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Un ;!i:!~a:!':e:!C~~:~!ICU Atitudinea omului cuminle 
In/r'o reuIs(d amerrcană Chl'l-' td intelepciunii Majestă/ii Sale Re- I 

,. SClence Momtor, un emerit j gelui, mI mai este obiect!!1 de anlre 1 Sunt împrejurări, când, I Patrimoniul lUi de valori stru. Ele coincid cu epocile 
de peste ocean, d. S/euens I priză al initiativelor particulare, pentru a infrunta greutăţile. spirituale a lost dobândit I de linişte şi de echilibru al 

un articol de mdgu/itoare I care se numeau partidele politice. i iv;te în cale, interesează o prin chinuitoare strădanii,: tuturor forţelor româneşti.' 
.. asupra Majestatii Sale Re' Dimpotriulf euolutia noastrif ca : singură dar esenţială calita-! ireductibilă energie, neisto-: Este de aflat, aşa dar, în Ire 
I nostru. Nu este primul arii. II Stat este garantaM de functiI/negi te a omu,lui. Ba ~ste deaj~ns. ! vită chibzuinţă. Din acele a-' cutul, încărcat de str ăduin
i de ~cesl fel, ln ulllmii doi (lni, permanentd a unui fado,. de me- i~? gândlm .la ~lmţ,ul masu-llu.udUri mist!rioa~e al~ lor- i ţe, de izbânzl, dar $1 de ier-

I. au. respect~t bun~l. renu- morle istorică, şi de experientd, iar ru şi al chlbzumţ~I,' I ţ~l~r ~ de ~laţa A naţi0nala! s~! Ue, !lI n~a~ului ~n~stru o p!r 
, al msplralorulUl şi savarşlto- acest factor este Monarhia. Atunci, 1 Pot fi unele spirite cum: ndlca astazi Intr o un1tara lecla cOlncldenţa lutre stra

re/orm:lor cu caracter nrltio- când, de peste Ocean cinev.a com-ll nu ,s,: poat~~ mai c~ltivate şi l' ş~ fructuoasă _muncă, impera! lu~i~ea ţărU şi liniştea ei, 
dela nOI. pară regimul nostru cu acela CII- mat lJ).struhe; daca nu stJnt tivul de a straluci cu perma-, urZlta din chibzuinţa şi stă-

De data aceasta fn opinia ameri- minie pe care fi admiritm În Por-. s~ă~ânite . de ytrtutea, stăP.â- nente sem,nificatil, prin ace-' pânirea de sine a fiecăruia. 
, răsunit cu cea mai mare pu- tuga/ia, şi cu cel din Lelonia, trc- 1 mnl de SIne, In anuml~e ClI- 'laşi virtuţi. , Dacă acesta este sfatul Is
fre, prestigiul unui Rege Care a bue sd intelegem cel obiectul admi-' c~m~ta~ţe, totul este lren~e-I Moştenirea bunurilor na·, toriei, daci linlttea a fost 
irU! să strângil lao/altd toate for- I ratiei americane este tocmai initia-I dJ.a~11 pIerdut. v v ţlonale, de care astăzi se bu- : totdeauna suportul marilor 

poporului Său, pentru o polf- tiva Suveranului dcgajată din jo- CIne are şi ştie ~a p~str~-: cură intreg poporul nostru, I infăptuiri naţionale, dacă 
:Id de pace şi de neîntrerupld eul factorilor de politiclf internă. I ze ~almul, care aSlgura_ a11: DU este opera unei intâmplă : ori de câte ori au fost mo-

, ie. D. Stevens scrie fntre al- Gratie acestei initiatiue a Slluera- tudiaea oportunel~r masuri toare acţiuni. Ba este rodul mente cruciale In decursul 
că, dintre toti Regii actual!', nul!!i, România şi-a conseruat În, -:: este salvat. Iata un ~de- unor convergente şi stărui-1 istoriei noastre, sta inregi .. 

Sa Suveranul României treagd capacitatea ei economicd, În var, pe care il Ilustreaza a- toare. elorturi, cari au culmi strat o perfectă unitate de 
singurul Rege adevărat. OI'Î- nişte momente exceptionale, şi În- tAt!a Int~mI?Iărl şi de I~mpl!'" nat in acea patetică dorinţă. aspiraţii, - DU se impune, 

rlll ar părea de mare aeeas/it laudă ireagli forta ei politică. rativul carUta t!e~ue ~a ţI· : de a birui, din vremea ră-' clar şi hotărîtor, pnuta su
:JJ'e ne face atâta pLăcere, COIl- Se poate spune, cit progresele l1U nell! sea~!" astaZi, ·,Ulal mult 1 zboi';llui_ mondi~l, când cu o, lletească pe care trebue s'o 
~:lnla noastrd ne spline că este s'au constatat decât acolo unde decat o~cand, ~ ~ A I cont!nua jertfa, sutele de avem? 
.la, Numai, 7ece, ani de. Domnie, I mâna Regelui le-a dclermlIwt şi Ami~tirea pastrea!a ~:::' m~l de~ .românl au impins i Dincolo, de patimUe pe cât 
iII/ost suflclentl pentru a desud- ,le-a fortat. Pentru prima oară in, prejurad i~ cari ~t~~ al'~ d ,prIU tana braţelor lor, hota- de meschine pe afAt de vre
m o nouă şi C!/rală fizionomie a' istoria Românilor, lin Rege sdvdr- ţ~ o~eQ.evştl au pIeri., ;ln d ~ ,rele ţării acolo unde le mân· ,ruelnice, ale noastre, ale tu-

. 11rii. Cu prlejui aniversării aces-' şeşte atdtca miracole intr'un atrlt l' ca s au lasa~ c~nt~m~na e d ~,găie privirile noastre, astăzi. turora, străjue, ca o imagi~e 
',r 2ece ani S'(lI1 scris la noi, C!l- de scurt timp, şi atâta de putin ~orbul P~DlC~':t 0Jt ee 1 Cine nu se izolează in pin- eternă Patria, a cărei strâlu. 
'In/ele de omagiu pe crlre Il' meri- 'prielnic. \ ajuns - . eva a e~ o i spr. _ ,nul actualităţii, cu exclusi- cire nu poate veni decât din 

, ci cu prisosintd o atât de cOllârşi- 1 Elogiile din presa americand,. a lua A
O pll~.~ -1 sa st\ ge ~~. vitate, cine păstrează o per- toate virtualitaţile, câte o 

. 'iare muncă. I sunt penlru sufletul românesc sur- I nev:, ~n mI) O,cu une ~a I I manentă legatură cu sensul conştiinţă curat româneasca 
Insă atunci, când ecoul acestei re' se unei mari bucurii. Această bucu~ I arhipli~ned fO~., pentruca i ~- I trecutului nostru Istoric, ci- le poate avea: din energie, 
onoaşleri vine din alară, şi de a- rit' este pricin!!itit şi de faptUl elI I mea s~ ea uzna ts_pre leş,-., ne, cu alte cuvinte, are in- calm şi hotărîre. 
'It d d I I b" R â" , ' re şi sa nu se poa a sa va, 't '1' '1' i'l I e epar e, re !le Su spunem om nu dm noul Continent, care t ' d' i . vi ~. I ulpa sacn IC l or consuma- Ce inseamna. vremelnicict 
It suntem de sensibili la o atât de trdesc În Statele OhIO, MitchigaTl. b ocma1 1~. propr a·1 na. ,te veacuri de·arândul. de a- i vieţii bietele noastre filn~e 
'1ncif apreciere. lntr'adevilr rolul Cleveland, Tennesse şi prin alte 10 I aSr~reţa luşn. l' h'b't Itâtea generaţii, cu ocbil lIu- laţă 'de eternitatea Patriei? I 

