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D.~ Ik. liiliu ]mwu .:6 AugUSI: R1ărăseşm neamUlui romanesc 
ID Imntna pufulUlH I .. ~ . , ~ . . ~ - I - I o dată lstollca de neuitat I Marii generali romam Ere· general şi pana la soldat. 

Illde.l; ni Al rnd, în analele neamului nostru. mIa Grigorescu şi Christescu: Neamul românesc nUJţlai 
l' "" .. Soldatul român plin de vlte~ iau s1'mţit fiorIi sfinti ai bi: I în clipe mari solemne, hotă-

Sâmbătă, 3 August a, c,,! totuşi, a lăsat o plăcută ]ie şi de abnegaţiune refă- ruinţei drepte - ofiţeri, sub- ritoare îşi spune cuvântul 
au avut loc la prefectura ju- : amintire, cut după atâtea lupte memo ofiteri şi soldaţi cu toţii tre- • său - el însă nu vorbeşte 
ieţului Arad, formalităţ.iIe I In ceea ce priveşte persoa- rabile în seara zilei de 6 Au- ceau prin clipele cele mai: atunci, vorba amuţeşte şi fa
,le predare-preluare între d-, na d-lui dr. Iuliu Ionescu _ gust 1917 a început cea mai, grave, dar cu toţii au fost de ptele vorbesc - ele scriu is
"ii It, col. l'ez. Ion. C, Bălea- I ('al'e a revenit în fruntea ju- formida~ilă luptă pe pă~ân- ,c~şi la supre~a jert~ă a vl~- : toria, ele arată drumul vii· 
tIU, fO<;tlll prefect al judcţu- deţului Arad - este cunos- tul rom.anes~ pent-r:,u apara- ţii, l~r, au aparut~ g~,~, ~tra:! lorulul . • .... v ~n astfel de 
lai Arad şi d, dr. Iuliu Ione- cută şi avem' convingerea că, rea .glie~ stramoşeşti. buna pe car! faHala mea ~ exemplu Inalţator a fost 
!CU, actualul prefect. d-sa va avea timpul· necesar! . Vlrtullle seculare, avânt~~. ste~gu~ • roma~nesc, ~vânt:~: 6 August 1917: MARĂŞEŞTII 

Fostul prefect d. It, col. pentru a-şi pune în aplicare ŞI dragostea de tot ce-i r~m~ 1 ar~ilen':1 romane, erOlca Iv' NEAMULUI ROMANESC!! 
! ion C, B~Ueanu, a stat foarte realizarea planurilor, schita- ~es~ a fost a~ât de adanc!t, pt!, a dIviziei a no?a, vor ra- I JERTF A EROILOR DELA 
!curt timp în fruntea judetu I te cu ocazia primei wniri în: IDcat cu toata f,orţa c~tro.pl- ,mane momente pline de <1-: 
lui Arad, aşa că d-sa n'a a-! fruntea judetului, pentru hi- i toare a duşmanilor, 8 InVIns vânt naţlonAal, cbpe de ne: I MARAŞEŞTI ESTE CEA 
I'ut timp de a înfăptui multe, ! nele obştesc, I armatele cele mai puternice, descris: Avantul duşmanulu~ : MAI ADMIRABILA ICOANĂ 

ale adversarilor. : a fost IDecat in sAngele lUI ,PENTRU TOATE GENERA-
~~~ Bătălia dela Mărăşeşti a p~o~riu şi şirurile frânte ş!: 'fIILE _ EA ESTE SIMBO-

d · însemnat eroismul român~sc rarite se opresc pe loc, dupa i e ajutorare din reinviat. DivizUle româneşti cum ne spune un cronicaral. LUL "IMPLINIRII DATORI-

POIODI
-a au pus în uimire pe duşma-l evenimentelor decisive. : EI ŞI DINCOLO DE MOAB

ni, luptătorii înflăcăraţi de i Trupele române au facut: TE ••• " 
, • ~ r • v ." '. ,flacăra sacra a iubirii de .dova,da c:ea mai, grăitoar~ a: DECI "SUS INIMILE, IN-

uGEi'oIE\ A, Numarul 8, - tim I eentral de ajutor polonez sau! Patrie, de Neam--şr-Rege;<nr' Ctlll'l)U1Ur,-"1't--refistenţel, ŞI a, TELEGE'fI NBAIUGRiî..OR" 
1 Iulie 19·iO, al Serviciu-. prin comitetele locale de aju- 1 lovit crunt pe ceice voiau să 1 soHdei virtuţi ostăşeşti, ce o, • 
Il~i de, I~fo~'~atii, editat de i tor" s'a dovedit ~ fi excelent.I ne străpungă. , aveau toţi conducătorii del:l '"FRONTUL DE VEST" 

