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Cărturarii Tarii: 
Cărturarii Voevodului 

r.' Anul acesta ziua de 16 Octombrie" rin/d avea sd se inirupeze in piatra 
Majestatea Sa Regele Carol Il, ',fundamentală a regalului adăpost 

.• III~olmestf 46 ani, cade - fericItă" al culturii romdneşti. 

In aceiaş zi rn care "Fundatia. Reludnd o veche traditie strămo-
literaturd şi artd Carol Il" şcască - inrudIrea spiritualtl a Vo

,",.l6ll13io:za pe piata Iitaranl o noud evodului cu cdrturarii ţării, care la 
din m/l1unatele sale - aşa zi- I drept vorbind nu erau decât tot 

- ,;editii definitive", rn care o~' ciÎrlllrarii Voevodului - Majestatea 
scriitorilor noştri de searn(}, Sa Regele Carol Il a inteles sd ne 

tipărite cu un lux. nccunos- strângd pe toti in jurul Tronului, 
Incd in arta noastrd grafică. pecetluind astfel destil1ele viitorului 

CUVINTE REGALE: 
Saperioritatea RomAnilor asupra celorlalte DODoare este tocmai 

aceasta: nu suntem formati din trei mlâCkte Dorn.te dln;aeeeaSI tul
I'i~w~, (i sa.nti:m un stngur inUl ce nu. se poaţe 'mD~rtit n'~&l!c2ata. 

Ptoba h~Uăfâtoare este că ta bunal e, la IlSa, la NIstru $1 In ae· 
sisurile CarllatUor. vorbiA1 una $1 ăceeaşi limbi, priceputa şi rostita 
de toti locuitorII acestui pftmant romilnesc. 
~.eeeee~eeeeeeee 

FalniCUl flăcău regese a Imounil18 ani 
. 

Anul acesta, inslf, Dumnezeu mi-a cu imperativa noaslrd mdrturislre 
marea cinste de a mă brr- de credinţă şi prea plecald SUPI/n!'

şi eu de Augusta atentie a Ma- re fală de Voevodul tdrii. 

Vlăstarul României, falni. Aceasta zi, a fost sărbători- omeDească. 
c.d flăcău regesc, purtătorul tă de toată suflarea romA;. ! Anul trecut, dând un in
de eternitate regală şi roma- ,nească, care popor L-a invă-: terv~cw unui zIarist străin. 
nească a implinit la 25 Oc- ! tit in adâncul sunetului ex-: Majestatea Sa Regele Carol 
ctombrle 1939, 18 am. : primându-şi cea mal desa- i II, vorbind despre Augusta 

Setle, fat(l de intreaga mea Se cuvine dar, Ca astăzi (":11(/ 
poellcă, .\1ajestalca Sa Regele Carol 11 im-

rngăduit dar, ca azi, când plimştc 4-6 ani, noi cifrturarii ţdrii, 

Culturei noastre romd- sd urmiim pilda strămoşi/oI' şi sil-I 
,vârşită iubire şi devotament. ~ Sa Odreaslă, - deoarece ni· 
I Măria Sa llliha!, este uni- j meni Du-ş1poate cunoaşte 
i eul moştenitor de troD, din 'mai bine copllul, decât pă

;L",~'''':,-,,~~ , : întreaoa tu-a. ea1'e la "Arsta! dntele, pennci ·mmeni DU

fmplinrştc 46 de ani sd-l u- " 
d' t t fi t I d Ş' ' Il I urdm VoevodulUl nostru dm tot su-

ll'I o su eu. s - I P î _r,~:(' 1 " , . 
,tliitor aceiaş pre~asil tinereţe 11et~l Ş.I fl~~F un glas: "La multI llnl, 

de avdnl şi de voe bună, cu I MaJestatel " 
acum noud ani Augusta Sa do I . ION MINULESCU 

de 18 ani a indepUnft toate! poate urmări mai atent ereş
ooncUţiunile necesare unui l' terea, decât -părintele, - a, 
vlitor Rege. spus următoarele: , ' I Măria Sa Marela Voevod I "Mihaiu nu r~prezintă :rp~~ 

,Mihai, DU estee Dumai un vii- ~ mai toată afecţIUnea, man'" 
: tor Rege, dar este 'Il Un Om, i dl'ia şi speranta Mea, dar şi 

IldraaarCd ill!fl(Wfarll , un om compleet, UD om din-l toată nădejdea poporu1ui ro
! tr'o bucată şi UD sunet. In-; mân în viitor". 

" 'văţat a cunoaşte Indatorlrilo I Iar cu alt prilej, vorbind 
r, D, N. Cornăteanu a expus con~i- cesare consumului intern; numai ! mari, cari aşteaptă pe UD Fiu '" tot despre Marele Voevod 

de Miniştri stadiul şi rezulta- 'politica economică a unui guvern e ! de Rege. Mihai, Suveranul a ţinut să 
reformelor aplicate in agricul- in stare să aprecieze in chip just I IDdrumarea O primeşte de- sublinieze, spuniDd: 

Aceste reforme sunt dirijate realităţile şi nevoile de moment, : la Augustul Său PăriDte In- "Vreau să fac dintr'ânsul 
douA planuri, unul care priveş~ sau viitor. ]n privinţa aceasta, d. : văfând că, oamenii S~Dt 8- un om şi un Rege". 
consolidarea gospodăriei ţără-' ministru Cornăţeanu a luat măsuri I gaU, CU aceleaşi .drepturl şi Majestatea Sa Regele In-
I şi al doilea cuprinzând ne,'oi-! cu. un rezultat dintre cele mai mul- 'DU trebuie să-i despartă de- tr'adevăr va reuşi garantat, 

, econ.omice ale ţârii. I ţu~itoare şi binefăcAtor economiei i cAt IncliDatiile. să crească UD Om şi UD Re-
ştie că de multA vreme d. mi- toaţlOnale. , I Trăind şi Invătind, zi de zi, ge, din Măria Sa Marele V08-
Cornăteanu este preoc'.1pat I In primul rând, a asigurat ţării llmpreună CU copii din toate vod llihai. 

, sporirea rentabilitAţii agricole, I cea mai mare suprafaţA cu insllmân- MiJr1a Sa JttlljaJ Marele ! regiunile fărU, personaUtatea In aceasta zi de sărbăto~ 
tn privinta aceasta una din- I ţări de toamnă inregistrată \'re'o- f,oevod de Alba Iulia 1 Mărle! Sale Marelui Voevod re, in care toată suflarea ro-

rele mai rodnice concepţii. Sa- datA la noi. N'a rămas nelucrată 1, i Mihai s'a desvoltat liber şi minească sărbătoreşte pe 
nu se relormeazli prin teoreti- nici O palmă de pământ şi mobiliza La această dată, Măria Sa firesc, larg fmbrăţişAnd tot Marele Voevod Mihai de AI
strisori adresate plugarilor in rea agricolă, s'a desfăşurat intr'un 1 Marele Voevod Mihai de Al- ce este romAnesc. Măria Sa ba Iulia şi pe viitorul său Re

de rllvaşe de plăcintă, cum ritm mai presus de elogiu. In alI ba Iulia, DU Dumaică a de- nu este mai puţin UD. om, g8', De lndreptăm gindul cu;' 
ră~a odinioarA, sau printr'un doilea rând, s'au dat Indrumări venit major, dar totodată a camarad, o inimă bătâDd a-I rat spre EJ, urAnda-t, Săni-

V!rbalism electoral. prin Camerile Agricole, ce anume devenit Senator de drept. llăturl de tot ce este bucurie tater 01\1' • 
.Irrl\.fI\j> .. lf~.~_ se asi~rin şti* şi cât să se fnsămânţeze din fie-

. care categorie de plante alimenta-' ••• O ••••••••••• lIeeee •••••••.•••• r~eeeeeeee~ ŞI aplicarea conştiincioa,il şi 

Il mijloacelor de redre- ~:~/~!:lt~O~s:!ul:a:!:re ::rt::~du~ , ReIW'el e oştirii albe 
. consumului intern şi In acelaş timp ,,'f:I 

1101 t t ,.. . 
I ,s, e ~ec~sarit sponrea pentru un export activ, care si a- • . " _ ' '" . 

