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Iialea românească, intre Imll n,c:r(1f il plc:(of în IJnÂorlo 
Prul SI Nistru ~ 

lI",nR~llItl- cUpfle in rar(\fodată prea mare vre·unuia Sumbra poveste din Oradea 
rostite cuvintele spu- ! dintre noi. I " 

)'fajestatea Sa Regele: Basarabia nu s'a mentmut! Intr'una din serile trecute,: ri.a de cartier nu poate fi l Rs:stenţa sociali de astăZI. 
n, la Chişineu, cu p';_. şi nu se menţine românească sotia lui EmU Mer~ femeie; brăţară de aur, iar rudele in- ; ştim. bin~că • muncitorU, 
sărbătoririi Botezului prin sofieme politice, ea este in floarea virstei, mamă bu- f depărtate nu prea vor a şti; hmctlonarJl particulari, pre

i printre soldat~i românească prin dovezile, tiP nă a unei fetiţe d~ă~~ălaşe şi; şi. cunoaşte lipsurile nelerieI· i cum şi e!i de stat, sunt asi-
Basarabia. trec - inru'l· cât de vechi, pe atât de elo., a unui sbu~dalnfc balat, a fă 1 tea familii. . 1 gura~ oficial. Ii aştea~A, o 
- in cartea permanen-l cvente, ale istoriei. '. ~at eunoştiInţă cu mo~~ea 1 Obsesia mortii cere dova.! penSIe, iar In caz de boală In 
adl'văruri naţionale. "Urmele marilor' Voevozi, In f-:lul următor. 'pregatind; da siguranţei ei. Soţia lui timpul lucrului, Statul le 
fo~t o cuvântare cir-Ila C~ta.tea A!bâ, Hotin, Soro- parca un lucru !!o~podă}~sc,: Emil Merck vroia să ştie că plăteşte medicamentele. 

I ca ŞI câte altele (a spus Su.: a astupat .coşuI ŞI Jt incarcat i se va prăpădi odată pentru Familia baza formală a 
veranul) sunt pilde vii ale gura sobei cu manyan. Co- totdeaunA. Astfel, CU semnă.. • ' . 
acestui trecut şi sunt cheză. piii, prinşi de somn, intrase- tatea caracteristică celor ce statuluI, e bpsftă de ajutorul 
şii sigure ale viitorului. ră de mult in vise !:ii zâUlbe- calcă prttgul negru al v!eţU, său. Ce face familia In res

! "Cetăţile care au fost, 'a- ,lui nevinovat le pluUa încă de apoJ, ş!·a deschis vinele I {rişte, părăsită şi dezorIenta
cum veacuri, strâjuitoal'e pe buze fluturând, cân'! fu- mi'n'lor tU briciul lucIos,! tă, lipsită de mijloace, ca de 
efective ale unei gra,nite, - mul fatal ,?l ~ărbunelui mce: Sângele ţâşnea ca ~tsperare~ : pildă, familia lui !Ierck? 
in sufletul nostru ul tuturo)', pa să iasa din gura neagra ei naivă. Cele tret făpturii 
şi al celor de aici şi al celor a Instrumentului de tuciu şi s'au StiJl! fără a fi tulbura te l' Cele trei cadavre D~ vor 
din alte Păr.ti ale Pă. mântu- , moarte. . . câtuşi de puţin in nevinovă- şti desigur să răspunda. Tă· 

,ltti româ P_t'~c tre-bllB ~i!.J 1). ! Sotul o ~ărRsI~'! '.. dp. lunt, ţia lor.. ' . _. ..., ceJ:'ea loJ' poate fi {MĂ Mmni 
1 semne astăzi strajuitoal'e 'p.entruca ~a plece ID ~ng~. i ' j ficatlvă. Orice ajutor 'pe care 
mor~le a ceeace este şi va fi ,ll&. MAeseria femeiei nu .mga- I O In'rfbare am incerca acum. să-l dăm, 

i veşlliC românesc", II duia Insă o viaţă sufIcient I I I Măcinate în parte de vre- de liniştită pentru nevoHe 1 Despre reforme sociale s'a I va fi desIgur tardiv • 
. me, bătrânele cetăţi ale apă. coplUor şi ale casei. Crof~o· vorbit mereu. Care e oare 1 • Petre !3oldur, 
rArli româneşti din Bas~a-I~~~~~~ 
bia Voevozilor de altădat.ă I 

!S~lnt. ins~, ast,ăzi, mai p,uter- Mlrea Britanie. 'Pentru bl-rur-nta-I mce decat oncând, mal df' antreneazA mal multe 

Ret1eJeCaro;aI"-lealr;Z~~!I~~!~:\~:~:~r ~~~~~~l~ mii de aViato~i , CQ' mertulul· roma-nesc 
. 1101'. Nlmic pe lume nu poate LONDRA. In cercurIlo autonzate 

ă. ci O profesnme -1 clinti o cărămidă măcar din se precizează că planul de antre-
. ! o mArturi.sir; a trupul acestor bastioane apă naml'nt pentru aviatorÎi din Austra Incepând CU creştinească, perativ al vremii şi mai ales 
t msuş, ExprImap~ rate de insăş suflarea eterp.ă lin şi Noua Zelanda a suferit oare I slujbă de pornire la drum, ~n caută să vindece un neajullli; 

atâto!' .gen,eratll! a Patriei. .•. ' care modificări. Astfel, a\·;.atorii prezenţ~ unei nu~eroas~ a~i. re~imtit ele toată suflarea 1'0-
> p:ntru mentll1;Iea in Intre ,Prut, ŞI NIstru, ca Ş! l' dinAustralia şi Noua _Zelandă vor! stenţe ~l ,cu .nădeJ~e !n ~zban manească. .' , ".,: 
,omit~esc a pămant~.lui între TIsa Ş~ Carpati. ca ŞI fi pregătiţi in cea mai mare parte I da unel ,IdeI mari, ~ a mau·1 Aeum tU hbrărh"! ŞI furm· 

101 I Domt:lUl ţăru a Între Mare ŞI Maramureş, ce- ,.., . , . I gurat prImul magoazm al co· l turi de birou, mai tâl'ziu cu 
poruncItor al tre· tăţile acestea abstracte, da-r 1 pe te~ Ilorll~e ace~tor. domm:o.ane ŞI loperativei asociatiei licentia-I manufactură, apoi cu repre

, nos~l'~ cu .prezent~ m~i de neatins decât ol'icari :numal o part(' dm el VOI' f1 mstr1u- 'ţilo!' academiilor comerciale l' zentanţe şi încet, incet cuce. 
lllflexlbIlă a r-.;eamulul, I'llte t::Măţi pentrucă aflate iti în Canada. Clind planul va fi I din România. rind toate compartimentele 

Il. cu celelalte pro- în inimi. suntstrăiuitoare în plină funcţiune, numărul piloţi-I Cei 475 actionari, toţi li- i de activitate comercială soc. 
allate, ~tăzi, intre ale eternitătii· româneşti. lor va fi zeci de mii. 1 centiaţi ai academiilor ca· I Comalaei va aduce CU 'Sigu. 

Româmei, Basara- O eternitate, care nu putea E t b b'l ă hi d' . t ! merciale, oameni cu carte şi " , , . 
o, regiune române~- g-Iă~u! mai limpede. şi mai se pro a ,1 '~ c a~ .m .~,ces j cunoscători de fiecare zi ai l'anţă ~ ozomflcare, o aerISI-

~ntl'U păstrarea căreJa. autorItar, decât nrlO cuvin- an o pa11e din el vor fl tnml,?1 pe vietii economice româneşti, re pe cat de necesară, pe atât 
Jertfă nu va părea nici tele Domnului tArii. I front. au hotărflt să muncească CU de aşteptată, a întregei vieti 
"'~~~~~~Q(jjJ~~KH~go~I4Hl~MH~~94iIQ4il~~~~QQ~IG~~~Q~ folos şi mai ales cu reale re- economice româneşti. 

