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TImIşoara. Oradea 

Ion Gigurlu prim minis1ru D..'aJ.l-unea "egLeaza~ 1. 
şi d. M. Manoilescu mi- I~ I 'Y .. 
nistru de externe în drum Ca o lovitură de trăsnet a \ le strămoşilor săi: "Incă n'a i in puterile lui vii şi yeşnioe, 
spre Germania , căzut asupra intregii ţări, in· ,'sosit ceasul". ! desfăşurarea intâmplărilor 

i grozitoarea veste: scuml1a, Incă n'a sosit ceasul, dar: ce vor veni". 
lai, Iulie 1940, orele 11.30, P. şi Sig. jud., d. prim procu- : Basarabie şi dalcea Bucovi- va sosi cât de curând, pen- I Poporul român veghează, 
: 'nd din Bucureşti cu tren \1'01' Petre Ionescu, dI'. Ilie' nă, au fost din nou răpite trucă Dumnezeu s'a ingriytt: dar incă n'a sosit ceasul. La 
, au trecut prin Arad, Beu, ş. Sig., precum şi d. căp. ! dela sânul adăpostitor al ma întotdeauna ca la timpuri de i plinirea vremii, când ceasul 
ing. Ion Gigurtu, preşedin- ! Petica dela C. P. mei îndurerate. grea cumpănă şi de istoritoa, Va bate, sacrele morminte 

Consiliului de miniştrii, I In gara Arad d. prim mi- Plângeţi voi uimitor şi voI re încercare, poporul Său să 1 voevodale se vor deschide şi 
:\iihail Manoilescu" minis- ,nistru a invitat în vagonul stejarilor, tânguiţi-vă voi aibă în frunte pe trimişii i marii noştri inaintaşi vor fi 
al afacerilor străine şi: salon pe reprezentantii auto- brazi ai culmilor celor inalte, Lui, cari nu vor lăsa în mâl- ; alături de noi la luptă şi la 
lenţa sa d. dr. FabriciuB,: rităţilor, cu cari d-sa s'a În-, pământ1l1 scump al Basara- nile pângăritorilor, stintele l' biruinţă. 

plenipotenţiar al; treţinut tot timpul dela Arad \ biei cu aşezările lui de vechi catapetesme voevodale. "Deşteaptă-te, ţara meal ... 
. ipână la Curtici. . 1 răzeşi, a fost răpit... Clopotul ctitoriei dela Put· Birue-ti durerea! ... Ziua Dre 

La intrare in gal'a .Arad, i După câteva minute de sta I Pământul sacru al Bucovi na nu va înceta să sune, peu- 1 ptătii se apropie ... Toate po-
au,-- f~st salutati de d. i ţionare, trenul special a eşit! nei cu mormântu.l lu~ ~tefan tru multă vreme. I poarele se mişcă... Furtuna 
SavolU, Cd. G. N., d. It. I . C' . . A d' cel Mare, eroul $1 aparatorul Poporul român aşteaptă iz I mintuirii a Inceput! ... Nu ţi 
rezerv. dr. Ion C. Bă- ~ dll1 gara ,urtlC} con.tll1uan creştinătăţii, a ':fost înfăşcat băvirea. El n'o cerşeşte dela: s'au zis oare prin gura .unei 

prefectul judeţUlui, d' i drumul. prm UngarIa spre şi pângărit d~:," profanatorii nimeni ci strâns unit in ju-. slugi a tronului: "Şi Dumne 
Ion Rădulescu, corn. Germallla. de icoane şi de· distrugătorli rul Regelui său, el o va câş- j zeul părinţilor 1ToŞtrl se .a 

de altare!: tiga. îndura tie lacrimile slugilor 
" In faţa crudului destin, po Naţia romAnă ştie că: "Re-, sale, şi va scula pe unul din 

PrfSD 11allilnil dfSpre nObjlelţ ~ ;r:;ufln:~~::L:ş~t~:C:l~n~~ ::l~a s:a~!l~e~ac:o:!e!~ea~~i : ~~ş~~i'n~::~ ~~ ~:l~cr: u;i 
lasuclrl Ale Harlel Sole nar(lul ! el nu boceşte :clcu ft w' tUdlBl bine .1~Upte l.u __....._,po&lvLL4- ! .. r ~",~_ .. ~,_ .. ~_f ... '7, __ ~_ 

~ uri : încruntată pnveşte tn pa·: flet, poporul e limştit ~ aşte Popor romAn, fll gata! 
lor:YOd nlbot de Albii lolla j mântui frământat cu sânge-' aptă cu neclintită încredere: ILIE GH. CRIŞAN 

ie p'lII . 'OoggQ~OQ~Q~gQQQg~g~~gg~~~~ggQQ4iKl~ 
Islru, AOMA', AfUim că, sub semnătura d- 'ttind în "eliel "obi/ele Sale lnsuşiri! ' 
Isă it :11 Si/veslri Georgi, revista ,.f'esla"! şi sub/lniiJld in incheiere, dragoste(l I M f -... t- d - b · 
II i ilbliră un (J~plu şi e/o?io~ arilcor, I nemărginild pe car~ .întreg pOPOrt/11 unea eme" II In am" e raz' DIU 

1~lltlllal: .. VoelJOdlll }.Ilhal al Ro- român, o poa"Iă Munei S<lle Marele ti' 
1 Ipc" ;dniei" Vocllod 'Mihai . •. ~ . 

: .. . , . '. . 'A luI fa~ cut la femeile O"cr' lui de meSerIaS] SI daca a- C'lfoare de către supraveghe-D, Sllpestri GCOl'gl Insrstă asupra Arhcolu/ este insotI! de numeroa- pe . .,.., .' , : r ' • , 

~udirlor serioase fitcl.lle de AI/ela 1 se fotografii Îl1fi'1ţişând di/Jerse (/S- mane de Il se mrola în lIldl~- ceste caz~lr] exceptIonale du- toarele d~ mU,!l(',ă ltlst~~lllte 
i.J R IX 'd '1 e I d' . t Pici el ' Moşle Istria de armament a fost pn- rează mal mult tImp doar cu de DAF ŞI de ratt e mUI1C1toR
, ~g~ "I~l )/ es1cr,Ie Pve ar

d
g scene I p.tc e jln

R 
V 10 .. a. ,r n P u, " , - mit cu mult entuzia>;m \U- autorizatia ministerului mun rele national-socialiste. Ele 

"n Vlatu anuru Ul oevo, sCO-, ni OI' a omumer. i • ., ~. • • L d 't 1 1 . . t 1 " ! lioane de femei s'au pl'ezen-, CIi al Relchuhtt.. egea ';lpă Iau ntre a te e ŞI mlS 1.: nea 
. ~~ I tat in mod voluntar, altp]e I care se Întetz]ce fettleilor i,de a supraveghea apărarea a I au fost inrolate în acele se~- ! mun~a în timpul '~noptii a 1 femeilor "în caz d~ accidf>nt 

Şedl n .... a secretă I vicii care corespundeau posl-j fost l!lCă complectata tn ~~n- t sau boala. Spre dIferentă, tn, 
". . \ biiitătiloI' lor fizice, şi mora-, sul c:: oc~paţla lor în echIpa i Anglia ea şi in Franta regu-a Camerei Comunelorlle. Femeea .g'cr:nană. este ab- 1propl'.1U ZlSt\ de noapt~ este i lele de mai inainte în ce pri-

i solut conşhenţa de lmportan 'permIsă doar fn caZUrI a.b- : '. 1 . de n 
.0rl: LONDRA. Ministrul AtIee I vea loc Marţea viitoare. Gu-! ta sa în economia răZbOiU1Ui. jl solt1t excepţionale. Pe Hlngă \ v~şte tlmpu .bmaxIm . .rou_ 