ŞI calitativă a recoltelor d il . 1 '1 . .' ZIUa de naştere a MaJestă re a vntorulul românesc. 
de·o parte hlr pe de alta ,adap- uc dagrblcu tfi?clrl.or naştn mUI- tii Sale Regelui Carol II este; . lntcmeind şi consolidând 

> > mum e ene 1. d . . d t t I St ă' ." M' t t S gOSPOdAriei agricole la cul-' '" eSIgur, mal presus e oa e, ;'" r Jerla , aJes a ea a 
Superioare tit . " fndrumarea agncultunleste In- 10 zi a victoriei luminii şi a 11{('~t.'le Carol II a pus însăşi 

lat" '1 cum sun p an elin tr'adevăr o realitate fericită, suc;ti-I tineretului -b"'~el~ de neinfrânt beton al 
.. n esentă concepţ il 1" ă' . . . '. .......... .. 

P"" .... amul d l' '. C ă nut .. cu m sun serIOaSe ŞI fncadl'il- NI'ciodată In IstOrIa ţăru \lltOl'tilUl ţăru noastre 
'''l!' - Ul mlnlstru orll - il '. , , <. • 

In acest spirit sunt Indruma: t. pent~u prima oară tn~r un plan I n'a fost un domn care să po-' Alba oştire a "Străjii Ţă-
lalele ca Jr' • • ~ ltlstemaUc, aşa cum trebUIe si tune- ljlarizeze mai triumfa1 intre- 'rii' , care îşi sărbătoreşte in 

Sit-ŞI aSigure prospen-: ţ' dă' I '1 t . - , 
şi In l' . I loneze gospo rla p ugarl or n VI- i gul tineret in jurul persoa- această mare zi Patronul, nu 

umlDa unUl program I ata modern! de stat I . . h' S 
Il! ridicA potenţialul de . ' ,nei sale. . t'ste. cum a afirmat clar. u 
şi selecţionarea culturilor I Dela.u~ capăt la. B;1tui al v~J'ant:l -., decât u~ formlda-
a, in ultima vreme ~~ RomâmeI, înaltul SpIrIt Re- bII avant lipre culmI. 

trecem printr'o p~rioad3 Tru"ele liluanielte au gal ~ aprins, în sufletul ~ie- ... In ,sufle.tele tuturora, tre-
_n!';A __ " "". cărUi fraged vlăstar lumma bUle să eXIste această năzu-

~ fi fiecare stat e silit trecut fr,nt •• ra ~ unui crez nou, ale cărui su- inţă spre cu1mi" - a accen-
n~ seamă de aspre exigente e- spre terltDrlul preme concepte pot fi sinte- tuat Mare1e Străjer. 

Pentru orice tmpre- Vilno Uzate in cele mai nobile for- Şi, în altă parte:' 
trebuie sii avem disponibile , muIe: dragoste de Patrie, - ,.In străjerie, Insuşi indi-

alimentare şi in special d& Trupele iituanlene au frecui ri- i dragoste de muncă, omenia... vidualismul trebuie desvol~ 
on, porumb şi ovăz. Şi un ner! di~ineata fronliera spre te";-! Mişcarea străjerească, por. tat, fnsă sub a1tă formă de-

d lucru nu se poate doMin: torlul Vllno, fn opt puncte diferite nită din adânca iubire dom- cât cum s'a făcut prin şcoală 
e~t prin ills!mânţări dirijate. 111 prezenta generalului Ra,ţtikls i nească pentru generaţia tâ- până acum. 

3tatul poate şti stocul'iJe D~- şeful armatei. nără, este opera de organiza-: Nu trebuie Iiă ştim' multe 

pentru noi, ci pentru toti .... 
Pt>ntru toti, adică pentru 

Patrie, pentru co1ectivitatea 
natională. 

Iată numai câteva din as
piratiile tinE'retului, călăuzit 
de vrerea şi dragostea Maje
stăţii Sale Regelui Carol II, 
spre orizonturile cele mai lu~ 
minoase. 

Splendide aspiratii, desj~ 

gur. 
Tot atât de frumoase şi de 

pline de avânt, ca şi chipuri. 
le tuturor străjerilor, cari -
tn această sărbătorească zi 
- aduc Majestătii Sale R('Q'e 
lui Carol II închinarea de 
crizanteme ale sutelor de mii 
de berete, Inchinarea sutelor 
de mii de suflete pure. 



2 Dumined.. 
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Informaliuili '-= OM eu, domnul meu, 'mi nftlÎn

lde fJ~"'tct de bine de tintrelea 

In~elepclunea minunat 
a naturii 

MiSCarii. dela lisante mea! - It Il/Mitorl ••. Aveti tt'lfr'adevdr- De cele mai multe ori munca de, lui mascul este un vegetarian t. 
(ISI PI. S. DeeclUI 

(.mUD1(Gt Nr. 61 tII plăcere om aliat ci, ti, D. o memof'ie eiraşnict'1. ti>ate zilele nu dă t1i.gu oamenilor! vins carc trăieşte numai din lt 
Mareşalul Curtii Regale Gallin, administrator financiar dela • să" cugete asupra rosturilor lucruri- fructelor, insi femela e de, 

lace cunoscut următoarele: ad-tia Arad, Il (ost delegat ·in~pet- lor, dar când totuşi gândeşte asu- Când înţeapă, ca inoculează In· 
tor reg ilJ,na1 al serviCiului cl:lt?rior Ca seralit pra lor, nu poate si nu se minu- gele omului paraziţiî malariei, 

In %iua de 18 Octombrie 8. C ' c. Ia ora 12 MAJESTATEA a/ millislerulwi de finante de pe lân~ _ Dar tu ce taci aicea, Co- II' lleze de rntelepc~unea naturii.. . u .toate că nu eXistă. decât 
gu Tinulul'" ~omeş. fns(1rCÎtltÎndil- BUcă,. văd c" li: nu dansezi d'" Iată. câteva pilde. ale acestet tn- anumIt număr de. ţântUr-l cari, 

SA REGELE a primit cu ce· a q I '. d 1 ă l 1 d d ,se cu conducerea. loc... ! le ep~ul11, scoas.e In regnu vege- c r~ u .. e agenţi e tr-a~sln~ 
remo~al,,:l.de~ rigoare, In au- i D. Gallin, sub scurta durată de Nu dragă, eu n'am ve-' tai Şl ~egnul .anImal: . t?tuŞI milioane de o.amem mo: G II 
dienţa ohcIata de prel.l:enta- cdnd este la Ai'ad, şi-a făcut mull' nit aci să petrec' am venit. Flonle cari sunt fecundate prm hecare an de malarte. Dar li, l'JlJ'iI 
re, pe E. S. Domnul Dr.l:0ne prieteni, cari regretlf plecarra d-sa- sit mtl logodesc. ~ 1 ins~ct~ prezintă culori b~tăloare la Mam~-Natură. nu a lăsat Ol1let:: ţi 
L1an~, Trimis Ezlraordinar le, lol aldt de mult regreUJ. pleca- lodu ŞI plăcute; cele can trch,iI'<;c la vOia soartei: sub forma chil'" fii I 

şi Ministru Plenipotenţiar al rea d-sale şi suballer~ii .! fecundate de vânt - se leagănă pe extrasă din scoarţa arborclu. ttil 
Chinei la Bucureşti, - Iar la . P . i mlădiţe subtiri. Când primele sunt chinină, ea ne oferă In acel84 Il .;. 
ora 13 pe E. S. Domnul Lud~ C . .. rofesorul: Aşa dar, după ce al • t fi băi' dă' d' r' 
"rigl Ekis, Trimis Eztraerdi- . u sat~sfactlC a pl'1mit pu- să cunoşti ciupercile otrăvitoare? 1 n oare, se ~ serv ntr a ev r I~' ~n reme lU preven lV ŞI unul • ~ 
nar CI' "aIl'.Bl·st .... Plo-Jpotenf-l. blIcul aradan vestea că, !'Iml~ I $. l \. b 't . ă 1 secte care aSigurA fecundarea, e tiT. ",,1 

Of "'LI. .L_ JU ... t· 1 . . I co aru. e ca e 01'1 am s mOr 'ldă Ib' . fI t . CII I î D XC" 1 d' 
ar al Le10niet la BuollJ"8jJti. PI.a l

N
C;t şef de serVIcIU, d. Iu-; din cauza lor, dle profesor. i Prii a I~e ŞI 1 u .url1i.' e e ~ te n· S ~Pl~t" °Nnll~lUt~lea pa Ud Is~ul, • 

IU eagota, se delegă să în- I ; oresc mal a es prim vara ŞI loam- OCle allI aţlUnl 01', e e 8jUC! .. 

