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dOi brafl na110Dallş11: '-t eaSeJreJbies Si ~ tleovin~ 
14(06 SI I04(Uln nUDf:SANIJ .v , ~ 

O pilda ŞI un I~dcmn In "JOURNAL DE VALAIS", Ar trebui să se ştie că ad:;e :~~':e.4~~~t~ş::'::C;: pentru 1&11 românii din ,~erna, d. A~exand~u Gh( văraia_R0D!â~e este un bloc Il lui ~Românieţ mOd,erne, "aşe· 
ca, fml mareluI Roman Ion de rnsa labna, un element zata 1'" porţIle Orientului ca 

In comuna gri'lniccr('asci'i RdJ/'Î- ~ primit lJliotdeaulW, aceenful admi- i C'hica, publică următorul ar- t de cultură şi civilizaţie, ca- o sentinelă, vechind la meu· 
din jtldeţul Sâsâud, a fost I raţiei l'ecunosccHoal'e din partea: tic 01 despre Basarabia şi Bu· pabil să ajute Europa să lup ţinerea culturii latine", auto· 

.',ll1mmfll - cu un fast dl'oscbif Ira/ilor de sânge, I covina: ; te contra diverselor curente, rul vorbeşte de coloniştii el-
monumenlul ridicat, ca o drea-l In Cllvantarea, pe curc a rosi it-o, Printre răsplăţile drepte şi ~ care o ameninţă fără înce- veţieni aşezaţi la Şaba şi le 

~ şi pioasd cinstire, bravi/oI' lu- cu prilcjui in(llIgllrilrii mOl1Uml'll- i legitime pe care le-a dat 'tra- I tare. urează să nu cunoască incer-
latori llaţionalişti arde/cIli: l(lcob fi' 'd' t· 1~ b ' ! tatul dela Versailles, trebue II' Autorul face apoi o descri căriIe crâncene ale pământa. 

, 1/ ll/ 1'1 Ica In comuna tC rrşoara, ' ~ , • v o V o o v A 

Ioachim MlIreşan, d : I relevat a reconslltuirea Roma. ere amanuntIta Şi mlşcatoa· lut romanesc, unde sămânţa 
.tu (ost de fală la aceaslâ impr'e- - v ' prof. Consl. C, GH~resC,1I a, I niei Mari, care intra in stăpâ : re a condiţiilor in care Basa- care cade in ogor rodnic nu 
lnat11ă solemni/ale, domnul PI'O- (nfal/şal, cu viziunca IstOrlCU/Ul! nirea a trei din cele mai Iru- . rabia şi Bucovina au fost ră~ cere decât ca unirea tuturor 

Consl. C. ~iU7'C,SC1~, " mlni- emerit" coordona/ele permGJlen/e I moase prov!n~ii ale ei. A , • i ~it-: şi altădată _ României, popoar?lor s~ ,i.ngă.due v prog.; 
Propag(llIdel NatIOnale, d, ale JwllOnalismului pc care [-mI I Aceste parţi ale RomanIeI! «eşI ~ele sunt. at~t de c\!r?t resul ~I ca clVIl~zaţla sa por
Jfol?ovanu" f. secre/a:1I1 ge ,shlji/ Cll o neislo/Jitâ credinţă cei i constitue un bl?~; blocul. d~a i roma~eşti, prIn bn;tba, .prln neasea Iva drum In pace. Dum 

al F ron/ulm RerUlşlerli N<1- d '1 f Yf . d I . i co-roman, condiţie esenţIala" rasa ŞI cultura lor ŞI deşI fac nezeu sa apere astâzi Româ· 
I ' . OI 11 P a 01'1 al' l' eli! I • tiv o t tei l' tit v fi v , 

M e, precum ŞI alle personall- . v ' ~ , I VI a a, a eXlS en sa e ŞI a par e n l'eaga geogra ca ŞI nia şi să.i dăruiască mânlui. 
din CClpilală ale virţii noastre "Este o cl1ls1a penfru rebrlşorclII, 'cărei reconstituire a fost tol· : etnografică din Moldova. l' o .0 

d f C G' I d ' I ,1 A t~' d t V ai I rea şllzbânda prlnclpllior de - a spus . pro, ,ollsl, lllresrLl, eauna VISU, cu smererue i "s aZI, o a a m mu 1, ai. 
Cinstirea- amintirii celor, doi -Iu- - că diIlire ci s'a!! ridca/ f1'lml1JşI ,transmis, din generaţie în ge ,meniuţarea de sugrumara a: p~c~ ŞI .dre~tate,_ pe cari le ~. 

, mlţionalişti Iacob ş)' 10a- pilduitori ai Ill'amului Sâ fim deci nerape, tuturor copiHor 'fă- ,României va face ca aceasla ',para, d1n ZIua eand, RomanIi 
Mureşeanu, cari, decenii de- c l' d' .~" f'." i ' rii Româneşti. 'să renască totuşi d,in cemu$alluL Trai al4_ siliţLsă tiea în .. 

al', - fU .. / ŞI pu el mCI n scn- N" o.. "1 b b ' • E t d f l' n'ml prccupeti! nici o ' . " ~ ImIc, mCI Invazn e ar a I el. a es e" easemenea nse apoi din fata hoardelor lliar· 
'I/d, pentru a afirma virtulile tllllenfele noasfre,' daT'Z1 ŞI nl'ŞovăI re nici râvnirile marilor sta· 'tată de adevăr şi dreptate b 1 ~ /: h ~ . -

/ '( h t v • '1 I ' • A ~. I ~ v' are, -au spus sa veg eze In 
/li românesc, do/lândr.şfe 01'1 11 o arll'l e noastre. i te vecIne nu le-ar putea lnla s\ngure e In stare sa aşeze A ... ' 

"ă ' /.. 'r Să " ' t V h O ' t "1 C tOt t' . . locul lor. Romanu n au uItat '.:1 o semn! lentle n plll.~, - a- " pl'lVlm cu incredere spre Jla ura. om spune Clar ma! emelurl e ons \ U leI uneI ,~ ~ ~ 
, !IIQ a datoriei oricărui bun 1'0- jes/atea Sa Rcgele Ci1Iăl1~ă W/'(/-! mult: acest bloc este necesar civilizaţii omeneşti, vrednicâ niCiodata aceasta nobila mi-
I :Jn de~ a-şi sluji, cu credinţă" şi: gioasâ şi lntelellp/~ l~rill ~('sişl1rile' Europei. de acest nume". siune". 

I ~ !~~~eeeeeee~~~~~e(jeeeeeee 

i~:;::;· "~:::;:n::~,"~::;a '~a::: I ~:;::;~::~~o:~:~,: ~~~,,;:n::%,,~;:! Con diti unii e dep aşn i ca realiza re a 
,(Şti ali fost, peIllrll lIremea lor, I Aceas/a esle luminoasa lecţie de I I · I I t- 1-

1:'lerr'i sfinte/~r IO~inci natiollale~ na~ionali~m: pe ca~e faptele ce/Ol'! prOg,ramu OI gUvernu u na Iona Ist 
,S~lnt,. p~nll [,1 ~' emea noastra, dOI romam urdelem au Iâsul-o po-I 
~ln~'11 pl/dwton. sleritâtii şi ale edrei poT'llllcitoare i Precl=ărJ demne de toată luarea amInte 
',Ul'antul şi fapla lor, - aşa cum lalcuri şi-au gi/sit În cLlvânfart'a! A ~, ~ , _ 

"'~ ufirmal pentru call~a n(lt l' d l' f' C t C G' ~ Noul guvel'n"'a mfatlşat. ta 'ritate în cercurile neromâ-l sa aduca cea mai preţioasă 
, ... 0-. - Il! pro, ons , ,.ll/l'eSCl1 o I ." ~ , ',1 ' '~ '.' , 

