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Dra natiunei la radio Primatul .-muncII 
;~ (utaUlul IntroduCU', rostit de lUafU llteono, 
ut Subse(reltlr de S'D' eli PropdQfiRdel Con~uşi . acum de ~eaUs: re·1 stoa~ce atAtea sudo ... i şi-l . trihuie la inflorirea socie-
'. '1' '" I mul dinastIe şi monarhl~, 1101 oferă atat de puţine şi rari tăţii. 

1
D. EU(,EN TI fEAN~. subsecrelar I a marca, dela poslul de o/Jscl1JuIIC suntem inşiruiţl -- şi stă- mulţumiri şi dist.rat}fil h iJ· ' 
s~at al propagan~el, ~ prefatat lu care mă găsesc, _ c(J niciodală rltim Cu simţul şi mândrla I.eşti. A~esea _ V!Z1, la oraşe, oa-

, "umlllcdi 4 Decembl'lc 1938, ora 20, I RamânifJ n'a beneficial in presa ce ne caracterizeazi --pe Pentru o palmă de' ~ t ~enl _ VOInIci care duc UD 
Radio-Bucureşti, ciclul ,.Ora Na- i mondială Ca şi În toate cercurile pl)_ d.rum de muncă cu rost şi românul id i vi~~!naD~ carUCIor cu fructe de vânza-

etlunci", rostind următoarele: litice intcrnationale. de creditul şi i silonătoasă in slu'jba intelese- răzbunare
u

:... e n Je t,oas~ ! re pe străzi, indeplinind mun ~~. . . . 1" nu peu .ruca • ca de precupeţ n I ~ 
il Radio-difu::itmea i11augurează as- dp. presflglUl pe care fi are astăzi. ,1(,r naţionale. Stărtljnţa acea- 'vrea s'o aibă din plăcerea· v ~ uma sa. nu 
IU zi "Ora Naliunef'. E un capitol In Anglia, în Franta şi in Ger-: sta a noastră, incarlJ'nt;l În I de a o avea, ci peub:'.! !nOU- i munc~asca Isenos şi p,otrIvlt 
re ou, care se adaugă la progl'amllll· mania, ccllă/oria M. S. Rege/IIi, -! tenacitatea de azi, va aduce I vul, sfânt in concep tia 1111 I etu pu erea or. Sau alţIi, ~arl 
. I . It" + ~ .. t A f •• ' S (tu cu un coş cu semln+e 

â/ de bOflat al posturilor noastre l' p entpo en Iar autentic şi plin de I tArU noas re In oru'1 de du-, că I se micşorează câmpul de dA' • ~ 
rl e emisiune. un capitol necesar. ca- "prestigiu al tării Sale - ne-a adus i rabilitate şi sigue2ntil tătă! muncă, brazda de lrudnica I t ~~nzare pe l~ colţun de 
li' e să a/imenleze curim:italca oPi-1 un spor de interes şi dreaplă pre- asemănare. I Întrupare a idealului lui fie s /a , cu cornun, bonboane, 
a {ei publice şi, in acelaş timp. să tuire, CeQ mai veche Monarhie (1 Putem constata cu Uşmin-\, muncă. le r. • 
. semne o îndmmare a ei. Confe- \ ('~IlS amicalll! său omagiu Dinas- ţa sporul acesta de muncă Din acest punct de v~dete. In lumea aces!or~ - ~un. 

c(iniele ~isp(lrate păslrează ('arade-,! tiei româneştI, re::~I'~â11d Rcg~ltli cIeatoa~d, i.n cadrele câreia! şi privind numai TeSlli\a~ea; ca ,est~ r?pudia.ta ŞI idela de " 

l
ui lor lIlslruclil1 sau practic. I Carol al Il-lea o pnrmrl'. care /ln- Ile-am Inreglment.lt, JUai a-l s&telor - putem atirma că mt nca n are nIci o intâleta

• "Ora Natiunei" fnsă trebuie să fie' binQ i11 egală mdsl/ră parlie!parrC! les ~cu~, când a dispărut a.' ideia de muncă stăll!.ineşte te. E ceva s_ecun~ar ,t de 
1,i ua {i al/ceva: va fi pl'c::entarea! l'('pul(l~'ă CII ri/lllll.!!1 ~c/lli mai {o::.- c!a lnuhlă măcina re de ~ncr-! i~te~ral" şi adânc realItatea I multe ori ruşlnoasa. 
i te ansamblu u prcocupdrilor on- tuns ploloco[ de clnsllre. gU! la care ne supu~p'sc,:a ani, vJe1ii noastre sociale. . Sunt toate acestea profe

;l~ş.li, v~ li ta,blolll l'cwmaliv al (n-I 111 lJitri~a in/ernaţiollală fiyurum d~n~ândul ~lQbul .lloiitic, t ~ I ~a oraşu situaţia este I'n .. i sluni şi profesionişti in con· 
,rlJ()rărllor ŞI al bl/Cllrii/or româ- dl' acom Incolo, la loc cIe Onoare, ft carul egOIsm Şi abstrat:ţn : m!ntrelea. Munca este n da~ trazicere cu ideia de mun
. teşti dr fiecare clipă. inventarul 

I la locul pc care ni I:fl asigur(l{ pe hi?Ierice era cât pe ee să lIe' torle ştearsă şi superficfaHi .• c~. Ţăranul nostru i-a deti
"j"or/ărilor de redresare şi de de-: deoparte prestigi/ll personal al Ile- pnmejdnlască soarta şi vii- j Aici are mare valoctre n;r;J1c- I nlt plastic: "gură-cască" -
;;,~mirşi,.e, ~m ~)ilant al luluror grell- {ll/ui, iar pe li: altă parf~ ope:a Sa torul. I "ientu~ căruia i ~'~ r.rent ~ drept pe măsura _ existenţil 
1IIIor de mU/fIS şi al tlliuror biru- dc rcdrcsare ŞI de organIZare mter~ Cu toate acestea, nu PlI- I aureola de dogma. vanl~nl lor dubioase şi trandave. 
f~fl~lor. obti~lI/e. . , nif a ţării.. t~m măr~urisl pe dea'~tr'~9ul: cari ~ot fo~r!e bi~e să nI,un-; In lumea acestor "gură· 
[t~ la fi deCI o oră pollllCă. Se pre/Uleşte forla noastră de ~a !a nOI dom~eşte pumat'lll' c('âsca, utilIzeaza eX!lp.ct~~n- gaf.:cău se cuvine impus pri-
d Dar oici IHl l'a fi lIorl)Q de poli- llwncc1. bogăliile noastre, ospilaliln- ldel! da munca. tui un. ui maximum de IHntit malul ideil de m v bl" 
"ie . t Sataanul nostr'. A Il 'i d f t O unea, o 1-

.Ii a perlmută CI ambitiilor slerile şi ea noastrif, slIntem considerati Ca - roma, il mln mum e e or • a- ti 'f t ' 
errsoIlole. ci dl' politica Sia/ului ca o oa::ă de pace şi de lumină, Î11lr'o nul legat de pământul lui: m~ni, sănătoşi, )'obu~i.t şi ga VI a ea muncii, uti~e !i 
Iare. de politica salV<lrii şi C()11S(J. ZNul a lumei. ullde prea des s'auj dr~g - !ste slngnrlll cale,: phni de viaţă, cult!vă eKIH~- i frumoase. O lege aplIcata fa
~ad(lr.ii Sia/ll/ui. de politica promo- I et,ălut tenebrele cdor mai diuerse! ~nn toah~ strădani~ I~ti, rl,O-' dlentul, trăiesc din el - câ- râ ocoluri şi cu măsură drea
,i~rr~ şi prosperiMtii massei romei- 'amenill/âri, I \'edeyşte ca i~treag.a ~Ul elllJs-1 tă vre~e ar 'putea ~,u~ci, ar pEi pentru fiecare ar fi bine-
1,k.$/r. SI' l~or scJ.lila liniile largi ale .Suntem .poarta Orientului, puneti tenţa e legata de ldm8 mun- I pllt~a mdeph!" a~t~vltAţi P~M venită. 
\' ."" -, . : te munca e t . ~ t ' I remea e acum cere ca 

urmai ŞI e.rcmplele de retinul. ar:csl lucru străinii s'au c011vills. I . y s e O ~eceSha e ZlC&. _ • . Y' A 

I"tcvcu,n/lrllO/, de I;}lat PN'sfieclil1cle d" atractie şi de interes general De I cii. Pentr. u româuul dela sa- b!vlt cu apbtudmlle lor 11-· V d 

.d ,"O~ lnreg~stra, _ mai concentrat ~De aceastd c011uingere lrebuie În- i or~amc~, ~e lân~,~ aceA ~e Pentr~ aceştIa mu?c:, este. fie(.ar~ ~S8 fte lncad~at in 
mira ordIne de a 11samblu, _ re-l sa sit ne piilrundem noi cei dllllâi, I e.lllste~ţa. Ţaran~IJ &lI cou~t;:p ,o povara g.rea, teSp!!latoare rost sanatos de munca pen

