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!k(UnoilştefCft bfesltlor I G eGO de t'-' $ . rlJa cea " ID" al 
Comisiunea de legisla/ie civili1, lege pentru recunoaşterea Bresl,~"l 

comercială şi penală a Adunăni ler, infiintarea Consiliulll! Naliowll i ŞcolJle şl·au deschis in to~ nală, siguranţa ţării S9 rea- Este singura predică a zi· 
Deputatilor, impreuncl cu Comisiu-! al Breslehr şi org'lniZare1 Camere: ată tara uşile de cultură şi zimă pe umerii bărbaţilor în lei de azi care se cuvine să 
nea de legislatie civilă, comercială lor profesionale" i educaţie a tineretului român. ~ârstă - şi care, chemati, se adreseze, ca un imperativ 
fi penală a Senatului, s'au inlrunit La discuţia generalCI a"l l!lat w·' SolemnităUle care au infra- s'au prezentat Intru paza ho· national, tineretului romi-
la 12 Septembrie a, c, ora 10 dimÎ-" t:ântul D-nii: dep[lfal 1. Cc:nstan/ru; musaţat deschiderea cursn· tarelor noastre sfinte, cu elan nesc. 
Reala In sala V-a a Adunării Depu- de,putal 1911al lJartha; seno.lor 1 N!s rilor au fost marcate cu un şi cu o promptitudine demne Nu ştim noi ce aduc zilele 
talilor, sub preşedinţia D-Iui C. IrI'; deputat Lazăr Dân.sol'("anu; se- i entuziasm indescriptibil. Ti- de eroismul celor care au de mâine: vijelie san sigu
Sioicescu, Redorlll Universităţii din naior C. C, Braesku şi doulat Ef- neretul şcolar hodinit şi : murit, jerUindu·se in tot ranţă. Şi orice ar veni - ne-
Bucureşti, preşednle al Comisiunil t' " Gl J, : plin de o 'viaţă proaspătă,' cursul Istoriei Neamului. 'amul nostru din faşă trebue 

" \' linIe lerman, Iii h V t t Vd "1 D iit I "t I d SenatuluI" "v ' 1: Ş ·a n ama s ra ann e ar, v oru, Vll oru e pregătit pentru oricare din 
, Comisiunile Adunării Deputati/or! D!sculla grner'llil a c'lltirnuat .n trupului şi ale spiritului din mărire şI de glorie al ţării, îm.prejurări. " 

, ii Senatului au continuai dIscutia' şedinţa de Miercuri 13 Scptembr;"e nou şi cu aceeaşi vigoare aparţine intreg acestui mine Prima lecţIe şi cea din ur-
generalil fnc!'put, a proectului de I G. C, ;c . plină do voie bună, la munca dru tineret de astăzi, pe care mă a şcolilor care s'au des • 

.... 1fVI~1IW'M';fWW'- ~ unui nou an şcolar. grija M. S. Regelui Carol al chis in această toamnă În 
~~~ee..)001 Cu toată adinca răscruce II-lea I·a înregimentat în ca- volburată, se va cuveni a fi 

i , r.J.-nJ.-şle a ~ăr.f-i iY Il~ care se află invrăjbite as· fi.rd~ c.dd ~ai inn~lte şc0!i aceea a cultului eroilor care L" .JJIL.IiI.. 1 tazi alte neamuri, tineretul d~ dlscipli?-a morala şi fizl' au luptat şi au murit pentru 
: ş~olilor româneşti de pretu: ca: ~i,raJer~a. ţ ,mărirea patriei. 

Ţara îşi continuă vrednicia ei In· plimbă haotic la răspântii d(' uliţă bndeni ~ manifest~t aCeeaşI NICIod.ata poate ca as.ă?! In sufletul oricărui tânăr 
tr'Q atmosferă de lirustc, care se . , • , • rd constanta şi proaspată - do- profesorii n'au avut o menI' 1, I . d 

ş! S au concentrat "ntr o .nco are,' rlnJă de cultră şi perfecţto- re mci. însemnată şi mal să se aşeze temeinic deI~. a 
lraduce printi'un Îndoit elort in d t B 1 D ă t J-e a creea n azmu un rean Şi nare In ale educatiei patrio. grea totdeodată. Tineretul, ertiă şi dragoste de ţara. domeniul producţiei şi al capacită-

11'" d ed " ă S l in Răsăritul Europei puternică for- tice - in credinţa faţă de care le stă in faţă·le trebuie Il Ţara noastră a ajuns mare I e r resare econom\(, oap~' • A 

le de cafenea şi toată gama ştiri- ţă a progresului şi a securităţii. i N ea~ şi Tron, ~ietrlle de te- CImentat sufleteşte mtru dra prin eroi şi va rămâne aşa 
~ ,lor fanleziste se isbesc de o puter- r O asUeI de ţară nu poate fi de- melte ale zidini sufletului !,ostea de Neam şi. de Dinas- prin acelaş sfânt erolsm al 

, 11 .. ă " ă" , 1:' "" ,acelor cari formează viitorul tie, pentru determmnraa ce.. . 
" mc" cOnşlllll\ a senozlt' ţII Şl (e, eat hmşlită tn faţa rvemmentelor. fYrii t lei ai d . i l"tvl-I. generaţHlor de acum şi a ce-

splrtlul robust al disci linei ca :1-' • "ta noas re. m eCIS ve rea 1 a,... su 
b" , P',~' ,ol'eat de dramateear fi comunicate 1 Astăzi in ceasurile aces. fleteşti: eroismul Iubirea lor care vor veni. 

I IIă să parahzeze prompt orice In·, .," , • ~ 
CI, d 1 lb 1 l' ,le ce Vin de pe frontUl"le behge- tea de aspră criză Internatlo de românism până til Jertfa. SECUNDUS creare e a u ura ca mu ŞI seUl· , " , " , r ' 
n~talea obştească, 'i rantllor. Suntc":, cu priVIrile atente I ~eeeeee~~~~e~ t')8 

. tâ~;le~t~~(ie!~C!at:~ a:vel~~~!,::~: ~~:n~:ş;; 1:~~:i1;Pd~I;~lot~~~;e~ d:: Ori-IIDlar" ':1-, nurA In Imnr"lurArl-' nr"l~ 
, c~ numărul se leduce la o dlstrl- a fI, in pnmul rand, tn slUjba mte- .... u":' Il U II ~ U Il"" 

hUtle necesarx Nopţi' F~ t oa a I 
, "..., 1 ur un se, i rcselor noastre proprii. Liniştea şi 

1 lUI CaragIale ŞI că frământarea: '" , Temeiul pozitleJ de neutralItate a RomânIei 
eroilor dl"n faţa 1 h stăpâmrea de sine este erOlsmul mese OI' cu sc war· i . 
Iz, rlm!\ne la aspectul i1ariat ali cel mai fecund al unui popor; mo- Atitudinea României fată' tul istoric. Dar nu ne-a stat nurnăratele jertefe de sânge 

'b'l' i ' de conflictul armat care se cu nimic in putere să inlătll- ale generaţiilor de pOnă la. 1I1JO~, pl'OfeSlOnişli ai taifatului. Oa· '1' llzarea tuturor energiilor" ntro ," • u . 
mena c~ rosturi şi cu preocup1.ri-, tonştienţă hărnirie pe câmpuri şi desfăşoară intr 0. regIUni e. lU1- ră mcauze, ca.re, in clUda do- mre. 

u'. le rreatlei rn câmpul mllr:cii işi. 'd li • I port-antă a contmentu UI, li rinţei de pace nutrită de po· i Datoria sacră a ceasului de 
, ., JD UZine, eSli'am ma sgur decl.lt f t b' "t,V f pulat'un'le statelor I'ntere f ă ' , tăd de treburi şi sunt cu totul stră- os me preclza a, con orm 1 1, , _ ~ aţ', care este de a ne apăra, 

, mi de i ţ' '1 J arce gândurle vrăşmaşe. intereselor noastre nationa- sate, nu şI-au mal putut gaSI impotriva oricui in incorda. nven la svonurl or, n J-ro· , , , ".' , ' , Al' 
lincie, lumea n'a vămUlt nimic din Iar, astăzi, se ştie pretitundeni le ~l poht~~l1 statol'mce tn dup~ cum s'a întam~ at" re- rea vointei supreme, hotare-
planurile şi initiativele t'i construa. că in România domneşte calmul, slUjba păcu, me~huţ, decât in desI anţUl rea le, o vo mîndeplini, dacă pl'i-
tive, In mijlocul satelor, totul ';e avântul muncii şi paza vigilen\ă tn Evident, s'al1 dat indicati· I acsţlUn~1 armate. t- '} mejdia s'ar arăta vreodată. 