'llo h d't r R '" , , . lm u omu Ul, c I ZUI • ţ' ţ' t- t v 1 
$Ure It· '. d' l< d" tI" . Ş e Sa rezo ve, Insa oa el' NIl I Pa 
'. nUl' ere Iar, n omunw, curl, au prilejui sd afle că patria ti ~ 1 A v t t di.-l mIna 1 spre aceea 1D a: s ra Iată o Intrebare care îşi 
. r, In anII In urmu a unc or de origine, este bme condusit li It-ţ'I El 1 v ucnea eamu uşa • ,ridJcă semnul astăzi mai 
i"efaeerr. Slaltll romdnesc, dalori- şi bine administraM l' c,u adl e. I n~ sed asa ~U! triei, - ştie ,desigur, că toa- I mult decât oricând d'e-asu . prins e con UZle. 9 panIca t JI: ti '1 At t t ,-
•-""'''''IIAIUWUliilIlMiIUlliMMMiiQ4~~~WWW4iMi~~MiMiMMiMM~1M d' ~ d titue i e t<tŞ gun e, Ca e au pu u pra vieţii noastre. Să-i Inţe· - a Ica e ceeace cons i fi dobândite nu s'au desă- A ~ 

împrejurarea cea mal grea a i â 't dAt' I tr' I t- legem talcul, şi sa avem fie- . 
~aSDrll~ "u,~rDuIDI p6lntru Ap Oii IV rşl 8Ctt n o per ee a care ca totdeauna de-alun· 
, ,,~., '"' u r· o~':.. ua~tlel de oameni, con-; unitate de veghe, de şjm~ire gul istoriei, atitudinea omu-

'lzloDilr~a POplltotlel (O I~mne dus;; cu busola sângelui re- ,ş~!e cuget, a tuturor fillor lui cuminte, care ştie să dis-
de lo( si il armat." (O dran ce,· un popor birue intotdea- i ţ , . cearnă !aptele şi să reţină 

, ' U ... I! U • una. Poporul nostru a stră-! Marile bir~lnţe naţionale n~mai mţelesurlle lor valn.-
I SOlie măsuri luate de guvernul \lcmne de foc, amcninţând în 'o'iÎ!or 1 bătut prin veacuri cu acea- au izvorit dIn acea mesiani.- bIle. 
I ")m~~ pentru aprovizionarca popu-. chiar consumul intern. I stă dominantă virtute, că viziune a neamului no-· N. MIHAESCU 
,.;I,elşl a:'maleiyclll~mnc şi gr~u: vi~ I CcrccI~lndll-:e. cauzele eari provo' ~~KU~QQQQgQG'~~~~ 
. '. ates:(, odat~ mal mult, s~Jrltlll dI I eau aceste starI de lucruri, au fost 
,'miC, JllfăptUltor. ce alllmă rc- i găsite cele mai bune solutiuni U f ţ - • 

,;IllUI poIi!i~. in~la~rat prin FrOn-j' ~Tednic~ . să as\gure desfăşul'arca: n nou un C Ion ar ŞI o 
1 RenaşterII NaţIOnale. 1Il conditii normale a consumului 
Potrivit acestei voinle ereiatoare, I intern de lemne de' foc. ' ...., f t - bI- ...., 
~n,c,are ,au iz"ol·it până acum~1 ~Di:pozi1iunea ~~ inginerii silvici noua UDe lune pu lea 
.!r un alat de seurt tImp, o suma sa parăscască mlSlllllea de până a- .'.,~ 
:treagă de fundamentale reforme eUlil dominată de un excesiv biu-. . v ~ • 

'~vittii noastre publice, _ d.nii rocratism şi, să organizeze ei 1n- Pl'l~ ('~le dou.ă ~a1'l r(>.fOl:~ GI!. Tat~J'e~cu, . uJ'n~und 111-: l~.men!ate, deo~otrivă, o~liga 
!h, Tătărescu, preşedintele con si- şişi exploatările pe teren _ apare me ?aJ'Ul~e, de cu~and, VIeţu i mmoasel dIrectIve fIxată in: ţnle . ŞI dr~ptuT1le. functlO,n~-

j ,ului de miniştri ŞI' Mircea Canei-Iea o hotaY"'lre caI'~ n 'a î tt . l'omaneştl: armomzarea sala 'I,sensul acesta de, M. S. TIe-l'rulu) publIc, întrun SpIrIt 
,.. tI '\ n arzla .. . d .. O' h' - '. . "" .. 

) "lV, ministrul .~c,onomiei Nationa.- I să-şi arate, din belşug, fructifică- 1· r1110~ ~l co ul fun~ţlOna.:ll~r i gele:,.. crotJtorul t~I tl~~·or. l";- : alec lta tu ş~ al. d,emllllat ~l 
( .• au luat două Importante deci-ll'ile. Deasemenea, fixarea obligatiei ,pu.bhc1v "Rege~~. CalOl !I., ~e lt~;g-0l111or ~e munntoll ~~ ta- !l~m~n.e. Vcc~lUI leglm POlI~ 

iJuni. Intâia priveşte oraanizarea de lucru ca fi'nd c 'd tă' . _ aSIgura condlt1Jle desavar"l- 11'11, a studmt, cu membrl1 gutIc lŞl exerCltase nefastele-l 
,., I onSI era In 111 • • • t' d l' b· l' bl ' t 1:< . CA" • î t . '\]lloatărilor forestiere din intreg teresul apăr~ ii nationale _ t rI} lllHll nou lP e s U] aş: vernu UI, pro ema VI a <:t ce t lnraUl'll'l ŞI n aces va~t ŞI 

. ar • " es e IOA ," ă . ti' ta t tI' t" 
'pr"nsul ţării pentru a se asigura o măsură dintre cele mai oportun • ma n. ; ~e . lmpun~.al' . şlla g. ,~~ , -1 )lm}lOr t.n . ~dec.o~ a ţ':W\ll 1'0 

.':<ntitălile de lemn de foc armatei luate Ce simtia cu atât :nai prm neml] OCltU sprl]m n : maneş 1: a mllllstralR pu-. 
:stitutiilol' şi populaţiei, iar ce~ De' o egală insenmătate este şi mult nevoia acestor reformp. ; d-~u~ Mitită. Constantinescu,. i bUcă. 

j :~ a doua asigură armatei cantita- deciziunea luată de guvern in legă- cu rât greutătile vietii se, n:l~l:"'t.rul ~lllan.tf'lor, - pOSI ! .. Se lHl!l1(loUU. atunci, în slu
'a de gnlti trehuitoare până la ·tură cu aprovizionarea armatei cu arată a fi mai sporite şi 'hlhtatl1e fll:,a~elare vredmef' :;be, oameni cari nu dovedi-
'0ua recoltă. grâu. mai neîndurătoare. Intre SR- ,de a îndeplIm reforma. ; seră alt merit, decât acela 
Textul acestor importante deci- Pentru a nu se creia un desechi- larii şi exigentele, de ah"lOlll- i Nu mai putin, evidl'nt, j de a fi ştiut să susţină inte-
'uni a .şi a~ărut. Î? Mo~itorul Ofi- librt~ al aprovizionărilor pe judc- ,tă lOl:uncă, ~le .existe~ltei, ~e :a~ea Să. răspundă unei 9d;~n- !reseI.e ('lec~ora.le .de protecto 
,al Prlll dlspoZl,lllle ca te au fost ţe ŞI inlesni urcări de preturi pe-' adancise O dISC) epanta care i CI nevOI, noul cod al fUllCf,lO- ; ruhn, dupa (um, ,deas~me
:~t~,. se pune, in ~hip salvator: OI' stI' l~mita in~ăduită, Ministerul Eco I nu mai putea dăinui. . ,narilor publici "Rpgele ('::1.- I n~a, erflu. I?rom~vati în lCl:ar 
J, e Inlr,un domemu, a căr~i lIpsă I nOI1l\ei Na.tionale ta făcut evalua-I Preşedintele consiliului de 'rol II". I hla admullstratlvă functlo~ 

organtz.al'e provoca cnză de I (Contmuare in pag. 2-a) : miniştri, d. consilier regal' Trebuiau - se tie- -- regu- , (Continuare in pag, U-a) 



Inlormaţiuni 

reONTUL 81: VESt' 

I TrIstele DJot'va1d 
- De Ce pldllgi piciul~? 