Bucu~U. 18 Oet. UlI. deplineas~ă funcţiuIlea de' * , na. se ia o dodo de O gramli\ 400 de II 
• admini~trator ftmmcÎar la! i Astfel tie .tabileşte un echilibru "ini zilnic in tot timpiti !le! "al, 

Dl C n ta tin A t'a u ad-tia din Arad. I ŞEFUL biroului: - Ai in-· permanent şi Mama-Natur-a veghea-, frigurilor pentr-u a ne garanta, 
, O S n rge 01 n, Ati . tA. ţ'" I ă .. l' h'l'b ă ti" d d . Preşedintele Consiliului de' ~easy a . nal?t~l'e este bin.~ arzlat pu m, nu r ,z. grlJu le ca acest ec I 1 ru s nu r-a or, pe C<l.n oza curat'l! 

Miniştri a primit tn eUl'~ul. merItata ŞI prImIta. cu bucu-' . FUNCŢIONARUL: Vă. fIe turburat. de 1 gram pană la 1 gram ~I 
dimineţii de eri In audienţă rie Ş~ ~e către Tcole~ii ti-lui ro~ să mă scuzati: am dor- i .Miliarde. de !ântari t~est. In jur~l t'!:inin! ii~nic, timp de D-lI .nlr~ 
de lucru pe DI. Prof. Traian admmIstrator Neagota. mIt... . l pamântuhu: atat [n rcgluml~ tropl-I FIecare crIză nouă es~e trataU 1iI(, 

.Pop, Ministrul Inventarului: .. . . ~E~UL: -. C.Urfi? yOblşnU- calc, cât ŞI t~_ cele 5~b.t~oplcale. ş~, llcclaş mod:. Nu e nevoie de \Iii . e 
Avutiilor Publice. : b. VaSile Clhbla, ad-tor de inca- e~h sa dormI ŞI acasa? . temperate. Din nefericire fiu toti. tament suphmentar . 

sări şi plăti dela administraţia l t!\.nţar-ii sunt inofensivi şi nespecia-; Astfel, dac!!. natura 
• Arad, se transferA in accaşi cali-l - : listul nu poate uşor deosebi spe- boli, ea ne furnizead 

Domnul Grigore Galencu, Jli~i~- tate la a?-\ia de incasăr-~ şi plăţi il _ Cum poţi purta un aşa elegant' dilC .. periculoase.. ., timp remediul co~tra lor, totu, 
trul Afacerilor Strdine, _ primIt l'ectorulUl Il Negru-Capitală. p:-tlton la nişte pantaloni aşa de!. Ştllnţa a stablltt tntr- adevăr că nu Iasii uşor sit 1 se rl.lpoascl 
urmdtoarele telegrame; . Plecarea d·<;ale o l'cgretll atât sdrenţăroşi? . i llnofelii sunt acei ţântari' car-i dau nele şi au trebuit secele pent 

Ciudad TruJillo. I publicul ~rădan, cât ~i llr:elenii şi ~ Stii cumva o tar('nea undc pot i o~ultJi i:"grozi.t~arele frig~ri pal~: găsi re mediul contra paludisr. 
Excelentei Sale ,~ubalternll d-sale. schimba şi pantalonii? : dlcne. Din fericire nu totl anofeln i 

Ministerului Afacerilor Strdine, I i dau tntepături periculoase. Anofe-

BUCUREŞTL • 

Cu ocazia celebrdrei zilei de naş- - Ştii mdmico, alltr'J.zi am luat· l' I I 
tere a Suveranului Du., am pldce- Angajare. de pantofari le e \ un~a .- ~u - *( 
rea de a exprima sincere urdrÎ. ~"'Bravo! Ş'il~ car.e obiecte? I O ,r al romane~ 

ARTURO DESPRANDEL birectiunea Intreprinderei - Şase la muzlct'1 ŞI patru la de-I' Din cele mai Indepărtate, curtării se angaj.ează ca ;(t, 

S~cretaru.l de Slat pen.lr~ Afac~-I Comunale caută spre angaja- semn... . 1 . timpuri, ~lin vremurile cele luntari, corespunde in t prl 
rr.le Străine al RepubliceI Doml- re pantofari cari se pricep la . .4 . __ I mal vechi, popor~l r~mânesc sacrificiilor care se fac ~i I J 
mcttne. . confecţionare de bocanci. Do- Dr. H".,CHH.Gl.4N a cunoscut o mstItuţle care. , U-l 

• ritorii se vor prezenta·· cât medIc denll.' s'a relntor ... ne face voluntarlatul. ! ne ~a o. răsplată m~rlt~t: . Ii 
mai curând la numita .Direc- CODSBJtd "O-J,Z şI 2-5. In adevăr atunci când ţa- tă tmerIlor cu o cmstlL nal 

Pentru punerea In aplicare a ali. ţiune, Arad Str, Mucius Seae- . II R .4 Di . ra a fost in' pericol, a.tunCi: sinceră iubire de tarâ. e.-
7. din Legea A. A. T. ora de ilpă- voIa No.· 9-13 (fosta Fabri,::'i. . Si"'. Consl5toruluJ • â d du m n" v . u să e' A d' . ...1 !iI. 
rare. pa,i.vi In "coli, .institutii, .In-) .' ~ c n Ş . a I~ Ola n 1" cum ca ~i o ImOSld.·: ' 

y ~ de .gaz , inol'Îce zi de II.l':l'u. ca1ce moşIa tmeretul romA • 
trcprinderi de orice fel etc., se va ' - i ducătorii ţării' şi-au "ld: de 

. • nesc, entuziast şi plin de ce-I t' '", I 
executa In exeraiţiul 1939-194()1 ~ le mai alp.se sentimente pcn- 1 t~t tn rp.a~~ lor atentl~, 'dis~ 
dupA cum urmeazl: 2 ore in luna P J -t 1 . tru Patrie, se tnrolau de bu~ ,tru Incurajarea bune.loTj E 
Septembrie, 4: orI': .in luna Octom-..rODJOVar ea ele OF nă voie pentru aptl.rarea ei. tentE, mai ales atunci " &1 
brie, 4 ore tn luna Noembde, ~ .' . 
ore tn' luna Decembde 2 ore In lu.' . Programul Fr6nhllui Renaşterii mă şi convingere, cine aduce toatA Inimile acelora cari nu Jm' Il cestca au venit nesilit 
~a Ianuarie, 4 ore în' luna Febni. Kationale cuprinde puncte de ade· p;··ceperea şi puterea lui de muncA I pliniseră vârsta .tnrolil.rii. ~u .. parteR celor tineri~ 
arie, Z ,ore In luna Martie,:2 ore ','ărată ÎnoI re şi prop1işire obştea~· pentru această solidaritate, Intărire fletul tineretulUI a luat. m- i . 
tn luna ApJilie. ~ ore In luna Ma~' d.· Printre arest ea, deosebit de im:i propăşire a obştei româneşti, a-! t?tdeaun~ parte la grijile ma- •• MI!!J8M ... M8t8M .... 
iu. Institutiile -.i jntrepr-inrl('rile al portantă este promovarea elitelor, cela firesc trece In primele linii, fI ale ţărIi. . ; 
căr-or· peno{lal nu beneficiază de Frontul Hena~terli devenim\ marele spr.e posturile d~ c~mandă, unde il II Şi acu~,. cA-nd ~tn.~ri jOl'an'Sl : . mlnereurl-Ie 'oe~~ , 
concedii de varA, pot executa parte lahorator de energii, puse tn: slujba aşteaptă toată cmstirea, dar şi toa~ pent.ru lmlştea tarll se mA.~·· 1} , 
din orele prevhute mai su~ şi tn Tr-orrului şi obştii româneşti. In a'· tă r-ă.spundel'ea care trebue sA fie nifestă d.in c~ In ce ma1 mlllt! AMSTERDAM. 
lunile Iunie,. Iulie şi August, astfel ('est laborator se 'formeazl COl1dur~ a vomtelor de fer, .. braţelor vân~ j acum când Europa este eu- wsite <Fn Londra, ministere 
~a la t Septembrie 1940, cind n, !ori de mâine, aci tnvă.ţll el discipli jO[lS~ şi a pregătirii s~rioase. 1 prin.să, de focul răz~oiuhl~, gl,'7. de hlQcadă tncearca săi:' 
~ncepe control III pe terf'n al or~a· n~ cctăţenească fiindcă cine .nu ştie OI'lcare român ce slmte române. instltuţia. voluntarllltullH, Suediei UII contract tn cadre: " 
nelor M. A. M. sA se nul in regis- ,ă a<;ru1tr, lIU Va putea niciodată s1i. şte. poate astfel să ajungă printre proprie neamului şi asp1rtl.4