5101,: ! Ea "tie dl nici o mână nu tre rpg'lementarea orelor de 1 ca au fost a togaH~, laI pu 
11ă ( a comunic~t in Camera Co- vernul satisf~cd dorl~ţaw dea! hUe'i să rămâie tn!ictivă, că de ' muncă, este '. foarte im~or- terea guvernului în ce priveş 
oalei bnnelor, ~~ o desbatere :'.l- I Put~ţilor şi tme o şedInţa se- ,activitatea fiecărui în p~rte! tant pentJ'~ munca fe:nellor te munca femeii este nelimi-
re ,1 !Upra politicet externe va a- ereta. I depinde soarta întregulUI po j C'H elc să fIe puse t~c~ del~ tată. 
!oll"C _~~OQQ~~~"QQQ", p~~. Dacă, ~u ~ceastă w coln- fI t~cetptt]t la IOC~1.1 PotdJ'IVtlt. )d~ln- Ce fnseamnă aceasta pen-
ea ~, : ştnntă ea tŞI gageşte rasp a- ms 1'11 munCll a a or 1 • . • 

ea ab' UI' - ' ... d -d A 1-· ta ideală, atunci ea mai ştie' tuturor autorităţilor muncii I tru femeile. muncItoare .... in 
, s~e" Ilma na el e a ng Iei· foa.rte ~bine" că cu to!ul ~ltfe~ ! de a ~u pu~e femeile In acele' Anglia ş! în Fl:antlt trebue 
nga ,\ 1 ., -t t II dec<lt m tlmpul razbOlUhlll1~CUr:.l ~arl 'nu conve~f>.a;-t să ne dam mal ales ~ea,.ma, 
lat!! ncepe acIIVI a ea sa mondial - conducătorii au I mC.i 111 ţlmp ~e P, ace. posIbIlI- dacii ne gândim la :asj,gt~nta 
rea ~i" grijă şi de răsplata mate- tătI10r femenme. Mal de?arte, . Iă e din punct de ve 
rmon LISABONA. - Ziarele "Daily Te fi sosit la Cartum spre a desfăşura II rială. s'a ordonat ca in acele mtre-I SOCla .c~r.. al nu 

P~raph" şi "Daily Mair' află din 10 aetivitate directă "contra Ita- De acest .lucru a avut ~ri,ie !prindPri cari lucrează ~i dere h~g~em~ $1 .• mor . 
ii a (airo că, negusul Haile Selassie ar liei"'. !POlHica socială a statull~i. noantea. ~ă se !a('~ă trei eChI: era sufH'lenta 111('1 tn~ .tImp 
com) i ~, 1 Ordonanţele pentru protecţIa i pe de schImb $1 sa se reduca de pace. In ambele tarI poa 
---gQg~~QQQ~QgQ~~g muncii din 12 Dec. 1939 şi lorele de muncă dela 10 ore la te fi vorba numai foarte pu-

?rem~ , P b I 1- - -1 · ordinul de executare a ace- ~ 8 ore. De--o importantă spe- ţin de o asistenta. socială. 
~tlon:~ fa ema Ivrarl or americane ~tor ordonante cbntin urmă-lciaHi .. este ~1 i~troducere~ A . t t . ocială acor,dată 

de>l • toarele: ' [munclI de o Jumatate de ZI SIS ,en as. ' 
sir:,; de armament pentru Anglia Dar in cazuri absolut ur~ pentru acele fem.ei cari până ,femeIlor germane cart, mun-

ne\e. ~ gente femeile au 'voe să lu- I acum nu au :ual lucrat. Ele cesc este necunoscută în An-
Presa germană de specialitate ia, Packard Motor Corporation relativ creze până la 10 ore pe zi, în I sunt apte mal ales pentru glia şi in Franta. . 

ISUrl :u mUlt interes la cunoştinţă ştiri- i la construirea motogrelor Rolls- orice caz nu au voe să fie 0- muncile cali ~e pot învăţa Trebue să mai amintim şi 
de f le sosite din America, după care li- '\ Royce. Primele motoare vor putea cupate pe!=\t e 56 ore Pf' să p-I uşor, mai putine, pentru ma-.. e o 8"} l'ntl'epdn-

\ ăr'I f' l' î 1 1 . f v' ". D . t t ~ grIja pe car ~ 
l' Le americane de armament livrate. n cazu ce mal avora· tămână. Aceasta excepţIe nu 1 ŞJIl1. e mare Impor an a es-

1
· • • ., . f 1 d 

oile' pentru Anglia nu funcţione.ază aşa I bil, allia pestl' 10 luni. Din ce in ce Si' aplică însă fempilor 1n-1 te şi o mâncare caldă pentru derlle mstItu~nd un e e 
l.ipiH fum se aşteptase, Guvernul francez iese .mai, lămuri~.la iveală, că î~ do s:1l'rÎnatf' în ultimf'!~. tr~} p,:terea de muncă ~ femeii. şcol~ un~e su.?t~ învăţ~te f:
il uroci ~o.~andase, sp"e exe~plu, 100 de ~e~~ul marmărll pr?pagan~a Şl po I lunI, şI In Umpul al!plib:ll, ,~laJ~car~.a care se da acum de melle sa stapaneasca cat 

'Hoane de luptă Curtlss P. 40. Du- s,bihtatea de prestaţle efectlvă sunt precum nici pl"'ntru muncIle mstltuţU in pauza de prânz, mai repede şi uşor munca 
are ~j ~ă prăbuşirea Franţei contractul a două lucruri cu totul diferite. In dăunătoare sănătăţii. MunCa este într?dusă aproape PŢe-: in chestie. La aceasta ajută 

I~t preluat de Anglia. Comanda nu ori-ce caz Anglia nu poate' conta, peste limita maximă de 10 o· tutindem. In această ordme I .. • ţ' . rdi a de 
~ate fi Însă executată acum, fiind· lunile .. iitoare cu massele mari de \' 1'1" f'ste permisă doar in ca-, d~ idei trebue să amintim şi or~amza. la ŞI ? ne tn
tă, a eşuat f~bricarea . m~toarel~r avioane. americane anunţate de a· zuri E'xcepţion~l~ şi ace~~ta, aJutorul, valoros care a fost ,an~ d~. ZIle .ale dIverselor "., 
,~llson. TratatIvele conhnua tncă eu tătea on. , doar cu permlSnmea OflClU-: dat femeIlor germane mun-; ti epllnder!. ___ ' .,.,:. ... 

.1 



2 F It O N r U L D E VE S T Duminecă 28 Iulie 1940 DU 

InforlDatiuni I Amintire ,1 

- Dragă Flol'ico, cum naiba mi- I 
ai impletit ciorapi i? '''',sta. are 2

1

' 
La 20 Iulie, Îll toate cate-· Joi, 18 Iulie, s'au implinit metri lungime! 

.:lralBlc ortodoxe române s'a 2 aui dela moartca mareI _ Ştiu, e o <lmintiJ.:(' dUl noapt(':ll 
pomenit în cadrul unui ser- I noastra Re~in~ Thl~rla. dnd te-lilll a~tl'plat p~illă la 5 dimi 
viciu divin memoria Regelui 111 nceasta ZI, cand ne ple- neala. 
Ferdinand cei Loial, Care a- căm genunchii în faţa Alta-j . 
cum treisprezece ani s'a rului implorând Atolputerni i Compara1ie' 
stins din viaţă, cului harul dumnezeesc pen-I, ' 

Poporul român S8 pleacă t fi tiEi b'l "Tnl,. o cnml'l'ă de hofr/ din ,4nH'-
f ru su e u no 1 ne vln ' . ' 1 recunoscător in aţa memo-.. ,'. . rIca era mi af:ş [lI' pe/'eI!': , .. ff!'lIt le 

Uel Regelui Ferdinand 1, In mmte sufennţele RegInei la fllmflt! GOlld1Ii-/,(1 la {oml dela 

cel Loial. făgăduind că-1 va Maria alături de poporul ro Grand Hotel!" . I 
Urma testall1entul cu sfinţe- mân in lupta pentru liber- l'I1 mllcali/ (/ wlăuyai crl cre1o-/ 

nie de a face zid în jurul tate din 1916-1!U8. Se pe- n~l: ",~Ientie! .:"u S~!liP~1ti! (hi/~diţi- , 
Tronului şi a demnului ur- . d ~. f. h '1 t - va 10 rnundlltlllt' III! J/,s,<,lsrpI, ! 
maş M. S. Regele Carol II, rm a In ata oc 1 or noş Il I 
Pentru binele şi viitorul ţă- faptele măreţe cari ilustrea- p t J6 -

COLŢUL LITERA 

Tu eşti o floare albă in sufletul meu fl'ânt 
~i iei din nefiinHI. tot visul nemuririi; 
Tu iti desfoi petale sub legă nări de vânt 
Şi cauti incet tMâna a razelor trăirii. 

