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viatia, fortă de apărare 
naţională Ardealul nostru românesc It 

;~ . 
Cu prJlejul Inspectiel H. S_ Regelui Recentele evenimente in~: astăzi, cunoscători ai sufe-' am aşteptat momentul des-

I( la Elotila Pipera ternationale au dat posibili- I rintelor părinteşti, sa nu lup- lănţuirii focului in Europa, 
1, tate ţării noastre să-şi spună i te la hotar până la ultima. şi lozinca continuă să ne stă-

M. S. Regele a inspectat Joi du- {dcui-o la /iolilu de OI,(alij~ PipaI/o răspicat cuvântul: România suflare! I pânească şi acum, când ml-
amiază (IoWa de auiatie Pipera, M. S. Regele a puiul cons/a/a o îşi va apăra hotarele, cu ori": Noi, tineretul concentrat in ! rosul prafulUi de puşcă se 
Armă deosebit de scumpă Suoe- J arte din aceste fml'ucunltoarc re·· ce risc, ori când şi contra Martie şi Aprilie ne-am con.. pare că a mai slăbit ..• 

anului, aeronaulica s'a bucurat in- zullate. or.i cui! Chemarea sub dra-: vins do f(( .. easta. Marşurlk i Plecaserăm, atunci in Mar
c/deauna de solicitudinea Sa. : Trebuie să relevăm Însă că deo- pel a câtorva contigente ti.. lungi şi toate Upsurile vieţii tie, o parte din tineretul ro

M. S. Regele a acordat tol spri- potrivă cu auiatia miii/ară, pusd ill uere şi entuziasmul celor i de militar, - cari orişicum, mânesc, voioşi şi cântând, 
l' ~inul Său pen/ru detlvo/larea arma- sertliciul apărării tdrii, s'a desuol- chemati pentru apărar~a pă. :sunt neplăcute la trecerea I dornici de a fi puşi la încer .. 
citei aerului. Din indemnul Său, s'a lat aviatia cipi/ii, de turism şi de mânlului sfânt al Patriei, a bruscă din viata civilă la cea care pentru apărarea gliel 
al dai aeronaulicei o importantă spe- t/'ansport, acest instrument de ]>1"0- arătat bătrânei Europe un po de cazarmă, - nu l-au putut străbune. Şi n'am aflat decât 

/aM In organizarea apărdrii nfI- gre.s modern. . . por român conştient, un po- 'descuraja pe ţăranul nostru, după reîntoarcere, că din A
licnale. . C{~r~ele ~e .. (lPlOane ale ~nel y so- : por ferm hotărît să-şi apere I deşi venise pe neaşteptate radul nostru au pl8i:at, "s'au 

" S'au spori( !llliMţife (wiatice, s'au CiclUl.! aVlUllce româneştI strab(lt; glia. Acei cari credeau că din cătunul lui unde i-a ră- refugiat", câţiva pe cari l-am 
jj CQnstruit aerodromuri militare, s'au astăZI ap~oape loate capll.lli~le eu~ I harta Europei poate fi schim mas o familie şi gospodărie' ~unm:cut şi i-am văzut bă

fQrmal promotii strălucite de s/m-, rop~ne, ŞI. nu su!,~ cu JlImlC mal' bată în timpul scurt de 2Z: atât rlo dragă... tânc! u-şi pieptul cu românis
tillori, s'a organizat şi s'a incura- fJl e!os. ~ec(/t S~rlJ1C1UI pe care-I fao lore şi în detrimentul nostru, I Proverblala rezistentă a mul şi patriotismul lor. Dar 
jaf deslJollarea unei indusfrtî na- I soclela,ttle str~me. '. I s'au înşelat căci s'au isbU de .. soldatului român s'a conHr- au fost puţini şi prea nein
lionale, eare este capabilă să exe-: Şcolile partlellla~e de, pl/ofaJ au, ceea ce poate nu se aşteptau: mat şi de data aceasta. Pri- I semnaţi. Cu toate acestea 

~'fcute as.tăzi comenzi de avioane ro- I 'vat lIn mare ~vant, ŞI ali. de an I de o naţiune reinăscută ŞI măvara anului 1939 n mius I greşala lor, - dacă o putem 
,dneştl. i sI-0rese promo~lIle de, pll.oll, care I strâns unită în jurul Tronu- la cunoştinţa lumii, că aaţiu- I numi greşală şi DU altcumI
CII câtă multumire sufletensdl JIU pent~u vr,er:'url de ~nmeJdle, stau, lui, gata să moară pentru a- D.oa română care s'a născut şi nu o vom uita niciodată, şi 

, vn fi asistat M. S. Regele, la Pipe- la dlSp~zlţla a~mafel.. . ! părarea fruntariilor etnice şi a trăit aici inainte de veni~: nu o pot răscumpăra cu ni ... 
e fa, la prezentarea avionului "I.A.R.! Nu

v 
~.a ne?II]a~ niCI org~mz.are? 1 istorice, fruntarii cucerite rea altor popoare din stepele mic. Căci atunci când este 

: ",r, de constructie românească, tip apăram an it-aerIene a terr/orwlw,· prin sânge de viteaza arma. îndepărtate ale Asiei, est(:, vorba de apărarea Patriei, 
,pnlcctionat, care corespunde' tu/u-. tn colaborare. cu . o~aşe/e in.d!1Sfrii~ tă eliberatoare a Marelul ferm hotărîtă să-şi apare naţiunea nu iartă şi nici nu 
l,fQr cerintelor umli aparat militar le şi populatra. (,/pIlUI, - ŞI astăzi Ferdinand şi inlăuntrul că~ drepturile. Duşmanul a îJ'.!e- VINDE indulgenţe ... 
,de luptă! \ aceasta este aSlgurahl rora trăieşte un popor har- les, şi deocamdată a bătut in Ardealul este românesc şi 

Sborul de prezentare al acestui' Semnifi('(Jtia ('forlurilor depuse $1 nic cu aceeaşi limbă şi credin retragere... va rămâne aşa! O aflrmă a-
Ql'iOIl, supus de diMcia unui exc('- -a progresului rCf/Uzat În aviatie I ţi strămoşească. S'au ma~ Am fost, suntem şi vom fi ceasta milioane de români 

1. lent pilot militar la toate incercă- este cel tara noastră, .~fclpdnă ne· isbit duşmanii, de poporul I pregăti1i pentru orice. Vom.: conştienţi. Ardealul este un 
riie, a relevat deopolril/ă calităţile contesta/ă pe teritoriul national, e.ţ· român din Ardeal, de acel şti să ne apărăm totdeauna tot care nu poate n imbucă-

• deosebite ale materialului technic şi le demnă ,să ~tăpâllească şi siăpâ- popor care timp de 1000 de I ho_tarele, căci _existenta no,~s- ,tăţit., . Frontiera lui este la 
:t uman de care dispune aeronalltica neşit'! efeclw ŞI văzduhul român('sc. ,ani a cunoscut cele mal barA, tra este legata de frllnfarnle ,CurbCI şi nu la Zaml Acel 
1 ,noastră. Consecventi acelui ideal de pace, pe: bare asupriri şi persecutii, actuale ale Patriei. Ori liberl' care va incerca să nesoco
't Ptnlru vremea de' primejdie ca- eare-I dorim din toată inima şi-I care 1000 de ani a fost trecut între frontierele de astăzi ale tească aceasta, se va întâlni 
.. re ne-ar putea aştepta in viitor, sUlJim Cll (l drllo/nftl stăruinţ(l, nă- prin foc şi sabie, - încă a I României, ori morţi pentru cu voinţa, rezistenta, vitejia 
, fara confează pe toat~ fortele sale d(~jd!1im ~(l /)Otl! folosi ~~[Pa aem- rezistat şi s'a ~en~~~t aş- II apărarea. lor! Aceasta ne-a, şi baioneta ostaşului român. 
I de apărare. Dar cu o tncredere lm numai penlru cuceriri de pro- teptând ceasul liberaru, spre, fost lOZinca, atunci pe la Ati· A ti 
i :deosebită trebuie să primim pro-' gres şi civilizafi('. necazul acelora cari încercau 1 mijlocul lunei Martie când v os aş~ UI. rom n., care Ş ~ 
f gresele ~riaşe pe care le-a f&ut I . Pe~tru ziua insel Fn care un des- pe to?-te căile S~-l .instrăine-, am. intrat pe !l0arta ~~zăr. sa ~o~~a, ŞI mal ales ştie sa 
~ aeronaultca. lrn VItreg ar cere să se fnsângereze ze. NImeni şi mmlC nu i-ar I mei. De aceasta lozinca am inVinga ..... 
, .. cmre SUlJeran trebuie sif tnrlrep-; $; vi'izrll!hul românesc, de asupra fi putut opri pe ardelenii de i fost conduşi tot timpul cât I C. DASCALU 
,Ym # aki un gdnd recunoRMn~ krUoriu~i nat~n~ ~cprc~ de ~~~~.~ 

