
!l~ 

Organ dea t'i r mar e rom â nea s c ă 
lnserll!ll 8ub Nr. 13/1938 '1'rib. Arad .......................... ~ .. ~ .............................................. ~ .... ... 

A BON A M E N TE: '1 I Redact1J .' IIdmlnJslrulU: 
ionari - - Lei 20:1.- Sprijin - - Lei 500.- APARE SUB CONDUCEREA ./lRllD Sir. P RlJSU IV 3 
le de străjeri" 150.- BAnci industrli,lnst UNUI COltlITET {,m,ş:arC:, Oradea r_ ce .,100.0 __________________ ... ___________________ _ 

~~~~~~~~::~~'~~~~;i~,~~l~' d~~:~110 ~ai : Ziua Biruintei' 
inapoi spre anii luptelor. tuturor gl.'lll'ra/Ii/or de Romulli,' c(/-1 Ziua de 10 Mai e Ziua tri- României C'L1 drept de moş- : popor şi dragostea poporului 

i care uu dus la SCllfânwrc: rc au piitimit, au Il/plat şi-au În-; umfului neamului românesc. tenire a insemnat, făurirea: pentru Rege au încoronat 
:rflecte:e aSllprc! datorIilor c/i-; /lins, 1111'reu penlru 1111 acl'laş Ide-! In această zi măreaţă s'au unei dinastii solide şi înceta~ i opera începută cu credinta 
ie {cită. : al şi deaceea ea repre:intif o În- t reali:.lat dorinţele seculare a- rea luptelor zadarnice. El a poporului in Domn şI cu cre 

J/ai sim/Jolf:ea::ă pentru Ro-l jghebare definrtivă care nu mai: le Românilor. Istoria noa- realizat idealul scump al Na i dinta Domnului În popor". 
Independenţa şi Regatul, dl1_ 1 poate fi mOdificată În lIici un Iei I stră a înregistrat în această funei, visat de atâţia ideali e Regele Carol I a fost supra

Iim ~1 Jml!wrie slmlJOli:enză de nimeni. zi o era nouă. Viaţa popor li- ştţ şi naţionalişti intransin-: numit ,i "Cel Intelept" pen-
'I~ cea mai miC-CI şi 1 Decem-I .r1sW.::i, cond sărlJrIlol'im zeCe .Hai lui~ n~stru s'a sehimb~t. la g~nţi, Unirea, D:nastia, Nea- )1 t~u tactul şi ~intea deosebi-

[1111'ca cea marc. Sfint datele 1 bl'" . II I fata ŞI am pus baze ~ohde u- tarnaJ:'ea ideal meoronat cu ta ce O avea In dezlegarea . . . es e ne Sa Jle amIII m aces e a- • ~ , 
mal Importante drn ep0l'G de I " ' nUl stat eu adevarat puter- coroana de oţel stropită cu I tuturor problemelor de sea-

.. a României moderne. Sunt I d('va~urt. . nic.. sânge în lupte memorabile. mă în viaţa Statului Român .. 
sfinte fn care RomlÎnii, după! Mm avem deasemenea datoria de! Dorinţele Românilor au In. ziua de 10 Mai ne-am Astăzi mai mult ca ori-
şi lungi secole de suferinte,' a ne intorce gândl!l pios şi plin d~ I fost: Unirea, neatârnarea, di câştigat Nea tir n are a fa când, suntem cu toţii la UD 

wnosru/ . în sfârşit triumful I re~tlnoştl~tă sl~re tO.'i arei luptă/o;' ,nasUa, CU un principe din- tă de Turcia - Şi am rupt i loc şi proslăvim memoria !Jl 
lor, tr!Un~f ~aJ'e a culminat Ille~nl:'Ica/r ~a,." .avand sa~'a. î~ll1' ~ ! lr'o casă domn\toare din A-, p:!ceţile vasalităţii pentru tot i faptele marI ale Regelui Ca

rfOllza/,ea umliilli iutI/rol' fra/i-I' J1WIW, au t,m,t In ce?lalla ridIca/a pus - acesta era programul I deauna. Anul memorabil'lol 1, ale RegelUi Ferdinand 
• mrrel/ Sus fada luminoasă şi în naţional. Şi aceste dezide- 11 8 7 7 va rămâne pururea j I Intregitorul de 'fară şi gân 

, lleacuri/or, poporul, /leei l1~sti.IlSă a l'OI1Uî~li.~mllh!i.. Să rate sfinte au făcut Româ- I scump Românilor. dul nostru de Granita de 
a cunoscui de multe ori 1 ~,e .al1~l11llm de ~1/eJ'I voctJ?=.', v(/- nia. conte~~o.rană. Şi ~o t~a-I Şi de această zi solemnă 1 Vest se indreaptă spre Ma
erlle unor luple crunte l'lIllI :1 I~w!doy~n." de mar~lrl.l. a~- te lnlpotrlvlrJ.le ~e ro sau 1 se mai leagă~,i _ încoronarea rele. Urmaş al celor 2 Regi 

:/gale . .r1şe:at la răscrucea cu- delem ~' /11Ier~~tll, ?~ patnofll dm p~s în c!lle! lu~t~ s'a dus pâ ; Primului Rege a României a mart, spre Majestatea Sa Re 
, a tuturor năvălirl/or bar- 1l'f

1
JO
;; ,1 en~5terll' P;I~fIC: a secolulm; na la sfarşlt ŞI ~ci o pute~e Ilui Carol 1. O coroană de gele Carol al lI~lea, care c~ 

,Implantat chia,. pe granita (1 - ca. ...or e a or~m aproparp din lume n'a mal putut sta- ~ Intelepciune conduce desb
, de secole dintre creştini şi toiul. Luptele şi virtutIle lor să ne! viU avântul măreţ ce Romi- oţel faurită fn arsenalul ar- neIe neamului nostru Şi-i 

"'l/mani, permanent obiect de fIe Îndpmn În lupta pe care n'o do- nia redeşteptată îl luase spre matei dintr'un tun luat dela: spunem: TRAIASCA REGE
trdie $i de illvilie pentru mari- l'im dar pe care va treImi poate să O vIata nouă, spre un viitor vrăjmaşul secular învins la LE CAROL AL II-LEA. 

, ;ultri dm sud-estul Europei, po- drlcem odată pentru păstrarea in-: falnic: România dinastică, te: Plevna, a încununat Capul 1 TRAIASCA ROMÂNIA MA 
~J rom~nesc U Înfruntat toate taciă a moştenirei lor. I melu~!ă pe baze so~de a ~e- I primului Rege român şi o . RE, UNA ŞI NEDESPARŢI-· 
uFile ŞI de (/rmlll II [ constl'Uc- Să ne amintim de Acel Care a neraţ1110r Renaşterii N al10- I ~ d f t • TA ŞI FAURITORII EI. 
lui nationale' de mereu vie, per '. ' '. a . nale. .' \cor?ana . e aur, run ea prl- i TRAIASCA NEAMUL RO-
ni Ire.z:e s'au frânt valurile ce- fost elilor al Româmel moderne: i , Alegerea Principelui Carol mei RegineI. MANESC UNUL ŞI NEDES
mai lnd(Jră/nice compelitiuni I de Regele Carol 1, De numele LlIl de Hohenzollern ca Domn al ;,Dragostea Regelui pentru PAl\ŢIT. 
~~~~w~~t~~e~~tW~LIDa~l~tfu~!~~ 
:Ie şi asuprire, Românii n'au! pendenta, punând bazele Regatului 

':Pi deslwţionaliati În nici Una care in mai putin de ° jumătate 1 t · . . ·1- t . . t · 
..... } ;~mle . rnt ~(l~rel soarta i:a se- de veac s'a Întim; pâlld la granitele I m por 1 val era u reI -i ,1, r VII' Il/! e or au capătat . . . 
'. iIlai strălucită răsplătire prin fu eşti. 