~!Iall'/e O/>ţillllle ÎI! toate dome- - să avem sensul desăudrşit al pcr- : ţlO lUI metan~ica, a sanchli, , şi preferă mai curând să 1n-; hu societate şi patrie, 
,II!'. I nWllcntii 1I0astre şi simtlll "grandOa-,' cat munca, dandn-i un sens rleplinească munci ridicoJe şi.! A"'a cum trudeşte săfeanul 
~ ln m~dlll ~c~sta un mare frag-' r~i româneşti, sd auem conştiinta tra~scendental. De aici îi vi- ades~a ruşinoase. pentru si-: cu s~intenie de taină de când 
~enl din Opinia public(! "a putea ca granitele noastre sunt Înlifuntrul ne Indemnul spre aeea pet- tnaţIa lor) numaI sa nu se I t â Y 

l~rli~jpa mai direct la ceea ce drepfurilor noastre elnice. 1111 În '," m#a~e~tă robotire flin ~ol'.i ş~ i inC'ad!~z~ în. mt1n~a • cale I se naş e p na moare. 
I tmlliue opera şi acţiunea de gll- afara lor, c(! românismul delJordeQ- l'ana In noapte, pe uha ea-' sanctitica o eXIstenţa ŞI con- 1 VASILE DUMBRAVA 
Irrnare in l l' ~ ~ t t' d ' 

l
i aces e c Ipe IlOfărlloare 4Q pre Il 111 em actualele fronliere ~~~~ ~ 
litru desi' I ' "'~~ ... ~ 

" lIlU ŞI mărirea româ- Ş! ('a numaI fanatica noastră dorin-

f;~ O!:I";~~":U;;":~'in~qi;~~~~ ~~,:e ;'"'1: :;,';e:;;~::::;~~d~~t:~:;; 118 dtfinO'i It"ioDilri ~ loc: 0(' dt 
f, famăduit, carenţele de rem/'(lial sunlem credit ori, nu debitori ~ 
111~Xările ~ondamnabile sau Wigii~ Propaganda noastră .pe.~te ·hoi.Ul'e I:.UPUDllf" nOUl-lor nrându"II-. al" fărl-'-

l' solutIOnat. _ dar pe ar. altă n'a al1ut niciodată os/en/alia care :J li .., V U " U" U 
l, rle l'am ave of" ă'" b . li . .a prezentarea ollcsfcl .nsea:: ŞI mCI o sesla olcnsilJii f l~nfentirmilor şi a proiectelor, hi- ('are oboseşte. propaganda nOr/slră oştil legIonarI Inteleg să luple de acI 
; tl~l realiulrilor şi inventarul s'a rezumat la o inuilalie: VENIŢI Înainte pen1ru Patrie. Neum şI Rege 
\f~ulntc[or, S,I NE CUNOAŞTEŢI' Cine ne ('U-
[",a!d ce Va fi Ora N ( '" lloaşle ne dă dre tate' Cei 318 legionari internati I Vaslui, luând cunoştintă de I năm pe toţi prietenii şi cu-
,:rW'll/aIă săptă~â11al dae fl

d
l11el "f .1cc:l IUC1'II' -~ vI' tii ,cu domiciliul obliga tor la: împuşcarea lui Corneliu Co-! noscuţii noştri să păstreze 

'k SI / emm a-' . lIlSI1 sa- n e egem ln ~ ! d ' 1 1 It' 1 'i al f ă lini 
t 'a ului, de oame11'i in "primul rând no' • " â " ~!' reanu ŞI a ce or a I eglO- cea m per ect şte, sau 
[~mandaf d ' 1.. serVICIU' , 1,. romanI!, rom nil nari, s'au prezentat în mod y . -, l' Y v ~ • e dellnălorl/ posturilor con trecem gramta, romlÎnii de ex-, p('rtăm deci mai putin gluma sle. ' sa nu uIte mCIO C lpa ca duş-
i
,' comandame t d ,. . . . . . - ., ' spontan comandantulUI do- '1 d t ni v t ~bo '1 n, e cărturarII, cari /·(rl ŞI de vagabo1l'/aJ mlcrnaţlonal- riia sali wdiscretla sceptiCI! şi să Im' '1' l' d~ d d 1 . ţ" mam e pes e gra ţa sau 
., ga psc pafrim . 1 '. SIt" . ICI IU lU, an ec al a 11 I â y 

Iti!';" .' . OIliu sp!1'l(ual al (avem conş lin/a fleciirui cuvânl crciăm fiecare român călător peste I cate<7oriee de supunere ~i }'c- a p nda. 
I vi can urmăresc • l . s"us str"im l' ă f' f' . h tiVI )J 't t' 5 o., . 'tcesi/ătill' de ' ,ZI a ZI, t~ w ,a 1. u~, .s n~l Im leCan o are un a muCI 01' conş lent, pa- ,nuntare la orice actiune in-I Privirea: tuturor să fie în-

ltom şi d l1lat?i ale acestui fara vOIe ŞI zndlscretl fără să ne frioi şi util al stărilor dela noi, i tf'rzisă de lege, I dreptată acum mai mult ca 
,Iri, Va ,e COll,ţervare ale acestei dăm seama. sd avem Întotdeauna Primul celătean al tării a dat ma' • • • 
Iii'., fI o oră de confruntare a vit' imaginea purit şi sfânlă a tarii rde exemplu. La aceastif Oră I Totodată el au rugat să se orIcând spre PatrIe, Neam şi 

<f mei pllb[' , ," a c ~ i d' f v 11''' 'Irll' Ice cu actmnea de gu- pe care gluma o ultraglazt'i sau fi' Natiunei" se cade să cerem, ca e· I tllga( ue 1 uzarea urmatol'U- .Aron • 
it c:~ pr:ocuparea de Stat, ° orif deformează chipul. să ne dăm sea- I, Xlfl1pllll, să fie urmat de ioti, fărâ, lui apel, semnat propriu de D, ministru de Interne le-a 
,tiparteum,une. Care aiungii tot ce ma cit in Mtălia internaţională, deosebire. Paşaportul liberat româ- ~ către toti cei 318 internaţi. 1 admis această cerere. 
~ Q a'i~~;;~1tă. lot ce uneşte: o stilul de prezentare al românului I nului, care trece gra11i/ă. să fmpli-! "Prieteni, peste sbuciumull In ce priveşte situaţiunea 
IlIndneşti. li ŞI a preocupărilor p~~te ,h,otare .e. pri:nă :o~ditie a Ice ~eci, pentru ,co~ş~iinla l~i" obli- nostru de ani ultimele eve-' lor, d. ministru a dispus deo-
lChl'm t v IJIl tOrlel, cit orlcme s ar gasI la pos- . gafla de a se Slml' 111 SerVlCtl1 co-' • ' • • I y • 

llr a Sa prefatez această ini- lui. la care Întâmplător am fost mandat: ca orice englez, ca orice' mmente aştern O mare liniş· I camdata amelIOrarea trata· 
mii de Iar Il ' I . t R i f h ărl 1 . I '1 a u g ŞI popu1ard difuza- chemaf, are dreptul să solicite, are francez, ca orice german, ca orice 8_ esemnare n ata ot - mentu UI 01', laSI n; adelJ(Jruri necesare Vletii I dreptul s(J pretindă această gene- ~ iiMian. ca (nsuşi Regele tiIrii rilor soartei, nimeni nu are I Pentru o eventuală elibe-

1 re e Slat, - simt obligatia de raid fi anonimC1 colaborare. Să ex-, noastre! de răsplătit nimic'. Indem-' rare se va aviza mai Ulrziu, 

~ 

f 



I 
Duminecă, 11 Dec. 19380umi: 2 Frontul .a V e 8 t ----I 

Ini~rmatiuni 
1 

M Il X. 1 H :E. I Până'n Crăciun, cumpăraţial~ 
Cei cari se, îndel~tnicc~c .prca,... CU preţ redus! ~nd I 

- Ministerul MuncH a dat 1 l'ECICA, - Şeful sl~c\ici d~ ,1;1!l- i mult cu lucrurile micI, devin mca- On, publicul din Arad şi jur, arc, Şi acum acest roman aş acordă~l'aficE 

d ••• t 1 dal'mi Il arestat in scara ztlci dc pabili de lucruri mari dl'". nou fel'l'cita ocaziunc d~ a-!"i turor cum!)ărălonlor săi o rrd,ta- con O eCHllB prin care ermenu .,. 'f 

• t 2\) No\', pc dcbltanlul LA,:\!, Lehk; (La l{oehdollcauld) face l[lrguielile, plănlind prel :-,'dus ! re de 10 la sulă din preţul măn Itali~ 
de organizare şi recluno~: e: '1' rancisc din Pccica, cm'c este in·1 Chiar dacă ai dreplate nu ţi-o la tllIicul magazin rom;înesc din A : l'ilor cumpMate, fapt prin care ~ o m-

I
ro a f~resl~lor de ti ulcr~ on, : vinuil :ă a. lipit pc, catargul pavi~ pe,!i ca~tiga dacă o SlIs\ii Cli in- rad, Ilie Moţiu. I căodată ~dcycreşle abilul com~Asia, 
unCJlOnan par cu an şi I bonulUI natLOnal dm (ala prclurel u;imfal'c şi bruschc\ă, Toată lumea şi indeosebi ceEtorii : tlnt român, că e dispus şi hOI~ Cenll 
meseriaşi, se prelungeşte pâ·: afi)l!, cu con\inuL suJ)\'ersh': 1>ir\)s-1' n (F euclon) ! Hc.ştri s'au pulut convinge că a-: ca să contribuie tuluror la bUMlte in 

il , , . '" ~ . ": . .-,', Ce c mai de plT\ ca re ul zilei? lIun\ădle noaslre, . In egătura cu, le sfintelor sărbători de Crăcju~ subtl nav la 1~ Ianuarie 1939. Se I Idll'l'-z61d, Aradmeg\'c ma"yar ti)Îd. , l ' I " ' , 

Ştie că acest t men ex: iră \ După llldephull ~a fOllllalJl,II,I,H,! P \ abilitatea, dorinta de a servI pub- I , .' i flagcl 
er p I şeful scrlic! la Înainl'lt aulorit;i\iloJ' 1, «iocthe) Iri I . d II' M \. : I'uvorul se aconlă IlU nUIUJIJ 

la 12 Decembrie a. c. I'n dl'l'l>l, !)l'lll ru cere'etăI'i, < 1 C I Iru, a( eycrllc C le. o IU, nu III'" rătorilol' cu numerar ci şi a anen 
• ' .: :\Ictalele se cunosc după sun('l, 0- au fost I'ânduri inutile in coloane-la, , ,durc[ 