:'u, - primesc astă"i cllm .' 'b fX " ,. 11 Il, inca dela constltull e. ,l}('~tl care daca ar crede alt- contt Ibuţw. 
, ~ , OII expres !UliI' VI rUll u ŞI I1llarlioare ! ' , 

'printr'o scurtă declaratie f('l, s'ar alarma fără motiv, Cercurile neromfllH'şti sunt 
ei)~OO;i'jaeeeelet~~MMe~IM~~Mtee~e~~fft4't8""IfWIMIIf~ee'Wl!l\progl'amatică, preocupările! Programul de realizări în. datorate statului care l-;a a-

aerelul ,·zba-nzl-:or rom' a-ne'll- sa~~'{::es~:~~:a g:n:~:~'rOl'- cu- ; ~O~~il~~all,~at~~~~::;~ă î~ae;~;; : ~::~~~~itlegîi~~~~~;:tl:: !i:~:~i~ 
. ~ I V rentelor nationaliste, cu ro- .i

l 
urmărind să facă posibilă a- : 101: c~ S(l vor lua, Şi bllnă~ 

\ 1 h v, 11.11 de a fi realizat.or al dezi- daptal'ea fără violentare la. vomta de adaptare, in pro-
a uat o otarire pe care nu 1I'Ihtel' pallă in codrii Hoti [i i I j , '" ,. 

"~'ue s'o re"l'ete nici un o d l' 1 'v 1: 1 ' nu ti " Ş i deratelor unei politici de a- nouile aşezări, şi a cf'l'cl1l'i- : prlUl lor llltel'eS, la sltuatlU-
... m c : (e aco ° pana a ~ortlle de FIer,: , ",~ , " " ,.' ~, •. " 

d, <l~ a sc,renunta la oficiile pro i Din repeziciunea Cll care a fost {I- II flrmare a pnmatuhll roma· lor neromaneştl. precum ŞI a ,mIe noua cal e se VOI CI ela, 
,;,~n<lls~jce ale v:chilll~i. marş al, doplat şi învătat, la timpul său, nese, cabinetul prezidat de situatiunilor care ar distona 1 Increderea cea mai ilesăvâr 
'lt~hu Renaşte~'li Naţionale, ca-I imnul aceasta s'a dovedit a fi în a, I d, ing, Ion Gigurtu, va avea în mod flagrant cu caracterul şită trebue să domnească, in 

"~ ~I f.~st înloc~,~t ,Cll ~n, cilnt<,c ce I celaş grad romi1nesc ca şi li,mba 'II misiunea de a indruma apli- nealterat al statului naţio-· sensul că numai in atmos-
eganat copilarIa ŞI 1ll care fie Yl'I'su!'ilor lui ca ş' ideiI A" 

~ ,;.' R.' ,~ ~ 1" ' 1 e pe care, carea practică pe teren a I nal romanesc, fera de perfectă linişte intel' 
,; ?m,ma ~ azul un apel la u- le expJ'lmă cu atata discreţie, dar! " .." .;- ) T ' ~ I .. • • ,;- , • , 

,~, dIn totdeauna, "Pe-al nostru' 5i cu atâta preciziune. Estc în ,Pl ll1clpnlOl, cal e alc,ltuesc o '\ a fi o muncă de mIgala, : 11.1 \ OI putea sa 1 odea~('ă lIU 

"g e scl'is Unire", de Ciprian I sfârşit, (} modestă piesă poetică ar- I doctrină rezultată din fră- in care puterile de înf,lptui- ţiativele unei guvernări na
$l,umbese ll: nu. a fost, şi nu este I hiclIIiosculă de ~t(}aIă lumea, şi ca-' m{intăl'i şi discutiuni preli- re ale naţiunii sunt rlH'mate ţionaliste. 

"r~ul unlll pal'lld oare' l' . . 'al ", , care, CI cs- re pen ru, notol'letatea de c,are se mmare, evoluată la o maturi ~'M6eeeeeeeeeeeeee~~ 
lin el !la!1I întreg! care l' I buc ă 't,'" I v ~ v ' ~tat ,,', nu a rur nu a a~u ne,ore mCI de I tate sanatoasa de concepţIe, 

, pentru mc', (} conjuncturii I propaganda discurilor de ebonil 'd A l' d ţ' I 
o'atoare c' n' " , ' e gan( 11'e e crea Jer I .. d I · St 
: ,1 umar ca pc un VIS i meI de propaganda de radio, ci,,' nstllf'!: :li oren • UI an 
~on~l, maiI?rE'sus de orice, căru i numai de aeea pl'Opagandă. inven- ;' Tocmai de-aceia este nece- t ~ U J «j . 
:~ s,au ded1cat. ~e~e mai secrete I tată cu mult Îllainte de a se fi nă- . sară din capul locului preci-I Gf hl~ te~eu' ,." m·IUl-ste"'u 1 
,n\t ale familieI â t' , 'f • J ,1 il '~ e;c..... ' ' ~ JL 

:id au' ~om neş 1. :COCl, cuvantu, ŞI pe care o făcea zarea că politica naţionalistă •• 
r" fost mtonale primele mă- l(lcntttatea de simtire şi unitatca! l' ~ l : m un CI I 

1: I :le lui unitatea natională -nu scopurilor tuturor nC\iunilor • ro- : a nou UI guvern nu va : ~mr i 
1 ~ncă desăYârşită de soldati ci: mllncşti. ; ca pe panta transformal'llol' I 
!\Jal dorită şi realizată sufleteşte 1, Partidll! ""'IÎ1In,'I' "111 'd ' : revoluţionare, care să sdrlln~ I La ministerul muncii, no· (1 cetăţean şi muncitor e obli-
re pa d', .' : ,,\,, SUŞIl1 LI-ŞI a-: , .' , • ,i , 
i!e c rte !Ilhe armele mtel('c- I rest imn, leagă idcia c!'ealiunÎi sa .• cme în mod mutII ŞI prImcJ-ul titular d. ,Stan Ghlţescu' gat a dubla energia lui de 

are au p,'c!1lcrs opera de J'us ' d' t 1"'1 v AtI . lazi· IV" I ~ t v d 1 v e politică R A'" ~.' le de idei.a legănată de toate ge- j lOS eme Il e aşezaman II Ul : a spus eu oe a lnsta aru I munca pen rUCa e a munca 
, ,a omamel intreglte ! ' t d t t' • Ido 1 vi·t I ţ~ ,. sv 
le cunoştea dinc J d ' ' I nc:raţiile trecutului şi pe care o . nos ru e sa. ,sale, că se va ocupa maI a· epln{ e I oru ani. aur· , ~o o e mun!1 ca ' '" ~ I • • v. . 
,.Q1nC08ce această muzică simplă, 'lcxprirnă acest imn, I Să fie bine înţeleasă acea- ,les de problemele munclto-1mam pllda M, S. RegelUI, 
'dată fn toate corul'Île şcolilor Este un cftntec fără emfază. şi st ă precizare, şi mai ales, să 'reşU, munca dreaptă va pri-' care ne arată ce Înseamnă 
,~~re A şi corurile tărăneşti din, de o simplitate care aminteşte u-! ploitrundă, cu adevăratul ei mi remuneratia ei justă. i munca şi cum trebue să fie 
" pnnă în Basarabia, din Cad- i (Continuare în pag, II-a) 'aspect ele desăvârşită since- Trăim vremuri grele, fiecare ifăcută. 