desr~ ". d' .. U' • of'cl'ale Guvernul cal'e! erVIm pacea 1n vremun e In colo ne vedem 11'nI' 'It'l'tl' de ~şoar;t In con I'lile flormAlu- jl'rul patrimoniului naţional nI I . , 1 d tă ' d ' . , ,~ 
lui şi plugatile se infig adânc in \a-I ' 'an~ajează responsabil ţara, gre ee. as ZI" pe vcare • estl- llospodăria noastră, care tra-
rini pentru seItlănăt;u'ile de toa-lee~ a definit poziţia pe rare ne nul ar .fl t::ebUlt sa le cruţe tue să ajungă a cunofl.';\te, to 

, mnfi. _. _. situăm. j Europ~I at~t de ince)'cate: < tara ce trudeşte din greu, şi 
AlIlreplenoril' alal'm" au fost p _ O Inltiatlvl patriOtiCa Dar atitud, inea oficialA co- S~rvIm ŞI idea~ul de VIaţă din toate păturile sociale, 

ti u I -t -1 b I . naţIOnală al unUl popor de t ţă 'i . 1 ştia punct cu un siflj:ill!' comunÎt'at ~ OCUI ori or u gara respunde intru totul 8enti~ 120 milioane oameni aspira- p~n dru ram n prlmu 
.' saluta~ ~l. SubsecrdariRtHlui de Slat I din comuna Sarimurat ~~ntului gen~ral al popula- tiHe lui legitime de ~iată mai ran., . 

al Poh\lel Naţiunea cu instinctul ei tle1. Intre regImul de con du- "tă .. '1' t" 1" UrmărIm cu inCI edere re-
ă 11' , Un număr de 27 locuitori din sa' • i t- t organIza, mal ('IV] Iza:~ Ş 

s ~ t03, a inţeles repede pe spatele j. , , • cere ŞIv t~ră s'a vAdIt Ş In m mai prosperă, pe teritoriul zultatele pe care trebue să 
tUl se contabilitead istelia veştilor 'I tul SarI murat, comuna Vladlmlre· prejurarlle de faţă acordul d f' ·t" t b'l't t- t 'le dea această eră a r'enas-i . , .. " ' A , e lnl IV Bal 1 In re gram- ' 
!na (~at măsurilor guvenului tontă Şti, sub iniţiativa lOCUitorilor de o· ce} mai d~~Rvnrşlt. In a~em~- ţele sale fireşti, sfinţi.t de ne- terii naţionale, 

e~cltalea. riginâ bulgarA şi anume fraţii Be. nea. condlţmni, avem cerf~- eeeeeeeeeeeeeee~&fteeMe&M08ee8ee~ 
,$1 nu e 1) linişte de aparenţe. Ea chiaroff, au colectat suma de lei tudm~a că vom trece cu b~-

~I are temeiurile in tsă~i structura r: .. ne prm "ălmăşagul evem-
1TJ0rală .. " 12750 pentru fondul inzestrărn ar- mentelor în aeteptarea ace-. a ţărll. Socletalea Iloastl'K a , ,'J- Comunicatul Subseeretarlatului 

de Stat al Politiei trec~t ,printr'o transfOrmaTE. epoca- l~a~eIJ pe care a~ depus~o sub re· lei zile binecu,v~ntat,~ p~ntru 
Iă ŞI,S a adaptat unor cnnc-epţii noui clplsa No, 1210 dm 3 Iulie 1939, Ia s?arta .0!l1ehlrli CIVIlIzate, 
de 'laţă, care a tnchegat~o intr'o Banca Naţională, cu destinalia mi cand sp~rltul .de fnteleger.e Subsecretariatul de Stat ali Toti acei care se indelctni-
OSlll023 de nesdruncinilt. La desti- nisterului Inzestrării Naţionale, tntr~ totI va trmmfa, tn zorIi Poliţiei aduce la cunoştinţa: cesc cu ştiri false vor fi iden 
nul ' , uneI ere de pace, de refacere publică că diverşi indivizi,' tificaţi, urmăriţi, arestati, ur 

el nu mai veghe!\1.l controvcr- La aceastll colectă au luat parte şi de avânt către progresul â 
sele de "'dl'nl"oar", el .. • Armul're " d 12 b 1.. " 8 1 " " CI' VI') I·zat .... r. it'esponsabili, răspândesc tot i m nd să suporte rigorile te:..-. Ir v el <, ~ un numttr e U~Ilr1, urCl Şl U felul de ştiri fanteziste ce au 'gii. -
.tr~njn~ toMa element.\!le de cum- 7 români din salul Sarimurat. Este bine chibzuită atitu- darul să alarmeze. 1 Cetăţenii cu dor şi drag de 

panlre Istol"ic1i. Siguranţa statului Se remarci iniţiativa frumoasl a dinea României, şi işi are te-I Cetăţenii patrioţi şi con- I ţară iunt rugaţi să, ajute au 
nu hlai face obiectul urlOr tMrii fraţilor Bechiaroff de originl1 bul: meiul intr'~ apre~iere serioa, ştienţi, suntA rug.ati să nu: de!1 toritătile politieneşti, in a
Confuze, ci este asigurot1t de o for. gari, cari au fost Iniţiatorii acestui să asupra sIt~aţi~l, 'crezare decat Illform~tlUm- cest scop, tixând şi denun~ 
tifica.re suf! t " • Nu suntem mdlferemţi faţă 101: cuprinse in comumcatele I tA d '" , 
, , e easc~ şi Inaletlală por~ fO'nd ,i care au' depus 8uma de lei de sacrificiile de vieti care se Preşedinţiei de Consiliu. I an polIţIeI cu curaj patrio-

nltă dm Suprema ,,"oinţil ~l grija a 1500. Iltstul • contribuit cu 20-100 fac pe două fronturi de atâ-' Guvernul ţării nu are ni. I tic pe cei care sunt in acea.-
Suveranului. Aspiraţiile nu se Olai lei. tea. ori !nsâna-erate tn trecu- mic de ascuns cetătenilor ei. stă vină. 
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li" ~ ţ<18 ~ j~l A XI M E ill E D 1 ~ A ~!~ E N T Eia) An. o rm a i l.IDI Vai dc lu,ma, unde c'inii ,.nl! ln numero"e mn,i noi consule- Chm.",a, bun'oM', exlras; ~~ 
D Armand Călinescu Pre~ ci, este in pliwl afirmare, în toată: apuca ti a roade oase. răm ca spontan un fapt care de- tru prIma oară in 1820 de Pe~. Pâni6 

şe":ntele Consiliului d~ Mi~ domeniile cari pol interesa asWzi ',' (V. Alexandri). parte dc-a fi simplu este: ~impot: şi Caventou din, coaja c~inC~iL' laasl 
!.La rivă, rezultatul observaţlumlor Şi dcvCl1lt un medIcament mdl~Jlt:i, in mştri, a primit următoarea lumea", i, v ~ • , Y b'l 

' . P dlsul d mant ar fI experientelor durând de ani, ca sa 1. .. II, a ' telegramă: ! lnfdlişâlld loald istoria romal1('!l-: ~ra ~ p~ < ~. .. Ş' . t t t 
P~este cinci mii de credin' scă, revista egipteană se ocupă. in l'ealI.zat atunCI cand parmtll nu spunem de secole. Aceasta c:;tc 1 totUŞi au eXIs,a ~InP de",,~ia 

" f t td t 'n ri iar co cazul pentru divcl'se mcdicamente, îndoeli asupra acţlunel curath, ti~ cl"oşi catolici, români, unga- tre altele, de Dobrogea. al cămi, a~·., l O . eauna 1 e , - " . D .. ţ d 
. . ,Numeroase remedii sunt atM de Chlllll1el. ar ştun a m~ ernă, ~nlij 

rl, slovaci, venind în peler~-: trecut şi suflet le consideră p~n//'u, pUI veşnIC mICI. i universal răsp[indite, încât sunt monstrat că accst medicamenl,CăI~ 
najiu pentru cinstirea Mal- totdeauna legate de ta.ra romanca- i (V. Hugo). considerate ca medicamcnte fami- ':critabilă binefacere pcntru ţccm, 
cii DomnulUI" din Saniob la 8 , scd. 1" I , 

I liarc. Illre.. ~ C 8 Septemvrie, au înălţat IU- Rf'ldsta egipieană Încheie adiel)-- i Cine (şi m. un,ceşte ogorul ,său". ;:U , ':< Ct·, i 1 
I - i :'Iledicamentelc pot fi de ongllli:l lImna are n speCIa o t Ptf~ ga

V 
CI' um" fierbinH pentru EX-11fll cu aceste cOl1statări: "pe pie-:, fC ]wote gandl să facă altUIa .rau. , IV E' t \V i con bate ' 

i.L C ) 'minerală, vegetală sau anima a. < - unpo: an a n Y 1 ':ea pal,- Jar 1, 
eelenţa Voastră spre a pu~ trele hotarelor sale, poporul româ- i ( Icero. fcctele lor sunt foarte variate şi dc- mulul, pentru~a ea acţ~onează r

il tea duce la bun sfârşit opera! nesc a incheiat un pact. Acel de a • 'jlind de frlul cum au fost prepara- rect asupra mlcroorgamsmelor. jarla 
pentru salvgardarea intere~ I' le p(lstra pentru totdeauna sau de l' Trebue să roşlm când să~ te şi ÎntrcLuintate, şi de parlea cor In cursul acceselor de febră n, Ik'a I 

8elor vitale ale patriei. a muri lup/ând pentru ele". v2i'şim o gl'eşeaIă, dar nu i pului cu care medicamentele au desc g~o,fiulelc roşii a~e sân~ek ~:d 
(ss) Abatele Iosif POpfl. I I când o îndreptăm. I fost puse În cont ac!. Valoarea ce se' > ComlSlUnca pal~dl~m~llul: dlill 

• I • I (Rousseau). 'atribuc medicamentelor, în scnsul langă Societatea NaţlUlUlor î: It CII 
Numdrul ultim din 9 Sep/emurif. Sub auspiciile Subsecretariatului i~I';_"""J~'4"_"~v.:;.Rt ... ",;,./O;,;<;~./~ i (lhi~nuit al cuvântului, a variat mult mandă, ca profilaxie, o doză, uliu. 

