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viaţia, forţă de apărare Ardealul nostru românesc nalională 
Cu prJle;ul InspecţIel H_ S. Regelui I Recentele evenimente in", astăzi, c:no:căiorl ai sufe·' am aşteptat momentul des-

la Floli1a Pipera ternaţi.onale au dat posibiU~. rinţelor părinteşti, sa nu lup~ IIănţuirli focului in Europa, 
" . '," tate ţărU noastre să-şi spună I te la hotar până la ulUma; şi lozinca continuă să ne stă-

, S. Regele a inspectat Joi du- facut-o la Iloll/a de llllla,re Plpera, răspicat cuvântul: România· suflarei I pânească şi acum, când mi-
'miază (loti/a de aviatic Pipcra. M. lS, d~egele 1 a ,P1t!lUl C~/rjSlala o îşi va apăra hotarele, cu ori-: Noi, tineretul concentrat in I rosul prafului de puşcă se 
md deosebit de scumpcl Suve- ţar e in aces e lin lucura oare re,· ce risc, ori când şi contra Martie şi Aprilie ne-am con .. pare că a mai slăbit .... 
lui, aeronautica s'a bucurat tn- zu Ita te, . ori cui! Chemarea sub dra-: vins de;, ficeasta. Marşurile I Plecaserăm, atunci în Mar

eauna de solicitudinea Sa. TrebUie să relevăm Î1lsă cel deo- pel a câtorva contigente ti... lungi şi toate lipsurile viepi tie, o parte din tineretul ro
. S. Regele a acordat lot spri- l'0trivil cu aviatia miiI/ară, pusd Îll uere şi entuziasmul celor I de militar, - cari orişicum, ~ mânesc, voioşi Şi cântând

t i~ I Sdu pentru delSvollarea arma- serviciul ap(lrcirii (iU' ii. lI'a desvol- chemati pentru apărarea pă. : sunt neplăcute la trecerea: dornici de a fi puşi la incer ... 
J aerului. Din indemnul Său, s'a lat aviaţia ciui/d, de turism şi de mântului sfânt al Patriei, a' bruscă din viaţa civilă la cea care pentru apărarea gliel 
:1' aeronaulicei o importantă spe- transport, acest in.s/rumcnl de pro. arătat bătrânei Europe un pa . de cazarmă, - nu l-au putut străbune. Şi n'am aflat decât 

In organizarea apărării flIl- gre.s modern. . ,por român conştient, un po- 'descuraja pe 'ăranul nostru, după reîntoarcere, că din A-
le, ,(.ur~r/e ~e .. mlfoane ale ~lIel _ so-! por ferm hotărît să-şi apere i deşi venise pe neaşteptate radul nostru au plecat, "s'au 

au sporit uni/âtile aviatice, s'all CICt~t.l U1JlaUCe româneşlt strabat: glia. Acei cari credeau că din cătunul lui unde i-a ră-. refugi.at", câţiva pe cari l-am 
Inlft uerodro1nllri militare, s'au astazI ap~oope loale capltal~le eu~: harta Europei poate fi schim 'mas o familie şi gospodărie cunoscut şi i-am văzut bă
al promotii strălucite de sbu- 1"op~ne, ŞI nu S!l~~ cu mmlC mal· bată in timpul scurt de 24: atât de dragă... i tându-şi pieptUl cu românis-
i, s'a organizat. şi s'a t~cura- ~rf!OS ~ie('dl s~/'vlcml pe care-I fan I ore şi in detrimentul nostru, 1 Prover~iala rezistentă. a mul şi. patr~otismul lor. Dar 
drsooltarea um'l lfldllslrll na- ,socletă/de str~lne. .. , . I s'au înşelat căci s'au isbit de· soldatuluI român s'a conIlr- au fost PUţIni şi prea nein. 
le, C(lre este capabiM ,ţă exe-! Şcolile partu'u/are de. pilotaj au' ceea ce poate nu se aşteptau: I mat şi de data aceasta. PrI- I semnati. Cu toate acestea 

; as!ăzi comenzi de aVÎoane 1'0-, luat un mare ~vâllt, ŞI ~l, de, an I de A o naţi.u~e r:~înăscută şi măvara ~nuilli 19.~9 ~ ad.us i greşala lor, ::- dacă o putem 
) eşI!, sporesc promot"le de. pII,ot!, care strans unita fn Jurul Tronu- la cunoştinţa lumu, ca naţiu- numi greşala şi nu al1cum!
il ", câlc'i multumire sufleleasc<l nu pl'nl~u V1~e~mrl de r:rlmeJdle, stau, lui, gata să moară pentru a- nea română care s'a născut şi nu o vom uita niciodată, şi 
,i '1 asislat M, S. Regele, la Pipe- la dlSp~zltla ~~mate.I.. , 1 părarea fruntarillor etnice şJ a trăit aici inainte de veni~, nu o pot răscumpăra cu ni .. 
~, la prezentarea avionului "I.A,R.! Nu ~.a ne:qllla~ niCI (lrg~m~are~ j istorice, fruntarii cucerite rea al10r popoare din stepele mic. Căci atunci când este 
'. de constrtlctie românească, tip apărărII anil-aerlcne a terltorll/II!!,' prin sânge de viteaza arma~ indepărtate ale Asiei, este, vorba de apărarea Patriei, 
1 fftli~nat, care core~pl1nde tulu-, in c?laborare. cu ,o:aşe/e in,dustrii~ tă eliberatoare a Marelu~ ferm hotărîtă să-şi apare naţiunea nu iartă şi nici nu 
.' cermlelor UliUL aparat militar le ŞI popu/alra, cl1nlif .. - ŞI astilzl Ferdinand şi înlăuntrul că. drepturile. Duşmanul a îr.!e- 'VINDE indulgenţe .•• 

1 lupidl i aceasta este aSigura/il, rora trăieşte un pOpOl' har-iles, şi deocamdată a bătut în I Ardealul este românesc şi 
orul de prezentare al acestui, Semnificalia .{orlurilor depuse ŞI ,nie cu aceeaşi limbă şi credin retragere... 'va rămâne aşa! O afirmă a
n, mpus de dibăcia unui exce- a progresului realizat în aviatie' ţă strămoşească. S'au ma: Am fost, suntem şi vom fi, ceasta milioane de români 
pilot militar la loale incercd- estr că tara noastră, stăpână ne- isbit duşmanii, de poporul pregătiţi pentru orice. Vom: conştienţi. Ardealul este un 

., a relevat deopotril1ă calităţile contestată pe teritoriul national, es· român din Ardeal, de acel şti să ne apărăm totdeauna, tot care nu poate fi îmbucă
: sebile ale malerialului iechnic şi te demnă să stăpânească şi slăpd- popor care timp de 1000 de hotarele, căci existenta naos- : tăţit. Frontiera lui este la 
, n de care dispune Uf'ronaulica neş/e electiv şi văzduhul romdnesc. ani a cunoscut cele mai bar- tră este legată de fruntarlHe Curtfci şi nu la Zam! Acel 

Iră. Consecvenli acelui ideal de pace, pe bare asupriri şi persecutil, actuale ale Patriei. Ori liberi care va Încerca să nesoco-
i en/ru vremea de primejdie ca- care-I dorim din toată inima şi-/ care 1000 de ani a fost trecut intre frontierele de astăzi ale: tească aceasta, se va întâlni 
, ne-ar putea aştepta in viitor, seruim CII (l dello/a/ă stăminl(I, nCl- prin foc şi sabie, - încă a României, ori morţi pentru i cu voinţa, rezistenţa vitejia 

contează pe toale fortele sale d(~jduim ~cl uom folosi :~lea aeru- rezi~tat şi s'a !Ben!i:.;tut aş· apărarea. lor! Aceas!a ne-a şi baioneta ostaşului' român. 
Ilpdrare. Dar cu o încredere ,lUI numar pmtru cuceriri de pro- teptand ceasul bberarU, spre fost lOZInca, atunCI pe la Ati . A ti 

: ebiftl trebuie să prImIm pro-' gres ŞÎ civilizatie. necazul acelora cari incercau mijlocul lunei Martie când _ os aş~ 1l1. roman, care. Ş ~ 
ele uriaşe pe care le-fI fiicut· Pentru ziua Însă În care un de!;. pe toate căile să-I instrăine. am intrat pe poarta cazăr~ sa ~oara, ŞI mai ales ş1te sa 
nautica. Itin vitreg ar cere s<l se însângereze ze. Nimeni şi nimic nu i-aI mei. De această lozincă am invlngiU .•• 

, alre Suveran trebuie sel fndrep-. şi vdzdl;ltlll românesc, de asupra fi putut opri pe ardelenii de fost conduşi tot timpul cât I C. DASCALU 
. # a~ un ~nd recuno~Mo~'~ritor~fui nat~nal ~cerrut de ~~ • 
. este SUfletul aviatiei, şi mlîndria jt>rtfele sllpreme pentru apărart>a '-1 d . 1> 1_ 
, este, aviaţ~~, căreia l-a dat (n- ~:anitelor, suntem siguri şi d~ ~ite. ~ ~e grupuri e minori~ari manniari se 
" ,n II sprIjIn dp. avdnlaM pro- l/a de sus, cart'! va aduce bIrUinta :. 