F'ROJi~UL DE VES" 

Inform.aţiuni 
, l'nul din magazinele POptl 

Iara animn1 
Domnul Ministru al Pro-I :\JlL\.::\O. In uzinele dela I Iare arădane a atras atenţia 

pagandei Naţionale a fixat: Modena a avut loc azi o ex- I publicului prin anunţuri în 
audienţele pub~culuţ in, zil~: plozie gravă, din motive ,ne-I ziar~, că 'p~ll:e. in _vânz.are 
!e de Luni, Mlercun, Vlnen, cunoscute. 1'\cllorocirea a cau I mal'l~ cantitaţI de marfurI de 
Intre orele 12-13. ~ ~. I moda pentru doamne cu pre 

• zat moartea a ;) lucratorI. ; turi foarte reduse. Anuntu-
• I riIe date de cunoscutul neg-u 

I sior Ilie Motiu., mare mag-a
dela curtea superioară ndminlslra- REHUN'. D. Ribbentrop. minis· ;zin de modă. După informa-
tivă a fost delegat secre/ar genc/'u!ltrul afacerilor sll'ăine a primit o ţiunile primite, anuntărilt' 

al minisl<'ruluÎ de interne. In acC- i delegatie a tineretului italianfas-! d-Iui ~Ioţiu ~u avu~ U!l suc
laş timp delegatia dală dilli cOllsl- I cist aflător in vi,zită In Reich. : c:s fOI mldal)}l,. pro, oc,:ud U~l 

BUCUREŞTI. D, Petre .lfodeIt'(! 

, ' vii targ foarte ammat. 1\larfun-
her Teodor .l1arlIlesclI fncclca:a, ~~ le anunţate de negustor 

• • rind puse la dispozitia cum-'

I BUCUREŞTI. D. ministru I Atentiune părăt.orilOl'. Î!l. asor~im~nt bO, . . I gat ŞI cantItatI nelJauU1tr, ne I 
BU~lşteanu a confIrmat, deIe I Nu dati crezare svonurilor' h:dl'cpt.ăte~te să credem, (',ă 
gaţla de secretar genel al a: alarmiste sau de orice fel! SImpatIcul negustor C(lntl

dlui Vladimir Dumitru, de la I l\;u uitati ed ele sunt adesea nuă să satisfacă tuturor exi 
arte şi culte aviiml drf'ptul, lansale de cei interesati sd produ- gentelor. 
de a semna şi pentru minis-! că panică spre a profita de pe ur- ---------

tru, în cazuri specificate de lma ei. -- D. VASILE GANŢU 
lege. D. părinte Georgescu I Şi mai ales dacă intâm~ 
Etlinet a fost delegat secre- 1 plător ati auzit asemenea 

I syonul'i false, nu le colpor-
tar general pentru culte, 1 taţi ci respingeti-le CU indig-
_ nare. Stingeţi dela origine a

cest foc aţâţător: de nervi, 
• dacă doriţi cu adevărat li
: niştea şi bună starea. 

oficiant P. T. T. 
li 

D-şoara MARGARETA 
PETRESCU 

I ARAD 

logoditi 
TIMISOARA 

Duminecă, 14 IUlie 19,i,O 
....... 

_COL ~L LlTER~ In: 
~ 

de SleJlan Segarc:ea la or 

rrze:;:te amurgul făşiile de. umbră 
Ce stau întinse pe miHasea ierbii; 
Din liniştea adâncă se'ncheagă noaptea sumbră, 
In timp ce din hăţişuri ies in cârduri cerbii!. .. 

Zefirul toarce fuioarele de nouri 
Sub care se strevede tremurând sfioasă, 
Mireasa nopţii, contempl[ll1d ecouri 
De naiuri, ce tresaltă pădurea 'ntunecoa1l!ă. 

Nălbit de suferinţe isvorul din poiană 
Cantându-şi trista doină, solitar suspină ... 
Au pornit spre el un câl'd de ciute'n goană ... 
Iar licurici le face pârtii de lumină. 

li 
~, 

LUI 
pr 

stoic 
Rom 

rei 
, 'sb 

jmJ 

., a 
.. st 

d·Il 
d-I 

Brazi, pletoşi, mesteceni, cu frunţile cărunte: Iiile 
- Panduri din alte vremuri ce îi albeau necazul- .. 
Cufundati în gânduri desbat în ami:'î.nunte ~ldoJ 
Pl'ohlpma vietii care le-au plesnit obrazul. ulţll 

Secretul 
(Urmare din pag. 

CI 
STELIAN SEGARCEA 'tat 

URANIA 
Teleron: 12-32 

Sala rBmroasB i E regretabil dar e fapt. dovedit CelebrJtate nrle arii \ărâneşti dela munte, un 1 ţiri, pe care O 

AZI dela orele 5, j'Jă, 9 la 'că adc$ea posturi de radio străine D X d 1 'ăt' imn în care fiecarc vcrs esle O 10- I nostru. Cinc citeşte cu atenliUfI! 
DOUa Jilme senzationale' I . se ucc a o prezJ

{' oal e, , ~ , ':" ' ~ I • interesate lansează fel de fel de s\"o d ., fi 1 _ .. e zll\ca pe care n au putul-o sanclh)- "versurile lUI ştie ca aco o este ţor, I 
S aţionale cauză " ornlC să a c (aea va ajunge c - I ' , , '1' I " IV - ~ d ru enz , ,nun spre a provoca tulburare, ne- il b 1 11 ;1 lUCI codurllc dracontce a c unei la, 1I1tr o ega a masura e creatii, 

8 criminalului WEIDMAN~ i credere panică. I c rU'Afl_ _ d t .,,; impărăţii b',ccfale, nici greutatea! ca şi de consolidare, adică desprt D. dE 

S 1
... l-a ca nu e epar e ZIU ... , I , " ,i ' ' 

e asa OODn ea l Acum mai mult decât ori-, : d - I ' f' - t noa- ,InexorabIlă prm care tImpul şterge lopera armatelor de soldatI ca ~ les] 

cu Robert l"Ion1!!Omerru 
şi Rosallnd Russel 

din filmul CITADELLA 

Inl(ljlnOIl. Auna "au. 
"'onlt şi LoolS Jeuvel 

in filmul de mare intensitate: 

e.tn toata ul11ca, le ca e cu " . ă 1 N'" : d' ' ,1 . l ' 
când puteţi dovedi că înte-II ste sau nu, îşi va scoatr pălăria I ŞI, ~udllle~z 10,IU, 101tul... d-:~ fdOSI: _espl~ opera ~nlIă a all,malteof~ ele Iru 

Ilepciunea este lPi ea una din. c5nd vei trece dota pe stradă! II1ICI,O ata lIll ca.ntee "a 1110 a, e.: \aranl ŞI dtt mtr ee~,ua I~ ,n s. arţi rme 
calitătile Româru'lor I S': j " r· ' t f". acela a fost mtotdeauna unul de 1 .,Pe al noslt'u steag contllle sem, lcesl . • 1 -. I eanr \ ,1 I zIUa acras a ... l' U ' • , . '1 ' , 

I .'? " b~ d X " aetua Ilalc. nJrea pc care el o ean Itui tuturor acpulll, or politice n:, i 
~---....... __ ... nCltă. - lI1trea a "" care nu-ş , , .' _ e m 

~vv...,...,vvvu ." 1 _ " . I d b cUI'in Iă ŞI o porull('eşle, a fost la incepelt şlte: Lmrea. Esle secretul intreg:' , 
mal lIlC 1 apea 111 pl e e c U <. ". ... ,,' SI] 

C
' d' .. tI"" umrra tcritorllior romaneştl, Jar lUI nostru trecut, ŞI va fI secrehll' 

I Msupra DIS , - ~,n YCI mUri Ş' e vor (U,.... , '. ' • ' " ~ U ' '" - n . v i astăZI este umrea 11\ cuget şi sim· IzbanZilol' noastre de mame. 