." . I mul după vorbă, IIC ziarului nostru, Ira cari posed carnete "Collsum'rOUrl€ 
S'a descoperit o Donă BUCUREŞTI. - Tratatn'e I «iraciall) .~pocra 

ă ' W"~~~"'KHiiIIl~"-~-~ 
plantă medlci~al le comerciale cu Germania. Billl'll' Le'!lv,IIă a-l face l'a albina I 4\iN.A.,V......llft Istos, : 

In j\merica s'a descoperrt o nO[/(11 au fost încheiate principial.' miet'l'a ci, , O - - Li-ne -t: care 
plunlă medicina!ă ('I! efe~te sur- In şedinţa de eri, cele două . (Vlahu\ă) , nouă masura D ~enl ~mă 
prill.:c'itoare la loCI le maladrlle gas- o o o t t 1 d! I 11Ilsă 
tro-inlestirw/c (slomClcak) ai cârei comlSlum au recu a r~ ac; Timpul şi n'ibdarea fac mai mult: In complexul masuri luatc de gU-j complctarc a legii, certificate, stric 
principii ac/ivi fnlălunl radical /oa- tarea prot~coo~l~lor. Dupa to· : (\l'C;\t mi\nia şi plltrl'ea,., , Yl'rll, penlru a se pUll'a u'iigul'a cu i idl'ntilate eliberate străinilor pe te em: 
te ma!adille !Jastr(J-inles!ilwlf', ca a1e probablhtaţlle azi are loc, (La l'ontaml') I u)urin\:i llni~lea internă şi prngn:· 1 nwn <le un an, certHicale de ttedea 
uiara/ii nenlO-s1onw('ale şi ill/"S- !8emnarea lor. 1 1 ubc~te adevărul. dar iartă gre- I sul atât de ecesar statului IlQstm,: loric in străinătate fără viza dr1 cngl( 
liIli1/e-hyperacidilal('. arslIri, balo- l' S h O b OI u fost ridica- I ~\ ala, ; SL desprind noile măsuri lualc cu i tOarcere şi un timbru fix, lerăr 

1 'd C Im un ea. '. I I 1" . I , l' niiri, greaţd, curerer e ('(lp pro-' A' of. d ~ 01 (Voltaire) jl!'lVlH', a ('omp el<lrea cglt pCllIru; In plus, ministerul de lnlcrnflU UI 
'd d' '1' /' '1' "/11' te In Jurul Ci rei e noua DU! '1' 1 1'1 ."' 1 ' d ,,' 1 lJenrn' ITI lfl( Ige8 re, ca Şl P~I [ - I .,.. . 1" I 'l'(·h t 0 u s rallll OI', I (u'donal organelor c poh!le 'ijnlU ( 

, ' I Y liarde In ceeace priveşte plă Nu II-al ImplImt tO:lle ("torll,l'. ~ ': , ' , ... batiilc sw'vr/llie drept (1 consccw t(/· : y' ., Ualo!',la n:ccntclor Cyellllllenic gUl'an\ă să facă minuţioasă Vd,zI\1l I 
" '(' . h' 1 10 t'l ' l~ °t e hi 1 co d ,t,J\l' daca nu eşl! Yl'sel. • . 1 .,. ţ d a accsto/' slw·!. ,azur! vrc 1 (e ,1 e, s a argl v c u ar, '1 ' 'h 13 'l ) InamI> aLe pe conlmcnl, S au lllr~- care a slrăinilor aflaţi in tură,' (~ 

- , f . /./ I l f' , • A ° (C, tI( on,. ., -' d . "1 
S(I!! b alll au osl 1I1 a lira 1.' (e 1ll!- ,urmând să Intre In clearlng gl~lral Imporlante ml~cal'l l~ po- lru a se constata şi lua măsuri II~, 

tiu c~liar şi ,CfUI~,(I .b~l(lI<'Î aINlţ/nm/! 'o mal mare parte de plăti ro I Pierdem câteodată p,eJ'soanc PCI;-' I~Hla\lC. ~lai ales. i,~ !~urop.a C:l1lr3- 11','. celor cari nu posedă acte detă ,IaD 
a/t'ntw,lwnel Şf,lUl!It.I.ce , ", ! mâne ti. I tru cari regretăm mal mult ~ecat I la datontă l~lă,l:I~1I Impe~'lul~1 gCI:- IăloJ'ie în regulă, precum şi iţ

t sa 1 
Tolaiilaica pru1('lpu/OI' ([clIPI (sit' Ş nc doat'e şi altele prnlru can ne ,man, schlmharll mlerycmlc III pol!- h'iva acelora a căror bilele dl' :utra 

con/iIHltu/ ,'n [lreIJOmIH/ ,,{;.\.')1'/1O I doare, insă pc cm'i nu le rcgreLăm : tica de stat a Cehoslovaciei, s'a pu : rii petrccel'e sunt expirale, aladi 
D" ar cânti ('fccl S(' simte ,lllpii : Domnl"lor ! odoc. : lut obscrya o cmigrare în massă a; ., v" 

• ' . . , ' , " I [oale aceste maSUrI vellIlc ( 
pI'unele doze (ldmlfll~/f(l/e bo!mwl- (La Rochefou('auld) I [lnJlula\lel cvrclCşh, !", J 

" " v' ' ac\! ul!('a dc hcllldarc a org.r, lor, .lasl /lwdu'wncnl c.re-ell'nl jJua I ' Cu toalc masunlc luate de statul 1'" , 
, ' " ,Vizitaţi croitoria modernă Ol':dnl' poate sa dştige b.uli. aar , ' ' ,ttllmIOl- terOriste converg călr, te {r C(Jllwru[n/ prlll o ('(lr!c pOŞ//I/fl • i ' , nostru, s au putut totUŞI strccunl ŞI I .,' , 

/ d l ' 1'" 1 1 Engleză şi marele magazin 1111' 01'1('111(' ştie să·i piistreze, , ' 1 .. , '1 I protectlOHlsm accentuat al cit" contra rom H!rs (' 1'1 ,,:} (l: • I pc tentonul ~omaHl(,I, o senc (l' 1, , . 

F ' T) \[ iCI • TiIOI""" Bl'Cl' RFW I ',' de modă pentru bărbaţi 1 (Anlon l",ulB) '\. '1' l' t t I J' l\llm aulohton 1Il loale raln' 1 mI 
" \., "" .~,> . ". I Cl11lgr;l!l I provel\1 \1 (111 S il \' l' ',U-: , , , 1" t 

' ,_ " <Il' achVltatl' SOl'la ~" l'\('];\ 
C:iLEA VICTOHIEI 1~1. ; I r0p~1 Cenlrale, I , iLo d L.:mne d.: lot .:Illne Iii Pcntru l'feetarca ulHli ('.Îl mai I In Homfwia. după ultimele el mII'! 

p, 8, - tu com(Hulă 111(,Il/ioHO/i ' . r ' , Iii dlh ! " AUFRICHT Depozit de lemne slril'l conlrol. pentru jJl'Oll'('\ia po- InH'n!c 1Il1alllp il e, nCl'pe Cll ni , 
Stc/ia H.'), şi nume/!' ziarulrli ~all i SLr. Dlm. Raicu 16-17 I pula\il'i româneşti şi pcntru [c!'În'a ,YlÎnt, o altă yiată plină dl' J '." ,v 
al rellistl'i În ('(!f'C a-ti tilil (lasi l t·" t 't ' 1i~ 

Arad. Bul. Reg. Marl~;.& F . - d it statului nostnl de infillratiuni 'ltrăi- I pronllsllllll pcn ru Hl rcaga al, . 
anunt, Ui ag, cer ŞI carpen mare epoz . .! d S r mal Pret ':1~lno~erYiciu conştiin- ',' ne şi dăunătoare, guvernul a YCIllt i late e laI. , , 

LV'!I~fiflflfln.cv>~ TELEFON 18 ·4 10S Tele·on 1069 l'r' 'I~' d 'd 1 ' 111111111 Q~w_______ -'ti C, l' ('\1 un proil'cl lege mot 1 lealpr ~I .... 1 se esprlll l' ca egorlc - , 
.. y 1 . Ill('ă 

,Coll1plct~t?r al, legII p:'ntru contro- to~ta munca guv~rllu U} - p. an',1 
Jldmlnlstrotlye _ ! Iti! străIIlIlor, Se IH'cvad, prin nou:\ gU\n~a elemcntului I'omanesr, I 

Doa.l8lo, I DDIRJlI,DareIOr! Nu invidiaţ! daca. vedeţi UD. palton sau Il ' un A V I Z o bună eleganţă. moderna, oalitate superioara şi e(tiuă. Cumpăraţi că , 
şi Du, la marele magazin de Contecti uni pt, dame, unde Ta veţi I ['( l' 

Rugăm pe ono abonaţi noş- coninge. (umpara" pentru o yloca .i; '~~ 
tri, cât şi d-nH comercianţi Arad Perdele de dantelă Kopli. cuvertUl ă de pat şi feţe d' Illob 

cari fac reclame in ziarul U mesa, Furnizăm in calităţile şi dimensiunile dorite, V: !lI' ('n' 
nostru, ca dela 101 lei în sus, zitaţi Doua noastră expoziţie de modele. Depozit de fat IJlJi!;l 

să nu primească nici-o chi~ Plafa.... ricâ exclusiv "1:1111 
tanţă pentru achHnre, d.,că I 
n'are pe verso aplicat un AyrilOlliJB(U 1. t:~ I Ili ,. .. t,l fl- I ," ba; 
timbru Uscal de 3 lei şi un ~le an I~eme. G U ,los! 