E' esle Sufletul atlÎaţiei, şi mtindria jertfele supreme pent"11 apărare'a '1 d • 
t I.lIi este. avia!~~, căreia l-a dat fn- ~:anitelor, suntem siguri şi d~ v.ife. PA. ~e Rrupuri e minoritari miloniari se 
cd~~n ~l SprlJIIt de avdntaft'1 pro- /1(1 de sus, carI.'! va aduce birUinta ~ ::J 

Ţluşlre. ,dl'finitipă, ca un semn de dreptate I-d - - - J, I J,- -- ·m -ne 
Cu prill1jul inspeC'til'i pe care a ,dl'/a Dumnezeu. . , 50 I erlseaza tu In,erese e natlUDl1 ro a 
l!eeeeee~~ D-l Preşedinte al Consiliu trimis-o conationali noştri mai ales din ultimele eveni~ 

In prp'ulmo DC"o(lprllor *'(000- lui de Miniştrii Armand Că-I (Hn Cluj, cxprimâlldu-va ho- mente internaţionale, că pro 
'" ZiC. t.. " linescu, a primit din partea H"trîrea lor de a apăra cu tot blemele noastre ale tuturor 

mlec riprll DO JURO -,,~ unui grup de maghiari mi- efortul, independenţa şi in~· popoarelor mid din Europa 
&;'" il - ~ ~ il ... o noritari din Capitală urmă-! tcgritatea Ţării, în conştiin-· Centrală, nu pot fi rezolvate, 

DenlaraţlJle mln'strBlulloOloslav Tomle ,jtoarea de.claraţie de soIidal'~ Ita că pri~ aceasta servesc de cât prin solidaritatea noa .' ... I zare cu mteres~le StatulUI I cauza naţIOnală comună a :<tnl pentru apărarea libertă 
VIENA. - Cu privire la viitoa- 1 \'orahilc, dar ceea ce este impor- romfm: I poporului român şi maghiar. tii şi independenţei noastre 

~t!e negoci~ri economice germano-Itant p('ntru agricultor şi stabile. I Subsemnatii cetăteni de 0-: ~i noi, ungu~ii ?in !3u~ureşti nutioJH1.It> fR.tă de orice forţă 
,·tugOSlave, Ziarul "Siidost-Echo". PU-j- Piata germană a arătat o tendin. rigină etnică maghiară sta-I suntem convmşl ca mtere- străină ce ar încerta să ex

clică dec~a:aţiile a ministrului de iă asccndentă a consumului, ceea ce hiliti tn Bucureşti; repl:ez('u- I sele .tărănimii român~ şi ploatez.e ~ micile n?astre nein 
T(lm~rţ ŞI lndustrie jugoslav, 1. B. I poate contribui la intensificarea ex-I tiind toate straturile sociale 1 maghIare sunt absolut lden· teiegerl l.n scopUrIle lor. 

omle, care, intre altele, spune: ~ portului nostru. Se intclcgc că noi, pe solidarizăm prin aceast~: tice şi în calitate de fii de 1 De acela ~rotestăm in co~~ 
1 "Ra~o~~riIe ?intre ţara noastră trebuie să ne gândim nu numai la: cu scrisoarea pe care V'au tarani unguri arde~en~ sun-: tra încercărIlor d.e a ~nvem
~ar~erltoru~e din. Eu~opa cen~rală, 1 export, ci şi la o adcclIată aprovi-: ~ ,tt>m gata s~ contl'1~Ulm CU 1 na . su~letul ţonatl~mahlor no 

o aP?~IJn spaţlUlm economic ali zionare a pietei noastre cu artico- I : tot ce ne sta in putmţ~ la a:, ştn dH~ Ar.~eal .. ŞI .cer~m ca 
~:rmam~~ Mari, sunt expresia unei \ lele industriale necesarc. Nădăj- \ torul importului din Heieh, În mă.; păral'ea pământului ŞI t.radi I e01!d~('a~.orI~ ?flCIa~l ~1 ma-

nstela\u naturale, condiţionată de dulm că nu se ya Pl'oducc nici o' Slu'a corespunz.Hoare exportului. ti il OI' noastre strămoşeşti fa- ghlarlmll sa la ahtudme pe 
a'ez I I 1·" ă t . ~. a ' "re~ geografi'că şi de structura: perturbare in această apro"iziona- ~ nostru. i ţii de orice atac străIn. i fa t con l'a orI~arel prop-
~~onomld a celor două ţări ale I re cu materiile prime. mărfurile I In acelaşi timp, desvoltarea I'a-; S'ar putea întâmpla, ca a- ;gande demagogIc.e indrepta

astre. semifabricate şi mărfurile fabricate, iporturilor economice ale noastre cu ll}rstecul unor anumite forţe: te contra statuhll ~român, ce 
Agricultura noastră datoreşte a- cari sunt necesare economiei noas- iGcrmania, care e sprijinul prind-' striHne în viitorul României. nu poate avea decat un efect 

. 'inntu! ei din ultimii ani, in mare tre şi pe cari le-am adus pânăa~ i pal al echilibrului nostru economic, şi al Ardealului să fie pre-: catas~r?fal pe~tru soarta po 
parte, puterii de absorbire a pi-eţii Icum din ţările Europei centrale, şi ,nu exluce in nici un fel menţinerea zentată ca favorabilă nouă, ,Pulaţle~ ~a~hlare'l P . 
germane, care s'a distins tn anii mai nădăjduim că şi de aici incolo i schimbului nostru de mărfuri' cu minorităţii maghiare din a- '1 PrImI,tI °rnu e II r)IID 
Ireeuţi prin preţurile nu numai fa- ne vom putea aproviziona, cu aju- I celelalte ţări". ceastă ţară, noi însă ştim (ContltJ.Uar. n pa!. -a . 
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FRONTUL DE VES., Dumineca, 7 Mai 19i1urni 

r 
Dc:slloD,IC S!r(şl1cl, AUa aruDlrj aa JDinOrilari maDhl~rl au snlidarlf Il Inforlnatiuni o tânără ţ1j nostimă roui- CI IOlereSel1 laUIDU rOmlne cerc 

Potrivit artieoluhll 13 4in 1 Ziarttl IlOStru poate fi gă· tă intră intr'o farmacie şi în- (UnR&re dia pag. l-a), rei 
Regulamentul Legii pentru' sit in Capitală la chi.ofCurile treabă tncurcată pe asLstent3 Ministru, asigurarea di noi, i sul rostit la şedinţa e( 'n ~ 
inliinţarea Frontului Renaş- .da ziare. Jn caz că DU s'ar care ar fi mijlocul de a iua. cetăţeni români de nationali' liului Superior al F. ~ m 
terii Naţionale, Domnul pre- găsi, rugăIll pe onoTatu pu- ulei de ricină, fără a-i simti tate maghiară,conştienti de pentru apărarea indep~:,tliC: 
şedinte al Consiliului d. iii- etic să reel.'lme cazul .gen- gustul neplăcut. răspunderea noastră vom fi tei şi integritătii ţării pe 
n.iştrl, invită pe 1011 do_iii fl.e1 de pl'ftă .. SERVICIUL - N'a.ţi vrea să luaţi pu-. alături de toată suflarea ro- I de orice agresiune din a '9 

membri ai Consiliuhli Supc- GAZE'l'ELOBtI str. Sft.Coa· tin loc, până ce vo)'bes(> (,ll mânească pentru apărarea' Considerăm că în momt1J.in J 

rior Naţional de a lua parte !;tantiu. 24" telefo:u.âa' la: cu d-l farmacist?, Intrebă 8r independenţei şi integrităţii! le actuale apărarea hQ~lel1 
la solemnitatea ce va avea: 3:11-15, pena.. • lua măstld.sistentul galant. .: statului român, care - con- lor României pe baza fl'lla tl 

loc in Capitală în dimineaţa ~ Doamna se aşeză.'" , 'traI' oricăror propagande de nităţii Între poporul fG ta 
zilei de Marţi 9 Mal a. c. 1 Admlnls.ratJfe ,- P?t să vă ofer î~tre- lmagogice de oriunde s'ar pro : şi maghiar din t3:ră, pe' pr 