I • • ••• spre Cll1utlr, - raspunse pr<zlca-
I ••• a lucrărilor Dvs. şi a preocupă- loarea sec. '1' d' i rilor Dvs. se publică adesea in cc- O masd cu td,lc 

~t'ama \n 1 1e 120,000 ziare şi reviste din h.arnca '1' I S- b "d âl lapl" , 
I .. edlcu: a!lU el ec < 

Dosar' G. N. 1321/1940 ('omb. la G. 335/1940 

~·-S ' I Întreagă articole şi notite care ~~! amestecat cu apă! ! ha ngha i sunt absolut necesare. Vacă donţl I Lâpfăreasa: Sici n'am altul, dom: 
( să aveti aceste articole şi notite nil le dodor. I 

R O :\1 Â N 1 A 

CORFL POHTAREJLOH TRIBVNALCLUI ARAD 

Jurnal de riltzbolllr4 ~ pretioase, ca şi personalitătfle şi in i~ I 
PUBLICATIUNE 

=---------------------~ Cinema COR S O 
Plalonul deschis' 

leJelon %0-15 

PRO(iRAl'I DIlDLlI: 
JURNAL 

1, Un duet extraordinar de In
terpretare fran<lsl(a (jai" 

şi franchol Tone iutr'o 
comedie irezistibilă 

HAIIDIN4 
((A tt11(A 

IL 

Tarzan in EHii 
cu 

JObOAIJ WelSlmOlltf 
Repr. 5, 7, 9 

stituţiile din străinătate şi din ca-

. In baza incheI· el'ei Judecă- proceslll ve"bal de uI'nla"rÎi1 C Cu onoare se aduce la cu.,noştm- '.. • ," 
pitala ţării noastre, adresaţi-Yll şi 

D\'s. agenţiei 

A. VI Z 

I I 't ţ' ă 'n1p· nerea : tonel mIxte Arad Nr. g. 1321/ aflat în dosar aceasta ppn' in ( 
la ce 01' m eresa 1, c 1 u 1940 d· 14 '1' 1940 ' 

"SERVICIUL GAZETELOR" !taxelor entru ridi.carea gunoaielor I • _ m ~l aI~~ , se pu~ tru indestulan~a creditol'i1or 
,. ., , " p _ _ . hca spre conştuntă generala. .. . ,. , 

Dlrecton: Aurel M. Ahcu ŞI Em. menajere este facută dupa valoarea .- A , d 30 I 1· 191. O POl ela LudOVIC ŞI SOţIa, cu le s 
1 '-" b' I f· ca In ZIUa eUle .} 

S 'Iă B ' 1 Sf C ocaltva a Imo Ile or, pe anul 1- I , 15 A • t ,. d J suma de ICI' 9600 capital pN pen 
amol , ucureştl ., str. , onstan nanciar 1940 adică pe intervalul I 0.1 ~ . Inain ~, ~e. va 'In ea, , 

tin 24, tel. 3,16,15, care vă dă cu 1 1 31 D ' 19'0 -liCitatIe publIca III Arad, str. cpnte legale, plus cheltuehl! ie 
an. ec.... . C t·1 ]X 2 4 . t· I 

plăcere orice lămurire suplimenta- In cazul când yaloarea 10('ativă erce aşI OI' r. -, con 1-1 stahilite până în prWnI. ~ar 
ră şi vă face - la core re - şi pro a imobilului trecută in Avizul de nuativ la ora 16 in str. Sti1'- deosebit cele ivite cu pub!i, ca 
be gratuitel impunere nu co,espunde valori,i 10-, bei vodă NI'. 4-6 şi. la ora 17\ catiunea de fată. i. 

cati\'e fixată sau modificată de Ad I In str. Ilarie Chendi NI'. 11, In baza: art. 20 al Novelli Ixpe 

Ioan CSObOd, 
mi~istra\ia Financia:f~' cei intere: averea mobilă urmărită a din 1908, această licitatiun~'eă 
~a\1 pot cere rectl Icarea sumeI d' . LI" 
'. ., b t- d t V ebitoruiui oosz oan, care se ordonă în favoarea tut\!· fii p1"lntr o cerere tim ra a a resa a . 1 . 1 " 

Directiunei Intreprinderii Comu- se compune dm maşma de ,rol' credltorrlor ce au efec, !leei 
nale, anexat sau prezent,at fiind ,.scris "Erica,", 2 cuiere de tuat execuţie asupra mobile· rom 
Procesul-Verbal sau certificat elibe lemn, 2 sobe de fier, 69 far- lor ce se licitează, bse 

dentist, dela 1 Iunie s'a mutat In rat de Administratia Financiară, ,furii albe adânci şi întinse, 
str. Alexandri Nr.' 3, Arad pentru valoarea 10cativă reală. etc. evaluată la suma de lei, Şeful Corpului de PortărQÎ 

