
:(lţia divinităţii, parcă est~ Cele mai multe 

'Itli retinută în toate elanu
J ci de viaţă trecătoare şi 
lte şi ca suflul divin al 

peistu i mare pmsnic. 

loca'u"i de prăpăd? 

Sărbătorile mari "u pu
luca tainică de a readuce 
ktele noastre În stare(1 

'()f pruncie şi de CI ne înfiltra 
)[uJ renoşterii În fiecare an. 
pc momentul când uităm 
Ate plăcerile şi amărăciu· 
ee efemere ale vieţii terestre. 
itldăm o clipă din sfera 
I imtă a exteriorului nostru 
le închidem Înlăuntrul con
nţei, înalţându-ne cu gân-_ 
~ite sprc culmile abstracte 
II spiritualiţii divine. 
l'le aducem atunci aminte 
li (IU trecut 1937 ani de 
'!,d preastrăJucitoarea stea 
rrătat celor trei magi dela 
sărit locul unde s'a nas

~ Pnnncul- Dumnezeu, Mân
lorul omenirii. 
iespusă şi mare bucurie 
,trăbătut inimile celor care 
~ptau elI nerăbdare pe 
sia cel de veacuri proro· 
împreună cu ceata înge. 
r lui Dumnezeu, care -
I glas de trâmbiţe - ve
IU mdntuirea lumiil cdn. 
j "Mărire întru cei de 
lui Dumnezeu, pe pă

It pace şi Între oameni 
a voire" ~u 
'e pildă de profundă şi 
tată modestie. 
mai mare Impărat dintre 
lraţi s'a coborât din ce-
sIa rupt din trinitatea 

nezeirii şi s'a întru pat în 
Iara săracului din Naza-

. i nu le cunoaştem decât din 
Când am pornit să inflifiş.:'lm Consumu' de bere: 256608 grade ecalltru tUlcă,! binefacerile ce radiază fără 

in acest organ - după mo·: Dela I Isuuarie la 30 Sep- i la care sfatul a perceput cu jlncefare din faplul că au .re-
destele noa ,1re puleri - pro- . tembrie a, c. s'au pus in con- I 42.617.586 lei arept taxe. 1 cut pe acest pământ. Sfin1ii 
blema birturilor din România, ; sumatie 447a5.213lilri de bere. i Deasemeni s'au pus În con- care au invâtat pe cei marlsă 
- scopul nostru a fost să atra- ! Taxele aferente percepute de sumatie 26025.952 grade de· j se amestece cu cei mici, pe 
gem atenţi unea factorilor che- i stat se ridică la 171,314.882Iei. calilri raehluri diferite, la care 1 cei Intelepti cu cel simpi, pe 
ma'i asupra acestei grave şi! . E de obse~vat cum.ev?luiază 1 statul a Înca~at drept taxe 1 cei bogap cu cei săraci, . ar~
poate, vitale probleme pentru: ŞI se modrflcă canhfă'lle de: suma de 40 mII. 318.731 leI. ,reori s'au bucurat de Clnst,. 
existenta unui neam. ! bere consumată in diferite luni I Drojdia de bere: a produs. rea pe bare o meritau. Ei au 

Desigur atacând pe cel mai! ale anului. drept taxe pentru slaf, suma· tnsă un regat invizibil, şi r.:'ls-
cumplit vrăşmaş al omului,beu· I Astfel; in timp ce În luna la- de lei 48.202'775 pe timp de 9 pândesc in lume darurile Dom
tura şi pe propagatorii ei bir- I nuarie 1937 s'au pus în con- lun; ale anului curent. , nului. Lor le datorim infrân
Iaşii de toate categoriile: nu· ! sumatie numai 94l.057 litri de I Şam~ani('. Pe timpul del~ 1 gerea tiraniei şi-a cruzimtl, 
numărul duşmanilor noşlri se j bere, in lunile ;lrmătoare a. c. lantla!'le la 30 Sept. a. c. sau idea păcii şi-a faptei bune. 
inmulJesc.Ac~steanu se impre-

1

i s'au ur~at l~ 1.350.793 litri .l~ I pus In consumafie 82.936 litri I O stea lu~lnoasă anL~nJn 
sionează. linIştea ce va urma februarIe, ŞI la 1.360 OUO litri de şampanie. Statul a perce· acum două mu de ani sosIrea 
in multe cămiuuri nefericite in martie a. c., pentru ca În put drept laxe suma de 828,864 . unui mare evenjment - Naş~ 
din cauza băuturilor, - după 1 Aprilie a. c. consumatia să se lei pe acest interval de 9 luni •. ferea Mântuitorului nostru Isus 
ce se va face putină rânduială I tripleze aproape, urcându-se Situalia compara'ivă : Christos, - şi de atunci in fie-
prin aceste spelunci reducân- la 5.036.381 litri. C' d l' t. care an creştinii din întreagă . . I . omparan sume e Incasa e b '. du-le la o treIme - va fi pen- Odată cu inceputnl ŞI avan- d t t t fiI t l I II ; lume sărbătoresc cu ucurle 

. '. rep axe n o osu sau u a, t . f fru npi o mare şi smceră sa- i sarea verei. obseJ văm ca cre- b t'l I l' . : aces mare evemmen, care a 
. . S"} . i I 1 . d 1 ău urI e a coo Ice mal sus a- I b d' t . C ti' hsfaclle. crlsorJ e prin car şterea consumu Ul evlne 10 . n t' d r 1 1 . '. pus aza cre In el reş ne, 

suntem tncurajati pentru con- mat imponanlă. mmr' e, p~ IlIn~ rea .an~ar~~: salvând omenirea din haosul 
finuarea acestei campanii sunt I Astfel: PSe timp . e a1937a',luaărlde a ! tiraniei păgânismului. 

j '1' d . IIM ., ep emvrle ,al e ace-: N' . . ă b ll ( j • l' pentruno tot ata ea In emnurJ., In una al a. c. s au pus în I . t l d 91 . I ! 01 cel can s r a or m In J. 
consumaţle 8611.622 litrj de la~ 1

1
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e
6
rva '{ e f' um a e a.nută- ! nişte şi slgurantă naşterea 

Ce cantitate de beata,; al- .. Ul SI uatla se prezm '. 1 . 
bere. In luna lume a. C.t Idem ff).' II Mantu!toru UI, cu greu ne pu-

coolice se con.amă: O miI. ]47377 litri bere. as e. tem imagina În toală grozăvia 
Revista economică Bursa pu

blică In numărul cu data de 14 
Noemvrie o statistică privind 
cantitâtile de băuturi alcoolice 
consumate pe timpul dela 1 
Ianuarie până la 30 Septem
vrie a. c. 