e RoşIe dm Geneva, se ocupa se face cu cea mal mare COIl- ' 
Llg~ S.oc.letatllor de Cruc~ ActIUnea de aJu~orare ,care 1~~~eogQ~~QQQQ~~QQwg~~ 

ro~ cu darurile destinate eelor ştiinciozitate şi preciziune, a C - I d I - - I G- t 
a., :ipsiti de mijloace din Polo-. fost pe deplin apreciată de II uvan are, !!l • u~ Ing ,on !Gur u 

! ~ nia, In ceiace priveşte cola~: amerirani. Transporturile dr . U . 12. Îi ;g 
itler~ ~ol'area cu autorităţile .mi,Ii-; dal::lri ale Cruc~i_RoŞi.i se ,bll: preşedJnleleJe Consiliului de minIştri rostJtă la radIo 

,are germane se spune. SIS-. cUla, ,mUltumIta .a!ltudme~ desnre politica externă o României 
lemul elaborat de Crucea: prevemtoare a ~hmsterullll .-

SUI,: Roş~e ameriCa!lă cu ~rucea de comunicatie al Reichullli, D, ing. Ion Gigurlu, preşedmtele i flugranţii în sud-estul Eu-j II1~heân~~I-şj c!wtÎnlnrM d, prin 
fă ti! R~şI~ germana, dupa care de gratuitate de transport pe I consrliului de miniştri, Joi scura la' ropei". I mlllls/ru (,Igur/tl spunc: 

pnmlrea tutu~'or t,ransportu- toate liniile ferate de est ceia I orele 21, a făcui o declaratie asup- J)-sa araM că: , "Cu eredinţa nestramutată 
nlor de darurI SOSIte in Polo d i d b t ' ţ' 1 ra situatiei politice e:r/erne a Il1rii, A • ă t h tI' 1 în dreptatea cauzei noastre, 

tlinijl " f " . t ce re uce n mo su s an la I ' " vem In' un I'u o are 01 I"' '" ,lIa SE' acE' plIn repl ezen an- După relalarea sltuaţIC!. polliice " y mă Inteleg" oare prIetenn noş 
etnici 'ii Crucii Roşii germane şi im cheltuielile acestei opere ele interne, d-sa în/re altele (1 spus: IpoAastre" cO~lform r~cells~: I tri cât şi aceia a vecinilor 

părtil'ea lor prin comit<'tul ajutorare de mare amPloare,! . , y ~ ,mantulu1145d2IOIlOO 1910, .n.n I nostri cu nădejdea în Dl1m-
PolitIca noastra alaturI măr de, . ungurl ŞI un '1 ' '.. ~ _' 

~~QQ9QgQ~~~gQ I de Germania si Italia o socot număr de 183,000 bulgari. neze!l ŞI ~mul1ata barbatIe 

L- -' d I • f t - i a fi cea mai f~vorabi1ă în in-- 'Dar avem şi români în 'Bul- i romtaneasca, gUl~"er~lUl ,por-
IDSi e egUme SI rue e In. tere.sul poporu~ui român, c~- gal'!a un num~r de 83.000, a- \~~e~l~ ~~s~vl~!~ ~ ~;~;~t:ate 

A ,- ,pabllă de a aSIgura o propa- fara de numarul de 100,000 >, ;- ". e ':, a A o ng la : şi re demnă salvându-ne in în Caclrilater, iar în Ungaria ~t~.el oas~, dal~t clon~ ll1~ In 
1, C, . '. \ acelaşi timp de influenta iu- cea 50-80,000, după cum ţi~ ,c nmea a c~pa l~ ~arel~ ~~ 

BERLIN. - Din t.ondra: produc preparate chImIce ea-: claismului viata culturală şi nem socoteală de statistica tl~~llea se ',a gasI ÎI:tarlt_d 
cinta ~e comunică, că Anglia dUCt> ri sunt foarte mult l'ecom~m-! economică primejduite mai ungară sau aceia a autorită- plll1 o~~gellltatea natlOnala, 

, atât de mult lips'l de leg-u- , '. ' • l' . t ţ'l d'f' 't cu ade~arat compactă pe tot 
• ,< '. date gospodăriIlor engleze, mRmte ca nell1( eaJlms m re I OI' 1 erI e. , întinsul păm ~l tI' . A 

," să ~e ŞI fructe proaspete 111- ." . _ văzută în trecutul nostru a- In Transilvania sunt 3 ml- ' > ~ 1 U l~l 10mR-
I! tat trebue recurs la suroga- ca inlocmnd vltamma pe ca, , , , 207000 .,' nese cal e al e aSIgurat la 
. c~1 ' " , , l proplat. Această alIpIre la boane . romsm ŞI a- f' ' . ~ . 