Ire. • dPfinitilHl, ca un semn de dreptate I-d - .... - ~ I 4 - - - -
a prilejul inspectiei pe care a . dela Dumnezeu. SO I erlSeilZa ~U In,erese e na,lunll romane 

D-I Preşedinte al Com;i1iu trimis-o conaţionali noştri mai ales din ultimele eveni
\~ ... ,0 Pfpalmall Opdo(ICrllor *'(008- lui de Miniştrii Armand Cil- din Cluj, exprimându-vă ho- mente internaţionale, că pro 
. t..U U ..... t.JO lineseu, a primit din partea tărîrea lor de a apăra cu tot hlemele noastre ale tuturor 
I mlce li . " -1 unui grup de maghiari mi- efortul, independenta şi in~ popoarelor mici din Europa. 

~CrllilnO-ID~O~ ilIe noritari din Capitală urm~l- tegritatea Ţării, in conştiin- Centrală, nu pot fi rezolvate, 
Deelaratiile mln'strulul )ugoslav Tomle I toal'ea de.claratie de solidar~ ţa. că prin aceasta servesc de cât prin solidaritatea noa 

'1 zare cu mtere8~le StatulUl cauza naţională comună a t:tră pentru apărarea libertă 
: ENA, :-. Cu privire la viitoa-l vorabile, dar ceea ce este impor- român: poporului român şi maghiar. tii şi independenţei noastre 

negocieri economice germano- t tant pentru agricultor şi stabile. Subsemnatii cetăteni de 0- Şi noi, ungurii din Bucureşti natiOJlR II:' fată de orice forţă 
.' ~slave, ziarul "Sudost-Echo" pu- Piaţa germană a arătat o tendin~ rigină etnică maghiară, sta-! suntem con,vi,!~i că A intere: străină ce ,a~ incerca Să ex-

declaratiile a ministrului de '\ă ascendentă a consumului, ceea ce hiliti in Bucure:;;ti, reprezen- II sele .tărămmll roman~ ŞI ploatez.e A mICIle n?astre oein 
, ~rţ şi industrie iugoslav, L B. poate contribui la intensificarea ex-I timd toate straturile sociale, I n:agh~al'e sun! absolut I,?-en-. telegen I,n Sc~purI!e l<:r. 

i'C, cate, Intre altele, spune: ,portului nostru, Se în\e1ege că noi, l'E' solidal'izăm prin aceasta tIre ŞI în calItate de . fu de: De acela~ ~l otestam III co~
te~ro~~rile dintre tara noastră. trebuie să ne glmdhn nu numai la I cu scrisoarea pe care V'au tarani unguri arde:en~ sun- ,tra incercarIlor d.e a ~nvem
, tOtule din Europa centrală, export ci şi la o adecuată aprovi- I . tem gata să contrIbUIm cu l1a sufletul conaţIOnalIlor 00 

ap~~ţin spatiului economic al zionar~ a pietei noastre cu !lrtico-I!~itot ce ne stă in putint~ la a: :ştri dil~ Ar.~eal, ,şi .cere,m ca 

Ile 

Il'II)amel Mari, sunt expresia unei lele industriale necesare. Nădăj- ttoruI importului din Heieh, in mă, păl'area pământului ŞI tradl conuucatorll ofiCIalI al ma
stelaţi' t ă t' f I h· . .. -' t 'tud 'ne pe 1 naturale, condi1ionată de I duim că nu se va produce nici o I sura corespunzătoare ('xpol,tutui ti ilor noastre s r moşeş 1 a-, g larlmn sa la alI 
~are~ geografică şi de structura I pcrturbare în această aproviziona-! nostru, I tă de orice atac străin. 1 fa tă contra ori~ărei propa-

"Pas~~ICă a celor douA ţări ale re cu materiile prime, mărfurile I In acelaşi timp, desyoltare!l l'a·. S'ar putea întftmpla
J 

ca a- : gande demagoglc.e înd!'epta-_ 
r' .' scmifabricate şi mărfurile fabricate, ! porturilor economice ale noastre cu mt'stecul unor anumite forte: te contra statuhll A romun, ce 

~
I(rlcu~tura noastră datoreşte Q_ cari sunt necesare economiei noas- iGnmania, rare e sprijinul prind- straine în viitorul României inu poatf' avea decat un efect 
~:I el di.~ ultimii ani, In mare tre şi pe ca,ri le-am a?us până a· ipal al cchilibr~l~i nostru eco~omic, ~i al ~rdealului s,ă _ fie pr~-: catas~r?fal pe~tru soarta po 

, Puteru de absorhire Q pieţii \cum din ţările Europei centrale, şi ·nu. exluce in mCI un fel menţmerea zentata ca favorabIla noua, ,Pulaţle~ !lla~hlare, 1 P . 
~l'Inane, care s'a distins !n anii mai nădăjduim că şi de aici Incolo Ischimbului nostru de mărfuri' cu minorităţii maghiare din a-I PrImItI DOfnu e II r;m I "Ii Prin preţurU. nu numiri fa- ne vom pute •• pro,;"O"', ". aju- ',.."lelalte 1'''". eeastă Iară, noi inSă ştim (Continuar. n par· -& • 

............... 



Dumineca, 7 !\Iai!~ DU] FRONTUL DE VEST r 
DeslIDftCI.: f!reşUa Alle arUDlrl1N .minOritari maUhi,~ri se SOlidar\ C 

o tânără şi nostimă coni- CU IDtereSUI8, natiunII romane ; CI 

Potrivit articolului 13 diJlI Ziarul nostru poate fi gă· tă intl'ă intr'o farmacie şi in- (Urmare dm pag, l-a). 
Regulamentul Legii pentru' 5it în Capitală la chioşcurile treabă încurcată pe asi3tent. Ministru, asigurar('a că noi, 1 sul rostit la şedinta i dlr 
Înuinţarea FrontuluI Renaş- de ziare. In caz că nu s'ar l'arc ar fi mijlocul ge a lua cetăţeni români de na:tionali, liului Superior al F, nleI 
terli Naţionale, Domnul Pre~ găsi, rugăm pe onol'atul pu- ulei de ricină fără. a-i simti tate maghiară, conştienţi de pentru apăr'area inde[1 pub 
şedinte al Consiliului de Mi- I::lic să J'cclame cazul agen- gustul nepIăc~t. ! .. răspunderea noastră vom fi tei şi integrităţii ţărillPte I 

Informaţiuni 

uiştri, invită pe toţi domni t~el de presă "SERVICIUL - N'aţi vrea s' lttaţi pa- alături de toată suflarea ro-! de orice agresiune diJl se 
membri al Consiliului Supe--; G,AZETELOR" str. Sit. Con· tin loc, până ce .~t'J)escen mânească pentru apărarea: Considerăm că în mo di 
rior Naţional de a lua parte stRntin 2', telefonând la cu d-l farmacist?, IntJ'ebă a~ independenţei !;li integritătii le actuale apărarea h 'nist 
la solemnitatea ce va avea! 3-16-15, pentru a lua măsuri. sistentul galant, '''o statului român, care - ('on- lor României pe baza' r a 
loc în Capitală in dimineata: ~eett Doamna se aşeză. ' .... - - i trar oricăror propagande de nit{tţii Între poporul reel 
zilei de Marţi 9 Mai a. c. I Admlnlstra",e - Pot S[L vă ofer î~tre- I magogice de oriunde s'a l' pro şi maghiar din ţară, r' slă 

Preciziuni cu privire la a- '* timp şi un pahar de hmo· duce - formează azi o ga- principiilor de libel't slă 
ceastă solemnitate vor fi da-l A V I Z nadă? ~ l'anţie serioasă a păcii şi a i egalit~tii de drepturil~r?b 
te domnilor membri ai Con-I Ru v m e on abonatU noş - Va ,multumcsc! ~ 1 inuepenuentei tuturor state- i păcii mterne, formca1trl , 
siliului Superior N?-t~onal în·· Iri e~~ şi Pd-nU· comercianti ,D-l ~sIstE'nt se duse ~far~ j' lor mici din bazinul Dună- numai singura ~ale d. C 

ziua de Luni 8 Mal, mtre o- rit f I l' ul ŞI se 1I1toa1'8e cu un pah.al i rean. mat pentru l'eahzal'ea tcr 
, t I ca ac rec ame n ZIar I}' d~ care cOl11tal ' ~ ,1 ' t ' . f "t a rele 17 şi 18, la Secretana Uit ca dela 101 lei In sus (e vlmona a, pe ~, ~ DeclaraţIa estc s('mnata U<l. eonVlc lUrl erlCl e a 'r:a 