I - fiindcă fmlele meu f! ll('crl'
GENEVA. PosturHe de ra· supxa evenimentelor şi că nU scut, 

dio franceze au anuntat Joi se vor publica nici numele' - ])ar de Ci' te doare Cls(a pe 
. l' t ţ"l {ci l l (/Il!'? dimineaţa, că plenipotenţla. p ewpo en larl or, n, ocu P / • / " 

, • • .. I - I'n ruca SUIl eln gemeni ŞI 
rii francezi pentru armistiţiu ŞI ora lntâlwrll cu reprezen-: taia nu n(' poute deost'br, de aceca 
au plecat Miercuri la amiază tantil guvernului Reichului.: ne bate pe amândol, .. 

ele pe un aerodrom din sudul. • ! 
Franţei. A.vion_l fusese vo·: I30HDEAL'X. Agentia IIa~: Boby 
psit toIul cu alb, spre a pu- vas anunţă, că un consiliu i - Domnule, te rog, chia
tea fi identificat. Posturlle de miniştri s'a reunit Joi la i mă câinele de lângă mine. 
de radio franceze au anunţat ora 9 sub preşedinţia dlui I S.imt CU~ ~i se urcă un pu-
câ zilele viitoare se va pa- Lebrun. Consiliu a luat sfâr- l"lCC PBe PbIClOl'; d' , 

v v _ • ~ , - o y, vmo repe e aICI. 
str a o tacere desavarşlt9. a- :;>lt la ora 10.30. D~na are purici ... 

QQ~~~~~~~I~~G_~~a 

Nlml( nu Inlo(uc~lt noturil ll'1fiSOruet!OyernUIIIIPenfru 
Pelliru a Irăi, omul arc nevoie 

de hrand, iar pentru a rămâne să~ 
nă/os -,fi Irebue remedii. Nalura 
s'a ingrijit pentru ambele acesle ne 
voi. Intr'o lume lipsi/ă de pl(lllte 
comestiblle, omul ar fi dispărut de 

~ oprO,lzlon4rea populaUel 
duselol" nu/urale. ştiln(a moderllll (u lemne de lo( Si 41 
a demonstrat acest lucru şi a reu- armtUtl (O eraU 
şit - după multe experiente fii- (Urmare din pagina 1-8). 
cuie cu mult devotament - sâ ex- I~ t ., 't t l 

. La socurI OI' eX1S en e a un lJn', 
tragă elementele ce/e mai aellve. unitar ' 
din aceste produse naturale. Natu~ 1 Iata-' od t- , , .. , a a Cu aceste nOUl mii-

mult dar tot ce Îi e necesar pen- l'a ŞI ştlln/a au colaborat astfel pen sur' I g I . I I I _ 
• " , • . I a e uvernu u" uale n (oua 

iru a trăi li este Oferit in abonden tru a pune la dispOZIţia umani/a/II: domeni' dl 't '1 1 t 
' I ' ,. " I e n eres VI a, pen ru po 

tcl de nalurd. ,singurul remedIU exrslulld con/l'a '. pulat'l ','Iă' ă i . " ,. , ,a CIVI ŞI armat, n("a (, 
Tolll °l' nu se ,tie incă, care a pahldismullll: chlnrna. i do,'ud- a n d l' f' r 

v • I ,. • I a 10 U UI e Icace, n carf' I 
fost poporul care ~rlmul, a mire- i II~ dl{erl/e, ra.por~url ale sal.e, Co- conducători[ În!clcg si,i rezolvc pro I 
prinS cxploa/arca slstemallcă a p1"O miSia PaludlsmulUl dela Soclelalca blemele cu caracter obştesc. I 

duse/oI' naturale pentru Întretille- Naţiunilor, din care fac parle ee~ ~ 
rea vietii. ~ I mai de seama experti in lupta antl I 

Na/ura mai furnizcazcl şi remedlllpl1ludică, a alras in particular alel!: COJDt)n!cat Nr. 28. 

.• J. 

Duminecă, 23 Iunie 191:0. DulJl ........ 
COLŢUL LITERAR 

..... 

OcnaşUl 
Tradusă din ruseştercmil 

u SI/u na ocotcoJ" ,jm 

1. 
Stând in poal'ta oer;ei eu un păzitor, 
Privesc sus LU jale, un vullur' din sbor, 
Si din sbOl"u-i falui:, cum se avânta 
Privind jos spre mi ne, parcă mă chema: 

II. 
- "Noi păsări vesti1 e stăpâne pe nori. 
N'ai vrea frâ ţioarf.! cu mine să sbori? 
Peste mări albastl'C', spre soare - răsare, 
Peste munti cu sUlncă, dincolo de zare, 

Să 
Pe 
De 
A~ 

III. 
sburăm într'una, să sburăm mereu, 
unde se distreaz[l, doar vţmtul :-;;i eu. 
ar fi cu putinti'l prieten.-:l iubit, 
sbura cu tine prste infinit, 

IV. 
Dar tătuşe grele, in atele îmi strâng 
Şi cu a lor plltel'o inima mi-o frâng. 
Pentl'u-o scumpă zâIlă, CC'Jl viat'am iuhit, 
Stau acum în ocnă re viat'osândit. 

v. 
Dar sper că vre-odat ă se va t.ermilla, 
Şi de chinuri grele, mă voi Uşura. 
Carnea'm \'8, fi hrn.r,ă, dulce, corbilor. 
C'aşai soarta crudi:\ a ocnaşilor. -" 

lorn 
Pap 

:irul 
:re J 
Ira 

~ LII 
:'dl . 
. şi 
;,·itall 

,e apl 

ina 
;:r d 
::ul I 

:e v 

·1flVil 
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VLAICU N, IENOPOLEANU i m cari ne permit să 11l[Jlcim COlllra ţia asupra acestui remediu natural,! Mareşalul Curţii Regale fa 
boale/ol" cari amenintă pe om. Nici pe care nici un alt produs nu-I' ce cunoscut următoarele: ~8Q~~ff~IioWI~~~'11 a 
oda/Il - nici În treculul ccl mal, poate Înlocui. Ea rec~~andă pen- ~ Majestatea Sa Regele prl- \ 
indepărtat, ~lici ,a::i - omul nu s'a tru lratame.n/ul molimei o dozd de m~nd, din toate unghiurile Un Oft@t81 flS!~Hft6'&ift,lft~r "Ubli~ S"I o '~'Ial' 
indoit de vIrtuţIle curatrve ale pro un gram l~aIlă la 1 gram ~O de chl-;Ţarli, felicitări omagiale (lU 1· ~u ~e~nl"\;ii"'U f.i<:':1 .. tlQ. ,,<, 
dusclor naiura[e, S"Q recunoscut: Ili1~(i pe ,ZI, timp de 5 pan~ la 7. prilejul Implinirii a to an~ i n ft!ll?i fu net'" u ~,~ Al ftl! a- fi~ 'a-

:'rnge 

totdeauna că, omul nu ar putea. zlle, - Iar pentru a prevem acea- de Domnie a binevoit să mă i U U Ci \li ti !Il i ~ II U U; II ~ 
face ceva mai bun. ; slel boalâ, - de-a lua In fiecare zi: însărcinez~ a transmite, pe: (Urmare din pf1g, I-a) ,ma 

Când natura pe deoparte dlslru- 40 centlgrame de cl!iniwl În timpul. această cale, Inaltele Mulţu i: Uni 

