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C - t R 1 - RomdDI. În aceastiJ. cllpiJ.. când Începe U V ~ D e e (1 a e.. anul 1939. lit' cu oc.ţjiJ aliDtil1 Înalnle. fiI. 
"" - - 7T'»M cu oc.fjjj o/Jntitl asupra cdlJ de progres şI 

;;opdş're. pe core păşeşle pOlrJa. fiecare in a.ulJetul său să gdsea.5cd sCdnle'a potr~otjcd. 
i core 5i1·1 indemne sd fie şi el pdrlaş la aceastd operd de Renaşlere Natlonalii • .. ~~~ 
Discursul Majestăţii Sale Regelui 

1 Ianuarie 1939 
• Inalt Prea Sfinţia Ta. I cot. inlr'un singur gând: al coma- rea Ţării, incuraj.înd şi folosind sură să ne apărăm dreptu-j fie o nouă temelie pentru 8vântui 
t Ilicicirii naţionale. productia naţională. 1 riie noastre. : noslru de mâine: Agricultura, Co-
; Domnilor, . "'1 . Să ă 

Toti, trebuiesc să fie conştienti Ori şi ce cetăţean, demn ac a-! Homânia nu-şi alcătuieşte nllJl11Calll e ŞI n. tatea, 
i Anul 1938 va ÎllSemna, in cro- cd numai printr'o inlărire şi in- ccsf nume, Irebuit: să fie mândru O fOl'tă armată In scopuri Pentru Agricultură, pc lângă )n-
lira neamului, an an plin de griji, de ţara lui, trebuie să fie mdndru tlll-.resive, hotărât nu, dar tot H1l'tuil'i1c h'umoasc făcute în anul florire a obşfei româneşti, poate ~ 
Iar şi un an dl! reinoire şi de re- că l' Român q; tr,!buie sit fie con-: asa de hotărât o Întăreşte, aCI'!'ta, va trebui continuată cam-fiecart' sif-ş; găsească apdrarea şi v • 

fcşleplare nalională. cleSlJoltarea nevoilor particulare, şiient, cd numele neamului său es- i ca să apere, în orice clipă, polllia ~c desvoltarc ~ producţiei şi 
. Singurul Meu gdnd cdlduzitor in le o fald, ',granitele ei fireşti şi dreptu- d., lun1lllare a tărallllor, , l Numai illlr'o comullitalt' silndfoa-
UluI IreCIII, a osi ace a pe care Desvoltarea aces/Ili sentiment. teS- : rilo neamului românesc. \ Prin fiil'ămitllrea pământului, în 
·om mărturisit Cll prilejul nouei slI şi Infloritoare poate fiecare să- te o conditie de ină/tar(', este o con i :\ceasUi intftril'c a oştirei li! ma marci reforme agrarc. cara-
" 1'/ ," SIR • l' ". şi ("ăseoscă fcricirl'a şi liniştea . 
• om r UtU: "a varea oman el . , difie de mai bine, I asigunl poziţia noastz'ă intt>r- : elt-rul agriculturei noastre s,'a 
V'a fost numai un gdnd, ci a fost Nil poot(' să mai e:dsle in Ro- I : naţional11 şi dă mai multă i "l'himb.lt fundamcntal; nu se 
' I .... t ' ăI d la d mânia de mdine un interes particu Domnllh~ PJ'(~-:edintt> al' 
1 o OZJlIC", lin S rlg e a rm, v ., (' '}' , ,greutate cuvântului nostru, mai poatc continua· cu pl'odu-lm c'm/I't o ·leo<ODbl'tă L1'('''rl'e "Col Iar, care sa nu stea ală/url cu In- .0nSl IUltU, I }~ 'y f' 1 l't' , 1" . ă' b . 

• 1. {~< ,..... •• 1 1 b tiP I ' -~- ! t ',a ajuta H'U po I,lcei ex- clw IntenslV • CI va tre UI să se 
'ând fel/ Ţar'a ră uns la eresu o Ş esc a a ne/. IJomn' 1()I" - ----- --,- - j t l't' ă d 'd " .. ,- , .. I 
' u cum a sp ,~ ,. ,;.. - • , erne, pO 1 IC e In epen- !1Il11uua j)t1stc toale SOlurUe 't, pro 
trcsl upel ~ril1 lJoluril~ unanime al C~nsoll~are~ tarI! este o datonc I :\IuJtt'<l:-;i Illândl'ia de Hu- I dentă şi demintate natio-; ciucle ale solului. 
Ilebl~âll1lw precum ŞI avwltul cu fata de Istone, fată dl! suiele de ,,,,,,:, Il Il' ind astfel ridica le la I nala~. j \" , . 

, - , ", ", 'ii ' I .< .. '. • I I • CCI, cart munecsc cu pricepere, ~re s au lacul Inscrierile În F ron- gcneratll, C(l1'I ari III.ptat ŞI au p 1I- l'a Il <ru I de ilnperativ naţlO- u tu' b ti t b' .' t " r. a
V 

_ŞI' ues"'olll'. 
I " , ,_ ~ . . l' rem rapol' rJ une c r,· UICSC aJlI a,I, cu" • 

ul Rl'naşlerii Nationale. mI! pe~lru men~lne~ea umIl neam nal, s{t privim viitorul Cll in- I toti, vrem convietuire paş-' mijloacele d(' lucru. 
E I . b -t siaforlll(,. care şI-a Jllcat, făcut daI' 'PJ'ettel'e SI' "ă cOllsidt"I'i!ITI li· I ' • • •• t . : () '1' j '. se un semn 1/11 ucura or. care "'- . l . " ".. . , ,Illca CU VeCInII noş 1'1. ' I ra!lOlla Izart' a pro( uctici va 

' 1 ~ hoiilrât rolul lui in desuoltm'ea CI- . '1. .. . " v , 

t'Vei pş{e cum tam noastra c Sal!ll-' ; Vom pastra alIantele noa- tn'bUI studiată 111 deamanunt ŞI va 
" d i f /lili:atiei europene, I ~llSa ~i ştte să I'ăsplJlt (1 cu Il Id- ~ st 1'('. vom iubi pe prietenii tn hui să sporim cât mai mult in-

drare la chemarea acelora care ii In numele aceslui trecHt, fn nu-: noştri, vom năzui să întărim dustria agricolă, 
' mele aceslor slriibuni. cari au Indu 1, ' 

reali binele. noui prietenii, dar vom apă-! C<1t dCSIH"l' comunica (ii. fiecare 
De ac duş gund iniillătol' a losi rai atâ/ea pentru viabilitatea nea-' I l'a cu hotăl'tu'e 12i sfintenic' ştie cc rol l'norm joacă în desvol-

lânal şi gtwer .. ul Meu, mului românesc. irebuim noi, cei 'drepturile noastre. tarea economică a tării şi ce desă. 
RrmrnL"!a l?!clltă de preşedln- de a.~Iăzi şi aceia ce ne vor urma. ! Cu convingerea. că aceasta viq'şit factor de civilizatie sunt, 

!/e (ollsl'I,'II(III' aralav
• de~chl'~, tll- să luptăm şi să ne unim, pentru ca 'este cea ma.}' sănavtoas'" politi. 

~ .. i1. ,Va tt'cbui, deci, să se urmeze cu nora, ceeace .s'a infilpl"'I't. O moştenire atât de glorioasă să fie I 'că pentru Ţ" ara Mea, .M'am' 
f 'd' d I clll'rgie pl'o~,(l"amlll inceput şi să a-() ,' d b v d-" . eriUl de orice prime] ,e uşmaml., ,1"ltOl'S (lin (',xlrtto"l'a f,'~lcllta-

llec ome lina c/'c-l1Ila in', ,. , . v' v; • - 'l.. . jllngem dl mai repeue la o civili-
Ulf sa recunoască că s'a fdCllt o I Dac~ Ro~wm.a 1I,lea astaZI, să pa, în Anglia. Be]gia, Franta şi zare a drumurilor şi lu o Îmbună-
f(·rlare foarte mare ş; r.i1 _~'f1 pus: şeQsca ho(arft ,mir ~n no~ nl~, pe 1 Germania. tătire a căilor fcrate, 

"/It/ia IItici mm raliOlwle asezdri o cale., tol ~al Imnă ŞI mal fru-: i Cu aICest prilej, tin să SInUl I Chdtuidilt', cl' se VOI' Ia('e in a-
Sla/u/ui. Rezultatele mâr.iuiloare I moasll, ea !~ o poa!e face decât ,a- i : ceH sunt de fericit de felul: c('a:-:Iă directie. sunt în ultima ra-

r vor !lcdea pe zi ee trece, uond conştIInţa, ca această cradlri' 1 I cum am fost primit în ace- i tiullc. 1'('ntabilă, căci suul pdnci-
·5i dacd toale aC('slea s'au· Plltu' ! lllmă se Înaltă pe temelia de sa- I ~, st c ţări şi că, prin primirea! I)alul faclor al desăvarşirei putcrii 

I ·f·' . 'd 'l t v f 't I 
ndrJllini Într'un ritm (/ştl de l' 'u, IerI ICIU. ŞI ~ reZ1S I'n ~ fi a. ~ 01: i i c: Mi s'a f,lCl~t Mie pel'sOn~1 i Iw~sll'<." economicc, Mai e o latul'ă 
sic ('(1 tOli au pricepl/t acel [Jrl': sfriibUlII. carI au muncit umIl! ŞI! ,Vl.lel l~n, omagn~ adus prestI- i a acestei desyoltări, care nu tl'C. 