General al Frontului Renaş-: n,?s r1l, iVI i o ehi' o bau cu O placere vadIta. d-ni Ciko VJ)'inc preşedin- l'elor de pe aceste mei SUI 
. d' P 1 t 1 sa nu pr measca ne - - \. ~I t 'cbaY • ..' l' d' d t' t 1 terii National In a a u t tV entru achitare dacă 1.. pOl 111 '. . t(>1e tmeretulUJ c.ato le 111 ar es e ŞI apoI' u c' 

Adunării Deputa.tilor. i n~:r: Ppe verso apli~at un - M~i întârzIe mult d-lIBtlCUl'eşti. Emil HUSZHt', mare pe care l-am pn~PI 
,. " It" b u fi al de 3 lei şi un fal'm~Clst? ~ I membru în Sindicatul Zia- duce indepelldcnţ~i ~i I 

lJI. E. Mlko, membru in Consdwl l H1mbr d sc -1 ti d 2 I I ASIstentul începu să radă l'iş.tilor din România, Szab6 i tătii popoarelor dm B.' . 
S ' '" 1 I 1 C' m ni e 8 •• a e ee. i ' t t . Dă' f t'l rlpel"wl" ,\a/wna, (1 pl'e::en (1 '~~'I ADMINISTRAŢIA ncun a . , Jgtvilll, Bakay Domokos ŞI un' rean ŞI con l'a 1 ri soc 
crelaria/ului General al F,n.:v,. 1/'1.'1-l-A fost numaI un pl'e: alţii. I tri din Ungaria. ExtillLril< 
zeci şi trei de liste de înscriere ,'n I~ text. Limonada pe care aţI: Deasemenea patruspreze- I r{tt mai largă a drer 
F'R.N" ale maghiarilor ~in ~UCll-ll AHAD. _ Gloria joaCă Mi-lbăut:o contin~a ricipa _de ca- !ce gl'UI.JUl'i de grupuri de 1 ~i libertăţilor masselo: ea. 
re,li, membri ai comtlmlătel ma- , ,'~ TI l' st' CU Spor- ;l'e va este atnta fI('urha. 'rrn1l1citori. ag-ricultori şi in~ ghiare Ţară, doritoa~ la 

, 'R" el CUIl In UClI e .. 1 I C '~ ',~ lb ' " se ' .. . v' • pla gJlIIpre dIn 0111ama., d i 0111 ,a se ng<l, ('nI ŞI, t(\1 ('el uali n111101'1 tarI magh1a fratiI' Şl de pace, este [ 
* : lul S~u,dentes:. In .. ve ere~ a- gl':lbi să plece. . ri din Cluj, au trimis el-lui' mai imp1inirea unui:', a 

Frontul Rl'nuşterii N~llion!11c fi cestUl JOC aradanll ~u ~ facut' -:- _Asta-i. curată ncbul1le, prim ministru Armand om i piu constitutional, ci f· in I 
primii, cm'/'I'a de insc~'ler(', a ,II şi fac (azi după amIaza) su· strIga ea ~lll rrag, eu i~t~e- nescu următoarea declaratie:' ză arma cea mai pl!' oi 
m,rmbri a ~ostuilli partId nwgluar fidente prcgătil'i. Jucătorii h~m ~~. s<: şt~u cum, ~a I-O i "Subsemn,atii: miri. mese: I co~tra ll:c~lora cm~i. ir, R' ( 
dIn Banat, 11l {rrlllie cu dl. j~ppor,t manifestă o condiţie fizică dau fldţlOlUlul meu! Iriaşi, muncIt 01'1, ag-ncu!to1'l lprlll. Şovlllisme strame 
(;('::a, fostul prl'ş,'dinle al pa1'luiu[ul, I • ~. • t t ~~ şi intelectuali din Cluj in- 'teresele noastre să Olt 

• : .. .,. ~ " BObl- f· scrlşl in secţIUnea mag lIara lea su e u mag: lam. i satlsfaeătoare ŞI sun cu 0- I .. . '1' ~ I - fI t 1 h" , 
F,~,N, a pp'imil pri!! (~1, Son.I,(l~,' tu ingl'l]Oratl de .intal11.11 ea J logra lee a Frontului 1:lenaştel'.ii ~~- I Al'(~eal cu s_c~~ul de a p 

fn~~l'rlc~('a el :>931 locl~llo/'l de, OI/FI" de m~re pret de MIer~ur,l.. A api'lrut yolulllul V din "Anale- '1 tionale, u~l!lăr1l1d cu JUstIfl~! rezlste~lţa ta :'11. Con_y!~ J 
11a rimcă germewt'J. dl1l BllcU! eşI!, Edll'l::,a Ha va suferI Jlll'l o I d I '1 ] '" l S ' . cată inUrIJorare desfăsul'a- I noastra ferma ('stI' l'a; (' c )~I 10 oglC , organu "OCIC" , ~ .' , 

• schimbare va juca aceia ca- v" . '. v, ' . rea ultImelor evemmente, cu I pe.rtcolul comun, ma 
Acordul comercial pol ono- . . J ',." taiu Romane de Ll'n~elar. I's!llOlo- i onoare ne permitem a ne 80 mea din tarA. trebuie E:\ re a dl!{puS în ClUJ de 'l('tO- 1" . • .• . ., 
slovac încheiat pe baza dau- ~ gicc", : lidariza cu hot:lrîta Dom- gpună cuvântul l'f, eal 

_zei natiunei celei mai fayo- l'ia.. Semnează studii, nole şi di~(,lI(ii: 1 niei y Voyastre ~titu~ine ~xpri- clar şi plr~ ~o~:(lÎre În nial 
. t f t m at Dea!'le- '. .' C, Hăduleseu-Motru: Timl1 şi tic· :mata far echiVOC 111 dIscur- sul solldarltatll coml~lr d rlza e, a os se n. .<. . _ Dna Popa Leontllla, a , . i ~~~a o 

meni s'a sf'mnat şi acordul (reclamat femeia Zsuzska, C:lI,.stm, i S"" b ..... 1 b stele pri 
de cleal'illg 1'ntre cele două li' d 1 1U" d' p:'t N;'colae Petrescu: Psihologia po-I . ar a ourea re : ac] . re n ZIua e mal a 18 < - ,.' , ... 
tări iar în curând se va I d l d . '1' 1 d' p' poarelor primitive. ZIUa de 1 Mal zIUa prlmăveru ŞI rească nu flv('a nici 

, rut e a amICI IU In ta· I "r tit . riec;lrc categorie de me" 
semna acordul turistic, t R;< d l 11 fura' nd haine R. Felix: Dcla o psihologic me· la munCLl, a os ~nu aces a un prl- , t ~'. I ar a a U esc , ' '_ "'" , 'kjul de săI'bălonre a breslelor. lucdit(wI. cra mpar\lta: 

.. 2000' taflz!ca spre o pSiholog Le a IOhlh-1 ' ' , ' p în valoare de leI. ~,,' Din Inalta VOlută rcgească, d, M, el U1 tol felul de sindH::al, L 

AMENINTAT CU :MOAR· .. tatii, .' Ralea, minislrul muncii, aplidlnd, uni advel'sare, I'gE 

TEA. Indivizii Jilovan SINUCIDERE. _ Eri di- St. ZiSSlli<'SCU: Fantazia copilului. . noua Constitutie şi legca breslelor, Breasla devine acum ,TI 
Ioan şi Vckonyi Ludovic, am mineaţă, d-şoara Baba Hcr- Maria Săndu!esr\l: Contribuţii la! a izbutit să ln!ocul:1scă vechile 01'- unitar de organizare, prin tar 
bii lucrători la fabrica '[('X· mina, elevă la 'Institutul Obs problema corelaţiei dintre indicelc (ganizaliuni, sindiealiste, ~e sc Inde, rea la un loc a tuturor 11', le: 
tila, au fost rrclamaţi Poli- Ol'I'fY'I'I'a.l'a~ celalic şi intcligen\ă, părtau de Interesele nationale pen- lor de acclaş {el, cari al: 

tretic AratI, ~ 1· din , " tru a îmbrăţişa uneori interese comune şi aceleaşi OCUpi Rid 
tiei de Tcodor Alexandru Curti ci, a încercat să se sin- bugema Marlllescu: Lectura fete- străine de Iară şi de muncitorimea In noua nşezarc a Statu!}as 
din Piata Luther 3, pentru ucidă, luând cinci pastile de , lor. român('[\sdi, cu noui organizări pe, ratist, breasla devine celui! tice 
faptul că au amenintat cu sublimat. Sinucigaşa a fost I 1. C, Sloira: Contribuţii la melo- ,hază de hreaslă, Încadrate În ma-I Z,I a recruIări,i p,arlament, t I 

moartea fiul său in etate de observată la timp de angaja' da ştiintifică de cunoaştere a indi- ,re-le ('urent de solidarizare naţio-! 1)(' C:1.l"e muncllonmea eS~t tru 
19 ' 11 1 1 a 11'''lall I 'd ]' ă " 1'1 • l' . - f 'v' y... til. să se pronunte asup"', . anI, cu Il me e j (" • tii institutului cari au anun- IVI ua It tu şco ari 01' in Iceu. l1ulu, ('arc ace aZI ta rin \arll ŞI ne ~" II 1 'r" tru 
.' 1" , _ _' ,.. • narll pro} eme or CI tre~. 