te, In apropierea Londrei s'a. re o contm fructele ŞI egu- l't' '1 ut '1' l a ve apro"'l'matI'v 1 3::'2000 ] ontwrele sale o buna veCI-
lUIII • ; ~ po I lea marI 01' p el a e -m A , V • ,Vt t' d > b'l-

I crR' deschIS o fabnca, unde se I mele. xci a devenit aJ)solut indis- unguri. In toate jUdet('le şi na Rv e ŞI o pace l~l a vI a. A 

prÎ/l ~~. pensahi1ă pentru noi, impli plăşile, făcând abstl'actif' de Ma indrept don Catre 111-

/!lai ! ('11 însă anumite sacrificii. 6 JlW~i şi numai singurul 0- trf'aga noastră :\'atiune che-Spre Indcpcudtl1a Indiilof lEle ne sunt S1Jgerat e pentru I raş Satu-2\lal'e, avem majori- m~lndu-o la înţelegere adân-
: " ',. , '. v • ; fi. aSigu,ra !n, aceast~ part~ a ,1 ta_te " abso!ut~ ro~nâ,nf'ască, că ~i eUl'agioasă în clipa de 

~ ROMA. - ParlJdul con~I'eslst In- I DelhI. de a pl'etlllde Anghel, ca prl : EllrOpE'1 hmştea ŞI paşmca SaClllI au msa ma.lOl'ltate în răscruce 't ',~ , 
· .... SlL dian a ralifi,c8t, - anun\ă "Gior- mul pas spre independenta com-! convietuire a popoarelor ve-' judeţe Odorhei, Ciuc, şi Trei- lS onca, ~~ cal ~ 

nale d'ltalia" - dupli desbateri ca- . plectă a Indici, consim\ămânlul! cine cu noi. . I scaune", ,neamul nostru o trawşte ŞI 
:e au tinut o~t. ore, ~u 95 yotu:i,' pentru for~a.rea ,im~diată a uilUi i Aceasta însf'amnă că se ce- D. pl'in ministru Gigurtu a mai care e s~lidară în jurul ~L 
ontra ,.7, deCIZia luata la 7 Iulie guvel'n nallOnal indian. i re o întelegere ('u vecinii no- I spus: S, I!egelm Carol al II-lea, m 

'le comitetul congresis~ in New i I ~tri unguri şi bulg-Rl'i. I ,,),;ll ezit ~ă spun că Ol'ica- jurul guvernului şi a oştirei, 
.~~! Trebuie S{l recunosc însă, re ar fi modul in care se va încrezătoare în destinul no-

I, că cu ocazia vizitei făcută cu ',' ajunge la întelegere, saniei- t • l' lloa"'t"(;-"l P ..1 I Ils ru, In vrec lllca ~ l ro.uc.ia germană a i IDU ui creşte ministrul no!"tru (](' extel'lle, I ciul consimtit de cealaltă par ol"f'11talea iminent,! a 18to
! at,lt la Salzburg, cât şi la Ro I te ar avea ilumai un carac-

Pl'orluc\Îa germană a filmului, in- JuniI' l~llll, se găsiall şi se găSt'sC în 'ma, ni s'a E'xprimat Ilumai: tel' istorie, creat mai mult riei, Astăzi, mai mult decât 
:Ingdnd toate dificultăliJe războill- ;1teli('!'e ~2 fittlll' gel'11lfllle. Pe dmd dorinta unei a~emenea lnte-; P(' cale artificială, însA. de oricând să strigăm din adân 
UI de maleri:1l şi personal, trlllli('(' la Începutul lui Iunie 1\1:3\1, in eondi ; 1C'Ill'l'i, ltlselndu-ne sUlp,lni pe i partt~a noastră el al' (,Ol't'spun 'cul sufletului nostru: TRA

:1 de ~Ită natur:l, a făcut chiar In ţillni inegale, erau in luc;ru numai i hot~l'fll'ile noastre, S'a arătat i dt' unei jertfe tcritoriale rea- IASCA MAJESTATEA SA 
Ice~sla pcrioad~ exc:.rtionaIă, pro- ,117 .filme, în Iunie HHO se g:isi~:lI în acel timp, cfl.llZf'l~ adânci: I~, care cl! cât ~va ~i mai mi- REGELE CAROL AL IT-lea! 
,~~r!i(', n~mar('ablle. Cifrele produc-U,1 filme. Dela 1 Septembrl(' Hl.m pf'ntru care aeeastă mtelf'g'e- I ca, cu atat legatunlp f;lcutf' ._, ..•. ~ 
'Iei (lin anul prc('rc!('lll fiU fost nu p:ină la fillrll' lui Iunie l!HO, au !re re ('~t(' 11 f'("C'sartl si pericolul ~VOl' fi mai trainice si mai ill_11RATA~CA RO;\IA!'\IA! ,AŞA 
num:\i ajuns€', dar chbl' cj('pii~il{', CUi prin rrnzură 91 film€' fală cit· i9 ce ar decurge pent'ru toate a- itegl'al aC(,f'ptate de' întreaga I sA l\E AJI"fE DFMXEZEC t 
'~'tfel Între 1 S!'Plcmhrie H1:1!J ~j 10 în :l('l'i;l$ pt'rioadă a anului In'cut, Cf~st e t,hi î 11 ClI rsul jyil'('i con non;-;t I'ă llH t iu 11 (,". • 1 S.\.~.\. TA TE 1" 

J 



') E t'!. H '!f o L • B V:& 8 '! Duminecă, 11 Aug. 1940 

--~----------------------------------------------------------------------------------------------------~ _____ -~I 
Informaţiuni 

Inlormalle Incomp
lecld 

1 
COLŢUL LlTE~ , 

U SUlJ li oare lJlile s<l fi~ 01l9a- I 

t ~ I PAHASTAS. In ziua de 8 i Bl'CnU~şTI. Mini~t('l'ul de finan jutu. 
August 19·1.-0 s'a implinit amll le a decis că: Functionarii' lran·· - Eşti marilalci? 
dela moartea regretatului DO :,sfnati llj acestLli min;sll"r, cari nu' pâm. 

Înlrrrlbă li a- ! 

slru coleg şi prieten Ioan St.! se pr('zintă la .post, VOI' fi sanc\io-) -.vu 'ncă! .1şlrpl cu fala mI'a 
Bugnariu, fost functionar la II nali· I scl se facă mai mar~ şI pe urmă ... 