al marei reviste .. Echos·', care apa- de Stat al Propagandei va avea loc : ~ i! în ~ursul timpurilor, In Evul mediu, că de ogramc 400 miligrame d; de I 

re la Cairo, în limba francezi1, ron la Cairo (Egipt), o conferintă a: ~~ r~Y~Jti h3tIH de ~3;B3re7 I prescriptia unui medicament era În- 'nină pe zi în tot timpul sezo: ~ Iiu 
Sacr'" un lung reporlagiu tării ~i d nei J Botez asupra Sufletului şi 1, soţ'ltă de tot felul de recomandaţii, J)aludismului. Ca tratament, t thib ~'. , : '.. ., -.' .. ," :: R,;. uu n('g];jtlti cont' (·Iullor la ' 
marmel romaneşll, cu prileJul V/ZI- Artei Româneşti. ;' zi. A!StI.,) H:(i fi !i;lll\i ]1: CIFEmt i ca, de exemplu, aceia de a-l lua în- : de un gram până la un gram , 
iei făcu(et in Egipt, de bricul-şClJo1- Conferinta e însoţită de numeroa : 3 cu f:venlu~I('le ('fi~ti:(uri şi cu ! tr'o noapte cu lună, cu fala Întoar- miligram~ dc chi~i~lă pe zi, l[ttoCI 

lă "MIRCEA". se proectiuni şi face parte din ci- lJfC'!l,l lor di: ilurd), Vl1 ati/p.- ~. să SDI'C Orit'nl. Omul modern nu dt' 5-7 Zile e sufiCientă, iIIrlni 
Articolll'l se intituleal'i1 O N cIu de manifestări de propagandă ,~ saU fj(IUQ eli În~redefe A npxnţi I ii, aidl~ue, b.iJll'ÎI,l\eles. Ilic,i o . impor,- '1 E ,impOSibil să dăm, lista tu:,', 'nIlrt 

" Q- m< rei ppntru 1'es>lUns, _ ' r-
tune fn mare" şi precizează că (1sl- I","fllni7a!e de Subsecretariatul Pro i STf.FiU4 ro' R K U 8 lan\ă copilarllior descrise, CI adml- : medicamentelor pecan le cu 
fel trebue considerată România ca pagandei, pentru cât mai buna cu-! L wa I il il i te că actiunea medicamentului e a- tem. Dar un singur lucru e.: ~ 
re, "sub egida M, S, Regelui Cli un Iloaştere peste hotare a ţării 1l03-' Ă RAD Bul. Reg FQ~Ăinrl.nd 38 g; n'ta ('arC' vindecă o hoală sau uşu- chinina ocupă intre toate rot: ~~ 

d ' t' . . h ' tre. 1. "'" : ·,· ... ;lza' o suferinţă. . Incntde locul principal (122), j./ guvern e oamem l11er, ŞI arn:- s ~9~~v 

~-------------------------------~_._ .. - ""-.... P"'--..r.a-.. __ ~ __ .. -q_ .... - .... -- -----------------------tI!nil 
Pentru uniforme scolare sursa cea mai amna Muzsay, Arad '1i--0-YI5 de 

Celtru Tel. 1~·;~~ 
• __ -....-...r~ ______ .. __., _____ :L.r ..... "____...-__ ...:o:":tIt~ •. ..--______ • _____________ .._ __ -------~.--~--------------------------... ten 

Ger-IDUI);ll satislăcuiă 
de atitudi.nea Iărilor 
neu.rale 

A'~ipj 

R(~mâlleşti 

")Q~~~~~~XM~~~~QQeQi(iKl~~~~~~~~~~il!·lto: 1 ~OQQ __ ~_ '_~ __ 

I 
Sub regimul renaşterii na- '1:,1° 

ţionale tânăra aviaţie româ-
Cu ce mal'e salisfac\Îe s'a l~~t cu-! a ţăril?r ~mi.ntite pentru respccta-! nească a căpătat un av~nt c~ 

noştintă la Berlin dc declara\lllc de : rea atIludmel lor neutra le a pro-', re a intrecut cele mal OptI
neutralitate a numeroaselor \ări. ASl': yocat o vie satisfactie. Se arată, Imi Rte aşteptări. : 8 
menea decIaratiuni au fost date' că ţările ncutrale. sunt ast~zi o, pu-j Nu ne referim acum la a- ~ 
Intre altele de Finnlanda, Danemar tere cu mult mal mare ŞI m~1 so- ! viaţia militară care a avut ~ $ 
ca, Olanda, Belgia şi Elveţia, şi lidară, decât era cazul tn timpul întotdeauna înaltul sprijin 
mai este de aşteptat că şi alte ţări ~ războiului mondial. Nu se face lli- : al Suveranului, ajungând as 
îşi vor exprima deasemcnea voinţa ci o obiccpune faţă de existenta 3- : tăzi O organizatie modernă, 1 

lor de rămâne neulrale, Aşa de e· ! cestei putcri. ci se consideră ca un I dotată cu materialul cel mai 
xemplu s'a lansat din Beograd YC- 'factor pretios de o importanţă ge- I nou şi cu sburători ce stâr-
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• 
stea despre o inţelegere între Ju-l nerală. Această atitudine pozitivă; nese admiratia tuturora. i 
goslavia, România şj Bulgaria, ca-' a Germaniei fală de lumea ţărilor 1 Vrem să subliniem astăzi i ~~,.,M~W)i1:"JeifH!~~M~~M!I84!~5eeete1~M~!t6MICM~1ef 
ri vor păstra neutralitate absolută neutra le s'a mai accentuat deja cu • marea importanţă politico-e- g 

rată rle conflictul marilor puteri. j mult mai inainte. Ea işi găsea !'X-' conomică a noului acord a- Ill1puternl· CI' tu'l l~ 
i~ 

La Beograd se socoteşte că şi r.re-! presia, cum se remarcă la Berlin, viatic cu Franta prin care 
eia va adera la această inţelegere: in asigurări solemne şi fără nici o România exploatează linia 

şi se vorbeşte in această legătură: rezerv li şi nu in ultimul rând şi In I aeriană dela Marea Neagră 1,'1 GermaneI· dl" n Roma"" nl' "'Iri 
despre un "bloc neutral in Europa: faptul, că conducerea statului ger- 'la Mediterana, având ca pun, 11" 

~udestid\" care s'a cristalizat de 1 man nu întreprindea niciodată in- i cte comerciale: Constanţa-- I • 

facto, fări'( să fi fost premers de: ecrcarea cea mai mică, de a in-: Paris-Marsilia. 1, Imputernicitul Pcrmanent al cool D.I prim ministru Călinescu ,! " 

tratative speciale. I fluenta tăril~, neutral,e prin ofel'~a \ Intr'adevăr, campania na-; munităţii Germane din România, municat deascmcnea, că în,. 
Tădle blocului nordic au expus: unor garanţn nedorite sau prm: tional:1. "Lare8'\ care are in: d-l dr. Hans Hcdrich, a fost primit I germane vor putea fi adrnl~. 