Preciziuni cu privire la .. ~ .. tImp Şi un paha.z' de l1mo- duce _ formea.ză azi o ga- principiilor de hbel'talf fu( 

ceastă solemnitate vor fi da- '1 A V 1 Z : nadă? 1'8ntie serioasă a păcii şi a: t'galitătii de drepturi ~,lrll 
te domnilor D:tembrl.aI Co:!'- Ro ăm ou. abonaţil 80$ - Vă ,~ultumesd ,~ J indep~n,de~ţci tU,turor state-: pacii ~nt~rne, formează P 
siliului SuperIor Na110nal In, tri gât iped nil . ţI" D-I aSlstC'I1t se duse afal a IIOI" mICI dm bazmul DUllă- numai smgura cale de cad c Ş - comerClan ' ~ t hftl' I 1· 1 ziua de Luni 8 Mai, între o~ i ri f I ~. 1 ŞI se 1Il om'se cu un pa, r rean, I mat pentru rea Izarea II 

rele 17 şi 18, la Secretariatul: ca t ac r;c1 a~:t I~~ l:~~~ de :imonadă, pe care c,omta,' Dcclaratia estc semnată dfl ! convieţuiri fericite a po ~ 
General al Frontului Renaş-" n~s rO f ea. e a ~ niei-o chl~ o hau cu o placere vădItă, ,el-ni Cik6 Lorinc, pl'eşedin-; relar de pe aceste melea'~ă 
tera Naţional din Palatul, ~a ~u pn;neas::hitare dacă Apoi î,ntre~ă.:. I tt>le tint>retului catolic din: dar este şi aportul cel 
Adunării Deputaţilor. II :':r: pe: r:erso apli~at un -:- M~l.l întarzIe mult d-I I Bucur(lşti~ ,En:il Husz~r, i mare pe care l-am, p~tell 

• • "i • P . l 3 lei ian fal m,aclst? v • j membru 111 Smdlcatul Zla- I duce lHdependenţ~1 ~I 1: a 
' ' N" I I t S 'timbru e av 8t19 ee. ~,~ t t ' k . D ~ . f ţ'l ' 

DI, E, Miko, membru In COllsrlllll, l!mbru d
fisca 

i df~ d 2 ŞI i ASIstentul inc1'pu ga radă ristilor din România, Szab6 1 ti1.tii popoarelor dm Baz:

t SuperIOr a(wnQ, a prezen a • ~-I ADMINISTRATIA JllCan a , , Istvan, Bakay Domo ·os ŞI, unarean ŞI con l'a 1 or lAI 
ere/arialului Gcneral al F,RN" treI-l-A, fost lIumal un pre: altii. i tri din Ungaria, Extind, or 
zeci şi trei de lis~e ~e ÎllS~riere in i Me~, t,,;'<t. LIman,ada .P~ care a t1, Deast>menea patrusp,reze-: C~lt .mai !a,rgă a dreptur Bi 
F,R.N" ale maghIarilor ~tn ~ucu- I ARAD. _ Gloria joacă !l.h- jhaut:o contm~a rlC'l.na de ca- ce grupuri d~ grupul'l df':! ŞI lIbertntllor mas~elor cu 
reşti. membri ai comumlătel ma- I " '-, Bucure ti cu Spor- lre va ,f'ste atata scar~lă., nHlndtori. ~g-ricultori şi in-ghiare Ţară, dorItoare 
ghiare din Romtlnia, ,(rCl:~l In Ş 1 1 Comta se 'ngălbem Şl se tt>lectuali minoritari maghia' frătie şi de pace, este nu ta 

.. : tul ::-J:u,(lent{'svc. In .. vec ere~ a- gTi1.bi să plece. ri din Cluj, au trimis d-lui II mai implinirea unui prlam 
Frontul Rrnaşterii Natio11ale (l cestUl JOc aradanll au facut' -:- Asta-i, curată. nebunie, prim ministru Armand Căli" pin constituţional, ci forn mc 

primii. cererea de inscriere, a ,Il şi fac (azi după amiază) su- strIgă ea ~m .prag, eu î~lt~e- nescu următoarea declaraţie: . ză arma cea mai puterI 11 
m,embri a fostului partid magluar ficiente preg[ttiri. JU('ătorii l·am (:~', sa şt~u cum sa 1-(): "Subsemn,atii: mtri . mE'se~ i co~tra B:c~lora ca,:i, tnc~' de 
din Banal, în frunte cu dl, ~ppor.t manifestă o condiţie fizică dau fl aţlOrulUl meu! riaşi, muncItOrI, agT](~ulton ,prm şovllllsme strame de" 
Ge:::a, fostul preşedinte al partIdulUi, i 'v t . t t BMeeeeeee~ si intelectuali din Cluj, ln- teresele noastre Să otrăv~ 

FR.N. a p,;m;; p,;n dl. Santag, I :~h~~~~j:ra.:;~ ~lC sU!:ti\~~ir;:; Bibliografice :crWo~~U~~~ti~I:::'$7.,~fri~:~ 1~~rd~~le~~l S'::::;'l~j~r:'"..ejt.r 
fnscrierea fi 293!ţ locuilori (Jc> Orirl

i
. de mare pret de Miercuri. A apărut \'olumul V din "Anale- ţionale, urmărind cu justifi-i rezistenţa ţării, convVinrTn nă einicii germană din Bucureşti. Ee Itii ,a Il li va. suferi nici o l d () '1 l .,,' I S . ,cată Ingrijorare desfăşura~ I noastră fermă este ea fPli' 

- c e SilO oglc , organu "ocle-:, , i, 1 1 h' 
• schimbare va juca aceia ca- _" . , " ,rea ultImelor evemmente, cu 'pel'lco u comun, mag 1 

Acordul comercial polono-' " '" laIII Romanc de C('l'cetăr. I'siholo-, onoare ne permitem a ne so mea din ţară trebuie: A 
I re a d1spus in ClUJ d(~ 'Ido- i.. > V ~ I • i ' 

slovac încheiat pe baza clau- ! " gice", I lIdaT'lza cu hotarfta Do~- Rpună, _ cuvant~ ra~~1. tă 
zei natiunei celei mai favo- i I la, • SClllllează studii, I)ote şi dis('u\;i: I niei Voastre ~titudine ~xprI- elar ŞI ,far~ ~o~ăIre in m,: ui 

; t f t t D ase C Hădulescu-:\{otru' Timp şi dt'- mată făr echIVOC în dlscur- sul sohdal'ltaţll comune , Tlza e, a os semna. e. - Dna Popa Leontina, a· ., , TI, 

meni s'a semnat şi acordul reclamat femeia Zsuzska, ca stin, I Să b '"'1 breslelor 'Il ~ 
de clearing intre cele două re fn ziua de 1 Mai a dispă- N:colae Petrescu: Psihologia po- r. ,O ~o~~a , . h red 
tări, iar in curând se va rut dela domiciliul din Pia~ poarelor primitive, I Ziua ~e 1 Mal ziua pnmaveru 11 rească nu a,'ea mCI o co ~, 

d 1 t . t' c R Felix' Dela o psihologie me-' a munCII, a fost anul acesta un pr,- fiecare categorie de meseria; 
semna acor u UrIS 1 , ta Rădulescut furând haine " ,,' il' I d ă băt " b J 1 lucrători, era împărţită la rL 

.. tafizică, spre o psihologie a totali- I eJou, le SI l' O~II ~ a res Că or
d
, u I 

in valoare de 2000 lei. v .. • " ID' na ta vomţa regeasc .' 10.. ci în lot ldul de sIndicate ~ e i 
AMENINŢAT CU MOAR- • tatII, ~ Ralea, ministrul muncii, aplicând uni adversare, 

TEA, - Indivizii Jilovan SINUCIDERE, _ Eri di- SI. Zissulescu: F:mtazia copilului.: noua Constituţie şi legea breslelor, Breasla deyinc acum clclne ju: 
Ioan şi Vekonyi Ludovic, am 1 mineaţă, d-şoara Baba Hel'- Maria Săndulescu~ Contribuţii la la i~but~t ~ă ~nl~('ui~scă vechiI: or- unitar de organizare, prin sIr; el 
bii lucrători la fabrica T~x-, 1 y 1 1 t'tutul Obs [)roblema corclatiei dintre indicele I gamzaţlum stndlcahste. ce se mde- rea la un loc a tuturor munc . ' I mma e eva a ns 1 I ~ : "1 d l fi' '< • 1 ţ . Pol)'- , ' ,. , rai' .. · , tel' en!'aY 'lpărtau de IJlteresele naţIOnale pen~ or c ace aş e, can au In ' tila, au fost rec ama 1 t \ d - d n ce IC ,,1 m Ig 
, , I retic 1 l'a, ongmRl'a 1 ! , , .' I tru a îmbrăţişa uneori interese comune şi aceleaşi ocupatiur- ca 

t
I
.
el ~e Teodor Alexandru 1 CU,rt~ci, a ince~'ca! să s~ sin-: I',ugema Marme!lCU: Lectura fete- străine de l ară şi d~ munci,tod,mea In noua aşezare a Statului c' eL 

dm PIaţa Luther 3, pentru I UCIda, luând CInCI pastIle de ,lor, I românească, eu nOUl orgamzărl pe ratist. breasla deyine celula dl 

faptul că au amenintat cu I sublimat. Sinucigaşa a fost! 1. C, Stoica: Contribuţii la melc- ihază de breaslă, încadrate in ma- ză a recrlltăr~i p,arlamentare, 
moartea fiul său tn etate de j' observată la timp de angaja! da ştiinţifică dc cunoaştere a indi- rele curent de solidarizare nal io. Il~e care munCltOrImea e~te c ", 
19 . eul Ladl'slau I 'd l' ă .' 1 '] • l' f' ă' ă"· la să se pronunte asupl a so., am, u n me e , I tii institutului cari au anun~ '1 VI ua It ţu şco ari or In Iceu. llulă, care ace aZI trIa 1 rU ŞI ne ., bl I . f' t" 