Consum." de vin, 
Pe timp de 9 luni ale a. c. 

s'au pus in consumaJle: 
231.940.836 litri de vin, asupra 

cărora statul a incasat drept 
taxe, suma de 172003.748 lei. 

Taxe încasate la: 
Luna Iulie recuoosclJă prin 1937 1936 1 lor lorfurile grele cu care Nero 

excelentă ca aceea a conce- şi Domifian au urmărit pe stră-
diilor, când multă lume pleacă Vinuri ] 72.003748 179,756.698 moşii noştri spirifuaH credln-
şi peste hotare, deşi lună foarle Şampanie 828864 705.530 cioşi ideii creştine. 
călduroasă, se remarcă totuşi Bere 177.314.882 193752.352 • • • • • . . • . 
ca deficifară in ceeace pri- Drojdie Pentru a da acestei sărbă-

de bere 48202 775 50.6(~·9 075 veşte consumul de bere. . . tori mai mult fast, a intervenit 
Ţuică 42.617.586 46.442.692 

ln Iulie 8. c, consumul s'a . 40318]31 41.084 692 un personaj legendar. Varie-
redus la 8.416861 litri bere, RachIU __ ~_ tatea numirilor sub care este 
adică cu circa un milion de Total lei 481.286.586 512.361,039 cunoscut la diferite popoare, 
litri bere mal putin decât in Am dat aici cifrele reale fără I dovedeşte in(ensilalea influ-
luna funie a. c. I nici un comentar, asu pra lor entii sale. La noi este identl-

Incepând din luna Augusf, 1 i~~ă vom reveni în numărul i ficat cu M~ş Craciun. ~ 4 

ca apoi să se nască pe nilor. f1 fost un reozăm ce. 
~ănunc~iu de nutreţ, În- lor buni şi răi, fântcîna cdor 
Iesit: dm marginea Bei- însetaţi, azima celor f1ămcînzi 
nului, Între păstori şi şi mângăierea celor d(1sl1ă
ale. llcestea n'au tur- dăjduiti . 
t Iinişt~a micului Isus, Dur noi, oamenii, nu l-am 
. parca cutremurate de înţeles incă pe Mânfuiforul 
nea ce s'a făcut - pri- lumii. 

odată cu descreştere a căldurel vulor. . v w! . Cultul I~I e t~f alat de m: 
incepe să descrească şi con- ArseRfe C.,mpana 1 tms pe cat de lIlnegurafe ÎI 

sumul de bere. Aceste cons- sunt originile. 
tatări rezult.ă din următoarele R ci . t t _ I E sfânt.u) copiil~r, Indeosebi 
cifre statistice. e ucen pen ru e 1 al şcolarllor. TOII visează pe 

InAugusta. c au fost puse in legrame moşneagul nomad cu pletelle 
consuma fie 5.944.746 lifri de vală şi picioarele de otel, um-

sfioase şi suflau căI· Mereu, mereu ne îndcpăr-
peste frupşorul său. tăm tot mai mult de pilda 

ntre toţi oamenii care vieţii lui sublime. 
născut pe pământ, nu- De CrăcillO măcar, să ne 
blândului nazarinean aducem aminte de EI şi să·I 
1~ i-au trebuit împărăţii, urmăm învăţăturile nemu. 
~I averi, ci a cătaf-o nu- ritoare. 
)e a sufletelor. EI n'a Numai atunci vom fi feri-
~at decât iubi.rea mare I ciţi şi mântuiţi ee păcate. 
Dumnezeu şI-a oame- PeIre Fica 

bere, iar în Septembrie a. c. Directiunea generală P. T. blând pe acoperişuri, purtâRd 
numai 4.978.176 litri. Adică eu T. a hotărât să acorde o re· in spinare o traistă cu darurI 
circa un milion litri de bere ducere pentru telegramele in- multe. Sosirea lui Moş Cră
mai pulin faţă de luna prece- terne cu ocazia sărbătorilor ciun, pe lângă b ucuria nede~ 
dentă a anului 1937. şi anume Între 20 Decembrie scrisă a cop;i1or _ animează 

In timpul dela 1 Ianuarie, la şi 8 ICll1uaric şi pe adu1ti.- Este o clipă de 
30 Sept, a. c. s'au conumaf 44 Taxarea SAe va. fa:e Cu un reculegere sufletească: când 
miI. 885.213 litri bere, la care Leu de cuvant, Insa td~g- redevenim copii, uitând de mi
statul a perceput 177.314882 rame~e n~ yor putea conţme I zeril1e şi greutăti1e vietii. 
Iei, taxe. de cat urOr!. 1. . . . . . . . . . . . . 
Taică fi rachia, Deasemeni aceste teleg.j In odăita mică focul din sobă 
In primde 9 luni ale a. cor. ramc vor fi scutite de orice l!!:.de _vijeJi!?s. Af~:ă a incep.!! 

s'au pus in consumatie 39 mit. I alte taxe. ! (Contil/uare ÎIl pag. Il-a 
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al 
APEL 

d-Iui Corneliu Codreanu 

Ghinghis-J-lan, de 
Harold Lamb, 

(In romftneşte, de 
Gh. Popescu-Telega) , Ajufoare -D. Corneliu Codreanu a legionare care muncesc cu Acum şapte sute de ani un Art 11 din legea pentru uni- ' culpă gravă nu ua avea t~ 

lan~'!t eri următorul apcl, aceiaşi ncstrămutată crcdinţă. i om a cucerit aproape intreg pi- flcarea asigurărilor sociale' ne tul la ajutor medical. In! 
intitu!"t: "Către prietenii Ştiu că multă lume îşi· mântuI. A ajuns stapânul unei arată că asigurat ii au dren!ul când se adevereşfe că 8! 

noştri". cumpără acum heline sau' jumătăţi din lumea cunoscută, la ajutor ~ănes.~ e~al cu 50 ~:lJ ; rdtul şi·alnfrt:J nut famllil 
ghde noui.! iar groaza pe care a vârf! O in dm salarIUl mIJlocIu 4lsigur<1l . dreptul 50 la sdă chiar 