DELA BIROUL POPULA- tat medicul de l'Ierviciu. A('E'- I N. Ionescu-Slseştl et LeUl" Copci, da l1<1dcJdea JIl vIItorul el. : ia parte la conducerea t păl 
sta i-a făcut spălături stoma man: Profil mental des parkinsoni- Tmpill'\ilc în nenumărate asocia, I publice. 'Din: 

TIEI ARAD. - Biroul Popu
laţiei Arad, aduce la cunoş
tinţa portarilor, intendenti
lor de casă, etc., că până la 
noui dispoziţ.ii să nu mai 
inainteze cereri pentru elibe
rarea autorizaţiei de funcţio 
nare. 

• 

cale şi ia dat o injectie. Pâ- ens; Iii, carc n~ erau decât asocia(ii: D, M, Ralca, era cel ~la: gill 
nă in prezent starea ei este I. M, Nester, Orientarea profesie- ~erson~le, (~I~ care nu t,rag~m pro· pen~ru a realiza, ac:ast~: ce 
"n i' .. v t re Motivele in-I nală. Partea I-a: Organizare. llt <lec"t callva. muncttol'tmea se ţ;alllzare a muncl(orUneL" 
1 ~r ] 0.1. a oa . S C '.' . ' H'dea ml'rcu in imposibilitate de ritul său Im'g, cunoştint~ ~h 
uClderll nu se cunosc. ~nst. r:e~r~lade: Exphc'l\l~ ~e- :I":::i Împlini rCy('Jl(C'('ăr!le, fiimkă a problemelor muncltorcşt ti 
~ call1smuiui fiZiOlogiC al apreclCrllor fit-nll'(' din acei conducători de mici gostca cu care fi apărat şi ăfl 

Se caută o dacti .. 
lografă 

I • 

sensoriale cantitatiye, după pror. asocialiuni, unni'lreau satisfacerea I tuit atMea dl'eptc revenc ele~ 

Henri Pieron. intel'('selor laI' personale, făcând muncitorilor, 1 d 
Valentin Gab. Jeju: D('xteritalea <\: n interesele larg muncitol'cşti, un. ..CInslirea M uneii", a df • 

s;mjllll motiv de dcmarJogie electo, llrin marea operă li d.lui al'Şl 
Astra Serviciul Social din Ţinu- I b ti' d P 'h 1·'.., t 

J . d y • Y i 1 t 1 ~a ora oru UI e SI o ogle experl l'ală, D(' alHel, desbinată în prea I).'llec"', o fOrn\lllă a\llicată. ree: 
OI upa amiaza n pa aUI T' br ă n ' n 

Artelor Frumoase s'a inau- tu Imlş, pu IC u~ conc_urs pe - mentală al Universităţii din Bucu- Inul!r asociatii, mişcmea muncito-' loare de bine obştesc, () r ne 
• • v I Iru runc~la de dactilografa, in ca- re:şti pe anul 1938. ~~~QQGG poU 

gurat expozltla de arta popu! d.\ S "1' S '1 \ 
~ V A • ree erYlCIUUL OCla, cu saar Dumitru Muster: In marginea u- .,!lo.-msle perJ·c ft'1lllloas.a. 

Iară romana In prezenta mI~ , ă 1 3200 l' L 1 .iS. - , u _. , ~. lunar pan' a el, ocu ur- nui răspuns la o recenzie. 
lllstrului RomaniCJ, d. Rădu~ mează să Iie ocupat cu data de 1 I. M. Nestor: Psihologic şi dile, Citind acest titlu, ne g;î.ndim. de-1 consi{h'l'at ca un anim~lX 

,lescu-Mchedinti, a generalu- sigUl' la marile animale carnh'ore 1 n:1 şj periculos, Datol'lta 1: 
lui Pontus, vice-preşedintele Itlllie 1939. tantism, Răspuns dlui N. Mărginca- ca leii, tigrii, şerpii, cOl'codilii, re- oameni eminenli ~ ca LaI 

. 'ţ' . b 1 ~ A Solicitatoarele urmează a se pre- nu. Ichinii, etc. Numărul oamenilor cari Honald Ross, ele. ştim al 
amICI ICI e g'o-romane. u .' . . t t . b .. . i renta cu actele de stare CIVilă ŞI Numeroase recenzii complectea- 1 cad anual victimele acestor anima- tarul poate servi ca agenl C lod 
aSlsa numeroşI mem rn al I d D' I corpului diplomatic. dovezi de studH, precum şi aIte ză volumul. le este destul e mare. ar totUSI milere a parazitului ma:I

:'Iln.S' 
dovezi despre, aptitudinile in legă-

1 
aceste animale nu sunt atât de pc- piscătura lor lânlarii intfl't 
rlculoase ca ('ele a. căror mărime e h1 În corpul omului, prod1' II 

C inema Seala Arad tură cu practica de birou, la Ins- Cea mai ieftină intre- • prindere de înmormântare invers proporlională cu răul pc ca- gurile. Numărul victimelf, 111 
Cinema~o~,~r~~l if\1m~~Or mari ~ FRATII KLUG re-l căşunează, , i figuri se urcă in fierar:' tiCi 
~ Se consideră că un purece, de' multe mrIioane. Dar şliin:te a 

"ALIBIUL
" Si Dvs!... I ::.a~o~c~~Vg:e~~~j::ţ~~in:r"o~ t'Xel11,Plu, .estle numati j~nantş" dal'lll1a~ inactivă şi al' gă:it"~: păI 

un suspect cu totul nou I Cu 
(rit S'rohelm, Alberl 

Preseon, limu nolt, LoulS 
IOuVel,JurnaJ.3red,6,7'15,9'15 

Duminecă 11"30 matineu 
cu preţ redus 

Prfe mare aDort'm t nu SI pencu os pcn TU om. 1 to· ludlsm un remc{ IU In • , " 
... ve'i avea nevoie de o informa- . .~ 1 en, execu· t-

I ţie de primul rang, .' tuşă acestei mici fiinle datore:ştc preventiv şi curativ chin:~ aJ. 
ti(' din Capitală sau din lumea in· Arad l'elero!l 14 -30 umanitatea ~iuma ('are a făcut ahi- După ComisiunE'a palurt'. b 
I treagă, De aceia e prudent să păs- AE.~~l·nou Teleron 90-2'2 tea 'ravagii in cursul secolelor. In. Societătii Naţiunilor, o C' QI 

I trati adresa Institutului romf\l1esc I secolul al 14-lea, mai bine de un II gmme 4000 de chinină pt" 
de docum('ntare "TOT": Bucure~ti Jucat,- CU .-ncredere I,~ fI' '1 

" 'J;I S ,ert ,<in popula\~a E~lropei ~, mu· ,timpul sez~nulu~ frigUri ~ aJl 

1, str, Sf, Constantin 24 (telefon Loteria de Stat I rit dm cauza "ClUmel negre, 01\ II pentru a lmUI1IZa un 0" ,. 

3,16.1;3), care vii răspunde la orice 1l ll r" le p' p' Xt . t I d'" t Ir Ou 
I ,c(' rm lşr" lira sa 1Il ro- I Jl1!'1 a 11, Iar {len r\l "'h; 

chestiune dacă-i trimiteti mărci COLECT'-'RA OFICIAtA d • P' u~e In corpul omului ha('cil II I ciu· IVI opriu-zis, un gram p:l, 

pentru răspuns şi o modestă taxă Sediul central CLUJ: Regi- mei şobolanului. Luându-se măsuri !grnm 300 dc chinină pe 1 , 

I percepută la fiecare caz în parte, de . hi'gie~ă prin, distrugerea şobo- o săptămână constituesr "l'OltL 
I CorC'li prospecte şi informatii na Maria No. 46. AR -, D: lamlor ŞI a purlCilor. s'a limitat I suficientă, Rccidiyele SUC ltI( 
'gratuite dela adresa de mai sus, 1. Olariu, Str. Brătianu 3. întinderea acestei teribile maladii. in acclaş fel. Nu ;;, m,,'oie Bre 

i _____________ relerindu-vă la ziarul Dys.!... l' r 
Timp ind'hm ... 1 "nlan'l • 10" ,t"atam,nte ,"plim,nta"'. 