Dar pentl'u cine oare tu iti desfaţi privirea? 
Nu cumva cauti o cale a unei alte vieti? 
Sau vrei ca tinereţea să afle nemurirea? 
Sau vrei să-mi spui vreo veste ca'n alte dimine\i~ 

Nu cumva floare albă tu ai căzut din cer? 
Si'n bpzna dureroasă tu ai venit să-mi spui: 
Că'n lumea asta 'ntr'eagă e totul un mister 
Şi noi suntem cu totii din lutul nimănui. 

I 

rii. 

F;'li:;co/,ul I'uuflghdic dr. Frint, 
a il'ccllll, Vlllt"ri, din [Hold. ili p<Îr
sia de 90 (lili. 

~ . - l' , e s ra.a Za una dlU cele mat 9 onoa- l 
se pagini ale istoriei noa-! - Am auzit că lin cetătean 
stre. minoi'ital' df>ţiue tl'llstul să-

rei. 

NICOLAE VELIN !o: 

~~g~gg~g.gQQQOO~~' 1 
loC 

Cu această ocazie, in toată, 
ţ ~, f' - t T D '- Trag-e a ocnă, ni:o-:punse 

lnll10J'/JHllllurcu, <iiI! l)iserica ara, s au o tCla e- eumU- 1-1 It 
. d'h fI 1· ce a a , el'''.I'!lJU·i:ClJ. n ilflul loc D1IInim'cll, r! pentru o 1 na su etu Ul ! 

11 eri. • nobil, Regret tardiv 
~<}t\-~ctl~~~e&6e&aee&tJ~~e~ ,. }...' Confratele, "Coll~t!illta :'\il-,Iă", în aee~ti 15 aui, s'a dori· 

,Iri 

15 ani de aparitie 
~ FunctIonarul X. p~'!m('~tf tională" din Craiova, de ,",ub dit a fi o neprecupetită tri" 

, 1-tă+· ; ordIn de che/llare, să plece rmedw! conduce~'ea viguroasă a d-Iui bună a românismului şi d 1 

,Zia rele america ne Actua 1 • ti ',' pe frontul de ,luptd. "' director Grigore Bra'l, cu nu- . o înaltă tinută morală, tar 
despre dl' ~cu re:. germane - .l[(/re magar am fosl, exclama, ;", 1 .1' 10 lure a c a in-! face cinste presei din pl'o\'in 

~ .... d 'd"d 'f- M' /-/'1' dl.llU uln . 1 " , 
.. , ,el eSlla al .. (li. "l~m pal eri, ehpiat 15 ani de aral'itie re- cie, 

Fu h re r u lUI I L:l Frankful't, ~Iain se ya Înfiin\a (nale da/orlile. ~ 1, Cu P)'i1cJ'ul aui vCl'săl'il' al gulată, 
, l' 1" I L'''h ,1 un ;"hIZ~'1I farmaceutic german -1 1:-:" alll' .le Rl)al'l'tl'"" : ani de aparitie - eal'~ il t • j'oi ew- 01'1..: JISCW'SH ,. Ll rCJ'lIlw I ' ., v U ... : .• " .' 

_ " ,_ _" . pr;l1lul de acest fel dIn lume. EI Ta Ca ora de fl:Jcd.. " :-' Jung 1Il aceste tun pun ala " 
este seI~ .. atra pubueala d~ 41~1I 1'/( ! ('ullJ"nde şi colectiile ;"Iuzeului fal'- : 1.IIle lIU tU,noa.:;;t,e gl eut <1- 'de vitrege şi Înel'llstate 11 II 

de dllnlJleată, c(./I'e eOIlslahl, ca a-j m';crutic fcmd .. t în 19~:!8 1~}'Hin,; Pl'ofe~ol'nl: Căldura face ~II{' zial'istil'l'l, IllCI nu poate ,evenimente tragice _ tii, ! 
cum a ,sullai ~ellslll dec:slu despre! r1H'n, c~\I'e posedă produse ale far. I lucrurile mai mari, iar fri-! aprel'ia la. jus~a ~a~ valoal:e partea JlO<lstl'[t îi urăm ton ," 
care, sa . al~zll de la III~CpHltll (j- i maci"i germane din 7 secole. : gul le micsorează, Popescu ai acea muncă t;tanJ(',a ce solJ- i fl'atf'lui "Conştiinta l\a\iolia 
cestel 111111. Zrarele anunta cu sub- I l' _',' 1 ~ \ cHau acesti 1;) am, I)('ntru 'lă" apariţie fără limită i 
t 'tl' l' I d Iru ' dă: . putea sa-mI dal un exemp tI, "1 .' , :' ee, a '11 
1 Uri senzo~lOna ,e, cleI, .' La T,h";ul de toamnă din Lipsea: ~ " ,pl'opa~al'ra s 0\ el 10man -! distinsului său director Gri 

AnglIei alegert.>a [fltre pace ŞI d:-: ,_ ')r " ,. :,' " ': I'Jevul.' aeanta! 'sti.- i, ,u 
• , T " .• (2.)-_.1 Augu"t) Lh elia ,a fi rq)! e- i), C t ?,' ! gora Bran, SPOt la muncă, 

sll'lll]e,'c, ,.New-lork Imes scrIe, i 1 t~ ; t ' t d d . f i. 1 rofesol'ul: ~um vaeau a. I Ne gândim ca in acest ră- "l'atol< Iltn'T" CIt h'-'lsut:r ' , ' b '1 ă' zen a il pl'ln r lin s an e 111 or- : '. , '. ,(1. ,.," '-', 1" 

cd !llller a dOIJedll, că e :apa I S matii şi o expozitie de prop3ţ{andă [ Elevul: Foarte bine! Vara I stimp mai mult decât apre-,' ANGELA V. OSTOIA 
inulnq(l in tllnp de o luna, nu nll- .' , ' t d 2 l ' '. '1 '1 '"tă l'a~utate omc- ""'4ii14MtQ4~~~~~~WiW_ , . . , .. . tunstlcă. RomanUl ni :'1):q'e cu o i vacan a e e unI, laI na ' Cla l) , cu Cel '. 1-
m.1 slale miCI d(H' ŞI tă,'1 pulenllCf. . . , ~ , '" ~ ~,l ;-' " 'l'Jlel'ellt'~ll)l'O ASlsten'" POpul"rA ,', expozqle marita. : nU-l decat de 2 săptamam. ,11pasea - uneOll ' c. I .. .. u 
{'.u fNI1lIIl: .. 1ula de ,ce npe/l1l la 1':1- ~ ! ~tif'i eclor răufăcători _ şi in I RitIlODolso<lnUs.a liiu 
I/unl'! al .fuhreru~u.I P!l~~ '~,I!yl'a 111: ~~~w doll'ntă a trebuit să se lupte i PAHlS. - "Les del'nieres SI, ~r 
faţa unei "realitatI terIbIle, I acest organ, care s'a dovedit, i IJe/ll.'jS de Paris" publică o scris~l 1( 