deja în protocolul din 27 Mai 19~8, alte mijloace t~ ,sell~ul ader~rii de, prezent ~n funcţiune lin~a, Miercuri 30 August, în audienţă de! elevi români cu incuviinţam ; 
principiile practice pentru execu-: par!ea Germ~n~el, DIn contra se a- . BucureştI-Cons~anta, prI.n ! către domnul Armand Călinescu, I nistcrului Educatiei Naţionale, 
tarca si asigurarea atitudinCÎ lor: rata că pU.bll:ltatea .g?rmană de, recenta convenţIe dela parIs; preşedintele Consiliului de Miniştri. D-I prim ministru Că!incsc,,, 
neutrale. Acum aceste regulc de! repetate 01'1 şI-a dat sIlmta de a In va face legătura aerIană din~! D-I dr. Hedrich a prezentat d-Iui pus în vedere că guvernul va! 
neutralitate SllIlt transpuse tn vi· tiiri ace~te 1ări In vointa lor de a 1 tre Mediterana apuseană ŞI, preşedinte al Consiliului chestiuni- înţelegere şi pentru alte cbn ISI 
goare din pnl'tea acestor ţări. Si rămâne neutral!.". La Inceputul con- Orient, având o nouă preIUn-[IC urgcnte şi doleanţele minorităţii II . t V 1 ţ' şi 
guvernele Belgiei şi a Olandei si- f1ictulni. cercurile politice la Berl~n gire Paris-Marsilia. germane. D-l preşedinte a chemat, C('-ŞI aş eapta so u 10~larca ritn 
au precizat pretentiile, pe care le: se exprImă In sensul eli G~~anI3.1 Odat ă cu afirmarea avia- I .Joi, la sine pe d-l dr. Hedrich şi nh a~. fost discutate Hl aceste ~Găr 
deduc din neutralitatea lor. In de-! are deplină Incredere fn 100alItat~ I ţiei militare, aripile române- ~ i-a comunicat că au fost aprobate, vorbIrI. , in 
daraliile lor oficiale se interzice i ţărilor neutrale şi tn v,ointa. lo~ fer şt.i se vor af~rma' şi in ?,ome-; de acord cu dl Petre Andrei, mini- In chestiunea doleanţelor'~ p 
in mod explici beligenn\iIor de a' mă, de a se opune orlcl!rel mlc~e- nlUI comerCIal, aproPllnd u- ; strul Educaţiei Naţionale toate cc ci ale ~le germanilor din Banal ~pul: 
intrebuinţa teritoriul statului, spa- I rări a neutralitătii lor din partea I ne, numai după doi ani de; rerile pentru Infiinţarea tn Basa-I preşedinte al Consiliului de ~ ~ita. 
ţiul dellsupra teritoriului şi apele IInei terte puteri, ! activitate in ~viatia de .. co- ; rabia de şcoli particulare cu limba I ştri Călinescu, a însărcinat tnCltoos 
teritoriale pentru orice fel de ac- eee~eeeeee~ mert, de marIle campanll eu I de predare gcrmană. In aşteptarea I cursul zilei de eri, pe d-l ~ubli o 
tiuni de războiu. Mai ales ~uyer- G - t ropene. şi pe lângă condiţiunea prealabilă jlar de Siat Băran, să. faca ~'se 
nul olandez într'o le~e cu 23 al1i- !"manHl pen ru a Exploatarea liniei aeriene I că in şcolile germane, copii să fie i tarc, În prezcnta d-IUl senatorintn 
cole Il reglementat toate problemele conducere um;:'l!!ă a Bucureşti~Paris, prelUngit~ I educaţi in credinţă faţă de stat,! drich şi să se Îngrijeascli P<:~heş 
ce stau in legătură cu mentinerea 1 rftlboellh,ti spre Mediterana e sortită Sa i vor fi restituite Bisericii evanghe- ~ satisfacerea lor. ,~lll7.i 
neutralităţii ţării.! " marc_hez~ O epoc~ î~ an~lele llice germane toate clădirile şcola-I Dl. senator dr, H. Hedmh 1 ~e 

La Berlin această vointă fcrmă: BERLIN ... - Cum aflam! i sburatorIlor romanI, CăCI le- re sau cu alte întrebuinţări, cari 1 primat d-Iui prim ministru, btile 
~F,,~~ ! ambasadorn amb~lor p~t.erl! gătura se face numai în şa-I formează astăzi obiect de litigiu. Illescu mulţumirile Comunităţi:" I 

" apusene au remIS inaIn'Lea i pte ore, reducând mult orele In zilele următoare va fi ordonată, 'mane pentru rezolvarea. ata! lnu 
Ctnemfl "FORUM" plecării lor din capitala Rei-II de sbor. printr'un )'urnal al ConsiliulUI' de [dreaptă <;.Î de generoasă a' 1.. II Tel. 20,10, - !>ala cea mq! rleMo,si'l' tI' l' man O ă l I y III 

C lU UI, guvernu UI ger Prin turul de fort ce- va Miniştri, indeplinirea juridică a a- ,mai importante revendicări ~ inia 
notă, în care se declară gata, I realiza "Lares"-ul - leg-ătu- ccstei hotărîri. ! nale germane. pol Azi 

Cel mai mare film 
de aventuri 

ZORRO 

. de a respecta legile de uma-I ra aeriană dintre DucureştI- f}ft~eeee66e .-.01 ins 
nitate in războiul actual. Paris se scurtează cu aproa· • ~Ie 
In special să se evite arunca pe patru ore, constituind un U t B I arI 
rea bombelor pe populaţia adevărat record. agO~ne nerl"!Jne nen rU u n ~Iul 
civilă, deteriora~e~ operilor Astfel se asigură României U Y' EUU II il Y. "~~~ 
de artă şi 'intre Ulntarea ga- ° legătură regulată între Bu DOSSELDOR"F. ~ Societatea de', ne 90 vagoane de persoane ŞI \: ~cel 
zelor ca mijloc de lup~ă. Di~ ! cureşti şi Paris cu o varian export a sindicatului turnătol'iilor '1 măr insemnat de vagoane IW' lU~1 
partea guvernului Relchulm! tă de prelungire spre ~farsi- de otel, Stahlunion-Export, Soc. cu şi de bagaje şi vor servi peu,tr- 8\ă 

Jaljn Carral', s'a indicat la declaratiuni1e i!ia ce va aiuta nevoile co- răsp, mărg. - Dusseldorf publică ficul internaţional. Distl'ibu~S R 
cu 

: (.I-Iui Hl.·tler, ca. ri au f,ost de.- '1 m~rciale ~ .. i turistice române- ă • 1 ' Că'I F ! 
1 c a lnc lelat un tratat cu 1 e e menzÎÎ va fi făcută prin ASr:i!lute' 

Heleu CrIstian Ja publlcate ŞI cares a ob 1-1 şti în lumea internaţională.. rale Bulgare pentru fabricile ger. germană a fabricilor de lat, 1 
""'aa,ţj Berry gat acum câteva zile pentru: mane de vagoane. Acest tratat pre- . 1 i r ~ 

La. 11.30 matineu ' respectarea minutioasă a re· Croitoria pentru domni I vede furnizarea de material pentru Iar suma totală se va ns~r e - f 
Repl'. 8, 5, 7,15 "i 9.30gulelor conducerii umane a MOSKOVITZ căi ferate tn valoare de "8,5 milioa- ta germană In Cartelul mter, j 
~o războiului. Arad. AS')l'timpnt bogat. ne mărci germane. Comanda cQnţi- DaI de vagoane. 
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Românla~' - tortă 
CI. păcii 

ia rămdI1c credincioasă pă până acum, urmărind buna tnlele- Evolutia situatiei interna-
;, asUi nf1rma(lUni cunoswlă gere ca toli vecinii t i'1r ii, ţionale către acel desnodă-

Rolul silazurilor ÎII 
prOrnOfiJrC:il aar!(ullurii 

it: ' incă dela ivirea criui eu-, Pentru a dovedi pe deplin acea- mânt dureros care ar fi răs-
, a fost din nou subliniali1. sfă atif'udine guvernul român (sic boiul nimicitor intre două Construirea fiDel vaste relele de sl-

~; 'ia consilIUlui de miniştri ti gata să relnoiască propunerea ren· popoare civilizate" a provo- lo%urJ in centrele de productie con-
ţi zIUa de ~ Sepiemvrie sub tru inchfieerea unui pacl de nt'a- cat în opinia publică româ- 'l sl11uie JnKăplulrea uneia dintre JID.. 

. " t A nească un sentiment de tris, porlantele directi ve t ras a te de 
i· (ia d-lvi tirim mlJ1lS ru r gresiune. 
t,iCă/infscU, j lati1.'n ce mod fşi defineşte Ro-· teţt~te. , I către _H. S. Regele~ pen:tru _deslJolta. 