,. M:-I ~dre~~z c~l~r cu dare La aceştia f'lc apel. Dati- i sufletul conlimporanilor, a dii~ cu Inct'pere din II _-8 zi de ~ aceste cazuri. 
de I1ldna. ŞtiţI, ca In co~er: I ni-le nouă pe cele vechi. nuit mllllă ~reme.d;rpămoartea boală. .; Ajulorul băHesc se poa 
ţul IcHionar din Capitala I Pentru că noi le vom repara sa. AcestUI om I s au dat o . Pentru primele 7 zile sa~a- \ corda cu anticipEltie pt 
lucrn:ză şi luptă cu o crc- şi vom îmbrăca cu ele pe ' multime de nume Marele o· rlatul are dreptul la salarIUl mult (1 găptămâni in cazul 
dir~ţli demnă dc admirati.e,! cei ce luptă în rândurile j morâtor dp oameni, Stăpânul in rn,l!"agime din partea patro- asiglJralul merge iutr'u~.o~ 
peste 200 ~~ suftc~e, 9ln notlstre. ; lronurllor şi aleoroanelor. Isto- nulul. La cazul când acesta se , unde nu este medic (conr'c c~re 60 COpII de ţmanl a i Sunt toţi săraci, dar au : rla II cunoaşte sub numele de tmpotrlveşte Casa ti va urmări 12). ~ , 
caror creştere .pentru. c?merţ un suflet de aur şi dau me~ ; Ghinghis-Han. Dar el lI'a me- conform articolelor din lege.; AsigtHaluJ are dreptu1lu 
ne-am luat-o In sarCIna. reu dovezi de mari devota-; rifat toale titlurile care i s'au Ajal?arele wbăneşti .se P~l- : jutond bănesc dublu_lU 

Birtmrilc şi Casa - Verde menk. I aCG~dat.l' H t mese In urmatoarele Impre)u- ! cănd casa nu·i poate 8~. 
t 1· d l' .. Z C d : lOg liS, an se poa e ase- rări: ;,' tratamentul şi medl"cam. Il 

sun P Ine e cglOnarJ ŞI Corneliu. o reanu ' mui cu Alexandru al Macedo- • ___ ,"'''' ___ ... __ , .. ,,_''' __ .. _''' __ ........ l. In caz de boală, 2 In caz' necesare, r 
f fi 1 i nei, cu Caesar Ai cu Napoleon, d !' tat 3 Iad " Intensf icarea tra cu u : y e ma erml e, , n c z e: Urmează: Ajutoare fn\tll 

alerlan. Prin Infiintarea ae .. II : pe cari in unele privinte il In- deces 4, precum şi sub formă materlnlate. )(Jl"' 
Stimată Doamnă ' trece. ~ d l'd' Ă roportului local, Aradul a deve- , '.' • : In capul hoardei sale, strAb~,tea de pensie In caz e Inva I 1- : P. N D'stn 

nit o statiune importantă intra-\ Faceti-Va machiajul de . mii de ktlornetri ca pe n1şte tate, ! _ % .. 
t 1. AI' ulorul bănesc de boală . .,rll 

f,cul aerian internţional.Camera : seara la institutu1 de distant\:! fară importanp. V.' ! 
I . se va plăti săptămânal, soco- " In e !, ( de Comert şi de Industrie din A Incalca IUI,oraşele erau şter- ~ 

Arad indorinta, cesă contribue ! COSlV\ETl~ se ~~ pe s.uprafafa pămantului, tindu·se pe 7 zile Inclusiv săr-
. 'a cât mal mullia romova- PARISIANA fluvlIle a.b;:'lute dUI cursul I.or. bătorile. Ele se acord~ pe baza M C v • Id 

Şl e .. ~ . : InpresJa produsa de apnr1tl8 certeficatelor medicale pe cel Oş r a CI Ub~' 
reaacestultrafl(',roaga pubhcuI 1

1
_, B .; luiinEuropaesteaceeaasfarşi. u 

şi In special comercianţii şi I I a IJnD ~rlu : tulul iumi;. Aşa eredeauFrederic mt.:!l 26 săptămâni pentru a- d( 
indu~triaşii, ca să-I comunice .. :11" . II, împăratul Germaniei sau sa- celaşi boală şi pe 12 luni pen- (Continuare din f1Ii. ce 
vederele sugestiile şi doleantele .! uantul Roger Bacon Flgllra ace- tru boli diferite. 
ce le-ar avea in această che' Arad, Str. Enunescu 3 , slui om extr Ordltlar este illfă- Ajutorul de boală poate fi un vânt înghetat care I,c 1 
sfÎlme, pe cari Camera ei le va (În curte) /i (işată impresionat ee Harold prelungit dacă situaţia finan· trunde până la oase, sr ve 
aduce la cunoşlinta celor In . Lamb In cadea apărută de ClI- clară a casei permite şi cu apro- rând din tăişul lui pe subJ· ~ 
drept. . ~~'E • ~ rând in romanrşte. - barea consiliului casei centrale '. şi pe la ferestre, sunelfcre 

~w;;IF"- ~..., ':;;...J""l~-~;v=~"".- ~~ n __ r::--:- .-.,----"'''';'-..-:.,.,.----. ...:::;;;:ao;;;:;- dela 26 la 52 Săptămâni dacă cristal ale multor ci o p:, fi 
it!'::"~-~~~;;;;;:-~' 8~=~- '-... ~:-:-;~:~~:::.t.;L~-''':~~~:·.·:;J;,;,:~~':~r~ asiguratul nu are dreptul 'a Copiii deodată sar În s:lttll 

. ---- 1 n ş , i i n -, af' ~-- .- .. "----. --- I:I~ ru~n:~. ::c~~~::~di!~~e. z~~r~~~ ~;;~::~'! e::~:â~:~ ::':; ~; 
~II! ceperi lui nu dinziua când bol- Şi vo·;ile g'Jbţirele Înc~dL(] 

Actiunea noastră de Cr~ciun stă In b r an şa n o a str ă. ~1 , navul a Inceput tratamentul mew , cef, cu acea duioşie ~<1 n 

! 111 cupoane de cadouri, cari se zile incă, mai multe vagoane li I asiguratul este Internat in spi- ; copilăriei. tru ~ 
in cadrele căreia am eliberat Ne-au sosit chiar În aceste i I dical. EI InceteazA In cazul când: tească care dă atâla fill ( 

:JII vor distribui inainte de săr- de mărfuri din stri§inătate, I,~t.;~ Itai, s<tn:llor sau la vreo statiune 1, Seu/ati. seu/ati boeri m Cal 
bători. a avut un succes ne- prin urmare este in interesui -. I FI 'l d 1.1.. d - rd' 

[

L"-""'I 1 c1.lmaterică cu costul In contul I ori e a,tle e mar, I IC, 
f~fll aşteptat ttllurora ca să-şi efectueze " I C v -' l' d - . 