.-----------------------------.... 18 ă lun timbru de aviaţie de 2 lei. • ArOd, Dul. D.:l!lnii \'torla , r;3Q'=== l1(rO!IID 5ubCilrpatÎ{ă mullumcş1e • ,r::,:'lI11
l
, 

Sare. cocs. cărbuni, ci- ~: fiermunit:1 Şi nomanltl Italia invita Franta. Sirat' 
ment, var. lemne de foc IA. al d 
şi brichete pt. încălzit Se anunţă că Volosin, pl'e-]patie pentru ideia panslavă, ~enAf.P!!ft.1 jlJ'i' 

Ed d AII ~
\,:,edintele consiliului de mini I când am văzut un mare po- tlIi :lW~~\l;i ţ,~~,~~~ 

U!lr ' mllnn ,~tl'i al Rusiei subcarpatice a, por slav, vecin nouă, inche· I>O"ll St 'f' 'd" ,. terenul red,tlui ,,' 
U ; liiUn !lfi.tCUt. următoarele declaratii !ind un pact cu un popor de i .... t " .~,~ \ " '1"l(l <1- ~l. ICI' n!c

i
! FPe ţ d g,lUt ,'i 

"nIJH.uullln'lt.II~IU1_ln4Htll.ltIIJIIIII ••• IIIIII.. I lt V ~ t d 111 rallsffiltC: ~ rtlco tI l P , ... 1. nsaş raD a, a au!" 
.... uuuIJ ... unlhru ..... nu •• " ......... II."U1UUI llre-sei· I a a rasa, pen ru a ne ce a: .. ... A t din j 

A R A D ~
. '.. . f" 1 O? S t d i foud Ulll GlOl'nale el Itullu f'S- arul, a anulat trata lUI. 

G Oi d t i "onllna t lel \11. un em ea- I 'cle c 

~ 
• "Numai ermanle a 0- 1 ~ • I te consa<:rat cxaminării l'U- '1 Ziarul arată că art 1 .. 

B dul Renale ferdlnand 44 . semeni foarte recunoscaton i o II, p~ 
, yll , ~ rim că nu am fost readuşi in R A" i M lf 'tă I 'porturilor frallco-italicllI', hatatului prevede negocitput, , omame. u tUm1 e, a-i. v' ~ . v •• " • 

~eron birou 2L-21, loc, 24 43 sclavie. In vom ti veşnic re- provizionarea noastră in cur- :~~'tlcolu~ .dCl:unta. m~l1Ifestt\ mtre cele două tari in V~I~':;n~, 
f.:~:~ A~~~~:ii~~:y:ii::i:~ cunoscători. Şi cum să nu fi sul acestei ierni este asigu-; tnle anh-ltaheneştl dm Fran. rea încheeril unei convl~tcrr 
,'8 - ,. ,ta care urmăresc să mute pentru reglementarea ch~~ nE 

O 
1

':!IIPieNrudut Şoi ceandinIurmLă SiEm- :rată
II

• f R A D 1 : problemele în suspensie din- i unii tunisiene. N'a f05:'---

---------------------•• --~ tre Franta şi Italia de pe pla i ciodată întreruptă deci Jmlll 
nul diplomatic, pe planul 0- Uunea Tunisului IăJliI5ar~ 

CU 125 Lei D't r 'i i b' t b eltl'ne moderne cu naarei nationale 'şi vădesc o mereu deschisă şi aşteJte.t i 1 

rate săptămânale, inlel'Diri de plată la tâmplăria atitudine tUl'bulentă şi lipsi- să fie rezolvată. Pe de' I 
orml oare, 8U ragerI Ş com mII e une, 

Ş t efa nes a t 10 s tă de compl'ehensiune. Zia- par~et tr~tatul. preve~ea~ml 
Calea Şaguna 184, Tel. 24-77 luI afirmă că tratatul fran- va mtra m VIgoare tD 

e_ schimbului ratificării. O d, P 

I 
Croitoria pentru dom ni! . -" e -. câtuşi coasta nu s'a făcut. :--

I ARJlD, Sir. llarle Z A d ! ni" tran:>mite: Ziarele de eri, de puţm în mod definitiv ,Giomale 1n('heo spufCUB 
C[jendJ 9 (în curte) IUOSKOVIT, ra, I " ~ "y • I problemele în . d'!rn 

• Tel. non are preturi de concurenţă 1 dlmmeaţa suhhmaza cu tIt'l ' ~u~penSle llî- că tOilll este de l'efăeut r":l'( 
: lud mari grava situatie ce! tI e ~ele două ta~l, aş: cum cele două ţări ~i că intifeza . 

II domneste tn Tunis ca urma- I pretmde presa fI anceza, l' t \' . l' ~ fa, ' ............... ·S"h11~_" ~ ... 1'I1 arl_C_l·n~.m'l!Og-rQtul F,'lmelor Mari" T20elefo1nO ~ , ela ~(>ne prlVPSC ma : " ~iI ~ U li~. I re a nouilor şi importantelor Acest tratat semnat de Mu '1' ' ISI' 1'1\ taI' 
I urH~U , ~ \lPZU ŞI pO 1 

II manifestatii anti-italiene. ssolini cu scopul de a pune j t' ~e eg 

fntJIIO$(RISIIL~" I ,)tI 1. 11ial .. , f .. :j~»· . '.,~ f.o, " ~. '" ' . .. Presa relevă deasemeni I capăt unei lungi perioade de' ..t ' 
., "c15 I provocările ridicole anti-Hali ostilităţi şi incomprehensi~ 2& DUl~l 

film palpitant şi monumental ! e~1e ale studenţilor dela pa-l uni franceze faţă de Italia şi 1. Kre bsz ~~p~t· 1;1: 

W'lrn~r B~Hter Freddl'e Bartholomew ins. ; de-a îndruma raporturile din ţeşte mai frumos haine ŞI pilor 
II... U ! M •. , bI' ~ , it b siurt de toamnă şi spală ŞI; m~ 

Azi la 3 şi Duminecă 11.30 şi 3 preţ redus, 5,7,15,9.15 .". essageI~ pu Ica un al 1 re am ele naţ~uni pe calea truicşle mai bine gulerele .~ sta 
-_-J...........,... __ .. ft __ ~_."...".......'. = ~._-___ i tl:ol p,e treI coloane: r~le- re~~ect~lui reCIproc. al pro-I BUl. Regale ferdînM!;-:--
Biletele pentru filmul C~I0881 Olimp,iada se pot procura inc~pâDd I vanu Justetea revendlCăl'llor I pndor Interese, al increderii '1' Sir Em',nescu 1 ;Oltor 

de azi la casa speCiala "OlImpiada a cInematografulUI 1" • , •• ~ ". . Il· I M:( 
,.. 15 D j j de g 1" ! ItalIene, cu prIVIre la Tums, I Şi colaborarll, nu mai există f' (Crucea Albă) I ... a ecemvr e preD1 era a a , ~, . . . I ad 

~gQ~~~~gg'M;gggQgi care damueşte de 60 de am, nici dIn punct de vedere jn- I m='"... IiU'. î3 .:... 

ţ 
f 
> 



)uminecăt 11 Dec. 1938. -
aludJsmul, flagelul omeniriiij 

F rOD t u I de v •• t 

Fericita intervenţie 
de bine 

3 

a (.tamenilor 
ind pnvlm harta repartiFei i ~c încercări pentru atingerea aces- I 
II'aficc a paludismului, facem o: tui scop. Dar s'a obscrvat eă mo-I 
ă constatare: Portugalia, Spa-: dul acesta de-a lupta contra palu- j Primul ges,t norocos .l-a făcut d.: sa/eloI' şi ai tinulurilor". I Q/)und un caracter prea putm ofi-
Italia, Grecia şi ţările balca-I dh,mului este mai mult teoretic de- : general medLC ,.V. MarLn~scu, când! Aceştia să se coboare cu gând de : eial va prinde mult mai bine din 

, o marO partc din Husia, Afri- I câl practic. Mulţumită drcnajului, i a la/l.~al sugestIVa denumire a "pa-j frale in mijlocul tăranilor. să le I populatia salelor. 

:\5ia, An~crica ~c Suu şi Amc-: s:',cării mJaştinilOl". pla~tării arbo~: t"()~li/O/' sale/~/:> " " cun,()asc~ r:evoile, făcând /egiilura I M~i I~şor se Înje/I'Yc g/'Gl/ll sufk-
Centrala. - prlll u~mal'e <,.on-I ruor În It~~glll ('ursuluI apel~r ŞI! ,(.(,1 oJ)~ ~wt.lIllt., :Ll. s.l~~/!ll I ealrtă- nUll slrama cu centrul. " I tulUl calrc alt suflet, decât litera 

nte intre~1 in rcg1Um~c troplca- I a altor n:lJloace d", aec~t SOIU -:- i ~llol, ,~1l1~IlSIIIl,I_ S~nat,ajll a :o~or~t - J~I-~m .Iuat asu~ra-~t,1 Judp-tul: use~llă a oficialit~llii. 
i subtroplcate sunt atlllse de a- i se pot elibera de tanlan terenuri: In mlJ/mul bl._nel de/a tara ŞI sa Mchedlllti dw datorie fllw/ă - a I Ne bucurăm cand CDus/afam că a 
flagel. Accsta sc manifestă i nu prea întinse, Însă în general i spăimântat. l'a medic. ca om şi ca. spus d, ministru al Agricultul'ÎÎ, ci- Îllceput şi la noi să apară această 

i anemie, febră, inflamatia spli-! ne lovim de prea mari difku!tiiti! min~stru nirul.~ vtl::ut ce-l acolo. I titleI fJpoÎ şi numele câtorua cola- conştiinţă cetăţencască, - aceastlf 
dureri şi -;- în cele din urmă I technice şi financiare. Suntem ne- "Saluuli cOPUI NeamulUI", a stri-1f llHalol'i ce şi-au luat în grijă, it/de- ccnvingere de a nu lăsa totul in 

noartca a milioane de oameni, \'oiCi, deci a distruge parazi~ii în gat d-sa. tele de baştinil I 
ipocratc. ran' a trăit înainte de I corpul omenesc, Întrebuinţând eHI Şi acest S. U. S. eşit din pieptul III confermtele uiitoare, d, prof . •••••••• ------. 