Tăria~ tării •. unirea, noastră 
zultate pentt:U· ridic,area co:. Pe drumul pe care au por. 
mertultU. naţiOnal ŞI inscăt!- nit tine i' l'nt' ti ai aca-
narea lUI la locul pe eare II ' r 1 lce la 
merită. demiflor comerciale, au pă-

Sa Re,gele,- Marele"ş~ obdrşia lor - esle un g~nd care I cuvdntul pe care Il rosteşte, în vor- . ~ste· un inct'p. ut îmbucUl:ă- şit cu dreptul şi .Ie ?orim din 
cârmUllor al, neamulUI mămuncefl/!. an de an ŞI 'care pe ba pe care o rifspândeşfe şi {le CCl- tOl, este un început ca~e tI e- tot sufletul o Izbandă cât 

Idc~/ fncd un sărMtorelnic zi ce trece, din bucuria de a vedea I,'e o adrcsearct ţării şi pOP9r1/lui bue s~ne îndemn.e ŞI care mai frumoaesă şi cât mai 
PrlnJre ostaşii care stau de cdse tmplilte,te" ; . I romdnesc. deschH;Ie com.ertul~l' auţoh- rodnică .. 

la hWar, Da fn adevdr . uni""a tuturorl' l Mărturisirea pe care Suveranul a ton ol'lZontUl'I noUl. lummoa D ' 'd ',' ' 'ld 
- ., n " : . i r d ." easemem onm ca pl a 

Jfdntd a pogordrii Duhu- unirea pe care ceasul greu tie as" Iăcut·o la Chişinău, gândul pe care se Ş p me e prOmISIUnI. '] li. r 'tă d ât ' 
. şi a Botezului Domnului, i Mzi o cerei se tnfăptuieşte, pentru I·a urmdrÎt cu aidta perseverenţd, Fără rn~.oială că Asoci.etatea, 01' S I.e ur_~a .: c m~l 
. no,t/'U a lJorooit cu 801-: apdrarea JXlmdntu/ui strămoşesc, an de an, de a uni "puterile romd- ,,,ComalaCI t va în.tampl~a în I mu~U .dm cartura1'l~ noştrI, 

granita de Răstlrit, t i- I pentru apifrarea limbii sfrdbune. a neşli _ oricare ar fi obârşia lor _ drumul, pe. care ŞI l-~ Dt O?V-~ ,cu wbu'e de neam ŞI de ţară, 
un cuvânt de·imbdrbdtflre neamului, a liniştei şi a cămrnuIUl.,. " s~.I.P~lCUlgă, şi "neut~tl ŞI ~ 
Iln;tll'r d t fă '. .• '- t . 11111' un smgur mănunchlU. intr o pIedICI Dar cu atât mal fru-

y e a reSa 1'11 f'·!fi-, nas rfl. '1 ' • , ",' ~ 
n~ romdnesc, '1 N' • fă" d Il â _ , singură vointd şi (nir'o sing!lră ha- I moasă va fI biruinta: cu atat! • " 

. . . OI .. nu ne U1 r~m, nu es v r • ă d .,! mai demnă de adm1]'aţie va! Ati" semnat ee .aascultat mif1"urISlrea ş1m inzestrarea oştlrei noastre' in- ! t r re, face ca tara sd fie asttlzi I . , . A • _ . 

1. t'I'" . . ". (1 ~ â i1 t '1 • "ti' fI Izbânda, atuncI cand acestJ 
, 'ta, reprezen a~tl or m~- trl~n Spirit agresIv.,. CI vrem sd. are, sap n pepll erI e CI' ŞI S '1 tineri entuziasmati şi întele- b nur.- Dt " 
e n!ce, ca~~ prin autorI· trd'm În !mnd in.telegere, in fr l1- priveascd cu încredere, cu linişte, gători ai realitătilor economi O 

ou subllRlal bunu.l t~ai ,cască co~ucro.re, ŞI cu popoarele tn 'dar cu bărbălie~ ziua de m&ine.:' I ce româneşti vor ajun~e să . , • 
·intre nallunea, maJo~ l'ecznateşl cuceI cari sunt de mUI-I' . AtI r 1. I ' ' 

lott' 'I-lt' ni 't ' • tI' l' , In unirea noastră, sfdfnlreaga rstăpanească lntreal?!t pu sa- nzes rarea ·,celw 1 co acUl orI al r ve eatUrI n re el·' , , , t'" , 
.-·~J,'tJh'_._ S R ~.. . ,: Uirie a ţării, in puterea de fnţele., tIe .a VIe n ,comerCIale. . " 

lS/e. a cgele a cu I Grl]a, permanen'd~ dor nefnfrorn-! " - , 'ŞI este hIne că oam('lll ca ~ "., 
Il. la ari,'e pe 'core M-Jegtatea SaRt'-- gere .a. neamulUi, consfd VlctorlQ de, • ~t't' ro 1 tArm a tel 
A_ , '. I '" ~J' , , . , , el. pree-a J 1 In a e comeru-

1 
_ 

r!;;td al. UnI.rIlt luturor pu~ gde o pune In' stuJ"~ 'naltelor C~ mdrne ŞI e:erna iloa~trif stăpânrre a lui, cunoscători ai tarneJOl' 
dneşll._ oricare ar fi mandarnente ale ,dru; se vede In pifmdntului strdbun., " 1 economice. desluşesc un im-~~OG 



2 l'aO.~OL DB VBSIf Duminecă, U Ianuarie lSt 

1 f ... - - Fericire? I D OrJna"IUDI - Soţia mea are un obicei·urâi, 
Intotdeauna md fntreabă, unde mi1, Cu vaporul sau cu carul cu boi lor, joacă un rol important 

Ruinele Angkorel 
cita câteva exemple, directorul Ope duc, ! poti ajunge la ruinele Angkorei. si- sea se poate ve.dea venind ~ 
rei romane, George Georgescu, a ' , d b _ A mca nil md intreablf nicio- tuate in fundul pădurilor \'lrglne rinaj compus in udişti zeII; 
dirijat În Capitala Germaniei, 1'1- l ' dată_ : ale Cambodgelui, una din ţările ln-! vin să viziteze acest telIlpk 

suma de Lei 30.000, in calita- larmonica berlineul,. in timp ce f _ Ce fericit eşti! ! do-Chinei franceze, Râurile ormea de o mare frumuseţe, unde a' 

Măria Sa Marele VoeYOd 
Mihaj de Alba luUa a donat 
pentl'u Inzestrarea Armatei 

te de Senator de Drept. ! Wilhelm Furtwiingler a'conccrlat _ Da de unde! Ea nu mă fn/rea ză intr'adevăr mijlocul cel mai de: regele Siamului, ChulaJor,. 

I În ZI1rich, WllItcrlhur şi Budap/'- , • li ţ , ă d k. . 
• , lI' 'lh r f bd unde mă duc, pelltrucă vine cu seamă de, transport In aceast 8- construise O cas e -mbJij 

'" .. sia, wr I elm nemp f În Bucu- ' 
Biserica S', 1\ Icolae pe Hom;>r- reşti, Braşov şi SOfia, Tot aci este mine. ră mlăştmoasă unde domneşte p:t- tru a putea petrece noaptea t 

f 
' d' 114dismul. Dar poţi să călătoreşti loc sfinţit. 

berg În Frankfurt/;\ /.lin, ulla 111- pomenit şi schimbul internatIOnal Tot a mal r~mas ... -
&oi fără pericol, imunizal de chinină; Angkor Thom, foslă cetati, 

Ire cele mai vechi biserici, cldditif de concerte, În cadrul ci'1rll ia pând 
D-ntlI MI'tl'Cl< are o soţie r"'" ar- Comisiunea Paludismului dela So- 15, se găseşte la câteva zeci! 

I 1 1 13 1 fii t acum s'au dat in Germania clile un H ..... -in St'CO II (1 - ea, Q os n.:cs ra- t '1 J "1 ţă<1oasă, cicălitoare, nen'oasă, cu deta,tea Naţi~nilo, r" prescrie ca prt~ lometri de Angkor Wal. I 

1'" ' I d 1 t a concer ungar, spalllo, ce I ŞI I a- <> - d O TI f 
u cu UIl SiS em e c opo e, care , " ,," un cuva' nt, insuportabilă, M,edicull,'entlv O d,oz, a ZIlnică 1.', gr,arne lom al'Op,eră ~ supra a,lă dt • ' , lwn, \a mal urma in timpul IernII,". 

fost llIaugurat de CrăCIUn. EI con-, câte o seară cu nwzicieni dOlIUi, susline că temperamentul ,el pro- 1400 ~e ~llln~nă i~ tot tImpul st'zo- ~ k~" cale e ~n !ntreglme_ 
stă din 35 clopote - cel mai mare româlli şi bulgari, In afară de (1- vine din cauza pictl'elor dm fiere, I l1ul1l1 frlgu~'llor: IRI' pel~tru , trata- J~Ult~ de un zid, 10 parte, Il 
cântere~tl' 6,W kg, iar cel mai mic I ceasta s'au organizat in cadrul a- Femeia e opera.tă; i se scot pie- 1 mentul unei crIze propriu ZIS - o ŞI adaposteşte rumele mal 

Y I trele. I doză zilnică de 1 gl'am până la 1 palate. Pentru a-şi face un 1 

a ":g, şi poatc fi pus În functiune, cordlllu,i c,ultura,l, incheiat de Reich ' 'd 5-7' , 
1 i 