• SItuatI pe acel punct de '1 rea ŞI consolidarea plugdrlel 
, tGmunicatul apărut după ,ter, mdnia pozitia ei in actuala confla- d . 

Consiliului reese că U1:1ta- graţie europeană. v; . ere, co.mu.n mareI majori: : D_ PrC$edln'e ill (oDslllulul de ~lInlşlrl şi D. nlals1ru 
t lească a Naţiunii este per-: Cei cari sunt dornici de poce ta tI a, nat~ullllo.r europene~ c~ 'iii Aenlilul $1 ~4r3Ael, InspCaeOZfl InuarUe pe (D(e 
I!' r In tarii domneşte cel mai I n'au decdt să răspundă solicitudi- nUmaI prm aSIgurarea pacll tie a II fcrmiDille 

r d d . şi întărirea raporturilor de i . . . '. x ' 
il calm şi llcre ere, oue·: nei româneşti de bună intelegere, incredere şi colaborare intre. ~u prilejul congresulUI agrono-j ce cu splIlarca, Jar daca propneta,-
ia sufletului romdTlesc. j De atâtea ori Romdnia a de- state ar putea pregăti un vii- . mic din 1937, M, S. Regele Carol al: rul ccrealclor d~reşte a le cântăr1: 

nl' largă şi dreaptă pe, care 1 claral că in afară. hotarelor nu a- tor mai bun omenirii am II·lea, care a onorat cu Inalta Sa i o face cu propriul său cântar Şl 
:~. :d guvernul In cl!estlllnea: re nimic de revendicat, păstrat convingerea n~stră- p:ezcnţă d~schiderca a~~ei reuniu- . n~~ai pe a!)~ răspundcree, făr,ă 
: d[110r face ~a ele ,~~ S'- in-: Dar peste drepturile noastre ccn- mutată că până în cele din 01, In cuvanl~rea rostl.ta, trasâ.nd mCI ~ garantIe de greut~te~ în SI-

t: cu In~lltletrre . fn ritmul de sfinţite de !lângelc strămoşesc nu urmă şi primejdia de con- tn mod lummos n?Ulle d~cchve, ~ozun toate ac?ste ~per~ţtulll se fac 
pllllmlr1[e exprlr::ate ~n mod I l'a prltea frece nimmi, Âsia trebuie fliet armat care s'a ivit intre pentru desvoltarea ŞI consolIdarea I m mod mecanIc. Din carute cerea-

l: dt reprezentantI! mLnorrld- i ;'1'0 ştie foată lumea, Germania si Polonia va fi agriculturii noastre, a accentuat a- lele sunt vărsate fn nişte pâlnti ma 
re Jlu·tral in chip elocvent a- II .. .., .. l' . .. , d b l "' . . Pentru apărarea {nlI1iarnlor, 9u- înHi t urată. : supra Imperattvu u! constrUlrll u- ri easupra unor a anţe automate 
i thibzuilă pollilCă a guvernu i· re- In ceaslll ult,l'm in,"l'nte de . rlei vaste relele de silozuri in cele de o capacitate pană la 500 de ki-

j uertllli a finut să accentueze in '''' ' 
1 . "e- desliinţuirea patj~ilor oar- mai importante centre agricole din, lograme. ~roprietarul. mărfei sau 
: C' priveşte politica exter- '1 centul cGnsiliu de. miniştri că v ţ li 1 I 1 ~ tă 1 A ă • be

t 
care cu greu vor mai pu- ar '; (e egatu • sau ca~e aSls a c ... nt -

nia e hotdrită a păstra: glzeaul neadormlt, luând toate mit tea fi Înfrânate, trebue să ~ Inalta dorinţă regală a fost Im- i l'lre, ca pată un t~chet. pe care in 
j:; parle atitudinea paşnică de: surile necesare, mai p:1stnlm În cii un ell'am plinită, Guvernul noului regim care mod al\t~mat~ se ln;p.rlmă g~e~t.atea . 
r· ~~~ee~~oet}~~~~..xK,'11 de năc1ejdC', că se va mai t.rc, a aşeltat ţara pe temeliile unor a· constatata, fară niCIO POSibilItate 

Ce cu bine şi impasul acestor dând şi rodnice prefaceri, pe cât de greşală intâmplătoare sau voită. 
imprrjurfiri. In ce ne prive~- de importante şi temeinice, pe a-! După cântărire şi după ce s'a 
tn din locul pe carp-I o~llpă~ tăt de salvatoare şi definitive, a eliberat proprietarului mărfei tiche de miniştri 

nil eri 4 SeptC'mvric, la o·! mai bine pol:tica largă şi dreaetă între frontierilc firqti ale tradus Augusta sugestie Intr'o feri- tul respectiv, din pâlniile c;lnlare
sub preşedinţia d-Iui Ar-: pe care o urmează cu hotărire Cu- naţiunii române trasate pe cită realitate. lor, cerealele sunt lăsate să cadă 

• Călinescu, pre~cdintele COil- i vernul in chestiunea minorităţilor. i vecinc, în clipe] e a("cstea de ~ Prima tranşă a lucrărilor angaja pe nişte benzi rulante cari le trans 
i Multumirile exprimate în med pU-, Încordare internatională te cuprinde 34 de silozuri având o portă la un elevator central. Urca-

OMUNICAT 

s'a: blic de reprezentanţii acestor miuo :cânct nE'lini~t8a şi ncsiguran~ capacitate totală de fnmagazinare te sus prin mijlocirea altor tuburi, 
i rltăţi au ilustrat in mod elocyont. ţa frământă pe altii, oferim de 200.000 tone, respectiv 20.000 va . sunt lăsate apoi să cadă tn celule, 
acea~tă politică o lecţie invioriitoare de calm goane, Intre timp s'a ţinut licita- i Deasemeni, pe când intr'o simplă' 

2) In ce priveşte politica l'Xternă, şi de încredere. ţie şi pentru a doua tranşe cllprin· magazie, curăţirea şi clasarea ce-' 
iju~ ascultând expunerea suntem hotărtti a păstrfl mai de- i Tara intreagă,angajată in zând alte 44 de silozuri cu o capa· realelor se face in mod rudimentar 
,edinte al Consililtlui şi a l parte atitudinea paşnică de până realizarea programului de citate de inmagazinare de fncă şi in timp indelungat, tn silozuri. 
istru al Afacerilor Str~ine! acum, urmărind buna !:Hţelegere cu 'muncă indicat de întelepciu- 250.00() tone, respectiv 25,000 va- graţie unei serii de aparate mul-

j toţi vecinii ţării, In acest spirit Gu . n<~a Iubitului nostru Suveran goane. Adjudecarea pentl'u con- tiple şi perfecţionate, această opera 
Iară domne~te cel mai de-, vernlll este gata să reinoiască pro- i se .;ăse~'Şte in. plin~ act.ivitatc. struirea .. clădi:ilor acestei tn unnll ţie s.e face in mod pe ,cât d~ desă
talm şi Incredere. Unita- pU[lnca ~t'lllru Incheierea unui i Ne da toata certItudInea de tranşe fund ŞI ea aprobată. vârşlt, pe atât de rapId. Atat ina
ească a natiunii este per-; pact de neagnsiune. Totodată insă pace la ,granite, temei~.icia i D-l Prim Ministru Armand Că- inle de curiit irc şi clasa re c,lt şi şi 
ortăţile etnice se inca- G l h ~ l' l' dreptulUI nostru, conştllnta . l.'WiIIS &94 

, ele In ritmul vieţii de' uvernu ve~ caza .a slgurall\3 Jn i forţei noastre şi vigilenta gu- S"''';'"OF:; t ~ f= -' 
olnrea problemei omişi-' tereselor natIOnale ŞI a luat măsu· .' vernului. .II ~ pen ru 11 ni o rm e I 

"stele de nalionalitate cum !rile necesare pentru a face fală !le! l"Tn tntărc::,;.te pe toti Romn- flHOl"ttment bogat 
or confesionale a definit i voilor apărării fruntariilor". 'nU din toate unghiurile Tă- cea ma' bună caU! P tt stă va .... r ia 

!
' rii, o simţire comună a dra- ta'"" preţul ee' mal JII--------------------- gostei de pământul nostru eltln, la 1. SCHUTZ I '(1" (1,It''', ra d 1" O, : stnlmoşt:i'lC ~i solidaritatea I \,11.1 II natională pe care a realizat-

1==~:::::::;;:===~~=======~bee8rl şllostil

• 

lilf~e fleetrleil 
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Gărzilor ~aCionale 

o Majestatea Sa Regele, în ju linescu şi D-l General AdJutant după, cântarcle automate arată 
rut Tronului, in jurul aspira Paul Teodorescu Ministrul Aerului; greutatea precisă, aşa tncât se poa

I ţiunilor poporUlui şi al des- şi Marinci, tnsotiţi fiind de către; te constata fără dubiu manco re-

I
til1lll11i national românesc. 'D-l inginer insp. gen. C. Mihalopol "zultat. 