:S105, a cunoscut această mala-I NINA - acest medicament y('chi. 11llUi b,l.lIl român a fos~ inteles de IGlleSCU-Slseş/i, va duce opcra moi I Rente ~I" Electe 
care purta deattfel un nun~e l' care a ri'icut dovada eficacitătii! (~(,l1n('n.1l (~I' .fllm:" Ca, să.-1 d~a valou- w:parte, Însu~~ând I'n toti oamcnii! Il 
-rmă în scns absolut "aer stn- sale, II (Il p~ adica. [JI mir ~ lIlSplratll' ge-; ce flIi relatII cU departamentul i Bonuri" de l"mpozl"le 
, însă ,boala nu este cauzal:l dl'l Lupla eOntra paludislllului prin I nemla. li drcrdat Iltulalura origl- II' V-sale, aceastcl ÎnJatorlre morali!,: 
1 stricat şi - mai putin ÎlH'ă' chinină este in multe tări singura I flală: "patronii satelor". câlre sale ca lIn tit/u de mândrie şi 
le emanatiile mla~tini!or, ('tun! modalitate posibilii; a devcnit mai Nu vom Întra in amănunte. Des- ilwllă preocupare de inimd. 
:redea inainte, - Acum ,10 de" ales foarte simplă, dC'C1Î1Hi Comisia I lui că această re/citi a inimosului I In modul acesta elemente noui 

pentru plata impozi
tului şi pământului for
ţat, pentru Asigurare 
Socială la englezul Ro<;s demo:1~t!'a in-! Paludismului depc Idngă Societatea! molie şi minisll'u a dat rezultate ~ /lin să IIrmăreasc(l l)iata de spor a I 

levăI" că malaria este transmi-; NaţUlI\ilol' a prescris ca modalila- 1 im/ll1('urii/oarc. ifllcl'csând pe toţi I căminelor cuI/umil', scl dea U1I ritm 

.mului de ţânţari (anofelî). pa-I te· standard, o doză zilnică de 1! /'(.fTuÎnii conş/ienti. ; fericit vietii agricole, ajlltiind cl1 Banca 6 o I d s C h m °I d I 
;Olul este o bonlă parnzital'ă şi r gram până la 1 gram ;{OO de ('11i-! .vII l'Om c(iuta să facem nici alla-I frogere de inim(l acliui/(ltca slră- ' 

,zilii malal'ie~ Î~~!Jolnăvcsc ,mi~ !n:nă timp de 5--7 zile nUl11ai. fii- j IO!!ii, pmoristicc Î~tl'e "pal,~01~ii':, cu! j('/e~s~ll, . . a .pr{'milil:l~i/ol' ŞI o/'ic~ 
le de oamcnl ŞH fac să pl<ll"a I rli tratament suplimentar, Pt'ntru .'lIfl( I 'I! sale/oI' ŞI pnmaJ'll {{IrU su- bllIlC1 II1ltLJltwd mew/a să de.ql'/I
niih - De dTld s'a d('scopc- i prevenirea aecstei maladii, Comi- f~~'t de alfr1cJll!i't aşa numili "pr'irill- f'.r(lsed ogol'lll, sa/ul şi sufletul til-

.A RAD, 
Str EmirH'scu Nu • ___ IIFT_n_ •• __ .. a~ __ iIED.b_.1JII!ii!IIiilS' 

:ă lântarii tr'ansmit palu dis- , ~ ~ In ('()1twnelor . carc ÎI! mujorÎlllfr. rar lllill i român. 
: • "d' 1 I smnl'a recomanda o doza zilnică i 't . 1 'd' f "/ y , gri" SI I l' . f' 1'0/'11'11 S'~ , s'a parut c" Istrugerea or I '.., ('1'011 (1,5:1 (, (' III /'1'91. ată ClIm, I ela cnel a a mrnlS- Ja a u UI; CI ICcarc • ( . ~ 
lutra permite combata rea ac('s I de O gramc 400 de Chllllllă III tol Llft:I, pl'/'m wl su/l/inil'll1 llI! gest ll'lliui Sănătăţii prinde lIiată chiar ia mistria in mană şi sli ajuti' la 
naladii şi s'au făcut numeroa- I timpul sezonului de febr('~ similar al d. ministru Gh, Ionescu- intre colegii ministeriali, pentru I Constructia României Întregite, 

Siscş/i. arătat CII prilejUl Il/Umei bunul mers al ţării, i Oare aceste Îndemnuri s'a/l it-il 
('uns/dtuiri a dil'ec/orÎ/o/, cir serui- Trăim într'adevăr nişte I1remllri; din senin? 

i,' L4Ul- ........ u110- 1u ""'J-na- cii ddll liI'purl,lI1H'lltul ag/'iculfllrci, sl,l'prin:cHoarc, In loc de rivalilăli-! Trebuie să reCllTlOa:;;/nll ('(1 sunl 
JT ~ JLILfI. .~ lJOlnltW Sa şi-a exprÎl1l1lt dorin/a! le ele altr'f dată Între corifeii poll-! gdndurile mai vechi ah' ,\1, S, Re-

, ~, ca dc[cga/ii la concursul grâullli tic! conslaMm o armonie idpa/ă in i gelui inc, ă de pe când a infiinlat 
iai multă lumină"! ace:!s!;i ul- lIumele unei straZl sau şosele, IJlI-, ' .. ", ' • I • .. _: _. '," 

> • ... " >" ,; IllspeCfOrll generalI ŞI cel cu alle mferrstll general al lan!. I FundaţIa Pl'lI1cl,plle Caro!. 
,(',clama\ic a-lui l;odhe a (ost malul unei ca:,c, numele Ull·~! i11- I 1 1 ". 1 . , 1 y • ,. 'y d l' D' ă d- CI' , /' [ . .' .. , I ( (' pfJatll sa (puma ambai:udorii jll- :1ceasla Imtlalma de ei:cenlra 1- , eCl s am ezaru Ul ce 1 S ( a 
lururi oorin\a oamenilor lIe\'o· lllej Iar 111 timpul nopţII 1Il casa: d / I d '" .. 'v • CI' 

, '. " ,,' . , . ,1 c (' or e ol'lgmă, adIcă "pa/rOIlIl zure lacuta cu dragoste de frate ŞI I ezaru UI. Iii dlhuc pnn llltunel'1C Jumâ- :.;(:ncl1a, lumLfla electnca, apa! atul, 

~i" viata lor. ~eacciu tchnica telefonic, uşa, Cla'lld ~~ ~au urlce I.~ ~~ 
/o!' limpurllor a căutat mijloa- 'ali obiect tic care lI .... m ill'YOIC 

ti mai perfecte pentru crearea' pentru a lIe oricllla in pulerca i 
; iluminări din ('e în ce Illai bu llOpţJi, ~ulll cazuI'i c<ind lUlllil1a! 

A tpntilJnp! DIn jltlJvlfefta 
- Domnii care doresc a avea I ÎU('ăpcriior si străzilol', Insii ',' ck,'ctricii, nu fUilC!iOIll'azu, sau este l' 

',Hl'l',h: iluminăl'i se fac cu a-. :.;llllsa dm cauza UliUl alac aenalt', 
Ili tlm,j slIrsc de lumină, S'llr sau 11U avem la illdclIlillia un: un costum sau un palton ARAD. - In unul din nu-

, 1" '. i J t t ţ' "t merele trecute a ziarului no-că iluminare fără sursă !ii j c lllJl'1l sau balcl'Ie l'l('clrică ~i' e ('gan ,SUD ruga 1 a VIZI a 
fl.nsurnare de matel'ial ar ri ;etnd aceste !Jj·OdU.>l· lUllllllO<ISC !JoI marele şi renumitul atelier stru, am nră1at o seamă de 
;H dt' imposibil'l ('a un pnpe ~~;,ha ehillr vi,qa cllj\'~t. Val' iă- de croitorie Stoluri d~n oraşul şi judetul 
lllobiie lucn\nd fără cheltu,' sund la o parte utIlitatea llCCSlOI' Arad, cari la apelul "StrăjH 

(it- rncrgie, Şi totuşi ~tilllla in: culori deia SJIIC luminoase, Ul via- C S O ~t T Ţării" au adunat impnrtnnte 
UIJlf;1 ei a reuşit să cl't't'7.e niş 1\a de IOaic zilele, in uzinc, Iabriei, 'C';' cantităţi de fier vechiu, fulgi, 
l~t:HI\C, aşa zise IUl1linis('('nl{"!1 mine, adilposturi OI.' apărare pasl- cârpe şi plante medicinale. 