CheHtura pOliţiei Arad. i pOfillt, 
Duminecă în ziua de 11 .,. . ' 

August a. c. orele 11.45, in I ~h ... OBUL S. A.. B. I~tr •• Illta-j cauza 
biserica greco.-catolică din A j' prlndere~ de transportur! .. a 
rad, se va oficia pentru el un ~utat blIourlle şi mag~zllie 
parastas. Rudele, colegii, prie I d1n strada Moise Nic?arll Nr. 
tenii şi bunii lui cunoscuţi te, precum şi cele din Bule-

. !5unt rugati a lua parte. vardul Begele rerdiaand Nr. 
28, cu data de 1 August, in 
strada Consistorulul Nr, 21, 

BUCUREŞTI. Germania a Cllln- Arad, - fosta Fabrica Bae

- Sunt căsătorit de 30 ani 
:-;;i am ramas in fiecare seară 
acasă, lângă sotia mea. 

- Asta e dragoste adevl
rată. 

- i\u, asta e reumatism. 

părat cereale in luna llllie din ţara, der. - Telefeano: 25-50 şi HarJalliJrd mire 
noastră (n va/oC/re de 63 milioane 23-51. 
lei. 

STOCKlIOL:\1. Presa anunţă că 

yaporul suedez "Athos" de 1.'100 
tone s'a scufundat pe când mergea 
dela Glasgow spre un port scandi
nav. Cn membru din echip3j s'a 
încetat. 

~~.~ ............ . 
flllrm'llCI dil Berlin 
elltl II PariS ,1 In Iln.larca 

Cam în acelaş timp când incep 
festivităţile dela Bayreuth, mem
brii orchestrei [ilarmonice din Ber
lin - cea mai bună orchestră din 
Germania - pleacă in Danemarca 

In ajunul nuntii mirele I'a sell/al 
prea lârz1u şi a pierdut trenul CII 

care trebuia să ctilătoreascd fn orC/
şul miresti, unde trebuia sit se ţină 
nunta. 

De zăpăcit ce era, tdnă/'ul sr dw 
ce la poştă şi dă o telegramil cu 
următorul continut: 

_ "Pierdut trenul ... NIl le cu
nuna pdnd când sosesc eu" 

Jucati cu incredere la 
Loteria de Stat! pentru a cânta acolo - !n afară de N- dil faliment 

2 concerte publice pentru Dane· 
marca - tn faţa soldaţilor. Cunos-I - Dragă bărbate, vino axa 

COLECT\JRA OfiCIALA. I cutul dirijor Hermann Abendroth i să! MicUl Bibişor a înghit it 
Sediul central CLUJ: Regi- I are conducerea. După aceasta or· i O monedă de 10 lei. 
na Maria No. 46. ARAD: I chestra filarmonică va cânta două - Ce te sperii aşa, f~m(e? 

. I seri la Paris şi una la Versailles Doar n'o să dam fal1ment 
1. Olarlu, Str. BrătiaDu S. in faţa trupelor. In acel aş timp nu din pricina celor 10 lei ce a 

I 
se neglijează nici muzica distmcti· inghitit băiatul. 

Camera de Muncă din vă. Renumita orchestră de dans 
Arad aduce la cunoştinţă ce- I Barnahas van Gezy pleaci dela 15 PolltJca 
lor interesati urmiitoarele: până la 20 August în Belgia şi in I 1 ~ 1 . t e 1111' rari 

'f' t . l' - XC:-5CU e, ~p In -
Deoarece anuml\l .. pa rom ·]'anla. I sunt afluentii Oltului de 

vor să reducă -salarule pre- . ~? 
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irJisuZ tl·nta./PUZUl 
De strajă stau la Mărăşeşti 
In noaptea aceea albă, clară, 
Când moartea' ... şanţuri am înTins 
Şi visuri blânde m'au cuprine 
[n noaptea aceea albă, clară. 

Şi m'am tot du~ cu ele atunci 
In sat la noi, in sat de vale, 
Păşiam atât de dârz, păşeam 
Şi inima abia-mi simţeam 
In sat la noi, in sat de vale. 

Furam priviri dela vecini, 
Nevestele 'ntrebau dearândul 
Din cap ades' _eu clătinam 
Şi ades' şi eu atunci oHam 
Nevestele "ntrebau dC'arândul ... 

Şi-apoi incetul din cireşi 
Sfioasă Îmi zâmbia căsuta, 
Şi boabe atunci, fără să vreu, 
Pe-obraz îmi lunceau mereu, 
Când blândă-mi surâdea căsuţa. 

Cum mă priveau in jur cu jind 
Şi Zita mea şi mititeii, 
Ceva li-am scos uşor din sin, 
Şi toţi am râs uitând de ("hin, 
Şi Zita mea şi mititeii! 

Deodat' un glas! Când mă tr('zii, 
Imi surâdea în faţă luna, 
Flăcăii lângă cai dormeau, 
Şi câte atuncia ei visau ... 
Când surâdea in fată luna! milit.arilor mobilizati - cari ~~e~~~~ l' dreapta Şl de stanga. l' 

~ - Domnule profesor, po l-
In general lucrează pentru t' . t . ~ la ·coal·.... l 1I..r~ 
munca ob!;'tească - sau s.:i 1 II filDSUrl lca 8 merZlsa ::;. el.· • De strajă stam a LV arăşeşti 
le substitue pentru cele 6 zi-! In noaptea aceea albă, clara, 
le cât se lucreaz~ pentru 1 a Oi'" (Inl P 1 T IDtre .ep.taIJ Când moartea 'n şanturi am Invins 
l'hestiuni edilitarE-, rugăm U • • • - Domnule, pe cât Şti~l, Şi visuri blănde m'au cuprins 

_ ..... __ .. ~taa.tP- într.eprindcr· f-A t.a.--nu ţi-ai_deseh18 In noaptpa aceea albă, clară. 