Tranica nenorocire oricând g-ata pentru apărarea' de mllilumi/'e a m01l!elor, ,emtil'~'~1 
'ti patrimoniului nostru moral: copii/OI' şi şomerilor din arona 

dela aeroportul. şi national, mergând pe ('a~. mentul XVlIl din Paris eătre.tI' 
__ ~--1tyr~;;';'~~~~~"~rn:lY.in'+---_:a.lL.J""'''''''~:::~::- lea tncepută şi mentinându~ .tenta populară nationalsociali$,' 

Băneasa şi conduita trasată dela În- (N, S, V.) In care se spune: ,JI in 
STOCKIlOL.lI, - Agenţia ,ceput, ca ziar de afirmare na- mele, femeile. copiii mobilizalllc~, 

transmIte: D, ministru al CulteloI',: BCCCHE~TI. După cum' la ministerul mal'inei şi avia- 'tională românească, apărând cei lipsiti de mijloace şi şQmt!itÎ 4 

într'o cuvântare ros/iUJ. recent CU! se ştip, Dumineeă după ma- tiei, a rostit o cuvântare dând deopotrivă şi absolut desin-, arondismenfului XVIlI din Pc 
privire la conflictul european al:.ă s'a întâmplat la aeropor- în a.cela~i timp ~i citire a de- teresat toate păturile social<" multumesc orgwllzatiunii admir 
«riftat cct Suedia urmăreşte o poli' j tui Bălleasa un tragic acci- cl'ctului prin care M. S, Rege- tinându-se departe de _til'a- bile a N, S, V, penfrrr slIpele ( 
tiell. de independentif. D-sa consta- dent de aYiaţie, eauzând moa le a conferit postmortem, dis nia patimilor politice în at]il- cc/ente calde, pâinea şi hrân:a 
fă, in acest discurs, că neutrfl~it~- I rtea a 5 piloti români. Intre 1 tineţiunea Virtutea Apl'onau- postul credintelor .' naţional- n' le-OII fosf dislrilmife. S[lnli'~ 
lea Suediei nu este în contradlcl,e, ei locotenentul Egenociv Ge- i tică, locotenentului Genovi- cl'eştine, adânc mlşcali d!' oceasM aleI!: 

cu neutralitatea ~anemarcei., ., novici şi 4 piloti brevetaţi ai '1' ci. D, Gheorghe Fotino, pre- Căci "Conştiinta );'ationa- it(' care 1111 o vom uita Iliciodal,f ,il 
Iar pentru aSlgura/'ea. SItuatIeI şcoalei de pilotaj CFR. Acci- ;;edintele societătii Lares, ,a : ~QQ~~ 

economice, a spus d, mInistru al dentul ~'a întâmplat cu un I preamărit calităţile ~tll),erl-I ' 
Cultelor, În alegerile de toamllif,/ avion bImotor monoplan en-, oare ale defunctulm pIlot" V - d. . 
luând în considerare vremurile aClgleZese,. amenajat cu avion!care a servit dela anul 1923i oei In presa lulfos)av II 

tI/ale, este necesard concentrarea I sanitar, Ac~ident~l era Îl~ ur: I aviatia românească" ~burând 1 t f _1 
tuturor fortelor, ,'ma unei pIerderI de VIteza I peste un sfert de mIlIon km'jCOD ra ranCmaSODI O 
~~e~.. la mică înăltime de 250 met- I fără nici un accident şi a. . . , . . 

ri şi după cum se ştie la înăl- fost 'unul dintre cei mai buni! B~LG~AD. Int,r un ,artlc~1 Pllhi!- I JUi/:oslaYiL'i, Ei se opun eu toate 
timi atAt de mici pilotul nu- piloti ai aviatiei noastre, La cat m, z,larui ,;\ireme', dlITctonll, !crile 10/' operei. d" refacere nat 

dIn mai este in stare să salveze tnmormântare, a luat parte' Greco~lcl se ocupă de ~ l'ol~1 franc-, lIa~ă. yeacu.m. inainte popor~1 t,' 

Emlgrarea 
IJdanllor 
Romt'lnla masina. La inmormântarea Itf 1 't tă fat maso~lIor, El declara, ca trebuc" bUl sa se rIdice contra unei asI, 

victimelor care s'a făcut eri I de a e o aSls~ en o ,1',~ I cu orIce pret, distrusă influenta pe 'de atitudini, trebuie sfărâmată pl 4 
ISTAMBUL, Agenţia Transkon- la cimitirul militar din ca-l mar~, care a varsat laCrImi, care o exercită aceştia, Francma- I terea francmasonilor. Cercurile pl' ( 

tinent Press anunţă: In urma schim 't 'la" d o-filleral Silviu Ni pentl'u eroii aviatiei l'.omâ- I sonii plini de ură, se opun Încă azi Il" d' B I d t rti' 1 • R •. pl a , ,,.,,, • - , ' ă' ' , ", 'Itlce m c gra pun aces a ,c' 1,1 
bărci politicci in omama, la Is- culec:;cu subsecretar de stat neşti. l' orI c rei ordine ŞI autOrltătl, 1, ranc " " 
tambul se aşteaptă la o mare e-I ., masonii sunt îmă cel mai mare ob- in legătură cu syonunle care cut. 
migrare a jidanilor români în Pa· : g.~~~Q~~~~~.Q~ stacol pentru reformele calOc se vor I Iii de cât-va timp În Belgrad, in· >:1 

lestina, Pană acum s'au primit la 1.. I -.l .l d 1 ~-",-"---""---'~ face În yiata naţională şi socială a' gătură cu I'cmanierea guvernulHc , 
ministcl'ul de externe tUl'C 600 ce- ga ia il lo.:e.iJl e , 
reri p<'ntru tranzitul prin Turcia, a' li un pun.:. Intelepciuni ~ ~QOW~~G"~~~G'-?~Q~g.c~~-
UW~g~~; siraiegi.: I c.fjine:eşli ~ 
Nimeni In 01::anda nu' I RO:\L\. Agentia Tl'anskon- Clevetirea; e o ~,.mă cu două 
se indoieste in sinee- tinent Pl'ess anunţă: Trimi- tăişuri, Intotdeauna, răneşte şi rilatea Fiihrerului pe acel care vrea să rdnească, 

sul special al agentiei 'JSte- • 
AMSTERDAM. Presa olandeză 

faui" declal'ă într'un articol Pe Cl"ne nu-l zgudue că cali/leă. discursul Fiihl'erului ca: IIi 
timul apel adresat bunului simt al în ziarul "Picollo" că coman a pricinuit suferinţă aUu-
Angliei, cdreia Filhrerul i-a fnlins damentul englez depe insula ia, pe nedrept, nu merită 
mâna pentru ultima da/do "Tele, Malta întretine numai forte denumirea de:. OM. , i 
graa!" dee/anI, că nimeni nu s'fl.r ' dIma' modern 
pfllea j'Ildoi de sinc('ritat~fL Fiih- aerlene e ce Il! Prea multe fire, nu strâng bi-

ti,p, ca "Spitfire" şi "Hurri- ne; prea multe vorb~ exprimă rerului. Apelul său n'ar fi ronpor~ 
tant numai pentru Marea Britanie, ean" pentru apărarea fortifi- '1 prea puţin, 
dar şi pentru. Europa Întreagă, caţiilor militare,' cari nu au I ~ ~ ____ t;3 I 

Altglia ar trebui sd dccidă repede fost încă distruse, Faptul că _ 
ce cale va alege. ancorarea vaselor de războiu D . I P I 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!! ,şi a celorlalte vase a fost in- r.. eS(Qr U, 

CrOUor11i pentru domni .,. Il terzisă, !nseamnă -= scri~ c~- medic prlm.ar, 
Moskovi~z Arad 'respondentul - ca am1rall- i csnsultă din bOU In 

este ceă mal etlin8 tatea britanică a rf'nuntat la lea b I net u I să il dIn 
lSSJlW ... ,.I'llIW 'b P 2% MaItfl ca punct strategic, I-.A_r_B ... d_,_8_tr. Crlşan 8· 

~'I ;'/' - " '~ 
l". • ..:, 

Soldaţii din faţa palatUlui Amiralităţii (Londr~) gata d~ e 

luptă pentru a putea faC9 faţă unui atac al iramicu1t!L 
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- -ISIUnea noului gu~etn 
unea în poli1i.ca externă_ O polil1că de solidarJ .. 

tate române.-sed 
guvern constituit de· Misiunea ce revine noului cepţiune de viată, caracte
Ioan Gigurtu vine la guvern este, în primul rând, ristică în Statul Român. 