~I' cumpărăturile lor acuma, S" .. 1 CaseI. . a va vm ca In afon. pro 
L~J au vizitat până acuma şi-au nu le lase pentru ultimile l:~: I n cazu c n aSlg1lra u Ş -a .... , '0, c( I Toti clienţii noştri, care ne- - '1 'iil" I Iad' tii -

U exprimat deplina lor mu1tumi- zile H) I provocat singllr boala printr'o Profesor in? 

~'li:]11 ~~s~eş~a;~f: ~~OP~I ~i~s~~u 1: re ~~a~~I~a ~f:t~;~:llior to~e~~: K~~I" 'li 8t f 1 :~ei~ 
~[ preturi absolut reduse cele rilor de cupoane nororoase 'IJ!, O e e l1it 
~ mai frumoase obiecte ce exi- va avea loc 1,111 i'au 

'l:l!il în ziua de 24 Decemvrie orele 12 :~'J cele mai eftine - Desene exclusivldin 
,i,!!! o. m. -1 1, d 
l~~~J In fata unul juriu din care noştri, spre a putea preda il ricei 
~ll fac parte notabilifătile oraşu norocoşilor cadourile noastre "II Postăvăria cart 

!(llii lui Dostru, - când aşteptăm care se cifrează În tofal la !.W.·~j '1 T C .1 k Ră. 
eli cu bucurie pe cumpărătorii peste 100000 lei. ';;11 e gal d 

~ Albe~~_~zab~ 'i~ 1 • Z 3L (~~Sl 
~1~~~-=~7:~~§s=-~§ti=_@~~~~=---- == §~~~~J[=-=~ ~·~~k Bdul. Regina Mar~~~ ~ _________________________________ 1 ____________________ ---' esti 

Calendarul pe 
al Ligii 
Române 

De patru ani Comitetul regio
nal pentru Transilvania al ligii 
Antirevizioniste Române tipăreşte 
in fiecare an un calt'ndar. Oin an 
In an el este tot miii bogat in 
conţinut şi pagini. Calendarul pe 
anul 1938 are un format mărit şi 
150 pagini, cu articole scrise de 
cele mai distinse personalităţi ale 
vietii noastre sociale. culturale şi 
nationale, Intre care dnii: Stelian 
Popescu, presedintele Ligii Anti
revizioniste Române şi directorul 
ziarului "Umversul"; 1. P. Sa 
Mitropolitul Nicolae Bălan; prof. 
1. Lupaş, preşedmtele ComItetului 
regional din Cluj al L A. R i I 
P. S. Sa epiSCOPUl V Li'lzărescu; 

dnii praf. univ. O Ghlbu, V, Slan
ciu, Gh. Sofronie, 1. Matei, O. 

anul 1938 
An'Îrevizionisfe 

Sion, Ştefan Meteş, 1. Agârbicea
nu, ! Ir. A. Hetco, Ur. S. Some
misa, Dr. Aurel Gociman, prof. 
Horia Teculescu, C:/1. (adar
cea Ş. a. 

Calendarul conţine un material 
foarte bogat, articole cu caracler 
natIOnal şi antirevlzionist de o 
documentare foarte bllgată şi un 
număr de mai multe zeci de cli
şee diferite dm cele mai intere
sante şi cuprinde data târgurilor 
din tară 

Cu toate că acest calendar pe 
anul 1938 are un cont uut aproa
pe dublu dată de anul Irecut şi 

apate În conditiuni technice mult 
superioare. pretul lUI a rămas tot 
J2 lei exemplarul. 

EI se va desface tot ca şi in 

anii trecuţi Toate comitetele ju- I şi iubirea de Dinastie şi Rege, în aceleaşi excepţionale ,:ilcl< 
netene şi comunale ale Ligii Arti- I spiritul de muncă desinteresată tiuni redacţionale şi lechni: am 
revIzIoniste Române au fost ru- I pentru propăşirea p ,tnei şi do- fac unică această publicati~.are 
gate să anunte Comitetul Re- 1 Tinţa de a forma scul in jurul • mânească. Prin colaborăTlr~ne. 
gional pentru Transilvani:ll al LAR graniţelor ţării noastre ameninţate: distinse, lntr'adevăr "Vrei In JU 
(Cluj calea Regele Ferdinand IlO) ca şi ocrotirea tAran'mii şi mun- i trecut de mult hotarele tăI ._-,-, 
despre numărul de calendare de citorimii noastre fată de propa- j ruindu·se în rândul hebd(---:-:'': 
care au nevoie, cari li.se trimit ganda veninoasă a comunismului. ! relor mari din occident. 
imediat. Comitetele LAR. cari VOT Toate organizatiile Ligii Anti.: lJe curând "Vremea" ay} 
desface un număr mai mare de revizioniste Române din ţară şi i in număr festiv de Crăciun, ~ 
100 de exemplare primesc calen- toţi membrii ei sunt rugati a răs- \' toţi anii un eveniment pu~ 
darele cu 8 lei bucata. pândi in cercuri cât mai larg: ca- . excepţional întotdeauna. 

In acel<1S timp calendarul LAR lendarul LAR, făcând prin aceasta i .,Vremea" de Crăciun 
se mai găseşte spre vânzare la un bun serviciu prop .. gandei I peste treizeci de pag1lli, in: 
toate depozitele din ţară ale zia.. noastre naţionale. Ei se vor adresa I unei probleme capitale a 19az 
rului .. Universul". direct Comitetului Regional pen- i şi dedicată unOr mari JlI 

I Pt Prin conţinutul lui foarte bo· tru Transilvania al ligii Antirevi- I lillţi aşa cum ne-a obişfi 

gat Si variat, eafendarul pe anul zioniste Române (Cluj, calea Re- i proape zece ani. __ "_~_. 
1938 al Ligii Antirevizionisfe Ro- gele Ferdinand 110). 1 Reţineţi deci aeest nU~-~··' 

mâne este cel mai bun material Calendarul este redactat de d. ~ ,.Vremii", care vdlorează --
de propagandă natională şi anti- dr Aurel Oociman, secretarul l' blblJoted mică. ) Ne' 
revizionislă. Este de dorit ca el general pentru Transilvania al 
să pătrundă mal cu seamă În p~- LAR şi a fost tipănt la lipogra- stin ]1 
turile largi ale poporului, unde fia ziarului "Universul" Citiţi şi răspândil 
el vrea să ducă indemnurile de "Vremea·, Marele săptămâ-

dragoste de neam şi ţară, alipirea nal "Vremea" continuă să aparA, n fi mpll! P"ODIF 