Peste dIva timp, medicul în-' gram 300 de chmină, timp 1.' prm vegetaţia extrem de lUI 
d d modelul {Iec/i' al Ti'fr:lo,. de ('u nat'llm e prle ene, concerte cu I d 

up ~ ~ tineri artişti străini, Aceleaşi posibi I:Îlneşle pc' soţul bolnayci. zile, " ,tă care omneşte, peste tot '" 
Jos dela o masa mlc(l cu mâna. 111 l't '1' tI', 't' " i' t' __ I':i • cum 1.' acuma soţia d-tale? 1 Angkor" at (\\ at-templu) ŞI An- bue să te serveşh adesea del , lai slln o erI e ŞI IIU',' I OI' ar IŞ I , 
afarii de acea sia, el mai posedă un germani in slrdinăiate. _ De domnule doctor, pietrele îi ,gkor Thom se ridică în mijlocul u- Se mai văd aci statui mărri! 
automat electrIC, in care pot fi ill- • le-ati s~os, dar fiere tot a mai ră-, , oei :vegetati~ luxurÎante, In prim~1 I zentfind animale şi riguri 

t 1 D I 21 I lin mas intr'ânsa. dommă budlsmul, in cri de al dOl- . dare,. Il 

trodllse diferite slIlul'i cu no e, nea pft:r':~k~r~h~:rmI5(h' It'a _ brahmanismul. Angkor \Vat,! Angkor \Vat şi Angkor TI 
lt'nsitaiea sunetului poate merge dt' Săptămllna internatională a spor IDtre solJ _ nllmit deasemenea "palatul zeilor" fost construite de Khmerl, 

1 'f' i o până la cel ' d' , l' ' I t' C b d l' la ce mar 111 p an i tuilli de lamă, cal'e se \'a ţine, ca I _ Ah! Ce fericiti eram a- Sl' cO,mp~llIe II1lr ,o ga. erIe~ ac~pe,:- i pop~ a le ,a am o ge ~I, 
mai pulernlc forlissimo, în toti anii, intre 27 Ianuarie şi 5 ' lea asta' tă, dmtr o curte mtel'loara ŞI 0111 donllnat tLlnp dr secole mtrt' Icum un an pe Vlcn. ", 'd" d S' 

Februarie la Garmiseh-Parlenkb', i _ Costel dar acum un an pal,atul propriU ZIS, CO~Stlt~lt In gllJlle o('upatil c. l~m~1 a~ 
~ , ' , I , .' trei terase de formă patrata, a~e- o parte a Indo-Ch1l1ct It 

Schimbul cultural Între Germania chen, se bucura de partlC'lparea SI- nICI nu ne cunoştcanl, ; t t It '1' it t fi 1)' . f " a "" t- c, , ' ~. , IT' d' ' I za e una pes e a a ŞI Im a e c- . !Il ne erlClre ,C.,,,5 a VPtI' 
ŞI .tiirt/e ,neutre se face, dupiJ. Cll~~ gură a opt laTl, ŞI anume, in afară - ocmaI ala, carc la o galerie, In aceste galrrii a drgenerat foarte mult d:: 
l'clese, d~n programul maJ1/f~statn- de Germania, următoarele: Italia, Gemeliff l!;c intftlncsc cele mai frumoase ba- de "edere intelectual si in : 
lor dIn lar'na 1939-1940 mOI aclw I ,.' ' ' " . d d ,1, ,. , , d t" U 'ă' d . .IugoslaVia, Ungana, Bulgaria, Ro- I 1 ti en cu 50 sorehcful"I rt'prezcntan ansato,l- nlul al'tlstlc, Dar se vor adrr .. ' E 
ca mClo au, n mare num, (' " ,. ' - one e, aş gem t' ' â" , lefanti Partea" " 
reprezentatii şi concerte cu artişti: manIa, SlovaCIa ŞI Boemla-Mora-, r ta? i re, Igr~, ~ 1111 v ŞI e -, ,', :, totdeaun~. cu un sentlmen! Ii 

, , ,', ; , " a y ,cea mat mătata (' constlhllili dm 1, .. ' 
străIni precum ŞI cOllferlllte de ale! Via, După toal(' pI'e\'cdel'lle \'a "C!lI ! - Am fost pâna eram 00· I l' tâ d 1 d l' I n\'I~a\le construct"le serub S, .. '" ' .. oII _ i scu ptun reprezen n egen a UI ' 
scrlltorl/or ŞI oamelF/or de ştllnla şi a noua ţară, Nor"egia, PI-ogra- pUI Acum ea e cu 6 am ma : R ' în care n al'mllta lIallu- I ne-a lăsat, cu toat1i ril are!k S 