. te categoriile şi anume: fa- - -. - gnra~ cât a ţinut sesiunea Ca 
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b . . . t l' t· LUCIAN COSTIN 
rlCI, n:taga.i1l1c, a.~ I.ere, r ~. Acum a sosit ordinul Di- mereI. iIJ 

să ach!te salarul l11tet:r~; I rectiunei Generale a Po,;;te- - Te inşeli; să fi văzut de ~~QQQ~W~~ 
CllIH~sra~d că .. sunt paslblll '101' prin care următorii fu"nc- câteori am căscat când ai ./1 

de ngonle legll. I ţionari au fost avansati in vorb. it dum.neata! IAr' 1101 dp mo~"rl' ""rmao·~ 
~.II~jgrad cu data de 1 Iulie 1940: ~"""~~ ... ~ U "~I ~ It" U r 

D-na Ştefănescu, d-na Bereş, )ld:lw.l.w.l.ilWW WWw.i pt 

Dela Iron.l d-nii Bulboacă Ion, Keacşu ,. IN A' E N TIA. II:cl·ederca. în capacita~e~ cxpor· l}ps('a. şi Viena, .p~odusclc ţării sa· ~ 
I Ion, )lihuţ Dumitru, Codrea ~. t~lu\ econOl~lJc german,. ŞI .m eapl'l- I le, Umunea SovietIcă va expun~ I 

la B ' JL I nu Mihai, Sicorschi Nicolae, GOIPODINELOR Il Cltatea de. I~lport ~ pieţeI. ~crma· ! pentru prima oară intr'o mare sali, 
iI"reUI Otrocol Iuliu, Lupu Simion, I ... Il ne se subhnlază prm partICiparea I . _'~. F/ J Au 80Sit termoroetre . ~~. ă ~ " I 11a târguI de mostre dm KOnlgsu<l!' 1--"1 . I Rusu Ion, Dobre Ion şi Hor- I K I tot mal numeroasa a straIn tatII a . rl 

pentru sUc ele RE .. \' produsl'le sale agricole şi tnd~·',n BERLIN, Probele jocurilor 'esti- vat Gheorghe. B de c o ro pot targurlle de mostre germane. 'OI' I . . 
ve au început Artiştii il! uniform(l i A~easta avansare este o'" iar termometrele Ilua parte in mod oficial la târgui strIale. :~ 
au sosit. In timpul războiul mon-I răsplată binemeritată pen-';' sparte vă repare. ,de mostre din Viena: Bulgaria, ./ 

dial a fost reprezentat deja odaM tru activitatea desinteresată ~ K U N El, Grecia, Italia, Jugoslavia, România, I E 
"Inelul Nibe/ungilor". de W~gn~r, ţio~a.ri, cari fac c~nste i,?sti-j . . Il cla. ' lemn~ de lo[ <lio Piaţa :~ 
la Lil/e fn fata soldatilor germani a acestui mănunchi de func- 11 Il J~lyeţia, Sloyacia, Ungaria şi Tur- ~:~I~C l~e. C~~~e!i~Jlt;UI OD3~ ~ 

Cos!nla Wagner scrise aluncl Ifl- tUtWl, unde functIOneaza. •. n Probabil că vor fi reprezentate şi I AHENEI (fost localul Oravetz ~ 
tI" o scrisoare: "Imi pot Închipui I ~ OPIiCianUI s n eia I El Olanda, Suedia şi Noryegia. Tre-' şi Ho/lănder) 
lesne ce impresie a făcut această ~~:~ n Ibue să accentuăm, că acest târg de l-am redeschis ~~. 
operd acestui public de eroi. Cred 1 l' t d ~ . t· 1 : ~J ARAD 1JJA(l mostre din Viena, care se "a ţine 1 d r . . .• /la n e e a va amlll 1 egca a-, ~, Furnizez emne e 00 JD C8D' ti 
că arareorI a fost aM/a armonie l/l- . . I ~ între 1 şi 18 Sept., l1u este unul din tltăţi de vagon, In metri! ~ L. 