':Qrea României·Mari Să nu uităm in această .::i de Zece . g' d' t - d v b' · 
. ':asl~ ~ea/itate vie, ~el'manen- M~i t~t ceiace datorăm Monarhiei, propa an' IS lce e ras 01 
~.Gmama-Mare, nu este fructul, Dl1lastlei şi strâns uniti in jl/ruT . 
:Iduilli . i' . d . 
f • ŞI n CI a vreune, ne rep I Marelui nostru Rege, },f. S. Regele ' 
.omlse fată de unIII sau altul I . '.. . Ministerul de Interne a lu I vegheze ca nu cumva litera-I tionale româneşti nu este 

'1 popoarele Învecinate Româ- Carol li, Consolida/arul Romllmel:" at noui măsuri pentru in- tura propagandistă de răz- primejduit. 
WQre reprezintă repara~ea unei Mari, sit privim viitorul cu (, Încre- tensificarea controlului asu- boi să încerce a inf1uenta, în g~Q~WWg~ • 
'I/ii seculare şi mai all"s fncu- dere egală cli mândrÎa cu care pri pra publicaţiunilor străine favoarea uneia din taberele 
" ea victorioasif a unor lupte vim trecutul. care intră şi se răspândesc i Învrăjinăşite, dreapta jude-

în tară. .' cată a opiniei publice. Uiilorul aurului (r"~~~~~~~~~~~~~~~~. Regulile neutralităţii, pe I Informaţiunile exacte; la 
care intelegem să le respec- zi, ajung in mod Obişnuit la 
tăm cu strictetă, pretind să; cunoştinţa tuturor, prin tele 
împiedicăm ca pe teritoriul' gramele agentiilor de presă, 
nostru, tn mijlocul popula-! pe care le publică ziarele, şi 
ţiei româneşti, să se facă I prin . radio-jurnalele posturi

'SoleDlDitatea F. R. N. 
din Tinutul Someş 

Mr, S. F. Porter scrie in revista 
lunară .,Current lIistory" următoa

rele asupra acestui subiect: 

"In ceea ce ne plăcea od!riioaril 
slJ numim- ° lume "normatd", au
rul se gelsea din belşug la toate po
poarele, ca şi inişci1rile fluxului şi 
reflizxa/ni, fn comertul internaţio
nal. Atunci cdnd stocurile de aar 
se tnmulteau Fntr' o tarlJ; ele priei
nuian In mod normal ° mdrire II 

:. 'J. Solcmnitatea impun!itoare 
I ~punerii jUI'ăniântului membri
; ~3,tnrilor FRN din linulul So
, sa desfăsurat săptămână tre
, .In Cluj intr'o impresionant! 
'·~re sărbătoare naţional~ in 
~ ~"la d-Iui Consilier Reg~l A· 

·!lru Vaida Voevod, preşedin. 
FRN·ului. Urmat de fruntaşii 
d, Vaida Voevod a trecut in 

; :lt~ gărzile comandate de d. ge~ 
, ~ ]ţaşcu, Universitatea clujean! 
. -treaga hltelectualitate fmprim-

primitA de d. Consilier Regal Vaida propagandă, prin tot felul lor româneşti şi străine de 
Voevod şi de către demnitarii pre- de tipăritun, impotriva u- radio, 
!entL . neia sau alteia din ţările be- . Interpi'etările tendentioase 

La orele 12.30 intreaga asi:ţtcn~ă iigerante. . . asupra situaţiunîi sau asu-
s'a indreptat către colegiul acade- Opinia jjubl1că uI'măreşte pra scopurilor de război ale 
mic ;.Rege,le Carol". unde In sala [cu calm desfăşurarea eveni- beligeranţilor şi literatura 
cea mare s'a procedat la lUArea ju- mentelor internationale. propagandistică. pătimaşă 
rământului demnitarilor FRN din \ Ca partizani sinceri ai pă- împotriva unuia sau altuia preturilor. Aceste preturi mărite 
tinutul Someş. DupA solemmtatea cÎi şi ai bunei înţelegeri în- dintre . sţatele combatante, sCllmpeau mifrfnrile tifrii pentru 
depunerii jurământulul, cal'e II tre popoare, nu avem decât nu JW pot intei'esa. Ca atare, loti cumpărdtorii slrilinÎ, iar exp()1" 
decurs tntr'o atmosferă de tnlUlarc de regretat că ţării europe- măsurile ministerului de in- tările scădeau. Aceastd 'arCI. impor-
şi largă comuniune suheteasdi, d. ne,. de glorioasă traditie, ca- terne, Care tind să împiedi- t~· mai mult .~(frluri dec~t exporta 
prof. Iuliu MOldovanu ă arătat im. re au contribuit deopotrivă ce răspândirea unor aseme- şr. acoperea iltferenta. prl~ expor

,~reprezentanţii autoritllţilor 
"'ut să i,a parte. DupA termina- portanţa actului săvârşit. 
~iciului religios a urmat de- In cuvântarea rostită episcopul 

,ea jur!im~ntului. D. general Iuliu iios!!u de~semeni a relevlit 

u a linut o cuvântare adresată mAreţia acestui act de credintA 'ae

',~ri au ,depus jUrământul'l gelui Uuritor de retJaştert! nnţio
. alte to~ântări .. urmat defi- nall!:. 

la sporirea patrimoniului ci-. nea. tipărituri, corespunde t~'. de aur. Dar In sltuatra de as
viIizatiei omeneşti, s'au f.tă- 1 tntrll totul sentimentului ge- t~%I, s~pare un luc~r~ greu de ,con. 
sit la un moment dat într'un ne~'al al opiniei publice.. . cepu.' acest, tel ,fradltl~nal de (1 re
impas, din care au socotit că t Ţara. noastră Inţelege $ă l~edra. ,0 srtuafleslmllard, Europa 
nu s'ar mai putea ieşi decât I dea Un inteles !ntreg atitu- ŞI Âs~a~ ~tuncl cân~ vor termIna 
print~'o hotărîre ce se va do-. dl.·nii ~e neut.rali.tate 'pe . car. e ~i'J.zbolu', ~u. ?or mal PI.ltea sl1 .pra-. 
bândI pe calea armelor.. ,vo~ fI geloşI să respectăm altcii m.~1 ţur~ fn. mare c~Tlt~tate, 

• gărzilor miţionaJe care a fost I (C.ntiDu&n In ,.;. ft~.) 
Dar autoritatea de stat es- cU lealitate atâta vreme cât mult timp Şl hl le vor VInde fn 

te In dreptul ei legitim să idei unul din intei'esele na- f schimbul durul'JÎ. 
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lnformaţiuni 1~~;!~':,':.ul1a T rad iti i 1 e 
, Cu scoţian i~trând la ca- I \[en\iIlCl'e;l traditiilor, a wc-hilol', practica curentă din pricina eL, 

Camflra de Comert Şi de matei 4 la sută, de tip po- fcnea. comanda o cafea cu obic-~iuri ţiI a pl'esniptiunilol' all- cit:1lii sale clinice, a toxicitălll 
Indu::\tl'ie din Arad aduce In.' pulal', de 10U :;;i 500 lei, au lapte, ResgtinLlinuu-se, cere tin: poate ana O latură pitorească aproape nule, dt şi a CUlloa)" 

--~~~._-- sosit la Administraţia Finan un ceai. 11 bea ~i dft să şi r0I111llltică. Dăm exemplu mell\i- atlit de răsp,indite a întl'ebuin:" 

Bai noroc! Noroc să fie! ~!,~1~:1 ~~ lla~~~"~ILl, t~·tr~c~~ ~!~i plece. ,l1l'rl'u
1 

yeehilor d eostu,ljlH.', al ar~i.IO,r I sale. ,;1: 
Joc la GOLDSCHMIDT 'Il . D l . t " .- pOpll arc !ii a ullsun OI' (c O( d1l-! In imediata lor vecinătate ,CI 

[Loterie! IlU au ~Hltut semna tItluri de! - . el, Oll1~nl,e, ~.8 llgd oarfl. Dar mentinerea incăp:itfUlată pot constata rezultatele f~vo~" 
(Coleci.ura Mercur) l?OO }el, p~t 8e~na a~um~ ~helllal'Ul - 11 atI platit cea- i li traditiilor poate degellcra in n~- ,ohtinlltc prin urmarea pl'escri~ :,iC~ 

tJ~l Ull de _' ~loa] e, _ noml,na,l<l lUI. tină şi adesea poutc ducl' la pel"!- ilHor acestei Comisiuni a SOcif" 
t:uno*tillt~\ genel'aHl, că bo- lei ,100, p,laulH! ~E'I 1:.\0" on nt-! _ Dar ti-am dat in schimu 'eole inutile In această pl'ivin\ă să Natiunilor: . ~e, 
nurile pentru înzestrarea al'- tun de o:>tlO platllld lei ,}oU. I '- , ;:- ,\' l' d t . l' d' I cafeaua cu lalHe. renllca c11- (',ta.lIl C'lIP,U, lI11prll en Şi P Jll ,I! I 1. Pentru tratamentul !Jropri" 
~~_~~W~~ioAtW~v~~ , 1:' - - I ' entul. plc!udeea~l 2n care p~poar7lc pn-: al pullldismului, să se ia oi, 

zl
-lel- d 10 H - ' . . . ..'. ',' . m:tl"e rclllZU adesea sa aplIce rc- _1 zilnică de 1 gram plInă la un~' 

e al - BIne) dai lUCi acea 11 aţI lllediile europenc l'ămanand la Yi!- I , d 1"'" 
_ , l ' I ;,m ct'llugrame e c llnJlla tlmf ' 

, ' . _ I pIn tit-o, ! chile 101' 111Cdical1l~nte. 15-7 zill:; 
SerLarea 
BCCUREŞTJ, Serbarea ::i[('/ de, can aII parllclpal la acestCI. parada,; _ Da ce am mâncat-o? I ,\llllll1ite llOpoare pl'imilive mai '1 " .. 