.' lualelor' intrcyedcri anglo.;:. f1.lb 

trele. de ~videnţişi cametl'le de conduci!. fruntaşii fruntaşilor, din or-ice pă- tiHor româneşti, 8. redevenit 'are au loc la Londra drept p. 
pa,rticipare(dupl modelul.M. A. J't{. "A asculta mi est~ o ul~ilinţă", tur-ă. socia~ă. ar ~~nif numai prin de actualitate. : ~at :t n\făsutilol" t'trglete de~; irul 
ce se .poate cumpăr:a dela Comanda <;p\l~('a de. cur~~d tineretulUi, ? Pe i mel"ltele \il lllsuştrl.le sale. .. . Marele Stat Major. tn I'!-: rlupă c:n'c Surd-czH !;ik$i a~u!" d. 
menhll . Apăriirii Antiaeri~ne a .Te. I;e Andr~l, mlJlIstru.l ed~caţiel n~- S.ă tnc~rcăm decl cu totu ~!!. fim cord cu Guvernul Majest ătii II bllgaţin de Il lliia hpottul a 
rjtor-iull!.i)Str.Seva~topol . Nr. ~. ţlonale. T.l!Ieretul u~lversllar ":lpn'.' mal bUnI, sA ne intreeem, fiecare, Sa1e, a luat o serie de măs\1~ urilor sue·(h~l.e ·tn Get.mnh 

cele 24 d~ore de instructie A. P., pre de e11ergli ~n. devenite, potente ~ pe n~i î~sin~, să dăm Ţării 10ată ri menite să proteguiască pe I !ia a dispus că 'fiind g~la· 
':h.ut~. de ·a.M:, .. ll,din Legea A.A.'r. ~"P!~II(, ţ)J"(,~3tlte.pentr~1 .a .. rle"ellt r.nergla ŞI p:lceperea. noastrA. ~~n- toţi aceia care, din patriQ-: cumpăra intregul export su~ 

_ .. (' şefii .. de m~lne 'al, soctet~ţu roml- c~ ne~a fI ră~'plătIţă, In p~lmul ti~m şi din mare iubire de ta... . minereuri. AceasUl ~ropuntf! 

- l'ent~i;.t~t'~~itâ' pe viitor' 
IntA-rzierUe cari s'a.u consta
ta.t In tdmiterta 8Crisoril01" 
şi pachetelor destinate celor 
roncentraţi, Mrviciui de dis~ 
tribuire a fost Mtfel reor
ganizat IncAt tntârzierile 
vor fi de acum tnainh~ 9X
c1uee. 

• 

neştl. rand .prm conş~lInţa noastră IIl1p ă- ră, se Inscriu ca voluntari In a fost refuzată din partea de. 
. Pentru pregătirea elitelor intelec cat1i.~ Iar mecamsmul de promovare . unu economice a Suediei. ft de. 
tuale, se va constitui Frontul Uni- a elItelor F.R-N., ne va arluee recu- oştire. ... riIe de minereuri In Germaril .1g1U 

versitar, chezăşie tn plus că cei me lIoa~terea meritelor. Astfel voluntarn vor fI pre I tuate de societatea ... Grâu , II I 

rituoşi şi muncitori. VOI' fi promo- . Flecar~, la locul. său, ~ă se dis- feraH la examenele de sub.. arată o ktălţime satisfădlW~, lo~ 
vaţi spre posturile de comandă. De tmgă, prIn muncă ŞI credinţA, la iz- ofiteri, ,;or avea dreptul ~il luna Septemvrie ele au a\~~ ~ 
-altfel după cum li lamurit d. Giu· bânda tuturor şi a Ţării. poarte un semn distinctiv volum de 815.000 t~ne. spre 
'rescu, ministrul FRN, elementele 
cu calităţi excepţionale, vo.r fi fn- "Insigna voluntarilor"; vor fi 
curajate din cea mai fJ"3gedă vârs-~ scutiţi, adică tşi administre-
tă. Statul le va ocroti şi le va asi- Asupra DIs.'... az~ .singuri a~rea, .d-8 cote le (ttl'l $1 r8Span te: 
~Ilra desăvârşir-ea instrucţiei şi e· adIţIona.le, mcluSIV tl\J:& '. legi 

. D. dr. Coriolan Băran, sub- ducaţiei, -arbuşti bine tngr-ijiţi şi .: .• luerărilor Dys. ~i a preocupă. fită, iat dacâ părinţii o nd- ,. ziarul 
eecratar de stat la Interne,' pepiniere sociale, cari vor deveni nlor Dn. le publici ade5ea In ce
,i-a inaintat demisja, ţJe C'!-- trunchiurile vânjoase pe care se va le 120.000 ziare ~i reviste din lume.. ministrea.ză, vor fi scutiţi pe 
re, M. S. Reqele, a ·blnevolt sprijini Ţara de mâine. intreagi articole şi notlle care ,';1 tot timpul serviciului mili- I fro nlu I de II ' 
s'o primească. I! Cei mai buni la locurile de frun. sunt absolut necesare. Daci doriţi tar., I V ll~ 

te, cei mai capabili, In posturile de si ~Yeti aceste articole şi notite Angajările se fac eonfor-I hal 
Aveti" harlU de. valoare'. r1i.spundere. p~etl~~le, ~a ,i personalităţil~ şi in \mându-se legii RecrutărH: pii.. 

Să nu neglijaţi Controlul lor la 
zi. Asnel veţi li ţlnnţlla curent 
cu eventualele câştiguri şi cu 
preţul lor de bursă. Vă adre-
sa.ţi nouă,cu încredere. Anexaţi I 

miirCI pentru răspuns. 

şTEFAn ro 4 R K U S 
ARAD Bul. Reg FerdinaDd "38 -= 

Criter-iile de Inaintare nu mai st1tuţille din strlinltatt' şi din ca· 1 A mat . t ~ d . 1 ' .tQr c 
~;Ilnt acum nepotismul şi favoritis- 1 pitala ţlrii noastre, adresati-vi ~i l' reI,. respec an u-~e .n I Ittin 
mtll politic, ci munca şi credinta: Du. agenţiei acelaş tImp, d~~pturlle pe: l JucaU cu increderf! ii; 

in Rege şi tn viitorul ţării. "SERVICIUL GAZE'mLOR" 1 care le dau studnle. : j Loteria de Sta! ti şi 
Or-gani~m p~litic unic, Frontul Directori: Aurel M. Alicu ~i Em.1 Deosebita atenti:xne pe ca-ii COLECT.1RA Of ICI' ·~nt. 

RenaşterII NaţIOnale, va fi mediul Samoi1ă, Bucureşti I., str. Sf. Con!;tan i re o dau voluntarIlor, 'nalte- u 

cel mai favorabil pentru selecţiunea 1 tin 24, tel 3.16.15, care 'Vi[ di cu Ile foruri militare ale arma- Sediul central CLUJ:: 110 IllI 

a~ev~rat~lor elit~ ~le muncii şi cre I' p15cere orice limurire suplimenta- \ tei, avantagiile ce se acordă na Maria No. 46. AR" ,t: 
dmţ~1. Cme. se dlstmg~ in lupta pe~ rl ,i vi fll!."e ,- la cere.re - şi pro i tuturor tinerilor care inain-
tru Ideahmle FRN eme pune in!- 11. arat.u", ! t d t 1" .'. 1.0 J ariu, Str. Brătie:: ;~e j 

e e mp lmrea var,stel re- .Jră~ 



, :1, I!t Octombrie 1939 

Intelesul unei sărbători P[nfru O dtslindCrt aCDtfulil 
a rnrrl'ag~, de!d tel mai m.i~ 1 vlntdes~ll"pe ~are o ~d poporimelJ I • • • " ." 

la cel mal mare, dela cel mal, sarbălonru anwersdrll Regale, stă, La consfătUlrea secretanlor de ţi I Bunll Romam şI-au făcut exame- 11, a marcat făgăduitoare Incepu-
t. până la ,cel mai sdrac, CU;I! Î~săşi felul rnsufle~it~ cum s'a nuturi"şi .de, judeţe ai Frontul~i Re ~ul de conştiint~, ş~-au dat seama turi. S'a muncit cu sârg, s'a mUlu'it 
;, 'iasm, cu insufletire a luatI u.esfaşurat marea feslm:late. 'naşleru Nationale, d. Constantin Ar mtru cât a greşit {Ieeal'e, fală de cu spor . 
.. • Ia rnareă sdrbdtoare a naJiei,! lncadratd fn orgattlsmul "'ronm- ~l'loianu. preşedintele consiliului. sine, fatA de ţară, şi au primit cu· Rezultatele n'au intirziat si se a~ 

ind ziua de naştere a Ma- lui Renaşterii Nationale, suflarea de miniştri, a repetat apelul căldu- ' rate, 
i~ Sale Regelui. " ,românească, fn fntregimea ei, _ l'OS, pe care l-a adresat la prelua- Ţara le resimte ca pe o mult aş-

lIll cdpat la altul al ţăru, dat ce avea mai curat, mai ~ rea guvernării, către toti fiii ţării, r~,,; ','~' ~. ,., .... , .. teptată binefacen. \ 
Mfarul t1e rdsifrit, pdnd hz cel, mai frumos, Re,eluiiubit ". : ca uitând cu toţii de orice tnseam-I;. . " n""; ,1.·· Frontul conştiinţei nationale ne .... 