._ •• -iiif.n ••••• ·IIS-------l .......... ··· .... '-...----.... , --"""--~_. --~_ .. --
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~Jl( SCR!SOIJl. Un mare concert ConH~cfu~ de mun~ă 
~~Il~ t '-Ia Prl-mavrl-el- "rad de Crăciun I--~;----"-__ a ----.-
lIarl a e n N in zilla de 23 Decembrie la I dela fabrica ",4.sf,au 

orei;· 8 30 Concerlul Reuniu,! 
a 'uaf 

poa Ce măsuri ia snunit:lplul pentru neacuraJă"LJOINACRrŞANEI" . sfârşi' 
pt propăşirea cartierului "vilelor"? sub ';ondu~erea O-lui profesor \ 

zul . . Sever Age n, organizează un, Am tinut la curent cettorii i S'a încheei!.! deasemeni un 
r'u~.ocuitorii din cartierul pia~ ales <.Jtunci când e vorba de 1 mare concert de colinde. Ia i n,:şlri cu mersul tratativelor in! contr;lct colecliv de muncă care 
'ontct.::ţii Vechi săltau până o vopsitorie chimică. j Palatul Cullural, cu urm~lorui ! legătlllă cu conflictul de muncă: expiră la 13 XII 938. După şase 

eri de bu~urie fiindcă latd cum este încurajată i program: dela fabrica "Astra". luni ~e poate cere o revizuire a 
Iuliu IUdt măsuri pentru În- desvoltmca acestui cartier 1 ! 1. As lăzi suntem În măsură să salariilor dacă articolele de primă 
u _w:-.cţIJrea cartkml vilc-! Din informatii precise, mai 1 ~ O R. U L anuntâm că conflictul s'a aplanat nece5:ilflfe vor avea o urcare de 
8~. lucrândtl-sc acolo dc ştim că pe locul nivelat, des- i 1. PraznIc luminos: T. Popo· lucrătorii obţinând o maj,)rare de peste 8%. 

me multe săptămânÎ - În~ făcând dîgul vechiu, se vor i viei. salariU in medie de 6,52°/0 ,i a- In ~'cest scop între 1-]5 la-
r'abrica "Teba" şi car~ ridic(1 şi <.dte clădiri pentru! 2 La cea tufă ~e bujor (pri- nume: nuarie se va întruni o comisie 

nitll ri,ţii. fobrj:i, între "TebaH şi strada i ma audljie l Mo~tla, . v Dela Lei 7- 7.50 compusă din doi delegaţi ai luc-
)(JCă, într'ade,văr, AProcdol r~ăz :;:.iio~. . .. I 3. ~ăIăceam Jntr o grădina .. .. 8- 850 rătorilclr, doi reprezentanţi patro-

4D'sto este destmat tnfrumu~: Impotriva acestor IIlknţll, I Mon!Id. . .." 9- 9.60 nali şi un delegat al camerei de 
:rii ordşului.' p.rin ~d~s.chi- ~r~p~idarii de. locuri ~i case I CANTO ~OLO cu ~Ian :::: :~= :~:~g muncă, care să slabi!ească pre-

! de parcuri ~I cladlTl de rldlc(] cel rnm energIc pro-/' 4 D·na Irina Russu. 12-13. __ turile pietii spre a putea avea 
• conducătorii owşului, test, ammţând că vor lupta ,a) ,Tot tnlreabJl pe Domn :: ':, 13-14.- apoi o bază de orientare pentru 
Id merită lallda publicu· , din răsputeri ca să nu per· I sfintii" ' . ,." 14 1~. a face comparaţia. 

U De (] Itfd, nici nu se Q- r mită asemenea atLntate contra I b) cântă rUldi păsărUIcă. "" 14,90-15,90 II . Cor~tractul colectiv intrucAt una 
bJ alte plonuri de edifi~; cetăţenilor din cartierul vile- I c) Steaua sus răsare. Manfia. ",,15,80- !6,80 din parţi nu I denuntă cu 30 zile 

decât pentru vile, În a- lor. 1 p . uzA ",,16,80-17,80 li' . I • Il ",,17,80-18,80 I nainte se pre ungeşte automar pe 
"! cartier. Locuitorii aceştia se vor; . It ,,18,80-19,80 Încă un an. 
IIC parc Însă că, de fapt, constitui intr'o asociaţie de ) COR U L 
sr vurba cu totul de alt- luptă, pentru apărarea ave. 5. O ce veste minunată: Dima 
ubJ. Se vorbeşte despre ex- · rilor lor şi contra extinderii 6. Pe cel deal cu, fJori: Montla 
lecrea f(jbricei Teba", : unei fabrici chimice aproape 7. Sus boieri: Cucu. 
)~, fără a cere co"nsimţă-: in centrul f'irodului. I 8. Sus Ja poarta rai ului 

Camera de Comert .şi Î 

de Industrie din Arad. I 
s;lttJl locuitorilor vecini, a: llr fi de dorit deci ca mu~ .lVi.,o..,n .... 'i.H •. ________ _ I No 3.:; 27 1 !-I37. I 

1lt clădit o fabrică acolo" nicipiul l1rad să ia măsuri I 
jJ planurile oraşului cu.: grabnice şi să apere intcre~ Ceasornice bijuteri şi verighete 
c~dcau pe acolo o :stradă. ; seir oraşului, C1tunci când se cu preturile cele mai eftine la 

;<1 noua fabrică va func- , calcă dj~poziţii\c speciale pcn~ 
fi(1 o vopsitorie chimică, i tru (lprobările d~ c1ăd.iri: CSAKY 

Convocare 
In conformitate cu dispoziţiile 

ArI. 100 din Legea pentru înfiin
ţarea Consiliului Superior Eco
nomic şi Organizarea Camerelor 

tru care sunt aduse zil-: Cum este deCI pOSIbIl ca 
11 cazane pentru vopsele. i in car~ierul yi~e1or să se clă-
~dică, fără a consulta pc: : de(1sca fabncl? . 