. :)' " 1 ',-' " . , . l' 1. ,2, Ca pre"enllv - o dOZ:J mi' • s: 10 ;\1(11, din /l.a/a 1 alallllll! 1l< yul .1111 dus /Il ((lllll/lc/e 101 lllllŞltu su- ['yoluate SI-:\U dat ~eama de cIt ca- , " , . 
• t / "/ 11," , 11 i}1 '1' . - , , 'i- f t I - Pa-la-rle oua- i . '.. ,de 40 cetlllgramc de Chll1!n:\I,' ,;:00; a IllcC[m a OII. e WITHnul/u", I ! ((/sca pl' cw t o (a ap II, ca n . CI latea rt'llledtdor europene, Lle au I , ""', ' 

(' 1" '1' i ~ 1, l' ,'e-I ,.', ., I ,- l' bi prcyâ- , ., _ y , ' • 1I1l1l1Jui sezonuluI fngUl"I!Or \! . ŞI ., legI. (, cupa ce a .1 eCLI 111 "UlI COIlV 11S ca sun ( /Il ne - Iar ţI-ai cumparat o palarie? (:ollslatat că c1unma e un excelent " " ' 
vistă lrupele aşc~alc in carC/l - in I fiii pCl1lm Il {(/Cf' fII/ii. ori cdrei e- I _ ),in, E eeOl de Itl'i, dai' înlatll- 'remediu curati\' şi pre"entiv con- lcY:l tllnp 111 lhllS,m~ 
sUlIe/ul Imnuilli ncgol - a /11'/1 loc l'ulltlwlild/', deci fiecare celli(Wn: plfltol' m',llll a~ezat pe ea şi a că- Ira malal'iei. Ele ş.au dat seama Cel ~e nu respectă aceste si,' ,:im( 
in tribwu! /eynlil, imprcli1//1 ('[1 .li, pou/e sii-şi vwiri Ln1ş/I/ de illdelcl- i p:ltat o formă nouă. i dl Comisillnea Paludismului dC'pe in \ărde unde domInă paludl\ .. dar 
S, ,U(/rl'~e \'O{'/}Od, .I~'Jwi, Hicirea Sti, , I lim;.;ă Soc-ietalca NaliUlll](,,' din ca- ~'iscă sli !)lălească scump aC( :tre, 

In Tribuna lkyala ali hwt loc: * Ca birou re fac parte cei mai de seamă cx- !Jnprudenla.. ,~oSl 
Casa. citll/r1 şi,.mi~t/ară ~ .\1. S. Hc.~ I ,UUI>, Survii/o]'lrclI ::i/ei de 10 _ Domnule director, doa- pel·ti În lupta contra paludisll1ului,· .. E un IUtTlI bun să n~l'ntii li, :~~:': 
g,dW, mel~lhr~t. F. '~' N". m,:n~bl~I1 1.\/(11, d~n oraşLlI nostru, a (~CC!ll'S mlla vă trimite sărutări! jllu exagerează, atunci, c{lOd ~n .1'a- ,~!lle. da: nu tJ:l'b~e _ s~ d~~ent: ,.1 f~ 
GuvernulUI ŞI IIwl11t Jlag lslr ati In probabIL cunform progr';lf1lLllul SCl'- I _ Primeşte-le dOlnnişoa- ! portul ci pllbltcat în lH:{S InSistă 111 menţInerea meapalanala a: . <' il 

rol}e ro~i~_. ' "_ 11(lrii IltIliOlw/e de 10 Mai 19JU, ) rit, mai târzia ~li le predai la pagina l:m asupra faptului Că; Ct'pliilor ill\'ec-hite, rl'prez~~' ,; li 
Se ofICiaza sl!1Jb(~ rcl!glOa:.a. du- lJn;f<l~W'l!I'ea [Jl'ogrcml!llui dm ,t-: personal... I printre mC,'dicamentelc antipaludice nega\iunea ll1etodeiol' mod,- .. 

pă care t/l'm:a,:ii Incolonarca., În, rati: spre regrellli lIos/ru, n'(lvl'1~ 1 \ eh'llina ocupă Înei'i primul loc in (:n7). " . :;izi, 
linieI ca defl/am. /JOsI/Jllllalea de a o relaia, fllIld('(l Ca telefon I ~~QQ~~~~~~~~ 

D. gencral .'\rgeşeanu, comandan- Ilai. de/a Fronlul de rest, n'am prl-j Tu eşti iubit-o? l
S00 

ROD d ... 1" d 
iul,parclzii, ~l/'Illat de Marele SI(lt Imil bilelc,' deşi pretutindeni presa; J)II, {/nrYlll meu. .\1 Ue COPII eng eZI ~ 
MaJor, deschide def/larea. a fOSl şi eslc (J I.wtorl/ale ciiruia il 1mi pare bine. t d - .. t .. 
,Er~i ~ari au SLlprovie/llil .PlclfJrii, sun/ re:erpale a11umile (/repluri, de - Dar cine e la aparal? par e e casa pa rin easea 

l1ln 1lI1al, cu b:a/ul dr~pt ri(/:cat ŞI C(ln~ in oraşul 110slru profită ti 1fe- Mui bine de .'IO(),DO() de copii ev(/- locul fonduri l)elllru l"UIlSP~il' 
fata. îndreptala .s,pre, S, li_V e,r,tl11 , .' Llr- I'i.ti ,in,dil'.i::i cari Îşi dau, til/ul d. e ' l'II,nl"'j"" re:::('I'l·('le de }lrallu-, ~m . ' cl/ati, mai sunt Încl1 în cc'lminllri/c" -
mall de mu/ila/u dt. ttLbo!tl ~I ce- ;:Ia/"/şll ŞI SI1111 confu11dllll Ctl z:a- D. PETRE BOLDUR. zia- : lor 10111/"Or(/re {le SI'."llr!/11ţav , (1"/(1 S f - / 1"" . I I 

1 I I ..' I d'" ' , ,. ',"au aCII repe l.It 111 Stopa,: I 
eal e orgcllll:a/u socla e, ecOl (/- riştii !Jl'o{esionişll. curi IlU [)arUri- . .. _ .... , " 

. , 'lI')' \'/ /" B - .: rist hU face parte dintre ,ţarli, Jlpro(/pe WO.OO/J alli COpII pW'w'll cO]JlIlor pcnlr II mom! 
(11 OrdlilIlIll1 .. ' 1 11II I eazu ," ar /lei lIllmai dlll simpW curlO:il(~le la I .. lor _" , ' , ,,' 
b -' 'C d' 1·" A . t' Urh i - I sunl Irimişi de către piirint/t evaCllarll (.('(1 I1lm mwe a av) . \ D 
,atlC şt re III a, socla /(J "J a fesl",ilt1ti, ca cei cari se ;11l111l/l'(/:(1 I angaJ'aţii ziarulUI' nostru. I la PI'I· .. [oll/· sau rllde I'n s/'gur"nt aV, ',,,. I ' î,~ 
ll'l /" t Of't" f' - t y ~ , " la LOIldra /a !" HUqUS, cu o l.:, 
vi ea::u CI'; 1 ertt ara rupC!, Sl'M;\/ şi iau locul ce/OI' in drepl. " _ .' :- i ' 
dcfilea::ă În frunle cu Coma/l(lan- i .' - . " , . Ia lard SUl! [Il oraşele mai mici. mana !lw1llle d,' ,_IHlC/I rea, .', e~u 
tul Pietii: Şcolile pregc1/iloare de: ~~v~~~~~~v""'''W~~~~QQW .,tceş/i 500.1100 copii .I'rpre~i~lld (l- br~l(rlUI. I\U ilHI 1 !Jurle a/Hllcl :,' ,:rm! 
(IIi/eri; MarInarii, p/'o(/pe Illl sfel'l dlllir un mdl,on dc 1,300,000 de perSO(~Ile. SOCII~ ~rAI 