Aceste cereri sc vor rezolva in 37490 .. y 1 A ONESCU III 
cel mai scurt timp posibil şi su- . ,anume speCIficata in NT pe 

~~~e mele achitate in plus se vor com-. 5 
pensa în taxele pentru viitor. 

Trupele indiene lnstruind in deşert baricade 
ghimpată 

,-"'" v )f 

de sărmă 

Astfel în a('este cazUl'i nu mai 
este nevoie de apel, fiind cererile 
rezolvate- prin calea administra-
tiyă. 

DIRECŢIUNEA 

De prlmJv.rl curltl. vop
seste, roebil, p.rdesiuri 

ALfXIlNDIUJ 

HNJ1PP 
vop81torie mecanică 

Arad. Str, BrAti.au 2-4 
$i Episcopul Radu 10 

r\~~;:~'E~~l 
I elegant mobilată ! 
~ la stradă şi cu !f 

1, ~ îlltrare f epauta. ~ 
, cu acces la bae, ~ 
, : de inchiriat. Vi8- gU 
~ a-vis cu trlbuRIIII, ~ 
~ 4 D 4 D, rn 

L:!..:::..::.;~:J Unui marinar german după ce a fost salvat I se 
respiraţie artificială 

; cir 
=Ia.r 

~I 
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Instalarea d-lui Mihail 
Manoileseula externe tolafCiI d-Iul prOI. Nifbilor (rilini( 

~i ni s lt: r 01 P ro P il a il n d ti Nil ,Ion ili CI d. L~o:~~~~~cr;!g:fU~(;~~~~nti~r~;.~ ~:: ~~tr:d!:e d:tu~7~;\~;i ş;c;~~ 
orele 18.20 s'a făcut sile Stoica ca d~pă vorbele' ai ţării in jurul acestui mi- g~.toianu ~ ~rezent~l /?e function~-; lu~ii germane în învdtiimdnt, tn ! la ministerul pro- I d-Iui ministru Crainic, el se nister ca să fie în stare a in- ru superlOr.1 noulUI tltula! d. ml- i masu,.~ t~ ~are aceasta lImbă tre

" noului titular d~, simte fericit şi el a mulţu- I deplini in colaborare cu toti: IlIstr.u ~llihai Manollescu. E:au pre-
I 
bue sa fie wv~tată. Pe ,lângă llm-: 

el, 0t Ni hif r: mit d-Iui ministru Sidoro-! reprezentantii adevărati ai z~ntl ~! d. ~ecretar ~en .. (.rlgorce~ ,ba germană ŞI /lmba dalla.nă ŞI 
L universl ar c o. v. i e tr truda sa de usă I (Iân(lirii române ti reaua ŞI mar multI membriI UI corpulUi I cultura ltalranel, sunl de o Impor-
~recum şi a d-IU~ ştca ~a~ s:us că se vor itrân ~isiune de prop!g~nlă in- d.i~lomatlc al ministrului. D. co~-l tanţii couâ.rşitoare şi vor face la fel 

StoIca, fostul ambasa. t ţi . tit Iii' I ş' ; t v • ellte n V tavrU slller Regal Argetolanu a multumIt 1 0 parte mtegrantd dIn programul 
1 ge O In e ee ua va oro 11 erna ŞI r a a. ..'. l' României la Ankara, I func//Onarlior mlnlsferu UI penlm şcolar. 

t d stat 1 a-I. ajulorul ce i-a dat sub tlmplIl scurt: ~1I1I1I ••• IIIIII.ti~ 
re ar e aSI 11 1 I 1 IA II d I IdO ld cum zicea d-lu l , Ce a stat În frtm-I PIlRTIDUC "",JlTIUNll 

"st~r.. . O tlRD il ea os il Ur - o ~en. ill tea ministerului. Am aIJut sel fac I Evenimentele cari se des-
1,Duwstru d. Teofi~, poptS(O 10 deIJilrflmtn1ql Interntlor un op greu şi .d. miIlist~u Manoile-I f~şoară, în Eur~o~a, i.ntl"ul! 
'CI, comandantul Stra i scu va avea ŞI el opurl grele de; ntm ata t de grabit, ŞI carI 
, a prezentat pe fun- \ Bucureşti. - La ministe- i deasemenea marea operă ce realizat, cari vor veni în druml1l: marchează lupta crâncenă 
.' superiori ai minis- Tul de interne a avut loc o are să desăvârşească gu-, lui. Sunt conlJtns că d-nii funcţio-I dintre două lumi, au g:'isit 
'd.lui ministru Crai-' instalarea n~:lUlui titular d. v.er.nui p~'eti!lde la !el ord~n~, nari ai n:in~slerelor f~ IJor da ,şi ţ~ra noastră propăşind .in 

• I general DaVId Popescu. Fos-: linIşte ~I Siguranţa deplma. lui acc/aşi ajutor ce mi-au darmle·l Virtutea unor norme de Vla-
,d.lUl ~ubsecretar de I tul ministru d. Ghelmegea~u : De aceia mi~isterul de in- ? ministru Manoilescu a mullll-; tă cu mult anticip~te. nouilor 

lSile StOIca. 'a prezentat pe d. gen. DaVId terne Va reahza cu energie mIt perllru vorbele frumoase ale d- . aşeZrLl'Î ce stau sa-şI capete 
Sidorovici şi-a expri- Popescu ca o personalitate I hotărîtă asigurarea acestei lui Consilier Regal Argeloiaml şi (/' confirmarea valabilitătii. 
ulţumirea că d. prof.lde mare cultură şi de ener- ',' ordine şi linişte. '~ate gân- i spus, că el ştie foarte bine ce În- i Cu O uimitoare putere de 

C 
• • to' gie, cu echilibru sufletesc şi durile şi simtirile cari nu se, sl'amnă o schimbare în politca ex-: previziune şi cu o ireducU':' 

r81WC care es e ~ - d d t t \. d ~ . 't 1 t' 't ă l' . b'Iă' ţ~ î f~ t 't 'J , v mare cumpana e rep a e mca reaza cu spIrI u na iO- I ern ce so va rea l:m acum In SCit 1 vom a n ap UI oare, ~l a 
tate cunoscuta a I în judecată ~i un calm deSă- j ual, trebue să dispară. Secre sul programului gUIJernului, el şUe jestatea Sa Regele Carol 1 [ 

" scrisului românesc I vârşit. Aceste calităţi predes tul reuşitei este o promptă: că personalul ministerului, con- a purces încă de acum doi 
tllnduce cu demnitate tinează pe d-lui in timpuri- I executare a ordinelor date, ştient al gravelor indatoriri ce tre~' ani la lichidarea unui re
lepartament. - D-nul le grele de azi pentru postul I cu orice pret şi chiar cu pre- 'l}[le s(l fie Îndeplinite. În/rebtlin"/ez I gim de viaţă publică ale că· 

C ainic multumit la care a fost chemat. I tul vietii. Sus cu toţi pe pun ~ expresiunea grapii de lipsă de pa- rui inriuriri tindeau să inlă-
r. 1 a f ! D. ministru de interne Da-\ tca datoriei! trio/ism, dacă ill timpurlie grele de i ture sufletul românesc de pe 

CUVl~te e. rumoas~ vid Popescu a declarat, că ~~ azi un functionar public nu pune i directiile fireştilor sale afir
~dorOV1ci ŞI a spus ca din încrederea M. S. Rege- Instalarea dela m·IIt-ls- toată energia sufletească in execu-! mări: 
'une de stat el a fost lui a fost pus la acest loc I - _. - II tarea datoriei lui. Colabora/ariI I In adevăr. partidele polit i -
I.runtea ministerului pentru desăvârşirea ordinei. ternl Iusl;tlel mei la acest minisler nil conluCl'ea- :ce, cari-şi supralicitau pan:i-
dei Eu spun sin- I Hănile pe care le-a suferit I Vineri, la orele 5 d. m. a avut zel cu persoana mea, ci ajută a în- zanii şi cari fragment au vom · , i'~ v b că I tara în urma evenimentelor loc solemnitatea instalării, dep/ini aceia misiune, pe care ;"1, ta naţiunii, s. dovediseră 

lesp C~ ma. ucur '1 dureroase în zilele trecute, I d-lui V. Gruia, noului mini-IS, Regele mi-a incredintat-o. I ca ol'g-uT1isme străine de în-
: 'Iru SldoroVlci a dat nu se pot vindeca decât in Istru la departamentul justi- I Primalul elementului românesc; săşi năzuinta poporuluL 1'0-