.. ", ,.." nărll pro eme 01' el Ireş 1 ) 
tat medicul de serviciu, Ace- 1 N, Ionescu-Slseştt et LOlll!l Copt'I dă nădejdea in vlItorul el, i ia parte la conducerea trebt:: â 

DELA BIROUL, POPULA- sta i-a făcut spălături stoma Olan: Profil mental des parkinsoni. Impărtite in nenumărate asocia. 'publice. eli 
TIEI ARAD. - BIroul Popu- cale şi ia dat o injecţie. Pâ- ens, tii, care nu erau decât asociaţii i D. M. Ralea era cel mai init' il 
Iatiei Arad, aduce la cunoş- ă i ' t st rea ei este 1. M. Nestor. Orientarea profesia- personale, din care nu tragem pro- ,pentru a realiza această noul .u, . t '1' t d ţ' n n pI ezen a , d' .' '1 ' , '{ , , rin OUJ tm a portarI or, In en en 1- li" t M t' 1 ' nală, Partea l-a: Organizal-e, rit ecat caţn'a, muncI orunea se, gnntznre a munCi orlmel, P , 
lor de casă etc. că până la n~rIJo,~ă oare, o Ive e alU- yedea merl?u in imposibilitate de' ritul său larg, cunoştinţa pt'f e s: 

• d' "ţ'" ă a' uCldern nu se cunosc. Const. Georgiade: Explicaţia me- a.şi împlin~ rcvcnd:'c5rile, fiindcă II a problemelol' muncitoreşti ŞI ~ele 
nOUl lSpOZI Il S nu m I ____ an' mI' ".i I gt'C al ier']o' 'v., , , "~' 
t ' . t l'b, ~OUOOCKJ()OCli c IS U U1 1<> o o aprec I r rlt'CUl'C din acel conducaton de mICI I gostea cu care a apArat ŞI a le 1 
namteze ceŢerI. ~en .ru el:- Se caula- o dacl.-.. sensoriale cantitative. după prof. asocia\iuni. urmăreau satisfacerea :.IUit atâtea drepte revendiCăr,. eri 

rarea autorJzatlel de functIO lIcnri Pieron, intereselor lor personale, f1icândmuncitorilor, d 
nare. .agrafă Valentin Gab, Jeju: Oexteritatea dIn interes'ele larg muncitoreşti, un I .,Cinstirca Muncii", a deven:i 602 

• Astra Servl'Cl'ul SOCl'al din Ţinu- simplu moliv de demagogie electo- 'prin marea operă a d-Iui mir,~re Laboratorului de Psihologie experi nil J oi după amiază în palatUl rală. Oe altfel, desbinată în prea Halca. o formulă aplicată, j!t' 
Artelor Frumoase s'a inau- tul Timiş publică un concurs pen- mentală al Universităţii din Bucu- multe asociaţii, mişcarea muncii 0- 'toare de bine obştesc, o reali'''Iet8l 

tru funcţia de dactilografă, in ca- reşti pe anul 1938 ~~a.c>L>~.n.r>nJ),~~~'Uti guraJ expoziţia de artă popu ' , --...-------..........,.~e 
drele Serviciulu1 Social, cu salar Dumitru Muster:, In marginea u· AiI - I 1ară română în prezenţa mi- n ma e perlell oase 
lunar până la 3200 lei. Locul ur- nur răspuns la o recenzie. 

nistrului României .• d. Rădu~ Citind acest titlu, ne gândim de-l wnsideral ea un animal jenant mează să fie ocupat cu data de 1 1. M, Nestor: Psihologie şi dile· ă 
lescu-Mehedinti, a generalu- " ,sigur la marile animale camivOI'e 111:1 şi periculos, Datorită ins' 
lui Pontu8, vice-preşedintele Iunie 1939. tantlsm, Răspuns dltu N, Mărgmea- 1 ea leii, tigrii, şerpii, corcodilii, re-, oameni eminenti ca Lavcr~n, 

Solicitatoarele urmează a se pre- nu. chinii, etc. Numărul oamenilor cari: Honald Hoss, etc. ştim a7.i ci IT nmiciţiei belgo-române. Au 1 I j 

, . b .• ,lenta cu actele de stare civilă şi Numeroase recenzii complectea- cad allual victimelc acestor anima, larul poate servi ca agent de ti, llel 
aSIstat numeroşI mem ru al I , 1 d 1 dO' I , ' l' l' i ' 
", dovczi de studi~, precum ŞI alte ză volumul. e este estu e mare, ar totUŞI l' m.tere a paraZltu Ul ma arIe, : ,st 1 

corpulUI dIplomatic, d' d t't d' '1 lIgă aceste animale nu sunt atât de pe-, pişcălura lor tân(arii introduc, Il 
OVezl espre ap I u 101 e n e - $ , _ 'j . d. I~e Il 

~lnema SC';lla Arad tură cu prachca d~ blr~u,. la Ins- prindara dee linm~~~~utare invers proporţională cu răul pe ca- !gurile, Numărul victimelor 3r", thl 
- " 'I Cea mai j fl' ă . t- rlculoase ca cele a eăror manme e l la în corpul omulUI, pro ucan 

CInematograrul fi1melor mari I pectoratul şcolar dm TImIşoara, F RA re-l dişunează. ; riouri se urcă în fiecare 'ea] 
T<>Jpfon 20-10 I TII KLUG ' , ~ , . ,,', 

---;....;....;...;.;,--....;..--- 1 eeee.'.8~ Se conSIderă că un purece, de multe mrlloane, Oar ştun\a n· 'ater! 

Si Dvs ' I Arad, Bo.lv. Regele. Ferdinand exemplu, este numai jl'nant. dar UlaS inactivă şi a găsit pentr, l~ 
• • • • 37. CosclUge fabrIcaţie pro- " '. '1 filei 

,.ALlBIUL" , , , prie. mare al!ortiment execu- nu SI periculos pentru om, ŞI to; ludlsm un remedlu in ace al t' 
, , .. V~II ave~ nevOIe d~ o mforma- tie de primul rang, ' tuşi acestei mici fiinte datoreşte preventiv şi curativ chinina" cal 

: ţ](' dlD Capitală sau dm lumea în- Arad Teleron 14-30 umanitatea ciuma care a făcut alâ-I După ComÎsiunea paludismu::, II 
!trea.gă, De aceia ~ prud~nt să. păs-l ,.!~I!l:nou Telefon 20-22 tea ravagii în cursul secolelor. In Societăţii Natiunilor. o dozii,thllal'l 
traţl adresa Insl1tutu~~l romanes: • _ secolul al 14-]ea, mai hine de un' grame 400 de chinină pe l,i I~Jed1!1 
dcdocumcntare "T?1 ': BucureştI Jucati ~u Incredere la s~ert ,din populat~a E~I'opei ~ mu- ! timpul sez~nulu~ frigurilor, ~:~:C, «Olt 

un fJUBpect cu totul nou' Cu 1, str; SI, Constantm 24 (telef,on Loteria de Stat IrIt dm cauza "CIumei negre, Or, }lC'htru a ImUlllza un om a~, 
frlc Strohelm, lUber. 3,16J~), care vă. răsp,un,de ,la orIce I pureede prin pişciitura sa iotro- m~ladii. iar pentru traiam', co1 