"al (!/ vremurilor tloui: "Munca", i (clellfi. Viitorul se clădeşte pe mor- ! gmItu mtl:'l'natlOnal al Ho-, hui!' uitată: Turismul. 
\'J'('mea nu (!şfeapllI pe om, ,~!llI mlntele celor ce au fost, ! mâniei. i Cu ('dt "om~ avea mai bune şi 

['iti ded dalori să tinem [Jasul eu I Faptul, cel neamul românesc a ... S R 1 erI al II-lea I D 1 1')' u' t I ro '" '. I ă' d ' t' I • d "v ~.. • ege e a o omnu e I eşe 1Il (' a \.oma IU' I mal mo( cl'ne (' I e comullIca le, 
a, l'a ~a- lle o,'tltă 1 Il /' putut, ll1 ecursul VeaCUrilOr, Sll I ' I 't ' Il~ I t 

" In unu pe au, " Ul. ('li ata mat mu a urne va pu ea 
~Ifo ermlilll1ă cale de ascensiune ,lI!ru~nte, aMtea~ valuri dllşman~, !ă- nele din înfi'lptuirile ce vor 1 Domnilor. Ylni in Ţară să vadă şi să CU-

~',',)I,l ~' 'n'Jt!!"i'.lld ! l'a sa piară, fară măc,ar să praf ~ă : trebui făcute de azi înainte" noa~că minunatele noaslrr pl'ive-
Al floi/ra ajutol' mare ce l'am d~1l ~lIierea sa de Vlat~, Ir~bl1le! Nu pot să IlU pun 1n pri- (;l'ija cea mal'e a anului ce vinc, lişti. . 

liul pen/r'u infăptuirile trecutului sa A Ire" ,~[('mentul de , capete~1e al, mul rând opera de Îllzestra- t va tn'blti să ~i: deasemeni deSYOI-, Pulem stu ali'.~turi, in această pri-
n, II fost buna slare a fillQl1(elor I m(l~ulJ 1<1 n~astre natl?:wle ş~ che- rE a oştirei. ! t:II'l'U economica, c villlă. eu multe, multe tări. Dar 
u/Jli('e, ('w'j (/fI permis sf0I'/I1rl: Zl}Ş/a IlOli1rlfoare a vuloru/m nos-; , ,1 Un adcvăr, caro de ani dc zile. I mai Întâiu trebuie să le cunoaştem 
wl! ' ,11'1' . Ea este una elIn ('ele mal , r' ă .. '1' '1 ' mI!! murI dec(tf altă dală. ;' • . • " ,Se a Irln cu Ori ŞI ce pn Cl, es e nOi, pentru cu apOI să le fucem cu 
Deri, ru prilejrll acestei refnoil'i i A }ost o vreme câud, penlru pro- 'lmporta~te, lIal ~l ~ una dl~ că suntem în ţal'ă bogată, poate Iloscutc şi străinilor. 

usesc de a .\-Iea datorie ,~(1 multll~ JI/'t'Sc/1' civilizatiei. trebuia' să pri-' c,el,~ mal g~'elc, {'('rand ~ac1'I:, una din cele mai bogate ca valori Şi cine ne cunoaştc, ne iubeşte. 
IesI' -, ' .. t ',[ IV." A I V

-' hel1 mat.erIale foa-rte nuu'} II I d t:" t' t ' ' , cu Ioa/ti cQnvllIgerea guver-' Urm pes e gramtc e ar II, s a.;.!. ~ , i a en e, ar aceas a cons a are nu Dai' ° Iară nu poate h prospcră, 
Illr' M ' - 'fă t t Fă ă ă l' "1 avand numai un randa- f" t V , t' l' "t . " , v ,II eu. pentru munca depusă· (I{('(lS vreme a re CII • Ir s (IS .. " . I c!'t(' su IClen a, ea J r )llIe sa I ea- C'.lnd viata CI ('conomlca nu este 
I p~ntrll opera săvdrşila. : preţl/im lnfăpillirile făcute ae altii, ; ment m~ll eet. , ; că din domeniul vorb('lor În acela simTonizată şi cu starca sanitară 
Fllnd pe p,'agul lui 1939, trebuie (r('bllie sif ne fălim cu aceea ce pro i La adapostul acest PI CIlOl'-" al faptelor, De altfd, în ori şi CE', a populaţici. Fiecare ştie, că pe a
~.luăm In seamă invătămintele de ! ducem noi, atât pe terenul spiri-. me opere" s,e va ,Putea des- ac!i"itatc aceasta trebuic să fi(' ca- : cest terne avem enorm de infă
~l şi să priuim cu hotărîre şi in- 1 luaI. cât şi pe cel malerial, I vO,Ha i? hny:;t~ vIa ~a .. E'C?~lO: !'ilc!rrÎstică rE'gimului actual. I piuit. Tubcrculoza, bolile socialc, 
"'~(>re ziua de mâine, I Progresele noastre sunt enorme' mlc~ . ~l ~oCtala .a turl1. }< a l'a i l)('syo!tarea bogătiilOl' naturale, malaria. mortalitatea infantilă, fac 
.fI~tmt!l inceput ua trebui urmai şi apartin patrimoniului national,! desaV,al'ş,lrea el nu putem. alI' României estc una din nevoile: ravagii şi că, În general, starea sa
INI .Ş~!1ăialii, Nu poate fi fngădui- Produsele industriei noastre Incep muncI, ŞI" n,u, ne putem des- i ahsoh~te al('. 7.ilei . de ,mâine; nu .pu- 'nitară a populal iei lasă mult de do 
f, nlcr o clipă de popas pe calea să ne împlinească mai toale nellol- : voit a ltmştltl I !('m lasa atatea ŞI atatea comon ne rit. Trebuie. în ceastă ramură a 
(at de frumonsă a Renaşterii şi le: produsele mintii româneşti de i Să nădăjduim că anul ce productive, Pentru a propăşi avem activitătii de st:lt, făcută o sfortare 
IMri:ei României, I mult au pătruns fn patrimoniul! vine să nu nu pregătească: nt.:oie de nou,i mijloa.ce şi aceste s('rioasă pentru întărirea ncamului. 
Toti ~omânii sunt datori, In Q-' mondial. ~decât zile de pace, dar acea- mlJlo~ce trebul~sc găslte,. .! Aceste sunt cele câteva puncte 
est~ ~lrpe, când mulle primejdii se! Sll ',im mdndri de ceeace esle stă paC(l va fi cu atflt mai si-I Mat sunt t~el 1ăraml~rl, pe can dj~1 totalitatea de muncă ce trebuie 
01 IVI. să [fise la O parte interesele Românesc şi fiecare trebuie sif ai- gură, cu nU vom fi mai tari in anul ce Vine, trebUIesc făcute I 
t.rson I I l' Y' "<li r ă' a'· ~ (Continuare in pag Il a) , a e şi să Inllnceasci1, col al bă sentimentul cif ajută la desvolta ~i cu ('cU vom mai fi in mă- re!! Izarl Va te, rea 17. n C, rl sa . -
ţt:: ..... t" •• .',!,.,q :'".:.,~;:- "'~; '~'l 
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2 FRONTUL DE VES~ Duminecă, 15 ..!an.:-1939IumiJ 

----------------------------~------~~ I 

InlorJllaţiuni Dnii Chamberlaln 11 Discursul Maiestătii sale, Regelui Jvâ 
SI Ha~iflx in audi .. ; (Urmare din pag, l-a) ~ J I 

BUCUREŞTI. - După in- BERLIX Cancelarul Hitler; en,a la Regele! dt'pusă În opera de r('na~t('rt' na-: ~ult uşul'ate, daca vom SJ! 

formaţiile sosite dela Parii a facut azi după masă o vi-; I - I N -' tională. itI că. intregul pOpOl" sus~ I 
floul acord comercial ce se zita mareşalului Goring, pell mparat a Iia eli Ştim, ("fi, cei cad sunt chemaţi la ;şi colaborează la ace~ 
incheie la Paris intre Româ: tru al felicita cu prilejul 11- HO.\IA,-- Demnita.rii bri ; muncă, nu vor şovăi nici o clipă muncă. rUI, 

I ziua i in această operă, de ('al'C depinde \ Hcfaeereatiirii se face adu 
r.ia şi Franta va asigura con i niversarii aoestuia. Mareşa- tallici" au inaugurat "oi viitorul nostru, i stăI'uinţă, cu energie, cu ~rii 
ti~ente noui pentru exportul, Iul Guring împlineşte 46 ani. d<, Joi cu vizita pc ca- eiplin~i, cu dreptate, da!~ adt 
românesc de cherestea, pt>-' n~ IOl'dul llalifax a I;lcut-O: inalt Pl'I'a Sl"inţi>l Ta, ,c,u i,'!lboldllI sufletesc al, pOl 

trol şi păsări. Cifra schimbu; LONDRA,- Ziarul "Daily Mail" eOlllt'lI1Î Ciuuo la palatul' Domllilor, ţmnn. ~ prc 
rilor dintre cele două ţări se i anunţă că Sir Anuerson ar avea ell igi :;;i prin omagilll adus Doresc t:a toţi Homânii s;Î Ulliti cu totii, prh:pmAr. 

i. I t - d ,. d' t 1 Illl)1'111I'11t,<>lol' l'.('UI·!{ll' \'<"11'''1' lwi\'easc<l viitorul t~'lrii 101 drept înainte, vom învir!llevoi, va spori cu cra 30 la :"uUI. : li! 1'1I~la sa emlSloneze Hl pos u " , l:~ '\ , 

d nI inCl'('(lCI'C, :-;[1 tTcauii În vom face din această laJwlrE 
'liP minisll'u al coordonări al)ără :..;, i soldatului IH!Clll IOI'i cut e 
;. . cei, cari ('omluc tl"l'hul'ile oh- billeeu\'[lntat~l de DumneJun s 

- Fi:-;;Plc celor pen~iol\n\i !ril, ca pl'otest împotriva iucetinelii t',UI'e milli~trii IJrilallid, ~te:;;li ~i Eu sunt el'! diilttiiu, ,una. din cele mai f('ricit~~ cr~ 
din învăţământ vor trC'lmi i il':\t'Illiil"ilor. /n ultima editie: In timplil vizitei ului llali- (,~u'e~ nu, ';Itl nid ° all[l d?- mai î1lfloritoare. ~m~ 
înaintate ('elOl' in drept p<î._1.xnv,; Chronicle" Sir Anderson, fax, eare a durat p[U1it la ora rlllta, IIICI \111 alt i'COp, uecat Mlllţumesc L P. S, T~unl4 
nit la 20 Ianuarie, ul'm[u)(l 'de>rnin!e informatia, 10,;);>, lordul Perth a sO!4it la uesvoltaJ't'a pa:-;; \li e fi, a Pa- lll'ntl'll ,CSldCle cuYinte ce unei 
('U dela an'a daW, ('('i gă~iti' * yilla ;\latlama pentru a lua triei. le-ai l'()~tjt şi pentru ur'. găs 