România reprezintă astăzi I dir. Adminitsraţiei P. C. A., sub di Silozurile mai sunt înzestrate şi 
• O unanimitate de credinţă,. recti"a şi sub suprAvegherea c~reia 'cu uscătorii din cele mai perfec\io
'd(' ~cntiment şi de vointă o ă '" . : :-. ;' . ~ '. se ex(.'Cul aceste conslrucţlUDI, au nate, aşa incât cercalele umede ŞI 
fort,t hme pregatIta practIC vizitat zilele trecute lucrările dela • . 1 b l "1 
Ş . iepll'n ~ '''h t t'~ fI t '_. . ( .. . , i,n speCia porum u JI av, vor pu-
• 1 f.. Hlt' (' aa su e ('~ Fundulea LehlIu Stglllreauu Ghlm, f' 1 'f' t fă ă .. . te ~ 1 lu 'ba ~ c" I ..' : .' ! tea 1 va ori lca e r mCI un m-

1\ S J pa 11. pali ŞI Mărculeşll. In curand va ur- : convenient şi mai ales fără nici o 
~Q~gQogQt ma vizitarea lucrărilor dela silo-' intârziere, atât pentru consumul in 
i U ~ ~f 1lt m d (O .... ~ ă zurile situate rn alte centre. Cele i tcrn cât şi pentru export. 
~ ,h ,~r 2 e $ t.:li ,~4 de silozuri din ?rima !r.anşă fi- i Centralele electrice proprii, me-

şi eea cea mai II r~ccpe a fi date i~ folosinţă încă 'ceste instalatiuni, dispun de sufi- . I ceg mai ieftină ; md pe cale de a fi term1l1ule, vor I nite să pună in mişcare toate a-

bună găsiti le. I tim toamna acestuI an, I ciente rezerve de energic penlru a 

, ritm viu, în ultimele SăP'I pi de viaţ~ naţională, cari se deose- ~ S Z ' n T O 110 (f: (Oaslti df:oSeblrea I put?a asigura luminarea satelor}n 
. ărzile Naţionale" s'au besc radical de metodele vechiului" H dlnlr'o mOl!ilzle şi UD conJură~oare c~ntrelor, unde fll?-
, in diierite centre ale ţă- regim politicianist, fiind situate din- '1 I SilOZ ţează fJCcare Siloz, <;tl.m,ulâ.nd PrJ~ 
d prilejul unor adevărate colo de meschinele resentimente de , il aceasta crearea de n1lCI mdustrll 
pulare, partid. K O rn L O S Acei ce nu o ştiu, trebuie să re- agricQle şi industrii casnice moto-

ci ~tast' ,la. Arad, la Sibiu şi Noile obiective ale "Gărzilor Na- . ţină că un siloz. nu este o ma~azi~ i rizate. . 
Iii o 1!U1rea Gărzilor s'a ţionale" sunt cu totul originale şi wem br u la Cons u m I h.l sensu.l ~bjşnUlt. In~l:e magaZIe :'1 j P.rin multiplele lor a~anlaje, slIo-

o mare insufleţire, re- constructive pentru Stat. Tinerile I el Siloz e~lsta. o deosebu e fllndamen- I zurile au un rol hatăntor în pro-
.'\e entuziasmul tinerilor ele mele ce se inscriu in noile for- _ _ ~ tală, atat dm punct de vedere al :movarca agriculturii şi ridicarea 

1; tntr It' , ~eeeeee~eMt~, 1 . d .. d I 
Q a In umtătile ren aş- maţiuni au ca lozincă apărarea pa- sJ,s~emu UI . e prImlre, pre are, con, plugărimii la o cât mai bună star.e. 

~;~i, trimoniului naţional, iar ca singur 4Su~rft DIS.!... ?Jtlo1?arte ŞI păstrare a ccrealN9r 1 Ce va avea d;) câştiga.t economia 
.Iasm al cetăţenilor din conducător pe Insuşi M, S, Regele. IIlSO l2:a e. naţională şi lumea satelor noastre 

I .. ,a lucrărilor Dvs. şi a preocupă-
e româneşti do"cdeşte De aceia misiunea membrilor din riloI' Dvs. se publică adesea in cc- Forma callacitătii de tnmagazi. 1 depe urma existenţei şi funcţionă-

1
·, ~hlc sunt formaţiunile "Garzile Naţionale" are semnifica- nare a compartimentelor unui siloz ' rii acestei mari retele de silozuri, 

enaşterii Nationale", tia unui apostolat naţional, contn- este acea de fântână, datorită pere nE-putând fi expuse tn cadrul unui R le 120.000 ziare şi reviste din hunea I 
Int intl'eagă articole şi notite care "ă 

" 
roneze o disciplină or· buind prin punerea in circula+ie a ţilor verticali şi inal\i O lncăpere 'g artl'col vom reveni cu deta-la • s~tnt absolut necesare, Dacă doriţi . . SIn ur • 

, . massa populaljej şi să lJrincipiilor noului regim la conso- de acest lei se numeşte cehilă" AI" 1 un pl'ileJ' apropiat ,\ să aveti aceste articole şi notite " . -: 1\ a . !a publică de falsele in- lidarea ţării şi solidaritatea naţio- dfmcimea unei celule uriază intre 1 ______________ -= 
i.1 20-25 metrU, iar capacitatea de Jn . Politice. i, nal"', ' prc\ioase, ca şi pel'sonalităţile şi in • I 

. instaurării actualului re-;· Se alcătueşte astfel un corp dc stituliile din străină tale şi din ea- magazinare, dela 4-10 yagoane. An sosit 
'1.I!lC Naţionale" sun acelea luptători la îndemâna nouii organi- 1 pitala ţării noastre, adresati-vă şi Dimpotrivă, din punct de vedere al eftiuE'le reu su ri 

ul s~ D.s. agenţiei : a cOllsolideze noile nţiuni politice, - un instrument construcţiei, o magazie se intindc bră ţară şi de 
I'Qlll~neşti, - să propaga ,-iu şi combatIv, menit să asiglU'e "SERVICIUL GAZETELOR" in suprafaţă, aşa încât pentru in· ' bQzup-or 

u: 'Pll ale "Frontului", con. rezultatul nouilor sfortări pe linia Direclori: AUI'el M. Alicu şi Em. ,magazinarca accleiaş cantităţi de precum şi ceasuri 
)0. tl:ş timp elemente ne- . sănătoasă a muncii constructive." Samoilă, Bucureşti 1., str, Constan- i cereale, o magazie ?bişnuită ar brăţară pt. copii, ]a 
n up\a pentru noile idea- I - tin 21, tel. 3.1G.15, care va dă cu' cere o suprafaţă Inzecltă. H 
! I\ă românească. il Croitoria pentru dom n j I pl~cere orice lămurire suplimenta- Pe de altă parte, tn timp ce In- • Cu1uman arlmann, 
" R~naşterii Naţionale" a' MOSKOVITZ~ Ar'ld, ră şi vă face - la cerere - şi pro tr'o magazie propriu zi~ă incărca-· 
1" .ne! noastre alte princi-[ fire preturi de concUfAntă be gratuite! tul şi descărcatul din caruţe se fa- ':a...:b.:.:.lI,;;,;ut~e,;.;r';..;..AR,,;,;A.;.n.;.._r_a_I,_m_l_n_Or_it.;..i_IO_r...;; 
~ -
~, fe pentru 

militare 
hr:t.ine bărbăteşti, uniforme şcolare şi 
cu p r e ţ f o a r t e e f tin se vând la Postavaria FAUR .Il R Il. D, B·dul 

Reu. Maria 16 

17'or 
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P:", ". STRAJERUL 
~JREDINTĂ ŞI l\IUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

~WQQQ~QOQQgQQW~~~~~~HiI4KI" 

Str=i: nT! ';! i p;:, s::n':~ nit 1 al:~~c~i;~::PJ1n I Străjerii a~O~::~ă S:~~:~lea 