Ili 

:: Dumineca, 7 Mai 1939 FRONTUL DE VEST 3 

~~~~~~:;~~~~~~I;~~'F:~~~;~~~~~'~:f~~:~ Nu ~~ lin~!~~~.t~~"._ ~I ,,"~~.n~i~ .~!"a~~ u~~~~i!~,~~,!~~no." 
, dm \ alea J J ~.. N' I 1 C "M 1 I dml d. mllllslrll .UI/tad Ra/cII la' dU7lmlatll sale de fIIII ta, care pal- _. tot ('('efi ce nimeni altul nu se 

în măsură a lamuri Opl' 'a\,ona, a oopcraţlCl, rare e , d I ' f t d t 1 '/ă I . ,~. 'â d' - . dă ' -' h - I ntem '1 SI 1 ~t .' S .. 1 S '1 C . I vCJlIrea -sa c In run ea cpar a- '1" • care se :; lUClllm ... ŞI Care VI~ 9 n Ise sa-I rU/(lsca: o rana t'll-
bl ' • asupra hICI'ăI'\ OI' pro- • a l> aJOI' erVICIU o eIa , 011S1- , "1" , 

rf pll Ica '1' d l' I S .' 1: ' . f ,nH'1111111I1 MllflCH. "' I se pare că nu seazd. ni! pentru suflet. 
, Valea Jijiel C lcshune e 1\1 • upel'lOr .c.conOllllC toate In 01"- ) • . " \' 1 ". I D' C' d 
i,!,le pe 'd \' "1 • î ' • l' I fi {WJ(ldHll mmlc. 'J, mUllslru MIhail Ralca nu a l' Sub amma elm care, cu rag, 
' vorbeşte alfll l' mu t m mall! c aparute Il presa cu a ula O ~ /. i fă t .. / d I t t t ., .' -, -(1'" P' 1 M't 1 se . . . . I d" ă ii. d '\ /'IC/Ul1 ar 1, n p Ulrl e -sa e 1 aş ep a mCI o rugwnmle. Fauă SI. isI' consl ty'u. r1mu uncl or a 
, din IaşI ŞI ~lIcur~~I1.. D lIX l! am l1unle nu eman (a penlru munci/orime intrec cele mai! c!;'tepte solicitări, a dăruit muncilo- 'Ţării, _ pro/elariatul română săr-
l 'nisterul Agl'lcullnrll ŞI ome- autoritatea competintc a decide a. frumo(lse promIsiuni. ce ar fi losl: rimii noastre elemen/rle rcrreulive i llătorit un 1 Maiu, care, poate pen-

r a trimis un delegat, penllr~ SUPI'U oportunitălii acestei vaste filcule. dl/pă care tânjea de aicila vreme, i tru prima dată. a fost al unei ge-
'la şi studia la faţa Iocu UI lucrări. • IY vd' ,,' "1 IV'f • f v d .,' "/ il' fă" t' / . . 1 rce . • d ă 'l nu aua w mmlc Ş! a rl'(w::u -a (llrUl - In U uru e ('tJll(ll(ll e . ncra e !Il l' 111'1 na IOna e ŞI soc!a c. 

stă problemă. C0l1S1deranc Până acum chestiunea se află în 101 _ ială suprema etică pe care 
slă lucrare angajează o seamă stadiul de propuneri şi neaprobate .' i' l " , t ' ~~~ 
,. ..• v., ' . Ş!-O poa e Imp"ne In mlms ru, Fa, 
,!probleme co~ex~: c?masăI'I, m- sau. hotar~~c mcă de l\~tn:sterul tă o etICă prea putin cunoscutd de Dela 15 .... OJ ... ,·n'ra- J-n 
."ifi plantaţlUll! ŞI că depă- AgrICulturII; nu poate deCI fi vor·! > v, 1 tl' ... .li 1, . , . . , •. .'. . .' , guvernUl I e reclI e, 
, cadrul de atrlbullum al ba deeat de Il1Iţ.ahva ŞI actIvItatea I D 1 f t d. .' t II 'h '1 - 1 1 
'J' " . ,. ea llcepu, ,mll1!S/'U 1011 (II VJgo'are nou .Dlers a 
1 • teruilli de Agncultllrl, trc, personală a dclegatuIUl Mmlsleru- R I i d teama de gre (' Ilu I 
" d l ' A . I ... ă . I a ea Ş -a a s .ş ( . 

ţ~ a se lucra de comun acor Ul gI'lcu tunl, inS rc.mat cu stu- I 't 1'" fă t Y le' tI t ., 
: 11 . ',' ",. capI a 1( cu a (. . ace! 9Iwern(H! '1 ren urI or 
';, sumă de mstltulu ca: MlIllS- dlcrea acestei probleme. I cari _ 'ii~d ai Muncii, lllat~ in ' 

,. sens exc/us~lJ ~bst.ract -: nu l!lte-, BUCUHEŞTI. _ Directiu-I nul personal 501,7 Cernăuti~ 
U'I PI t ·"1 CFR IAd lcgeau să fIe ŞI al munc!lorulw, a-: ' O ,,' ă 
,il a a penSII or a ra dică ai OJIULUI, ai SlIfletului şi tIi nea g~nerală CFR a .decIs ca' răşem n ~ m.aI fos~ prev ~ 
B' uervi/or muncitorilor. Incepand dela 15 Mal R. c. să zut Întrucat CIrculatIa pc h-
(lsociatia gene~~lă a pensi) 250-540 ~i după masă la 0-1' Sub re.gi~ul Re~aş,terii Naţiona, se pună in vigoare noul TIia page prin Polonia şi l.l:n-
l~i1or CFR fIlIala Arad,'1 l'a 4 contmue. le, d. minIstru MIhail Ralea, .care I mers al trenurilor valabil pe 1 ~ 
r ea Bihorului No. 11, adu- I Vineri 12 l\Iai' pensionarii! este tit egală măsură un SOCIOlog l' tot timpul sezonului de vară garia în situaţia actua a es-

t · t b '1 . I uuizal şi un filosof plin de subtili- . le întreruptă. la cunoş 1D a mem rlor CFR de la orele 8-1 la No !' " ŞI care prevede fată de cel 
a' "1 1 ~ . I late, a Inteles că de,parlamentul sou I . . _' Actualele trenuri accelera-
t plata penslJ or pe una 1-250 după masă la ora 4. sd fie, cu prisosintă, şi al munci- I a~tual O serIe de schlmhan. . 
:', anul curent, se va fa- , ., I lorilor. I Astfel trenurile accelerate : te 410-407 şi 408-409 carI 
1'· d 1 ~t penSlonarll fost CFR cenad .. [ P bl 'h l' , 1~01' 209' B .;. l~ i t D W 

W 't'.;:1 :' 111 mo u .urma ~r: ,. ro, em~ d~ pSI. o ogle ci:slgllr. ~ ŞI _ dmtre ucure~tl-I Clrc~ a n ,re . ~rmane!';i 1 ... 

1. oi, 11 Mal: penslOnarll C. Restul Sâmbătă dela orele dar ş: neb~n~ll de Importanta pro-I Curtici se transformă în tre- ClUJ pe noua hme Ilva ::\hcă 
r, R. de la orele 8-1 la No. 8 până 1a ora 11. b/('ma SOCiala. nuri rapide purtând numeri- -Vatra Dornei, au fost pre-
~. Devenit sub tirania maşinismului 1 d 91 2.2 T '1 il 't - Y la Cernăuţi 
1: df'Clbia 1Il1 numcll" dint,.'o cifră ano- e e ... , . renUrI e a?ce~ lungI e pana. ,', 
11....... .• . •. . ~. •. .. mmă, - muncitorul avetl n'euoie de lerate 401-402 au fost hml-: Toate trenurIle rapIde ~l 
liPrlmuJ ambasador al teM~~ tate numai intre Bucul'eşti-jaccelerate dintre Bucureşti 
T R A.. 1 A t 11 . L _. Halmeiu, iar -trenurile ac ce- j şi Arad vor circula prin Plo-omanlel a, ena oaugurarea" unII lerate 403-404 numai intre' eşti triaj-Ploeşti vest şi tri. 

~ EX"~, Se anuntă că Joi di- i Bvalcanic~ este garanta sIgn-j ~ăr.iiU S~ il lăcui .... ri Bucureşti-Satu Ma Mee8 

" eaţa a avut loc cu cere-; ra de aparare in comun a IIID pf'ezen.a AI.. S. ~eeeeeeeee 
:l nialu.1 spec,ial pentrl~ a~1- i ~ăcU in acest colt, ~tât de I Regelui. lIn ilO delo moortea lui 0(' fiO!!il 

dorI, remlterca SCl'lSOrl- lmportant al Europel". , r ' , • 

, a 1\.1 S n 1 Ca ,BLCtJHEŞTI. - In prezcn BT'CUI)E~'TI \. . 6 '1 ., 1;" • ~, prm c re ~" .. nege e ... , " . I . u .... ' ~ . - .. ZI, ~\ al stru p,oet, amIha l-a orgarll-
, acreditează pe d. Radu Raspunsul M. S. Rege- ta 1\[, S. Rege!Ul~ a mem?rI-

j 

se împlineşte anul, de cfmd zat în afară de pclerinajul 
: vara, ambasador extraor- lui George al Greciei lor gu.~ernul:l1 ŞI, fI'~nt~şIlor Il0-a părăsit luptătorul şi I dela Ciucea, dOUă parastase: 

a . 1 . t ţ' 1 culturll romaneştI sa mau-. 1 ~. '.. '. l' . . r ŞI p empo enlar a M. S. Regele George a răs- '1 mare E' po('t al patlmn'l1 noa- aZI 6 :\lal ora 12 la- HSCflca 