Hi'1Hl~t'~J"ea ihlllHîniei la o frumoase, ce Mi le-ai faţă [ 
vinovati de lntfIrzif'l'p, sft ril': 1 f! ajullul ntlpgrhillpl't'i Ca- p,~ U. ChamlwI"laiu. ProgrH- yiata national.! ma.i buna, în numele Întregului pO\p'0r 
destitniti. e mel'ei ungare, Bethlen, Ti- mul ccremoniilo!' Up dimillt"- mai prospel'fl., suut hotiirit: ~Iultumesc tuturor ar fiii OT 

'* bOl" Eel<hardt ~i alţi COllser- util. a fn:-;t întârziat eu o onI. ;'<'0 tiut" la bun sffil'~:;jt ("u ron ra, cal'Î, În anul ce a tl'eillmâI1 
- Uniunea Camerelor de tvatol'i moderaţi au hotărît ~la:;;illile car'(' aduceau pe mi tlinul tl1turora. au muneit cu drag peJl' Înc 

Muncă inşUin1ează pe toţi· ~~i. eombal<l guvernul Imre- lli~\ .. ii hritanici şi i'luHa ]01" t:!'li<l~lel'l'a N"OIlOI1lil'~I, dar, ,înt:'î.ril·ca Homi\niei. ch!~ 
meseriaşii premiaţi la expozi : dy, eriticfmu . politica inter- an sosit la Panteon la ora 11. ~I I'Clla':HPI'{'a moralii. i'lu tre Hog pc cel .\totputernichn 

ţIa din Pan·s, sa~ se prezinte! Ili'\, <.1.,'1' n,x"tf'I'I'," l ' , buie :-;:1 l'xiste HOlluln în 7..1- d,lruiască ţării i\'lele un rogr 
, ,~' 1. a guverll11 m III piata Panteol\ulm ('l'a ]I-]e tit, ~lzi, ('al'e s[t l\tH~i cle- de bel~ug, de lini:;;te şi, păş 

Luni 1& Ianuarie la ora 16 la: ungar, ! <lliniuttt o companie de gre- Pl11l'-1 toa1 fi nhlla ~i toat<' aleg de pace, i.' 

solemnitatea distribuirii pre- I I wuHC'ri ("\1 muzica :;:i drarH'1. }luterill' pellll'u atingl'rea a-' Frezt tutnrol', (lin t01 

miilor care se va face la Jucati CII acredere la ! o mal'(' mulţime a salutut so l"h.:tlliţel. flf't111 'jleu: o. 
Ftlndaţia Regele Carol 1. Loter·l'!I de Slst I ~il'ea (Hui Chamberlain şi d- Efor!t1l'ilp :\Idi' ~i al(' lil t'- La mulţi ani! IL"ralt' ~ 

... v g.Uol'ilol' Sl atulu i vnl' fi tl'l"llicf',) 

- D. T('I('mag-ne minÎ!'itrul I 
României la Ankal'a, a sosit ; 
in capitală şi s'a prezentat, 
in aHdicnt~l. la mi ni!'ltl'n 1 de 
Externe Gafeneu, 

COLECT\JRA OFICIALA jllUi Halifax prin arlamatii 
entuzia::;te, ;\lini~trii brita- 1" 

Sediul central CLUJ: RegI- - . . d 

Da Mari. No. 46. AR1 D: 1 ~~i~:~:::~::~:::~~:::~~~:~~ l' O [Spre tm i fir il r Cil, t fr : atlll~ 
_1 ___ O_la_fl_·u_,_s_t_r_. B_fă_t_ia_D_u_3,.-;' lea in.t.ona imnul ~rita.nic. , i lor din (it:rmilnio 

• po 
BCDAPESTA. In lc- !!!.diuJloncue DnH Chamberlam Şl Hall-I 

fax au străbătut colonada ' _ ~ , , ' 
gătură cu vizita contelui A V 1 Z . ~'i' I ilEHLlN. Se anunţa ca dm angle-saxonc dm 
Csaky, ministrul de externe, _ . dealungul CareIa era nşlra- 1 pdt'iua t'f'crptiilor de Anul> In acest plan se vort ' o 

T ." ., , .. Rugam pe totI colaborato- tă o delegaţie a ofiţerilor din , 1 ... ,'o ;." _ ' ., ' şi u 
al Ung-alteI, ammtată oflclallI"ll noştri să ne trimită legi-'" " l';\OU, leUe :sau de~f<l::;iUl<tt as ,de ullimplumut de 500 uri 

, t '1 te' garmzoană, însoţIt dp 101 du ... b"1 l' t 1! l' t' d I 
en, n cerCUTl e competen e 'timaţiilt~ spre a le preschim- ~ • .,': laZI, convOI' ITI P (lll re (JI'., oane n'e ster me acor 8' ar 

d ] ă 1 d t v b ,1 el th, de funcţlOnarll amhn- , '" 1 1 'R 11 f 't : 't l' t·· , ro germane se ee ar: n a a a, \ , , . " : ~(' lac lt!';l1 tt) ee, re cn oa- rap] a IŞ 11 evreI Herma: 101 

d y. 1 t Dca"'enleJlCa tOţI' cel' C''''l' saom brltamce ~l rf'pl'ezen-: l' '} 1"· f' 1 upa venIrea sa a pu ere, ' ,,' " . , ..... .,' . ; i'!' a emlgl'al'ea l~Vl'el 01' (l n lmpl'umut care ar 1 ga OI', ' 
, pos(>cI't "llitanţI'ere dela zl'a- tantul mmlsternlUl de Exter,. ~ . . l' b contele Csaky s'a mamfestat .' ',~ r'. , • i . ,Crel'mall1a, au fost amanate , fat prm averef\. evreIlor IfL r: 

, ,v I ul no~tl u, Sel. bmevolRscă să e ne, R! au pi'rrnns in tf'mplu : . ,;' , " ,~~ ,," U 1 r<,,', ,. 1 tde ( 
ca un partIzan nestr.lmutat i Il~ restitue spre a fi preschim' . 1 1 • l.t () datel neflxata 11\(.<1. nu" \,TCl mama. De\ lze e ar , 

] l 't'" . B l' R ' ,unde au adus omagm OI u' 11 .. l' R 11 ' ă ă ultet a po I lcel axel el' lD- orna i hate !"1 l' ll1 eo a )Ol'atorl1 Ul U) pe lIn plata treptate c' tre € nrt' 
y • i ' 'mormmtelor Suveram 01' - \ . '.. IU 

Se crede ca se vor dl!~cllta' ~~~~~ ., ~ .~. la declarat eorespolldentuhn errllgranţl, a eontra-ţral01care 
.. uf·t hl d t . t~hm, depunand doua COlOa- t' • II ~ . tI" 11'·' 
UI! erI e pro eme e t>rmma- I , A 1" ~ aFf'll \If'l avas, ca In revetl("- vern ce sunt O) Iga1,l a' şt : 

. . I lI.S D! ne ('U ('ulol"lle ng ICI dupa I • • I . ' te de re('€'nta €'VOIUţH' poh-, a apru IS . . 1 rIIe pe care preşedmtele co- ~a in G€'rmama. Se1'\" 1 SE 
" ; • ••• eare au semnat 1Il regIstru 1. l' f . , ., ' 1 

hen., .,. a lucrărilor Dvs, şi a preocupă-, 1 l' d' t i nutetu UI pentru re wnatl, imprumntllhll ar fI a~lr su 
* n 01' V5. ce- flu hc .. a esca n ce- , . ' : e-a avu cu r" c ac, au printr'tm export suplJ , "1 O b'" d Î I ( t' OllOare. .a eşlI'ea In em '1 t d S h ht ~ 'fOC de 

La :\iilano a fo~t arestat su- le 120,1){)O ziare şi reviste din lumea }JIu a~l fost, salutaţl de mttltl: 'lH'tezit tprenu1. Convorbiril!' '1ar al ReichU, lui. către Î~r~l. 
pmHII italian P. Nicolosi, înlrca~ă articole şi notite care vă me" CorteglUl a plecat apOi YOI' fj reJuatf' în mompntul ('p nl'irl"'~e 11(> "mi!!ran'i sa 
reprezentantul din Milano al sunt ab~oll1t necesare. 1>ac-ă doriti ~pl'e piata 'Venetia unde dnH • d S 1 1 t f' 1 h" d't " J". ,lOC Il' ptat 

să aveti aeeste articole şi noliţe ('h b l' . H l'f can, C lac 1 va 1 {o. an 1 ('e~t sistem care ar tns~, 
conRuIatului republicii Haiti ' am el' am Şl a 1 ax au ~ '1 f' , 1 

pn'tioase, ca şi personalităţile şi in fo,"t pl"lmI'ţI' parerea cercurI 01' o 1.cla. e, ue fapt să,' se acorde of' 
Pentrucă a furnizat aproxi~ ." . ~ l' .... de autol'it:lţile t 

sllht\ilte din strămatate şi (!Il ca- Rom" germane asupra suges mnI- '(J.... eXl)Ort, '":cI'manl'el', (hint 
t ' 60 t fIse a eh'ile ~i militare din ... t.- - \.. ma IV paşapoar e a - pÎl!lla tării. ~oastre, adresali-d ~i ". l' lor şi obiecţiunilor făcute de. " _ . t , SPUI 

le f('publicii Ram, unor e- D\s 'lgenţlel şi au depus ° COl oan.! la R bl C t' d' (onslLlu at ca maccep,at tns 
" , I ~ • u ee, ceace se Ş le In . ( 

vrei din Polonia şi Gf'rmania I "SEHVICIt'L GAZETELOW I mOl'mantul soldatulm necu- i 1 1 1 ' S h ht t c~HI'e negociatorii angi şirat 
* ! Dircelori: Aure\ M. Alicu şi Em.! noscut. De aci miniştrii bri- 1,' P, anu v u~ . c ac ,nu au ~~ . 'El' f ·.t î .- ac' :inflo 