Batalionul Giir::ii PalaIU/lli, dl'fi- Solemnitatea F. R. N. c(ullillJlri eng/e:e de unde /lpseş/e de transport m1 facui mal, " 
, '1 f (lslâ:Î slI/!clul vocii co[)iilor, 1,' rit' efort, !)I'eparân([u-se. ,v, 1, 

lrază, În rândurI ri'irl c şi O/'nwre T S 
specială, e formal din so/d~lti d:n din inutul omeş III mai puţin de o Sr1pWI~UIU1,lgospo~ă~"ii .S'Q,ll ;f

erit !I~~U,:tl~~' 
foate judetele ţării. Defilar'ea Bala- crÎI:d ni:/loilil (/rpe/llSC Ulf'Vllll/Jl/, tru el ])1/1111 l/lIU sau mII 

lionulLli Palatului, Ctl baiONete sc/i- (Urmare din pag. I-a) ! tlpr1){(pc 1,500.000 de (,o[Jii Şi [/n' t,ii in cn,~de lor. , 

pilo(/re, În ulliturmii rll' rllm!i'm 1e In numc!e I't'('~('dinlilor de judet marea activi/ale de o muncă şi de' mare IwmiÎr de il1!Jo/i::i, olog!, mu~: La 1 SI'f!lel1l/Jrit'. /'cl~bo1!11 ~' 
şi echipati complect. a fosi Ul1;\ ,"orbit d. dI". r.\, jJlgrc, prcşedin-! o energie, SUltt şi rămdn regiona-' l1le tnsârril1lL/c şi orbi -:- ati f~sl, I"IIl ce!'I. (lsl!d C~' In :uw dl' ! 
exemplu de perfectiune, : tril' FH:'\ din jude\ul Bihor, .\ul11ai i Ils/. Fiecare rcgil/Ile cu interesele; ('/)(j(,l/rrti dllpc'î 1111 p,/(/1I bUle stUd:,at Ilc,mbne vasllli s~ ,comp."callll~ 

Se observă la trupele de InfanlC-lyorhit ([-nii Iuliu Ha\eganll, Scri- :ş; preocLlp(lrile ei. (Aplauze inde-:de gllPerlHII Mitonre în· terltorll!~,/llSm a In//'o/ llinşt!l III ,0c.k , 

I'ie, o importantă s(himbare de 11- i dOI1. Pclre Neteş, P"Of. Emil Ha- IlI1Igale), E mare onoarea ce mi s'a. dl' ep~cu~lre. In acelaş timp" ~OP~/I , II~I"e o,rel,: 8 _(~1l111W',III(! ~I J.~, 
ItI/ormă, pOl/rtii panlaloni C/şa nu- ('oviţa, {<lCllt din partea M. S, Regelui, dar profeSlOl!1şt;lor au fost Irmuşi Il!: pa am/(f::a, emle fCI (III', mei, , inCa! 

miii "golf", e mai mare I'elspunderea ce apasă mod independent. 1IlU1III, Hlllohu::l'le ~i trall1t1mek.'. I 
Reg. 1 Vanălori de Gardă, al (u,anli1red d lui (onsiller pc umerii mei, 1 De oluIIei, multi copii ou fost' pline de cvacil:'f!1. 11:lrrr/111 a,' li a. 

Princip. E/isahela, ('1/ (/mpele cari Detlnl AI. laUliI 'oeyod Penlru că eu, care am fost tOlltă duşi înaJloi la ciîminurile lor, c(lci ,de trallsport dm tO/'1l 1'I"t10l, 

poartă cele mai m/llle deroratii, es- D C '1-' R 1 Al Y . _ ,pia/ă /lI1 opo::iponist, deci o fire i nu s'au ill1'eqlSll'at ('(l idll/' i uer;enl',: ~i(l(l ((rl'Ca elI dl1cen:(/ copII/O. , on81 IC] ega . al I .' ." f - 1 ,. -iir nwra· 
te o companie de armament greu da Voe .... ocl În mijlocul unui dillam~că, l[lptdtoare" ~unt a::i Î~1CI1-: pcÎnâ acum; GuvernlIl, lJ/'ih.lJ1iC ill' );:::11)"(11' fI. It /ia, / 11 ~ , I 
Cii IUIIuri noui nOllle. entusiasm general a rostit OI tl/şat_ !ll form~le of,c!~le. Dupa ce credlIll~ ca aceasta". IIlH11l

11alc /Il 1 , n 
, Reg. 1 Vânăt ori de Gardă "t1.le- cuvântare înflncărată, spu- a aralat sufermta tăm de pe urma, poate fI permanenla, a prt'[){l1'(/f tl1~ l' CrOlturle pantr.u domni 
:wlldm al IllgOS/Ulliei" Ctl dT'apele nâl1d Între altele: ,celor ?O ani de lupie elec/orale, ha-, nou vast pl(jn de eUaCllare, aşa CII MoskovltZ. ~r3d 
purtă/oare fi llwlIor dccoralii. a E prima ocazie ce mi se oferd I·n/Ilieie şi mincinoase, d. Vaida: copii cafi ati fost rt'(lduşi la LOIl- este cea mal.elUll 
fost infiinţat În WO'! şi s'a dlSlllls de când .'\l. S. Regele mi-a făcui I roevod a conliI1~wt : Credeti d/)s, că' dra şi În alte cenlre Vtl/IlLTah'/i>. --~--- " '_0--' '~td, 
in ră::ho illl penlru intregirea ţării, cinstea şi marea onO(l1'e de a-mi! cea mai desăvârşi/ă propu[J'mdâ pol fi din nou reevaclIati Cl! m,,· cin(1 (1 fo~l jIJ(l('JiIiIli/r1. EI'IiL'; ; cu 
,Dul!ă l}-eg, 21 l.nfa:lterte, în locul incredill/a preşedinţia FR.V şi de: sau agita,tie demagogică, d~pă fJe- XillUl celeritale, : _ din ('llri ÎfJO.OII[J pro.Pl'nra~,. .'Jli. 

GrăllIceri/or defllea~ă o trupfi de, aceia tin că din acest loc,' din cen- ; chitli IlplC, ar ft putut Il1che!1a Dacă O nOLlc1 evaclwre ar dt'IJI'/l1 , LOI1dra - s'au (!şe;:(/t In 1101/I' .' mu 
Aviatori, Grănicerii sunt de veghe I/rul palriei melc mai inguste, să-I' Frontului Re~a~terii N~tionale aşa necesară, ca s'ar prodllce C11m s'a; ciimiiU/ri, Al.'enll/ft! lor e.tci

: : sa 
la hotare. \ ad11c Suveralllliui meu multumirile ~ twn esle asia::l? De sIgur că nu! produs şi marele exod din Sep/em- 'fncl']msc, <!m' putini din Cel'iUlli 

Aviatorii poartă uniformă bleu-! pentru onoarea ce mi-a fdcut, nl!-! Dacd ideile unificatoare şi s(1/va- brie trecut, Cinci milioane de gos- şlwu despre ce esle p.or/Jll, .' inc 
gris şi caschet alb, SbLlrătorii văs- i mindu-m(1 preşedinle, Totodată 'Ql-Itoare ale FRN nu ar fi făcut la ten- podării au fost vizitate de 100.0UO Har /)/'CWl sai, ei1twla MH";: : In 

• duhului păşesc uşor şi elegant, duc multLlmiri/e. melc membri/or' te in sl~'ăfundl~rile s,u/letu.lui, şi .Î~ /}olunl(1ri pentru afişarea cOl1dit itl- omş de prouincll' ill i1ngliu,:1 ,)(fal 
Reg. de geniu Aeronautic defllea- din comisia superioară a Fronlului I subconş/lentul acestel natw/lt, /ltCI nilor de incuarlierlIire. Şcoli şi li- /es sau Scotia llU UuN! p~fi, :ă/r, 

ză în uniformă nouă, gris-bleu (n- cu cari am lucrat şi lucrez pentru un fel de propagandă, oricât de in-I m!lllri sigllre au fost prepara le I e[)(lclw/i, dlIl ca/'j nU/l/i nu l,ă: 'ale 
chis, cascd de otel, pantaloni "gol{", genioasă ar fi fost ea, nu reuşea să I penlru o/llI:nrl copiilor, servIciile' /'(1 p(Îml altlI1ci un câmp ar~iiual 
cizme scurte. Pe chipul lor ostâ- Cu lozul GOLDSCHMIDT Îllchege FRN, ' medicale au fOSl COll/rolate, s'au a-' vaci păscând pe livadă, 'l!e I 

şesc, se citeşle dârză hoti'irdre, _ [fă-ti Jocul, Numai pentru că aceste iclei să- QQ~~"'~~QQ~{X)~~~Q~~QQ Q a 
Urmează lI,rtileria grea, pc cai Să nu te lase norocul! lăşluiau in subconştien/tll neamului, CJnl~ 

elbi, tunuri grele trase ele cai pu- alunci când .'tI. S. Regele a dat po- 'i IU 
ternici. Echipati desăvârşit, 1I1lJ,re- (Colectura Mercur) runca, cu totii neam grupat slrânşi lori: 
Şl(T de 10rlă, constitue chezâşie si- În jurul Tronului cu convingerea,irii, 
.gură pentu viitor, S'au dislins În a face din front un organism viu, că numai astfel putem salua nea- 'lii i 
războiul national dela Mărăşeşti. concretizând virtu/ile romdneşti. mu/. M. S, Regele cu instinctt/l Său I 