, rea ţării în momen-' de a se asigura ordinea în 
te grele şi cu o misiu- Stat, şi de a protegui intere- In politica exter?,ă, Guver
'lică dintre cele mai sele supreme ale Patriei. De- nul d-lui Ing. 1. Glgnrtu du. 
ete şi mai delicate. Ţa- aceea trebuesc potolite toate I ce o acţiune de adaptare "in. 
~stră ~e află incă sub sentimente!e şi resentimen- tereselor nationale la situa
e aneI mari nedrep· tele despartitoare de fraţi" tia internaţională în spiritul 
i s'a făcut, iar condi.! pentru o formă şi o singură " ' .. 
internaţionale actua·' forţă naţională, UD singur ~1 lIlai .reaUs!, neştirbJnd 

3 

SUS INIMELE! 
de Il. C. CVZ-1, ConsilieI' Regal 

Nemărgini/a durere care sfâşle, Pământul Moldovei, răsluit astă:;i, 

stlfletele româneşti in ceasul ac/'s-! va reintra in stăpânirea natiei ro
Ia, să nu slăbeascd energia cu care mâneşti clliar În cursul generatiei 
se cere să luptclm pentru a redo- ' 
b • d' ., v '{ noastre, an I ceea ce III s a rapI . i 

De sute cie ani stăpânim pămân- i Acesta sel fie gândlll stăpân pl: 
tul care ni se ia astăzi. SI/te de a- cugetele noastre pând la infăplui
ni, de va fi nevoe, vom lup/a de rea lui definitivd. 
acum Înain/e, ca să-I recâştigăm, I 1o'rat' Români. Trăiascii România! 

Din loald convingerea şi fdră al S ,1" 

ă Iă v ' d '1' t us IlIrmlle! m sa amaglt e l're-o r U:;l! re-: 
dUoart' - prezic: l Izbândă! 

'ază o mulţime de in· glas românesc. mmic dIn amIciţia ce am a-
dint, cărora trebue să! In acelaş timp, noul gu- rătat totdeauna partenerilor 8~~~ 

fată. i vern va conduce ţara cu Le- noştri; adăogind la amiciţii. 
loria fiecăruia dintre' gea în mână, după normele I d b - t 
aceste clipe este ca, \ de dreptate consfintfte şi cu ' e _ e care se ucura ara noa 

iocul nostru modest, să 10 grijă egală pentru toate ca- ,stra p. acelea ale colabora· 

D. col. Dr. Ion Băleanu 
nou1 prefecl al jud. Ilrad 

treprindem nimic ure! tegoriile muncitoare. torilor noştri economici, pe, Săptămâna trecută, Dumi-I tactului CU opinia publică~ 
~ . uge la c~mpăna cea-I Intreaga natiune română ale vecinilor noştri şi pe ale' necă .. a avut loc instalarea, d, Prefect a invitat pe repre-
I le faţă. FIecare om cu· I solidară va simti că în tarătuturor celor cari vor consi-: d-lui colonel Ion Bălcanu, I zentanţ·H presei, pe ziua de 

,t~ebue să-şi fo~~ze o I domneşte. ordin?a, ju~tiţia şi dera cu bunăvoinţă interese- I noul prefect al jUdeţUlui 1l\.Iiercm:i, cu c~re s'a întl'e-
., ta supraveghlata şi: cuminţema. ' MInoritatile et· ~. I Arad. I tmut tImp· mal indelung-at. 

lO\:: ă cu gravitatea in- i n1ce se vor bucura tie acelea le romaD.~şti, dela car':, n~ pu I Luni şi Marti, d-sa a luat cerând relatii şi expunându- _ 
. In- Dr prin care trece as-, şi drepturi eare le· au fost a- tem abdIca niciodata ŞI cu: contract cu reprezentantii di- !';Î părerile cu privire la te-

ŞI d ra., I cordate prin generoasă con· nici un preţ. 1. feritelor autorităţi loeale, cu Il~ 1 • t 1 d r «1' 
! ..., u cum In e ege -sa sa-" 

_~~~~QQW~I4iHiNiHiKH~~iiMitI~~~gQW~IQCiNiHi~iNiHiKiH~~.~4f~~~~ I conducătorll PartIdului 1'\a-\ Ară .' . 
• I ti unii, precum şi cu funcţio- l~ld:P me~sc mISIUnea ce 1 

li .'0 fiparit N" 1 d I I I B~d I natii din subordine. 1 s a mcredmtat, de a conduce 
Un(lote spanlolf om rea • 1 (9. RU o CS(U Pentru inau~urarea ('011- judetului Arad. 

e at1t rs, - Ştirea răsplindită de II IraD1ciI (olllilndillllCn1ulul PO-Q~Q~~~ 
tii Rcuter,. dU?ă car~ S~~ni.a I U'iUor ~I SiliUfan1tl din I"Ddc~ul S· g orl-entare • 

con mandat 111 Germama llpan-I' q ~ , I In ora 
!iOila ,ban~note nu ('01'e5IHII1<I:'j SI OfU$OI Irad bilă a statelor 
, la,' :am dtn partea competenta, 1 . I 

POSt- \ - -miCI: 
' Gn I J' • tf 1 d t t d tă ! PrIn Decret Regal politia, jun-, chiar dtla Început, de a impune . a X'" , ,u .• '\S e ca e 00 a a-Id ',' ,1 , . ! <!f~ lea; " v ' tlrrnerla ŞI sIguranta StatulUI con- I respeclul publIcului fală de .u(orr- 1 '. , ~ , 

,ndJcata de Reuter că: topi.du-se intr'o singură unitate tiIti. !.,. . ' . 
. ar fi executat in mod clan i de ordine publicd sub denumirea I Acest Comandament al Poillil/or I Dela ,inrrClnger~a :ran\cI. - d~- : lII:n~a mrrangeril FI'an~ei, statele
comanda importând bane-: de: Direcţiunea Generală a Politii- j şi Sigurantei Statullll, stă la dispO-! clară ZIarul ,.sulsse' - a dC\'(~ntt l' I11lel au de rezolyat numai o sin

:se in Spania pentru a finan i lor şi .Slgurantei Statului şi ca ur- i ziţia pJlbli~ului în ~el mai civr/izo,t j p"ident, că puterile axei exercită in gl:ră problemă: rela\itlllile lor ':11 

Iri politice Dai \ Iflare In fruntea ComandamentuluI, mod, suvllld ald! Inluesul Irnlşlel, II Europa o putere dominantă. Des\'ol Axa", 
. e semcnea Ş • d I 1" , " . A d !. "d ,. t . 