i Arătăm astăzi celelalte sto-lP baza proprietătii lor radio- i Y~i, elco lH udusl'\e luminc:>ecnle ' 
. fo,foresceute şi fluorescente constituil' o l'xct'1enta reclamă pcn ARAD. Tel. 25· 69 : luri, ari au raportat la Le-
xii B R giune, cantităţile de fier, oa-~ lumină timp de ani inde- tru negustori şi in acetaş timp b I Palatu ~Ilca omâA:lească. ' 
li fără a consuma vre-() ener- ; bucurie JlleplIizaLilă pentru tlneri ~ . . . i se, etc., adunate: 
i. , ., ! şi I.Jătr{tI~j" llltmeât s~' pol eonfee- ~ GăSltI cele mal renumite stofe I 1. ~tolul şco pr~mare Gura-
11~tl'lul eCOllonHel natIOnale a \tOlIa tol felul de obIecte can Iu-~~lbQnţ. 300 kgr.~fiert .50 kgrA 
~slral dl'lmăzi IJI'c\'etul de in-' miue<lză la Întuneric:, Dar brcvc- _. • loase, 10 kgr. carpe ŞI 2 kgr. 
e al ~U~i Emil Samoilă din Ca j~Ul {~-lui Emil Sa~l.lOi!ă pCI'mttc şi i DI Poncet n'a facui nlel o PrO_IPlante medicinale •. 
l plT\'md aeeste pI'oduse Iu-. Unpl'l1nU1Ta. cu mlJloaede tlpogra- i • .. I 2. 5tol111 şco pnmare Laz: 
.~'('ntr. ş~ u~iHzarea ~Ol' it! ar·1 :icc ohiş,nuite de litcre şi, imagil,li I puner;e guvernulUI Ita Ilan 1120 kgr. fier. 
~'gl'llfl{'a, BreYelul mreglstrat: 111 cu Ion, can puse la intuncnc I ! 3. Sfolul şco primal'e Bu-
IUul "Tipal"lll Luminos" a sus- lluminea7.ă viu. "Tiparul LUlIllllCS- PARIS - "Havas' i sadorul Franţei la Roma ar ; teni: 150 kgr. fier. 
lUt. viu intcI'cs in toate eer-! cent" şi-a şi început activitatea, i bansmite: Cercurile autori-I fi supus guvernului italian! 4. S!'1!ul şco primare Şanul: 
t~ll~l ('~aJlila~it ~l~~e ,fiind p~'I'~ 1 ~~llfe~l:ol1<\n.d ,t~l fel.lIl de ob~ecle I zate dau, cea mai categorică I un plan privitor la exploata- ,50 kgr. fier. 
I .. \raOl UllMIl! ale acesteI C,l eelc anunllte mal su~, prccum, d . ţi I f ţ.' bll 1 1 . S ~ .• f ' 5 S l I ' . 
tOII' Pl' b ' , h l' 1" .. I esmln re norma J.e1 pu I rea cana u UI uez, a caII e- . to u ŞC primare No 22 
;' C _ Jaza {'cestUl l'evet a :;>1 sl~n ~ un re Ig!Oa~e (CI'lICI, .. leoa- i • i·, .. . 'A' • . • _ 
'~PUI sa St' IlIe)"c7.(' la punerea ne, IIlSlgllE', de.) ŞI amatorII se I eate de un Ziar englez care a j rate Dj1~uti ŞI la raportUrile i ra:'

k 
10 k~r. fier, 2 kgr. oa 

',ll'are a idl'ilOl' ce stau la baza pot adresa depe acum d-Iui Emil I afirmat că d. Poncet, amba- cu Spama. I se, gr. c~rp~. .-
It::pcririi. Care dintre noi nu Samoilă, Bucureşti 1., str, Sf, Con-. 6. Stolul ltc. Jnd. A. Vlmcu 
)tit nevoia de-a găsi noaptea I stanlin 24, telefon 3.16.15. " Arad: 100 kgr. fier, 5 kgr" 
L. BER.LIN., Se, anuntă că des-1 nOUl orariu de acliUilale oase. 

moll I j 6 Latm'lle dm Camera Comune I str~I' 0reasca' Adunatul fierului vechiu rumui (adou de i ( . " P lj , ~ .! sarbatori e bUolerla I ~ lor asupra pl'oblemm coloma I i o]s~lorJ carpelor, fulgIlor ŞI 
it r . lIete, bocanci, şoşoni, le continuă a fi comentate In UI ma di~pozi\iunilor {'oman-, a plantelor meaicinale, după 
: li I ma~~le II?agazm de I galoşi, etc. şi tot felul de presa germană. dumcntului "Străjii Ţării", activIta- cum raportează stolurile, con 
~ bl]utern de articole de modă lea slrăjerească ÎntJ·c 15 Nov. şi 1 tinuă. Până in prezent, cel 

D "Kălnische Zeitung" scrie • It' d fi 

m"nn, COlOm ftn I pentru bărbaţi găsiţi la .\prilie, în ziua dt' Joi se "lt dl.'sfă- i nU~l mu s a a unat er ve-. 81 , A că tactica guvernului brita- şura: I chiu. (Peste 2000 kgr). 
renumitul magazin ,. C . C 1 id Pl' . . mc ŞI a amerel omune 01' a) Dimineata stolul intreg va eXt'-! ~ 

..: a a, tui Mlnor_tllor _jll JIll!lIi't".J" " >', II este de a se ajunge la acejaşi chta illlt'grai prllf~ramlll străjen'sc I -
'. atitudine de refuz ca cea a indusiv Ora de Hadio Între 12-13, I InU!I(ul sfIrsit 01 nnel 

JCUREŞTI - 'fl'atatIo\'e I ,. ~ . f b) D' " " . j 
. " ~t>, ,', guVel'nUhll Şl a Canlerel ran upa amIaza - se \'a expcula I (optic 

IUlCl'CIale cu delegatia I ~ . _ ceze si de a alcătui astfel un II şcoala şdilor de cuib - cu '1cfli ,: -
leză decurg intr'un mod l' 1 K'" f t~ ~ t . specialitătile cu echipe selectiollate CU.\'ST,lXŢA .. - SI! alll!lllif că la 

d A,.:<,f 1'on comun lmpo rIva re-
~ fa\"orabil pentru inte- ii v. . . , ,am.IOC, Jlt'd!Jid1a s'a fntdl11plal o Ilnpresio-

~ ţării noastre. Cele do- II vendl~ărI10r coloma~e l~elîma 1 Băietii: Crucea Hoşie, ln,n,;mi- liUnUI nenorocire, r.opila Paulo Ilie 
.fel . . . , iAR A D ne. Plobiema coloma el, 11- siuni, tracţiune mecanică şi 'dlll)~'i 
LI egaţlUlll au stabIlIt I • l ' , . I " , • . .. '. _' Preda de 11 ani fnapoindu se cu o 
:ipial s " I Bul. Reg. Ferdinaud 1 chele ZIarul, nu va putea fI POSJI),lhtatl) aViaţie, maI'lna, calilrie. sticlulil cu racltin de la râ/'ciumn 
i OlUţIUlllle adecva, soluţionată prin asemenea .\cesl program va fi aplicat prlllă 
IlUror ch t' '1 I I1nde o trimisl'se latdl 1'; a/unl'-" es lUlll 01' in di- (~~e::'?~'I"I'f'?:t~~ demonstratii, căci ea r:lmâne la 1 Aprilie; după această dal:i se . 
e, Şeful delegaţiei fran-j ~ ,'" '(!ioii,~1tţ'ţjet \~~~ 1 t' d . diva relua progt'amtIl pe ziua Întrea- câJld fi căm/. iar ciol'l1r;11' sliclf'i 
a ple tI' o C H'S mne e onoat'e ŞI e g~ 1 tot acest timp ora '1 '" i-a lc1iat bere,gala. AJ'ufoarell' au 
: ca a ParIS pentru I C t"ţ' dl'f' t ent-I'u între Il o 01' I <: n " 'o '. "raJ,en~ I , . • onua Pe c . ~ d e 1 1 P P gl P P ,101 la RadIO \'.t avea loc Illlre 12-1" leţf ::arlal't1I('c, copIla mWlIld În 

el ll1 rept a- gtTman : U ') ! 

L stadiului trat t' 1 ..., A d' ţ" 1 OI, I chinuri groa:nice, Cetăţenii şi ve-
:-:. _a lve o: ŞI raspa,n 1 1 • ;\ct'astă rli~po7.it~(' s'a luat t~nunrl cinii indignati c(l lalill fetei lIn be-

olMtoorla pentru domni I Frontul de Vest BEHLlN. se, anunţă că Dl Rib Ibs(~ma. dll.'\ral~tl~ll cl'~ intrlc 30 N'wm-'tiv Învcierat, a trimis copila dll[Jif 
Sl(OVITZ . . ne ŞI ,pn le, lInpu nu permlk l' , . 

ad, As t· 1 ben trop a SOSit dela ParIs o aplicare ideală a programulUl p~ ,l'fIchm, au VOit sif Il1lşeze pe be- ' 
- or,~t bogat. rM EtJf;~~~ la ora 0.16. ziua întreagă. : tiv. 
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.PAGIIiA STRAJERULU· 
CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE I 

am 

Cuvântarea d-Iui. Ascaniu Crişan. comandantul Legi 
de Străjeri Arad. la întrunirea comandanţilor d 

27 Noemvrie ,1938 t , 
Domnilor Comandanti! asperilăţile uielii._ iar comandantul I de sloi şi cl"l de Cl'Il/urie. Illl e (ICe- i inl1clfc1minte pentm o P"ocl'dare; nou in conştiinţa tineretului ,1 