Regimentul de Gardc1, înfiinţat Dali-mi poie să spl!n, că am fost, . mân/Llitor, şi-a dat seama, că acum 
1n anul 1864-, defilează călare. Acest sunt şi rdmân regionalist. Ce este I era momenlul şi a dat porunca uni 
,Reg. a făcut pază RegelUi Carol 1, regionalism 111 ? Vă intreb oare, da.- rii tLlturor pentru salvarea neamu-
lntemeietorul. că amintirile copilăriei, sbuciumul lui. 
, In ritmul repede al marşului de- hleretii, luplele din adolescentă D. Consilier Regal Vaida Voevod 
filează Trupele Motorizate, prelun- trăite intr'un anumit scop alcăllle,~c, a Încheiat astfel: '.!'. ;rgal 

gite cu unităţile anti-gaz~i anii- in noi, acea poezie a patriotismu- FRN trebuie să fie un sllpra par
lanc. Viteza unitălilor molorimte lui, care leagd sufletele de peisa~ tid, în cudrul căruia toat~ criticile 
.e uimitoare. giile copi/âriei? Acesle. amintiri să fie permise spre a se ajunge la 

Defilarea s'a tncheiat cu Balalio- suni. apoi baza patriotismului, ci1.ei cât mai mult. 
JIul de apărare pasivă. . ce oare altceva alcălueşte patrio-j :--------------~ 
, D, general Argeşeanu prezintă tisml!1 româllului din America, de I Jucati cu incredere la \ 
raportul M. S. Rege/ui, M. S, Mare- pildă să revină. să-şi vadă tara, sa-I Loteria de Stat I 
le Voevod Mihai şi fnaltildr. dre-I luI, dealurile, dacă nu amintirile 

gători. . . ". I primei copilării din. primii 60 de COLECT\JRA OFICIALA Un stadiu in producţia aeroplanelor 
monwealth Aircraft Corporation" din 

Melbourne, Victoria. 

a fabricei 
Wirraway, Serbarea de 10 Mm, din Plata ~ ani in contact cu viaţa? Aici e I 

.PalatuluiRegal, a dat prilejul de I Patria noastră restrdnsă pe care o I Sediul central CLUJ: Regi-
a prezenta armelemod«rne de ca-: iubim cu toate fibrele fiinţei nOQ- na Maria No. 46. ARAD: 
re posedd tara şi să sublinieze· ope- ,slre. Trebuie să tnvătăm a ne face I Olariu, Str. Brătianu 3. 
ra de Înzestrare a armalei. Cei I daloria pentru că altfel p'ăgubim _. ___________ ...... _~ 

--ee-.-.-a-j-.-"-III-ă-.-n'-re;;.n. Frat-.-. KLUG •• 1. "t~ " 
dar. lIe l"morman'.r. F8Idt .. • .. 

fabrică proprie -- Telefon Arad., 14-30 - Aradul.noU 20.22. 
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Monument ridit:at Reginei Maria l1itatea românească - ;Bulgaria şi ! 
· t - ~ comertul ei cu I BUCUREŞTI. - "Asocia-, Solemnitatea înaugurărll · cea mal. pu ernlca Anglia iUa Voluntarilor Bucovinem:a avut loc Duminecă, S Mai, 

1- - d - . din Războiu" al armatei Ro- I în prezenţa d-Iui Nistor, mi-IDle e aparace De mai mult timp presa bulga~ mâne, de sub preşidenţia d. :nistrul Artelor şi Cultelor, 
yrcme, ne-au vizitat, şi grija cu care ati fost pl'imiţi la i ră se ocu[Jll cu străduinţele econo- lui Teofil Gh. Sidorovici, co-: din partea Guvernului, iar 

,J~~J~i ziarişti şi publicişti noi refugiaţii polonezi. I mice ale Angliei În BalcClni. Un 1 mandant al Străjii Ţării, a i din partea F. R. N.-ului a 
'. Conform acelci străycchi şi Heferindu-nc la graniţa ooastră editorIal obiectiv pUblIcat in rcnu! ridicat un monument În a- participat d. Victor Moldo-
" , . ' I~itul = iar., e,:onomi,c "Bulgarllk?! mintirea Reginei Maria, la I van, secretarul general al ~ ·,;culc ospitalt1ăU romaneş'J, I ribădteană, distinsa ziaristă a nu- I !.)/OjJWIS!WO' dzn SofIa, ZIarul eVI-, Gura-Humorului. ! F. R. N. 

· ), fost primiţi cu căldură şi! mit ~istrlll "şanţ istoric şi geogra- i tă să trateze la/ura politică a ac-
;e, Toli au putut vedca a-! fie săpat între România şi Rusia", tiunii engleze, cum constată aulo-~~~~~~ 
,,<iuni şi acele locuri cari îi! sublilllind astfel temeinicia dreptu-, 
." b" li, l'ul la începu/ul articolulUI, limi
:'tau In dcose 1, tOţi au putu i I'Ho!' româneşti asupra ace-;tci fron t tându-se exclusiv la dificultătile 
· informa.ţii ş,i ,documcntări' tie~e şi îndatoririle noastre de a o '1 

Problema proprietătii 
agricol~ 

I - eCOIlOmlce care se opun osteneli/or 
:j loculUI ~rm~r un conlact I apara. I engleze in Balcuni, Aceste dlflcul-
, . tU populaţia ŞI cu dregăto- "Homânia se apără - a spus tăti nu-şi au la urmă, cum rezu/1c1 

(1 nu nunla i prl'n fruntarl'ile Folosind l>rill'J'ul desbaterii care rezultat din cxpropriere, procesul . ' , -sa -, din expunerile, onglna lor in ra- I 
i'~ sallsfacţla de a constata o: sale naturale sau cu liniile de a-· , d' a avut loc în Parlament, în jurul de continuă fărămiţare a micii pro-

I 
portul'Lle naturale strânse ş~ ira 1- I 

. nanlă unaBimitate în apre ~ 'd' t dAI' , unor prol'''ctc de le!!l' cu caracter l)rictăti ţărăneşti a dctcnninat () , ,'o .' '. • pararc fi lca c c mana omu Ul, CI tionale În/re economiile nationale ~ ~ \ 
· <i prctlll~:ea efortulUI. rom,a- ŞI' prin linia de apărare internd', ( , a~)ricol, d, ~rof. 1,0, nescu-.Siseşti~ mi-

j
' situatiun,e ingrijorăto, arI': "- I de ţărilor balcanice şi economia _ _ _ 

:mlru apa,rarea patr\~nol1lu~ impotriva ttl/uror preSIunilor şi tu i (' . , nlstrul Agrlculturll, a aratat ca pro Proprietatea agrIcola rurală a 
t î ŞI I ,ermamel. ". '1 'd ~. It It' l' ită d ,.:imo~esc ŞI p~n ru nOlrCa Itl1'or inflt/en/c/or", . , ~ '_ biema prosperltă\ll agrlco e con-; epaşIt cu mu 11 IOla Im e 

darea StatulUl, ~ , ' d ' ,P.I,/bllCatlUnea enu.mara drept con c,ll'tue ° prCOCllI)"I'e de scamă l)en- divÎzibilitate, ' · ,,'. _.. . Este deoscblt e mtcresant pcn- !"" 
'!re acel ZiariştI stralOl cal'I., , ., filfll, P, e care AnglIa trebu~ s,ă le tru d-sa, In lipsa unor măsud le- 1, Realitatea înfăţişată de d, mini-c," , 'i l' 1 I . I tru 001 acest aspect al Situaţiei Î d I d x -
~~lt la nOI II u lime ~ uni, actualc, pe carc d-na Lucctte Ba-! 'II" ep tnea~că acu vrea S~-ŞI rea- gale de <1\>ărarc a lotului parcelal-, >t1'u Sisest( este că !50U,OOO de tă: 

"j '1 dona Lucelte Balo), D-sa 1 t' t - 1 d- , ă 1 '1' '=eze actIUnea sa economIcă, .ur-l I rani stăI)anesc, muncesc şi nu-şI " ,o)' a Ş lU sa- va a ŞI <; - e\ - . ~~~ 
't'erat cateya vreme pl'lll \a- 1 . I mătoarele: 1, A garanta ţărIlor I ~ !, l)Ol asi"ul-a ex.istenta pe o. întindere · (enţlezc '" 

J H format un bogat bagaj de' 1 slld-est-europene un debuşeu per- , . t' Ple! tolală de pământ de 31)0,OUI) hcc-
,.. . 1 In adc\"::ir, unitatea românească manent ce poate să cllmpere pro- de cere mternatlOnale 1n mca! . " . <i ImpreSII, pe can e-a co- '1- "1" d f tarc, 

este C• dl'ntaAl' 1l'lll'C de apărare adi I . . â d tiIn cLlrsul ultlm:,or am sau I e-'. '.. . •. '·t dealtfel de atunci cititori-' ca Ilse e or, In primul r n uun, '. . . _ " 't i HC\'lI1e în medIe o Jumătate de 
'ti d ni 1'\' l' a l'otegrl'ta- f il' ţa-rii l' _.' , numaI' A 'rentlat In urma paritclparll măn c , , JI~ epen e I Ş I n mod conllIluu ŞI nu 111 ! d " hectar pentru o familie. 

t ' E estc cea ma' puternică dt/ "A l' t b '" Germaniei ta comertul Sll -estIc. 1 A_ , .ciizi, d,na Lucctte Baloy a ţi- noas 1 c, . a , 1 .. mo reeă or, L.. ng la re ue Su a , , . Desigur estc Imbucurator sporul 
\ conle1'intă în fala unui sc- armă, cel mai .. eflc~ce miJloc. ~e • acopere nu numai trebuinţele de l~' ~ro~lema plătilor, tre~ue 41r;nJa- I de popul~ţie inregistrat ne statisti-

~ ;."blic parizian, vorbind de- protcgttlre a hlt1\Cl noastrc Iwl 10- import de materii prime, ci şi cele jJtă IIltr un mod satls~ăcator, eoa-: că dela unire şi până astăzi, şi tre-
I ruLle rece nu corespunde Illteresului tă- , _ ' . 