!]e ceva, ea il reconstitue pc de .sezonului frigurilor, In raporlul miri tuturor acelora, cari au ,nari ('ari ii;'i verificase}':1, cu 'Se asigură, a~atlar, _ pe, ~ill 
~llă parte cu propriile ei mijloace, său, publicat I'n 1938, aceiaşi comi- II depus la picioarele Tronului". prisosintă, nepregătirea :-;i deoparte, prin legea armOI:i cum 
As/fel, dacă pe deoparte tân/aml sillne a paludismuiili accenll,liază ICI expresiunea sentimentelor; 10nea, pentru a nu mai VOl'- zării salariilor, pe de al!' 
paludism!llui contaminează pe om: p~gina 130 faptul că" prIntre, ~e" llor de credinţă şi devota·, bi ?e năravul altol" abalm·j prin reglementarea numirii 
se găsesc alte forle naiumle carI dlcamenle/e anllpalud1ce, chllll1la. ment. ,mal grave. , . ' . ..., , 
dau naştere cu chinină acelui exce-: ocupă Încă primul rang in p/'Ocflca I Bucureşti, 1~ Iunie 1940. i Prin noul cod al functiona ŞI. pr~r.n0vărll în. lerarhl~ ~ 
lent remediu capabil de-a preveni, cu.r~nIă, ,dill call~a ~ficacild(1i sale .~~' riJ~r yublici, .se I?HIlC, ~ap,lt, . trlbu,tu1e de or~m admin! 
şi de a vllIdeca paludrsmul, lat? cll11lce ŞI a /o,~!Cltă/li sale a~roape ,defIlU~lv, U1H'1 sltllaţu 1;1'- stratIv, - se aSigură odat 
miracolul permanent al natlll·el.! nule, preellm Şt a cll1loaşierel 10ar- 1 SI Dvs.... \TNI III ce. cu iInplinil'ca celor două m 
Omul primitiv cunoştea ~eja, prin i te r(lspândite a Înlrel)[/in(ării şi a! ."Teţi avea nevoie de o informa- Prieeperea, s:ll'gui n ta, m l . n 'ri reforme condi tiile optiru 
experien/ă, virtl/tea c1/ralwă a pro! pos%glei sale ('239). : fi{' din Capitală sau din lumea In- ca, pregătirea, - Într'un fl]· . d d' ' t' 1 . d 