, . S. 'Iă B . ,.' l . C .,,' .. '. 'l'lzeaza mCI un fel de oph- xom. . a os' nSlt 1., 
Ziarul naţional "Tldende" a- ,lmOl, UCUI(.Ş" "str, .onst.n- I tamcl s'au dus la QUll'1nal, I • ~ • ; " n1a tt 

tă v ~ t 1 tin 21, t('), :Ufi.15, care vă dă cu: 1 f t . 'ţ' i mlsm, se declara in cercurile ea bază de dIscutIe. rost 
nun' ca In urma recen e or il " " l' " Ull( e au os prmll I n all- i ' 

.. , _ . . ,pl, cere Ollce H'illlulirc sup lmpnla- l' ~ I QQ~gQ~QQQ~QQQ{,~~GC~G'D'3c.~~I'r 
perchezl ţU facute la dOID1CI- i ră ~i "ă face- la ccre\'e- şi pro i dlenta de Rege,! .. t min 
liile mai multor membri ai, re gl'atuite! : La dejunul oferit de Re i ". !de t 

partidului naţional socialist! ~~ ! ge, au, ,mai, p~rticipat ~-l; Ca n d VI n ela ro a •• '!comi 
danez poliţia a stabilit că o Mussohm, PrmcIP~,le de PH~-! • " ., , . , _ ' , .,' 
. v' ,~ At1mlnls1ral1,e mont, contele Clano, Lor-' Cand \"Inc Iarna, "Hl\a mtre pa· ~lC('~tt' poslblhl~lit ŞI sa al ' D~ 

flrma ?Om~rCla}a de apa~ate _ . uul Perth şi Sir Alexander l tril ziduri îşi reia Însertlnălatea ei. proycrbul: .. :'.lai bitle să Jln a, dl 
de radIO dm centrul capIta- A V I Z Cadogan. l' Iti regiise~ti fOloliul preferDt, căr- I du'ât să vindec1tm", iillilril ~hl a 
lei, era sediul unui impor- I • ' ţih' dragi ca pe nişte vechi prie-: viZ:l engleză "Safety firsf J-ta~1 
tant nucleu de ~pional·. [Rugăm pe on. abonaţii no,l\ F R 't; i S ~ 1 ă ' t Il teni pierduti din vedere în timpul li "Inaint(' de toate sccurita'~:'t"'erJ' . ! tri ~t i d 'i . t' .J il 11, e anunţă ca ns rcma Il I ' T 1 y. el ~ , * ~ ,ca:!IJ -nI comerClan~l , .,. : z!ldor frumoase, olu va Ifl {'am· Dupa cum o probează e,r mIi 

• " • v ' 1 cari fac reclame In ziarul cu afacert ungar a remis ,\l1!~rCUrl I nă Ia plăceri casnice c1\ci afar?l l)ractică putcm aJ'unge la. ' 44 ComISIa mIxta ungaro-ceho- , , . '. .: .' <. , ' • 

, A .., \ nostru, ca dela 101 lei In sus, st'oră mWfslrulul de Externe ră- l f";gul, ceaţa, ploaia ŞI Viscolul se printr'un medicament foart· Just 
sIovacă sa lntrumt Vmprl la, să nu primească nici-o chi· spul1sul guvernului ungar la nota; intrec spre a-ţi face ieşirile ain ca- plu, Acest medicament nu e, Urii, 
ora 10 la Munkacs. tanţă pentru. achitare, dacă grwernului din Praga de Marti,l să neplăcute, Hăcelile, gripa, te p~1n dus nou, un succes al chim:ljrea 

I 
Croitoria pentru domni I n'are pe verso apl~cat un Guvernul ungar a admis propune~ 1 dese la răspântii, reumatismcle se derne, ci este de mult cu~t nu 

MOSKOVITZ timbru fitcal de 3 leI şi un . ..' '" 't d f' furişcad duşmlinos pentru II pune pl'odus natural: chininQ, ')1' s' 
" . timbru de aviaţie de 2 lei. re~ creIerII comiSIeI mrx e e o 1- stăpânire pe tine. chininei dit'ectorul unei ro,tae 

Arad. Asortlment bogat. ADMINISTRAŢIA ţeri de sfat major. ungari şi cehi, De obiceiu acceptlim ace-;lc hoIi englezeş'ti a protejat pe IOld 
ce se va reuni Joi la Munkdcs, cu resemnare; le considerăm ca fă- săi de o epidemie de gri?I' 

~~ .. ~~··~~·.~·~~·.~a-.~~,.~y'~~~~ .. Wy'.~~-_ .... _." • .a.y.... .a.Y.a lf.a,W-a •. 9'._ .•. _ __ Guvernul ungar cere guvernului l'cân'~ parte integrantă din alaiul ce când elevii externi ce nU ~ 

1fIi:.... : "Scala" "rad ClnematOgrarul Filmelor mar", T
20

elefo
t
D
O 

~:..t~ Ceh stI grăbească ancheta ca il1ci~ intovăreşte iarna, Le lăsăm să crea mat acelaş tratament, au f~fh a:1 
H d tI' li. f' 1 ti' t d ,scii şi să progreseze, Multe din vie-, tuiţi de molimă. Tot tn M:, en _ _ en li UI S le rezo va nam ee., duc, N --.. .. ~ Itlmele lor contllluă să-şi vadă de tr'o şcoală de fete, elevele " 

M De VI.erl ! De VI nerl!!4 1[, Ianuarie. lr~bu~i .şi contaminează ~st~el ~e \ fcsoarele luau toate, zilnic, ~;n 
D ubla e ..... ,ste 1"" d 1-....: · · I cel din Jurul lor, fără sa la 10: pul perioadei de gripă, O '1. re JtIi " ..... n a a ru ua" Primul ministru spa- seamă urmlirile groaznice pe cari, m)că de chinină, graţie că(!f'sem 

~.. Cll1,terljouse"· ~. niol. ~ePl1:b1ican. ,a "supus l~ ~ot. avea aceste ~o1i prozaice, Ite au fost ferite de [Ilol:tarl 

JIIII"';' ,.,.. consllIulul de mInlştrll de- S, cale pneumonil nu provin din- I când servitorii cari nu aU 1,!1ema 
M un film emotionant ,i palpitant. ACfst fUm redl , cretul pentru mobilizarea to~ tf'un sio;plu gutur~ n,eglijatl N'a-/nina s'au irnbolnăvit...~t d, 
j..: viata misterioasă a renumitului medic Dt". CJiUer ~ tală a contingentelor 1915t- vc·m decat sa ne gandlm la pneu- Dece n'am face şi nOI, o~lul 
;.i house. - Reprezentaţii 5, 7,15 ". 9,15 seara. ;.c 1921 inclusiv lncorporarea. 1 monia gripală cu sfârşit adesea fa· I re cu chinină, luând ziln;'t apl 
W Nou Jurnal fox -, Cassa: zilnic dela orele 10 a. m. ti...:. • t taI, care de cele mai multe ori" c('nligrame de chinină tnt' b: 
., .-:- conttgentelor 1919-1921, se pleacă dela o simplă rl\cealll. 1, d' "1 n" -'.-Y. .., ~w~ _JII .. ., .., ...,. .' j . p<'rloa el perlcu oase, r r s 
.......... ;,( ..... ;,( ..... _ .... ;,( .... 11 ,.y.;,( .... ;,( ..... ;,( .... ;,( ... ;,(~ VA fa<:e chl ar zIlele ac •• teL N" ar li m,' bine ,. p""nim .,,1,1 In mnd .bsnL"' '[fJ 
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minecă, 15 la.n. 1939. F RO N 'f U L DE VE S '1' 3 
~-~~------------------------------.-------------------------------------------... ----,--------------------------------------~-
rânlarea Majestătii Sale 
Regelui rostită la radio. in 
noaptea anului nou 1939 

~l, care şe sfârşeşte in sufletul său să găsea~('ă 
a.dus, ca toti cei trecuţi, sc.lnteia patriotică, ('are !'\a-l 
'ii f;li dureri. dar 1938. ÎlIdt>lTITlf' să fie şi el pfil'taş 
adus noui 8perantf! şi la această operă de Rena
posibilit.ăţi dr muncă şlere Naţională. 
progres. 1 Ina.1t rug-ăciuni1e Mele că

nAnia are azi .mai mUI-; tre Dumnezeul părinţilor 
,voi~ decât orI('ând lip Iloştri, să dea Ţării Mple ~j 
nirea tuturor fiilor ei poporului Meu un an, In ca
.11 singur avânt şi o sin. 1'(' să piar,î. t0Atf> urile, un an 
credintâ, ! fn care ~ă nu se vadă dedit 
m~ prin strânge~('a ! o df'sfîvâ.rşită unitate de gân 
lrl:or tutnr?_l'a tm?re]u- duri şi simtiri pentru binele 
.nel Homâllll HNIQ!'-Icnte patriei. Să ne dăruiască 
găsi puterf>a df' a "tB Dumnezeu şi un an de b€'l
ă nedintită Împotriya şug, dfo liniştp. şi dp. pa('('_ 
or primejdiilci(' şi vc'ă- Iată urat'f'B ee o fac cu 
il ar, . f-Iufletul cald şi toată drago
~âIli, în acea:-;tfl , c1i~ă7 stea Mea, in această el i 1'1 ii, 
1~1.cep~ ~n,u~ ~!}.i9, f~t~ României şi Românilor" - zi 

:h!l aţmtltl malIltt', fltl 
:hii atinti ti asnpra c;l.ii I efi nd tutllJ'ol'a traci i tionalu 1: 
'ogres şi Pl'olHl~in', Pf'. La multi ani! 
păş!'ştf' patria, fi('('arp Trăiască România! 