Intreaga suflare romdne-: lntrând in cel de al 46-lea an de: nă ambitie şi ură, sau interese per- . ....•. .~,;';~ îngăduit să trecem cu bine peste 
l: a liflUt .ci iJducd omagiul e~l I viaţă, Suveranul Romdniei are In, sonale să se incadreze in frontul so • [ împrejurările excepţionale, care p" 
, .~I, cel mai netntinat. marc-: urma Sa lnfdptuiri mari, reform., Iidarităţii româneşti. .•. ... "~j.' le au să adl\că primejdii grave pen- , 

t: rd Suver'Q/l, , , ! de seamd, toat~ puse In slujb~ bi- I Este nevoie de o destindere ge- . • /J!rl' .....••• '. tru orice ţară tn desbinare. 
::.: fn «t~d lill'Inlmd .lavd, sau I nelU! Obştesc fl a progresuluI na- nerală tn ţarA, ~.. . .. , l' ·jblÎt'a 1i('~II11!!lUL nlh~ru II·I~J:..IJC 

1. tcil dangdtele clopolelo~, ; tional; iată Inainte .U? drum lumi-! O rrc!:lmă interesele superioare.~" .. ,:y, "." tI".'._. ", sA devină o forţă moralA, pe care 
Ir& ai/1I1 .drbdioresc ,si tun~rl: l nos, tra~at c~ preVIZIUne de .m.a.re 'de stat. O pretind ImpreJurlrlle eli /'~, iLT nimeni şi nimic sA nu () mai poatl 
• tu lIIiile de glaSUri care. rld/- j om politiC fI tnst>mndnd lln/şte,! ecpţionalc de ordn internaţional. infrânge. 

lIIfi {,erb;nfj fi cdnlau Imnul, .por şi belşug. • I D . d De aceea este necesar ca ceiace 

t
i f Cdnd Iara a luat part cu o a". I ar mal presus c toate, o po- r,'a realizat datorită consensului ge-

na ,ona , . '. . e Y n.mce 'te vointa hotărhd a ma' ri- ~,$ 
c' It"., cu ecouri vemnd de- I mare tmufleţlre la sdrbătoarea r«- I tăţ" Ş 1 S' At I JOI s. ,; ".i

t 

." . '. .. neral, s1l se desăvârşeasdi. Căti au 
, fn/i/Yul Romdniei, ne-e dat I galcl,' cdnd poporul tntreg şi-a ma.- 1 II p~?~ are, a ~us cap d ~~) e- mai ri'imas departe de această fră-
. .cală tlOflada de .olidarilall.'u [ni/estal Increderea In conducdforul! 01' po Itlce, ,care Il. uc~alli es .lI1a- mântare de viată natională româ-

'e~ In cuget 'I~n IJimtire, a 1'lUi, sdrbătoarea dela 16 Octombrie. I rea intre nOI·MUn act e ,nţeleapt.ă nească, pe care o călăuzeşte vointa 
, d v .' prevedere al - S, RegelUI a reah- ' '. d b' t t d' . 

i i popor cOllftient de rndalo-. epaşeşfe cadrul oblşnwt al lie- , .: . e me a u uror, au atorla patri-
I} Iri ·ti" r.nt~t:frfttW' al mor.elwi I.lemnitlltilor nationale. eapi1.tt'J. un, 1.at un armIstitIU bmefăcător, otică de a asculta porunca ceasuri-
· nfrumdtor fi Cdlduz il or, !alt lnleles mai larg, mai mare şi :8~gli1.ali1li1"'I".II •• e lor de falii. şi de a răspunde. cu 
ti I\JI CI/primul lui, luf/etul ro-; ~Ilprinzdtor de alt~ ori%onturi fi! DI. Constantin Argetohmu prezenla lor, tn acest front al soli-
I ,tUrat ,i .incu, bun şi 45- i a/fp nJ'Wi~t.i. ICon vocare Pre-şedlntele Consiliului de Minjştr dăritălil neamului. 

,muncilor şi de,mn., ur.me-; Ea ac rld,lct!, peste vrem,ll.rile 9re-, I f Apelul d-Iui preşedinte al consili-aprobal'ea lor entuziastă, aclul de l' f~ t d' 1 ., • 
devotament, cu IUbire fi cU II' de astitzl fl .pune 'umil fntregl' Sl'ndicatul Cultivatorilol' de ti lIl, acu m ce mal smcer .n-holiirîre legală. d d fi I ă f 

iN • gdildul de fieCflre :i al dorinţa de, pace CI Rom,liniei, man", ,1 Sfecla~ de Zaha~r dl'n Arad Şl" emn e su et, tre lue s a l~ .~('on . S'a inchegat alunci frontul di',ci- t ' 
If dtii Sille Rtgel~ Corei al ll- lestatd printr'o splend1dd so/ldarl-! . B 1 pu erDlC. ana plin('i şi al solidaritătii na~ionale. Ţ t' h " ţ' f'" l d 
l .Bllorwalorul şi Ină/ld/orul de,' tate Int,re Rcge şi N.atiune., avdnd I ara ŞI C eam .. to I III a ato-O eră nouă de renaştere nationa- !'Îl', 
tr. : ca delJlzd: Credlnţ(f ŞI Muncă! va ţine adunar~a generală 

'ordinară tn biroul firmei .,Le
" __ !lrfM!teIIt8I~eeeeeeef!.eeIlMMMMM~MJII!IeIIJ88efteeel8e 'guma" Arad,B ul evard ul Re-

eocDparea de consoll-dare gele Ferdinand .No. 41, in zi
ua de 4 Noembrle a. c. ora 1() 

aşezământolol social şi Da-: Şi, jumătate inainte d~ a~!a-

ţ• I t f -.- I 1. it la care cu onoare mVllam IODa . care es e ami la; cultivatorii dQ sfeclă de za-
. 1\ !tăI' 

:.:tul şi ocrotirea familie.i e!i- cllpăl'He Frontului Renaşterii N'a- I 

principiu pe care-l afirmă ţionale, Intr'o directie noui, dtre I Sindicatul Cultlvalorilor de. 
I Renaşterii Naţionale, pro- care nu s'a tndreptat pAnl tn tu.- i ~feclă de zahăr din Arad, 
u·,i să-I slujl!asci cu sinee

i,j li detotament, In spiritul 
! 'nali~t şi al necesităţii de con 

e • unui llşelămfint social. 

celulit Teseti acasă 
stofe pentru lIiline. milita"!.' fIIII re 

• Un program in acord CII 
năzuinlele neamului 

Aniversarea regală, zi tn toate problemele care intere
c~re intre.aga populaţie a tfl- 1 sează naţiunE'a românească 
rn a slăVIt pe marele nostru., . , 
Suveran, a. avut Şi o fnsem-: Şl 8c~ltnte solutlUmle t~re 
nAtate de deosebit interes po- ,trebmesc abordate, spre bme 
litic. . le lntregei tări. . 