, e de lucru hotărî- linişte şi în ordine perfectă, tiei. va fi reali:al În fnuătământ atâ.t J mân. 
acestui minister cari cea ce priueşte programul, cât şi, Suveranul României a a-
iemare folos şi pentru Solemnitatea instalării d-Iui Harea pcrson.alul: Vreau să Întregesc CIII- ;vut atunci ~ intuiţie m.ântui 

: . simt măgulit ca ur- • _ • 1 fura 11mbllo .. tn şcolI, limba fran- 1 toare: puterIle de creatIe ale 
· "1-1 I oi tim cu Sima la ministerul Cultelor SI Artelor ceză o. învittdm fireşte, .dat fiind II· românism~l~li n~ mai pu-

IU Ş n Ş fralerntlatea. A dO/la Importantă teau sta lnahuşlte; ele tre
datorie grea avem de Bucureşti. Yineri dimineaţa a avut stă concepţie va fi inaugurată la !'imbă rn re/atiuni mondiale, este huiau stimulate şi 'indruma-

I 't atât în ce priveşte loc la ministerul cultelor şi ar- 1I0i, pentru că aşa nea M. S. Re- insii cea germană şi trebue să con- te - şuvoi impetuos - pe 
da internă, precum' tclo~ instalarea nOl.tlui .minjstr~, a gel~ preC~lm şi . o generati~ care I stat, lnvătaroo ei nu a fost rea/i- făgaş urile faptelor de biruin 

~ ~ ţv" Nu dau Id-Iul pl'ofesor Horia Slma. }'ostul strans umtă in Jurul Regelul e ho- zatif pdnl1 in prezent fn măsura Q- tă a Patriei. 
e&,erna a aru. I ,. d G' t t ă î ă • 1 t ă . . ..... t' 

v •• ministru, . IUrescu a prezen a t l' t sa ucreze cu oat energia ~ Frontul Renaşteni .I. .. a 10-

n.ata mCl un progra~. pc noul titular al ministerului şi biruind toate dificultăţile. C .. ReU L A R A nale a izvorit din. această. 
, Cunosc pe toţi d-nii I a spus intre altele, că timpul vor- Despre programul în domeniul Se aduce la cunoştinţa ti- inaltă ('onceptillne şi din a-
ari superiori şi sunt Ibelor a trecut şi acum urmează pe- It l . d" H neriior din Contingentul cest curat patriotism, pe ca-I . CII r OI' a maI spus . ffilllistru 0- • 
că vom avea sinceri I noada faptelor. ". . ~ 1940 şi mai vechi, cari au re !'tI. S. Regele necontemt le 

colaboratori in ei 1 D. ministru Horia Sil~a sp~ne I'la Slm~, ca el este pentru o libera solicitat amânare pentru con afh'~ă în !ot ceiace este vor-
, l' că, noul guvern arc mellirea a m-l· desfăşUl are a tuturor credinţelor tinuarea studiilor pe anul bă ŞI fapta a Sa . 

. cunosc ~~relele mo- tegra politica ţării in noua men- ,cari sunt tare de credinţă şi ser· şcolar 1939-1940, că cel Când s'au declanşat con-
Ul care traIm precum talitale care a biruit in Europa. E jvesc Patria. mai târziu până. la data de I flictele europene, România 

lor. Acst minister vorba de o nouă concepţie a na- 20 Iulie 1940 trebue să inain reprezenta de mult un bloc 
j să fie un oficiu de t)~nalismului şi dacAă n~i nu ne in-I teze acestui Cerc cu cerere I granitic şi ~mitar de. vointe. 

pentru tineret, ci un I splrăm i~ noua ora~dUlre. europea scrisă şi timbrată, certifica-, f"\lse in slUJ~a superIo~relor 
• ~ t lUă, atuncI suntem plerduţl. Ca PO-j At-' sem t tul de activitatea şcolară pe mterese naţiOnale. TImpul 
e ~munca crea o~re ,por noua concepţie a nationaiismu na anul 1939-1940. . I venea. aşadar, să confirme 

· \ara. In această mun 'jlUi şi ale drepturilor românilor I Cei din Contingentul 1940 !valabilitatea salvatoare a re-
· ca colaborator valo- sunt cele două caracterţslice ale b - I vor anexa la cerere şi adeve . formelor regale. < 

, ~, Vasile Stoica cu Iregim~lui. Cu toate gândurile n()Q- anur, D. rinte . ~e urmare pregătirei I Prin nOl.~ ~perfi de. inalt in 
I in viata di_lstre ŞI cu tol efortul nostru d~ premil1tare. teres patrIotIc: Partidul Na-

, • HU v t v muncă, tJ'ebue să servim numaI -. nzeslrarea Cei cari doresc a fi amâ- ţi unii, care se află sub Con-
ŞI po ca ex erna A l' l' . . . d ~ I Oi lt ara. cest nou na)lOna lsm Şi acea nati şi pe anul 1940-1941 ucerea suprema fi. nsus 
nd in acelaş ~mp ~~ vor depune cerere separată Suveranului, ~ons?lid~torul 

de euta a I Armate,- 7 in acest sens până la data I sufletelor rtlmaneştl, ŞI Care: > 

româneşW'. CI-rculară • de 15 August a. c. la care va încorporează pe toti fiii ţării 
. de stat Va- anexa procesul-verbal de im: sub semnul aceleaşi lozince: 

.,edepselor 
PIRi la fi IlInl se 
Sl1spendA 

4IIlC>4&&JCi~""'79"; _'F"'. C ; 2iFIT punere şi chitantele despre: apărarea .Patriel, - poporuf 
Se aduce la cunoştinţa ti- I plata taxei militare. i nostru afirmă. cu hotărîr(' ()o 

neriIor din contingentUl 1941 I erOllorl1 pentru domni I Comando Cerc. Recrutare j. nouă vetapă - şi cea ~ai de 
cari au drept la termen re- _ l' Arad: colonei D. GRAUR . seama - a drumulUI său 
dus şi cari nu au solicitat şi Moskov.tz, Arad Şeful Bir. 1. Recrut. Arad: 1 spre desăvârşire năzuinţelor 
obţinut acest drept in fata este cea mal eftln8_ Căp. M. S. STĂNCULESCU I ce-l ani mă. 
Consiliului de Recrutare al ~Meeee6e~~1 In raportul d-Iui mini~tru 
Clasei 1941, că până la data 'al Justitiei către Consiliul 
de 15 Octombrie 1940 trebue ....... _.-- '.--'. ._- -' -' - . de Miniştri se află formula-
să înştiinteze acestui Cerc ··r~.-;~T""··:'''~···c·''~ , .. ~,.. l'f'a lapidară a l'aporturilor 
actul de studii în original şi ~ '~~'> rtI dintre Partidul Natiunii ~i 
copie, precum şi adcverinţa r lf!" Statul Român. 
galbenă de urmarea pregăti- "Partid şi Stat vor fi două 
l'ei premilitare. - Cu aceste fete ale unei unice realităţi". 
acte tânărul urmează a se Prin partidul Natiunii. sta 
prezenta personal când va tul român işi va desăvârşi. 
semna o declaratie in fata de aici 'inainte. toate operelp 
noastră că nu a fost condam I na tiona le, la rari arI? dreptlll 
nat. să aspire necontenit, potri-

Cei cari doresc a solicita I vi~ vointei întreg poporul ro-' 
şi amânare pentru continua- man. 
rea studiilor, vor înainta a- .t.. flat gllb suprema C:ondu-
tât cererea de amânare cât rel'e a MniesUltii Sale Rege-

, 'şi ra'"' spaA ndl'ţl' şi pe cea de termGn redus lui, Partidul Natiunii şi-a 
până la data de 15 August I asigurat - prin chiar acest 

I de ueSl
1 

~r~~~~:~ncie;,' G=:~~.are L~",.· .... :ti~~ i ~;~it;;i~r~~t~~::;11~r:r~ 
.. "'~ : intreg- poporulUi romAn, să 

Şef, Bir. 1. Recr. Arad: - -- '--~ .., I fie ca o strajă neclintită lân-