PreSeGn, lanu Dolt,lOU15 chestIUne dacă-I, trimIteţI ":arc~ COteCT\JRA OFICIAtA duce in corpul omului bacci1ul ciu- plopriu-zis, un gram până,l~~lI.teI 
luu'e',JurnaJ.3red.5.7'15,915 pl'ntru răspuns ŞI o modestă taxa Sediul central CLUJ: Regi. mei şobolanului. Luându·sc măsuri gram 300 de chinină pe zj tuil~ 
Duminecă 11'30 matineu I perccp~tă la fiecare ca.z i? parte, ,. de higienă prin distrugerea şobo- o săptămână constihlesr o can:,itQl'h 

I Cer~tl prospecte ŞI mfo:maţll I na Maria No. 46, AR i D: lanilor şi a puricilor, ~'a limitat ~lIficicntă, Recidivele sunt t~'OSl 
CU preţ redus ,g .. atl~lte dela ad~e~a de ~al SUS, I 1. Dlariu, Str. Brătianu 3. îl1ti~derea acestei teribile maladii. în acclaş fel. Nu e' nevoie să <1 prE 

11 •••••••• _.-._ refermdu-vll. la ZlaJ ul Dvs..... I Timp Indelungat tâo\at-ul a fo.,t tJ'alamente suplimentare, 
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{~~~o!~t~~~~!~Ctc~II~.!~I~!.!211~!'" Un minislru al muncii si al muncitorilor 
1" , .... ",,; ."'p" l.eră- .Ie col., u'" T<out .. " ".«'va, Nu mai ,in,m minte " a /ă,ă-: o "o>it".re. de ° re,to.ra" a un" .. ,,'ate mat",.I, '"n"nou"'. ~rt'lral Ji)'iei: Prut şi Dunărea de Jos, fastrtutuiil 'i d 'istru Mihail Re!lea la dl'1nIutătii sale de fiinţă, care pal~ _, tot crea ce mm/',fll allul nu se C l~n' ea , '. "1 1 ( Ul • 11l1n I • ,_ • d. ' _ h' • b 
11'. ăsură a lămuri opi. NaţIOnal al Cooperaţlel, u are e v irea d-sale in fruntea dcparla- pilă, care Ite Z'huciumă şi Care Vl~, gândlsc sa-I aruwsca: o Iana u-t,m III m , S .. 1 S '1 C '1 cn x t fi t " '. supra lucrărilor PI'O- Stat Major, ('J'\'IClU OCla, onSl- meA/ului Muncii, Mi se pare că nu sează, ,nu pen ru su e. 

€;~hCa a . 'E 't t . f S b D 'C l' e cu drag Valea Jjjiei, chestiune de Hul SuperIOr 'conormc, oa e In ?r- i u: Jii. iidUlt nImic. I D. ministru Mlha:l Ralea nu alu omma ~ UI car" • , 

a' pevorbeş-te atât de mult in maţiile apă~ute ia presă cu~ at~ta Î 01'~'tl1J! ar fi, infăpluirile d-sale I aş/eplat ni~i, O ~ugăm!nt~. Făuă, sd I se ~?llsraeră Prl~ul MUllClior .a~ 
, 1 'şi Bucureşti, lux de amanunte nu emanll dda I pentru mUllciiorime intrec cele mai ,c.~/epte sollcdăn, a darUlI muncllo- ,Ţiir/l, _ prolelarlalul română sar 

noolm aşI " , 'd 'd , i ~ .. ,1 , 1'1 ' t pen-;" rul Agriculturh ŞI Dome- auLorltaLea cOI~pe:,tnte a ~Cl e a· i frumoase promIsiuni, ce ar fi {asi rtmll noastre elemenlcle recreatIVe I bătortt, un j. alU, care, p()a e , 
?tte ' ' un delegat pentru supl'a oportunltătlI acesteI vaste, f' ule 1, dtlpă care tânjea de atâta vreme, I tru prIma dală, a fost al unei ge-

'a tnmlS • ac , , , fă'" , 1 . 'le: 
' , studia la faţa locului lucrări. I 1. nu fiigiidui nimic şi a rcaliza l-a diiruit - Îll a/ară de c'J!ld. tlile 'nerale În r tiri na.!Ona e ŞI soela • 'ij la ŞI h ' fI ~ • , 
~ I problemă. C?nsiderând că P~nă acum c estl~n~a se a a In I tof, _ ială suprema elic~, ,pe cu,re' t'tee~~ 
ti lucrare angajează o seamă stadIUl de pro~unerI ŞI ne~p:obate I şi-o poate impl/lle un m!llls11'u, l(t- • _ _ 

~ (rmc eo~ex~: c?masări, in- sau, hotăr~~~ lllcă de l\~II1~stcru~, W o ellcă prea putin cunoscută de De 1 a 15 M. al in., r a Jn 
· lantaţlUnt ŞI că depă· AgncuIturll, ,nt~ ,p~ate ?eci ,fi, vor . gUlJernf1nle trecute, 

: 'c,1Xrul de a~ributi~ni al ha decât de 111lţlatl\'a Ş,I ac.tl~ltatea I Dela inceput, d. ministru Mihail vi'-'oare noul .Dlers al 
l' de .. \gncultuTl, tre- personală a delegatulUl Mlmsteru- Ralea şi-a dat seama de greşeala l::I 

)(, s~1 lucra ~e ~.omuJ1 a~ord h~i ,Agricultu~'ii, însărcinat cu stu-I capitală f~~ută ~e acei ,~lPlJernanll, tren U Ti 7 o T 
'B1mă dc_ ~~S~I~U~~_~~_~~~S~~~~I~~_~:~~_~~~I~~~, ___ ~ ~ ___ 1 cari - fund al MunCI!, luaM rn . 
1, ,sens exc/us~lJ ~bs~ract ~ nu i.nte- I BUCUREŞTI. _ Direcţiu-! nul personal 50,~7 Cernăutl;-
te" .. "1 eFR IAd legeau s(i fIe ŞI al ~uncltoru!w" a~ I nea. generală CFR a decis ca' Orăşeni n'a mal fost preva-1:'lata pensII or a ra dică 'lai OJlUL~~trI. ~ll slI{1ctulw ŞI (II: fncepând dela 15 Mai a. c. să I zut intrurât circulatia. pe li-
1l:t lIerVI ormunel Or! ur. I . I . . 
· mţia. generală a pensi 250--540 şi după masă la 0- Sub re?i~ul Re~aşterii Naliona~ i se pună In .vlgoare ~oUl nia page prin PolonIa ŞI Un-
Id CFR filiala Arad ra 4 continue. le, d, mInistru MIhail Ralea, care, mers al trenurIlor valabIl pe garia în situaţia actuală es~ 
urO~ihorului No, 11, adu~ Vineri 12 Mai: pensionarii eS,t;~ i'n .egaIăfl'lmsăSfurp~inu~e S~~~/i~f- : t~t timpul sezonului dde vară1 te întreruptă. 
',. Q/,,_a Şi un o o "1 ~l care prevede faţă e ce 
e ,cunoştmta membrIlor CFR de la orele 8-1 la No. tafe, a inteles că deiParlamen/ul sl111 I ~ . d h' hă' II Actualele trenuri accelera-

"1 J a . . ă '1 . actual o serIe e se Im r1. 
li ta penSll 01" pe un 1-250 după masă la ora 4. să fie, cu pnsosmt • ŞI a munCl- i '1 1 t t 4010-407 şi 408-409 cari 
' 1 curent se va fa- torilor Aştfel trenurI e acce era c e ~ ~ . 

~~l ~~dUl urm~tor: pensionarii fost CFR Cenad. r Problemă de psihologie desigur, 201 şi 202 dintre Bucureşti~ I circ~Iă între ,?~,rmaneştl, şi 
.. 1..f' 'arI'I' C. Restul Sâmbătă dela orele dar şi nebănuit de importanU1 pro- Curtici se transformă tn tre- ClUJ pe noua hme Ilva MICă ,li 11 HlaI: penSIOn . . , " f t _ 
:e; _. 8 ână la ora 11. blemd s~c1ală". , , , nuri rapide purtând numerl- -Vatra DorneI, au ~s .pre j~de la orele 8 1 la No. p , De~enll sub tlran~a ~naşi,n~smuIUl le de 21, 22. Trenurile acce- lungite până la Cerna~tl. . 
1, dt>ab!o. un 11IImăr dintr o Clflă ,ann- '01-,w2 8;U fost Umi- Toate trenurile rapIde ŞI 
1. J ambasador al ~ tate numai Intre Bucureşti-.accelerate dH~tre u~ureş ,'t n'mă - munCItorul avea nevoie de le-rate 1, B ti 

, rlm U Halmeiu iar trenurile arce-I şi Arad vor CIrcula prm Plo-
::"României la A tena Inaugurarea "Lunii lerate 403-404 numai tntre1eşti tŢia;-Ploeşti ve~t şi tri-
bj • (ăI'.iju s' il IăLUi eri Bucureşti-Satu Mare, Tre- unghIUl dela. CoslarlU. , A. Se anuntă că Joi di- i Balcanică este garanta 81gU- ~ U S .~ 
pi ţă a avut loc cu cere-! ră de apărare in comun a 10 prezen1a 10. • 