Dilanlul ODului mun(iforts( 
Ilo An de mari Itclerme t' ltmetnlef Ic:ullzilrl 

Vorbind la radio, in cadrul "Orei fkclat gândm'jlc Majestâţii Sall~ Prin cl'ciarea organizaţiei "Mun-
Natiunii", d, ministru Mihail Ralea R •. 'gclui Carol II. . că şi Voe bună", s'a detel'lllinat in 
a făcut o substantială recapitulare "In ordinea legislativă şi admi-: muncitorime, o revoluţie sufletea
a operei înfăptuite de dl'partamen- nistrativă, trebuia, in primul rând, iscă, al!' c:ărei binefăcătoare efecte 
tul muncii, in decursul anulUI 1938, 'o transformare de structură, a ela- sunt -- atât pentru prolctariat, cât 
Conducător al unuia dilltre ('de sei proletare, printr'o nouă carlă a şi pentru Statul între~ - incalcu

ITI ai importante ministere, d, mi- lumii sindicale, adaptată şi inspi- labile, 
nisli'u :\1ihail Rall'a a rl"'olu\iollat rată de noua COllstftutie şi de noul i Ajutat, ('u tralowre de inimă, de 
- salutar - zările muncitoreşti spirit al politicii române:şti", - a I o seamă (I!' oameni de specialitate. 
pOl'llind dela inţeleapta concepţie spus d, ministru Mihail Ralea, 1 in fruntea dil-ol-a a stat timpul pri 
di proletal'Îatul nu poate fi Împă- Această radicală, fericită prcfa- Cf'pl'rea, autorihltea şi dcvotamcn
cat ('U Na\iunea prin silnicie, ci cerI.' de structură a clasei proletare tul d-lui ingirwr Stan'l'i C, Cune
Ilumai prin drngostc, prin înţelege- a fost obtinută prin legea bresle- seu, dircctor'tll ~eneral al Mun('ÎÎ. 
re şi pl'in Întinderca unei mâini 101_ _ d_ ministru ?Vlihail Ralea a de-

fI" 1I1l', cinstite, sirH"I're, i "S'a Cl'ezut, la încrput ~a obser- schis muncitori mii o fereastră spre 
1). ministru Mihail Ralea, venind - I ,. I c '1111 (1" 1111111-11,'; ş; ~7.ur al frllmo 

. va! eneq.(lcu ministru a muncii), t. -, .., ••. su 
'j;1 frunt<'a dep'lrtamentului Muncii 1 -

că această lege e o simplă măsură UI 
nu numai cu planurile I'calisl<' ale 

politicneaseă, îndreptată contra l.a i':lpătul unui aH atM de rod-
omului politic de ac{itllH', ei şi cu 

muncitorilor_" Mai pe urmă s'a ni:' pentru InllllcÎlol'ime şi la capă
prestigioasa zestre a filosofului şi 

c(lnstata! că legea breslelor e I1IC- tlll <}{'estor rânduri recapitulativ .. , 
a sori ologului, a 'dovedit cât este nită să aducă o măl'ire şi o stimu-: 
de eficienl sistemul său d!' lucru, • ______ • ______ II! 

1<11'(' a puterii dt' asociatie a mUll-' , • 
lin sistem, C<lI'C -- pJ"ivinrl munci-

cI,-IOr,iInii. In 10el.'_1 micilor ciuperci: I Rnnte s'- El"ele Inr pI"in prizma unei umaniti'iti lu- . j II ... 
mînate şi sensihile _ a reuşit să <;lI1dICal(\ cal-r rasăreau pt'st(' tot.', U 

lIY!·m ~.lZ,j _mal'i, şi puternic_!' presl'''. !.I. Bonur-, de l-mpOZ-lle Înlăture surdele nt'l1luHumiri, cari . 
~"'~~~g ngitau totd('allna !H"oll'lariatul şi a ~Io{hfl('and m acel:.lş limp, .. 1.1'-· i 

bl • I mai r<'uşit în aedaş timp, să con- geu eonl~ae~clor de ml:ncă": d._ 11J~- : 1· pentru plata impozj· 
~ ema tineretului De ca e I ~irlg;~ _pe al'tiza~li (':It le t'stc de pro n~stl'll ~l1hail Halca _a ~zbutJt ,sa r~- i î tului şi pă.mântului for-

d t t ,- I fltabda protectia hber acceptată a dlce un scut puternIC unpotnva It- ; 1 ţat, pentru Asigurare e O . il a rezo vare I Statului, atunci r;Înd această prote- psei _ de scrupule,- cu _car~ unii pa-: 1 Socială la 

DO de someri intelectuali au fost plasati 
!R invăCământ 

! etil' estc garantată de un re~im d!' lI'om tratau pe mun('ItOI'l_ : 1 
! ordine şi de cuvânt . Lcgifel'illldu-se motivarea conci- i; Banca 6 o I d se h m 1" d t 
1 Pl'Orlamarea Constitutiei din Pe- dil'rii şi asigu!'ându-se, prin legea,:; 

all1lo~fera de gencl'ală Înoire 
'C trăim, tineretul este promo-
1 posturile dc muncii. ~i COIl
e, pentru a aducc În adminis
, justitie, consh'uc\iuni şi 

~ o viaţă cu pulsatii mai re
si lin !;pirit pe care vechik 
uri politicianiste au dutat a
nar de vreme să-I inăbuşă. 

! Imrarie a Însemnat :şi pentru Iu- pl<lta prea\'izului, - s'a dat munci- ii A RAD, 
sllnt atât dl' l'locvcnte, în preciziu- mea rnuncitorilor semnalul unei re tonlilli o armă a dreptătii, la cure j .~ Str. Eminescu No. 4 I 

Ilea 101'_ . slIrpclii, În egidă măsură morală r;hna, făl'ă nădejdi. de atitIa' •• ___________ _ 

C;Înd d, .\l"l1land Călincscu a luat $i l11<l\t't'ÎaIă. : vreme. ! 
intl'I'imatul ministerului educatiei "lndi dela Început (a subliniat: Asigur;il1d dreptul muncitorilor nimic nu ni se pare mai potrivit 
'1 l' f \-- d • (["cll citart'a sf;irşitului cllvântării na\lona e, norma tştii liră posturi în cll\':Întarea sa, d, ministru Mi-: la l'OI1('C( ilie e \'3ean\ă pliitite, d. 

SI' numărau cu miile. La inceputul 11:111 Ralea) ÎI1\'ăluind ,'U aeeeas so- ministru Mihail Ralea a concreti-. d-Iui ministru Mihail 'Ra1ea: 
,,:\IUl1ritori şi patroni, - dl'opfl

tl'Îyă solidari În iubit'ea de Tură şi 

Rege, YOI' discuta dl> aci Înainte, 
11'1 în tabere vrăjma~e, ci în sânul 
at'duia~ "Front al Rl'Il:lşterii Na
tionale", drepllldh~ ~i datoriile fÎl'-

lot asistăm la o intim'rire a 
lor, care chel'lmă la lucru min 
i bratele tinere_ Pretutindeni. 
de departamente şi-au făcut 
unct de onoal'e, din Illlmirea 
nctiuni a ti neretului in1'elec
tare a~tepta cu bratele 'incru-

noului regim erau 1)t38 de absol- Iidtudinc şi dragoste toate pături- . zat încă un vis al proletariatului 
Vl'llli de şcoli normale, care şomau, Il' ~oriah', Marplc nostru Rege n';I !'onHÎn. Nu mai putin, prin noua 
,j{î:m din a("\'ştia. sunt astăzi pla- "oit să lase mUl1citorimea, ca pe legI' ,1 asigurărilor soei ale, se ga
sali ea În"ilUilol'Î ~i :100 în posturi lin ropil vitreg, în afară df' comu- r:1I1lellză murll'itorilor pen~ja al' re 

şi adl's cu fruntile i'ncrunta-
i se facă dreptate, 

de sllplinitori. 
Cea mai mare parte din cei ră

maşi ilwă făI'ă pO!>luli,i'sifa(' în 
prC'zel1t serviciul militat'_ 

In În\'ătăm:intul secundar: 
Din 20(}8 de candidati. cu exame

nul de capacitate, au fost numiti 
titulari şi suplinitori 1162. 

INDRUMAREA CĂTHE ACTI
.v1T.\ŢI PRACTICE 

sul cel mare al tineretului 
: de muncă tn slujba obştii 
lrşti, - a sosit M, S_ Ht'grle 
. să se Cacă dreptate tinerimii 
~p[ale i se race. In acel aş timp, învăţământul a 

fost reorganizat, in sensul indrumă

LOC TINERETIJLUII I'ii tineretului spre activit1'iţi prac-
tice, Numărul lieceJor teoretice a 

(him cuvântul cifrelor, cat'e rost redus, înmultindu-se şcolile ('0-

spun mai mult decât pot sli mercial(' şi de meserii. 
t~'ască pagini intregi de VOI'- i Rezultatele acestOl' salutare mă- I 

~lrate, pc hârtie. Iată situaţia, suri au şi început să se arate, dat I 
mflonturi verbale şi fără ar- fiind c1I anul acesta numllrul ele-! 
nlatie de prisos' I "ilor liceelor teoretice, care era ile 
fost numiti in slujbe, sub noul' aproape 96_000, a scăzut cu peste! 