1, ..,. ŞI e or III ma eria ŞI e o 
~~~~Qg~gQ~~QQg~itrea,gă. De acela e prudent să păs- va~lt ~entul, ~a~ă .clIm :":". . '. ,Y ; .-', 

1 
tratl adresa Institutului românesc chIama, de aCI llH\Jllte, pro- dIn sufletesc, al desavar,ll. 

lnvă/ămintele ofensivei de documentare "TOT": Bucureşti te,ctorul functionaru)ui 11" unUi. ideal tip de function 
1, str, Sf. Constantin 24 (telefon bhc. publIc. 

germane 3,16.15), care vă răspunde la orice ~us~>g~~Q.C~ 
, .. . che~tiune daci,i-i trimiteţi mlrei 

Când 500.000 de belgieni au de-: ce doriseră, germaulI., El a prJnll~ I p('ntru răspuls şi o modestA tul 
pus armele, la ol'dinul regelui IOr'jlupta pe camp deschIS, peste for- percep ti I f· 1 rt 
victoria deplină în Flandra a fost tiCicatiile şi cazamatele blindate, el I C ţ~ a lecatl e ca~ ~ fPa e· ţi , 

• . ~ , ere 1 prospec e ŞI In orma I 
desăyâr"ită Deacei'a nu e prema-, a mdră7.Illt sa prImească lupta de g t't d 1 d d ' 

' v' . .. l'a UI f" e a a resa e mal sus, 
tur să dăm un scurt ri?zumat al mişcare, unde germanII au fost tot f' d ă 1 ' 1 D I 

I 1 'G'" r. erm u-v a zlaru vs, '" unor experiente şi rezultatele oh,· (eaUlla maeştri. .ermanli erau .n • I 

ţinule in această campanie de 17 avantaj, in special acum in acea-j ~MIfM~~MlIM~~MIf~ta4!1MtM~'Wt: •• 

zile. stă epocă a trupelor mecanizate I C b d 
Comandamentul german a decis rap~de. mai ales că in Polonia. e\' O a n s O O 

din prima zi desfăşurarea operaţiu i au lI1~ă\at :nul~e pe lângă eX~CrIe~ 
nilor Conducerea anglo-franceză a lele facu te m tunp de pace, Un al , 
pornit dintr'o apreciere Caisă a in- ; avantaj importan.t al, c~nducerei dentist, dela 1 I,unie s'a mutat In I 
tenţiilor germane, GameIin, credca i germane a fost ŞI surpriza, str, Alexandn NI', 3, Arad 

d germanii vor porni la atac cu 1 ~g~~~ 
centrul de gr'avitate pe aripa de I 
nord şi de aceia el aruncă acolo 
trupele sale cele mai bune Şi cr!e CODgrese DJed,icale 
mai puternice, înainte de toate for Marile congrese medicale din Ger I perfectionare medicală. Medicii de 
tele mecanizate. EI recunoscu prea I mania se tin lant pcind în toamIld, I ochi se întrunesc de/a 5 la 7 Au
ttlrziu realitatea, că atacul p~inci-I As/fel, după sesiunea interniştiIor I gust tn lIeidrlberg, unde "Sociela- I 
pal venea peste Meusa, în regIUnea I din Wies/Jaden, care aduni1 la în- I lea ophta/mologici1 germană' tş{ I 
dela nO!d, d: S:dan., Arma~a. ~ 9-a I ceputul lunei Maiu câteva mii de I fin,e a 53-a sesiune, Luna Septem- 1 
f~anceza ,Inşlrata aCI a, marit. .la, medici, urmează a XIII-a sesiune I brre va vedea, în Viena, un mare 
rand~l el, greşeala lUI Gameh~, la Societăţii pentru studiul circula- I numelr de specialişti din loate ra
apărand ~rea sl.ab Meusa. Ea.a la- 'tiei sdnge/ui, ,tot ,rn Wiesbaden, ! murile· medicinei. Aşa, Societatea 
sat desch's~ .~~1 m~Ite podUri, pe" Ollc1nd ca temă "Circulatie şi respi-/ pentru maladiile sehi'mburilor or-
s~e care dIVIZIIle bhndate ger.mane raţie". ganice, pentru neurologie fi farma 
5 au putut revărs.a cu Cea ma! ma- I '1' V' 'ă c%gie - au convocat congrese· in 'd' A . n ., aru, lena orgamzeaz cu ' 
re rapi Itate. ceste greS/cII au Ifă I 't I S~ t - .., oraşul .depe Dunăre concomftcht 
f t p' i t 'f' 1 . d l' fflU so emlll a e " up amuna me- , 
os a OI n ensl lca e Şi e Ipsa d' Uf' t f ' cu Socleta/ea pentru medicina in-

serviciilor de legătură transmlsiu- I Ica , Il care vor re eri nume- f· Iii" b 
. , ' . "roşi profesori străini' după aceea an a, care, su conducerea cuno-

III ŞI de recunoaştere. Zile întregi ' ( 1 ' f B' k T ~ , 
IIrmează un curs international de seu li u. pro esor II' - ublIlgen, 

comandamrntul s~pre~ france~ ~u i va discuta problrme extrem de in-
~un.oştea ~cIo~ sllua~la, ~el pl,paw i [('("('sanie, cum sunt: "Vitamina C', 
m mtunenc $1 trebUIa sa bazeze: Depozit de comision medicamentele" Fundamentele 
dec~zii!e .saie numai ~e pr.;suPu-l! al firmei Christian Lang, HNOlli e:cpe. ri('nt~ de "alimentatie şi 
nerI ya~l. Se pare chiar ca dela Dumbrăveni, ']a Fa nel/rologice ale desvollări' psihice" 

~nc:pll~ Game,nn nu ,e~a dispus să H E L DAN şi "Psihologia tineretUlui".! 
lasa dm spa1JuI fortlflcat şi să în-I Cu • A]' F t i 
. . . B l' I . m In ng la şi ran a ca Ş tamplllc pe germam in egla. E # . ~ , ' 

a fost, probabil, convins la aceasta H. G 'O N DIS C H , ITI muli~ tarr nCl/tre, au lost sus-

') --
F~""": .. ,~ -.~ 

. SI ...... 
1e al 
la el 
< av 

i m 
.; lre. 

de către englezi. Aeeasti,i decizie a A RAD, . #~ pendate toate congrese/e medicale" . 

fost desigur cea mai rea, fiindcă Bul. Reg. Ferdinand 21. # se conte~ză În Reich pe o mare 
prin aceasta el a făcut tocmai ceia participare din toali! străină/atea. Soldati 

ila al 
'iul { 

englezI făcând exerciţii cu o mitralieră' anUaeriaJIă. '1naj( 

f 
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lneu Dlnludet~ Unirea face Duterea fI cd fără să se ceară apro- de posesorul singurului local din I 

romposesoralului de păşune comună, Au fost bmscati o<lmeni: 
,:lli1ate, s'a făcut un eleşteu' paşnici cari cereau pentru bunul, l\lani!estarea pop~~ară. de-It~ in gând ~i faptă, ~s~ stră- urim. Nu coborim icoanele 
miul baronului Solymossy. ,lor un serviCIU şi nu o favoare. la Buzau are semmflcatIa u-I Queşte să corespunda mdato din locul lor. Nu t~igăduim 
~~m Sllntem informati, acest I Suntem informati dl numitul câr, ll_ei .. puter?ice ~firmări~ a un~ iri~ilor prezente ale neamu- tot ce a fost sau a rămas 
iorml'ază proprietatea d-lui ,ciumar slmtlndu-se stăpân pe si-, tatll romaneşh. Odata mal .lm. I bun. Hespectăm tot ce tre
'Pap Tthamer. Nu ştim da-I tuatie, nu mai vrea sit respecte ni. : n.H~lt .. s'a ~rătat tări~ solida-I ?'. I\fihaiI Ghelmegeanu, f bue ~i merit~ să fie respec
:Irul aprobarea Regiunei de· ci o normă. Aproape Zilnic este l'1.tatu nat l<:H1.a le, dorn~ta:. un~ I mlI~Istrul Int('rn~lor 1$.i pre- i t~t. Nu~ n.~ u~lm contr~ oame 

:;re probabil faptul pentrucd I turmentat aşa că nemultumirea 10- ,lIlmă_ de rIdlcll:re a ~a_rI.I. ŞI i :;;e?mtele ~. R. K .al. tmutu-: mlor tarn,. CI pe~tru mlătu- , 
Ira pe vremuri şeflll acelui; cuitori/or este cât se poale de jus_de pastrare a Integntaţll pa JIUl BucegI, a su})llIllat cu a- :rarea nevoIlor el. Nu ne u
. L1Icrările sunt însă exe- 'lificală. 'tl'imoniului strămoşesc. ,cest prilej rost urile acţiunii I uim ca. să măcinăm institu
~Idl de sllperficial, incdt pr i 1 ,Ar fi de dorit Ca organele finan-' .. A?u.n~rea cetăt~n.ească, :~oli!~ce. al,e Frontu!~i Rena- ţiHe ~de ten;elie ale ţării. ci 
,şi toamna 'oaM pdşunea clUre să ancheleze acest caz şi să pllleJU1ta de Înaugmalea u~ p,.:terll :r.;atlOnale. ,,\'lata este ca Sa le pastrăm. Nu ne a
;âlalli apropiere a comrmei !dispund În consl'cinld, aceasta cu :nui nou .~e(yu. al Frontul~i I? luptă - .a SPl~S d-sa. Dar dunăm ca să clevetim, ~i 
:,'apă, cauzând pagube ine-'atât,m~i mult, cu cdt c~iar intelec-1H.enaştern NaţI~nal~, ~ .oglm IHl noul rf'glm ŞI lupta ~re!~en~r~ ~ pune în !ocul crI-! lualLi dm comtmă se plang de acest, dlt curentul IreZIstIbIl allalt inteles. Nu ne luptam tlcel LIra răgaz acţIUnea da-
.lrielate cer o lucrare de Q-! om care trebue pus la locul lui. I massei popu lare care uni- j contra cuiva; nu atacăm. Ku torită căreia ţara a reuşit 
'M. naturd este renlabild I ' , să treacă până acum prin 
,. ~. tăţdb" :tl care fnvesleşle capilal, greu i eose lte.' 
,inadmisibil Ca cineva să T · ă- ă 1.... b ..., Acesta este admirabiI defi-
':rde un câştig realizat in ara ŞI str In tatea, Il sar atorirea nit, rostul fundamental al 

'~ul unei ,asociatii cum este unui deeenl-u de domnl-e FrontulUi Renaşterii Natio-
vlralul de păşune. i-a nale. 
'e vom cere lămurIri ce-II SU ve ra DU I oi t 1 ~1 vremurile critice pe 
:" I s erăm sit contribuim n OS ru rarI. le trave.rsăm, . se cere!l 
p, P, I să fie grabnIC realIzată UnI-

"Ire~ aceslw caz pent~llcd, . Implinirea, unui deceniu de gio- I t~l nl'~lintitei. increderi În pmcnle' tarii, judecăţi pe. cât de obiective, I tatea politică. Prin}?, R. N. 
'nvrru la fafa locu.IUI. de I rJOasă Domnle a M. S. Regelll: a i dmamlce, crelatoare, ale suveranu-! pe atât de valabIle in leg1'itură cu s'a putut ajunge la acest te!. 