~: uI special pentr'u am-I păcU in acest cOll, atât de Regelui lIn ilO dtlo moa rtto lui Ode (ioJ!a 
' ri, remiterea scrisori- I important al Europei". 
• 'Il care M, S. Regele Ca 

reditează pe d. Radu 
, ambasadqr extraor
şi plenipotenţiar al 

~ e lângă M. S.Regele 

Răspunsul M. S. Rege
lui George al Greaei 

BUCUHEŞTI. - In prezen BUCUREŞTI. _ Azi, oS Mai I stru poet, familia i-a oJ'gani-
ta l\f. S. Regelui, a membri- se tm-plineşte anul, de când zat în afară de pelerinajul 
lor guvernului şi fruntaşilor ne-a părăsit luptătorul şi I dela Ciucea, dOUă par~sta.se: 
culturii româneşti, s'a inau- marele poet al pătimirii noa- azi 6 Mai ora 12 la bIserica 

M. S. Regele George a răs- gurat eri "Luna cărţii" in pa stre: Octavian Goga. Acela din comuna Râ-şinari, şi la 
puns că ridicarea legaţiilor vilionul cărtii din Piaţa Se- care a purtat cu aleasă tru- mormintele Jl,ărinţilor poetu-
respective la rangul de am- natului A luat cuvântul d 

T~. juvara a , rostit o cu~ I basade răspunde desvoltării P A d' .. t ul Educa . ,. fie şi cu. simplitatea pe care lUI' ŞI' mâine 7 Mai la 11 dim. 
r, 1 iti :. n roeI, mlms r. _ - geniul său i-o inspira, nume- 1" Du"w'e~ti .în biserica sr. e e n care a spus n re constante a raporturilor de ţIeI NatIOnale, apOI d. Radu- i le debard al românismului, ... v '- .. 

strânsă colaborare ce unesc, lescu-~Iotru, preşedintele A-I acela care a fost umIl dintre Vasile. 
'carea la rangul de atât de fericit Grecia şi Ro- cademiei, Al. Rosetti, din par, pionerii ~ari au luptat pen- .fIl~Iftf!IftfWWWlW~~~~~eeeM"_"~fJeeel8, 
dă a misiunilor diplo mama. tea. Fundatiilor Culturale Re i tru unificarea ţării româ- LONDRA. Se anUI~ta -că. e~'l 
respective, este un I "Legate printr'o prietenie gale, '1oanitiu din partea a- neştişi păstrarea din ,ce in. s'a. tinut o consfătulre mllllS 

h de y~altă importantă: de veacuri, Intemmată PAe a: ~ociaţiei 'editorilor, M. Con- re mai strâns1i a legăturilor teria.lă, examinând pr~ech~l 
1 'anle noastre, iar 1, finităti de rasă şi o stransa diescu, preşedintele Soc. Scri d' t A dealul robit şi pa- definitiv al răspunsuhu brl-

. t ~·t diţi' In re r . t' Dllne~ care am raI 1 comunitate de tra e, aspl' itoriJOT'. _ t . urnă _ a rămas In tanic la propunerile SOVIe 1-

'c ântul Greciei, acest raţii şi jertfe, România şi Tuturora le-a răspuns M. rIa t~ t '. uflntele româ ce dela 15 Aprilie. Dease-
. ~ ('onş un a. ŞI Se.· - ~ 

!il· entdn:preZlllta un .°1- 1 Grecia, mindre de trecutul S. Regele care. in cuvinte d~ neşti, _ scrie Timpul, _ i- meni comitetul l'estrans ld~ 
j. ne DlC de gestun e 'lor, n'au incetat şi nu vor I rară frumuseţe şi înţelegere, vie a gândului luptei afaceri străine a guvernu UI !li d ul • . . d t W W d v coana , ~ H ~. 
1. Decurs veacun- Inceta mClo a a sa a uca 18. arătat necesitatea din pal'- . . rtfei pentru idealul su a ţinut o şedmţa ... avas 
' e d 1 t . I ~ I -b v A • d ŞI a Je . t d' r spa e or noas re pe contnbuţia or ID S uJ a pa: i tea cetitQrilor rom.aru e a. rem. Cu lmplinirea fl,Ces'tllÎ crede că s'a examma 18-

.r~le Independenţii şi li- cii in colaborarea constanta i incuraja şi ajuta cu sufletul ~n dela moartea marelui no- cursul dlui Beck. 
· Hit Cele patru state ale cu aliatii din Intelegerea I şi în chip material marea '0- I ~~ 

,~: :~7.!:la;U '::I!~·C~~:~r!D:~n.:!e~:~":~ :;,~'rO g(fQs·lnnura~ Clasa ne desparte de 
: re orice resentiment le mal bune relaţii cu veciM J • nu fa,e li 
' lI.tului. Ele au priC8- nit ne amenintând pe nimeni aDUn,,! •• 
',~sUatea de-a cristali- şi necerând nimic dela alţii, Darte ~In ni' •. un Ha r"a Iran"fC lin alfa 
~1lftica .Balcanilor în ju- I nu aspirăm decât la pace". grUD IdeologiC riu ,",u I u~" u U 
. QnnJ element fix - A făcut urări sincere pen- • 
fINT!R TORIO ~e anunţă că repre-I :, ~ EA PĂCII IN tru 1\·1 S Regele Carol, Mare ' '- " . de 
tit UNEI POLITICI ", . 1 zentantul 1\fmrsterulUl 
INDT! le Voevod Şl propăşIrea ro~ I Externe a declarat ziarişti-~PENDEN'fĂ ŞI mânilor . 

, ITATE" _ ent u .... ~ .... ... __ lor că Japoma nu se găseşt.e 
" .. P r a ~~~ee""~~,,~""fII! în dUf:;mănie nici cu puterI- I ' Uce tennell11 prin care . vi" 

, fu} - S LONDRA. Se comUnIcă ca ·le democratice şi nici cu ce~ I " ... eu uveran a· • zi I ~ 
de CurA d 'Minlst. de FinAnţe al Rode ~ I'le totalitare. El a refuzat sa 

n ,a caracteri-I • .. l t t " ă 
chip atât d fieI mendlona e a anun a , i comenteze mformaţla c un 

, a ROtnâ • le mag sira I prezentând bugetul in parIa I trat at de alianţă ar urma să 
nle • - .. II I J . acea t v ment, ca va consacra In anu ! fie incheiat ntre apoma, 

'ci ; a cale a adevăra .. fiscal care incepe suma de I Germania şi Italia, dar a sub 
~:8o recla a, f~st cea 600.000 lire sterline pentru: liniat că Japonia are o poli
in llJ,le a dat Pilda tntu. nevoile apărărU nationale. i tică independentă, proprie 
:fllarc~~e~tele ·~e !at?, • I care tinde să menţină rapor 
L aza o raspantie 't . fi ' 1 cu toate puteri. FUtneriril i .. PARIS. Se anunţă că Contele, urI ,.mIca e 
}" Ş ndoeb In- \ Ile străine 
, OhaIe, un sincer şi con' de Paris, pretendent la tro-, ~~~eeeeee 
'. cot-Ia-cot I 1 . d t 

Qte • a ce or pa- nul FranteI, a a resa preşe- Havas" află că dacă ma-
ri din Intelegerea dintelui republicei- o scrisoa- re; defilare spaniolă va tre .. 

~itoria pent I re prin care cere învoirea hul să sufer~ o întârziere, a'O ru do 111 ni, I ceasta întârZiere nu va trece ~ ~R.OVITZ, Arad, ,de a ~e angaja în armata lin nici. un caz de data de 
, P eţurl decOOeUrf'D ă franceza, 20 MaL 

Nu uitaţi! 