La Ate,neu, in .cadrul ~ăr-: In primul rând s'a spus cu 
. bă.tore~tel ad,l,mă1'l ,a Frontu-; glas puternic, pentruca să-I 
Iim RenaşterlI NaţlOna.le, s'a I ;- • 

! 
dat citire programului nou.! auda toată lumea că. "noI 

il! . • Daţi unii, va comtitui 0-

,de preocupare permanenti. 
discursul· program. rostit la 

lui organism politic al tării., suntem de aici" .. Cu adt'vă
I Cu această ocaziune s'au I rat. scotându-se !n evidenţă 

CU război-manual' i precizat ţelurile spre care tin i date istorice, documente pră4 
: de şi 8cC?P~lrile pe care le are' menţine: "Una puternicA. 
i de tmphmt, Frontul Renar;;-' . ,w" 

J RomAn, In 1.iua aninrsJ-! 
\ S. Regelui, d. Const Giurescu 

"zaI arest cadru de preocu
, ju~liriclnd, "cu o sinătoasi 

nlare de ordin social, mo
national. grija deo!ebită pe 

a afirmat-o pentru lcest aşe
de tem~li~ care este tami-

ILSA 
.retul Lei 62U 

Instruim gratuit 

I tarii Naţionale. . I veşmca . 

I 
Călăuzit de deviza: "Rege i Apoi. tn acest manife~t 

şi Naţiune, Muncă şi Credin'" program, a fost examinată 
i ţă''. Frontul Renaşterii Nn-I importanţa familiei "t rolul 
1 \ionale păşeşte Ri~ur pe dru-I pe tare Il are acest nucleu la 
! mul văzut de Majestatea Sa . , .. . 

Prlvl,1 y I t riD ele nOllstre I Regele şi spre idealurile de: întărIrea Şl sohdlflcarea 80-
od familiile numeroase, si- I Închegare a Intregului popor' ciet~ţii româneşti. 
~i pro5pere fac puterea ; intr'un singur şi nesdrunci-! Munca, munca frumoa.si. 

, -:- statul, 1. rindul lui, le CI' I L'- · S ft · H : nat. cre~, . . . ; dnstită, »obilă cu care natia 
ti. NtJlţi copii tn!eamnă i en ra a a ne I " . ŞI tn malllfestui pro~ram: noastră a fost obişnuită e~-

',Yiilon producători, .iitorii I . : CltIt la Ateneul Romln, in . •. 
JI Tiitorii contribuabili. 'i • • • ! ziua când ~aje8tatea Sa Re-' te pusă la loc de cm~te, la 

, irlll neeontestat pe care l'a,. . .' , ; gele a tm?lmlt .46 de ani, e- i loc de onoare, In ma~lre9tul 
~, Il Giurescu .e,te ci. Sprijiol: . .. . . ; rau etammate rând pe rând program al F.R.N.-ulUl. 
· ear~ II 'fa. acorda statul fa. .' . .Polafol We I 5 J Ilmlseara ! ~~ 

li t, recuperat cu prisosinţA •. . 1 . 
~ i •. ··· . '. I~.'., ~~ . ~:«~»:~.~~~~I~~~~~:a:~l(~:&.· 

l, 'lia, prii t t d .. pul din urmă mCI un semn de a- menle cu reducerI mari, caefe cu .. • 
· o ce a uce ee ca 'l ţ' ' 1" d' I d A'b •. lIIorali de i i '1 ă 'en le ŞI ~o ICltU me. ,re UCl!re, ulo use/e comunQle de !.t st t· : 

tare va' ~. ' at ,. şl~dnăm d·~·! .Putem nădăjdui ,cl tntoarceru 'pe aceasta linie tirculd permanent ~ a pus n vigoare JIe 
Il conso I at lD t d' '. . lo I ' . ~ .....r.. 

de YedE're social ,i e~ono· la o ra ItJe romAneU
t 

c. ee I . fi- ~ foi 141 15 minute, ;::: U I d I = 
ă~:~::it:;~~j::~iU~i~i~l~rOP!~ ::~~u~;~:jd::a;:t:;n: ~:~~' .:~,:! " ~A . ' ., ., ~ n nou o an e ragere N 
1 I ' gunt Via, d fa iIi reIn ' le ... wce 1. nno,tln\!a cA1lt .... - ~ Ilo.! 

~ or e va reveni moştenirea , . ~ a e ~ ,m e Ta TIa I lor 'de autobuse din cartierul GrA- ;qjI ~ 
li 1· generaţiei tuturor 'jerl ~l adevarata fratle romAneuci lp l' ~ i d' D" W liIIio! 
5. - . • nl~te. ca, cu ncep~re' e umme- ~ ~ 
pre a o duce la implinire, această comumtate care este patria. că,' 22 Octomvr'e 1:}39 linia d u.:....II CU şanse extraordinare pentru ~ 
ncăsfântă '. ~. . I , ea.... r. 

, a destmulul, . tobuse No. 3 se prescurteaz1i şi va ~ jucători t desfiinţându-se seriile lJIt 
tretliii preocupărilor prac- .. ,A V iz· . eircula Ilum~i fntre Vama-Grădiştp- iIIIIII duble şi clas~le şi sta infiinţat· ari 

I rG~tut ttenaşterii. Nation~l.e pentru. cAlAtorII de p~n~I~. 'Gara ElectJtici . Podgoria. ".. un sistem de loterie pe tranşe ~ 
1, le .~ă vll urm1lrJ o modl'l- a.tobulle dia MtcAlaca Calatorw vot faci'! ·transbordare pe • . : 

.. gI51atiei a~tuale, in sensul Se «duce let cunoştinţa 'cdldtori- linia Nr.l, la. gara POdgOria, In ~ :'!'T'R A'G 13: RI în luna Noemvrie 1939 ~ 
nL de scăderi familiilor nu· lor dt: autobllS~ din Mic -1 i.f . ambele sensuri. Ca şi până acum, ~ T I la l!j NOf OI , r 1.«: a-E , atât tn ' . a aca. c , 1 l' , . N 3 â ~ fA OSA .A ~ 
tii ce prIVeşte lmpo- alliobusrle ComlJhal~ ce circul ~ e orarlU ImeI r. , răm ne ne- .... U U U ~ . 

rerle, cât şi tuele. ~licce- 1 aCl'aMIl linie, 'dau ·'bilet~· det:a!:' !:~himbat,v adică vor. fi plecări dela:.l TraDşa 11-. 10 18 Noe ID , r I e ~ 
, l' , '. I pordarf!' pentru loale celelalte. li ii 'J ama-Gradlşte la fIecare . oril la ~. _.' ~ 

'ih::, ':mp, ~e vor spori dă· l'!omum11e de al1tobllsP~ aşadar nei ,minutele 0: 20 şi· 40,- iar deh Ga- '. ..! 
, pii, ~rJl.or ŞI ale familiilor pot face căLătorii mai. elUne pdJlll! r~ Pod~ona s~re Grădişte. fn, .fie-· ! ,Câşhgul principal va fi de ::; 
fOr ee ': ! la orice punct tndeprlrtat al Ora- j {'~r~ ora 1:\ .mmutele 10, ~ ŞI . 50,. ~ L · 8 -1- 111 

· Itrin ar'! guvernulUI dr.~pturi I ,ului. Biletul de linie, din Mică/aco 1 :lr1flll rămane Ia fel: adldl .. d:la ~ el· milO an e ~ 
r !i rl la o,cuparea !iIUJbelOr,!,i pdncl la Gara Electrică Podgo-II ~'antă la gara Podgo~la 4.- Iei, - .... ' . . ~ 
: li Si e~u~ert de t~:<e şcolare, ria, unde se face transbordarea pe )Iar deacolo'" ~arlful normal ~. ... 