•• • r ,.,. ! alna"ana, ". 1 (! 
striflnl, fl~III'ează pe acest fro[lr~m: mul săptăm:lnei cuprinde ('oncul": tânără decat mine. ~ I man, 'consiliei' al regelui mai mute- actHalmrnh~ in ruine (92), . 
Pe de alta parte, llumeroşl artq;/I, 'd t'" tI' d h I ~~g~~~f.,lQQW 1 , , ..., ' suri e pa maJ ŞI ma l' 1lIJ'l C o-! 
mUZlcantl, scrIitOri ŞI savanti ger- , " I ~~~~~~~~ggQg~Qf.iI.QQ~QQ 
mani au intreprins că/il/orii În c~ey pe .ghlată yil~ Stadl~nul ol1m- nilzbuDOfCb unu ... 
străi/li1tale, iar allii sunt fll pcrspec PIC, ca ŞI alel'garl de SkI, slalom, • AcademIa Română acord 
tiud sd intl'eprindă, Astfel, spre a 1 ştafetă şi salturi. (rtdltor j a stă z i soeiet.{:ţţii "Leag,ă 
~~~~QQOWQQ~gQ~<;:#~O, o femciă din cartierul Co-ISfânta Ecaterina" premi 

BicIcleta si .. a reC8păIat insemn8tatea ~~~or~)fi~~a ca~ale;~~ v~~t:;~ar~! Ma vrogheni 
1 I ' 1 'd' E . d' 'd d' ' , } , sumă de bani lucrătoruluI, d b' ~ I ' A 1" d • I n ce c mal mu te tărl In .UI"O- \ gan ŞI venm In Sep;JCIU, pe )1- S' Li. . t G 'aţiei nI', I Cu o cose Ila so emntlate, ca- 1 sa li e SIH'c,3CO e 

pa, după cum se ştie. circulaţia de ciclelă. ,tOlan ':Ie~e ins ~'. 1 'Voia s'o: dt'min Română va re\uue Premiul I ~i cinl:'matograf spre, folo~, 
b 'l" 1, f d I D 1 f l G' i v 118 lHl t:iI'C 1 SR nu ',,[ l' S ' - '. 1 - 1 t I d' , '] au tomo IeşI autouuse a ost re 1I- e a t c ,ermama a 3"1It nea " . ă ! h ayrog Iem, .ocleta\u ".cnganu 1 tUl'or sa e 01' iIl lur, ar sv:: 

să, In urma .actualului război, iar: înainte de război o circulaţie de bi I recuno~s(', ...' ă' _ d i Sf. Ecatcl'ina", ca răsplată pentru I debuşeuri practice celor mt 
biciclcta şi-a ,'ecăpătat îns('mnăta-! putut să fie considerată p:-i!ltre tă- Lucra~orul ,StOl,~~ V ~~n ! 0perH de dco~ebilă valoare -:ocială nici, a infiinţat şi intreline ••. " d 
tca ei. At:1t în oraşele mari, cât şi : riie cari posedă c('le mai multe hi- că, fe~ela ~,a~orm~ca ~U-l ll~a ,'Îllf:1PtU ită de această Instituţie, cunul Ministerului Econom' ;f , 
pe sa!(', acei cari au umblat până i cicIete, Făcând o comparaţie cu al- POH\~a ~ banll, s a ,lI~,a] m~t cu Leagănul Si. Ecalerina este o pil ţionale, două ginmazc in/.'/71 

în, p,'ezent cu n~~şini şi-au, adus ~- I te ţări, g~s,im Ger,mania in rrt~~tea ~_ stIcla cu c.reollll.a, PlleCZ~~; 'dă a (~Iului ,cum, se ~mbi.e, pe t~I'e- pentru frte şi băieti, la r '!~~I 
minte de un miJloc de CIrculaţIe, tutUl'or tarilor, prln cele ao llllhoa- tandu-se deblto~rel s~ d t : Ilul aSistentei. mllostlvema parl1cu- de Targ, "j 

care, in ultimii ani, li s'a părut nu ne biciclete ce le posedă, Anglia po l~ l'efu~ul de a-~ plătI fa 0- : Iară cu ocrotirea Statului. Soc.eta. Cu nos('<\nrl toa~.' aceste r, :".s! 
!Ilai un obstacol in circulatia obiş- sedă ap,'oximativ 10 milioane, iar rIa, S~01~n a vă] sat cor l~~- I tea a fost intemeiată în anul lK97 , amicii. c0l<lhoratorii şi oe " J 

nuită, In Gel'mania mai ales pasio- Franţa 8 milioane de biciclete, Lu- tul ~tlcle~ ~ peste. mară a ~-: de două doamne darnice gospo- i Leagilliului SL E('aterna se' "cu 
Mţii şoferi sportivi au regăsit în find in consideralie cifra locuitori- meel, strlcandu-l toa mal-; dine, Ecalerina Canlacuzino şi fri-! astăzi rle o ră~p[ClIi!l bine:!" loM 
bicicletă un mijloc de circulaţie lor, găsim, fără îndoială, ţările de fa. ~ na Ghica, Cll sro ')ul de a combate i Cu .'~\ndlll la ('ei m!i2 copil ;indl 

care este ieftin şi destul de rapid, .ios şi Danemarca, printre ţăpi con Evident s'a iscat un enorn~ I mortalitatea înfa~tilă, incepândl1-se i mar:;C', salvati şi îndrumali: ro fi 
Cine tre~e alent pc străzile Berli- i ducătoare in circulaţia cu biciclete, scandal care abia a pU,t u~t fI cu infiintarea unui adăposl pentru II ccastă societate, îşi aduc 1; c 
nului, poate să observe zilnic per- : ,BicicI~ta a fos~ şi, este pentru 1 curma.t la circ. respectlva. i c~p!i suga ci găsiţi" ţ),ărăsili sa~ <le {:u\'i!1lt'l~ prin {',ari ~r~\ i,:ebl sonalită\i mai ales din lumea fiI- : Germania UI1 articol Importa:1t de ~wg~~~~ facand parte dn familIIle cele mal I Palr:al"ll Miron Crlste~ li idere 
mului şi lumea artistică umbl'\nd: export. La exportul mondial de bi- ncvoiaşe. Cu palronajul pretios al il vfmta activitatea: ;~~ I 

b
' , 1 D .. d > < I l' ciclete şi piese de biciclete, Germa- Asupra DIS , Reginei Elisabcla, Cu ajutorul unui "Ht'r.unoştin\a natiunei să' 

pe IClC ete. anezll c exemp li' , , ă " 3 • • • • d .. .. 'f ' C i 0/7 , . " nia partICIp cu aproxImativ ()Olo, gl'up c doamne ŞI al carltă!lI par- I plata nobll('lol' cmel car . :mai 
văd ZIIIllC pe străZile din Copen- Se spune că, bicicleta germană prin ..• a lucrărilor Dvs, şi a preocupă- : ticulare, Leagănul şi-a clădit pl'i.: ll'ml'iat şi susţin această 1: ;Jind 

haga pe Printul Moştenitor, mer- calitatea ei este de neîntrecut. I rilor Dvs, se publică adesea in ce-I mui ~avi)ion Cll, o ~apac~tate <!c' 30 I r-reştină-Ol"todoxă şi, să I\I
J

, de 
le 120,000 ziare şi re"iste din lumea patul'l (sau mal bine ZIS 30 I('a- i nuna pe care o merltă su, 

t'!I~~~I~~~,~I~l~~'~~~~m~m!l!!!!lI~.IIJ!!~~!!!!II~-I. ă t' I ' otl'ţe care vă 1 găne) pe un 'teren dănlit de Stat, i mi.siune", , acel 

i
A ~- ......... _ ........ .o. .......... "611 Ilntreag ar ICO e Şl n 1 K' 1 f I <VV'>.-.n.n.OQAOQOOQQ~~" ;Iil , 
,., .'.ai, ta şoseaua Isse e , ' l' '-'----... - .... -~ PA sunt absolut necesare. Dacă doriţi IAtă 'L - I Sf E t ' ')reş! 
~ ~~, ' ' 5 ZI eaganu ,~ca erma, li I d prl 
~t :s să aveţi aceste artIcole, ŞI, n~tI~e, pus sub Inaltul patronaj al M, s, Iar ~ De· 
&;'AI Anul nou vă aducefericire! --! preţioase, ca şi personaht~\ll~ ŞI 10 H~gelui:,colaborea~ă cu, Minist(~r\,lll .rara dIn lln~ io~ 
~~ iA stituţiile dia străinătate ŞI d1l1 ea- Sanătă\II, cu Efona SpItalelor U\'1- W'I! II aşa 
~4 ., I ~ pitala ţării noastre, adresati-vă şi le şi Primăria Municipiului:a în-! P('nll'u Tftrgul de p!'l; '1, ( 
['4 .. pen.ru pr ma oorii tl, . . tretmerea celor 2000 d~ copn, pc I rit din Lipsca (3-8 ), "c vi 
~4 un c â şti g d e ~ D"s. agenţlea ('are ii ocroteşte. Pavilioanele sale I 1940) Olanda a retinut.: ' 
~ 1 O mi-Il-O a n e o "SERVICIUL GAZETELOR" sistematice eu o capacitate de 400 I cum 'n. umeroase stand': , .. ,IIleIC [~ ~"3 Directori: Aurel M. Alicu şi Em, p~turi ş! o _grădini\1i de ~opii. c.on-

I 
va !H'."z('nta un tabIOU,~ G 

~ UiI Sf C shtue, langa Ar, cuI de Triumf., (. a- pl"ct al posl'bl'lităţi1oJ'" .. d P 
,. .l!l Samoilă, Bucureşti 1., str, . onMan ~. ' ••• 
, .~ şezare la inălţlmea celor mal per- mi ce ale ţării. • "" mi '.1 tin 24, tel. 3,16.15. care vA dA cu fecţionate institutii similare din 't 16 •• pllicere orice lămurire suplimenta- strănătate, De altminteri. l'tdmini-