tre public şi auditoriu Ca cu oca- larmlsmulw ca. re pedepseş.le COIPo.r-

j
, ~ H.d I R m 'a 10 t"'1 la. cântar orice cantităţi ~I 1'" ~ U eu ari IJJJ tre cele mai mari târguri din Ger- I.!l· zia reprezen/atie,i descrisd de Dvs. la.rea svonur!lor tendentlOase. gan- 1 r"i • riiiI. calitAti; cu preturi moderate 1"1 
~ irA mania. Intre 25 şi 29 August se va TELEFON 26 87 lJr 

Sunt profund mişc~tt'1. şi .aş dori să dl(i-vă că sunteti Romdni şi că cea ~ ~C~:2t2~~~ ţine targul de mostre din Lipsca, -

strâng tuturor mana trlm1tdndu-Ie mai aspră pedeapsă esle, aceia de ... care promite un mare succes. Nor- Dez"lder·lu Ko .. ues ~, 
Î~ acel~ş timp, cele mai. bune sen- a vă da ·seama că prin vorbe uşu- Spania cere vegia "a expune in toate cele trei 
llmenle '. - 1· I'umoasa Idee de a 

mUce ati pricinuit răul Ţării voa- Gl-braltarul târguri de mostre, din Konigsberg, - IuL reprezenta aceastt'1. operă tn Iota u-
mii public de eroi a fost reluati1. în stre. _ 
acest războ'u Într'o măsură şi mai ~ Associated Press anunţă din ~{a- 8Q8Q~ggQ~~ t, 
mare. Se ştie că conform dorl/ltei drid; 'Generalul Franco a declarat, <1 

Fiihrerului jocurile festive dela că 'datoria istO!'ică a Spaniei este 
Bayrerfth se uor juca cu aceiaşi dis- Ils1sten/a pOpU" de a obţine Gibraltarul, a întinde 
tributie aleasă din anul trecut ex- Iară national· domina~îa Spaniei în Africa şi a 
c/llsiu fn fata muncitorilor dei rdz- soclallslă la menţine unitatea Spaniei. Spania 
boitl, a participanţilor la războiu şi . Jucru ştie hine ce rol joacă in Europa. 
a soldati/or răniti. Acum se af!il că Franco a sublIniat: Pentru liberta-
nu mai puţin de o treime din acei PARIS. - "Les dernieres Nou- tea şi mărirea yi,itoare 8. Spaniei 
cari trebue să participe' la jocurile vel/es de Paris" publică o scrisoare avem nevoie de unire. I 

feslÎlJc au fost pe front şi au fost de mulţumire a mamelor, femeilor, In cercurile diplomatice din Ma
rccl!rmaţi deabia acum pentru a copiilor şi şomeri/oI' din arondis- drid se afirmă, că după ruperea 
sem! artei. Tocmai acum consilie- meniul XVIII din Paris către Asis- relatiunilor diplomatice dintre Spa. 
mi de. slat Tieljen. care ca fnlot-, tenta populară naţionalsocialistică nia şi Chile, afacerile legaţi unii 
deauna are conducerea jocurilor I (N. S. V.) In care se spune: "Ma- chilie ne vor fi preluate de mini
feslive, fmpreună cu doamna Wi- mele, femeile, copiii mobilizatilor, strlll braziliei. 
ni/red lVagner a salutat la solire cei lipsiţi de mijloace şi şomerit 
pe muzicanti jurdnd cu ei tmprcu- arondismenlului XVIII din Paris 
nă că tocmai fn fata publicului de multumesc organizatiu/lL"i admira- Dr 1 p,.s(arl"U . . "U , anul aceas(a jocurile Wagneriene bile o N. S. V. penlru supele ex-
dela Bayreuth lJor fi mai mult ca I celente calde, pdinea şi brânza ca
oricând ÎII. sen~ul marelui maeSlm, ' re ,le-au fOSl, distribuite. Sunte~ 
Probele JOCUrilor festive au tn-', adune m1şcatr de această ate/lţle, 
cepuf. I pe care nu o vom uila niciodată". 

medic prlmar~ 
consultă din n6U in 
cabinetul săa din 
Arad, str. Crlşan 8. 

.----------------------~, 
SOLDI\ŢI F.lCAXD EXEHCIŢII CU O MITR1\LIERJ. ANTIAERIJ~.l 
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~ f.r ... Itll lot 1ratlnlC: tllrc:(fC:IZi.rele engleze c:e. m.·I~~·~ 

Rlmanll, 1l1f!lfll Şi allelfla I·irea Lugetalai ~er.zL~.ia, Târg eftin de cupoane! 
:tI ia Transcontinent 1 clară că acest svon nu core~: ·\PI'03PC .toate Zlar~le critică Pllteţl ale«:e dia eele _a •• eder-
munţă: Cu privire la! spunde realităţii. RoLul de i bugetul prezIntat de mm1strul te- ae _ărfurl ea PREŢURI EXTREM 
el Jugoslavia ar fi I mediator ar putea reveni nu i zaurului, susţiJlând că nu este de- DE aEDUSB la 

.' lTn . . mal unei puterI marI, de- fată situaţiunii Manchester Guar- magaZI-. "e mC ,"1 un rol mediator I • • • • slul de mare pentru a putea face MEDREI 
~ornama, ,garla ŞI . • ". tii • 
. ~ pentru rezolvarea oarece un stat mIC .n·ar p~- dian" şi a~te zi~re ce~ revizuirea lingA J'ARMACIA OMESCU 
fiilor teritoriale între tea garanta o soluţIe paşlU- bugetului ŞI mărIrea lUI pentru ne- Elite 1. t.tere.al ti •• Iă Vizitat' ._g.zlno 
;iri, ziarul "Zora" de- I că a diferendului. t cesităţile timpurilor. • ......... _Q ••••• ~ •• ~W 

"Semne de Slăbiciune" \. ~rill de distrugeri, ale allliilar 
In regiUnea D e I r D III eri 
romin II OI Dunare 

toale rafinării le, la statiunile ~ 
pompare şi la stocurile de rezervd 
Din acest program mai lac pariI'. 