.A. ht"r gratUitate ptnlru ,lrnia NI' 1 coslă t _ I . L ! de transhordare, Biletul Ici 5 lei, ce :.. ~ 
~ Şl:oală d ' . '1-. CI, a pIIne· I . ~ pr-ecum 'II câştiguri de lIn' "l'llon ~ 

I unica i ' re uceri pe căile I lul de lra~bordare este legătură' a. fo~st dela ~Iata AYr~m Ian~~ şi iIII .. şi. IW câte Lei . r I lI.:! 
mUlti eş. ,~ .• pentr.ou famÎ- jl foL la 5 mim/le, deci publicul nu I ~~na Ia. Yladl~c:, ,~a desfllnt~t. ; ~ 

~ \ COpII. • _ trebue să aşteple penlr .' I (lIndeă acum calatof'la ~e face, dm ... 'Preţul unui sfert de loz' t'ste tot de Lei 200.- ~ 
I rCOlllbat r u a· aJunge 'P' AI' G" W' . ' . . It,-
, .~ cau e, n acelaş timp, cu i repede in centru. In alard de 'Q_ ~ La.ta vram ancu In rădlste; nu- ;-.. .. ,,'li 
, '~e laze~e ~e determinii sau ;ceste, pe Unla Miâllt1cO pliMicl11 :mal cu transbordare .. ~ 't9 . LoterIa de Stat ~ 

lnrălisat:1ăblrea familiei. Pe i urI' loalc celelalte avantagii de p'!: DIRECŢIUNEA INTREPHINDEHIT I ~ . ,Atţ 
, ,acestea sunt preo- IlUlobusele com'lIlo/e adecă: abona-I COMUNALE ARAD I ~J!y.y.!r.!t:7.J:Y.~~IY.:lY. 'f 7.::tfy.yy.~~., 

II?> 



Dumillecă, 29 Octombrie 
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P A GIM A STRAJERULU 
, CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

Serbarea sti~ăjereaseă 
din Crevt~dia 

Jlnan! 
Se aduce la cunoştinţă că 

pe data de 15 Noemhrie 1939, 

In1ruolrtil (Omilodilntllor tIt 
stril Ieri Iii ~11. fih 
Programul aaunta' de 
Teofil Gh. SidaroviCÎ . Aflăm că tn comuna Crevedia, gele Caro) II, Mări ei Sale Marelui se va tine in localul $coalei 

Jud. JUov, a avut loc eri, o serbare Voevod Mihai şi d-Iui Teofil Sido· de elevi muzicanti militari, 
străjercască . organizată de corpul rovici, comandantul Străjii Ţării. c?ncuŢs . de gagi$t~ ~uzicanţ~ La Centrul de iniţiere al Străjii I Apoi, problema referitoare 
didactic ai şco alei primare din acea' Totodată mulţumeşte călduros dlurmştl, necesarI mcadrărllj Ţării, dela Sft. Gheorghe, au conti- 'Ilaborarea noastră cu . 
comună' cu concursul d-Iui căpitan! domnilor generali: FI. Teflescu. Ş('- muz!cilor de aeronautică şi nuat şedinţele comandanţilor de ţi· şie, problema asistenţii, iar 
M~ll'cd [ouian, din Marele Stat Ma- . fui Marelui Stat Major, David Po· marInă.. . . .. nuturi, a eomandantelor şi coman-: chestiuni de puericultură, 
jor. . pescu şi Şteflea Ilie, subşefii Mare- Cei care' doresc a lua par~ danţilor de legiuni din întreaga ţa. I sliuni importante ce le 

Programul artistic a fost execu-; lui Stat Major, d-Ior It.·col. M. SUn te la acesLconcurs, urmează ră, sub preşedinţia d-Iui TeofiI G1.. ta aici. La fel cu problema 
tat de copiii de trupă străjeri ai: l~lIleseu. C, Gheorghiu, comandantul a inainta inspectoratului mu Sidorovici,· comandantul Străjii Ţ:1- laţi ei şi a calltinelor, 
Marelui Stat Major. i di"izionului trupei M. St. M. şi d-Iui zicilor militare din ministe- rii. va pune In discuţie 

La inceputul pJ'ogramlllui, şi la căp. Ionian, pentru bunăvoinţa dom rul apărării nationale până ,Pornind dela constatarea că reu- tenii străjerilor", prin 
sfârşit, d. director al şcoalci prima· : niilor lor, de a da voie copiilor de la data de 12 Noembrie 1939, nillnile străjereşti de felul acesteia când acea necesară legături 
re a rostit două eu"ântări prin ca· i truJ)!! să se deplaseze tn acea eo· cererile insoţite de următoa- dela Sf. Gheorghe sunt foarte utile tească cu părinţii. . 
readuce laude şi urări de sănătate mună. I rele acte: pentru informarea directă a coman Problema apărării pasive 
Marplui Străjer al Tădi. M. S. Re- I . I Extractul' de naştere (vâr- damentului şi pentru comandanţi, loace16 te se pot .... 11 

•
. "OftAAA4[sta maximă 26 ani). d. comandant Sidorovici a prezen- a uniformei, cal'c trebuie.s! 
~ C fI" d vţ' lat o scrie de probleme cărora li arte cât mai corect, 

. RECE Ja.lZlr er 1 lcat·. e cetaeme ro- s'au dat pe loc şi explicati unile ne- luat de către străjeri dela 
. . . ,... iL. I mână. ___ • _____ , eCSHe unor aplicatiuni practice, iarăşi chestiuni principale 

1 Certificat de absolvirea pentru acti\'itatea străjercascli. deplinit,. 

HORA STRAJERILOR ! cursului primar (5 c1a~e tip In continuare d-sa arată că sco. Apoi, problema folosirii 
; rural sau 4 clase tip urban). pul intrunirii este de a inchega cât lui la mobilizare, instruir!1 

('Intr. cor mixt) ,1 Certificat de bună purtarI;' mai bine mişcarea străjerească, cialiştilor în acest scop, 
M . d' i eliberat de biroul caziel'e ali 

UZI ea p • i tribunalului. eeMIfM!ItM~MM~'JieC~~M8eeeMIMIMMMMM!M!M~~~. 

OCTAVIAN LlPOVAN i Certificat medical eliberat n I rf L I I d t a- I d' 
Cintecul, ca şi Umba, por- I STRAJERILOB", b8'Zată pe' de un medic de circumscrip- OU comanuant al EU une e s r Iar m 

tul ,1 datinele, precizează în: folklor, merită o deosebită a- tie. 
chip Indiscutabil naţiunea' tentie. I Copie de pe foaia matri- Numirea d-Iai profesor A. Constanti 
care le utilizează. Aceste D. Octavian Lipol"an, com- colă. ARAD După cum suntem' tul comandant al 
caracteristice sunt purtate poziţia d-sale Hora Străjerl- Certificat dela primăria re!, f' ;. 
firesc de secole, de către na-, lor (pentru cor mixt), a dedi- spectivă din care să se con~- In OI ma~I,. in loc~l d-Iui As- de străjeri până In 
ţlunile globului terestru. Din cat-o d-lui TEOFIL GU. tate dacă este sau nu CăFlăto, caniu. Cr~şan,. directorul 11-! - a fost numit - !n 
aceste motive, creatiunea mu SIDOROVICI, comandantul rit. ceulul MOIse Nlcoară, - fos- I d d t d ~ e comanan -, 
zicală, al d-lul Octavian LI- Străjii ŢărU. Concursul va. consta din Constantinescu, ... _~,."" .. 
povan, Intitulată "BORA A. V. O. următoarele probe: l'IaOllti1olt. 

DtDilşftrto SfUdtnfcils(C} 
ORAL: 
Portativ 
Nota' 

Chei 
Infiinţarea Frontului Naţional Stu Regele şi Ţara nu pot fi despăr- Accidenti 
denţcsc a fost primită in lumea uni tite. !' ;'.4;'I~" .e~~;. Game . 
versitară cu un entuziasm care nu Studcnţimt>a "ingcllun'che cu • 'ev~ 
desminte nici acum inflăcărarea de lavie pe altarul Patriei, şi cu cre
totdeauna a tineretului, pentru cau· dinţă in Dumnezeu, sub porunca 
za natională. Cea dintâi grupare u- Marelui Suveran, tmbracă haina a· 
niversitară, care a aderat la Fron· postolatului naţional." 

tul studenţesc, este Societatea stu- Studenţimea aduce in acest apos-

Măsuri 

Intervale .. 
Transpoziţie 
Nuante 
Ornamente 
Solfegii 

., .. 

-. 