12_000, a('eşti elevi s'au Inscris a-! 
ministerul de interne peste cum, in şcolile practice, speciale j 

de tineri. : saI: particulare, i 
comunicatii 150 titrati, 600 ne- 1 Til1el'etu~, un,iversitar ~ ,oht~n~t l' 

.. Dela 1 Ianuarie vor fi nu- burse SPOltt!' C.I număr ŞI .. aloal c, 
:a directi unile şi serviciile teh- înl!'sniri In re priveşte, sporirea 10-

şi administrative alc acestui curilor tn eaminuri, etc, 
lumenl., prin concurs, alţi 1343 i Elevii buni vor fi urmltriti de 
neri. . i stat., din copilărie: p~<nă • ce din. ?ni-

ministerul ă ătă." r· versltate, incurajaţl ŞI numiti In 
s n t ll au ost . d t d - d . ti 446, pagtuM e ncre ere Şl e pnce-

justitie 1420 el 'i pere, 
• ' . emcnte tmere, i Dup1i cum vedem, un complex de 
-unle devemt vacant 't' rea c d l ,. e prm 11- ,. masuri cari rezolva tn modul cel I 

a re or. . r 1 . .: t A mal o oSltor pentru Ous ea romtt-
le n~tnero~se alte institutiuni,: n('as('ă, prohll'ma tineretului. 

sau prlmenit şi au fost nu- I 

Ilie sute de şomeri intelectuali. I (\'.n"',.. ..... "',..~ 

IN INVĂŢĂMANT \ BERLIN, In mod ofidal s'a 
~ acol d ' , , I dat pUblicităţii următorul co 

nit;ltea romlineusei'L 11';lgere )i pensia pentru urmaşi. 
..EI a tinul ca, din :t('eeaş drago- Fic'care infăptuil'(' II d-Iui minis-

ste pădntea~d\, si'i"t' _ i]npăl'tăş!'a- : tn: Mihail Halea Înseamnă, pentru căruia_ 
scă toti"_ muncitori, t'ealizarea unIIi vechin In deplină paec, În Întekgl're, se, 

lh'mfllld dorinta si indemnul Hf'- i!l"al himcl'ie, lidaritale şi fl'ăţic, tO:Ill' clasele so 
~al. tot c("eace a făcut, cu strălll-· NiC'i sufletul muncÎtoJ'lllui n'a dnle işi vor (hl mana pentru pro-
('irI', d_ ministru Mihail R'llea a re- f()st. insă, uitat. păşirca l'atiunii noastre", 

~eeeeee~&eeee~~i Rusia SovJeticd e 
8 It gata să intervină 

~ A început un an nou ~ln ~6~!~~::;one:z; 
Fiecare trebue să-şi 
incerce norocul 

Prima tragere in 1939 la 

15 Ianuarie 
Un Loz al Loteriei 

Iată cadoul ce 
trebue să faceţi! 

Reinoiti Lozurile 

: fn calitate dC' prc$f'dinte al 
: a~oeiatiei eultuJ'ale rhino-so
l..-ieUel' Sur-Cin a declarat că 
Uniunea So"ietclol' ar putea 
ir-terveni in conflictul ehino
japonez, când toţi ffif'mbrii 
Societătii Natiunilor ar hotă-

,ri să aplice sancţiuni Japoni 
ei. sau când un acord înche
iat întl'(' Anglia, Franta, Sta
telp FnÎtf' şi FRSS s'ar inche 
ia în scopul unei actiuni co-

. nume impotriva Japoniei. şi 

. În cazul unei agresiuni japo
: neze împotriva teritoriului 
! soviet'ic. 

Li'" ",,-, ~ -
I Croitoria pentru dom nil 
• MOSKOVITZ, Arad, 
: are preţuri de concurenţă 
__ ttll 

R(i!lna Dultlnrl(1 
.• 0 Un esau făcut IlUmlrJ I . 

~':.!'i~:~:~n~t.II: "':;::1;; Im~~I;:il.îUl Inf.âlnirii "ale/'UIWll-tatl- CrOJ-torl-a "oslfolifz ------------------ -1 !~~~:~·al~u~tă~?~i~Ci Arati I pele de Piemont, contesa 10-
M U ! landa Calvi di Bergolo şi re'etr p 1~1~ c~rUla d, mlnls- I cu von Ribbentropp, la Mun- 1· • 

e Andrel l-a dat o mai ma- I . 't b-l t n t ' ţ I gina Ioana a Bulgariei, au 
I sosit la Roma la căpătâiul 
sorei lor, principesa Mafalda 
de Hessa care este grav bol-

Isemnătate, tn recenta a-sale eben, d, Beck a invitat pe mi naunl aIn ca 1 a a el pre , 
ltare ţinută la radio. a fost II nistrul de Externe al Reichu 
ema tineretului, .., , ' 
It dAi lUI să-I facă o Vlzltă la Var-

, rmand C~linescu. cât şi i. '. , . 
Iul ministr ' . şovla. MInIstrul RelchulUI a 

U, au reuşit să re-
aproape in total această pro- acceptat. Data vizitei ca.re se 
~ fn ce priveşte tnvăţământul. va face in cursul iernii pro
lr să trecem iară la cifre. care babil, va fi anuntată la timp. 

Dati la legat tn piele şi pânză biblioteca )a 
I 

'navă. I . In cursul serii este aştep-

'

1 tat la Roma şi regele BO'ria 
(Palatul Cultural_)_u_n_d_e_g_ltB_i_ţi_l_u_c_ru_b_U_D_'_i _e_ft_in_' __ ....... al Bulgariei. . 

4. niboiloli(iu Am;::rd 
• iMi'_. 
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I 
il FRONTUL DE VEST Duminecă, 15 Iall, l~:lDuJ 

~.--------------------------------------------- 1 

noua lege de organizare Si functionare a "StrăJii rărl~ 
(Urmare) l 

I n "a d rar e aDe r 5 o n alu lUI- I ~~~~jl~!U;~;~:~U Q~~ .• ~~z~fr~~u;:, î~P~~~~~ ! ;re:;~m U~it~~:~ge~!~~ ~~:r~ 
ti rai, loate adele sau căile de atac, de timbre de franca re, hmb~! 

eOl11:lndamcntul Străjii T;lrii şi i'l'I'SOI13I111 Străjii Ţădi din 01- illlern :;;i autonom, akătuÎt de către pentru sesizarea instanţelor judccă- ,turak, ~imbrc de aviati.c, sau 
organt'lc salc se încadrează cu per-! malldalJJ(~nl, numit, detaşat sau dc- Straja Tării, care va fi supus apro- tore:;;ti de orice (rl. ,. Cel de tllll.~I·C, pl'e~~um ~I de 
sonal numit, detaşat, delcgat şi an-Ilegal, Y:l primi llHicllilllza\ii de n'- băl'ii Consiliului Superior de lndru-! Heuniunilc şi spectacolele cu ca-! Decoralltl~ străJl'reşt~ sunt: 
gajat" I pl'czcntarc lunare, în scopul de a-şi: nwft' sub jll'eşcdint ia PI'l'şedil,ltdui racter {'ducativ moral, patriotic şi! a) "Pro-VJrt~te". o sillgură 

Toate numirile şi angajările se I acoperi eheHueli ce efectiv sunt 0- Consiliului dc Miniştri. PrOlec.tul fizic, organizate de Straja Ţării sau pen.tru ră:pIătu'~a faptelo~ 
fa(~. prin deciziUlll', de către coman-I bligati u face, indemuizalii de tran- dc buget supus Consiliului Supel'lor unităţile sale, sunt scutite de taxe seblt cural sau Jertfe de SUie;. 
dantui Străjii Tării, I sport şi misii, proporţional cu im- de Jndrumare va avea semnăturile pcntru sp('ctacoh' şI orice dări că-: b) "Ordinul Străjii Ţării'". " 

Persoanele numite în Straja Ţării 1 portanţa fUlle\iul1ii. fixat :mticipat I d~. ap~obare a.lc. P~cşc~int~l~i Con~ tre Stat, tinut şi comună. clasc, 'p~ntru~~eosc~}ite fapte ~~ 
sunt. functionari publici, cu drept la" pl'În bugr.tul unu,al. " slhul.Ul de mIniştrI Ş! mllllstrullll I Persollulul din Stl'aja Tării şi 11- .. eallZ~l'l straJereşh. care se c1 
pen~le. ,.,.. 1 Aecste mdemtllza\lI ~\l1l1 eXl:ep- de rmall~c. .' nitătilc sale se bucură de rt'duc.('~:e ~lu~lal ~()mandanţIIOr(teIOr)..t 

DI~poz~tlunI~e legII ~~ntru stat~-I tate dela Icgc~ cum~lltllu.I, sunt seu~ Opc/"atulIllle dt· aphl~a,l .. t'<I bugt·~\~- de 75 la sută, i<lr membrii fanulll- lrfl~(e) ŞI persoan.elor cu de:1, 
tui .func\lOn~l'Ilo~ publiCi. s,unt aph- titc ~~ orice unp~z~tc !i~ nu, pol fI; l~i," se fa~ conform leg~1 conli~blll- lo.r pl'rsonalului nu~it, de reduce~e merite pentru mişcarea stn,.... 
cablle (uncllOnarllor numiti. I urmantc pentru nlc!un Il'l dt. d,ltO- tatII publice, cu derogărlle pre\ ăzu- de 50 la sută pc căIle ferate roma- scit ~ __ 

Deta~aI"r,a sau ~ele.gâr~a milita.ri- rie ~ătre. ~t:lt. linut, eomunii saU le ,În ~re.z,en~~ lege. .. ne (C.F,R), serviciul maritim român i c) "Meritul Străjcresc", trei t U: 
lor (ofl,eI'l, suboflt~n) ŞI a functl?- particular!. .. Straja 1 ăm are autollomlC [I[lal!- <S,M.R.), navigatia {!uvială româ- se conferă tuturor persoanclOlt P1 
narilor civili, cerull de către Straja Sumele fixe alocule personaluluI dură, puttmd dispune liber de ve· nit (N.F.R.), pe toate liniile parcur- au sprijinit sau au adus ~ 
Ţării, este obligato.rie atât pe~tru! de pc tcl'it~riu, lu~ar snu .... e~~pon~r, nH~rile sah~ in limitele bugetului.. se de acestea. reale Străjii, Ţării;. • J( 
departament, câl ŞI pentru persoa-, sunt socollte ca lIldemll1z.lţll efec-, Iwentualelc excedcntc se pot ull- Formatiunile Străjii Ţării care se d) "MedalIa Str'aJa Ţam 
nele respective, ,când ea a fost fă- I ti"e de deplasare şi vor fi justifi- liza, iar virimellti're de fonduri se deplasează in cadrul activităţii stră- elasl', se conferă pentru deti 
cută in conformitate cu tab{'\ele de cate prin state nominale. pot face, cu aproharea Comanda- jereşti, precum şi transportul male- fapte stl'ăjcreşti tineretului ca'F 
·~f(ctive stabilite cre Consiliul supe-I ORGANIZAREA F[NA~TELO~: melltului Străjii Ţării. rialcloI' necesare acestei instituţii, ce parte in mod efectiv din ii : 
rior . de .~ndr~mare. .., Fondurile, n:.~~s~,~e ,. sahsr~CerI~ Atrihutl'll' consilierului controlo1' ,or beneficia de o reducere de 75 ţile Străjii Ţării. Ia 