,. propridari, această fa-; Dor ~supra . acestUi caz 
·0, care lucrează cu capital ! vom mm revenI. 

ceasornicar şi bi~uti:r Arad, I Proksionale (\1.0. No. 98-1935) 
peste drum de blSerICa [ufe- şi in baza Decisiunei Ministem
rană. Re pa raţiuni de primul lui Irdustriei şi Comertului No. 
rang. Membru la Consum şi 83559-1937 se convoacă mern-

Inlesnirea brii cu drep~ de vot ai Secţiei 
in? Işi măreşte clădirile! j' Un abona' 

-n in5ă că aceşti locuitori : ... __ 110 _____ ...... - .. - ........ --------' 

'uc întrebaţi la timp dacă 1 . ' .' ~. ' 
l1it asemenea edificări?: Colecte de bani, achlzlţ 1 0narl de abona-
i'~u fost deci ~onstlltati menle, plasare de cărţi, fotografii, 
idm strada MuclUs Sce- • d 1 
1, direct În vecinătatea bilele e spectaco e 
~)cel "Teba", şi nici cei 
cartierul vilelor din stră
RăzeşiIN şi Moţilor, ci 
clădit o fabrică nouă. Nu 
destul că acolo mai este 

aM şi fabrica "Czdtd'i. 
• in cauza vopsitoriei nmlÎ, 
Ită de străini, căci "Te~ 

este o filială străină, 
bilele din jurul fabricii 
: ameninţate de o deva
:are compkctă. 
Îne edifică şi cumpără 
În jurul unei fabrici ?, mai 

Având În vedere abuzul ce I sacrifidi, şi să avizeze care me
se face fie in baza unor: reco- ! rită a fi onorate. De aceea în
mandat;; dela diferite a'utori- i vită negustorii şi industriaş;; 
făţi, fie prin asistenta de func- I din oraşul şi judetul Arad să 
lionari publici. Ia cofecte de 1 refuze satisfacerea acestor ce
bani, achizifionări de abona~ reri, ori cine le-ar formula • 
mente pentru ziare şi reviste, dacă nu au un aviz favorabil 
plasare de cărţi. fotografii, bi~ din partea Camerei. 
lete de specttlcole locale ori de! Avem nevoi locale şi acţiuni 
aiurea, etc, Camera de Comerţ, I mai importante de satisfăcut, 
şi de Industrie este gata a încât în aceste vremuri de re~ 
examina indreptăţirea acestor strângeri trebuie să distingem 
feluri .de acţiuni! ~ăv legitimeze scopurile cari trebuiesc servite 
pe cel care sabota asemenea; şi să ne apărăm contra aten~ 

.. :.:::..:~::::=.====.=.___ _=_,:....:-::..:.....:,:~ ; tatelor la buzunarul nostru din 
.....-..- .• - ,--_._ .• _~' partea unor persoane, care nu 

1eisl Adler • 
SI , 

. d d~' gazln e mo ~ r Arad, Bdul Regina 
pentru DomnI Maria Nr. 24 

au o justificare acceptabilă, de 
a le da ascultare. 

Camera de Comerţ 
,i de 'ndustrie 

din A.rad. 

De reuelion marea seară a 
jurlşlllorrornani din Arad, care 
se va tine in saloanele Hotelul 
.. ~enlrHI·, seara la oarele 22, 
vafi de sigur una din, cele mai 
reuşite ŞI elegante petreceri 
româneşti din acest sezon de 
iarnă. 

In.lustriale, Categoria Industriei 
Mari, pe ziua de ] Februarie 
1938, pentru a alege un membru 
titular şi un membru supleant la 
aceea secţie şi calegorie, in Con
siliul de AdmInistraţie al Camt!rei 
de Comert şi de Industrie din 
.>-\rad. 

Alegerea se va face in Arad, 
in localul Camerei de Comerţ şi 

de Industrie din Arad, Str. Oh. 
Lazar 20. 

Votarea durează o singură zi. 
dela orele 8 până la orele 18. 

Fiecare membru va avea să 

prezinte preşedintelui Biroului 
electoral, cartea de alegător. 

Arad, la 21 Decembrie' 1937. 

Preşedinte: 

Ing. Ştefan Mateescu. 
Pri m.Secretar: 
8. Păcuraru . 

Croitoria pt. Domni 

S.Marlon 
Str. 4 

Bogat asortiment în 
Stofe de calitate 

Lisfa ;ura'ilor penfru 
sesiunea de iarnă a 
C,!,,'i; din Arad 
Pentu sesiunea de iarnă a 

Curlil cu jurati din Arad, care
şi va incepe activitatea in ziua 
de 10 Ianuarie ]938, au ~şjt la 
sorţi urmatorii juraţi: Stefan 
Mara, Simion Mârza, Mihai 
Drăgan, Ioan Dubeştean, Ioan 
Baba, Dimitrie Manea, dr. Ro· 
mut Lazar. dr. OUo Sieman. 
Dumitru Lutat, AJexa Bogdan, 
Vasile Avram, T"lÎan Chiein, 
D!ll11lrie Serbănescu.Brulus Pă
curaru, Ioan Stanca,loan Oiur· 
gill, loanNlcule8clI,Ioan Chera, 
Aurel Juncan, dr. Aurel Mager, 
dr. Alexandru Horga, Traian 
Mârza, Ioan Diaconescn, Axen
le S,~clda. Ioan Lipovan. lJie 
Ardelean,Vidor Vancu, Romu
lusCărpinişiln, dr Eugen Gaboş 
şi Traian Borlea. 

In sl'siunea de iarni, Curlea 
Cll jurati \/1 judeca Q procese 
de crimă şi aproape 20 proce
SE' dE> pres!t 

Alegerlie senatoriale a 
Camerelor de lJomert 

şi de Industrie. 
Camera de Comerţ ŞI de In

dustrie din Arad, aduce la cu
noştintă, că pentru alegerea de 
senator a secţiei industriale s'a 
depus numai candidatura d-Iui 
Victor SIăvescu. Astfel la aceasta 
secţie nu se mai ţine alegere. ci 
d-t. Victor SIăvescu va fj proc
lamat ales. 

Pentru locul de senator a sec
ţiilor comerciale s'au depus patru 
candidaturi şi anume a d-Ior (0-

nel Comşa, Gheorghe G Mlro
nescu, Dumitru P. Nicutescu·Ritz 
şi Nicolae P. Tica. 

in :onsecfntă membrii Consi. 
Iiului Camerei de Comert şi de 
Industrie din Arad, sectia comer
cială, vor trebui să se deplaseze 
pentru ziua de 30 Decemb' ie 
1937 la Cluj, ca să votez Vo
tarea are loc la Judecătoria ur
bană Cluj. 

~CTIONl\RI1 PllRTICULllRI 
n importante reduceri la cursul 

nou de dans al profesoarei s. SCHILLINCER B. 
adresaţi-vă pentru orice 
informaţiuni în Arad, 
Str. 10 an Calvin 42. 

1, . 
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Bonboneria "Carmen" l\'lare asorthnen! 
ciocolată, bonbOI 

şi drăcuşori ne nurnai dela I1Rf\D, PlriŢf'i RVRf1lvl If'iNCU 
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IVlarele Voevod Mihai. 
fabrică 

Activita'fea cuhurală a Gimnazi~ 
de Stat pentru băeţi Aradul-NOU~. 

lucrător '""-

In Serbarea pomului de Crt 

.i1. S, Regele Carol II-lea în 
dorinta ea Marele Voevod Ml
h;li să cunoască in amănunlime 
realilţiţile vietii in toate dome' 
njile practice, a hotărât ca Mă
ria Sa să lucreze o zi pe săp
tămână ii! dif~r,te fabrici din 
tară. 