\' .~ M S R 1 gurat eri "Luna cărţii" in pa I .' pe anga J.. • ege e puns Că ridicarea legaţiilor .. .,., stre: OctaVIan GoO'a. Acela din comuna R1"inari ;;i la vlhonul cărtn dm Piaţa Se- eo ~ < ... ,~ 

" 
rge: . respective la rangul de am- tI' A J t ~ t 1 d I care a purtut cu aleasa tru- mOl'mintele părinţilor poetu-

DJuvara a t t cu na u Ul. ua cuvan 1.1 • f" . l' 
. . ros 1 o -1 basade răspunde desvoltării P. Andrei ministrul Educa- I le ~l cu

w 

Sl~P .Itat~a pe care lui şi mâine 7 ~fai la 11 dim, 
tare in care a spus între. constante a raporturilor de .. T ' ' • 1'" I gen mi sau 1-0 mspIra, nume-
le- tIeI NatIOnale, apOI d. Radu- 1] d 1 :l 1· ~. l·.la Bucureşti în bisE'rica Se. , strânsă colaborare ce unesc, ,1 e (' lan a romamsmu Ul, 
'di 1 1 d lescu-Motru, preşedmtele A-!' 1 f t 1 d' t Va.si.lc , care a a rangu e atât de fericit Grecia şi Ro- . . .. ace a care a os unu m re . 

basada~ a mI·sl·unl'}or dl'plo cademleI, Al. Rosetti, dm par. .. . ] t t I ~ mânia. .. plOncru carI au l,P a pen, I 
Il ti . tea FundaţII]or Culturale Re I . . .. ~ 1 O"DR \ C' t:' ,~ "'}'l' ce respective, este un I "Legate printr'o prietenle ... tru UmflC&l'ea ţăru roma- ~ _~ i. ve anun a ca '-
,1: t de înaltă importanţă! de veacuri Intemeiată pe a- I ~al?, ~o.al1lt~u ~m partea a- I neşti ~ipăstral'ea din Ce în: s'a ţinut o consfeUuire minis 
"t ~ • • " . :,;oclaheI edltonlor, M. Con- . ~ ~ . It' II'" . , d tui 
~l ru ţarde noastre, Iar fInită" de rasă şi o strânsă .', î ce mal stransa a le~diturIlorerta a, examman proee 

• P dIescu preşedmtele Soc, Scr . ..' , . ,v I . 1 .' ~. tru mine, care am trăit comunitate de tradiJte aspi~. . ' dmtre Ardealul robit ŞI pa~ i oehl1ltlv al 1 aspum\U 111 }Il-
li pământul Greciei, acest raţii şi jertfe, Româ~a şi ltonlor" , 1'"... tria mumă, - a rămas în I tanie la propunerile sovieti-

ni t . ~ Tutm OI a le-a raspuns M'I .. . fI 1 ~ i d I 15 :\ 'Te Dease men reprezinta un o- Grecia mândre de trecutul. S . . l'onştunta ŞI su ete e' roma- i ce ea. pI1 1 . .. -
,: giu d· .' I . Regele care, in cuvmte de l' . T' 1 ' ' 't t'll 'estrâns de vre mc de gestunle, lor n'au Încetat 'Il.i nu vor' . . neştI, - scrle lmpu, - 1- i mem conu e, 1 [" . "1 ,. ., ,rară frumuseţe ŞI intelegere'·1 A" : ....~. 1 . 

ce din decursul veaCUri" inceta niciodată să aducă I •• coana vi~ a gandulm lupteI, afaceli stI ame a guvernu Ul 
1 a arătat neceSItatea dm par- . " '1 1 I ţ' t d' ţ" Ha as" 

. ~ţelsp.adelor noastre pe contribuţia lor in slujba pă- tea cetitorilor români de a ŞI a JCrCtfCl pen~r~ Idea u s~ I ~ 'd lnu ăO ?e In a. ," t v
d

'
S I ee Independentii şi li~ cii in colaborarea constantă ~ ..' fI 1 prem. u Imphmrea acestuI, el e e c s a examma 1-

~, VlU I mcurala ŞI ajuta cu su etu . . ,1 1 dl . B k 
;~' a,.... •. Cele patru state ale cu aliaţii din Intelegerea' ,.' ~ 'h' 't' 1 . an de la moartea marelUI no- rursu Ul ec. 'ele rU B . !;il Jn C lP ma CrIa marea 0-
, 1 :: ~lc~mce au me- B.alcani~ă: ~ur~ia şi ~u~osla pcri culturală a tării. r liQ~gQg~Q~QiQi~oa 

'tI'lfl:!~:a:::!::'.~~I:.:a;,.~~~:.: ::I!~~r~~n~.:~: -~-II O singură Clasa ne desparle de 
,~t1't3cutUlui. Ele au prlce- nU ne amenintând pe nimen! JaDonl1 nu fac:e 1 Jl-:e~sitatea de-a eristali- şi necerând nimic dela altii, Darle din nici un H' f Il ,- Iă 

~.PO~~:~ B:ICanilor .În ju·,nu as. pirăm ~~ât,la pace.'.'. gruD ideOlOg. le f.Of(i) ril~trt IDiI u 
, N Iement fix - A făcut uran smcere pen-I. ~ 

r 'l'INEREA PĂCII IN tru M, S. Regele Carol, Mare TOKIO. Se anunta că repre-

l.'.~.R~; UNEI POLITICllle voev.Od şi propăşirea ro~.lzentantUl l\1.inisterU~Ui .. (~e 
, . DEPENDENŢĂ şll mânilor. I Externe a declarat ZIarIştI-
.. NITATE" _ pentru a i ]01' că Japonia nu se găseşte 

:> rodute termenii prin care ~M~..flMo.~"ţ.,~A'! i 1n duşmănie nici cu puteri
,Jonstai Bleu Suve _ LONDRA. Se comunică că le democratice şi nici cu ce~ 

d ran, a M'· d F' 1 R d • i e Curând a t ti- ln1St. e lnanţe a o eZI .. i le totalitare. El a refuzat să . ,carae 6 • • , t t I 

·ln chip atât de iti el mendlOnale a anun a , I comenteze informaţia că un 
ti mag s ra A d b 1 il' ca României. prezentan ugetu n par a' tratat de aliantă ar urma să 

t v A II ,; e .această cale a adevăra- ~en, ca va consacra In anu ! fie încheiat intre Japonia, 
" Paci, Greci f flscal care incepe suma de Germania şi Italia, dar a sub 
It'· a a ost cea· 600 000 li t l' t' '. al care a d t '1 . re s er lUe pen ru 'liniat că Japonia are o 'poli-

I a pl dă tutu· '1 Y -rii ţ" 1 ' 
.. ' 11 blomentele de faţă, nevoI e apara na Iona e. i tică independentă, proprie 

Jllarche v • l' rare tinde să menţină rapor aZa o răspântie 
lI.e~lllUerirl şi îndoeli in~' PARIS. Se anunţă că Contele; turi amicale cu toate puteri-
afionale, un sincer Şi con de Paris, pretendent la tro-I]e străine. 
U cot'la-cot al 1 " . I eeeeeeee~~ 

'. Pute· ce or pa- nul FranteI, a adresat preşe- B Of fl- W d " 
i' II din Intelege ea. , " , " avas a a ca aca ma-
~ r dmtelUl republIceI o SCrIsoa- rea defilare spaniolă va tre. 

Nu uitaţi! 

ReinOiU IDIuriie nentru 

Ilrauerea Clasei a lII·a din 
1_:, 5' ~.':.. t~~ 1- 1 3' l "" .. :... ",\. ~ 'iVi " ;[}' , 

" , 

€oleria de Slat 
'froitoria pentru d I 11.'e prin care cere învoirea hul S.ă sufere o întârziere, a· 
"1 )JOSKOV O 111 n· . I eeasta întârziere nu va trece 
lare re . ITZ, Arad, I de a se angaja in armata I în nici un ~ de data de 
. P ţurl de coneureD ă franceză. 20 Mai. ~Q~QQ~~ 

,r· 
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CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HKI~~~ 

nomtlc romftn(t Si Sfrojo TlIrii 
ARAD.·- Straja Ţării în i mulţi copil şi situaţie mate- Ţinut, pentru a fi sărbăto-

dorinţa de a face cunoscut I dală mai slabă. rite. 

Tineretul străjerese 
judeţul Arad şi 
direa pomilor 

marelui public importanta I Stăruiţi totodată pe lângă Fiind sigure că sunteţi ca 
dă .'. -1 I - t autorităţi, ca acolo unde se I şi noi comandante de cea Plan1drlle din primăvara anuluI ee o mam81 ŞI COPI U W - li d i . , 

. . ~.. ~ poate sa se acor e Ş un. mai mare dranoste pentru AHAD. - In urma hotăririi Co- mul biseridi, apoi precum ŞI natalitaţii cau- e - A fi est într'a. I ~ • • •• 