ReinOiti IOluriie nentru 

Tragerea Clasei a III-a din 
15 ai1939 

Loteria de Stat 
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PAGINA STRAJERUL 
CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTR~ TARĂ ŞI REGE 

ARA~ilS~~!ă~ ~~~~p~!~tU!i! m~!~~~.~en!a~!lsărbll~ Tjnj~e;:::U~tt::~e~~ 
dorinţa de a face cunoscut!rlalăv m~ slabă. v ~ v rite. direa pomilor 
marelui public importanţa! StaruitI totodata pe langa Fiind sigure că sunteţi ca I 

v '.. lui: autorităti, ca acolo unde se şi noi comandante de cea Planlărl1e dIn primăvara anului aces~ ce o da mamei ŞI copIlu v . i ~, I ' 
. v .. v poate sa li se acorde Ş un, mal mare dragoste pentru ARAD. - ln urma hotăririi Co· mul biseridi, apoi 1000 d' 

precum şi natalitaţll, cau- premiu Ar fi' UD gest I"ntr'a· ! 1 t . U "1 I d . ,.... .' . ' .., . v. poporu nos ru ŞI vep spn) .. ,fnan amcntuiui StrăJII Ţăru, toate (Gard VIU) la biserică, g 
tAnd p~n toate mijloacele ~ devăr straJeresc care ar face! ni iniţiativa StrăjU Ţării, Vă slolul'Île de străjeri şi slrăjere, au curtea şcoalei. A dat con~ 
evidenţIa pe bunele mame ŞI mare c!nste stolulu.i Dv. şi I rugăm să primiţi Impreună sărbătorit cu tot fastul in primăva· nlilitarÎlor la sădirea pe " 
a le stimula în ingrijirea şi I totodata u~ admiravbIl mijloc I cu mulţumirile noastre anti-' l'a acestui an "Ziua sădirii pomi. I de pruni. 
supravegherea creşterii cO-

1 

de v !dUcaţl~ m~~al~ pentru cipate, salutul nostru slrăje· i 101''', dind fiecare străjer a sădit 1 I'FCICA 100 dilel'iti 
stra]erele ŞI stra]erIi Dv. dat' . SANATATE! . , 1 f' . d b ' • , ,. , . 

pilului, a hotărit ca mamele; "i' d v • vid' '1 rese. i ee pU\1Il un pUiet e ar ore sau; pare. 1000 pUIeţi de difer: 
I L .1n ca e ştIut ca unu In 'un pom fructifer Această ramură I ." î 

cu un număr mare de copil 'scopurile străjeriei este să Comandanta Legiunei de a actl"vită"I' 1 y.' t' d·' Il de pomI roditorI n gră 
v ~ v. i ~ - y • , 'v • \1 S raJereş 1, care 1I1 an lei primare no, 3 unde sir; 

In viaţa, să fie sarbatonte a-I mtareasca famIlia românea- I Strajere Arad: (ss) FLORICA In an devine tot mai inlensă nu' . ă ' ă i . 

Dul acesta cu deosebItă clns-·. .. BUCURESCU. :poate decat să bucure pe OrIcare noştinţele de pomicultură 
. 'scă '1 . ' ~ I avea ocazIa spun n pt 

t DJn tablourIle pnmite dela cetăţean român având rn ved e 
e. stoluri vom alege 2-3 fami- Secretara: (ss) ANA DEM .. , l l' l t' '1 el', nOCSIG, 750 pomi fr, • 

10, acest scop, cu concursul .. I ro u Impor an ,pe care I au pă· I l li. ' 
III cari vor fi recomandate la ŞOREAN. durile şi plantaţiunile de pomi I sa c mi. _ .. 

Onor. Prefecturei de judeţ, .'fructiferi în viata economică a tă.l PAIU?ENI, ~0Dl! pUleţ! 
se va afla numele şi adresa . rii noastre, de faptul că ele consti.' 40 p()ml fruchfer!. 
tuturor mamelor din judeţul Domnul PrJ-m ~- . t I 

ti -r'.IDIS TU tuiesc un adevărat scut pentru a, PETRIS, 5000. p.uieţi Ş: e"'l respec V, care au mal mult .. 
de 8 copii legitimi in viaţă şi şi orfanul Ilie Nicolau părarea naţională. Străjerii ţării, : malul MureşulUl ŞI coastt Ar 
a căror gospodărie merită să mil.ndra Armată a bCI'elelor alhe, cu ale dealurilor. 
fie încurajată. Aceste mame Ilie Nicolau... Numele suni'J. sirh-, lemn rn toaM frumuseţea ei, micul !Jralele lor tinere au replantat şi SEPREUŞ, 120 salcâmi ~ 
vor fi sărbătorite de stoluri- plu, naiv şi fraged, ca o primelvartl iconar a trimis~o d-lui Armond Ci'J.- allul acesta locurile despădurite. spre Cermei şi Satul·Non 
le străjereşti în colaborare rurală, ! UneSC[I, preşedintele consiliului de I Cum această pagină străjerească SARBI, 10.000 puieţi sa' 
eu celelalte autorităţi locale. Ilie Nicolau are toate atributele miniştri; alături de insigna (nol/ă' nu urmăI'eşlc declÎt a releva fap- care 4700 la Gura Râuk 
Mamele cu cei mal mulţi co- s:mplidliiţii şi ale umiliWţii: e or-; de o jumătate de metru şi tot, pe 'iilcle . de.m.ne ale tineretului nostru, Dealul Trestiei şi 3000 h 
pU, vor fi. alese pentru 8ăr- !on şi e ueenic, Trrlieşte undeva atât de lală Ilie Nicolou a trrmis o - ŞI niCIdecum a aduce laude, sau 125 nuci la cimitirul biser 
bătorirea ce va avea loc la ÎTltr'un colt de tarel, la Arad - şi scrisoare, c~re - rn cuvinte de co- \ a critica, - credem nimerit să ară- I marginea drumului comu: 
reşedinţa Ţinutului. In ziua numele sl1l1 fii' fi r,(lmas, desigur pit ctlral şi simplu - exprima dro- t,ăm ~e ~CU!·t activitatea câtorva I NADAB, 82 tei in fala t 
de 7 Iunie, reprezentantele I p.cntru totd~auna plerdu~ .rn mul- gostea orfanului şi IIceniru/ui pell~ \ st~hlrl dlll J~ldeţul Ara~, in ~eea ce a primărie~. 
Legiunilor vor H chemate la I t,me~ ~nom'?1ă, dacd ,ar[pll,; sllf/~- \ tru cei cari au şti"t să den tl1rii i pl ~\:eştc sădlr:3 a"borlIor dm PI'i-1 MlTHEŞEL, in grădina ,. 
Bucureşti pe cheltuiala Stră' (ulm n al' '1 fost mC/l mari !leeul I Renaşterea na/ionaM de aM/a vrc- I ma .. ara acestm an. ţionale 65 buc. pomi In. ~lI, 
jil Ţării. ' : timiditatea numelui:. . ImI' aşteptati'J., I Stolul şcoalei primare din cO-1 ŞlLINDJ A, 1000 buieli & Vă 

Legiunea de Străjere Arad,: Dar ce ~ Idcut 1111'. Nlcolau'l Prin' Gestul lui lli(' Nical(rI/. lIern;ru! muna: '1 pe digul Cigherului. , 
care organizează sărbători-1 ce a m('.l'lta~ [l~n~l'1urea, pe care o orfan dela Arad, c$>fc plill de emo- TAUr, a sădit 4000 pucli de saI· I GRANICEHI, in grădina J.UI.N 
rea mamelor din judeţul no- facem as/elZ/, mCI'! , ţienant tâlc. Ilie Nicolau nu esle câm in văile formate pc deal pl'in 'I Pomi frutifcri. Il fG 

stru, a lansat tuturor 8tolu- latll: seard de scU/'el, ucemcul or- dr-cât unul dintre reprezentantii - scurgera apei din timpul ploilor to, PEHEGUL·MAHE, 12 Cir 

rilor de pe raza judeţului A .. fan !i-a. îlltreb~'intat, selplămiîni, fn~ modeşti dar plini de simtire romc'l- I'lnţiale şi a topirii zăpezilor. I CERMEI, in fata şcoalt. 
rad, următoarea circulară: tregl, timpul liber, pentru a cIopli 1 mdnrasci'J. - ai generatil'i tinere.. DlECI, a plantat 50()O salcii mi pe număr de 21 salc!\mi. 