Jra noastră şi despre omenia I ' , " _ de maşini şi de arme. 3, Ea trebue l' d d d hue încuI'aJata, pe Ol'lce CăI, ten-
U t t d r d I de fapta a l'Ilor su -est-europene e a a una, , , "-

'111 a ca e han Ş sel garanteze e;rportului tărilor slld. bl f d' t ăI dlOta fIrească pentru o l1<lţlUllc ta-
. romanilor de pretutindeni constilue I ," cloonţe ocate, n eVlze. s r ne a nără plină de vlagă, de a creste nu 

F 
-'1 d t t -est-europene preţuri fIxe ŞI in con! altor state; tărlle balcanice au ne- 1 , t' 'd ăt 'd 1 1 d ~ nu numai un, stavl~ar. ,e "Ile recu , I I ., merlC, lnzan (" re I ea LI e-

'1 ~ DlftER R"nCISC dar şi chezăşia indepllmrn tuturor i tifluu satisfăcdtoare, care diferă, voie de mărfuri. I plin de dC5voitare şi de asigul"ore 
HH H năzuinţelor dc mai bine ale nea, I . ' ... -",.."" •• e •• A.'~. a (Iec. tir1111uI' de st"t puternic ronla-

tâmplar imului nostru. In unitate stă pute-l ~~;6:Aî~:C:~;~~~:CJ;~:«:~l\:~;' .. _~ ~~ • lle5C," " 

i rea şi succesul ţărU noastre. Prin ~ I I • D, ministl"U al Agriculturii a fă-
"' JAD, 29 Decembrie nr, 8 I l'a vom in"inge toate dificultăţile ~ - ~rr:~ - ~ găduit că se vor lua dispozitillni le 
· ~cutălucrărila imobile. : momentului şi vom înlătura toale ~ il.~ ~ gale pentru impiedicarea fărămiţă-

•. ~~~~it~b~~~t~n:lta~~a~: i~:~\~t~~o~e~~e.ce ni-ar putea fi syâr- ~ lOIlDIJ\:i\· dt STIlI =. riistl~O:~!~l:t\:ir~'U::I~~UI regim, ca-
I COllstattll1d cât de trainică esle ... ~. re va pute<l să garanteze existen-

'1" mal' convenabile I . , " ...... 
o 'unitatea noastră internă, Zianştll ..... 'l:b.' ta proprietătii agri('ole ecollomice. 

;, con ditiuni au prins nota caracteristică a nou- ~ ~ guvernul va 3viza la solutiuni pen 

i .. 

Ifr 

t--------- lui rcgim, ~ noul plan de tragere pentru luna ~ :I;~ ţl~tl~~:~~I~:,a fr~:~at~~~~ln~.isponihile 
~ ă'IAI 1940 ~~~~~ 
1t ~ Inre"'ls1rilrfA (ontro(-.: 04N (0011(1 - pretioSUl ziArist --

~pu. este angajatul nostru, deci in numele prezentu
l1i ziar n'are dreptul de a angaja reclame, sau a 
incasa bani. 

Persoanele, la care s'ar prezenta acest Individ 
· ia numele nostru, sunt rugate a-l preda poliţiei. 

'In sprijinul profesionistilor 
Intelectuali 

'oide~ulla s'a acordat, la noi, I StI a creat Casa Sc/'iitorilor ş: Cu
; ruvenl/ă profeslOn/ştiiol in ISi' Compozitorllor, pictorilo,. şi 
"!l. Se vorbea, ce e drept, I sculptorilor, instituţii pllter~ice Î~ 
'mult, Se făcea caz de meri- I măsur'ă să ferească de grl1a exl
: sacrificiile lor, se debitau i slwtii pe aceşti neosteniti creatori 
'luni în serie, se etalau pro- I de frumos, 
, incântcltoare, dar toiul se I Desigur că mai sunt categ>Jrii de 

· : In pragul realIzării, I profesionişti intelec/uali ce-şi aştea 
.i 'ldaiă s'a recunoscut public I pld ,.ândul la legiferarea asi[}urăni 

'dire oameni de prestigiu şi I bătrâneţelor, Printre aceştia, zia
"Qte că printre prOfesioniştii riştii nădăjduiesc intr'o modificare 
lua/i, categoria cea mai pono a legii casei lor de pensiuni, care 
,le aceia a elementelor crea~ să cuprindă o majorare a p{'nsii-

I a acelora cari aduc cea mai I lor şi o scădere a vârstei de pen
"QnIă contribuţie desvoltării I sionare, ajungându-se astfel la ega 

! 'i noastre- nationale. . liiate de tratament cu celelalte ca-
lorii şi ziariştii, pielorii şi I lcgorii, 
"rii, compozitorii şi inslru-[ O altă lai ură a preocupărilor de 
:Iii au avut deseori motive splijinire (l profesiunilor inic/ec

::Jt să se plângă. Institutiile Itlwle este aceia a fncurajării ele-
. ~.~ nu. mamfestau' fată de el IMn/elor tlller e, ŞI în această dl
i ~'er,mull indiferenţă, I rccţie, se constată unele În~eputuri 

.~ sa putut face totuşi câte I [ericite. In afară de premllie acor 
! ,~ce~ta "se datoreşte exclusiv l' date artişti/oI' plastici cu prilejul 

I lor . profesionale, străda- Salonului Oficial, fn afară de pre
;,'ganizatiilor lor de. breaslil miile aCOf'date· poeti/oI' tineri de 
mlea_ acestor asociatii s'au gă Fundatiile I~egale, se Îl1Scrie pe li
'-'Ori oameni de inimă ,~i de nia aceloraşi nobile preocupi1l'1 ini
~: cari au arătat ceIace se" tiativa Uniunii ZIariştilor Profesio-
.'n{ăpiui cdnd .există bună- nişii din Bucureşti de a recompen
~ sa pe tinerii, - talentati şi mUIl

';!d însă cu înscăunarea· nOIl- dtnd; - m6.nuiiori ai ·condeiului, 
'iim, s'a schimbat ceva ŞI În Decernându~se premii pentru ar
!te/o, al activităţii intelec- tlcol, reportaj şi secretariatul de 
Pllndnd pr{)blema sub Qspec redacţie, nu se rdsplăteşte numai 

.. lOcial, d. prof. Mihail Ralea, meritul câtorva tineri gazetari, ci 
'III IfuncÎi, a izbutit sd adu-
.:de simtitoare îmbunătăţiri, se, int:,oduc şi in această profesiune 
~du-se, cum era şi firesc, de CriteriI juste de promovare şi apre 
'ma Ilsigur(lrii bdtrdmtir, d-' ciere. 

:ICi Irtlnşft albastri (O lrtlt!crctl :!. ielor (Ole(eale 
~ Iii Ij f'lal 1940 ~ 
:c Câştiguri a Lei .~ 

•'''~ 1 1 MiHon ~ 
.i:: 2 900.000 ~ 
~.~ u 800.0CO ~ 
;:::.' 4 700.000 >: 
~ 5 600.000 ~ 
:d-!.' 6 500.000 ~ 
:; 7 400 .. OC:O ~ 
,~ s 200.000 ~ 

"Camera de muncă din Arad a
dt;cc la cunoştinţă că în confot"m;~ 

tate cu dispoziţiunile ordinului Mi
nisterului Muncii NI-. 3273/940 în 
viitor nu se vor înregistra la acea
stă Cameră, decât contractele co
lectvie ('ari indeplinesc condiţiunile 
legalc şi numai acela încheiate cu 
n,spectarca di spozi ţi un Hor a.r1. 11 
din legea pentru recunoaşterea 

hreslelor, care prin alin. c) prevede 
că "BI'casla are dreptul exclusi .. 
de a incheia convenţii colective de :-= 44 100.000 ~ 

~ 360 10.000 ~ muncă",' 
~ 1000 2.000 ~ ~~W~~QQ~g~g~ 

•
':.aI 1000 1 .. 000~. . 
;-. IltdrUiolffii drama-~ 8000 200 ~, :,,' .... o 800 rllor lero'liJre lIollfoe 
~ 10 00 ~ Ul/imul raport asupra electrifi-

!..""4! IritnStl ,eroII (u traeercil t;, cării cililor feroviare de stat ale 
•• N~ la 13 .. al 19"0 b.". Italiei scoate (Il relief ecollomisirea 

U rau ~ p. de ureo 1,5 milioane tone de cc'fr~ 
~..!. ~ Căşti gari a Lei jIi'O bllne În cursul ultimului deceniu. 