. .' pr ~llU. w ~ ung I poporul nostru ŞI veţi spnlI~ mandamentului Străjii Ţării, toate (Gard viu) la biserică, 
tAnd pnB toate mIjloacele ~ devar s.traleresc care. ar fac-:: ni initiativa Străjii ',fărU, Vă slolurile de străjeri şi străjerc, au' curtea şcoalci. A dat 
eviden~a pe b.un~le ~~me ŞI mare cInste sto}ulu~ Dv: ŞI: rugăm să Pt!-miţi impreună; sărbătorit. cu tot fastul in primăva- '. militarilor la sădirea pe ŞOllt. 
a le stimula In mgnjuea şi I totodată u~ admIra~bIl miJloc I cu multuminle noastre anU- l'a acestUI an "Ziua sădirii pomi- I de pruni. 
supravegherea creşterii co- '. de _ ~ducaţl~ m~~al~ DPentru, cipate, salutul nostru străje· . lor", când fiecare străjer a sădit I PFCICA 100 diferiti arii 

I stra)erele ŞI stra)erii v. dat: re • SANATATEI '-1 t' . d b 1" , , ' pilului, a hotărit ca mamele ~ f" d v ti t I d' . sc. I ce pu In un pUIet e ar ore sau, parc. 1000 puieţi de diferi1t· U 
I un ca e Ş u că unu In I 'un pom fructifer Acea tă ă I ••• • . eu un număr mare de copii ,. scopurile străjeriei este să Comandanta Leglunei de . . . .. v' • • s ra~ur, de pomI rodlton in gradIni P 
,: A - ~ • a acttvllatu straJereştl, care din an 1" 3 d t li' In viaţă, să fie sărbătorite a· .. Intareasca familia romAnea- Străjere Arad: (ss) FLORICA . ..• el primare nOa ,un e s r l'. I - tn an devme tot mal lIltensa, nu avea ocazia să pună in prat~ 

Bul acesta cu deosebită cins- se;;, t bl OI ..t d l BUCURESCU. ! poate decât să bucUI'C pe oricare noştin\cle de pomicultură. f 
te In a oun e pnmi e e a cetătean român având f d ' 

. stoluri vom alege 2-3 faml- Secretara: (S8) ANA DEM. l l' t t' inl ve ere; BOCSIG, 750 pomi frur.' 
In acest scop, cu concursul li ro u Impor an pe care au pă·' â' 

I cari vor fi recomandate la ŞOREAN. duriJe şi plantaţi unile de pomi ti sale mI. _ . . . " 
Onor. Prefecturel de judeţ, PAIUŞENI 2000 ţ' 
se va afla numele şi adresa • fructiferi in viaţa economică a tă- '.' . ' . pUie I . 

rU noastre, de faptul eă ele eonsti-· 40 pomI fructIferl. tuturor mamelor din Judetul Domnul Pr- ~- - t I 
respecUv, care au mai mult lm-J ..... ~JnJs ru tuiesc un ade,'ărat scut pentru a, PETRlŞ, 500? puieţi sai! 

de 8 copii legitimi in viaţă şi şi orfanul Ilie NJcolau părarca naţională. Străjerii ţărU, I malul Mureşulul ŞI eoaslek 
a căror gospodărie merită să mîmdra Armată a bcrett'lor albe, cu ale dealurilor. 
fie încurajată. Aceste mame Ilie Nicolau ... Numele .ţund ,ţ;m-, lemn in 'oatd frrlmllsetea ei, mic111 bratele 101' tinere au replalltat şi SEPREUŞ, 120 salcâmi pe' Ar, 
vor fi sărbătorite de stoluri- pll1, naiv şi fraged, ca o primdvaril iconar a trimis-o d-Iui Armond Că- anul acesta locurile despădurite. spre Cermei şi Satul-Nou. anu 
le străjereşU în colaborare rrJrtJhl : IÎnrscl1. presedintele consiliului de Cum această pagină străjerească SARRI, 10.000 puieţi sale" IGlde 
eu celelalte autorităţi locale. lIie Nicolau are toate atributele· miniştri; alături de insigna fnaUd; nu urmăreşte decât a releva rap- care 4700 la Gura Râului, .II. 
Mamele cu cei mai mulţi co. s:mpli~iltltij şi ,ale um i.IiWI ii: e 01'-: de o jumătate de metru' şi lot, pe Itele. de.m.ne ale tineretului nostru,: Dealul . TI'est~ei, ~i 300~} I~ linul 
pii, vor fi alese pentru săr- ~an. ŞI e uceniC. Trifreşte undeu~· alât dr laM. llie Nicolau a trImis o 1- ş~ .Dlc1decum a ad~ce l~ude. sau 125 n~cl la clmltJr~l blserl~.ltÎ G 

bătorirea c. va avea loc la Inir un colt de tard, la Arad - ŞI scrisoare, care - fn cuvinte de co- I a critIca, - credem mmerlt să ară- : margmea drumulUI comunal dai 
reşedinţa Ţjnutului. In ziua numele SIII1 ar fi r.ămas, desigllr pil curat şi simplu - exprima dra- \ tăm ~e ~cu~t activitatea câtarva I NADAB, 82 tei in fala bi.. Iafo 
de 7 Iunie, reprezentantele i p.cntru totd~auna prerdl1~ .fn mul-, gostea orfanullli şi ucenic!lhli pen-I st~lurl dm~ J~ldetul Ara~, în ceea ce a primăriei'. lioru: 
Legiunilor vor fi chemate la I trme~ ~nom1Ţld, daci1 .arrprl~ suf/~- I tru ee,i cari all ştiut sll dNI 1<1/"" I pr~"cşle sachr~a al'borJ!or din PI'i'·I' MUHEŞEL, Î.n grădina ' S'o 
Bucureşti, pe cheltuiala Stră! 1~1l!~1 . nor fr fost ?w/ mari (/rcal I Rl'naşlr1"l:'1l natională de aiâta !.re- I mavara acestuI. an. . ţionale 65 buc. pomi fruct:! cor.s, 
jii ',fării. 'tlmrdlfatea numelUI. . ImI' aşieptaut. I Stolul şcoaJel primare din co-I ŞILINDIA, 1000 buieli de f~rm 

Legiunea de Străjere Arad,! Dar ce ~ făcut Ilie. Nicolau? Prin' Gestul fui Ilie Nicofall. u('eniCUII muna: ,p~ digul Cigherului. rdtol 
care organizează sărbători- ce a me,.rta~ p~~l'mrca, pe carI' o orfan dela Arad, este plin dl' rmo- TAUr, fi sădit 4000 puc!i de sal-I GRANICEHI, în grădina, jal 
rea mamelor din judeţul no~ facem as/elzI. arcr? . (ienant MII'. Ilie Nicolau nn eslI' câm în văile formate pe deal prin I pomi frutiferi. !ion! 
slru, a lansat tuturor stolu- Iată: scară de sl'arif, ucenrcul or· dudt unul dintre reprezentantii - scurgera apei din timpul ploHor to- PEHEGlJL-MAHE, 12 cimcutt 
rilor de pe raza Judetului A .. fan .şi-a. Întreb~Iintat, s(lpfămâni. fn~ I modeşti dar plini de simtire romd- l"(nţiale şi a topirii zăpezilor. i CERMEI, in faţa şcoalei .. Ţ." ,dn; 
rad, următoarea circulară: tregl, timpul liber, pentru a Ciopli I ml'1nea,ţci1 - ai generatiei tinere. DIECI, a plantat 5000 salcâmi pe număr de 21 saldimi. CII 

"Straja Ţării doreşte să in- "n /rmn o imagind scumpiI, la cart" 1 Prin mI' NicO/{ll/ II0r/1('şte intregul locurile defrişate. . MADERAT, 8000 salcâmi. va f 
eu.rajeze natalitatea poporu- t~ne: insiHna .,Frontului Renaşterii 1· till/?Ţet al r~rii. . ROVINE. Toate stoIurilc au plan- MACEA, 108 pomi fructifIC ra, j 

lu! român şi de aceea a ho- "li IIIronale . ... Şr acrst tlllerei - rrrmmte, mlln· tat 100 de pomi in parcul comunei, ŞICULA, 158 salcilmi pe f S~". 
tărît să fie sărbătorite toate Pe~tru a sc~lpta (n lemn slmbo~ I citor şi recunoscăior - Îşi tn- iar stolul şcoalei primare nOa 2 a pe lfmgă fântiinile din păşI. per!, 
ma~ele ~are au c~l puţin 8 1111 lImpl'fle. ŞI !ndl/ător .al ac~st~l i dl'eaplă oeh.ii cu infinitd drago~/~ plantat 1600 arbori În pădurea I n~un~I~. La ş~oaIă: 22. ~fr~r 