Fap/ul cd v'ati prezenta! In llfl- lrebuie să vegheze cu şi fdră de I In dintre şC'; şi subaltern, Ei s[mt, mai eficace În viilor. Conştiinţa lUI I sd ne legăm cu jurdminte c;~ 
rJreme de-a nu pierde nicio ocazie" Înainle dr tO(lle camarazi. iar acea- ! de conducălor trebuie să fie mobi- urma eu insufleţire comandomi mdr aproape compleei la această I "'l 

solemnitate, destinată dislribuirii oferilă de ~ap'rÎcii/(, vietii cari ar: stă atittldil~e de ,(l(/cvăral c~Hnarad.: li::ate în ccllllar(~a soluţiaor celor s(;le, cdufdnd prin toate miJ~ UD 
plltea cOlltn/JII/ la fornwl'ra aastor : dc perferla egallta/r, lre/mle să se 1 mlll bune pentru problemele ce urCa, să le lraducem fn lol alâleaf PL diplomelor de comandanţi, este o , 

dovadd că aceia in mâinile cărora deprillderi, 1 desprindă din loale actiunile co-: StI realizrze, EI frrbuie sd trăi(l,~că I grăitoare. EI întrllchipeaziJ_. 
psle illcredintată fndrumarea miş- De aici o pr!md calitate, CI um~i: mOIl~lall/lll!~j. a~· sloI. L' '~ sp~r~l ciI' sl:ăjeria cu, toati'. ~ibrele :rrfll'/rrllll I mi~unal(1 sintezif toate caliMi 
cării slrăjereş/i işi dau seama de conw.n~an~ .strclJer~ el trebure să af- : larga .c(Jncll/(/IHl1I~ tl'eblll(' sa-~ c(/- sau, să se rIldcllll{lce f«na, In nc- nU! adevi1rat Suveran, admirclDI 
insemniitatea acestei mişcări, că au 1)(/ o mlurtle clara a ceea ce vrea: roderrzczr n/l/udlnca sa fa/a de rccunoaşlere cu rost urile el ÎlIalte, lume fntreagă, Mdndria noa~ 

s<l realize::e, Pentru a /JIIlea să 1, colaboratorii sdi, pe cari numm 1/1 Ciki III/mai ast{(>/ pa pu/ea "eal::w cunoaşte limite, ştiindu-ne tof orgoliul ca ea să răspundd pe 
deplin telurilor inalte pe cari le inilie::e pe cineva În spiritul doc-! cJupul ('C'rsta îi 1)(1 [III/ea sldplÎni În ~ cl'pa durabil, numai astfel roadele dil1ele unui 

lrÎtlei s/rdjereşti. trebuie sd fie ('/. [)cderea tclllrilor cl' urmilJ'eşle, fi fi ~. muncii sale nil vor fn/ârzia sd se sUJ)rem. urmăreşte, I 

Intr'adevăr secretul succesului in Înainle de loalc un COn[)ÎIls slrdjc/'. : c<;manr!aIlI CII C'<ÎI "r('a mai ,mI/Il sc1
1 
(I/'a/e fII toată măreţia lor. roade Să-i urclm cu acest prilej 

activitatfQ st;'i1jerească, rezidd toc- Nimic lUI poate fi mai păgubi/ar! ('om/lldi, CII atât Ire/mie mai 1111111! pp ca/'Î le dorim ('(i! mai bogall'. delungată şi plini1 de 
mai fn aceas/el conştiintă a coman- penlru izbeil,uia unei idei decât lip-: să se, ddl'l/ic~sC'(/. ClIlmil.c ClI/'l'" le i câl ,mai trainice, , ., tril a putea duce la 
dan/rllui străjer. fn credinta lui ne-I s~ de conulnge~'e. cu tol c()rteg:lIl: apropIe de Idealll! IInU! adl'uarnl \ iJ Il e:t'l'mplll m(l/,ct de Idenlrfica- rea operă Începu/ă sub 
str<lmulată că munca îndeplinită cu el de I~Ca}uns~lrI~ llesiy.uran1a şi ('::i- • cr.nduc(il()/.', s(/ nil uităm, sun~ (/1Ia- 1 1'1' ,desdl'ârşitlf cu roslllrite misiu- moase auspicii şi sd-L 
rmllt/elire nu va fntârzia să-şi ara- I I(;rea. rn acllU~r, . nelllrj'(',jc/'('(, in: I'e, pe" C'UrI. sr adue ne.contemle sa-I nri s(J~e fi cwem En ~ersonalilatea tot devotamentul 
le roadele crei'ind fn mijlocul tine- pulerlle proprii, ltpsa de curaj. şi . C/"II'Cl!. Mlslllnca lHlIll comandant, co,,(1rşl(oal'(, a MarelUI Străjer. M. graniţa de Vcst, care 
retului nO~lrll acea mentalitate si1- a/dlca alte slii/Jicilmi cGri ucid 01'1- : e plină dl' n'ispunderi. CII oliil moi I S Rt>gele Coral al II-lea. (lricdnd 
năloasă şi unitară pe care () cere; ~t: glÎnd bun, Îlluin,le dC.tI fi l/'(ldll:> i mnrr este insă s~lis,(~ctia lui sl~flc= Să-i urm('i~ll. pil~lIit?a/'ea s/ăl'uin-
rUmul nou impregnat În pulslIl vie- i rll fapte. In al dOIlea rand comrrn- leosciI, dacă a Isbutrl să inVInga I t(~ cu care InllraZCl ŞI duce la blln GATA LA PA 
Iii noastre obşteşÎi de Marele Sfră-: da~tul trebuie să fie !1lI ÎllSll/lrfif grcuMtile şi să vadi1 aevea roadPle I sfâqit aldlea reali::ări mărele .pl'll- i Să trăiască M. S. 
ier. M, S. Regele Carol Il. ammalor. Ins~ltletirea esle un coro-, neostoitei sale sfrclduinti. tril fericirea neamului, : Carol II, Marele 

Slri1jeria nu esle o şcoală de In- I~r nedespărtlf al eonvlllgrrii. Con-J Dar succesul unui comandUllt mai A.::i când ne frlcadrăm În marca I Trăiască România 
vă/ălură teoretică ci esle o T RAI- vLngerca fntăreşte munca şi nr face ~ e În functie şi de concursul pe care Sa oasle menită a crea un suflu tăI 
RE, Aceastd carn;terisUc/l I'seiltillld ~ă disp/'('~lIim .obstacolele ce ne ies' şi l-a PUlllt asigll/'a din partca (lU-

a felului ei de-a fi. fi dă dela fll- I,n. calr, 1:a ~llmentează spiritul dr i loriUiţilo/' locale, Am constatat că 
cepul un caracter dinamic, prin Ca- 1l1It,.~re şr stlmlllea::(f torlell? Ilii ale ac% unde fnfe/egrrect din/re co
l'(' simpla receptivitate atât de Pl'O- urE tll. I fIIonuanll şi al/toriMlil!.' locale esle 
lIuntată in şcoala trecutului, cedea- Comalldantlll de străjer lrebuie! deplină. stollli prosperează, iar rea
zd locul unei continuie activităţi in să. lucreze cu insufletire, Ull opti-' Hxăl'ile se ţin lanţ. Alai ales acum 

De )la ferea lui 

S1rillcrll fOr Dlnta pc 0('01 
angrenajul căreia trebuie introdus mlsm sănătos trebuie să-I insoţeas- Ila incepul a[)em tl('poie de sprlji-, Cu prilejul sărbătorilor de I hotărîte dinainte, p 
şi mereu tinut elevur străjer, I că llecollten~t. căci n/lmai aşa va! [lui Irlll/ror. Comandantul trebuie scl i C/ăciu.n, .co~secventi tradi\ici din darurile adunate 

Străjeria nu urmdreşte atâl Îm- pulea sd lIl/runle nenumăratele' procedeze cu mult tact pent1'll a-şi i ŞI OblCelUrIlor strămoşe:;;1 i, 1 I 1 d 
" , I greutăţ' e ., h' ,. • I . (' I 1 1'· , I 't~t'l t ~. t' (e pe a case e un e partdşlrea de cunoştinle. cât mai' 1 I P can III c Ip Iresc le rn-

l 
coş 19a (e par ea UI pe lotl acel unI a~I e s raJereş 1 vor tre- ______ _-

ales formarea de deprinderi, Ea! tc1l1l~jllă la fiecare pas. In orice cari i-ar putea fi de folos fn mWI-1 bui să pună in practică în_jlindat sau urat mai ir"~, pl 
vr:~ sel creascd pe cetăteanul de I reol[zare a sa el t:-ebuie ~ă pun~: C;I sa .~lrii}~ere~scă, .'Alr~os~e~a C(lrt~ II dem!lUl d~ fiec~t'e zi -. fapt,a I Fiecare stol trebUl.'e ."1'1 " 
mal11e mai bine preglitit penlru i c('va dm ~ufle~ul sau" căcr lI/1mal. s CI creat I,n Jurul Instl~u/lel noas- b~ma - ŞI realIz~l~ea. el: Cra-' organizeze o serbare d'~~~ 
lupta lJlelii, cu un precis sl'ml de: ((!!ot/el va Isblltl să Creleze ceVfl dU-II/re, este dllltre ale ITICII lavorabile. cItmul pentru strajerl ŞI pen- It' . l' d . . I,i 