Astfel Joia (recută Măria Sa 
tmpreun;t cu colegii lui de 
clasă au SOSIt li"! orele 8.30 în 
fabrica "ford" unde au imbră· 
cat cu tOlii haine de lucrător. 

Augustul vlăstar apoi a in
ceput verificarea unui motor 
la care lucrează, montând o 
serie de piese lucrate chiar 
de Măria Sa. 
După o muncă de două ore 

Marele Voevod a eşit c·o ma· 
şină de pf(î)bă pe teren. 

La ora 10 30 Măria Sa a des 
brăcat haina de lucrător sem
nându-şi foaia de serviciu cu 
indicaţia lucrului săvârşitl 

De nolat că alât Augustul 
Vlăstar cât şi colegii Săi sunt 
salarizati pe oră ca toţi lu· 
crătorii. 

Marele Voevod la 
fabricile Moclorntta 

Dela aceste uzine Marele 
Voevod Mihai a venit la fabri· 
cile de pielărie şi incăI,ăminfe 

D. Mociornită. Măria Sa era 
Insolit de d·nii comandor Preda, 
Fundăţeanu adjutant regal, pro· 
fesor universitar Chrlstlan Mu
sceleanu, Teofil Sidorovici COl 

mandanful "Străjii Ţării·, ma· 
ior Dimăncescu, căp. Tomescu 
şi colegii de clasă. 

La sosirea in fabrică, Ma .. 
rele Voevod a fost întâmpinat 
de D. Mociorni'ă şi de persa. 
nalul su pe, ior. Marele Voevod. 
vesel şi plin de viată, a dat 
mâna cu toli cel de fată şi 
apoi s'a indreptat spre trupa 
centrului model de pregătire 
premilitară • D. Mociorniţă". 

Pl'emilitarii au dat onorul prea 
zentând arma, iar comandantul 
d. sublocotenent rez. Dumitre
scu c., a dat raportul Măriei 

Sale. In fata stolulul de slră· 
leriţe AS.f.C. Marele Voevod 
a fost primit cu un puterniC 
"sănătate" la care Măria Sa a 
răspuns la fel. Apoi, coman .. 
dantui stolului, d. Vladu Mihai, 
a dat raportul. Acelaşi cere
mortial a fost îndeplinit şi de 
echipa de foot·ball a perso
nalului fabri cilor. Oaspetii au 
trecut apoi În birourile direc
ţiei unde li s'a servit o gus
tare şi ceaiul. 

In vremuri atât de grele ce stra- lirismul românesc. 
~ bail'lll, cât,ti flec~,c mJlvid Ct,\e lJupă a:casta au urmat I 

VIzitarea fa bricHor să izbulim in năzuintele noaslre. ; prlucupat Gc existenţa sa, far se nări de uLHCtiuri şi traditiil 

A urmat apoi vizitarea fa
brlcilor unde toate lămuririle 
au tost dale de dnii profesor 
Chr, Musceleanu, D. D. Mocior~ 
nită şi 1. Mociorniţă, fii dlui D. 
Mociornită. 
După ce vizita diferitelor 

sectii a fost terminată, oaspetii 
au primit in dar câte o minge, 
după care toţi lucrătorii se a
dună In curie, rn jurul Moşle
nltorulul Tronului pe care·l a· 
clamă frenetic timp de câleva 
minute. 

Cuvântarea DIut D. 
Mociornita 

MărIa Ta, 
In numele a mai bine de 1,000 

lucrători şi lucrătoare, a tuturor 
colaboratorilorîn.latura tehnică 
şi administrativă şi in numele 
familiilor lor, care lşi găsesc 
existenta muncind in neeastă 
nstitutie, să-mi ingăduili să a-

duc Măriel Tale prinos de a
dâncă multumire ~i de sinceră 
recunoştinţă, pentru deoseb:la 
cinste ce ne-ati rezervat, cer· 
cetându·ne in munca noasfră 

şi arătându- ne Inaltul ff1ărÎei 

Tale Interes de a cunoaşte In 
amănuntime, ramura noastră 

de activitate 

Ca element de muncă avem: înalţă O fruJlte gamiitoare şi la Sălbători: pilJguşurul, ilOZl 

numai români dela sate pen- i maSi:l cea mare a poporului său, cova şi .,turca", care pril 
t " . d " , . ! preocupată de VilltTul ei, luptâlal cutia oiigilliliă pur: omâneat 
.ru cari tr~b~.e să a uc, aCI, ! pentru it illfrunla timpurile şi a copiii fnnd imbrăt:aţl in frlll 
In faţa MărIe) Tale, toată ad- ! creia ceva pt'ntru b:nele ei, alunci costume ndţiollale a ti( 
miraţia pentru calităţile lor de " canu nimeni numai gandeşte la tenţi pe toţi dia sală, asu~. 
a se adapta ca şi la plug, la a.:easta. S;;fldele ale~e de u:tmeni lului \:UI1l tlclJuie să se 
orice fel de maşină fie ea cat I sunt şi acelea ale profesorilor frumoasele o\"1iceiulJ strâm 
d r Iă '. I . I dela Gi11lnaZlUi de stat din Ara-: S'a executat ill limba gef 

e comp lea . CU~ ŞI a ?rlce I dul.nou, cari prin munca lor, O piesa de C1ăcilln, de ODa) 
fel .de me~t(!şug, fie el cat de I incurajiJtă ia tot pasul de vred- i Maltini - Stric!!11, jucată de 
dehcat. 1 nicul director VJ(hentie Ugr:n . Gimnaziu ui de Slat. Serbi/ 

Cu acest fel de element u· depun o '~lllIlCă intensa, lJe ogo- ' Incheiat (u "Imnul ~egal. 
man, stimulat şi considerat la irul şCOak! ~I al cultUrl.1 nailu: To~te aceste m~nlfestă,ri t 
jUStll lui valoare, protejat de I n~le .- rasr~ntlll1d I.umlna că!t:, ' ral~ sau pro?l!s In lum~na. 