eopu legItimi în ~at~. Cum 111~lg~e, lire N/('olall •• şI-a lllmlrt. l şi recunoştmţil spre conduCt'fforll "Gheduş". iPICI'SICI, 5 men. In pepmlf de /; 
timpul este prea Inwntat şi no~~! dearândul, ochu asupra bu· I ("ari au dus la tndeplinire, cu atd- INEU, 15.000 puşti de gorun tn I r('plantat 1000 salcâmi. Sb 
majoritatea femeilor sunt I cătl! de, lemn de pe masa de lucru , . pădurea comunei CHEHELUŞ 2~O . pe avio, 
ocupate cu lucrul câmpului, şi-a incordat mu,chU bratului in fa tnte/epclI~ne gr~ndlOsul prog~am BATUŢA, 150 ~alcâmi. Şicllla:Cberel~ş ~i ~~l pu Itnt 
eel mai nimerit lucr'" ar fi' munca migi'lloasd. de reSllrectle natronlliil preconrzat Cl)OCN' 300 d l ă' dl'll-' . . 

.. . ' . . ... ' . ". -' e sa c mi pe ('am in peplDlcră, etc., etc. riIe, ca să se sărbătorească în fie- ·51 ednd rlL'ngna a rdsărrt dm 'de Majestatea Sa Rege7e Carof 11. ams 
eare sat, In cadrul unei ser- ee~eeeeeee~eee~ 
hăd străjereşti mamele mai 
sus amintite, urmând ca să 
se aleagă din tot Judeţul 2.3, 
care eventual vor putea lua 
parte la o serbare pe Ţinut. 

Gloria trebuie să iD~IDgl.::: 

Siolurile 
Cermei, 

Normal, Gloria ar trebui I va putea scăpa. Matc! Pe 

S (01 a re D r' m a re din să invinga căci adversarul' fi disputat cu îndârjiri ·~:ra' 
I · N -d I V·· - ii este inferior. Sportul tre· fiind situaţia precară j de neu SI a ac- II In ce actualmente printr'o cri- batantilor. Un egal edros 

Deollzilrl de prlmj'tlrA 

D I,-na- ad.-v.-Iate . ză generală, tin, ar salva Gloria de gres. 

Vă rugăm pe Dvoastră ca 
să Vă :Interesaţi in comună 
care sunt mamele cu cel pu
tin 8 copii legitimi In viaţă, 
şi să Înaintati un tablou cu CERMEI. - Din activitatea pe 
situaţia lor materială şi no. luna Martie-Aprilie 1939 a StO/IlIIl; 
~opiilor, aceasta până la 10 şcoalei primare din localitate. des
Mai, iar la 14 Mai să aran- prindem următoarele: 1 .. Cooperati
jaţi O şezătoare la stoi inchi- va stolului a inscris nO!Ii membri. 
Dată mamelor românce in 2 A luat fiintif cantina stolului la 
cadrul căreia să sărbătoriţl care iau dejunul 50 de strtljeri. 3. 
pe 2-3 mame. cu cel mai i Pdrintii. aproape a fiecărui străjer 
~ I cflltivd cdnepa in, mod rational. 4. 

'S'a aranjat grădina de zarzal.al a 

Cu toate acestea, arădanii trogradare, fiindcă lI1a;ae~o 
cwi. ridichi, fasole, mazdrp, lItc. nu trebuie să păşească pe te· două matchuri in A; td d 

Străier~i au fnvi1f.at cum se face ,o I ren increzuti pentrucă Spor- ('are trebuie să le câşbEI~ 
răsad~/td caldd ş~ rece. La .stot sa· tul StUdentesc se pricepe de I • v _ . Lui 
orgamz.:t. o grddLnd de florr pe ca-. ă t· ă i h h' I EchIpa paraseşte .t d 

• . . . D mInune SIn. n sa ec 1- d . rmi 
re a IngTlJ~sc ZI cu ZI. easemenea, 1. • .., : Luni seara sub con ( pă . 
acasd la {iecure străjer s'a siIdit o pe e cele mal bune. 1. , ŞJJ 
grt'fdind de flori tn lata locuintei, Dacă Volentir şi Variaşi I dlUl Goanţă. Vor mall. ClI 

Fiecare străjer a sădit câte 2-3 vor - reedita partida dela plasarea şi alţi condu eee 
pomi, iar la şcoali1. 6 pomi pe ca- C1uj, victoria arădani10r nu I si simpatizanţi. 
re-i fngrijeşte cllibul de serviciu, 1" II 

Săptămâna şeoalei. 5. Gr~dinitei de flori i se 
.... di'l toată atentmnea. 6. Se face cu-

La lucru manual, strifjerii au exe
culat diferite lucrllri de gospodifrie 
din foi de pommb, paie, lemn, etc. 
Siolui a luat parte la lucri1rile de 
folos obştetfc din comund. 

strajerilor rifrenia curtii şcolii. 7. Elwe-Ie strd
jere au pre-gt'ftit urmdtoarele mnd
ci1ri: Ochiuri pe pure de cartofi,' Săptămâna dela 1-7 Iunie 

inclusiv este rezervată în in
tregime activităţii străje
Teşti. Fiecare zi este tnchina~ 
tă unei probleme. Ziua 1 loi 
1 Iunie 1939: Zi închinată lo
calităţi. II Vineri 2 Iunie: Zi 
închinată sănătăţii. III Sâm
bătă 3 Iunie: Zi inchinată 
natureL VI Duminecă 4: Iu
nie: Zi închinată bisericii şi 
familiei. V Luni 5 Iunie: Zi 
închinată traditiei, VI Marţi 
6 Iunie: Zi închinată solida
rităţii. VII Miercuri 7 Iunie: 
2iau închinată muncii şi su
lletului străjeresco 

mdmdliguţă cu brdmif, spanac cu • 
ochiuri romdneşti. S'au incondeiat INEU. - I~n sfaTul din localitate 
oud. 8. De Sf- Paşti slri1jerelc şi 
slrdjerii s'au spovedit şi fmpdrtlJşii. 
9, In ziua de Sf. Ggheorghe "trăje
rii au depus "Fi1gdduinta" şi ,,1.1'
mămdntul" .. etc. 

• 

s'a constituit cooperativa stolului,o 
iar dela 1 Mai a. c. functioneazif 
cantina la care iau dejunul 50 de 
eleui strdjeri mai sdraci şi debili. 

NA.DLAC-Vll. - Stolul şcoalei Cetiti 
primare din N ădlac-Vii, dc sub con- • 

ducerea d-lui cdt străjer C. Boen- şt răspândiţi 
giu, a executat următoarele lu- F 
crdri: Fiecare strdier şÎ-a aranjat rontul de Vest 
o micd grddind de zarzavat şi legll-I 
me unde a semi1nat: usturoiu, mor~ 

RldlcArlle de pavilloa. Curs de pregAti 
ne Naţionale din Judeţ cemandaDţllor 

ARAD A t V ··D . ă 7 M . centurll 
.. - . s aZI, ummec .. al I ARA.D. _ Joi 11 Mai c. ~. 

l'. in JudeţUl nOstru se vor ndlca 3 d d h'd /<l VI 
încă două Pavilioane Nalionale, ca- .. m. s~ va .. esc r e'

ll 
~tle 

re alături de celelalte să fâlfâic ,MOIse ~lc~ară, sedrr [ .. Jugo 
Pentru totdeauna şi p . .. de Sfri1]erl, cllrsul de p . bI'e; 

e vecie aICI, d t·f d I ii 1, 
in apropierea f r 'C I d ~ comun an ,or l' cen ur .. rOm, 

ron lerel. ee 011<1 t' . . 1'" "'Iălorl' 
drapele \"01' f'l r' ţ't .. l' Icrpa mar mu 1 ,nv", Tom s ID IeşI rlc Icate. . ari 
cu tot fastul cuvenit acestor cere. frson de.la. şcoalele prim "F 

cundare dm Arad. ş: ti 
moniale străjereşti, tn comun(')e ro- '1 

Cursllrile vor avea lot cari 
măneşti Cuvin şi Seleuş. Stolul şcoa- ori pe săptilmând, dupJ G~1'1 
Ici primare din Cuvin este condus Pentru pro{esoare şi l!ll 'con! 
de dL lnv. cdt străjer N. Şiclovan, cursul comandanlelor de CI'; aşC2 
iar stolul şcoalei primare din Se- inceput fa liceul de fele "EI<: eCOI 
leuş are de comandant pe dl. tnv. ba Birta". sediul Legiunei ~ . noa 
Jugu Dimitrie. Asupra serbărilor de jcre Arad. Şi la acest curs. A 
astăzi din cele două comune vom pă numai membrele corpul, . \'~d 
reveni in numărul viitor.' 1 t' d' 1 d 

1(" rn Ilra . pa~ ------n ..... --... ~-... -.-.... -.-------------------------1 gerl 
trc( 
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