I b·l C 't I " R l' - '1 ă" - t .., i ~ 1 Ini cu co In e, lroZl, p" J] adaptare la mediul inconjurălor şi \ r(l 1.. uvan ~ "nu ?ot , ",e peste i e~ I:arr e str .1~reşll, .acolo unde \. ru aC~l CB:rl sau ncadrat 111 j r .' . 
CI/ convingerea crista/izală in Sl/-; lJutenle mele. trebUIe sd Irpsească: e.nsla. sllnt prwile CII Incredere şi I aceasta mIşcare, este un fe- luI, e~c. Pentl u fapta 
Ilet. că faptele sale nu pot avea ca I din .vocabuiarui ~dll. In. el lr:bnie: vi1d~tă.-~ncântare, ,Si'J. li~ siguri că ~!cit p,rilej ~e, afirmare ~ spi- i maten~!ă, se sugerează fr"a I 

s.ngur obiecliv numai conserparea' să, tie. pururea Vie credm/a ca ni-I daca, !CI colo mm pel·slstd. inc<1, să 1 ~tuhlI t~'adItlOnal )'omanesc I alte mlJloace:~Unl 
eului propriu. ci mai ales COleclivi-1 lJ.iC dIn faptele noastre uremelnice nu ZIC neincrederea, dar indifr/'l~Jl- ŞI creştInesc "al mjşCăriLI 1. Colecta Între copii, 
laira dill care face parte. Ccld/ca- III< ~ cu lleputintă. Orfrâte umilirÎ! IiwlIIl fală de stri'ijl'rism, cauza e St!,ăjerii, se .vor gândi la a- I puterile fiecăruia de a:fallul 
nlll i~şit din şcoala sll'<ljcriei lrc-; al' ilie/ura de pe urma slrâduinte-; cd rrJade/e Încă nu s'au vamt. ficli-I cela carI trămd în lipsuri ar t 1 h" h' klslJod 
~ă fie,un om al faptelor, al faptelor ! 101' sale, e~ (_rebuie să Ir~acn p~sle 1 vi/alea comandantlliui care a ŞtIUt 1 pr~mi Cr~ciunul CU bucurie e, em~e, aIl~e ve~ ,1 lIt'i la 
Izvorale dintr'un puternic sentiment elc cu semnalalea omulUI superIOr.· să pună ceua dIn sufletul său În tot I mIcşorata. rate ŞI numaI umtal1i Ih' 
moral. care să-i couârşească fiinţa. Care iarlă dar nu se lasă iIllimie/at,! cu'a ce face. nu poate riimâflea nr-I Pentru ajutorul şi fapta pot vor colectiona îml~ IU 

Cultul '~lIncli care imobilează Sll- C~:n,(lndClntlll străjer t~ebllic sd (ie I obs~rvati'1. Să o sp,llllem )(1/"(1 i~-I bu nă de Crăciun, străjerii mi nte nouă şi bani. ~Ior. 
Iletu/ ~I păs./rea::ă Îlltr'o elaslicel a~lflcal. asupra faplrll~l cel o ace.u-I cO,nJl~~. mun~a s~rc1Jereasca trebllle dela sate şi acei dela oraş, 1, 2, Fondul adunat di~ Puti 
pr()spetlme vlgnarra trupească ll'e 11(. noua cum este mrşcarea straJe- I de sluşurală rn vaml tuturor, ea nu I grupat' 'b' ~ t b ~ '1 ă t' d ,!!;It' fii 

• ' -. ~ , v , , I l' . ~ 1 1 pe CUI un, vor Cau a an. mp' l\lrea arufi;~ 
bUle sd devie principiul de via/el. 1 Wsca ,memta a schllnba radIcal o poa e I o lumIna care arde sub ob ~ '. • ~ . Jo 1'('(' 

t'w·e. sel illsoleasră pe străjer În toa- mentalltale adânc fnrddiicinaU1. fn: rac. Ţelul fndeplîrtat al sfrăjeriei e o sa pr~actIce datmele no~stre ,va f:ce l~ p~eaJma ~j~lîlat( 
le faptele sale viitoare. Or. această sull~tUI lTI~sselor, cere eforturi pe: tr~ns/ormare spre mai bine (l salu- umbland cu steaua, cohnde,; JIUlUI sau In ZIUa de ai'â, EI 
schimbare sllf/etească. aceastcl re- e~l'l numai. o voinţif ~e tier anima-; Iru. Să nu uitilm că acea~Iă sChim-1 plugUŞOllll, semănatul, sor-' Impărţirea darurilO!'~, ~i i 
naştere spre o noud viată mai (c- la de cred~lla tn Izbanda cauzei, le l' b(1/,~ la (atd se foaie reall:::a cu o zi cova, etc, Pregătirile se vor I pii se va fa(;e in cadru~i df 
cundel, mai potrivită vremll/'i/or de poale des/antUl, De aceea. când in- mal curând. pnn o colaborari' il tl/-I face numai in ziua de Joi serbări cu datini de o~le do 
pre/aceri prin cure trecem, se oa- i c~ pe o aC/lUne. trebuie sel-şi mobi- i turor. când exemplul dat de sfo/! .. : . . .. Je:! go 
le reali::a numai prin formare: de huze toate forţele sufleteşti. să 1 9ăsfşle imitat ori la cei mari. ! pentru ~ n~ s~strage COpIll I Iar .la faI~IIll~e sau OOJ:l1'ă ~ 
deprinderi inci! din frageda tinere- porn~asc~ la ~rum cu sigl~rallta ,a-I I~a/' ca,/itălile~ pe cari trebuie S(ll dela Obhgatl~Um,!e şC~laTe, i mal in varsta, . d,a~ur}ilă IH 

te, lată rostul primordial al slră- nwllll car e ştie ce vrea ŞI are m-' le llIdeplll1easca un comandant sunt a) Se Vor Invata cantecele, vor duce la domlcilIu ~ l 

jeriei de Care se fnlifnfuie ca o con- CI edere În puterile sale. S'a spus I prea multiple, ca analizarea lor să poeziile şi dialogurile nece- tre străjeri intovă.ră( I r 
secintă. logicd toate celelalte teluri I Şi, dl:ep~ c~lVdnt că striijeria este o! se ~oală epuiza În cadrul unei vor-I sare. . comandanti. DeosebillQ(hlf'li 
~l! c~r! le ur,,!ăreşte, Odată ee am I cledl~ta ŞI un avânt, Cum [)a pulea Ibm ocazwnale. Am tinut să SChiţCZ,' b) Confectionarea stelei, (easta, unităţile stră{IlII'U 
Isbulrl să realizăm acest spirit nou atl/nci .un, comandant sel reuşească i doar sumar, numai câteua din ele '. . . I " . .;r dl'sl" 
h~ SâllU~ tineretului nostru, ne-am in actlU~l/~ s.ale, da~ă Înainte de I pentm a arăta rolul covârşi/or pe, buhalulUl, c~prel, soreoveI, v,or aJutOl a pe nevo,Ia,I,,, ind 
0Juns Imla. Toate Scopurile mafe- foate lUI f, lIpseşte msufletirea şi care-l are În mişcarea 1I0asll'd stră- t programe, afIşe. Ilimente preparate Ş1 CU

j 
.... 

riale pe cari le urmăreşte strdjeria avânful. jerească tocmai personalitalea co- I c) Se va pregăti serbarea de lucru cu scopul de . ~I In 

culmincind ffltr'o preocupare c~ns~ Nu! Nu putem concepe un comU1l mandantului. Dela felul lui de a se datinelor de Crăciun ce se va I ta la aranjarea lemn.rollur 
lantd a tuturor pen~ru prosperitatea d~lIt Care să n~ tie În ac~laş timp compo~la, şi a ,munc!, ~ep~nde. to- reprezenta in fiecare locali- <: l[!'ţei, a casei, etc. I~ t~'~1 
ŞI inăilarea salulUl. vor urma fn ŞI un mare anrmator. anrmalor in tul. AZI cand VI se dlslnbme dlplo- tate St 1 '1 ta!(,II~11I 
h ' f' d' ' 1" f '" d' '1 1 d d" o un e vor rapor , c rp Iresc 11I această 1I0uă menta- pnma Inre atu e acel cari sunt me e e coman an/I, ca o confor- I d ~ " .: 1 în , 

Iilate formată prin o slăruitoare colaboratorii lui de fiecare zi. Este I "~are În funcţiunea streljereasc<l ce i .) Se va repara îmbrăca- glll~lle respective 1.'eZ1:. i-au : 
muncă de fiecare zi. unul din principiile de celpelenie ale VI s'a încredintat la absolvirea cur- I mmtea veche adunată pentru ob~lnute (sumele ŞI Il1q T 

Tre?l1!e să recl1noaş~em cd sar~i- adiviteltii strelje~eşti. Nu lucra nici-I s!1lui. gându~ a.~esta trebuie să vd I copiii nevoiaşi" lele împărtite, nllmăru!şj l'~'(' 
~u plina de .rilspunderl pe care Ş!-O odată, de u~u.',slngur. comandanluI

1 

sfră~ată toala f!/nt~ .. Un comandant e) Se va confectiOna sau ajutaţi şi eventual fot~. oii 
la aSllpră-şl comandantul slrăjer, trebme sel Inltreze pe camarazii lUI nu-şI poate indepllfl! chemarea nu- repara mici jucării ce vor fi r ,'ntru a putea fi tOlf 
este una din cele mai grele, Munca in toate secretele actiunii sale, sl!' mai pe jumătate. El trebuie să se împărtl'te ): ~ + ~ • uf~e iar 
1 'i b' :. l' li' t t ' - 't l' . ded' e " . 1 • î" pc Intreaga \ara ŞI P '1 UI re Ule Su le o muncu de 'Ie- s a orllrceasca /Il re e ŞI aceştia o IC m!SlUner sa e In nlreglme. C . " .. ,iau fOl 

Care zi, de fiecare oră, de fiecare perfectă comunitate sll{letească, cc'llltdnd necontenit să netezască la- . U aCOZla CO~lndulul, s~e- Lf'glunl le vor in~of,:jd {' 
clipii. Se tnşl'Cl!ă amal' comandan- Planurile de muncă sd nu fie /ile cunele pe care le va constata În fe- ICI, pluguşorulm, etc.; străJe- 'foarte despre acti"vltll!' Of 

tul care crede eli prin acti!1itatea de I ingă1benite scoase gata din serlar, lui său de-a munci. El trebuie me- rii se vor duce la casele ne- judet, pe cari le vo~ I~an': 
Joi a fi1cut tot. Deprinderile izvo- \ ci rezultatul unei chibzuiri in co- r~u si1.-şi controleze activitatea şi voiaşe, azile şi spitale, lăsând lu Comandamtmtul J'r~llI' 
rese dintr'o necontenitd ciocnire cu Imun, Raportul dintre comandantul. dIn neşansele fntâmpinale să scoatd acolo pachete sau plicurile Tiî.rii" din Bucure,D J

o
elille 
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