ioleante ale locUltorrlor j fost . înt~ll'pjnată cu accJaş elUl? .şi lui .Homâniei. m~nunatele r~zultate ~obândi~c d: I Tot atât de puternic se sim-

admll'aţlC, atât !n ţară, cât ŞI 10' Dm aceste neistovite potente de mIşcarea slrăJereasdi In planul ml1tea nevoia unei solidarităti 
şlrăinMate. ' energie şi intelepciune ale.\1. S,; siunii ce-.i incum~ă: ed.ucatia inte- sociale. Prin F. R. N. s'a a

SATUL NOU Yeştile venite de pe Întreg cu- Regelui, au izvorît fundamentaf'le grală a tmeretulUJ roman. juns la o deplină împăcare 
) pt vrl'murÎ aier două prinsul p1'imântului românesc se reforme cuprinse în durata rntâiu.j Astfel, zi.arele italiene: p,)p .. /o I şi la conlucrarea sinceră a 

mărturisesc deopotrivlt cu 1c,~!ea lui deceniu de salvatoare domnie, d'Italid, Corriere delia Sera, Ga-,tuturor categoriilor socia]e. 
:1 vâl1tare de beulură. Nu I sosite de peste fruntarii, simtăm.1n ,a Suveranului Tărij noastre, d:n I zeita del Popolo, pn'cum şi cot/rIia In locul concurentelor şi 
i moliv ~e daloreşte că a~d~aşi fe~unde resurse ale ,"oin-, nele franceze: Pelii Parisien, F.ţjn- luptelor sterile de ~dinioară, 

,'II amtlat cu toale că po~ ~rzrz ţel mfăptUitoare, vor porni, ne'!OIl-! ro, Le Journal, - deasemenea p!"e a fost intronat regImul de 
'Inge procmtul cerut de ~ ten;,t, alte mari acte ale AUJ{llstei: sa germană În frunte cu: Volki-. dreptate socială şi de mun-
'Il a avea domI debile de nOU 10-1- Personalitati creatoare. I scher Beol>achter, Delltschhe 1I.llgl!: că rodnică, la izbânda că-

I rwlurilor. I t:1 I Ţara Întreagă şi străinătatea şi-l meine Zcitllng, apoi ziarele engleze i ruia au colaborat oamenii de 

,;nrocire a fost anlliat bre ,).-of 
H au eXjwimat într'o perfectă identi, II Times, News f:hronIde, lJritish 1 hine şi de inimă, cari şi-ati 

I tat~ de simtământ şi cuget, ndmi-; Ne,w Leiter precum ~i ace~ca cari dat . ~âna peste pasiuni1e 
.' mai loial debilaJ1t rămd- 1 rn panroJi de vara ratia fată de operele, cu drept cu-' apar la Belgrad, SofIa, L1S'lbr)l1a., dezblllatoare de altădată . 
. unul al d. Senki Hihai. I D Şi Sandale vânt epoca le, initiatI' şi sprijinite, I Berna, Atena şi In celelalte caPita-1 Gratie acestui regim S'8, 

, ~il mai multe reclamaţii 1 t: statornic, de l\f, S. negele. Ile din sh-ăinălate, subliniază - În- putut aduce un snirit de 
tum sunt tratati clientii t:; F r a 1,11

1
- Omagiind înfăptuirile Augustlll~li: t:'un consens unanim - opera I~a înoi re, constructivist, care a 

H Suveran pOjwl"ul ron â . t ă' ă- I t'onală creată de Suveranul Roma- pătruns adânc In toate În-

N H tatca au subliniat şi izbânziIe nce- meI,. n prlmtJ! l'CCJllU e .domllle, stituţiile şi autoritătile româ-
t-! ,1 n ŞI s r In 1" t ' d 'd . 

,manzi rătăCiri 
Aradul 

}!....< A · )...{ I . Ct't ." R . ,scotand CII toatele, tn lumllla el 0- • ~ 

D D O n U I 
).-.f CI " OI il cgotlc care a dat tine". . '. . nestI, dand cele mai hune 
~ retulul' ţăr'l' ° d' . j' ă d t .' gllllul, grija M, S. RegelUI pcnlru ' 

, I tSClp 1Il e UOI- , .,. " f' It t 
: toare vieată: STRAJA ŢARII. 1 ~dllcatla tlilerel~llul,,~ ~ar~ se află ŞI mal 1 ~moase r~zu a e. 

H I I â . 1, IllCad1'3t tn Straja 1 :mi ŞI Care re-I Cu O VIaţă publIcă nouă, nou 
~. ISI cluvŢntal'eja. pe care a ro.,trt.n,; pre7.inti'i. aqăzi, un bloc unitar de cu O mistică nouă cu o uni-

Arad -.:{ In a a romI Ul d, Gh. TiW'resClI., i d . , ' 
, d' l C "1' l . FI M" . I yo,nte mo elatt'! în spIrItul rena- tate naţională desa~ vârşI' tă ta '. . preşe mte e onsl 1U UJ .... e IOlşlrl '\" " r '. . , 

Vls-a-UIS de prJmăflB .-t a exprimat tn numele Ţării într~j.(i: I ş eru r~m~neş 1. • • ' l'a noastră poate privi cu în-

i 'să. 
~ . .. d . . AprN"ata în aceta'$l termenI 1.'10- " -

TTTYŢ \ TT r:. slmtlmmtele e recunoştInţă, adml , . l' • ă .' d' l credere vutorul. Ea va contl-
l.r...Uw ........ ~M l6l ratie şi devot m nt " gIOŞI, ({ mnum rat OII, 111('0 o 

, ~~~QV~ ,a c. , pe cari ,l'opo- 'de fruntarii StraJ'a Tării a fost în. 1 nua opera de renaştere, cu - j rul roman le pastrează AcellJla (a-1" • '. • 
d y '1 R â" f 1 d tflmpinată şi cu prilejul anin'rsă- llH"l'er.!el'e in fortele prOprIi ŞI re a arUl om meI re orme e el' 'mai mare pachebot fundamental interes national ~Ie ,rî.i unui deceniu ?e glo~io.a~ă dom- in destinul patriei. 

unui deceniu de grorioasa Domnie. Illle a Suve.ran.uIUJ RomanIeI, c.u a- M8 •• 8 ••••• ~ ... M 

1 ~ , . " . l' ('eeaş admiraţIe, ca una dmtre am ere a n t Infaţ~şand, SintetIC, marile op.~rc grandioasele opere creiate de MI. localurile .. radaoe 
nfăptulte de M. S. Regele tn 1'lIs- S R IMI St y' l d t' . . . ege e are e raJer a ee; 1-

ta" cel mai mare! de franci francezi. Nu se ştie tImpul celor zece ani de vial1f 1 ' . 
ă ŢY" d . .. nelol' noastre naţIonale . 

.: care a fost con- încă pe care linie va fi afectat nou a arn, - . prim-mInIstru 
o simpalică 
grădină de ~ilră_._ ,"ă acum in Statele- noul pachebot, căci linia Gh. TăIărescu Il releva! orrrtniza-~QQW~ 

,incepe încercările N ew-York,-Genova, deservi- '1 rea tineref111ui prin aşezăminte 
lunii crt. Vasul a- tă de vapoarele Manhattan care p('Jarlă pecetea exclusit>tI a Noul guvern .. tu •• In AR,iD. SuntelTţ În plină vară. Ra-

de tone, e prevăzut Şi Washington, nu prezintă I Majestăţii Sale şi care au dt'truit IUllcţlune zele binefăcătoare ale sO(lrc/ui mi 

re de 34.000 CP., cu un tranzit suficient pe11tru a neamului o noud disciplind ~i o K "'UNAS DNB a11untă' Îmbrăcat tot solul, incăI:ind as{al-
n. .i.' •• o· ,lui străzilor şi alun.gând lumea S/7N! ,de 22 de noduri. permite punerea în servI'cl'U nouă credinli1, deasemenea crea- N'olll gllvern lI'tuanl'an a 

d
· î -/ ,~trandur!, parcuri, ori grădini de at 748 de milioane a unui al treilea. pachebot. rea climatului prielnic pentru des- ferit Miercuri un meu n 

volrarea năzuinţelor creatoare de onoarea. lui Dekanosov, re- vard. Cunoscutul restaurator Auer. 

AVIZ 
:. cunoştinţa Onor. pu-! pe anul financiar 1940, sunt In 
.a apă şi canal că, In- i curs de impunere şi avizele se vor 
,Comuală incepând de: lnmâna în cel mai scurt timp. 
JID contează in chitan- Sumele Ce sunt facturate pe lu
[rept chiria contorului nile Ianuarie-M.artie 1940 sunt 
lunară de Lei 45-50- considerate ca acont uri, asupra iru 
variaza după diame- punerii noui pe anul 19~O. . 
:i de apă şi o altă t~- Ahonaţii impuşi cu aceste taxe 
c), - lunar de ficcare în baza datelor din eadastru şi 
1e apă pentru imobile- recensământ In cazul când vor găsi 
la canalul "Shohne". 1 taxele ţmpuse necorespunzătoare si 
~ avizează Onor. abo- tuatiei reale, sunt în' drept de Il 

~nJatia lunară minima, face contestatie în termenul preva-
:e 3 m. c.la contorii de zut În acest Regulament. 
) mc. la cont ori 'de Observăm că sentintele Tribuna-
; trebue achitată. lului Arad In ce priveşte taxele de 
;Ioziliuni sunt aplipa.te canal impuse pe anul financiar 
llamentului de taxe şi 1939 În baza Regulamentului fn vi
'teprinderii Comunale goare in aceea vreme se referă nu, 
,t de Ministerul de In- mai asupra'anului 1(l39 şi se va 
jzul Consiliului Supe- aplica numai asupra ,acelor ah 0-

:atăriIor Comunale, pll nali cari s'au folosit de această 
~ul{>tinul Municip\ullli 1 d la 1 1 abonatl'lor a 
din 25 Mai 1940. ca e e a c, Ies u 

'le C ă a f' '1 căror impunere n'a fost contestată , ,e urmeaz s le 
:1a acestui RegUlament! ş~ astfel c~nsiderată ca. El~finitivă 
lui de canal rdicarea Şl executone, sunt obhgall de a 
~1najere şi salubritate achita taxele impuse. . 

," 

săndtate trupească şi sdnătale su- jprezentantul . diplomatic al merei! pl~n. de !nitiativif, n'a pre
{Ieteascd. guvernului sovietic. La dineu cllpet!l IlImlC mci de data aceusla 

In cadrul festivităţilor, la post 11- au luat parte toţi membrii ŞI a pus la dispozitia publicului a
riIe de radio sau tn papinile ziar .... - guvernului şi personalul su- rădall o minunată grădină de vard 
lor, s'au afirmat, dincolo de trun- perior al legatiei URSS. la restaurantul sdu din str. Cerr:e

t<lşilor. Grddinele lui Au~r sunt de 
~~~ altfel cunoscute. De asUfdafă, res