"Straja Ţării" a sărbătorit greutăţile începutului a cu-l Legiunea de Străjere Arad ~ In comuna Ponoarel, situată in 

1 3 ni ' ! de sub conducerea d-nei co- ",. , a 1 Sept. odată cu a - pnns într'un plan general de d t d l' FI' Mun/II Blhorulu1, a avut loc o ru-
"ersarea luptelor pentru liber activitate ţara întreagă dela :~lI:~~c~ ~ e~~':t~~ S~:~~~ moasă. :n?~ifcstatiune străje~eas
tate dela 1848 şi împlinirea a v " p .. că prileJUl/a de bolczarea celUI de 
cinci ani de când Străjeri a a un hotar l~ alt~l. Cea de a i taţiI Cru~ea Roşie, .filiala A- al' 15-lca copil al săteanului Simio-
fost consacrată de M. S Rege- doua etapa gaseşte Straja rad. urmatoarele v ~blecte con- naş, Au luat parte: tabelra streljere-

român ('li H ('opii, gesl (; 
ză nu numai familia sălI'" 
intreaga comună Ponoară 

SERBAREA STRAi 

le Carol II Ţării pe drumul de temeini .. fecţ10nate de stra)erele stol\1- ă d' B t b conduce-
. : v A lui Liceului Elena Ghiba Bir- ase m com. ra ca, su , ,. , 

Ziua de 13 Septembrie 193( ca adancire a lucrului nos-' t A d t 't I I T rea d-nei comandante a legl!l1l1l BI- Dupel masa servilă în ,', 
va fi înscrisă în paginUe "Be stru şi tot odată de activă ta rla

C 
pel!-i ru

R 
SPi~ a u mII- hor, d-na Simion, sfintiile 'lor pre- către d-na Elena Lunyu 

naşte .. no ten.' 1" ' ar a ruCI OŞI. 'Gh 1 G î"1 H e pe terenul ni v as r a,lona e . 'participare la rezolvarea pro- , 57 buc. cerceafuri noi tl6 otii: Vasile Lungll, eorg le ,~o- nfla ( oar , 
In aceasta zi Suveranul a " v .' -a şi .lfoise Bocşan d-na Aurlca alei, a avut loc o reuşiM 
Stat tot timpul In -J/jlo ul blemelor puse de nevoIle na- . b~c. feţe de perna nOI, 47 per. ~'I ro 'da la CO/IOr/ci străjerească, din ,eXI"Cllln,,·t 

, • nu C • clorapi noi, 29 per. mănuşi ., e unesclI, coman n, y 

celor dIntâi ploneri ai străje- ! ţlon.ale. noi, 22 per. mânecuţe noi, 8 (de/alte comandanle dm, lanară: slrr'ijerele au dovedit, cu ' 
rismului la centrul de îndru-. I •• ~".~ buc. saluri, 1 buc. sveter 113 d-na Groşall" ~~şoara Dllml~rcscu, ŞI scala din tim1!ul zilei, cd 

, A t v '". •• ' d-şoara I~chlllJI d-na Pacţl maIOr gata la datorie. Serbarea 
mare Breaza, vericând per-. sur Imeat b o g Il t buc. camaşi diferIte, 2 per." . " T V şt rv raportul dupd care 
sonal rezultatele aplicării· in ghete de şcoală chiloţi lungi, 1 per. chiloţi (,wrău, d·FPro

h 
'/ °L

ma 
t' D c a~les- I nca"ă Im' nul Regal 

i t f · d . ţi 31 b b i cu, notar • ec e e, con e uml ru,.. . 
programului e", e ' t t' ş pan o 1 e glm- scur , uc. at sle, 1 buc. 'd S b' F h t t -a ş' crezul slrelJ'erurui .... p nmen a , nastic8 la cenrceaf vechi 32 buc fesi inu, dlr" -na a In ec c e, c c, .. I . ' 

după care, noua metodă de" d'f rit 5 b' h t' d'f 1 a om 9 dimineata fablfra de deuele: IgnaţlU Elena li 
I F ,- · I e e, uc. pac e ele- "' , CI S til educaţie integrală a fost de- r a II it d t V 3 b â slrăjcr~, in frunte CII comandante- eopatra. e exetu ap 

I r e O va a, ue. c rpe. ' N t "d ă d 
finitiv statornicl·tav. II 'ni t t ~'l t /(' lor SO$esc fn comuna Ponoard, os ru up care -na 

! n par ea s raJer eor S 0- ' , , ' , i 
După o jumătate de dece- i A P P O n Y I lului Liceului Comercial de vcnind pe JOS din c~,muna ,B.ratca, gu ar,?lă prIn cuv~n e 

Fete, legiunea a trimis 34 distanlă de 9 km" fIInd prrmlle de semnatalea acestUI , 
niu (10 muncă stăruitoaro, I b ~ vid t d t v către d-na Elena Lungu, d, notar Fechele din 
călăuzită de luminile clar vă- , ue. camaş, a una e e s ra j zel din partea d-Iui 
zătoare ale comandantului A RAD jerele acestui stol. \ SLUJBA REurrIOASĂ ŞI OFI- hor, col. Dumitru G 

Suprem cetitor de 4a ~ inoi I • 'd . ă' :~8f)I· CIEREA BOTEZULUI lde 1000 lei. Elevii şcoak , , ra - , VIS' a-vIs e prIm fIe i . P ll' 

tă Stra' ... ~ .'" ~ . â d '1' Cea mai ad.âncă I Dllpq o scurt repaus, slrdjcrele din com~na onoaru, .w:. " Ja .,.am InV1g D ~~ _ ~ _ '.. I ", rea d-nel fn". executilar 
e~----- liDalura In cllmant 'se fndreaptd spre bISerică, unde IGU t' f 
~eoeeeeoe888-~ I '" . '.. mos program ar IS IC 

1"1 .. _ I ~ I O Î Se afirmă că, cea mai adâncă sa- parle la oflclerca sf· ltlurghll de coruri şi cântece I'i.eu,.fl il ~coa a li4eri I pătur~ în pământ a fost făc~tă în călre cei trei preoţi, Vasile Lun~u, r~şti, recitări şi jocuri: 
, , \' Poloma la Csucshov, unde eXistă o Groza Gheorghe şi Bocşan 'MOIse, din bogatul program de 4. ~iiJ4ie ţ~avă pusă până la 2239 m, adfm-, dupil săvârşÎl'ca căreia urmează bo p~n~te: ,,l~n jurul regei~ 

, ,('Ime.' t '1 . M' (Gh hl' a NICI o bra~dă, CdluşerUi 

1
, ezarca COPI el aria erg n, , 

S t 
M - 4 - Acum in să, o nouă săpătură erec ,. , ta, "S QlI dlls ... mă dUCi 

ee... n a ~ I g a , • i tuată la Fairmat in America, a fn- ,C~l de al. 1~-lea co~11 al fer,c'tu~ut, barea a luat sfârşit pTir 

Alexiu Şt. Petre, Ana.c.ta- : Enescu S, Gheorghe, l/iescu 1, Vir-! trecut-o ~~ 126 m. , : satean SlmlonQ~ dl~ Ponoard, ~11l~ : rugăciunii "Cu noi este 
sescu Şt., C. Carol, Andrei V,: gil, Lambu V, Fierea, lAzăr' Jl.! Dar mCI acest record n a putut (re care 14 trelesc ŞI sunt In Vlatd,; Se cuvine să aducem 
Ioan, A ~ram I. Olimpiu, Ban! Constantin, Pdtraşcu 1. Ioan, Pe- I s~stine mult. La o ~ondă de yet~ol După oficierea bo/ezului preotul Va ,d:nei Ele~a Lungu, 
g.âl I. N1C?lae, Bendas A. c.-, lre 1, Ştefan, Popa 1. Aurel, Pope-! dm ~harslor r: ConfIcld săpaturIle I sile. Lungu, din Ponoară, multu- tato~re din Ponoară li 
lIn, Brătlsnu V. Napoleon, S~" 1. ~zrcea, Pope~cu Th. Aure-! au ajuns la 24;)4 m. meşle d-nei comandante a legiunit Vas,lle Lungu~ c!'-re 
Buda V. Ioan, Bucşa A. Ro- /lan, PUla 1. Ioan, Slmiraf N. Ghe~' ~~ I o' B' / f 1 mal bun"- prrmlre a 
mulus, Butnaru N. Gheorghe orghe, Şerbtlnescu Gh. Tudor, Or.- I de stra]er,e Ihor, pen ru rumos~ şi cdnd dtlnşii ar fi to~ 
Cazmir P. Traian, Cătina.ş se T, Oe/avian, Vasilescu A. Flo- Paul TarascoD, gest creştrnesc dea boteza un copII s'au dat tnapoi dela Oi 