. I ." ]u t u UI ŞI mumclplUlul l'a al slguranţcl ŞI 01' mei ce iitt'nllor, . tarea in toate ţările din Europa 
'i' ~ea ~panJO ă, a~e~stă ştire !t fost numit d.. colonel Ion Riidu- i precum şi a Statului. I . ., 

meI: tgorlC desl11l1l\lIa" lescu. I D, Comandant a accenluat ci1., i Centrală ŞI de Sud·Est depmde 

~o~ ~~M> ) . Lu~n~u-şi postul _rn pri~ire, d-s~ i prill~eşte pe ~?ti cet~tcnii core, vin \. acum d~ vOi,nta a~elora, pc '. ~~re " ~~ 1~·prtnTtt pe r~pre.entafltu Pl' ••• I, Cioi l'cclamantunJa_ arI. cc_ oră dm zI ar trebm să-I numim "regen\lj Eu· 
alt'" l ...... d" t d' I " C · ţ' · .., . ". d · t· • • , ... UtQ. prrn acest In errne IU con-: sau noapte, Iar cererIle lor vor fi ropei" Germania şi Italia. Atât e tt t Ş1 raspan 1 1 
'{.mama partiCipa 'tact cu opinia publictl din judetII/lre:;olvate în timp de 2~ ore, .'. _ . . ' 

~:!~:;)ate târgurile de şiNoraşuI Atr,atd. d' 1 d 11 D, col. Ion Rădulescu inlre al- It~mPtcat axat~aSeatint Aţăn~llja ~I Fr I d U I 
... • oua !~S ~ uţlun~, a ec arat - tele a mai declaral că, prIm. ('şle ) ran a o con ralj:reu a c, rl e 1ll1- onlu e es 

pc amn adi n Sud _ sa, • ,ordInei, p,ubl1ce este chemaM. personal p" reclamanti, indiferent, jlocii şi mici oscilau intre cele. 

t 1 E . sd .slgure lln!ştea, pacea, precum I . " I - ' 
~S U u ro p 0.1 "ţ t"'t '1 . f t de orlglna elmcd şi le va ascull. două grupe dupa IIltercsele lor. A- I 

, . gei vieti publice, 'foate plingerile referitor la ordl-! cum, după ce influenta engleză a: 
I.J ŞI srguran Il. ce u enr ar ŞI a n re-I ; J 

·;l1l1Ja aceasta, uor avea loc I " , v ' " . f 1" ă de' t' 
Această Inslltutlune esle menrta. nea publica. ost e Immal e pe Onltnen, 10 

l/rn: '''pa sud-estică şapte Tdrgurl 
~dalf:'onale de mostre, ale ciirorl~~~~QQQQ~~~~" •• "il.~eg.~~ 

nulRi 

c./~nAI conc~ntra{e fllt~el Ungaria reclamă· Eelul marelui discurs al Fuhrerului Âien 4 iune 
'Ul ugusl (Illceputul Tar·... • .. -1.- - 1 t 
'1 toamnă din Lipsea) şi rn- Ina pOlerea tablounlor In presa I a lina 

! Dovediti că sunteţi vredni-
"IIUi, Sept~mbrie (!nceputul pictorului Munkâcsy ! nO~IA. - Intreaga presO. Berlin, după o victorie ful~e ICi Jii ai tării, Iuptân dimpo-

dIn VIena), La toale a- . italiană se ocupă in articole- rătoare, pentru a-şi tine dis I triva răspânditorilor de zvo-
~guri - Sibiu, Varna, .4.g-' Agenţia Transkontinent Press a- le de fond, cu marele dis- cursul in fata Reichstagu-' nuri, impiedicând propaga
Pressourg, Praga, Belgrad,! ~un\ă: ~linisterul ~re~ei u~gare v,a curs~ istoric al Fu~rerul~i, lui, ~răt~nd~ că soldaţii ger- rea alarmistului care se pra-
iic _ ' • ~ , 11Iltervem la autontăţlle dJ,n ParIs arătand că prelungIrea raz~ malll, atat 11l Europa cât şi etică prin lanearea de ştiri 
~ . ,va fi rep' e .. entat ofl- pentru a restitui Ungariei tablouri- l hoiului ar fi inutil şi Anglia în Africa, pe uscat, pe mare complet fals, 
"onslllUl de propagandă al. le renumitului pictor maghi,ar Mi- n'are nici o şansă de succes. I ~i in aer sunt stăpâni, iar 
1/
1
, germane. In Agram, ex-lchael Munkacsy, care au fost se- -.Nimeni nu poate contesta lla orizont zorii unei Europe 

oficială germand va cuprin' chestratc conform tratatului dela propunerea omenească a Fu : nani se ridică. Nu deveniţi fără ştirea yoast", 
!ilse !c.l;ti/e şi produse tipo- :Yarseilles şi care se găsesc in mo- hrerului, care dacă nu va fi ;,. ulleletde răuvoitoriJor noştri, dori-
. III plus vo . t'· , I mentul de fată într'un palais pari-! primită - căci poporul eu-: tod de a crea o stare de neincre· 
. r p.ar Icrpa, ,ca ŞI sian, urmând a fi adăpostite mtr'un ! glez nu estp. liber de a ho-! a..-daetla şI ad mhlfstra- dere şi de panică in ţară. Nu pos-
.um eTpo-anţl e ' . , • 
,'. g rmanl par 111l~IZeU în orasul natal al macstru-l tări _, atUl~ci hotărîrea va fi ; ţhl ztalt".tIot~.!.sţ!~~ lurile de radio străine vă pot in-

lUI. I încr,:dmţata armelor. ~ i ·~-ti-l Str Cl,OŞCA 7 fOl'ma sincer şi exact. 
,~'M~~MtM~~~ttelOe~~~MIef~~M~te4MJo~IM.e Fuhrerul cancelar s'a ll1a- 1 rog n • • 

- poiat pentru prima dată la _ t = __ IIH 

. nouă inventie germană ~WQQ~~~QVQ(i}~ggQQQQI Presa noastră, posturil. 

salvează păduJfile lumIi ~~;~t~%,:~.~:~.:~:c; j~ ; .. /~::~.~!~' ' .. ,.'>V ~,lP~ 'i ~~~fest;~~ :~'er~~i~~;~W i~l~~.:= 
"ll!IşUi privesc de nWIW! Aceastd inventie va fi pusă aCl/m ' ;. ~~'$~~~ ",. -.,..~ .; de cari nu vă tăÎlluesc nimic 

;, l,tu ingrijorare la rezervele În serviciul industrii, astfel cii În ::i~J:~/'~ ," A':";':t;4 ~ di;l ceeace formează intere-
~' .~ ale lumii. Ziarele fntre- i curând lemnul va plitca fi c/'utat n~:/;;;, .. /;<.; sele nationale 
~ ,.d de zeci de ani mai mult pentru scopurile sale naturale. ~\~%'": o~ . • 

!;:€~:;;~!t:d,~~~,~~~ No;'r;;;;;;e:""" it~:~ .. t . I.;;;'~;;,:~u;:a~, v:,~:r;~;;" ';~;~~~ 
f' care b d d -in aluDta contra .,,~;fţ~ ... < tarea suonurilor tendenţioase, gdn-
t~ . prelu~~ar::e~:mnul~~se::: I h~,ţ'~~ ; diti-va ('II sunlt'/i nomdni şi 'că cea 

~..;;i::'::~:P~,,:,:~:,I;'ia ,~~,:;;~; SOfia~ Ci n c ~~~!~ i Tron.- t:,~~~""" _~ . :~ă a~~'~,:'~:'~'~r;~'~,"~~:'"..,~: 
! :1Il şi, fnsfârşit, tendinta de a kontinent Press anunţă: ~.i}~~,~. ratice ati flricirlll,t răul Ţării voa-l benzina m%arelor pl'În Profesorul pentru anatomie -..:'.(~;~~. ~ sir(', 
i . de lemn, etc, ele, patologică la Sofia, Dr. Xe- ,~:~0J;::,,'::" ,., .. <' ------------

;:,:;::~o;~;! ;::.,~::~~: ;;~ ::1::azl:':,"::if,i:tr~On,:,::n~c:! €~t .••. ~ ..... f 'B'.·ULEVARDELE PARISULUI ~1~bsOemn nn~tl_ nt. i 1e 
obtinute de lnstitutul Kai- cietăţii biologice, că a făcut =0...." .. ~ , 'l IL'" 

:;~elm din Berlin, unde, du- noui descoperiri in domeniul 
d :,11 ani ,de muncă, s'a reuşit I bacteriologie, car! vor putea Viata şi~a reluat cursul Dormalla Paris. Pe străzi şi În înzestrare? 