~ şi câştiguri de ~ t t d 1 ' ~4 DE rl şi vă face - la cerere - şi pro s ra oarea e egată a SOCIetăţii, D-

lt 1 m 1-1- O n ~ be gratuite! na Ecaterina Caradja, menţine un 
i?. I ~ rontact foarte interesant cu marile 
~ ~J ~ f?ndaţii filantropice i~terna!ion,ale 
~t ~ ŞI renumele Leagănulul ca lDslitu-
['4 • .1 AdmInistrative ţie românească de puericultură şi 
[4 r r a ger e a 1 5 S -. o de ajutor social este mult apreciat 
~ O A V i z peste hotare, 

(4 18 lan u ari e 19 4 O o Leagăn~1 ,a infiintat coopcrati"c O Rugăm pe ono abonaţU no- de aprOViZiOnare unde se desfac 

B
al ştri, cât şi d-nH comercIanţi p~incipalele necesităţi (zahăr, rnă
-:1 cari fac .reclame in ziarul lai, bumbac, etc,), precum şi o bru 

4 L O I eri-ade S I I t1 nostru, ca dela 101 lei in sus, tărie sistematicli cu o productie zil-a a .~ să nu primească nici-o cht. nică de 2000 pâini. 
(4 ti tantă pentru achitare, dacă Pe terenul cultural, Societatea 

-1:'4 , tl n'are pe verso apUcat un I controlea~i frecventarea ~cola~ă, lu 
~ .' timbru fiscal de 3 Iei şi an· c~ează mană fn mână din primele 

-~~~~:!!~!~!\~~~~(W'.A~~-"""'''A1III'.---'''-'''~.A.~'''~ timbru de aviatie de 2 leI. Zile ale infiintării cu Straja nrii &...;:1-- ... atlllUllj"'lIIIII!Iu, ___ ~ ___ iiiiilliil"~___ ADMINISTRAŢIA şi a infiintat la Centl-ul Nedelca o 

t 
"Oufteil It. (Olont! 

~ DobCS(U Ale 
Afldrn cu piirere de rdu~ 

Il co!. Babescu Alexa, surt~' 
urma unei boli, in vârsta 

';Ui n 
ani. . I " !"r'" 

Inmormântareâ a avuI Oi ''Ij. 

neCG, 7 Ianuarie a, c', 16, ~ ,/~ G 

din biserica din A.rad-O;'" 'Ia d 
condus la locul sdu de 06

4 
" IIIQ!, 

mulţime de camarazi, ru 1, .. !ar, ; 
ni şi CU.Roscuţi. . 



'necă, 14 Ianuarie 1940. FRONTUL DE VEI., 

Dono IC5flr( Redalll orin~a de pat:e a României 
• Printre ostaşii aflati, fn aceste I • , ... Gdnduri de pace" şi "raze de 

C\lriDtele rosUte de Males- i rabeaU şi bucovhaenU. in În-! deasemeni hotărirea Cll care, aspre zile de iarnă, "pe zonă", cu- j incredere", - ială ce minllnat dar 
. Sa Regele cu prilejul I truDirl. libere, ali hotărât ali· I 'ara noastră intelege IIă·şll vintele rostit8 de Majestatea Sa Re aduce un kege tlrmatei Sale, ,4rii 

atuJ Nou şi la granite un· : pirea la patria mumă, infăp- I apere drepturile, fără a du". gele Carol al lI-lea, Cu prllfjul vi-, Sale şi omenlJ'U, In aceste clipe 
I foSt să petreacă sărbă-: tuind astfel unirea tuturor! măni pe nimeni $i sincer a- zilei fllcule, fn zilele CrdciunuluÎ" când parcă pe fruntile tuturor Na
le in mijlocul _ostaşilor, 1 Anii M j t t S B _ taşată ideii de pace. pe granita de Vest, răsund şi a- I ţiunilor nu se mai gdse~te loc de
gă&1t Ull mare rasunet in II rom ora a es a ea a e ~~gO~~ cum ca o fntremdtoare bună ve- cât pentru norii ingrijorărilor şi 
le ţărilor streine. Aceste gele a spus că Rominia vrea I~TREPRINDEimA COMUNALA A . stire. ai tuturor gândurilor negre. 
stăruiesc mai cu sea-l să apere ceeace s'a IDfăptuit l MUNICIPIULUI 'ARAD Ducându-Se in mijlocul soldati- Pentruce ne-am mira, atunci, că 

asupra cuvintelor prin In 1918; soldaţii romAni a. Secretariat. lor Săi, Suveranul a vroit sd de- vorbele rostite de Majestatea Sa Re 
Majestatea Sa arată că pără deci graniţele "dintr'o m~onstreze că, pri~ El, .ta.ra. fntr~a- '1 gele Caro! al ll-lea ou fost primite 
DU se latăreşte CU gin· . d eit" d ~ No. 13259-1939. go se ofliI aldturl de Inimile vae- ca o buna vestire llU numai de su-
si atace, ci să se apere donnţă e pa , upacum 1 ze ale apărători/or ţării; că ei os- !Iete ostaşilor, ci de ţara lntreagă, 
ne-on atac din afară. a spus Suveranul; ziarele PUbllt:Gltune de (OII(Ofi taşii reprezintă, in aceste vremuri, I de toti cetălenii, fCiră deosebire ro-
dar, dintr'un gind de "a- streina trag de aci concluzia Se aduce la cunoştinţa d-/or me- cea mai de seamă chezllşie a secu- I mdni de sânge, şi minoritari? 
are a ceelace este al DO- că România sa va bate im- dici, cd Intreprinderea Comunală a ritd/ii ţării. I Aceştia din urm(l nu aud pentru 

. şi al dreptuI~1 constin· potriva oricui ar pune in Municipiului deschide concurs pen' Fireşte, nu o chezăşie agt:esivă, \ prima oară glasul, împăciuitor •. i· 
prla libera hotarire a a· primejdie teritoriul său, Ro- tru postul medical dela Intreprill- nu o forţil domlnatil de gânduri de plin de intelepCIUne al Suveranulw. 

· ărllor din ChişinăU, Cer· dere, rctribuit cu lei 3.000.- (Irei. cotropire. Altul e rostul putenli-/' Care fşi fmbind toate sfortările pen 
n~ şi Alba Iulia." mân1a este deci sincer insu- mii) lunar. Ii cei noastre armate, tru a asigura tării SalI.", bunul 

llarele din streinătBte Iau- HelUă de sentimente pacifi- Informatiuni detailate se obtin la, Şi nimeni nu putea sil fn{(ltişezc cel mal de pret: Pacea. 
Î1!eJepciunea cu care este ce, dar aceAsta nu Înseamnă Secretariatul Intreprinderii (Str.: mai bine adevărah~1 rost alacestu~ I . "In ide~a de pace (a spus, de CrlJ. 

. romată tara n~ast~ă, "ca- o capltulare aidealurilor na- Mucius Scarvola No, 9-13, telefon brâu tie platoşe ŞI de ~.ufletc tari i c~un" MaJestatea S~ R~ge.'e) am do.~ 
este gata să InUnda o mA- 'lonale, o amputare a tedto. 27-(9). Concurentii sunt rugati a, decât Inlluş DO~llul ţă:11. I rl~ ŞI d~r~sc să ~md .del~ formt'J.rll 

Prietenească", oricui ar I . . i înainta cererile până la data de 951 .. Scopul aceste. oştiri a Mele (a drn ce .n ce mat pufermce, În ll-" _. nului sau o sacrlbcare a n- . ", ~. t S 1 I .. ~ unde cu buna credInţă . Ianuarie 1940 DlrectlUnli Intreprin-, accen ual uveranu) nu este de a I ce~t popor, a unU! srn~[lr manUll-
, Pcest gest In 1918 - scrie I dependenţei el. derii Comunale, 'rdvni la ceeace nu este al nostru,! ChIU, fn care să fie o Singură gân~ 
, IpUdă ' zi~rul belgrădean I Ziarele marilor tări din ,INTREPRINDEREA COMUN.iU[ ,1 : ci este ca, fnlr'un gdnd de pace, să; dire, o sin~urt'J. ~redintă". , 
'reme", - ardelenii, basa-I Occidentul Europei, laudă I MUNICIPIU LUI ARAD ,păzească - hotărftă - ceem'e es-j Ială C/lVinte, ŞI Regale, Ş! Aposto-

I te românesc. llce, Iată buna vestire adusă de Su 
i ~~g~~~~~~~ I "De aceea am ales această zi· I)('ran armatei Sale, poporului Silu. 
,. de creştineascd sdrb6ilorir'e ca să 1 () arma/ă şi un popor, care - fn 

I Bilantul unei vieti active I Cetiti si rispânditi viu şi să adllC iubiţilor Mei ostaşi' fruntând toate greutăţile - sunt a-: F t 1 d U I urările cele mai calde şi o razd de şa cum vrCa Domnul tării: o sin-
., spre actlvltalea d-lul dr. SIGM IlND-,. rOD u e es illn,~r,eodr~,r.e din 8:lfletul Meu sufletll! 1,' gd'•1nrtă",,,g. ândire şi o singură cre~ 