:4l 1 6 Milioane ~ gratie electrificării crescânde a 
14 1 4 MIlioane ~ drumurilor ferouiare italiene pe o 
~~ 14 1 MilIon ftJ. intindere de 4000 kilometrii. Acetl-
;'"Il 20 1ft O.O"'O ~ Ista cores~unde, jumll!ăti,i cons.umu ... 
~.I V U ;. lui de carbum, daca CirculaţIa pe :c 100 10.000 ~ reteaua întreagă a drumurilor fe-
14 1000 8.000 ~ roviare italiene s'ar realiza ca aju-
~ 800 5.000 . ~ torul cărbun~~. Raportul ~on~lude 
!.sa 1 J' LI' ~ că, la electrrflcarea o continua, ,4 r" Pretu! unui 8~ert de oz ... el ~OO.-:- ozu este : drumurilor de sfat feroviare, eco-
:ac valabil numaI ~eDtru. traDl;'~ lDs<:l'lşă ~e.loz. ~ nomisirea de cc'frbllni tn anuf 19,i2 
~ Câştigurile se pl.atesc lucătord~r faui DICI o re- _, ~ pa fi de 2,5 miI. tone, CII alte cu-

~ ţmere de impOZIte. J:I1' vinte o restrângere cu 70'1. a con-
I o .. ___ -:'I.------filrIWWW __ w-w 'J;.fi.i. Isumu/ui normal. . 

_ ••••••• M. .. v •. Y. : •• " •• " •• Y •• V •• " • .N. II. .. ....... v •• " •••••••• "'.. --

DEUTS~CHLAND 
e marca neintrecutelar· Bie le LE' E 

Toate MODELELE se vând eu 
preturlseazaţlonal de Eli'TJNE la 

~!.~u~!! R~9~~!~d~~~7~DT!I!Io~11~! 1, 
~~----------_.----~------~---



Dutninecă" 12 Mai 1940 

011\1 STR JERULU 

Pe cerul tării noastre Te inalti 
Simbol divin al unei mândre natii, 
lluminAnd vrăjite orizonturi, 

de Dumllra i. RadU·fIOrle. 
Inaltul grind regesc al Marelui 

Străjer al Ţdrii S'a ÎJl(lrcpluf a-i 
Revarsă cerul valuri de lumină, 
Păm~lntul t<lrii din adânc tJ'esare, 
Străjerii ară, seamănă şi cântă, 

Părintii stau de strajă la hotare.,. 
Spre cari s'avântă-un stol de generatU •.• 

I 
supra tineretului, cărUIa prin edu-I 
catia stn/jcrească, cu ramificatii. d~ 1 Chemat spre culmi de falnice destine, 

Călăuzit de-o Fortă Creatoare, 
E$i crezul viu ce'n stAnci căr~re taie 
Spre 'nfăptuiri in veci nemurItoare. 

Prin sbuciumul de eri 
Cu plug de foc braz 

tlezi nădejdea'n valuri 
Zidind măreţ in fieca

re cuget, 
Altarul nou de sfinte 

idealuri. 

Şi dăltui azi ca raza 
Ta cerească, 

Un neam stâncos clăd 
it intre noroade 

Şi-I luminezi cu păr i 
Il t e a s c a torţă 

al vieţii noastre, 

Din temelii zidite pe w 

izvoade, 

Străjer de neam cu vi 
suri instelate, 

Slobozitol' de tainice 
Izvoare; 

Cu Tine-acum un stol 
de generaţii 

S'avântă'n sbor spre-o 
viaţă creatoare. 

ILIE ANESIEA 
Jt1drla Sa Marele Voevod 

MJ!jal 

Frumoasa faptă 
străjereaseă 

Aflăm că, o femeie din sa
tul Pescari, jud. Arad, al că
ref sot este la concentrare, 
având 2 copii de şcoală, lip
sită din punct de vedere ma 
terial in aşa măsură, incât 
nici lemne, nici pâine măcar 
nu găseşti in căsuta lor, a 
născut un al treilea fecior. 
Străjerele gata la datorie, au 

semnalat cazul, aducându-I 
la cunoştinta comandantu
lui, au adunat banii necesa
ri pentru cadourile cuvenite 
noului cetătean şi eu consim 
tământul mamei, străjerele 

au botezat in Dumineea Flo
riilor pe noul născut, din
du-i numele Ionel. 

I 
pregătire in toale domeniile I)/elll 
de mai lârzlU, se urmăreşte a se 
face o educalie integrală. 

S/I'djerirea tinere/ului ac/ual din 
şcoalcle secundare a fOSI lin ideal, 
azi Ca şi realizabil. 

Tineretului dela sale, care Incepe 
a se emancipll câle putin de viata 
copi/ăreasci'i, odată cu trecerea in 
epOca puberti1(ii care-i mai apropie 
de majorat, ne-a lost dot să-i con~ 
s/a/(/m oarecare stângăcie de pre
un/arc, o simtitoare lipsă de pre~ 

grl/il'e socială pentru viaţă in 110i

allul greuWlilor ce va in/l'a, şi deci 
sln/jerirea tineretului r:rlroşeo/ar 
mai ales de/a sate, era un impe/'a~ 

Im al vremurilor ce trăim. I 
Tineretului e:rtroşcolar i se pt'v/

le face o îmbogăţiri' a bagajlllll; i 
de conşlinţi prin seminţele de în-I 
vă/cllură anll1cale prin slrăjerÎe şi I 
se contribuie la clllfllra[{zarea lui, 
deS/Joltându-i şi plăcerea de cetit 
prin lectur; bine alese, deci se tin
de că/re continuarea şi complrrta
rea educa/iei care era întreruptă 
după terminarea cursului primar. 

A. fost binevenită, slrăjeria, pen
tru tineretul dela sale, prin şcoală 
unde e ocazie stl li se ma; cizelt>ze 

S'aud pe plaiuri chiote străbune, 
Din piepturi vii, călite'ntl"O credinţă, 

De pal'ca-ar fi acum trecute vremm'i, 
Când Dacii bravi, porneau spre biruinţă ... 

S'avântă-un neam cu g,lndul ~i cu fapta, 
Prin nori tăindu-şi drumul c[Hre soare; 
Mânati străjeri şi puneti plugu'n brazdă 
Căci voi sunteti nădejdea~i viitoare. 

Milnaţ.i străjeri, mânati tot inainte, 
Renaşte'n Voi virtutea strămoşească: 
:Mari Voevozi, domniţele suave, 
Aşteaptă-un vis divin Sel se'mplinească. 

Arati străjeri, cântând slăvita doină 
V'ascultă Regele şi Voevodul, 
Vă poartă in vis părintii de pe gl'aniţj 
Şi'n sufletu-i vă leagănă norodul. 

ILIE ANESIEA 
din 

Comandamentul Stl'ăjiil 

Serbarea zilei sădirii pomi 
la Satu-Mare 

din inerentele devieri sau apucătll- Fiind de fală toale formaţiunile., Nico\,aescu, Silviu '(ămaş, 
ri greşite ale vietii omeneşti. t .' t' dl' Salu J\I"I'e şi un nu-, Chirilă şi Gheorghe Colda pe . .. , ,s rajereş In, -j .. 