Ctlpitan M. S. STĂNULESCU UN OR\Ş GERMAN DUPA UN ilmIBARDA~IE:-;T {~EmL\N L ~ '1' tIP t .. ____ ! e. f 'ga mal'l e m erese a a nel. 

f 
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:>j<PI\GI Il STRAJERULIJ 
-- CR,EDINŢĂ ŞI l\IUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 
.~.~ 

Apelul (om. (obortcl Irad Aviz Pre=enlaceo' străje 
Mă adresez vouă tuturor 'ce avem de fnfăptuit. Celelal important lor între 14-18 ani 

strajerelor cohortei, aflate in te, ori unde s'ar afla, pot dea Se aduce la elll10ştinla doamnelor' 
că în oraş, sau plecate să gu- ,semeni răspunde fără a ple- ee doresc să dOllcze obiecte dc 1m- Comandantul Legiullii de I de in comunele din cu' 
ste binemeritată odihnă in I 'ca la drum. Vă rog pe toate brăcâminte pentru refugiati, că la 81 l'ilj eri Arad comunică ur- sul judetului Arad, ~ 
mijlocul familiilor voastre - să nu uitaţi că alţi copii cari I sediul Cohortei Stl'ăjcrl'lor (Bră- mătoal'f'le: prezenta indată la COma 
la 1ară. aveau şi ei dreptul la bucu- i tianu U) s'a format o echipă de slră 1. Toţi străjerii intre 14-18 1 tul stolului local sau~' 
Mă adresez cu aceeaş in, riUe vacantei, rătăcesc fără ,jere ale stolului industrial, cari con ani domiciliali în raza.l\lu- Isa acestuia, la şefii aUI, 

credere pe care am avut-o cămin, fără haine, fără hra- I fectionează sau curătă, repară şi nicipiului Arad se vor pre- I tilor comunale (prim p, 
totdeauna în bunătatea iU- nă. Gândiţi-vă toate, ce ali- transformă vestminte vechi, pentru zcnta de urgentă la sediul: notar, comandautul ~ 
fletelor voastre de copii, şi nare puteţi aduce acestor a fi trimise în bună stare celor ce Leg-iunii pentru a primi! naţionale, etc.), punâll: 
cu nădejdea că nu Imi vor s';lflete obidite, venindu-le in 1 au nevoie de ele. on~jn~:,.. s~ la dl~sp~zi~i~ pentru 
tr~e~ui vorbe ~ulte pentru~ a alut~r.. A. I Darurile se primesc zilnic H-12 )Cfl.l de t;~Ib.' ş,~fll de gr,:- 1'1te insar~1l1aJ'1. 
va Indemna sa vă puneti In- Tnmlte1i dar, cat mal cu- a, m, şi 4-8 p. m, la sl'diul pa ~l speclal1ştn sunt oblI-, Cel mal mare in gre' 
dată in serviciul patriei. rând tot ce le pute1i dărui,! Cohortei. 'gati să-şi Înscrie prezenta la I vâl'stă va întocmi lista 

Sunteţi incă mici, dar pu- şi nu uitaU că fiecare dintre I SăIIătate! . Legiune. ! înscri~i "j va l'a 
teţi face neinchipuit de mult voi aţi mal făgăduit să luc.1 Comandanla Cohortei ~\racl 2. Toti străjerii intre 14-18 .~ :," ~ ,porta 

şi' pentru solda1il 1ărli şi rati câte ceva pentru solda1ii I • ani dela stolurile şcoalelor t<tmanal la LegIUne mi!, 
pve~tru fra1i! noştri porni1i noştri. In solidaritatea cu ca I D-ne/e Comandanlt; de Sio/ sunl se~l~l~dare,~ c,ari, se află la do- 11e ce li s'au încredintat 
far~ veste ID drum de be- . re vom ştii să ne înfrăţim in I ruga/e a trimite zilnic fII/re orcl~ I llllnllUl parmtIlor sau la ru- care le-au executat. 
jeme. . : orice imprejurare, stă che- 1 11- 12 a, m, 1-? slrăjere de legd~ -~QQG~QQ~~~~ 
In~t pe toate f$efe~e de i zăşia tăriei poporului nostru.J tur~ pentru a primi instructiuni [a 

grupa ,i cuib precum. ŞI pe I ~ v I sedIul Cohortei Sfrăjerelor (Bril, 
toate străjerele aflate in o- I Sanatate! tianu 9). 

ra" la sediul Cohortei (Dră- fnngnia ConstantineSCU I ~~~~~~~IQ4)0Q4Wt1 
tianu 9) zilnic Intre 11-12 . !:I ... 

a. m. pentru a impărU lucrul Comando Cohortei Arad 

Solemnitatea stolului 
şce,alei p:rimare 
PogoJloele 

Sfinţirea şi ridicarea pavilio-
Dela lCf!IODCiI 

de străJere 
nului la Mizil Legiunea de Străjere Arad, 

La MiziI a avut loc Sfinţirea şi fan Lefter, N. Popescu şi 1. Tănă- face apel la toate comandan
ridicarea pavilonului naţional al sescu. tele şi străjerele din Legiu
stolul şcoalei NI'. 2 băieti de sub A ,"orbit Pr, Gh. Vasile care prin nea Arad, ca să organizeze, 

, conduccrea d-Iui C, Sioica, di,rccto- frumoase cuyinte a arătat inscmnă conform ordinului d-lui Co-

In cadrul unei inliltăloarc 30- I Multumeşie familiei Niru 
len:ni/ăf!, la sedil11 stolullli şl'oalei ,. nescu care a donat PQvilon~i, ru 
prlmm'e, No, 1, Pogoane/e, de sub I un c;umplu puternic pcnlr~' ( 
conducerea d-Iui comalldant irw, , ceia cure pot face astfel dl:' 1 

Conslantin Popescu, S'{l !('leut stin-; U,-mea::ă defilarca unită/tic,: 
tipea şi ridical'ea Pavi/onului Na- I fala paviloJwlui national. 
tional. I După aceia a avut loc 0$, 

rul şcolii şi comandant străjer. tatea devizci străjerel)ti."" mandant al Străjii Ţării, cât 
Au lost de fală d, comandant al DI. C. Stoica asi,gură pe Marele mai urgent colecte de bani, 

Legiunii, şefii autorităţilor şi sto- Străjer de împlinirea datoriei prin 
Iurile din localitate cu comandanţii muncă şi crcdinţă. îmbrăcăminte, săpun, ali
respecth'i. Inchee d. prof. C, Dumitrescu a- mente, etc. pentru a veni cât 

Sl'rv!ciul relig~?s a. fost oficial i sfnljc/"cască, sub cOJlducere~ 
de catre preol": Grrgore Teodo- I nrlor comandanti C, POpeitl 
rescu şi Jl, Popescu. După sll1j/Jă ; Tudor, a doamnelor IIWc!' 
s'a făClii predarea Pavi/oflUlui cO-

I
' Maria Popescu, Vio/"ica Fii,', 1 

man~antl1ltli stolului dl/pă care a ~i ~ug, Tudor, cu carc oca:, i/la 
vorbll preotul M, Popescu, I Jerli au executat in mod Iri: 

Din asistenţă am remarcat pe răHind importanţa străjeriei ac- mai grabnic în ajutorUl fl'ati 
, d-nii Emil Dillcouescu, cpt. Gh, Po- tuaIe. lor noştri basarabeni şi bu-

pescu, pretor Mancil!, ,Dr. Sp, Gco}' I A urmat apo! sCI·bar:a străjerea- covineni atât de crunt loviti. 
~escu, Sp, T. AnastaslU, 1. Ştefan", sd compusă dm corun pe 2 şi 3 Ş f l d '.' 
Z, Şcrbăllescu, etc, I voci, recitări şi dansuri naţionale e e e e CUlb ;il de ~ruP? 

Ceremonialul s'a început la amia \ conduse de dona Virg, C. Stoica şi I VOI' face colecte pe cUlburl, 
ză în cadl'ul căruia s'a sfinţit Pa .... exel'citii gimnastice comandate de in familie şi la prietenii stl'ă 
Na\lonal de Pr. G, O. Vasile, Ste- elevul străjer G{'orgescu St. Tonla. jcriei, vor depune totul la 

Au mai luat clwdntul d-nii frlV.: I bil ex, de gimnastică, jocul 
G/1, Popescu şi avocat Const. Mi/ea i .mri naţionale. câfllece ed 
comandantUl subccIllrului p, P.' In continllarea programul" ~ I 

Pogoanele, Se cântă apoi "Imnul l'a a avut loc tn saloullele 
Sosim", după care d-I (nuel/ător populare, o scrbare urmaM it 