SIGMJl. direclo,.ol fondator al " 
revIsteI .,sA.NA.r..4TEII." l~g~~Q~~~ggQQ~~~~gQ~~ 

~nlul material şi moral al f Şi ca incheiere să nu uităm cit I E -1 _. t - · 
ddlii d-lui dr. SIGMAND-S1G·lmeritele unui om îl elogiem dllPd, courl' e VIZI el ! d(s{iişurate de 39 ani la rc-" cum ne putem fnt'J.1la aprecienle pe 

,,5AN..ITATEA", al cizl"Ui di· ! orizontal perspective/oI' in cdri se S 1 _.A. t 
~ lr ;Qn~alo~' este, eu~dc~tia=ă I proecf~ază, ori ti ~eniv~(ăm dintr'o I U ve r a n nUl 1 n r an şee 

; ac/wa ŞI opera unUi barbat, mentalitate perverhlit ŞI absurdă, • 

'Ia realizat o mre operă umanz-, Adeseori d!ntr'o negll{are uino- f,Iodul cum M. S, Regele a I de mari nelinişti suflet('~ti tuturor. Intre Rege şi Tară 
l,a~iI. a Dalorl/or, r~ale . ŞI a ,o~,elor i petrecut sărbătorile, însoţit I prin reformele care ilustt'ea- se afla un zid de oameni po

:care ar fi cariera pe care o I sptrltllal~, :;u~t l1Ialt?ţ~ pe. p~~des-! de Măria Sa Marele Voevod! ză glorioasa domnie a M. S. 
'j(lşdm, treb~e să auem tot~ea-I tale, ~nrr u~ c1a~ pn~lt,. IdO/II de j' Mihai de Alba JUl;R, printre I Hep;elui Carol al II-lea. As- litieL Bun şi drept este Rege

I un. s.c0p maret, un, Ideal 1l"U- ,lut al ~~UI p.re~ent IrpSlt de ~l!ţI.~ soldatii care apără tl'untaria, tăzi, când naţiunea se afl.l le: şi-~u ~p~s sc:da~ii. In
. caCI aceslea sunt Izvoarele de put splrllual, la~ cununa, Vlrfut l I a prodUS impresie puternică in tranşee, sentimentul a('e~- stmctIv, ei SImt ca această 

,,!lÎ$nesc gânduri mari şi fapte d~ce.rrwtd omulUI, care 11 a fă~ut i nu numai asupra acestor ne-ta de gratitudine este cu at~ît vointă, această generoasă 
it de inregistrat.,. IHlnlC, ,ab~('nt, de pe arena n(lzUln-! clintite sentinele, tmbărbăta- mai viu, I blândete unită cu spiritul de 

, 'tJ:op ar putca fi InGl măreţ ŞI telor ŞI l .. piet i te de o at·1t de Inaltă şi ne- I Vor răm'Îne in lep;enda ,~. 
'. :deal mai frumos decât cel Uf'- . Deobicei om~l de c.~ltu/'ă şi rca- j aşteptată ·vizită: dar ~i in! unei domnii momentele în d~'eptate, - Şl, III put.me .?u-

I!' de. căfre d. dJ'. S!GM~ND- h~are rcl~dne Iz~lat, S/~gllr cu cre-; cercurile politice. Opinia noa: care Domnul tiirii cobora în vmlc, ~ceastă ~uI~e ,flgura a 
,.1, timp de 39 de ani prl1l re- dlllţ~le ŞI sbaierl/e lu, deven ~d I stră a fost viu . impresionată tranşee, strângea mâna 801- Rl.'gelUl, poarta luuştea su

I ,.SĂ.\'A~ATEA", adică, pl'opa- c:,uc!flcaful d~ rnlot.de~unav al. vle~ ele acest act Regal care des-' daţilor şi caporalilor, se in- fletească Întocmai ca pe o 
'; c~no~ltnţclQ[ necesar~ pen- t~I, dar nllm~1 .al vieţII, pamanf,eşfll fide confortul şi oboseala, şi teresa de viaţa lor, şi petre- cuminecătură. Oricât de dc-
,obandlrea, pastrarea Ş[ apdra- ŞI al ordndulrllor SOCiale, căCI in I sacrifică sărbătorile odihnei I cea in timp de pace Crăciu- t" , ~ t d b 'd 
' dlăI '. t ,. " rdi e i it lă d nei i . , , , • I S omlC onca e un ŞI e .'m ,fii rupeş 1, ca. tot Romu- o .n sp r ua e e IlU ns. . pentru un scop care e numai i nu cu ei, mâncând din ga- '.. 

;d, fIe sănă,tos la, trup şi. Ia D111 ~ilcate, recunoaşt~rea me~l- afectiune, numai iUbire,1 mela militară, bând din că~ gene,ros, Illmem nu po~te ~n
/' ca in tm;pu:1 de

y 

restr~şte, te/o.r Viile, postum, fntr.~n târZIU, /numai grije superioară şi dO-j ni curate ca. a.celea de gos: lOCUl prezenta HegelUl prm
,pe de desl1(1deJ~e .sa tor~, tn! căCI rar ne s~râ~lde .I ... bânda fn rintă de alinare, fată de Ar- pOdărie modestă, pe care III 
ţ b~lsamlll optlmlsmulw, al· crepu~cul, la. ~[/tranete, de a':,('sl! mata tării. ! le înfăţişează fotografiile de 

defel tn viaţă, să insufli oa- omagiU PUtl1ll se bucură, fllnd Cuvintele simple şi din ;.pe fruntal'ie. Un' Rege cu 
, ,:or mai multă bunătate şi mai SUPREMUL. inimă rostite de Suveran la: Odrasla Sa lângă soldati. 
:~o~cnie - ~eeace a .urmărit ~u prilejul aniversării ~: Oradia şi la Cluj, au fost' în-: fări't nici U;l fel de protocol, 
,.al d, dr. Slgmalld-Slgma - IIm dr. SrGMAND-SIGMA 11 tele se în grava lor semnifi- r fără curteni in jur numai 

;:lndu-se ~ă pătrundtl .. fn toale 1 u!ăm muI,ti a.ni cu v be!şug, ratie. Micile conce-pţiţ politi- : Hegele şi Tara, ome~eşte, 1'0- ; 

.. ade pe lIlilnsul. Ţării, Romd-I s~năt~te ŞI VOIe bun,a; fI do- ce nu pot dec~t să prăbuşea- 1 mâneşto. I 
~esle fnvăIălufl. Nu s a lăsat i rlm dm suflet. să albă parte seă fată de aceste mari tim- J N d . '1' 

:111 de scepticismul s/erp care de factorul cel mai impor- puri. ilustrate de înţelepciu- 1 li sunt ep~rte t]m~ur~ e ! 
7reşl~, nu şi-a pierd!lt curajul: tant al vietii; noroc iar pen- I nea Regelui nostru. ,- putem să nI le amm,lI,m 
~llf/le de mdh i .' ! '1 . ca~ lld un prefect POlItIC 
j '. n re." ~I ori < tru mult a!)reciata d-sale re-' In transee llll sunt nişte - , 

· ,r pulln l-aU fost fn/esmle de I ~ 1. .., " 't î . ţ" [. '. viste mai multă intelegere oamel1l oarecare. Acolo se era pIlml. n mspec le, ca 
i oslene/!{e, a lins spre un Jeli ' ~ I fI ~ fI ' " . : D 1 . L d ă 
Q'a că t"_· d şi conştiinciozitate din par-' a a oarea tmereţll acesteI, un a al- ama, . up un 

"v as u~ I -sa are d re p- It' . fl- t . Î ă t 1 î d 1 
'11 afirma cii n . t ăit _ te ab natilor şi cititorilor, na ~1, - s: a 1l: ~a la ns ş. prooco mprumutat e a 
" . ' u ŞI-a r za I a o i IubIrea martul'lsltă in mod ", ," d ' , 1 
. Ula/a, că şi-a Indeplinit cu pentru ca revista să~şi poată I R ~ IDullŞt1U e atunCI, cu COl U 

.. incÎ . , 1. • • ~,~po~tal: fată ~e ege Ada o discursurilor Înainte şi "du-

(el mal Irumos (odoo 

BABV 
Războiul manual 
pentru copii 

LEI210 

Centrala Lânei S.A.8 .. 
TIMIŞOARA 

INSTRUIM GRATUIT 
" oZltate datorIa ca OM contl11ua aparIţIa regulata - 'mdlcatIe preCIsă de adancul y • 

~d OMENIEI şi ca ROMAN spre bucuria şi satisfactia: răsunet pe care rau avut în pă. Nu cut~zam să ~pr?plem tre soldati Regele este secrc-
!d PATRIEI, contribuind la venerabilului său fondator I conştiinţa natională refor- aceste doua tabloul'l, dm ca- . . . . 
'a 't .' I mele salubre din ultI'mI'l' anI'. re putem inţelege intensl'ta- tul entuZIaSmUlUI unel bătă-

Sllnl ară ti poporului romd- _ împărtăşmd cunoştmte fo I 1" RIt ' b l 1 t t 
. • i Fiecare s'a convins în lumi- tea schimbărilor din ultimii I li, ege e es e Slm o u a ,o 

lositoare celor dormcI de în-' '1 .' b' V"t S 
revista .IS rUXTATEA", y I na evenimentelor interna- ani la noi. Fizionomia acea-I ceeace IU lm. IZl a uvera-

• AH văţatură '1' t f f ă 
de 39 ani, şi-a Indeplinit ro-' tionale că providenţiala pre- sta plină de bunătate a Su-I nu Ul nos ru pe ron leI' a A N OS, ~ t t re d 