..... .., ....... 

dCl1tiloJ" tn drept. In cadrul unei tolat, tot avântul ei tineresc, care I 
solemnităţi de vibrant patrioti,>m, va tace din Frontul Naţional 5tU-
Societatea studenţilor in drept s'a denţesc, o organizaţie vie, pe care I I os t r u ... D tA I : 
Incadrat in noua ordine universita· ţara se \'a putea sprijinii oric:lod I E 1" 
rA, ce decurge din marile transfor- I -~ecu lunI. după metodă, 
mări dela 'Xl Februarie 1938. Aceas- eee ••••• ee~! O 81e~ă stUdIată de candidat. 
tă societate este cel mai numerl)S IOrganiZarl1 Muze.lui' ăP~esă ne,c';Inoscută ·pro~ 
grup studenţesc. Ea a voit sA fie ·St • ~ _. Til -~ < pUS e COffilSle. 

d· ll' ă' r.JII fU 1. • cea mt J care s proclame mtra- . ! Noţiuni asupra regula-
rea tineretului in noul Front stu- I Pentru muzeul central al Strdjii mentelor millt • 
denţesc şi sA asigure pe M. S. Rege. Ţdrii urmeazd a se trimite Directiei, . . ,are.. , 
le de devotamentul ei. Propagandei. din Comandamentul' SerVICIUl. InterIOr, Servlcl-

Tineretul universitar dovedeşte Strdjii Ţdrii pdnd la 15 Noembrie: ~l in ga~mzoană, Serv~c.i~l î~ 
astfel o tnaltă şi luminatA conştiin- 1939, piese reprezentative rn legdtu-I .ampan~e, .Codul JustIţIei MI 
til naţionalA, având credinţa nestră rit cu (nfiintarea, functionarea şi e- ht.are, Noţmni asupra şcoa
mutată că numai făcând zid in ju. volutia Micilor Dorobanti, a Cerce- lei de brancarde. 
rul Tronului, impreună cu tot ee teşi/or şi Strdjerilor. . Candidatii reuşiţi la acest 

. concurs f' 'ţ' , este suflare româneasclt, va putea a!. ObIecte: insigne, medalii, deca- U ' . vor I nUl!ll I ca dI-
si contribuie tn cea mai mare şi ratu, plachete semne distinctiue C'u- rmşh cu dreptUrIle cuveni-

.' , i te u . b f't . eficace mAsurA, la apărarea ţării pe, obIecte de lucru manual premia- , !lUI SU O I er mstructor, 
"Studenţii sunt gata si lupte pâ- te la concursuri In tabere şi jambo- I :până la data de_ 31 III 1940, 

Slfi}Jt:ftGSCa delia După formalităţi1e 
4rddal Nou ne de predare, 

Termindnd vizita oficială făcută 
de Indrumăiorul slrdjeresc al ţinu

tului d. Consi. Nedelescu şi de in
spectorul şcolar Mioe la şcoala pri
mard "din Aradul-Nou şi dupd fru
moasele constatdri ce le-au făcut 

aici, s'a dat tnvoire (jirecţiunei şco
lii ca sd ridice fn mod oficial pa
vilionul străjeresc, act care a Quut 
loc Luni, 16 Octombrie, la orele 9 
(nainte de amiazd, fn prezenta d-Iui 

I director V, Ugrin, comandantul co
,hortei din pla!a Aradul-Nou, dele-

mire, s'a luat 
viitor, sediul Legiunei 
in palatul Prefect urei 
calitate. 

Comba1 
tubereu 

In şcoJi 
gat a legiunei de străjeri, a tuturor Pentru a se putea duce 
autoritdtilor şcolare, civile, militare citate lupta contra t hpr,rnlO::l."',,i 

şi a unui mare numdr de cctdteni. monare contagioasă şi 
Solemnilalpa s'a Început cu un .. . 

.. 1" ,.. d . putea cerceta mfecţl a Şi 
servICIU re IglOs o lerat e Părlnle-\ . 
le Bogdan, care apoi a ţinut o cu- za latentl la populaţIa 
vdntare. D. Vichentie Ugrin, dele- nisterul 'Educatiei Naţionak 
gatul legiunei de sirdjeri şi d. di- I ~n vedere tuturor şcolilor 
rector al şcoalei primare centrale, I teasc! Ligii contra 
Gh. Rejep, au vorbit apoi despre I d' .' . l< ' 

'1 t d' ., I lOscopla SistematiC", Şl , scopurI e s r Jeru~J. ...' 
. La. propunerea d-lui Vichentie i reacţle la eleVI ŞI persona1u, 
[1 arin - bravului şi neobositului tie.., 

cR,oman/ 1ant - ,s,'a. trimis. :'.t:. !),!le I Liga naţional ii va pune 11 
ege U1, cu prl elul fmplrmrll a 46 I " '. 

de ani, o telegramă de omagiere Zlţle, in mod gratUIt, 
en numele comunei şi a noului stol diologice, personalul şi 
de străjeri. i ciaJişti. 

ni la unul, pentru apArarea Pahi- ree, fanioane, drapele. Iar dup~ aceasta dată in ur-
,,. M ţ' S' ă" b . ma unUl examen vor fi nu sara'_ ,Arii el-rl "ar"lu, el: .spune o lUnea OClet tI~ stu· ) Documente scrise: ordine, ra- mi i .... '. - u.... 1'1 " 1 

dentllor In drept. De aceea, el ales poarte, circuldri corespondentd l'a,.. t de~mlbv ca SUboflter~. Siraler •• d.r Ilmllelt( 
Ştiri 

premllit ('ale~ cea mai. dreaptă, la. capătul I ticulard, acte oficiale, diplome" Lo~urll~ vacante de ~a~lştf Cu prilejui turlversărli zI-
cAreia apare lzbânda e\'ldentA a, stampile sigilii, ordine de zi auto- i mUZlcantl pe speCIalItăţi Jei de naştere a II. Sale Re-
1'iirii, pentru a deveni apărătorii! grale. carnetele corrwtdanlilor ori I s~nt: Flau,te şi Picole 5; CI a- gelui 'II In preajma Impllni- Luni, 16 Octombril 6, c.. 
Patriei. I a micilor dorobanti, cercetaşi şi 1\ rlne!ele MI bemol 1; Clari ne- rit UDul deeemu de domnle, tdrindu-se 

Aceastl cale este Il solidarizllrii ~ strdjeri, cdrti de aur .. afişe, progra- te Sl3~emoI 9; C0";1ete Mi be- d. 'reofil Gh. Sidorovici, co- JI, S. Regelui Carol ll. 
tntregei Naţiuni, In momente de me. ' m~l ,Cor~ete SI bem?l 7; mandantul Stră1i1 TărlI, a o- 8ubcentrelor din tootd tall 
grele Incercări, aşa cum au g1isit I c) Publicatii: legi regulamente,\ ~hge.n:.orm 1,; Bassfhgel1~ ferit Marelui Străjer UD YO-\ d ,. 1 d' t 
strAmoşii tn unire, tAria de Il rezi· ! decizii manuale de Indrumare teh-\ orn~ ,Eufomum 2; Waldo- lum omaglal scris de d-sa $f • una I Q I"efe in ~ 
sta vitregiei veacurll.r. ,n~cd., broşuri, reviste, articole de horD} 7; Althorni 4; Tromba Intitulat: "Carol 11". Din eul- ~e unde cu . • t~a~urll~ tn 

Studentii declarA cA citesc in glia Ziare,' anulare calendare, . i 2; Basa Fa 4. Basa Si bemol mea unui deceniu de glodoa- mers ,la bisericile dm . 
strAbună, aceastA porunci de strAn-1 d) Ilustratii: lotografii, tablouri., 3. Tromboni tenori 3; Trom.\să domnie. Deasemenea, Ull tind la. Te-Deumul 0(i9111 

A d'l b d desene 'b g~re a r .. n url o~, su coman Il U· ; '., , ! on bass 2; Şaxofon sopran. "Album" cu fotografii dIn vI~ util ocazie. dupll cart ,. 
nlcA a VoevodulUl. 1,9- adevăr de ve I e) Ht'frtl, graflcf!, cu rdspdndlrea, 5' Saxofon alto 5' S f t I aţa şi activitatea .trăterea.- '\ ţii subcenlrelor le-au IIrdtl 
Ilcuri este Impletit Il soarta Neamu· i teritoriallf a unitl1ţilor. Grafice şi 1'. ' ax~ on e! că a MaJestăţU Sale In tlm- di t 'f . 
lui cu a Domnitorului; Regele este' scheme de organi%are şi statistic!. i no: 5, Saxofon ba:ot?m 4; 0- ! pul celor clncl ani de mne. l n a ea '1 el, 

~~bol~~ i~te~rită~ii. şi ~n?epend~n-I Fiec~re obiect u~ fi etichet~t cu t bOl 4; Fagot 4. VIOTI ~. Pi~n! ţl.nare a Străjii Tirit, lucrat 1. Cuvdnti1rile_ au luat 
la TAm, Şol dm mei o inImi d~ a: ,denumire?, pro?ententa, vech'J~f.a, i şi acordeon 6 . .Jazz 1 ŞI Sma- cu multă măestrie !D m.otl .. I mtonarea de clftr~ 
-devărat român, aceste două noţmlll numele ŞI localitatea donalorulul. foane t. ': na1ionale. : Imnului Regal. 
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