TancurI engleze la exerciţiu. Ea trec pesto orice 
le, chiar peste râuri. 

,"*i1ratorul ne-a dat o grădintY. de 
J otJI"f1 strict tamiliaril fi cu aspect 
~ d. leca' 'dia marile 0raş8'. Bucătă
'ria acestui restaurant este la îndl
ţlme şi cu preturi reduse. La fel 
diferitele vimlri din cele mai renll
mite podgorii. Un punci important 
din organizarea acestei grădini de 
vară a fost alegerea unei bune or
chestre, care să fie la fnănimea; 
chemdri( Ceeace a şi reuşit, re-' 
stauranlul Aller, angajând o admi· 
rabilil orchestră care impreună cu 
5erviciul, bucătăria şi vinurile re
nllmite, - plus minunatul aranja

'ment al grădinei, - ridicd nivelul 
(Irestui local, făcându-l accesibil tu
turor. (212)_ 

j.~:~~~~ .. ~ 
icJ.]z ~~,_,;..e&k~~ 

1 
j CrOitorl. pentr_u domni I 
1 Moskovltz. Arad 

obstaco.,' ~ste c~!JID_~a 
_ ,~#iW!M#;'" 
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*PAGIII 
CREDINŢĂ 

STRAJERULU 
1 MUNCĂ PENTRU TAH,Ă 1 REGE 

CA TOTI AI TĂRII De vorbă cu d. Constantin Ned 
MĂRIEI SALE MARELUI VOEVOD MIHAI Comandantul Strijji lării din Ti.ulul Timis 

K'ai fost trimis la'nvăţătură 
Peste hotare, mai departe; 
Ci-ai fost lăsat, copil minune, 
Să'nveţi a tării Tale carte. 

Cu fii Săi, Tu lao laltă, 
Ai prins a slovei desleg-are 
Si zi de zi sorhii lumina 
Din româneştile tipare, 

minte ... 

ge Soare, 

Şi-ale trecutului legende, 
Tu pe de rost le-ai pl'illS, 
Si din voivodale fapte 
Ţi-ai făurit tnvăţa 

CălăUzit de-un Re 

Sub părinteasca 

Sa privire, 
Ai 

de credinţă 
In 

tras o brazdă 

strămoşeasca 

moştenire., . 

N'ai fost trimis la 
tnvăţătură, 

Din alte ţări să l
ai ştiintă; 

Ci-ai fost· crescut 
pe glia ţării 

In imn de MUNCA 
şi CREDINŢA, 

în minte, 

In preajma incheierii onului 1$1.'0- tului străjeresc Timiş, de- : de pe arenă, fie din 
Iar, tin coleg de al nostru a avut o. spre mersul de până aci al, fie dela "galeria" din 
fnlcresanld convorbire cu d. Con-' străjeriei in Banat. : st adionului. 
slantin Nedelcl1, comandantul Slră- i lnsistând, aşa cum e firesc i Dar, cu atât mai I jil Ţilr ii din Ţinulul Timiş, pe ca-! aSUpra' zilei de 8 Iunie, care I recunoşt.intă a fost In 
l'e o dăm mai jos, ~ este ca un examen şi ca o I preţuit gâ.nd ui regal, 

- "In momentul când cu :mărturie pu_b~ică ,d~spre, gra' nându-ne ca î~l fata, 
I încheierea anului şcolar acti dul de .pregatll':~ f~ZlC~ ŞI s~- me,ntelo!' tl~~glce. cal'1 
vitatea străjerească va înce- i fleteasca a ~h:aJerlmel, ,d,_ N e d:ue temeinie y c 
pe manifestările sale de va- I delcu! cu ,-hl1lştea, semnata- sa ne, îpdrcptc=.m ţ?ale 
canţă, cu tabere, colonii, ex-! t;a y bun,d,tat_ea sa cuno~C~l-! tcl,~ ş~,- l~tr~aga. ~~m\a 

. cursiuni şi sporturi, am ce-: ta ~l a,dn:n ata nu nun:al lll! stI a catl e IJea,l~llle. ' 
Ilrut părerea d-Iui Constantin ţara, CI ,ŞI departe d~ncol~, me, eterne! f~l'lClt el'! 

Nedelcu comandantul Ţinu- tie hotal e, -:- poate inc.a ,mm 1 te în _ deVIza. 
, mult pretuIt între străll1l, de I munca pentru 

""e"'. l~g~ cât între ai săi - mi-a spus!ge!" 

,.
f' .... ,~ P .1 I 1. il următoarele: ! Ideea aceasta, 

'd~ CIr (parc:a n a- i Ciclul prim al activităţii I de generoasă, am ~ăl 
,i b I • .AI • 'străjereşti anuale se incheie (um am putut mal cald, ; ~t trf e s rti ercş I cu ,~S~pt,lmâna străjerilor", duios, I?ai avântat, î~ 
, ... ~ culmmand cu închinarea 0- tul festIV, ce am rostI!. ., '., din fafa o(ellsfa magială din ziua de 8 Iunie. şi lapidar, către 

2;1. ' _. ~.. ! Cu dUioşie păstrăm în a- străjere în f~ta ~ •. ,v."", .... I. 
. i Pa~nţllor şi stra)~nlor se Imintire strălucirea serbări- n,umentale dl11 cartIerul 

. t ! pune In vedere de catre LE: lor de anul trecut din Ttmi-I c~p~le Carol, ~n !l-uzul 
~IUNEA DE STRAJERI, ca şoara şi Banat avântul ina- I tatIlor, al oştIrel, al 
In vara_aceasta vor luncţio~ ripat al "Stafe'tei", . pornind \ lUi, de p.ăI:illti şi de 

. na urmatoarele tabere: 'dis-de-dimineaţă din Cena-! ton festI\'l, massat de 
1. Poiana Mărulul (Caran- I dul dela graniţa de vest, ln- ' preju~, sub f[tlfăiJ'e~ 

sebeş! jud. Severin). Funcţio~, tâmpinată solemn in Piaţa; lor !rIcoIOl:e în IUIm~a 
~e?za dela 5-25 I.ulie. Par- i Unirii din Timişoara, după relUl ce s~l1a spr~ zemt. 

1 

hClpă cel mal merlluoşi şefi scurt popas staruind inainte I ,Astfel s a t~r~l~)at cu 
; de cuib din ţinut. Tabăra. din etapă tn etapă, . printre l1lta~e faza dmtm a 

·'il I este pusă .SUb conducerea. d- .la~urile onduitoare spre LlJ-! străJeresc 1939--40, 
lui inspector şcolar V. MlOC, gOJ, unde urna cu pământul cu, anu.l ~ş~olar, c~~e 
Iln~ru~ă~or la Tinutul Ti-tsfânt al Banatului românesc :ml-a: Pl'lIC]Ult, bucurI! 
mlş. Calatorie şi intreţinere' şi aşezată ca un sanctuar; tumlrl deosebIte, 