~ menirea In cea mai fnaltă ...... ----'"'"'!;;"":"'~~i'::'=:::-i'~ vedere regală a scutit tara veranului nu era cunoscută I msemna un ac po 1 IC e 
,~ie a expresiei, datorită ener I Jucat·. cu incredere la cea mai senină concepţie. A 
-cdci in toate activitdtile cari I ~~~~~QOQ produs o bucurie iute ca un 

r Je bunuri umane sau cari ino- Loteria de Stat 
i :ăcele existente, energia joa-i COLECT. 1RA OFICIALA Toa' te clasele soel'ale foc, o bucurie purificatoare, 'foi important _ cu care al", o sursă de speranţă. Membrii 
· 1Gtat d. dr, SlGMAND-SIGMA, Sediul central CLUJ: Regl· Guvernului, după indemnul 

. rtuÎsta aslt'J.zi e fn impas. 6 ARAD b Suveranului, au vizitat şi ei, 
a('t'l l' na Maria No. 4 .: d t ,. v 

"', , mpall Se datoreşte pre- a u a ori a sas u alte frontiere: D. Gh. TăUl-
:~I,nostru ingrat. dar în spe- 1. Olariu, Str. Brătianu 3. - rescu a fost in Basarabia, d. 1'Ic/lferentismului fncuiMrit fn , ____________ _ 

':e~::e~~av:~~it:ra;:t~~.posi·'D Harmalh He'za serl'e la bonurl'le pl .. ~.i~~:e;!~v;::~ i~e~~!~~!::: 
'Oate că bilantul material elUl la Galaţi. Un gest al M. S. 
~f 
e;~e,n schimb bilantul ~oral este rodal • se prezent. A

1nZ
-eslrarea Armatei' ! Regelui, din care s'a infl"up-

• e cu (IMi mai satisflfcă- la atlmlDISlrau_ ziarului tat toată naţia, ca dintr'o 
DOS'rU pâine. 
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p GIR 
CREDIN 1 BIUNCĂ PENTRU 1 REGE 

Cuvintele M. S. Regelui 
~Atre strAJeri 

Comandanţi, Oomandante, 1 vedindu-se din nou a fi fac·1 dovedit in munca neprecupe: STRAJERI, 1 ŞI MUNCA PENftU 
StrăJeri,' Strălere! ~ - .' , I tor putl'rnic de' 'colaborare· tită de ridicare a NeamUlUI, "ŞI REGE" urmaJl CII 

. . . tn opera consolidării de Stat. şi urez tuturor izbândă d('- In pragul noului an urări- nă pe calea pe care 
AstăzI cân~ Ttnc.~pem d un 1 Anul pe care-l începem, do plină în via,ta c~-i aşte~ptă. le Mele se Indreaptă cu drag mt, astfel veţi ~tI la 0&1 .... 

an .nou, StraJ~ ăru se a !E? rim să fie un an de pace, an Increzătorl in destmele ăt Ui ării" " I preturare aă fiţi folosit. 
sea~ă A~ma.tCl al?e !l~ucan-I de întărire a tuturor conştiin Ne~,?ului nostru şi str~n~i c re cop , • triat. 
dU~l cuvant de pr eţull e pen- I telo1' româneşti In J'urul 10- umţl sub sceptrul căIăuzltor Munca pe care v«Ji şi co- ..... 

t 
t ~. il tr ' d ' ă. d fă ,. . . . d m tri d . _ .. u urer s raJer OI i 

u munca I~m~ ~e a eS'~'lzincei mântuitoare: Credin-1a1 Majestăţii Sale RegelUI, ~an anI ~ voş t aUt eptus o diD toată inima: 
şurat t munca darUltă opelll . ~ '1 Supremul Comandant· al In anu ce a recu, es e o 
d~. binefacere pent~u ,cei lip- tă Şi Munca pentru Ţară Ş1 Străjii Tăl'ii, noi mergem tot chezăşie frumoasă ~ vlit~ru- L:'- MULTI .&NIl 
Sltl~ ~Ullcă .de . aJutorar~ a I Rege! . , .. > inainte pe d!'umul înăltirii lui. Avind veşnic m minte Sanătatel 
ostaş~l~r. păZIt~~1 de .hotat. ' Cu acest prIlej aduc mU-l Patriei, şi-l urăm să ne C011- deviza voastră. "CREDINŢA 
Umtaţ~le stnlj:re~.tl de, pc! lor de comandanti şi coman- dUCll şi ocrotească încă muI-

tot cuprmsul, 1 ărll intele- ~ t ' .. T 1.1 ti ani cu deplină sănătate! 
gând poruncile vremii, s'au han e, pl p(,:um ŞI mi Ioane 01 j • ' ,.... , , ... 
dăruit odată mai mult cu tot de străjeri şi străjere cuv~ln-', Comandantul Sh <lJI~ 1 ăl1L 
sufletul cauzei naţionale, do- tui de laudă pentru aVlintul .... eofil Gh. Sidorovicf. 

J=" aptă ~lrălereasco 
~""'~~Q Una din marile infăptuiri' permise gratuite pe c. 

A' -'C 1-1 V -II a' 1 e Sir a-- J- e'" -r'" e--'a' "s c a'" f~: ~~t~' ~t~~j~~'i~.ar~c~~;tI~ ~;-~af~:\:-e;ii;~~t. de un 

,r. J " '" • ",J', "':'~ _ "'. " "' ". ~~~ă aO~~l~~~!':a~t::~~~l~Wl;! v~~~!~~~u~~::S~~~ti~ste 
Stolul gimnaziului de fete - Le-I Mlcă-Fabrkă torc lână şi rm Stolul din Mititei lucrează o nouă bază, incepe să-şi ve- cI. V-a a Jiceului :Moise 

giunea Someş - de sub conducerea pletesc 'ciorapi pentru solda- la săparea tl'anşeelor,' cură- rifice acţiunea ei sănătoasă. coară din Arad, cărui ii . 
d-nei Cornel dr. Micsa comandanta tit iar la Crăciun au ajutat tă şanturile din comună, a- Una din multele dovezi, multumirile mele pe 
Cohortei Dej şi a d-nei prof. Livia ,cu haine pe străjerii săraci. jută pl'imăJ'ia la însemânta. cari dov~desc morale pe care cale. Această faptă est~ 
Crişan comandanla st~/ului, G des!ă i Stolul şc, pl'. ~elna a c~les Irea puieţilor ~e stejar in ho- străjeria o toarnă in suflete- catoare asupra actiunii 
şurat o frumoasă actIVitate strdle~ porumbul femeIi Lăcatuş tarul comuneI. A adunat fIo- le tinerilor ei vlăstare este: jeresti a prosperităţii 
rcascd., In. ore~e de slrdjerie s'au I Elena mamă a trei copii şi tri. de, soc, şi de tei, pe c.are le ~i aceea pe care subserr:natul : va ~d~ce strălu('Îrea ' 
fmpletlt pând In prezent 190 pe- având soţul concentrat. Stră dlstrlbue dela farmacla că-' I . 
rechi ciorapi, 50 perechi mdnuşi. jerul Coehisa Ion a servit cu minului oamenilor bolnavi. am plăcerea de a o semnala. mei de mâine. 
Cu prilej!rl Crăciunlllui acest stol pâine timp d~ o lună pe doi , Siolul din Nimigea de sus Pierzându~mi carnetul· cu Căpitan 
a mai pregdtit 150 pachete bogate camarazi ai săi săraci şi ai a ajutat cu haine şi rechizitc 
('.u alimente, ţigări t!fr. ' căror părinti sunt concen- şcolare pe 26 elevi săraci. A 

traţi. ajutat şi 14 familii de ale 
Legiunea de Străjeri din Străjerii din Lechfnţa au concentl'atilor. 
Maramureş, 61 de 5tO· dat efecte familiei Mişca Va- Străjerii din comuna Ne
lurl, au organizat serba- sile şi au mai dat ,celor dojpos, în afară de programul 
rea datinelor de Crăciun. fii ai acestuia, străjeri şi ei, străjeresc unde sunt bine ini 

Cohorta de Strdjeri Sighet a or- toate rechizitele şcolare ne- ţiati şi în afară de alte fapte 
ganbi:at 4 serbări publice cu con- cesare pe intregul an şcolar. bune, au confecţionat 40 per. 
l'ursul stoluri lor din oraş. La ace- Fiecare străjer depune câte ciorapi pent1'u concentrati. 

un leu săptămânnl ppnh'u Stolul din Poiana Ilvei slc sel'bări a participat aproape in-
treg oraşul in frunte cu P. S. s, spitalul şcoală. Străjcrele de- contribue cu 25 per. ciorapi 
Episcopul Vasile al Maramureşului. aici au lucrat 9 Pf'l'. ciorapi la înzestrarea concentratilor. 
d. Colonel Georgescu prereclul jud., şi 8 Pf'l'. mănuşi din 111nă. Copiii din Poienile Zăgrii 
Primarul oraşului, Garnizoana, şi Stolul şCo pl'. din Maleru- au ajutat după puteri pe cei 
altii. sat a adunat alim~nte pen- săraci şi lipsiti. 

Colindele şi stelele de Crăciun au tru copiii ~ăraci şi ai căror Străjerii din Pana au 
fost admiratI' de publicul oraşului părinţi sunt concentrati. Din cumpărat rechizite şcolare 