şi distrugeri eventuale de aniirillte HEHLI~ .. (Centropa-~r~ss) .. Caad,/Iandez i, belgieni şi nonegieni: sem. 
depozite. El oferd perspectiva, el. după sfarşltul campamet dm Po- de slăbiciune, cu motivarea, că Ger
Industria pelroliferd nu va putea loni.a. - afirma Germnia, - Fo.h-Imania nu mai are alimente pentn 
fi exploatatd cel putin 6 luni la un J'erula făcut O ofertA de paee, :t- ',nutrirea prizonierilor. 
volum de 75'/, al productii actuale. ceasta a fost în ochii lumei SUPll- Un alt semn de slăbiciune .. fo. 
. Un program sistematic neceslti, să la presiunea puternică • propa- ,::ând Germani.a .. acordat Frantei 

I :'1. (Centropa-Press). Pu- boiu francez a pus la dispozitia d- Ţienfru executarea lui, un termin gandei britanice: semn de slăbici- un armistiţiu onorabil şi • renun
;·mdloarele documente din 1111i Wl'11ger pe d-nii Boncenne şi de 10 pdnd la 30 de zile. Se poale une. ' I ţat la distrugerea complectă a a
}ă No. 6, care va apare in i Chapelet, care au sosit în urmă. suprima astfel 90'1, din productie. . Când Germania Il aşteptat toată, cestui inamic, pentru care exişta şi 
~b Ingrijirea Ministerului it Toţi aceşti colaboratori sunt fran- crutdnd stocurile de rezervă mai Iarna tnceputul ofensivei; semn de 1 forţă şi posibilitate. . 

german: ('rzi şi allUme ingineri ai socieli1.ti- Importante şi obţindnd o dlstruge- slăbiciune. Chd, dupi:i victoria contra F"an-
,tul 30. I/or pelrolifere. Ei lunctioneazi1. cu re mai radicală a mijloacelor de T Când. Germania a inaintat in ţei lupta contra Angliei n'a fost 
I din 1.. Octombrie. al tn~ rang de ~fi~er .• Fi~care din !ngrneri trans~ort. La acest program se in- Norvegia, a ~o.st d~semenea un pornită imediat, iar semn de slăbi~ 
~I speCial al guvemulul I este speCialIst mtr o ramura petro- lrebulnteazd şi explozive. Cât eu. ~m. d~ slăbiCIUne ŞI o do"~dă. că dune. 

t· ,.«In Wenger. listă şi şeful organizatii reglunei măsuri pregătitoare au şi fost luale G~r~aDla poate ataca numa~ state Cel mat nou semn de slăbiciun • 
. / loate. măsurile pentru I sLlle. I pentru construirea unor curente de I miCI. necutezând să se apropie de ~ste Insă ultimul apel al Fflhreru
"radicald 0.. ind~strii pe~ I 3. INCA. LA. 18 SEPTEMBRIE am-I noroi pentru astuparea gi1.urilor de I advers~rii mari, de cei ad~Yărati. lui adresat Angliei cu 5 minuteina 
romdne, Ing'nerll engleZI I basadoru/ Thierry a prezentat pe sonde, lnainte ca sondele sd fie D~, chiar îndrăzneala nemalpome- inte de ora 12. 

la luc~u. Raport - (ex- I d. Wenger ministrului plenipoten-I distruse. Dislru/Jerea materialului nJtă cu. care a fost executată acea- Este însă foarte ciudat. că toate 
O:W1ulUi f~sărclnat. de gu I ţiar britanic Sir Reginal lIoare fi I a~artine ambelor melode. Un Incen st~ actIUne in prezenta "mare~ flo- semnele de slăbiciune de până a
'n.c~z tn prIVinta dlstruge- !,1uart\a con/actului s'a fdcul cu atdt, dlu este numai complectarea şi de- t~., tot un s~m~ de slăbiciune, cum n'au nut ca urmare prăbuşi-

;' ;'lI petrol'!ere r~mdne, Cl mai .1~ŞO:, cu cd.t t~tre .. person~lul I s(lvdrşirea operei de distrugere. - .fIIndcă .. nu~al cmeva ca.re este rea poporului german, ci mer'!lII 
.octombrie 1939 .. ", legatu ŞI tntre inginerii engleZI se I Documentul 31. co~plect disperat. ~ate să intre- noui victorii, o nouă consolidare i 

,~/DERAŢl~~1 ~~NERA.- aflau mai m~llte per.soane, care a-, Telegrama a~basador~l~i fran- p~!ndă o actIUne a.tat d~ t?dr~znea puterii germane . 
.Iedul tnsQ1cIllărl~ spec'a- Ulm douăzeCI de ani, au colaboral, cez la Bucureşti către MInisterul de 1~. ~ftnd .Germanla a Ieşit d1

.D a~ 
r a fost lncredlnlat d. cu d. Wenger la evaluarea dislru- externe francez, din 28 Septembrie tltudl?ea el de aşteptare In vest ŞI Şi azi, Germania tnăltatl prin 
:/ ministrul lucrdrilor p'1- gerilor ordonate în anul 1916. D. '1939. a inaintat fulgerător, prin Belgia şi victoriile cde mai mari ale tutu

. conducerea d-lui amba- Wenger Il l~at con/act cu colonelul! (~~opune,.c, pentru Inchiderea Du OIa.nda, contra. englezilor şi eran-, ror timpur\lor, este gata pentru ul· 
c,iCt% este: intocmirea u- Cublms, maiorul Watson şi d. Mas- ndrll. a cdrel executare a> eşuai tn- c~z.Uor. a. fost Iar up semn de sl~- I tima lovitură, contra ultimului duş-
~m pentru distrugerea e- terson, iar aceşti domni au fost pu- cd In Aprilie 1940). blClune ŞI o dovadă, că Germania! . . 