1. Constantin, Ceachir A. Ser rea ~i Voicu D, Alezandru. asul avIatIc de- din aceastd comunif, a unui sătean ciu. 

ghie, Cernătescu N. Traian, Re_Sili •• 5( •• la OU'erl corat 1 eeteef~~ee4!M.M!~~~MM!~~~M!te~!MM~eeet'lTnu 
Cioceanu C. Anton, ConsUm- ti '. ' 
tinescu A. Decebal, Con!tan- e narlu • .,N. ", S l'Iireea" Se publică cil, ~, Paul Tarascon, \ 
tinciu P. CAin Diac V. Ioan §e(,la MarlDa ReQala, locotenent de rezervd fn aeronau- i Calea drumettel 
Diaconu 1. Ioa~ Dobratl c: PUDle tita franceză ~i cunoscutul "as" din i 
Stratulat Dobr~scu L. Gheor Bivolaru Liviu, Melz Mircea, Bai tmpul răsL'oiului a fost decorat de; Drumetia prin complimen- riIe sale de exist 
ghe, Duş~scu Gh. Hariton, cu Vuiu, Alezandr~scu Radu, Igna ; gu"ernul francez cu ordinul Legiu- tele ei de reconfortare mora- şi-le asimilează la. ce 
Enescu Gh. Dumitn.t, Fiti. tu Traian, Aurite Ştefan, Slifne.cu Illea de onoare, fn gradul de m'lre lă şi fizică a individului, de- Dar pentru a ' 
mon C. Mircea, Filip I. Ga- RaJlmond, Atanasiu Şlefan, Rddll-! ofiter. i vine o adevărată necesitate"j le indeletnicirilor " 
.Tril, FiroMcU A. Titu, Flore- letcu COhstantin. Drăgan Dumitru,l Esle locul sd amintim cd, Paul periodică, de neînlăturat în i ti, trebue să fie t(' 
seu· a. Ştefan; Fulea S. Va~ Petre. cu lulidn, Păunescu Tiius, t Tarascon a fost animat de ideia zilele noastre. Drumeţia se I maţi pe adevărata: 
lentin, Gavriliu A. Vasilo Covaei Constantin, Dragomir Vic-j Irauersării Atlanticului În sbor şi simte mai mult, mai ales la I meţiei. Iar aci 
Gheo:rghe 1. Ion, Grama Gh: tor, Bolintineanu Mircea, JI~cd a primit cu entuziasm sd fntovării,'! clasele intelectuale, îngrădi- I rele rol al sociem 
Ioan ,Ianculescu A. Mircea, Aurel. DrăgiIne~cu Damian, Cosma ;ască pe Coli, fn raidul anterior celui te de orele şi timpul petrecut! rism şi voiaj. N 
Iliescu 1. Maior, Ioana A." Aurel, Zamfire.cu Petre, Ionescu I fn care şi-a găsit moartea Nunges- in birouri, Aci incep prime- 1 ate ajunge la ' 
Ilie, Ionescu D. Mihai, Ione-l C. Paul, Pdun Jlircea.. Gălifşanu I ser. le manifestări de eliberare I rit singur, in pe 
8~1l .Mihai~ Alex., J em~a. Gh.

l
l Paul, Va.ile.cu Alexandru, ~te(if-I 1~ ultima clip~ Insă, starea sănă- j din m.onotonia. şi sobrietatea. tie. .de drumeţie, 

SIlvIU, "Llmburg A. NIcolae, nescu V~ad Ioan, Conştantmescu l/ătu sare, a Împledecat pe Taras- [lOCUlUI, cs.r~ la un moment: VOIajul şi ad 
Lut,aci N. Mihail, Măescu C'I CoJltstantzn, C~nstanti.nescu Nico~ae, con să participe la .acest raid, fapt i d~t devi.ne insuportabil, ce- I tie nu tuturor le 
EmIl, Munteanu V. Lazăr, Ndlturaf Va'lle, Rdlan", 11. Nlco- I fn urma căreIa Coh a apelat la. rand a fi inlOCUIt ~au reparat i Pentru aceasta 
Mureşan A. Liviu, Ne~oe D. lae. Nungesser. exact ca şi o piesă uzată. Cla I ceară concursul 
Gheorghe, Nicolaescu S. Teo Seclla I'tftrllli 1I(Il&J8, ~~ sa intelectua.Iă prin munca I drumeteşti şi să 
dor, Nistor C. Gheorghe. Pa- nc(ooltl sa şablonfi zi de zi, se sur-, mare precauţiune: 
~nictuc I. Emil, Pasăre A. Du . Buruiani L. Gheorghe, ATram Femela care menează, se extenuiază şi ce-I itinerariului, mai 
mitru, PO"pestu C. Gheorghe, N. Gheorghe, Săilă N. Nicu, Ce- merlliJ. medalIa re o reconfortare. Care este, i devăratul rol al 
Popescu Nicolae, Pop V. Ro- de aur această reconfortare, dacă; este de a satisface 
ria~ ROlariu 1. Constantin, nu,e Vasile, Coriolan Teodor, Şer- nu drutnetia? Prin tnlătUra- cauză şi nici de 
Săndulescu Ioan, Să.ndule- ban Panait, Gorunescu Grigore. Se comunică din Franta i rea muncii cotidiene şi pără- : ce prejUdicii şi 
scu C. Constantin, Sârbu 1. Setffa )'Iarln. (emut că, dana Dufresnel, in etate sirea locului, cu înlocuirea' atiei anterioare, 
Alexandru, SIăvesCu C. Ioa.n. AQeall $l (OmIS.rl de Der. de 29 ani, locuind la Seoran, \ altor meleaguri, ia naştere. Nici odată nU le 
Simion N. Ioan, Stănculescu St. ti. C C t Ch"b Gh. departamentul Seine-et- Oise! drumeţia. Iar drumeţul ime- prost decât âtund 
P. Virgil. Senchea Şt. Mir- Pa ~g Iru Mâ'. ()n;,~' tT I~ u~a f a născut acum in urmă cel' dint ce se pregăteşte de ple· reintors de unde\'s 
rea, Ştefănescu Gh. Dan, To T ~ . M rin,. In I le • te an, de al 11-lea copil. care incepe Să uite de sbuci- cut. Din contră II' 

mescu Gh. Titu, Trandaf 1.1 A aml s' .Aurehan, U?gureanu A. Toţi copUl et trăesc şi sunt umul său sufletesc şi fizic, poziţie speciaJă 
Eugen, Tufă P. Marin, TicA. I uurevl, 'ltalcMu G? Astevban:l CaBlcan perfect sănătoşi. Cel de-al şi-şi creiază Singt1r tratampn treprinzând un ' 
N ,"". V' 1.... aSI e, ezcl , aSI e, utu 1 v tul" li t f" d ti' t d b . . .wt.arln, MIle 1. Teodor, I W. Ioan, Pricopie N. Ioan, Ange- nou ea nascut a lost bote/zat I ,care ap ca . nn ,Ş ŞI u~ ~c~ la . un . 
Veber Ioan, Zamfirescu FI. leseu C. Dumitru. de d. Lebrun preşedintele I arată roadele pr~n complecta CelaşI 8!tuatle ne 
FI . . ' ..' Re I f I transformare a. msului prin: drumeţm. 

aVlO. ,CursurIle şcolIlor de aVIaţie ŞI . publice ranceze, iar acum' bună d'f:lp zit' d .. d', l' t d e 
a . i t Il d lIS t b' t' ni tă f •• v \ l~ O le, ornlCle e " o, e ceeac 

ReUSIti la $(Oala Olilerl de m I'~~ nc~p n .• ep em rle ret a ,aceas enclta ma- vieaţă, putere morală şi fizi- I drumeţia la noi în 
Afla11e, le(lla me(a.lel ele~ll totAţi ~.td ~~s te Y~l pre- mă, a primit un premiu de l' că, şi perseverentă in viitor. I tă, - rămâne 

. . zen., a aceas a J a ş.co 1 e re- opt mU franel. Astfel deci drumeţia devine 1 ,. _h"'TT· ...... 

Blaj D. DaVid, Bordelal1lJ 1. COlt 8pechve. Vor aduce cu el neeesa- U fact .. 1 ..• I a ne serVI, , 
ttafttih, Bordeillnu r. Ilie, Ca.tea Irul pentru toaletă, costum ae sport, Actualmente, d-na Dufres-I n tor prmCIIp~ Caă1 . Vletll

l
! spune eli adevllre. 

1. Emil, Cristian D. Gheorghe, D!1- lenJeril de eorp pentru noapte, inel aşteaptă să fie distinsă i Pesrteezevne:n~ °dmu 
';l1. d Cl omtăuţ. Item p. e adevărata 

... Gh N' l' D II ' 11 1 1 I I .. lC ornlC e nou 1 
lturlCu . I~ al, rf.Jgu'l~ . gea~ant~nu .. etc., ~Il ~um au fost cu medalia de aur a mame- cari îl îmbărbătează şi-l face I meţiei. 
Gh~orghe. Dumltreu:u II. Gl'Igort. l.nştunţall de către teQli, lor IrQnceze. apt pentru toate indeletnici- '.r. 
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