d ăl .. fă r t I ŞI slava romanească III acest ITdC mal cald sellllmelH colegIal, 
~on llC Orll r 1: se poa e~. orăşel, intre cei de alt neam. laborare cu comunitatea ger.' 
lunge la aceiaşI grad de CI- I In seara ziiei de 18 crt. a avul având un rtzullat moral ~P 
Viliz~ţ.ie, de prosperit~te şi de.i loc În salonul restaura[Jtului Kr,r- de im:tat. . ,'1 
bogatIe. ca orlc.are dIn ţările I nett o mdiC selbare - Iradrţio- De~făşt1r3re(l ~Iodlleţluill'" 
mari industriale nală a pomului de Crăciun. Prog- executat suh dtrecta cord 

Pentru /:l alferna viata grea, ramui bogat a fost executat ex- a Olor Yi h.cntie Ugrin diftJl 
din fabric?! şi cu PI'eoc\lp?iri de I celent de elevii scoalei având ccn- Gm.mazlilIUl, prof J. B1ăn.arl: 

, . , " I CUI sul Corui Frătid ort. române MOlsescu, cari au muncIt 1 
ordin splf:tual: moral ŞI n<lt 0- i co!)(ius de dl. il1vbţător Voda pentru buna reuşită aII 
nal, aşa cum mlelegem să se I Cornel şi a Corului german COli bădi şi s'au străduit să în!ti 
desvolte, în special tineretul dus de tii. Philips A. -- in pr~- . in cele mai bune cotldiţiunli 
nostru muncitoresc, inştiinlăm zenta unui imens număr de In- ; ~ctivitătii lor didactice -" 
respectuos pe Măria Ta, că cuitori distrati tot timpul prin! IS,butlt. sli..dovedească mlln~'1 

A • I varietatea p;ogramului cu subiecte IlIcă ŞI utIlă ce des ăşoară tr 
p~ langă acea~~ă f<ibrlc~: f~n~ i de conţinut moral - naţional eil:. rul cuaural al Aradului· NcM 
ctlOnează seclll de stra Jerl ŞI I Serbarea s'a deseh:s cu "BUllă 1 prof. EUf!. D~I 
premilitarl. precum şi echipe I dimineaţa, executat de corul şcoa- ' u o il 

speciale de foot-bal, prin cari I lei sub conducerea harnicului pro.: Lecţii de limbi 
tinerii noşlri, in zilele ..-:j orele I fesor S. Aglu. • 1 10 

Y j da iană ,. de răgaz, să poată face legă-1 Neobositul ş~ vredn~cul direc- : _ 
tura sufletească lnire toll ca~ tor V" Ugnu prrn "cuvantare~ de' Af(AiJ. _ .. Sub auspiclja 

.. t ă' d 't a A desch!dere" a expus rostul ŞI ne· sodaţid italit>ne de c 
~araz\l, ~ '" ca €v. ore Jrt cesitatea păstrăJ ii acestei selb,lri .. Dopolm.'oro Fr. Baro('ellt 
lIbertate ŞI aer cural ŞI să poată tradiţiona!e a pomului de Crăciun, incept'rf' de 4 Ianuarie ItIO 
gândi la Acela carre a procurDt arătând prin cuvinte alese şi (ât vor prt'da o serie de !etr 

Este, Măria Ta, o mare mă- poporului românesc _ M. S mai eloc~ven!<, e!~re!e prin ci1r~ a de limba italiană in zdto: 
gulire pentru toată suflarea Regele Carol al 1l.lea, precur. tre~ut pană In ZI..ele noas1re: Sau i\'1arti şi V!J1('ri, seara Îlit 
muncitorească, dela cei cu bra· . . mal executat colmdele "TreI p~s- rele 20-21 in sala de s~: 

sorul, indrumhlorul ŞI susllnă- tari" Sus bCJierj" "Sfânt Sfânt" din Palatul Cultural. s~ .... tul şi pană la acei cu creerul, t'l' • d " '" , 
torul spor urI or ŞI In emnu- şi "Domnul Isus Christos", cân- : grijirea dlui Virgil P(':~ 

de a fj cunoscuti şi apreciati rilor bune în tară - marea tate cu multă vioiciune şi gust,. lnscrie.'i!e ş,e prjme~c b I 
de conducătorii de azi şi de fericire de a se înşirui in râ;;. fiin {1 4 {j.1{ (( cu o notă pur pn. { care zi în sala de scrimS1 
mâine ai destinelor neamulUi dul pOf,oarelor civilizate şi pe 1 pulară tradiţional1'i in care fâlffiie I {re orele 3 - 8 p. m. It 

nostru. A' .: tărâmul sporlurilor.. . i J 
Această maltă conslderaţlUne; Strig din toată IJllma ŞI cu i 5 O O aparate de rad o il' 

adusă muncii, constitue şi pen.. toată tăria: I 
fru cel mai umil, un mare in. Să trăiască M. S. Reqele Ca· i Din unul mai minunat ca altul ~ 

I 
vă puteti alege! ! ! u. demn şi un puternic stimulent rol al II-lea. 

la muncă. Să trăeşt(Măria Ta. Au sosit ultimele creatii! Conditiuni de ~ 
In această Intreprindere, dela I * I foarte avantagioase astfel că foarte eftin se po~ 

mic la mare se munceşte cu Marele Voevod a felicifa tine toate aparatele cu renume mondial la t: 
mult entuziasm şi cu credintă j apoi pe d. D. Mociorniţă pen 
nezguduită, că prin această I tru realizările dsale pe tărâmu 
muncă servim Ţara şi Tronul; I industrial al ţării şi in uralele 
pe de o parte, valoriflcând ma- I multimii s'a suit în maşină şi 
feria brută, provenită din tara I a plecat. ., . 
noastră, iar pe de alta, făcând I L~crătorJI se. inghesu~e după 
faţă nevoilor de trai cu obiecte I maşmă nemaI contemnd cu 
d · . ă ·t t uralele. I 

e lmperlOa.s neceSl a e, pen~ I Ajunşi in fa~a portii se opresc 
fru populatie şi pentru apă· I căci trebuie să li se facă con. 
rarea naţională. I troiuL 

Prin credinţa că servim un II Dar azi e zi mare. 
inalt comandament national şi Marele Voevod Mihai Moş

că răspundem, măcar tn parte teniiorul Ironului a coborât in 
Indemnului dat de Marele mijlocul lucrător.lof să mun
nostru Suveran M. S. Regele cească alături de ei, şi deaceia 
Carol al 1I·lea, nu crutăm nici I portarul remmţă la control. Un 
un fel de oboseaHi, ori sacri· I "liber" ieşit din toate pieptu
ficii materiale, pentru ca in ; riIe răsbate printre aclamatii 
ci uda a încă mul 1 cr greutăjLpentru Vlăstarul Regesc. 
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Un film unic 1 India ... 
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Ţara lăncierilor Bengalezi cu 
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