Cons/. Popescu comandan/ul Sto/u- suri nationale, jtlcându-se P'I\! 
IlIi, arată 1'01111 străjeriei in viata teatru "Străjer".! dela Nistru, J 
şcolară, dând ca exemplu Sto/ul şc, , JI 

~~ stoluri de unde vor primi a-
No, 1 care a dat a/dica dovezi de S'a orgamzat o frumoasd 1" 11/ 

Ridicarea pavilionului străjeresc 
la scoala de fete din Buzău 

deverinte. Stolurile vor tri~ 
.. cre~~nIă şi muncă pentru Ţarif şi Iia c(lr~ au d~t concllr~ul şi 'jJj 

neg~ . nele ŞI domlllşoarele din 10('· !Jj 

mite ceeace au colectat cât 
mai urgent Ia SediUl Leg-iu
nei de Străjere B-dul Dl'aga-

Intr'un cadru de addncd trtlire fiind date de corul bisericii, lina NI'. 6. . 
natională şi creştină, s'a feleut ,ri- Muzica Reg, 8. Dorobanti, (după \ Suntem convh~se că şi de 
dicarea pavilionului national-strC1,- oficirea slujbei) inloneazd atât de; data aceasta străjerele Le

jcresl' de pe lân~ă şcoala primară: impresionant, Imnul Regal; asisll'n I giunei Arad vor răspunde cu 
de lele No, 3, drn Buzău de sub i ta dă onorul, în semn de adânci1 dra oste ~. ed t t f·· d 
d ' t' h " b 't' , ă' . ă ,1 g ~l evoamen, Il)} Irel' lUnea ar111CCI ŞI neo OSI el l'ecunoştlIlt ŞI credlIl( neşoudl/oa' " 

dela' Sărbătorirea 
şcoala prima 
din Lipia 

d-na Eug, Georgescu-Balinca. re Suveranului noslru, Un grup I in aceste ceaSUri grele gata j 
Sfinţirea palli/ionului şi binecu- de [Jremilitari mentin ordinea, Cli- I la datorie. Stolul şcoalei primare mixte din Din partea bisericii a \'ori 

vântarea stolului aII fost date de pele de trăire românească vin să Comandanta Legiunci de Com. Lipia, de sub condut'erea D- V, Popescu; din partea stol:;: 
către prtoţii Ilie Jugureanu, lor- ne arate ca un exemplu, permanen Străjere: nei Constanta Glodl'anu, a sărbă- vorbit u-na eomandantă C 
dan şi Radu An/ofie, răspunsurile ta dragoste ce trebue s'o avem fa- FI . Du torit, în dUlJă amiaza zilei de Du, deanu i',lr din Partea <conlei 

I 
," OIlca curescu < 

~~iit ,Ii; de "Ţară ŞI Tron prlll Credm- minccă 2 Iunie 1!11!1, sfintirca şi I'i- rectOr C. Ştefănescu, care a 
fă şi MunciI". a ~ dicarea oficială a Pavi[onului Na- străduintele făcute de toli 

Serbare La a"l'asfav solemnitate au parti- 11 Ma,lnl de scrfs \I·onal. I ' 'ea , .. , ~" şcoa el pentru stranger .', 
• cipat d. Valeriu Tronda!, primrul ~ recbizite de birou, re- ~ DI'osebit de comandantii celor 3 necesare, prin practicarea ot, 

premilltară oraşului, d-na Marie/a Ghl'orghiu, pararea maşinelor de ii stollll'i locale: şcolar, e'xtraşcoIardc rilor strămoşeşti: plug, sttl, 
comandanta legiunei, d-na Man'('(a scris şi stil ouri1or 18.. ~ bileţi condus de Pr, Comandant V. din colccta cărora, pc lângă" 

In corn, Trestia a avut loc o fru- cpl, dr, Popa comandanta cohor- "IW SZ egfu Popescu şi extraşcolar de fctt) con- juroare date, s'a suportat :',' 
moasa serbare a premilitariIor din tei, d. Teodor Oprea, inspector şco Ci J..'I..I. _.' . dus de D·na Comandant Duduta 'lui ala cerută cu procurarea ~I 
suhcentrul Bălăneşti, de sub con- Iar, d. Sârbescu-I_opofari, fost in- Arad, Str. Brătianu 1 ~ Contcscu, au mai luat parte d, prof. gătirea materiţllă a cercmon 

ducerea d-lui sIt, rez, N. Ungu- spector şcolar, 1, C. Şişman pltbli- .. Telefon 11-44 • C. Dumitl"escu, Comandantul le- ca Pavilon, catarg, etc, ' 
reanu. cist d cpi rez Conles d n~le giunii dc Stl·ăjeri Buzău cu D-na, ' Din partea Stră]·ii Ţării a 

Pe lângă stolul şcoalei Bălăneşti I " ,. ,Cll, . - L 

tn frunte cu d. Chrislache Giur-' dr. Herfurl, Preţed {rllalel soc, _ & d, prof" G; Ceauşel comandantul I d, prof. C, Dumilrescu, co
mJ 

li 

. 1 . I C R'''' El' cohortei, D-na prof. Sperania Gri- I tui Legiunii, 
gescu a mal uat parte ŞI un nu-',~ nlcea oşle ŞI ~ Iza Popovicr~ d P '1' nP 

! PIătindu-ne â t· gorescu, -1 retor" armescu, D- După sfinti rea ~i cere' .. I 
meros public din Trest\a şi comu- I institui/ori, comandanţi, numeros cu av n Im- D t 'f'h~l N Ilon'L pO 't 1 d v t tii ti na oc OI' ., I a eeseu medicul pIă- ridicării Pavilonului al' I 
nele învecinate, impreună cu auto-: public. ZI e e, A am sau u, pu n- şii, precum şi altii. Pe lângă popu- caI'eu, stolul şcoalci a de;!' 

riH'i\ile respective. I j\U luat cuvântul: Pr. Ilie Juqu-' ţa de-a Inzestra la tImp oŞ- Ilatia satului au luat parte şi mem- l' erbări str~~ , 'ti i v ~ 'j I h ., ' programu unei S 
, Serbarea s'a deschis cu imnul na 'reanu, d-şoara comandanti'f a sto- rea Ş sa lngn ească de· rn orgamz, F, R. N, din locali ta- r . r .' cenete, 

it·, i t d h 1 I te in fI' It d TI' d' cu cantece, rN'itaI', 5 
ţional, după care a urmat coruri,: lului LuÎza Bozianll,~ d-na direcioa- os aşl1 car s au e veg eal III : C~I .' Uf OrI? preşe 111 't" d ' l' ă şi danSUri 

" , '. I 'I~ C di v A D tele organlzat'~I, d. COIOIU coman- CI [\ e glmas iC. I 

dansul'l naţIonale, exerCiţII de fu- re Eugenia Georgescu-Ba/inca c(l grawta. u cre n1a In um dantuI (; ~ " N ţ. 1 d T I 'e tit d osebit de 1 , . 'ne iAd 1 1 ,TarZll a IOna e ome- na e ex c I a ee, 
gă in saci, aruncări cu grenada, A ,rora le-a răspuns d, primar V.I' zeu Ş urman exemp u "d t v· • " t ~ "1 f' v f ClI, Conte seu, Pcpcscu, etc, e s rgaJerl.. 
urmaf defilarea care a decurs fn! Trandaf I S ramOşIAOr, !ecare sa ne a , I Slujba r('ligioa~ă a sfintirii Pa"i- Sfinţirea şi ridicarea 
perfectă ordine. In cuvinte calde şi bine simtite, 1,' cem mai mult decât datoria. 1 I 1 Upia onu ui Naţional a fost săvârşită de ,Pa\"ilonului Nnţion21 a ", 

Tot rezultatul frumos şi demn d-na comandantă a Legiunei Ma-j să dăm soldatului, ce trebue n lod t' f d' P "t ileJ'ul unit , '" ,.' ld tII IV' d v li SO J r e preo 1 ormat 1I1 r. stltUlt pen ru sat pr 
de admirat al accstel serbăn se rlela GheorghlU s'a adresat strd-I so a u u, p atin u-ne da- Mih -ilă ' V P d' L" ,,' l 1 care aa , v' rii ' ' a ŞI . opescll in lpla, monstra~lI naţlOna C, a 
datoreste muncii fără preget a d· )l'~elor, caror~ le-a arătat, insem- I e. precum şi Pl'. Alex. Vasilescu dela parte cu tot sufletul eo~3n 
lui, 511. N. Dngureanu. 1 natalea aceste! frumoase zl[e' 1 .... _ Yalna Botel' t v,.. . t·' C'I sătenI!, - __ T ' ~, s ra]ern, oaspc,u. '( 

ţ .11'" -' 
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