Ohteru activ,. com,batanll ŞI 3S,I- I trcbuin\elol' Stl':IJ1I l aru se aSigura :;t~ eXl'cutri de către un functionar la sută asupra tarifelor diHor fera- Decoraţiile dela punctele a,)1 

mila~i, h~c~.dr~ţI, ,pn~ dctaşare ~~ prin: , " ~ al Străjii Ţării numit de către Co- le românf' (C.F.R.), serviciul mari- se conferă prin Inalt Decret r'" 
Slra~a Ţa~ll ŞI U~I~ătlle sal~, vor fI a) Subvenţl~ . obllga~orJe ;~nuala, Ill'lndantul Străjii Ţării. tim român (S,M,R.), navigatiei fiu- I contras{'mnat de preşedintcl~ 'D' 

. ~~nslderat~ ca facand sta,glU~. cre~- globală a mInlste~u,lUl de (~nall\e Şeful şi subşerul conlabilităti sunt "iale române (N.F.R.), pc toate li- .lÎului de miniştri, în urma! j 
ti~ l~ ~mt~tc, pen.tru oflteru as\- fixată de către consIll!11 superIOr de' h!llc\ionarii Străjii Ţării. niile acestora. 1 nerii comandanlului Străjii i 
mdatl ŞI cel ce înallltează pe teme- indrumare In cazul 'eand acest con- '- .. . , ' I I l 1 f v d M Il ' . •. X'l î ',. StI'aja Ţar11 poate adlnlmstra ŞI De· asemeni caiN' ferată română cc c a te se con era e are!. 
lUI ar! 60 dm legea lllamtan or n T nu se poate mlrullI, pentru a , . ' . , .. 

~. '1 t d li .. 1 s~ IU ". . b c:..ploata bunurile sale fn confol'lm- (C,FR.), sel'viciul maritim rom. Îin I jer, 1ll urma propunel'll corn . 
.armata pe tot ttmpu nca rllrll 01' fIxa subvl'nţla noulUI an ugetar, ' . I . S ~ ... Ţ" .• 
1 S 

'. Ţă'" 'tăţ'l ale 'Iar' . 'd' f" b \' tate (,.lI lrg('a pentru nrgantzarca ŞI (S M,R) şi navigatia f1uvia[ă româ- I tu li! lralll .. nI. 
n traja 1'11 ŞI um les, se va trece In o ICIU su ven la a- . . b . I ' I T t d ti' g 1 Dis ." b . t '1' • -, admmlsl.rarea pe azt> comercla cană (N.F.R.), vor acorda Străjii Ţă- oa e cere cel e ac 
pentru ofiţerii com atantl s aglu se vulă 1Il anul expirat; , , . .. bl' S . 1'"'' ,r' t "u . . . , . . ir:trepl'lnderdor, ŞI avu\lI pu Ice. "ii ~reuta.W\ile impuse de nc\'oile sa-I" tra]n . "rll, VOI I 111 oer" ' 
c~nslderll numaI pentru un smgur b) Subvenţ~~le c~lorlal~c mmlste,r~; [n toale ('azurile În carc legea le de sf'rvidu, stabilite anunl de ('onlrasemnatr de către pre)!~m!c, 
grad. , .' . ,:-) Su~ventllie \1Il,1.lllll'llor. munlCI- : cOlltahilitătii publice sau orice alte Straja ŢlIrii, ! k consiliului dt' minişlri. inpila,ll 

Subofl\ClllOI detaşaţi in ~traja p!llor ~I comunelo!, ,kgi şi I'egulamente cer apl·obarea. d . ,1 ('('I'crii co'rnalldantului Str~jli~alw 
. Ţării li se vor aplica aceleaşI nor- d) Subvt'n\iile regiilor publice co- 1 ". , '.. . OrIce (t'l de reducere, e II ans· ! II..nl 
~. ,,1 san autOrIzarea ConsIllllhll de MI- , t. ,1 ,. f ~u 

me prevazute tn articolul prece- merciale şi intreprllldel"llor autono-1.., h PMt. pen I u persoane e ŞI orm.a- OlspoII'IOnl IlnSlI'~1l sp, 
d " 1 . 1 mşll'I. lIutonzart'a sali apro arca ţi unile făcântl parte ain organelc .. u t[ , 

('nI. me dev· st~t ~I !OC
â
3 e'l w • SI! dă penlru Slra,ia Ţării de cl!.tre ~llbordonhnte sc VOI' acorda numai frODSlforl1 ~az, 

Personalul didactic de orke ~I'ad e) emturl mi' mp aloan.: ŞI ne-o ., S ' d 1 d " ", ,< ,aeii 
~are "'ctl"'eaza~ în StraJ'a Ţării l"i ~. 1" • Cor,s!lllli upt>l"lor c n rumare Ctl aprobarea StrăJ'ii Ţării. . dO' 

.. • '( pr~vazu c, . , . ! (C S. 1.). _ . . In tel'lllt'n dc şase lum ~ Se 
ll[litătile sale, care s'a distins prin 1) DQna\lulll ŞI legate; Echipele sau detaşamrntt'!e StI ă- blical'ea prezentei legi in ~lr:Ji,! SI 

muncă deosebită, la propunerea ro- g) E,'enluale excedenh' ~le exel'- Dispozitiunile legilor de măsuri jii Ţării şi ale unitălilor sale. ('are Oficial, loale org:mizatiunil~W rn 
d t l ' SI ă ... Ţă .. financiare speciale sau excepţionale I "î '" "t t . . man amen u UI , r,)11 ru, "a :1- ciţiilor Închise; , " ,,,. .... p e~c:. n st.r:.m .. a ?: .. ~or pl:~nll nu- donate t~i vor pune in coor,trJilie 

'Vea priol'itate, la drepturi egale. Ia il) Hllrnăşite de IIwasal <tin exel'-l nu sunt .aphcablle ~tl :1JII Ţă~ II. mal cu aVizul StraJI1 Ţ1I1'11 paşa- y. 'lele lo.r_ 111' anic0,- w..,. i 
. '. . ContUrile de gestlllne prlvllld e- . u' '] I 1 t', ta.lI ~ v i*' "1"1 d lransfrrări, numiri, rleCillitivări, el!1l inchlse. I • ••• poarte If\ Iva ua (' sali co el' ne rora functioneaza, cu CO;filicr 

gradatii, elc. Consiliul supl'rior de indrumare I xlcularea .bu~~,tullll, .. precum ŞI m- scutite de ol'ice taxe. Carol al II-lea si prezent:"! ~ic 
T' l't b I f' b' t" '1 ,ventarlll Slr1l)1I Ţăru. sunt supuse " I ,! .'...: Impu C!I un mem ru a corpu- va Ixa cota su .en Iei allua e ce I .. .. . I:.chlpele sau deta!iamcnte e OI-g.l- I\'or cerc Std'iJii Ţăl'll reco.lIl:i" 

1 ' d'd t' 1 d t t' St' h'" t~ St -'" Ţă .... d 1" a]JI'obăJ'lI InalteI Curll de ConturI . "1 b d I " ",~, UI 1 ac Il' es e e aşa In • raJa tre ilie v"rsa a . raJII , III e C.l-j. llIza\lUnI OI' SU or onate vor p cca ' rea personalităţii lor Jurldlci';lil~e 
Ţării, se consideră prezentă efecti- tre auto~itătile şi administratiunile I care v~ da ŞI 6csclkcarea. '1'" în aceleaşi conditiuni, bendic~ind·· f]aeă le-a fost acordată pr:~jo/al 
va la catedră. Inspecţiile prevăzute de stat ŞI locale prevăzutei::l punc-, P~e"~,tl u s~,mcle, alocate umta\llor insă numai de ° reducere de 7a la I sau chiar daca le-a fost Sif/lu/il 
de le .. ea invătământului penll'u de- "tele b eşI' d de "ub art 46 . StJ'aj11 Ţăm, c.hltanl~le comandan- lă l 'taxe rndllc"l'e ce I . ~ . . '.' 