ILIE ANESIEA Marja Sa ':'~~~le VoeI) Gd 

~~~ 

lei 15~0. !ot participa şefii: a fost veghiată cu evlavi~, a fi mărturisite, 
de CUIb d!n stolurlle secun~ I de garda de onoare a străje-! c~d.rul examenelor de 
dare şi pnmare - curs com-. rilor, până a doua zi când, 7.a Impuse de :\1 
plimentar. . - /şi-a continuat pel~rinajui catiei pentru acest aJl, 

Inscrierl~e se fac prin sto- . purtată de străjeri sprinteni, felul cuII! ,s'a lucrat, 
luri s~u dIrect la Legiunea: cu gând inalt spre Caranse- am, urmal'lt 
de strajeri Arad. I beş, Orşova, T.-Severin, pen- mal, multe clase in Activitate străjerească 

2. Petrlş, halta ILTEU,! tru a fi pre7.entată Su vera- l'a ŞI, în l"-rad - am 
!n. comu~a ,P~ltineni a ~v.ut lo~ rea străjerilor, luarea făgă- jud. Ara~. Func~onează dela' nului tn amiaza zilei oma- c~mvmger~a, că in 

sflntlrea ŞI rIdIcarea paVilIOnulUI d ' t" . 1 ă A , ,1-21 lube. Tabara este sub giale la Bucureşti unde 0-1 tIneretulUI se pot 
national al slolului şcoalei prima- I ,um 11 ŞI eg mantulul. ,APOI conducerea comandantului {I'anda Banatului dela grani- şte hoUirit urmările 
re, sloi pus sub comanda d. D, S au plantat 30 arbOrI pe Legiunii Arad, prof. Al. Con ta de vest s'a inmânunchiat cătoare ale aportului 
Jugănaru. , ,'i ~arginile şoselei, dela şcoa- I stal!tinescu. Călătorie şi în- în bulgăr sfânt cu glia ce- isimt~t, 1mp~·~1~utat., 

La ora 1~ au SOSit tn localitale la spre Căminul Cultural, ce Il treJinere lei 1200:, Poate par- lorlalte puncte cardinale ale. de catre st~~]erIe prm 
d: C:, Dum1lreşcu, comandanlul le- se va construi fiecărui pom tiClpa oricare strajer din eur J pământulUi românesc consa~ l de le sale v Il: ] u ..... ",,'"' 

gtunll Buzău, comand, cohortei Bu: (}' d' ' 1 . i sul secundal'l sau primar de 1 crat de milenii ,'ma te, răseohtoare, , . an U-l-se nume e unUl erou' 1 11 . ' A -' zău ŞI Pdrscov, d. sublnsp. şcolar I , : a ani In sus., Incartlrui- Nu putem uita niCi splen~. ceeaş martUrIe 0. 

Oei. ,Dumltrescu,. precum şi mai: dm sat. Irea.!n cl~d1re, teren de sport Idoarea zilei de 8 Iunie 1939, id,esc şi ş,ezătol'ile ?l"l 
multi coman~antl de s~oluri din Pă; Toată munca s'a făcut în- i P.1aJa, mljlo~c~ de locomo- aceasta fiind filmată sonor,! rIIe pUhh,re tot mRI 
tdrlagele, SIrIU, Ungurlu, etc". d~~~ ,tr'o admirabilă voie bună şi i ţlUne. Inscrlenle se fac prin I va ră~âl1e document de va- \ se. ;' <;rgamzate ,de .. 
care a urmat programul sI Illţl rll. 't ~t' t -' t' b I stoluri Stolnrile sunt lUrta Iloare Istorică pentru Timi 1 strdJeresc, mamfestan S "1 /" , . ·pe um a l s raJereş 1 su co-:' '~I - ~ t' d l' î ltă 

erVlClu re IglOS a fost oflclat de ~ I te să inainte:! tabelUl 1 [şoara şi pentru Banat. Ice e va oal e na . 
pr, ZI/gravu, iar răspunsunle ari manda d. D, Juganaru. inscri I â veI t ce or Cele trei faze ale străluci-: a fost repl'ezentar:a., 
fost date de corul slo/ului de sub ~ \~ Ş P na ce mai ârziu ;tei zile festive, solemnitatea)a operl"tei .,Crai Nou 
c~nduce~ea d, D. Jugdnaru, Au vor . /lB ~iua de 18 IUni.e a: c. In- i de dimineată dela arena' Porumhes,cll, de stol 
bit d-nll: D. Jugă~aru, Oct, Dumi- O moollesf"flt: c~pand dela 18 lume, lBscrie- ~"Electrica", exerciţiile spor, D: L.oga Şl Cal:men . 
frescu, ŞI C, Dumltrescu. s1r6jfrtiSta nle se fao direct la Legiune tive de după masă ~i Reză- t TImIşoara. Ori a c~ 

Străjerii frumos rmbrlfcati t~ uni 1 1 Bul. Regjna Maria 7, Palatui toar:,a feeric~ de ,seal:a "dela i lui" de T, Br;diCeRnl!j '. ă. 
formele lor, dela cele 2 slolun şco~ Afldm c(f la liceul de Meli din' Prefcturli .tI i i t \. stadIOnul pohtehl1l c au fORt tre şcoala. nOI mală, ~ 
1 ' ti' t .' ., - &.& n c n re o- , ~. ' . , 1 d f t din ·tălel ar ,ŞI ex :aşc? ar, . S ~u, prezen ~t! Buzdu "B. ' p, Haşdeu", a avui loc: rele 9-13 I mamfestan de . avânt şi .de c(Jmerc~a ~ ee.. ~ 
Intr o admlrabl/d dlsclpllnif, Pub/l- sfintirea. Pavilionului National; În I ~. • I farmec, de vigoare şi de pa- nu mal putm . 
cul foarle ,nu,?le~os, nu, numai din' cadrul unei fndlti1toa re manifesla-' Tab~ara dela Pe~nş este o 1 triotism, vrednici de cele mai cântătoare, cu care pe 
comund, CI ş~ din IJecrnlftate, Ilm-! tii: -;(il- participat d-nii: Costicd, DU-l tabă~a de odihna, de re- m. ă r,ete .realizări ,d,e specta-. dU,s r~cent., PP; scena 
plea curtea ŞI şoseaua, mllresw, comandantul Legiunli de creaţie. : col fm ş] rolul stIhzat. 111.11 dm TImlşoara, 

S'a servit ap~i o mas~ strti!cl'f!(I-lstrtijeri, Ion Apreulesei comandan-! Toate Informaţiunile privi 1 ~n aces~ an, ,deşi in ('adr,u !Pl'i:nare (şcoala de 
scif in cancelarla şcoalel. .'1 I tul cohortei de bi1eti, precum şi in toare la ama~nu tit I ! VOlt restrans, zma de 8 lume il ŞI 4, ş('oa la de 

. . I n a e orga- ~ T·' . 'd" a) Duptl maslf a urmat o şezăloari> /reg corp profesoral şi comltelul niz d b L; 111 ImlşOara ŞI pretntm em I ŞI . 
strc'ijereascd foarte retlşitll cu îin şcolar. Deasemeni a luat parte şi i • are ~e au ver al la e- iîn Banatul timişan a avut, Constatarea aCNI$ta 
progra,?, va:iat de: coruri, recit(fri, I c~te. o delegati~ dela şcolile de glune Intre orele .lndica!e! ~otu~i ,str~ lucir~a A cuven!Hi. nică de a fi 
dan~url ~atlonale şi r.iesa de le?fr/{ 1 baetl şi le/e din oraş,. , , I mai sus sau se tnmet In i I!llP: eSlOna.nd ŞI 1:~suf1,~t~nd turea de bucurii 
., VOIa lUt Dumnezeu de 1, MlrI"(l, 1 Dupd termInarea serVICiului dl- . scris, la cerere. : tmei etui ŞI ţotodata pazllld '1 'ntetl'zează b d d D 'in acelaş val de J ~l z' , can e SI . . su con ucerea , . hlg(fnaru şi: pin oficial de preotii Nicolae Trtfc1- ~QQ~QQQQQe e IL 1 IaSm ~l 8 l' umai 
d-ra F, Tdnlfsescu, .., ' ,. de devotament fată de ţsră ume, nu n 

._- jnescu, ŞI Ioan Ionescu, ~u, tlorblt At- şi Rege intreg publicul, fă. străjerimra de 
• : despre semnificatia PavilIOnului Na I semnat rii deosebire. copii, ci şi pentru 

DE'asemenea s'a făcut la I tlonal: pr. N, Trifl'1nescu, d, Cristea ,~A~tfel, sărbătoa!ea Străjii 'hlică a ţării. care 
şcoala din Păltineni tRvesti- Teodoru, coma~dantui sto/ul1li, d" bonuri- pl. 1 ~rl~ a fost săr~ato~re t,l,na:! valoarea acestei 

Bucur Trncu directorul liceului ŞI DIma pentru toh ectăţenll ŞI! . 
Q~~~ d, Costicl1 DIlmitrescu, comllndan- prinos de omagiu din partea I gale ca ]zvor al , 

C '. · .... "" .. lui Legiunii de s/rl'1.jeri, aducând -Inzestrarea tuturor fa~ă d~ M, S, Reg~le 1 frumoase şi noblle 
ettţt Şi rasoa ndlţl elogii M, S. Regelui Carol II şi d- Carol, II ŞI !ata de Patri~, I pentru viitorul 

frOnlUI de~ UeSlj! ţ~~;:::o:;:,. a::~:::a:t:a:':: Armatei ! ~~~~;~~~~~I:~~~:l~:it:~t~ Ilu;;; mul\'Jmit 
munlf. leJ <,le. lllcantare pentru toti· cu petru aceste 
~ partIcIpantii fără număr, tie lsebit de valoroase -------------------___________ ......... _ 'Iiace 

'rJP. LOVROV &: Co., ARAD 
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