Duminecă 11 Decembrie, când s'a le,flUm

l 
~Ie , şi Z~trzavatUrilăe pentru trei camarazi lipsiţ.i 

făcut defilarea prin iată' 1 şcoa el' sa Sp.rVl o mas de mi.iloace şi au adus lemne 
p 1 ŞI cen- I lt 100 t -' . . d' ăd d 

trul oraşului. Grupuri de colindă a I p.el ru ~ l~aJe,rl,. IEU' cal~- In p' ure pentru ouă 'fa-
organizat fiecare stoi şi au fost I t1l1a stolul~l .mtr etme zilmc milii. 
conduse 'personal d d t" 115- 20 străjerI cu masă gra- Străferii mai înstăriţi din 

e coman an Il t 'tă C't ă'" • . R 1" de centurii. lUI. "' r lenl au lffipl'e,l' omu 1 Iau la masă pe ca-
S' t ă' l' '1 muit cu. gard curtea unei fE'- marazii lor mai săraci. 

au mp rţlt a Imente pe legIune mf':i v~tinvă si RăI'::lt'i'i. cu 4 " 
in sumă ,de lei 37.000 (treizeci şi 'i Sit bătă • d . t I ~~"'~'VIII""" 
şapte mii). Numai. st?lul din VişeuJ f~P~~lesurr poru~~Ul~~. aJu 01' ~u'l-a '·~B"'C"II-V'~I'a'le a'" s',-r'a:J:e"r'·I',"or" ~'I " 
de sus a împărţIt lU valoare de '1 

Rc:eordol 0001 PIIOf,7-
mll110r tDt!ltl 

Involuntar, atinge 10110 km. De 
LON DRA. Se comunfcC1 din Lon- venit fn lire la timp a 

dra cd, un pilot militar englez a aparatul şi a conslatat atuMI 
atIns cu un avion de vtlndtoare df: uimire că se ridicase cu o 
serie o iuteaM care a depăşit pro- de aproape 650 km, pe or~ 
babil 1000, km. pe oriJ., lald. c4m tii ministerului aerului au 
relateazd ziarele de ' dimineatd. a~ că spre a se ind/ta cu 650 k~: 
ceastă performantd involunfqrd: 'ol'd, avionul. Mglez trebuie 

Pilotul se aIia la o fnllitime de atins in, picaj o iuteală de 
peste 7000 de metri., A leş,naCpro- . 
babil din cauza lipsei de oxigen, pe ard. AVIonul a fost 
A,vionul a "pical" vertiginos sp. r.e ti Anglia, spre a fi examilla~ 4/ 
pămdnt, din fericire pilotul, şj~a re- nt!l~ care l-au fabricat. 

o 
intârzlatA 17~t!~:~denea in primul rând au Ra:~~j,~~t:i~:;~Q~:~~vge;= 1 s:raJearjUeIIOOrradrei~ ciUodnect~nllrSaOllml'Oe" Dt I 

raci cu c,âte ,10 kP.', .nol'umb. ' U " ~ Deşi tirziu, totuşl nu, tre-I,săracl, realizare din fost ajutati copiii concentraţilor. !.. 
Pentru soldaţii concentraţi s'au dat Străjerii dm Mănşelu au Sto/ul şcoalci Normale de Fete I bue trecută sub tăcere Iru-

I 
bum benevole. 

40 perechi de mănuşi, 70 perechi de sănat O transee ele .54 m. IU,n- dr~ ~herla de sub c?nducerea ~- moasa serbare 'de· Criclul1tl 'flnem să remarc;:ăDJ. 
ciorapi şi 16 batiste. In afară de gă; s'au confectIOnat alei reI directoare A, SUClU a pregdllt i care a"avut loC In ~ua d 24 l tate caritativă 

multe: mănuşi' şi mAncări 100 pachete cu daruri şi alimente, I ..'"." c o, ., a,. ' , a, 
aceasta s'au mai dat 30 pachete' cu pen'tru soldati, 17 perechi ciorapi şi 25 cdmăşi. ,1 Dece, mbne 193,9, la şcoala dixectoare, colectând, 
Dlimente cari au fost' distribuite de j 

Străjer'l din' M)tQurele a.' 1 Sub co. nduce, rea d-nei Martian L .. de. copit" mJ.cl. din, cartierul naJ suma de lei două străjeri soldatiIor in prima zi de lt, • 

Crăciun Intr'un cadru impresionant imprăştiat. 20 care de pietris stolul Gunnazlului de Fele din Gher > Pilmeav8, de sub, direcţia Pentru a aduce o razi 
'Fapta' 6tr~ferilor a f~cut o impre- in curtea şcoaJei şi alte 65 la a croşctat, pentru soldtl1iţ con-' doamnei '-, directoare-inviţă.-lumină fn viata 

sie deosebitiL,in oraş şi" judeţ. . .... care, pe şose-aua comunf'i: cenl,:ati• 39 ~el',echi ciorapi, 4Q pe- i toare Cleopatra cpt. StavrU.· nevoiaşi şi pent~ casă 
Ht"i:!i"l'''!<> au impletit ciorapi rechl mănuşI ŞI 56 pach.ete cu da-. ' . '" .' •. ' . ' ' 

Le iun' d v şi mănuşi.' rur/.., ,1 Programul, b'ne o' Intocmit, t4,măreţf~ sărbMoarel. 
9 .~. e ,8t~ăjerl. Nasăud· I , ~.()lnl din Mfntlu a c1l1p~ ,Slolui glmnu;;:lului ,,Petru Maior': j şlfoart,e, bine"reu~lt, cu ,.ml~ rit. Mânt~.itorulut.. buc1lrll 
StrăJeriI. dm Gledm au eo- porttmhul la mQi multe fe. dl? Gh~rlo. de sub conducerea d i c~i pâmeaven~, a fost viu a- care n'ar fi avut parte la 

1,ectB;,t bam pentru a rumpă- I1'"I>i !'Ioăl'Ree, şi JIU ftdus 24_ m. lu,' Em,! Precup, ~n actIunea sa.de plaudat de către,publfcnl ca. minele lor sărăcioase, Je-s 
la lana, necesară pentru a steri lemne de foc pentru aJutoral e a soldat'lor concen~rat'. aii t rt 1 b I din iDi 
confectiona mănuşi pe I sea- şcoală. colaborat cu Şoci~tatea Femeilor re a ua pa e a se,r, area'j r • ' mease. 
ma soldaţi]or I Ortodoxe, procurând lânit din care pomului de CrăciuD. a doamnei, directoare . . g+rlH,.ril din MODAr'u ali " ,.' 

Stolul dm Reldendorf au ~ t' d 1 sau C<lnfectlonat peste 50 CIorapI, Pro. gramul festiv consta! tra cpt. Stavrll, cu,u. ... • ... · , cumnnra unUl camara a â ăr" . ' 
cules ~1 .. desfăcut ' porumb~l lor tăhlita. cărtiIe şi toate re- m ne " /ersee Ş,I cdmăşl. "din: diferite coruri cu cân-,la ajutorarea copHlor 
la famllule celor concentratl. chi"it"l~. La ?pera de ClJutorare contrrbult tece de Crăciun şi, coItnde dela Grăd1nlta deCop.ll, 

Sfolul şco Pl'. Ilva Maro NI'. i . np(,~~Are. sto/urlle şcoalelor primare din ora ," I ' 
1, a tăiat lemne la 7 familii StrăJerii dm Monor au con şul Dej, Gherlrt, Bec/ean, Dobricul; monolog uri, s au executat I cartierul Pllrneavo" 
sărace. A dat 20 kg. porumb fectionat 2 fUlare, 15 per. eio- Lăpăşu/ui şi CdşeÎu. Darurile au j dansuri naţfonale şi dansuri i dat ,obolul=-- d.Vletor 
unui om sărac. O centurie rapi, 5 per. mănuşi, 5 per. fost distribuite de d-na Livia Ban de graţle s'a prezentat piesa! Compania fabriceide 
III, Intretine .C~l haine şi ali- i mâncăl'i pentru militari. Au I Comandanta ~giunei de. StrlJjere 1 de teatru "Mqş Crăciun~" ca- : tit ud şi tricotaje, 'I'_ItD.~IlT""it, 
me~!e o famIlIe săracă cu 3 'legat cu paie toti' AltoH dIn Someş, COl'llelta ~r. Mrcşa .direc- re scotea In relief dragostea Textil' Arădană, d. 
COpll. ' ăd' l'i' ,. ,. I toarea gimnaziulUl de fete ŞI d-na d N "':01. R : i C' i 1 i şcolar 

StJ'ăierii dela şcoala No. 2 gr l~a şco I ŞI a blserlcll. i LiviCl Crişan, soldatilor de pe zonă, e eam., +arl1 şi ege, pre- I te al om tetu u .. 
din' Ilva Mare au cules car- Au ajutat cu lemne şi cu ali-! ddtldu-şi concursul d. Colonel Ioan cum şi, datinele strămoşeşti. i c~. d. căpitaD St.vxPt 
tofii' IA. ,trei familii ale con- mente pe o băh~ână '. de 82, N_ PetreSCll p"~fectul judetului şi I Serbarea s'a fnchelat cu di mUia ,d. It. Popa,. di~ llet 
eentraţilor. ',- ' 1 de- ani, precum ŞI pe un om I d. c?'onel Z~mllre5CU, Comandantul strfbufrea d1ferltelor cadou- Infanteria şi, familia> 

~tr?i H"f"pll'! opll'l. ~~. Pl'. I1va sărac. " ReglmentulUl 81 Inf. 'ri ,1 cu ImbrAcarea a 8 copU bo," 

!1P. LOVROV • C~, ARAD ----~--~----------~-

.' 

~in 
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