!'o '" , "' ,. : • " • • • su , asupra ace 01 <,',' ~" "1 sau ,·econflrmah. pl'ln jll~l'frau 
finitivare, avansare, etc., li se vor Aceste sllbw~t!i i'o~sti.tuesc p:n:' \11~r resP?CIIVI, de prlllllr~~ :ume- se acorda numai cu avizul Străjii l',ătI'e Straja Ţării sau fostu~ţ"rau 
Face la activitatea sa străjerească tru acele admll1lstra\lUnI cheltmeh 1101. constltl1e~c arIe desc.1I e,lloare Ţa)'rl'l' I i d ţ' t' tI' 

., ." • , ..... l' • I (r. elica le a mere u Ul cru 
dl~ către organele mini~teruilli ed-.- oblij;(alorii. , . _,in ~cstll~n.ca.. StrăJll . ŢărII., _ I Nicio grupare a organizatiuuilol' (O.E,T.R.)., n G,' 
~atiunii nationale, iar diferitele sta- . I~ caz~l cand al:torlt.atea respec I DlsPOZI~I\Hl~le, artICOlulUi. prece subordonate nu se va putea d('plasa I Cele ce vor cerc reconL:f'!r:U 
gii, cerute de lege, se vor considera tn'a onll~e, să .Ie lIl.scne. !n buget., dc.nt nu ImplCteaz.i'i a.su~~·a ~r:.ptu- in stl'ăinătale fără autoriza(iunea lin lcnntnul mai sus arătat. f"leÎ i 

efectiv făcute de Straja. Ţării. ele. vor fI lllscrise dn: o!lrlu
v 

de au- ,lUI C~~nndar~tl~hl! StrăJII Ţam de prealabilă a Străjii Ţării. ; le ce nu vor obtine aceastl I'n Il 
Functionraii ei"ili detaşati in tontatea tut('lara insarCInata cu a- a venflca, oncand va crede de cu- Nu SI' poate or"aniza niciun fel i f' ,. t d' l' t pr{Or/ij 

Straja Ţării sunt considerati. pe lol h b l' r .. t r· "t'l d .., I !lmalC', sun Iso,a e 
pl'O area Uj;(:tll ~I I'rs~erhlvl' . 1'1 f v) lin. e,. ges Il~nlca mamll Ofl ,,01' 'e de asocia\iune spOl'livă şi nu se '\<lrcpt prin expirarea term ~ r 

timpul dctaşării lor, ca f1icflnd ser- Toate vel1ltunlc ŞI c t> tUle I c 13m $1, materia e, care sunt r<tspun- poate practica niciun fcl de sport fir ~". ,,/ii 
""l'CI'ul "fectiv la autoritatea din v . î 'b l ~t .• r . '1' 1" - '" 'sau re uzu 1:eC0I1 Irmaru, 
• ~ ra- sunt prevazutc nIl' lin uj;(ct anua za 01'1 In ata Instante or jU( ICI8 rr. I sub or.ice f,ormă, dC, cât. în cadn,ll. şi II a fi lichidate in eonfOl'mita,t',' or/,l 
re sunt detaşat, b d 1 U d ~ J 

I I su ,Ircctl.ve e n.IUI.lel f.e erallllo .. r l 12ya pentru persoanele jund om,' 
Inaintările personalului ci .... il şi I).·spoz.;ţiuni specia e ci R 

, ' .I!l. sporltve 1I1 Omam3 ŞI federaţll- Ildmoniul fedcratiilQr de S'i t.sl 
militar detasat se fac de către 5efii 1 d .1 

01' e specialitate, 'te, precum şi al Uniunii Frlllrrll 
lor ierarhici şi in drept. tim'indu-se Toate departamcnt!'lc şi autorită- r~ dela 1-5 ani, cu amendă dela •. 
seama în modofligatoriu, de calÎ- tile de Stat locale vor colabora cu 20.000-hlO.OOO şi cu interdictiune Orice instituţie particulară de ori lor Sportive din România (rfl/n~J 

' ce gen, patl-on, întrepl'indere. fa- treC<Înd dcplin drept - SU:lJulll< ficarea făcută dE' către comandantul: Straja Ţării în problemek ce inte- eorec\ionale dela 1-5 ani. 10 

I I bl'ică, atelier, ])răvălie, etc., care arc neiul de inventar -- asupr.' r, :rpli 
Străjii Ţării. ,rcsează aducarea tineretului. \ Straja Ţării "a avea (t tipografie 

tineret ce intră în prcvedel'ile legii 'Ţării. '~i,m Personalul detaşat de către mi-I Statul, ţinuturile, municipiile, co- proprie. 
. I d ... . I C' I . • . ci '1 IAtă' f' T.. ă d de fată, este obligat a-I trimIte la; Reconfirmarea sau refuzu: Ip Ş 

nI!>teru e ucatlUnll nallOna e 19U- ,mune e, precum ŞI !ntreprm eri e ceas' hpogra le se uurt!l" e programul de străjel'ie. ~,firmăl'ii personalităţii J'uri!.! F(l 
rează in hugetul acestui minister: autonome de Stat şi loeale, vor pu, ; aceleasi drepturi ca şi Imprimeriile ~ 

b . 1 . 1 f" d t l d' '1' d t l St tI' t t" Straja Ţădi, împreunit cu minis- i caraetC'rul pre\'ăzut de alirw'''ra/ su caplto specIa, lin remunera I ne a ISpOZI la coman amen e OI' Iau U1, pen ru execu area Imprl· ... 
cu salariul tip. 1 Bucureşti, indifc·lunitătilor străjere~ti tcrentlriIe, imo . matelor, registrelor, broşul'ilor, pe- temI cultelor şi subsecretariatul; tim al articolului 12 din rrlă " 
rent de reşedinţa catedrei titulare I bilele, mobilierul şi toate materia- lriodicelor, cartonajclor, clişeelor, propagandei, va întocmi programe ·lq;(c. fmcl 

sau a unitătilor Străjii Ţării unde i lele de care au nevoie pentru rea-I ştampilelor metalice, precum şi a de spectacole cu caracter educativ j [ntl'eg patrimoniul cu tO,l'rnai 
activează; aceleaşi dispoziţiuni se lizarea programului. ! ori căror alte lucrări grafice nece- p.r,ntru tineret care vor Ii ofiligato- i h:rile dobândite prin Dcrref. 1 
:'plică şi detaşatilor din cclelf"llte dc i Folosinta imobilelor Statului va fi . sare autorităţilor şi institnţiunilor m pentru. teatrele ş~ cincmatogl'a-; CI.I no. :1.42·1 din 7 OCIO~h:: ~;m 

"partamcnte. ., .. I dală Străjii Ţă~jj ?rin jurnalul Con: de Stat, ~recum şi a ţinuturilor, jn-j frlr d: orl:e .. ca.tego~le.. . : publical !n MO~litorlll OfICiJdf:~ 
Pentru suphnlrea ŞI diferenta sa- \SiIiUIUi de Mimştrl. I dtlelor ŞI comunclor. Straja Ţarn ŞI umtătile sale sunt OctombrIe HI~/, precum)j 

lariilor detasatilor şi degrevalilor C. orpul didactic şi persona lui Mi-I, Conducerea serviciului contencios,: scutite de orice impozite sau taxe' pl'trimoniul cu toate d],I'Pt,~llle 
ministerul finanţelor va pune la: ni~t('rului Educatiei Naţionale sunt I prin dcrogare dela legea pentru 01'- ,către stat, tinut şi comună, de ta- b,indilc până in prezent d;~?a 
dispo:r.itia. ministerelor respective I obligati să colaboreze in permanen- ! ganizarea Corpului Avocatilor Pl]- i xele cuvenite Oficiului naţional de Tilrii. rămân în patrimoni", Ili 
sumele necesare ~n afară de buge-! tă cu Straja Ţării, exccutând dispo- . blici, poate fi intredintată unui ofi- ! tllrism, staţiunilor balneare şi eli- tci instituţii. ,al 
·Inl acelor ministere. . ! zitiunile date dr această instituţiu- i ter din cadrele justitie militare şi materiee: .~recum şi de taxele pen- i lJn regulament va deSVOl\~:~ 

Functionarii civiti şi militari de- II nc t COlltencios, licenţiat sau doctor în ~ru ser~'lcll ~restate de comune sau: zitiunile prezentei legi. p 
Ir,((ati. ~n Straja, T~~'ii, . pă:treaz~ şi Fahl-iearca, i~lP.rimarea şi desfa- 1 drept. ... . i mtreprmden comu~ale, I Decretul-Lege cu n~. 3.1:, ' s~ 
e,,~rcI!1lI1 fu~ctlUnll al caror tlt\l-: cerca tuturor mSlg~elor. emoleme-I . Şeful SC't""'~l'1U.[\II. ('o~t~nclOs este I .Toate ~ctcl~, rcglstrele de conta- ,OclombrÎe 1937, publIcat)~ I j 
lan sunt, prIn dcdogare dela legea 101'. slrmclor, medallilor, paftalelor, ,. ajutat dc ofiteri IIcentlatl sau doc-· bdltllte ŞI caSierie, chitantele şi bor- : torul Oficial din 8 Octon1!> ligi 
c~l.mu~lIlu~, atât în prh:i~fa funetiu-l fanio~nelor şi drapelelor str~jereşti, tO:Î. in d:-ept din, cadrele just~\iei del'ourile sunt. deasemeni scutite de cât şi Decretul-Lege CU ~"~{lXa 
nJl. cat ŞI a remu~eratlel. , v Icon:~~~lIe vu~ drept de monopol allm)hta~e tl c?~tencloS, precum ŞI de ta~e ,de rnreglst~are, barou, portă- ; din 251unic 1938, publi~3t4 Ac 

Persoanele angajate de Straja Ţa- \ Stra]1l Ţaru. i avoca\l publICI, care sunt sub con- rt'J., timbre de oncc. fel, fix sau pro- : 't(lrul Oficial no. 144 dm ''dllS 

rii sunt functionari publici, tempo- Ori cine va fabrica, imprima sau' ducerea unui avocat pllb1ic, in con- portionaI. . : 1~38. sunt şi rl!.man abrog3 tori 
rari şi provizorii, diurnişti, farA desface insi~nele, emblemele, ste- formitate cu dispozi1iunile Ief1:ii pen Sunt scutite ae oricc taxe şi im.! Se abroga de asemenea !i~lQ~ 
drept d~ pensie. . • ., l' mele, medal. iile, paf~alrle,. fa~ioane- . tril. orga~i~area Corpului de Avo- .POZi~~. don~~unile şi legatele făcute: P01,itiunile. din le~i. decret:~liei, 

FunctlUnea exerCItata ŞI dIUrna le sau drapele stră]erestl, tarii au- cah Pubhcl, StrilJll Ţărn. ,gulamente sau OrIcare ail((:if G 

plătită acestora ca angaj:lli, sunt I torizatia prealabiHi şi scrisă a Stră- Şdui st'rviciului contencios sem-I Corespondenta simplă rccoman- norale sau speciale ....:... ('onl~este 
execptatc dela legea cumulului. iH Tării, se va pedepsi cu inchisoa- ncază în numele Comandantului' dată, telegrafică sau de orice fel,; gii de fată. !Acel 

--" 
Tip. Lovrov, Arad 
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