"Straja 'fărIi doreşte să in-I il.r lem.n ? imaginii. scu~pel, la cor~: I Prin Ilie Nieokm lIorlJPşte tTllref/rll' locurile dcfrişate. MADEnAT, 8ObO salcân:. 
eurajeze natalitatea poporu- twc: insigna "FronlulUi RenaşterII 1 tineret ar tării, ROVINE. Toate slolul'ile au plan, !\fACEA, 108 pomi frud 
lui român şi de aceea a hO-1 NaţIOnale", . I Şi acpst tim'ret - cuminti'. mrm~ tat 100 de pomi fn parcul comunei, ŞICULA, 158 salcâmi ~ 
tărît să fie sărbătorile toate Pe~tru a sc~lpta rn lemn slmbo" cifor şi recllIloM'ăfor - fşi fn- iar stolul şcoalei primare no. 2 a pe lângă Iântânile din p;' Dai' 
mamele care au cel puţin 8 1 ~ul . lImpede, ŞI ~ni'J.Itător .al ac~sl~1 dreapfi1 ochii cu inlinillJ. dragoste plantat 1600 al'bori în pădurea munală, La şcoală: 2'1 
copii legitimi in viaţă. Cum InIHgnp, Ilie N,co[a!/ şr-a atmflf. şi recunoştinti'l. spre conducl!torii "Gheduş". : piersici, 5 med. In prp: 
timpul este prea înaintat şi no~~i dearândul, ochii asupra bu- cari au dus la fndeplinire, cu aM- INEU, 15,000 puşti de gorun in I rt'plantat 1000 salcâmi. 
majoritatea femeilor sunt I c~tll de, lemn de pe masa de fu, cru pădurea comunei. CHERELUŞ, 250 pomi ',o "Ad 

Î d' hit b t 1 i ta fn/elepciune grandiosul program ocupate cu lucrul câmp ului, ·51
-{l neo,,:~' mUfe ra u UI n BATUŢA, 150 salcâmi. Şicula.Chereluş şi 1000; ,'le, I 

cel al _J rit I fi munca mlgaloasi'J. de resurecţie natională preconizat C o m au.me ucru ar . " . ,. HOCNA, :mo de salcămi pe dru· ('âm în pepinieră, elc., ett ane 
ea să se sărbătorească in fie- SI rând In.'Hgna a rilselnt din de Majestatea Sa Regelc Carol 11. CI 

eare sat, in cadrul unei ser- ot'}M~~eeeeeeeeee~ Gloria trebuie să iO"I-n anrle
M

.: 
bărI străjereştt mamele mai 1J 

aus amintite, urmând ca să Reallzilrl de prlllNl,arA . tilli 
se aleagă din tol jUdetul 2-3, • Normal, Gloria ar trebui va putea scăpa. Ma: motii 
care eventual vor putea lua Sialurile scolare Drlmare din să învingă căci adversarul fi disputat cu tndâr; ca 
parte la o serbare pe 'finut. C · I • N -d I V··" ii este inferior. Sportul tre~ fiind situaţia precar~ U~ăV 
Vă rugăm pe Dvoastră ca ermel, neu SI a ac- II In ce actualmente printr'o cri- batantilor. Un egal ;e

j
, 

să Vă interesati in comună _. .' e Ul 

eare sunt mamele cu cel pu. D lina adlvitate ,ză generală. tm, ar salva GlorJ8 
lIn 8 copil legitimi In viaţă, Cu toate acestea, arădanii trogradare, fiindcă 
şi să inaintati un tablou cu CERMEl. - Din activitatea pe 1 ccvi, ridichi, fasole, mazi'J.rl', rlc. nu trebuie să păşească pe te- două matchuri in .~ 
situatia lor materială şi nOa luna Martie-Aprilie 19,19 a .SlO/IIlui \Sfrăjerii au frwdlat clim se face o I ren increzuţi pentrUCă Spor- 't b' ă 1 cA, su 

"1 1" d' 1 l't t d '" d 'ţă [dă' L t [ , cal e re UIe se. -COpil or, aceasta până la 10 şcoa el prImare In oca I a e, es- r"sa ni ca ş[ rece. a sos a tul Studentesc se p . c d I " ana 
Mal, far la 14 Mai să aran. pl'indem următoarele: 1. Cooperati- organizd o greldinCJ. de flori pe ca-. ă' ă î rI epe ,e I EchIpa părăseşte Mar 
Jaţl O şezătoare la stol inchl- IJa slo/ului a fnscris noui membri. re a (ngriJ'['sc zi cu zi. Deasemenra, mmune S ţl.n n şah echl- i Luni scara sub cQr', da 
nată mamelor românce in 2 A luat fiinld cantina slo/ului la acasd la fiecure străjer s'a si'J.dit o pele cele mal bune,' , , ago 
cadrul căreia să sărbătoritf ('fire iau dejunul 50 de străjeri. S. greldină de flori in fafa locuintei. Dacă Volentir şi Variaşi I dhu Goantă. Vor ma: ~t'C! 
pe 2-3 mame cu cei mai I Plfrintii, aproape a fiecdrui stri'J.jer Fiecare străieI' a sădit cc'lte 2-3 vor reedita partida dela· plasarea şi alti con. ân. 
~ I CllltiVel cdnepa rn mod rational. 4. pomi, iar la şcoali'J. 6 pomi pe ca- Cluj, victoria arădanilor nu: ~i simpatizanţi M~~ 
. 'S'a aranjat grddina de zarzavat a re~i fngrijcşte cuibul de serviciu, " 'elnE 

SAptămâna şcoalei, 5. Gri1dinitei de flori i se La lucru manual, străjerii au exe- RldleArlle d- paviiloa- Ain ad 
di'l toaM atenliUTlea. 6, Se face Cu~ cuiat diferite lucrilri de gospodi'J.rie 'Q Curs de prt>g ;lent I 

străjerilor rdtenia curtii şcolii. 7. Elevele stri'l.- din foi de porumb, paie, lemn, etc, ne Naţionale din Judet e.mandanţllll'tJlc M 
jpre au pregiltit următoarele mnd~ Sfolul a luat parte la lucrelrile de ARAD. _ Astăzi, Duminecă 7 Mai ee~tarU, "fii tA 

Săptămâna dela 1-7 Iunie ci'JrÎ: Ochi/,ri pe pure de cartofi" folos obşte~c din comunlJ., ('. in judetul nostru se vor ridica AR.4D. - Jor, 11 MOI' eaşi 
incl'!siv este :e~er,:,~Ut în _î,n- mdmi'J.ligutd cubrânzi'J., spanac cu * încă două Pavilioane Naţionale, ca- 3 l(., m. se va deschide., Toţ 
treglme actlvltăţu straJe. ochillri romdneşti. S'au fncondeiat INEU. - Ln stolul din localitate re alături de celelalte să fâWlic . Moise Nicoard", scdw, Iara; 
reşti. F.iecare zi este. închina-o OI''''. 8. De SI. Paeti stră]'ere/e "i s'a constituit cooperativa sto/ului, t t td' de Străjeri, cursul de .:lllai c 

I 
u ~.. , p<>n ru o eauna ŞI pe vecie aici, " 

tă un.el probl~~~. ZI~a I~ JOI slrt'JjeriÎ s'au spolJedit şi lmpi'J.rtăşit. iar dela 1 Mai a, c. funclioneazi'J. în apropierea frontierei. Cele doua comandantilor de cenlurl'să fal 
1 I?m: 1939:. ZI ~nehma!a 10: 9. In ziua de S'. Ggheorghe !;trdje- cantina la care iau dejunul 50 de drapele vor fi sfintite şi ridicate ticipa mai multi fnvilţd/c Pl'ntr 
caht~ţ], !I ~me~I.~ lume: ZI rii au depus "Fdgi'J.duinta" şi "Le~ elelJi sfrlfjeri mai sdraci şi debili. cu tot fastul cuvenit acestor cere, fesori dela şcoalele prÎ1i'- ~ 
inchmata sanătaţll, III Sam- mdmântul'" etc. cundare din Arad. 
b ~ t - 3 I . Z' t h' ă . moniale străjereşti, în comUMle ro, I~ 1 a a ume: I ne mat _ m' r C . . S I Cursurile vor avea .' 
naturei. VI Duminecă 4, Iu- C .. aneş I uvm ŞI e euş. Stolui şcoa· ori pe sdptămdni'J., du:' 
nie: Zi închinată bisericii şi NXDI"AC-Vll. - Stolttl şcoalei etltt lei primare din Cuvin este condu!I Pentru profesoare şi i,· 
f '1" V L '5 1 . Z' prl'mare din Nădlac-Vii, de sub con- de dl. tnv. cdt străJ'er N. Şiclovan, d amI leI. UnI unle: 1 • d cursul comandantelor I r DN] 
închinată tradiţiei. VI Marţi ducerea d-lui cdt strdjer C. Boen- Ş t răspân iti iar stolul şcoalei primare din Se- fnceput la liceul de fele ~ 
., Iunie: Zi închinată solida· giu, a executat urmi'ltoarele llI- F leuş are de comandant pe dI. înv. ba Birfa", sediul LegiunI S'au 
ritătii. VII Miercuri 7 Iunie: crelri: Fiecare străjer şi.a aranjat rontul de Vest Jugu Dimitrie. Asupra serbăl'Îlor de jcre Arad. Şi la acest (i' IanE 
2iau închinată muncii şi su- o miet'l grădinel de zarzavat şi legu~ I astăzr din cele două comune vom pil numai membrele corI; 
fletului străjeresc. me unde a semdnat: usturoia, mor· reveni in numărul viitor.' llic din Arad. line 
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