,e 1Q rapidă a unor plante, fi foarte eficace şi in lupta I cafenill~ populaţia parisiană se amest~ă cu uniformele 
ultll. I ct'n~ra c:'::l~~l'ului. ! kakI ale soldaţi ~Ol' germani. ----------

/ 
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*,PAGIIlA STRAJERULU' 
CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

~g~.gg~~ ... ' 

Comunicat~l dela Straja (omtmorOf(iI DOSOfObiti ti OU(01 
Tării al ţinutul Timiş 1· Si · Jar·'" d~n '-ml'oil TIMIŞOARA. Se comunică \ InceteRză imediat functio- il" r aJo . I I I '1 fO 

tut:u:or stolurilor ordinul de: narea cantiI?~l?r ~tr~jere?ti, In faţa frontului străjeri- i băştiIiaşe, bravii Moldoveni, şi D8 vom simti cu aUei'ănII. 
mal JO~ dva,~. de cvo~!ndamen- per~t.ru re.fug.latI v ~~ birOurlle : lor şi shăjerelor din Tim! ... ! "cu suflet duios-Urie-senin şi sincer infrătiti pe 
tul ,,,Stram Ţal'll cu No..I s~raJ~ereştl ~111 gal 1, aceste~ ~ şoaraj b, pre%enţa comandan I bun, "cu arome ca de fagure, intindere a Pământului 
281GG-1940. rarnan~nd ll1 se~~~ Crucll ţilor şi comandantelor o· de miere". . mAnese, deasupra .uu".uel. 

"Conform Deciziunei 1\Ii- R?$ii ŞI _a ~ autorIt~tllor s~e-, comemorare plină de demni- j Amintirea acestei. comori: Lacrimi de emoţie 
nisterului de Interne opriţi clal~ .. R<~man în vlgoare ~~lS- I tate şi de duioşie a avut loc, I fără seamăD ne va rămâne străluceau îD. toate 
imediat orice colectare de' p.OZltlUl11l~ pentr:u . folosIrea la Liceul Comercial, intru! pentru toate timpurile scum ~ S'a intonat solem 
bani, alimente şi imbrăcă- t1l1eretuh~1 _ ~pe~Iahzat . p~n- i pomenirea scumpelor. pro- 1 pă ! : : Naţional" şi " I 

minte pentru refugi~ti:, Co: tru ~':1to~ltatI, pl ecu!ll. ŞI l~:~: vincii româneşti Bas8l'abia I l"raţi~ (ndepărt~ti va! slm1i pOi. s'~ cântat ru 
lectele efectuate pana aZI tenslflcal ea eampameJ a~n 1 ,şi Bucovina., I mângăIerea lumInoasa, cale "Cu a01 este DUmae2ellll, 
vor fi expediate imed~at la cole. ... ! . In cuvinte vibrând de ed I palpită în aest mesagiu din i Spontan participantii 
Straja Ţării BucureştI, eu co~andan~l ,ţmutulm: motio profundă, comandan-! Banat şi eare va vibra, dela I îndreptat spre catedrala 
mentiune: "Pentru retu- straJeresc lrnlş: : tul Ţinutului slrăjeresc TI-! suflet la Sllflet de aoi de lân- . cartierul Principele 
giaţi".. Consta Nedelcu imi" d. Consta_tin Nedelcu! I gă Tisa, pâ~ d~pal'te l!l Cere : îagen.D.C~:JI" în faţa 
~QQQ~~ I a evocat fal'meeul Moldovei i muş, Nistru Şl LIman, ŞI de ca: II - ti d t d 

lui Ştefan cel Mara, vechimea i re vom lega, drept gaj, hotărî I ~ I .urm.a e ~ e e 

( - - 1· - 1 cult urei sale, pitorescul pei- ~ rea solemnă, luată In momen ClOŞI cu suflet lUdoliat. 
on~oc:areil l:amlDU OI I saglilor sacre, bogăţia codri- i tul «Iurerei Răpra$:Ilfee aDu-l ••. "IAR ACUM RAIIIAN - I T- ~ I - T- ... ,lor, coborârea ondulată a po ma: ! CESTE T REI : 

5~răJere5C: il IOUIU UI Imi': dişului mănos, dela Carpaţii: "Fiecare Român, de Ori. un il CREDINŢA 

I 
Păduroşi inspre Nistru, Ma-. de, Tom distruge- in fiInţa CU NOI' ESTE 

TIM/Ş()/iRA. - D, Co~~lantill t Paralel cu activitatea agricolă, re!' Neagră, ~ gurile Dună-: !,-oastră oric-: săra.lată de ne- ; Z " L 
Nrdelcu, comandantul Strc'111i ŢărII 1 funcţionează echipele specializate, ret, precum ŞI minunata stru Intelegere on vraJbă! Ne vom ,EU, INŢE EGE'f1 
pClltm Ţinutul Timiş, a convocat! pentru fi tine locul functionarilor! ctură spirituală a populaţiei erta creştineşte unii pe altU, MUIU ... l" 
săplc1mdna trecută, un consiliu stră I t t' II _. conccn ro 1. 
jUflsc, care a avui loc la Tlmlşoa~ 

ra, participdnd fndrumălorii şi co-, In tnsufletire lăudabilă, tincre~ul Cursul de sbor f a- r a motor Pentru Une 
romanesc din 

mandantii cu comandantele de- le- . şi-a jertfit vacanta, pentru a se I~-

girmi' din cele cinci judete. I cadra In ritmul muncii avdntale, d I B 
D. Nedelcu. cuvdntul introductiv, ~ care se manifestă pe Întreagă În- e a rasov 

rec{Jpituldnd evenimentele recente,! /indae a României. 
Legiunea de Străjer\ comunică 1 Cursul durează 6 siiplăm~ni, de-

tlI Jarul un impresionant "pel l? bu I La incheere, d. Nedelcu a mu/
na fntelegcre, la tncredere reerpro-! , '" 
xI' . d ă.lI ·td I • e tumll tuturor colaboratorrlor Sa! 

următoarele: la 1 August panii la 15 Septembrie, Se aduCl! la cunoşl!nla 

"Straja Ţării" cu concursul "Fe- I intervenindll-se la Ministerul Edn~' lui românesc al Aradului, 
derafiei Aeronautice Regale a Ro- caţiei Nationale p<:ntru cOIU3nd:m. 1 ~coala de Pilotaj a zborulUI 
mâniei", trimite la şcoala de sbor ţii şi străjeri cari vor fi absenţi la ! molor CFR din localilale, Î1: 

Cu, a armome es vurşr n.r .. 
toti colaboratorii Sfrc'1jii Ţării. pentru zelul neobosit, cum ştm că 

Armonia, coheziunoo, solid<.rrila- (şi facă datoria, pe cât de devotat, 
lea dintre noi să fie exemplu slr(1- pe atd! de discret şi de nobil tn a fără motor dela Sân-Petru-Bra.- . I ·1· d 1- i deschide cursurile te;orelice r 

. .. prime e ZI e e şCGa a. I ' "Il d' 1 lucit rnain/ea camarazi/or noştri ust domeniu, şov, 40 de comandan1i ŞI strllJerl. • ,,_. __ . tlce a serlCI a -a In unu 
ierarhici, fnaintea ,tineretului pe ca 

re slmrem menifi a-I conduce spre 
de!ăvdrşire morald şi fizică, şi Ina
intea opiniei publice, fn vă::ul că
reia activdm zilnic. 

. ' . Dtlp!Hsareâ ŞI Inn'e(lnel'e.a p;u·u- fncepdnd cu data de 25 Iuli~G. 