RealIzările economICe pentru ta- , p bl'c în r;Îndurile căruiu Carciulu1, strada Belgl'ad. 
ă ' f ~ IV' ", . I meI os u 1 I ' , , 

1'/ ce s aUt ~CUi cu Si l'aJerll ŞI ~m I am remarcat prezenta dlol' Orla- i Liceul comercial de băI~ll, 
a es cu s re]erele e,l' raşealare, sau I " A' I 1 p['nşed'llllcln FRN lit de d, director Constantin '.. 'lan J( e ca nu L. " I 
văzut prm danllie acestora pentru l' .1! l . S"I Mal'e prefect Co'- riu şi de dnii pl'ofesori . a Jll( (' U III ,,11-, <, . • , 
concentrat!. 'Ionel Simion Coman, primar dr, Hulceanu, Fern:mda Moto, 

Costumul st/'i'ijr/'esc, bine ales În \'ictol' Moiş, Cilpilan Miron Mogo- Unul, Nicolae Constantin şi 
culoarea blcomarin, constituie o şÎu, comandantul sub inspectOl'atu-1 Gheza, împl'el~nă cu d, dr. 
mândrie, o înăllare sufletească pen lui P. P. al judelului Satu-Mare, dl'. pe Calea ErOllor, 
tru tin~reiul străj~r~~c ~e-l poar~ă. Eugen Srteş, dil'cctorul liceului de I Liceul comel'~ial de fet~, 
La tara. unde, p~slhllliătlle ~afel'la- hilieli, Mihail Eminescu, insoţit de de d.nele Ellgcnl~ ,Cocca ŞI 
le ~entru maJontatea siff.enrlor sunt f profesori~ Vasi.le Herman, Mihail Cl'ăclUnescu, ~,e ,liZIera ~arcuk. 
mar grele, costumul natIonal strl1.- Hatiu Gayril Barbu Adrian Dem- fata prefectUrii JudeţulUI. 
moşesc aMI pentru Mieti, clit şi I ian, Ludovic Milna:'et, Alexandru Liceul industrial de, fete, 
pentru fete, este recomandat de ce· Sarcadi Matei Cosma, chestorul po de drele profesoare Mlo31'a 
rintele unifo:~ei ,~t~ăjere~ti la sa~ !itiei, Consilier FiJu Dcmeter, dr. Jana Gheorghiu, Elena_ 

~~ ie. B/uza stl'a)ereasca de In, s~u de Silvăşan, dr. Vasile Armaş, inginer şi Stănescu, impreuna 
cdnepd, cea mai recomandablltl şi l\Iarcu directorul liceului industrial Vasile Armaş din partea SoleDlnitalea dela 

Hărăşeşli 
f~ privinta dur:abWfăI.ii, face. parle de băi.eţi inSOlit de personalul di. pe strada Decebal. . , 
dIn fr~1t~as(l .~I apre?'ata .unr/ormd dactic şi de atelier, precum şi u~ Liceul industrial de bălell, 
necostlslloare ,pr?Venlf(f dIn produ~ numeros public din localitate. d. lit de d. director inginer 
sclr. noastre Il1dlgfne ale planfelor Prof. Aurel Peia Comandantul Le· Marcu şi de dnii elem, Nicol, 

BUCUREŞTI. Duminecă trecută 

]a orele 11 dimineala a avut loc la 
Mărăşeşti sfinţirea locului unde va 
fi aranjat "Parcul Eroilor" pe lo
curile de glorioasa amintire, căro· 
ra ostaşii români le-au scris cu 
sânge istoria şi in care jertfa "ne
irosită" a vieţilor lor a inchegat 
intr'o realitate indestructibilă te, 
meliile unui ideal. Această serbare 
a îmbrăcat un vesmânt de pioasă 
gravitate. 

La orele 11 dimineata au sosit 
cu maşinile dela Bucureşti d·nii: 
prof. C. Giurescu, ministrul propa
gandei, prof. N. Cornăţeanu, prim
secretar FRN, prof. N. Rădulescu, 

secretar general al rninisterului pro 
pagandei, tiind întâmpinaţi In curtea 
bisericii de reprezentanţii FRN şi 
ai autorităţilor Ţinutului, Au luat 

parte deasemeni şi delegati ai tu

turor plăşllor, precum şi ai SOci8-

tăţilor de foşti luptători. La sosi

rea inalţilor demnitari muzica a 

intonat imnul FRN, in vreme ce 

premilitarii şi stolurile de străjeri 

dau onorul. ServiciU:! divin a fost 

oficiat de către un sobor de preoţi. 

femeilor "infăşurate in broboade I textlle:. . giunei de străjeri a jud. Salu-Mare, manoiI şi Ţăranu, pe Bdul 
negre" ~dunate in rug~ciun~ i? Stră]e~lrea lrneretului la. sale se I împreună cu d. prefect Colonel Si- hilor. 
dreptul Icoanelor dealungul Zldurl- fac~ p,rll1 şcoali1 c~ aceIaşI edllc~~ mio~ Coman, primit raportul care Tineretul premilitar, însolit 
lor sfântului lăcaş, şi dincolo in torl ŞI comandantr - fnvătălorl- i-a fost dat de d. profesor Vasile dnii Căpitan Miron l\fogoşii, 
prispa Bisericii Neamului: Vădu- ............. _ ........ __ ......... ____ Scurtu, comandantul cohortei Sa- Gh, Popescu, Il. Ghinoiu, It. 
vele celor 71 eroi, pe cari orăşelul I ~ h'i1 tu-Mare. Ţărldrădeanu. It. Valer 

'd .. AC ă l.l:?I D. ,".Ivarl '.rltl. vo,. \.."?l !) Mărăşeşti l-a at ţăru. ar, pen· ~ .. _ .oellll. ,ard .. h.,. ~ - După aceasta a urmat ridicarea It. I!'inca, împreună cu d, 
tru fiecare din ei, se va sădi câte ~ ~ Ghereni din partea primărie: 

1 . , ,. b l' pa Alr:XIlNDRIJ ~ pafiHonuIui nat. după eare s'a ofi-lin pom şi a II zecI pomi "Slm o 1- lo2.I drumul ce duce dela 
'" t t ţ' . ă t' I Mă ă ~ HNJlPP ciat' un serviciu dh·in de către P. CI pen ru o 1 cel C ZU\1 a l' - ,.ClJ Satu-Mare spre comuna 

sesti. (§1 ~ C. Lor Preotii profesori de religie, plantând singuri 301 plopl. Săd ' '1' f t' p t
V ~ yopsitorie mecanici 

Irea pomI 01' a os .nce u a l'a( Nicolae Gavra şi Teodor Rusu, li· Căml'nul d" ucenici, însoţit d d ' f N C ă î t .rad. Str. .rltla.. 2-4 D2I ., 
e . pro. . orn leanu n cur ea ti Eplsc.,a' aatlu 1. ~ centiaţ~ In teologie, incheiat cu im- Fedae pe calea Regele bisericii, unde d-sa planteaz1t pri- ~ 

mul puiet în amintirea fratelui ... ----,,____ presionanta cuvl}ntare ti dlui prof. D. prefect colonel Simion.· 
dispărut, urmat apOi de Yli.duva Aur~l Peia, însotit de dnii dr. Victor MOl~ 
soldatului Vasile Mareloiu, de co- mea; deci strdjeria nu poate fi -Terminându-se solemnitatea din marul oraşului, profesor Aurtl 

socotită ca ceva strein de şcoald, • d t 1 Legl'unl'j Pi]u] soldatului Scarlat Olteanu şi . la, coman an u , 
mai ales cd este inovatIe regaUl, Piaţa Brătianu. formaţiunile Islră- V .. S t de văduvele şi orfanii celorlalţi os- aslle curlu. secre ar 
specific româneasctl. )'ereşti s'au deplasat la locurile mai .... RN t ţ' . ta şi morţi pentru Patrie. Nu a vor· l' ,pen ru ocupa lUni 

bit nimeni. Păstrându·se astfel toa- Salvdrea zilei de mdîne, fiind jos indicate unde s'a desr~şurtlt b- le, căpitan Miron Mogosiu, . 
tii piosenia solemnităţii. cum spune lozinca regall1, printr'o peratiunea propriu zisll a sădirii dant ajutor al inspectoratului F 

educatie integraM a tineretului, tre- pomilor in mare majoritate plopi. al judeţului Satu-Mare şi de 
~ b d fă Ll'ceul de fete "Doamn' a C', tanca", ,zentântif presei, a cercetat 

fie epusit muncă perseveren ,., şcoală, tn parte, plantAnd In 
pentru atingerea idealrtfUi educativ insoţit de drele Elena Scurtu, Sa· loc cAte un plop, 

de a da Ţării generatiile viitoare bina- Ganea, Eugenia Iosif, Ionel Pe Calea Botizu]ui. 
bine pregiftite; iar pe ,angd fndcp- Teodorescu, Maria Boroei, Irina liceul de tete "Doamna 
Unirea celor cuprinse ,i'n deviza Săucan şi de p.: O. n. Preot prole. vădit impresiol)~f, P. O. D. 

Profesbr Ioati Berinde, ne·a noastrii: "ctedintl1. ,f rfui.itcl1 pen- sor de religie, Ioan Berinde pe Ca· tit cum un s1i:tea.n domiciliat f'i 

D, n 

O privelişte ifeosebit de emotio

Ilantă o aldtueşte deopotrivă şintl 

Ati semnal 
bonuri DI. 
Inzestrarea 
Armatei' 

iru Ţard ,,' herie" Ji;rlni Îineretu- lea Botizului. , ,.. " 4 d d 
... ~ colo, prin apropiere, V<lZ<ln 

lrll Intelepciune, putere de muncii Liceul de bieţi .. Mih~il Eminescu" levete na au suficiente ':',I.'I!lf:.l'I,~" 
~i ~nătatt. Insoţit de dnii profesori Virgil 'a adus dela el uneltele 
fi > 
IIIP. LOftlO'f a: e •. , .ARAD 
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