~.I~~ cipanţilor este gl'atuitll. Se va ducl'> f Acc«sltl şcoală care 

\'iată de tabără, in corturi. I rn oraşul nostru ca o !acld CI 

.Il t - ea slra-,-erelor " .. duce intr'o reali/ale evidMM F C 1 un ' In timpul cursului partlţlpan11J I .• . l'~" , . . l spirituală a tlneretll Ul rom. C .. .Il d tit pot obţme brcvctul A, B ŞI C pen- ! dela granita de veşt, In a. 1~ :i 
"Fir' armonizarea aăzuhl dIn ra pen ru a Il O· tru sborul fără motor. Comandan1ii, brevetat in 2 serii peşte 40p n 

ţelor noastre, toate silinţele rarea refUnl-atilo·r. dl-n străjeri au posibilitatea de a deve-j planorişti categ. B. iar În $tfla b 
yot tăm.I1t* eterp,. ftjat. s.. !:J1 ni instructol'i la "ii.lGarele tabere de : a anului curMt au absolvit 1'11 1: 
erilicHie voi deveni {nu6Ie". b - .B - , d S .. Ţ~ 'riie 20 piloti. I .. ...... Hasura laşi UCOVJDO a~es~ f~l, organIzate e .trala a-I Conditiile de admitmllJ~tJ 

uSa a recomandttt pă~trarea ra- fii ~I T· ARR. mătoarele: . f 
porturilor celor moi bune cu toate I I 
autoriUltill cu biserica, Cil şcoala, Legiunea de strlljere Arad aduce ~ minte, săpun şi alimente pe care . Conditiunilc ce se cer pentru stră . a) Oriet tdndr ce postdd ti 

"... Iă '. r tI· VId It .. Il a Il ed t f dl'n l' I~ J·erl· "1· comand~nţl·· ţin 2 clase ucundare. cu parlnl", cc'1 uzrţl n toate mpre ce e mal ca uroase mu umlrl ('0- e- r a con orm OI' u UI ~ ., "'. ,. t l' '1' 
- . ,~ .. b) Să albe 21 am ne mp Inl, 

jurările, de dorinta nobiUJ, ca viriu mandantelor. străjcrelor, familiIlor Straja Ţarn. a) Să aibă cel puţin 16 ani şi cel e) S ~ f· d originii elJlird 
t'l t . Tlă iI f· I a It" e 
litele pentru lrifreagd naţIUnea. I r e pen ru car! mi I m, S. le rea- şi tuturor prietenilor străjerilor, In numărul viitor vom da lista I mult 1& ani. I m4nif, . 

cari au răspuns cu atâta dragoste complectă a stolurilor cari au co- b) Să fie perfect sănătos (vizita , Cursllrfle ,sunt absolut gT" 
Deoarpce actIUnea pentru ajuta- I I Mle.tt' 

de ţară şi entuziasm la apelul fă- lectat. medicală se va face la şcoală inain IlaI' tia ni .Stcdrrere s~" p/ ' 'ni: 
rarea -refugiaţi/or fiind socotită ca • ba . • pen l'U o eauna iN el pe '" 

eul pentru aJutorarea cu ni, Jm- Conf6rtn ordinului d-Iui coman- II te de incepcl'ea cursurilor). I zI-ta me·dl'cal ..... tuminată pentru străjere, pe pla. ... 
brăcăminte şi alimente a fr.aţilor dant al Străjii Ţării tncetead ori-II c) Sa~ aihă cOnsimlământul plirin- 1 Inscrieri zilnic" dela oreli, nul prim rămdne participarea Slră \ I ", ,; 
noştri basarabeni Şi buco'Vineni 11- ce colecte făcute de comandante şi' tl·10)'. Ila Aterierele Princr'pal~ CFR Ul jii Ţi1rii rQ compania agricold. I 
tât de adânc loviţi prin pierderea străJ·ere, urmând ca de aici inainte . d) S" fL. absolvent a 4 cl"se se- calitate, până în 25 Iulie d. c. D. Nedelcu, neobositul şi inima- .. ,,,,, ... 
căminului şi intregului lor avut. 1 ctel ă f ii n ma' p in Cereri formulare tip se 9651• 

$ul comandant al Slrc'1J'ii Ţdrii pen- co e e s se ac u 1 r I cunda're La prezentare va aduce , ... 't 
Comandant ele şi str5jerele din C R· . secretarlalul şcolIi dIn Incma 

il'u Ţinutul Timiş, In cuvintele pli- rucea oş1e. o a devcrinUi de Ia şcoală după mo Itlierelol' CPR Arad. ' 
Legiunea Arad şi de data aceasta St 1 '1 . t â s colecte m' d L· ~I! de cdldurd, elogiazd hărnicia şi o un e oan au s r n dclul ce se "a a la eglUne. Ar fi de dorit ca tinerii !ii 

priceperea tărdnimei romdne, care bani şi materiale de către străjere e) Să aibă uniforma corectă de 9ţ;undă printr'un numdr c, 
au arătat că sunt gata la datori.e I d! 

t 'd' l<. v '1 t d pentru Ţară şi Rege. • mare la această actiune natia n CIU a ImpruJurar! or ex rem e şi încă nu le.au depus la Legiune.: străjer şi echipamentul arătat 10 Q- FR 
Legiunea de străjere Arad a pri- pe care Asociatia AvÎaticd C 

grele din cursul prezentului an ag- sunt rugate a le trimite de urgen- nexa Nr. 4. străduieşte sd o ducif _ prUt 
ricol, a ştiul să !acif minuni, acti- mit până acum colecte tle bani In 

sum'" totală de lei 117.849 şi 400 kg. ţă spre a li predate şi acestea la Condiţiuni pentru comandanţi: duci1forii ei - la un cdt mal 
vând atât' de stăruitor, atât de neo- .. /1 t 

. 1 tA d din îmbrăcă- Stra)·e. a) Să aibă cel puţin 18 ani şi cel, rezu a. ._ bosit, tiua şi noaptea, tncdt n'a rit- materlţl cons "n I 

mall nelucrat nici un petec de pă

mdnt cultivabil. Cerul a binecuudn

ta~ râvna obştei româneşti şi holde 

1, ~ 6ipropie de recoltil 

Comandanţii, rdnd pe rlind, ara

tă cum, rn fiecare judet, copii stră

jeri şi străjere au ajutat şi corlli

nuă a ajuta din rdsputeri la lucrul 

cdmpului, urmdnd traditia alavici1: 

tn gospodăria părintemcă intdi, a

poi fn formă de cIacă, la familiile 

concentratilor ,i la toti cei In lipsd, 

deasemeni ,i la lucrdrile de folos 

obştesc (grl1dine ,colare, plantatiile 

d" pe lângă şosete, pepinierele s. a.) 

mult 25 ani. Secretariatul şco Il: 
• () LENGHELV.~SlL~1 b) Să fie ct>mplect sănătos. ss ~ _ i 

D 1 L ,.(· c) Să aibă uniforma de coman-e aeeI un ea dant străieI' şi echipamentul arătat PIătindu-ne CU avint 

d II A d în anexa Nr. 4. pozitele, dăm statnlul pa In ra InscrieriJe se fac la Legiunea de ta de-a înzestra la tiJ11~ de Străjere 
străjeri până la 23 Iulie, ora 13. tirea şi să tngrlfeasC~1 

Legiunea de Străjere Arad tea respectivă la toamnă, Toţi străjerii propuşi de Legiune osta~iiv C8
C
ri staudidţeă ~~lJ 

î . î'· dă' gramta. u cre n "' anunţă pe această cale pe pentru re nscrlerea n şcoa-. pentru tabăra şehlor e grup ce I nezeu şi urmând ete1!1, 
toate străjerele plecate din Iă, conform ordinului Falan- ,1 urma să funcţioneze la Jadoya - şi strămoşilor, fiecare să III 
oraş, că trebuie să păstreze gei Străjerelor. care s'a anualat - tşi, 'Vor trimite! cem mai mult decât d~ 
servicii acolo unde se găsesc,., Comandanta Legiunei d I de urgenţă adresele la Legiune I să dăm soldatului, ce 

a. d ă d ă d dă e : pentru a primi ordine tn vederea! SO. ldatului, plătindu•ne urm n s a uc o ova Străjere Arad: I I 
despre aceasta dela coman~ \ ! taberei ce va funcţiona la Se. n e. . ~ 
dantele străjere din localita- (8S) FL. BUCURESCU Gheorghe. __ 

-
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