d 1 flc il " '. ~e t m t M . t I man, Anglia. 
I son e OI', ro. n 1'1 01', şi apoi In legdtură cu d-nii Angol I Telegramă. - BucureştI, 28 Sep-" ee. a aca zona agmo . 

, . '/ I d t ." . C" d F" h l la, I Aşa tntele l1em noi semnele de 
'( ş, m'l oace or e ran- şi Cauloll. Procedeul.de lucru pro- tembne 1939,. Om 9."0. Prl~'ld 1. .an. u ~eru. a ........ era~ cu. ge- ....., " . 
!wmşi, În cazul dat, or- pus se compunea d'n intocmIrea I 29 ora 0.30. No. 111f1.. nerozltate pnzomcrn de razbolU 0- I slăbiCiune. 
mijloacelor şi ci'J.ilor pen- umri program sau, cum sc va vedea' Foarle secret! Dupd plirerea m!. ~~ 

;:urea acestei fnsărcinări. : mai departe, a dom, programe pro- I avem un 'nteres decisiv a realiza, ~ ~ , 
operatie, 1" 11.'1 cu cea' puse da francezi, care si1. fie apoi fdrd întdrziere. un baraj ni. Dun~-
de aliati In 1916, are de examinate şi cdticate de englezi. rii, a,ţ/fel cd traficul fluvial Între 
<trage Germaniei cea mai -i-. PRINCIPlI ŞI METODE. _ România şi Germania să fie com-

~ a stocurilor de petrol. Pentru obtinerea unui efect, dis/ru plect Intrerupt. Se pare cd dllPă o 
C!iJr putea procura din g('1'ea ind'ls/l'ii de petrol trebuie sd per~oadă de sc~dere. care este tn 

ID 
.. a~,~me pe un timp cdt cupdndă. cât posibil, toale ramu- legatură. cu sC~lmbărrle provoCfIte 
pOSIbil. rile industrii petrolifere: produc/il.', de ~ăzbo~u, tra'lc~ll e pe ca.le. a de

:1 In consideraţie, cd pro~ fransporfur l, depozite şi rafinării. ve11l ~I puler11lc, ca .11IclOdatd. 
ii sa' '1fa a României este de Raportul Norton Griffith şi rapor- S~.nt mforma~, ci1. In spe~ral germa
:punt • lone, adică de trei ori lui german din 22 Ianuarie 1917 TII I a.,r mtenţlona .si1. trrmeald" pe 
, ali Ca (n 1916. Consumatia despre distrugerea d'n anul 1916. D~mare o parte din flota lor de pe 
· s ~tr aproximativ un sfert precum şi constatările comisiunii Rm, spre a ameliora as/fel lipsa 
,berg. "tia totaM, deci vreo anglo-franceze din 1919/1921, araM de vase, care se poate consta/a tn 
ind~':ne. Ar fi deci posibil un că o distrugere improvizată rIU pre~:nt pe sectorul romdnesc al Du ! 

':~.OOO tone, dacd ar exis- poate fi complecl efectivă. De alt- ni1.ru .. In acest caz situat'a expusă l' 

'/ de transport în acest tel cuvintele obişnuite "incendierea I de mine .in ielefl,rama mea No. ~077 
- .Ut dis/rus însă şi mai I ar SI te h b b t ţ Iă lor izvoarelor de petrol" exprimd nu- I rI o sc Im are su s an la . 

~~ 'td sub o dominaţie ger- mai o micl1. parte a programului'l Nu se poat~ co~testa, cii o intreru-
lta ''!la/ia romând ar putea ca să zicem aşa nllmai ultima com- pere a nalJlgatll pe Dundre ar fn- <) 

!tz 1 il/mă/ate, as/fel cil pla- plectare a întreprinderii. Trebuiesc I semna pentru noi un avantaj t:el '. 
:rugeri tre.buie sd lie, pe distruse mai ales instalatiile de son puţin ech'valent cu di~trugerea iz-. 
. absolut complec/. dagii, de productie, de transport şi i voare,lor de petrol,. fllndcă ea ar I 
?V.u, ŞI ORGAN/ZAŢIE. de rafinăriI.'. I paralrz.a tn acelaş timp toate trans- i 

m· lenger a sosit la Bucu- porhml d et I . d I I 
C ~ '. Incendiul singur ar da numai re- e e p ro ş' e cerea e .. 
şi .;'aIă, 16 Septembrie, tn- zuItate aparente. Germanii au Pll- Aceste transporturi cuprind peste, 

lte .pllanul Plerre Angot a- .. ' 80'1 di tii Iti . â' .!n .' I tut obţ'ne intr un an o productIe • ' ,n o a u expor u, Il! rom n : 
C gă d-sa. We.nger s a pus i importantă, complec/ând o serie de In Relch. Operat'unea s ar putea' 
I c~~. ambasador fran-I ralindrie şi de sondagii cu ma/e- face pe o cale destul de simplă şi . 
"lISUlerul de. ambasadă! rial re/mas nedistrus dela alte insta- sunt fn situatia de a disp'me, de' 

cu conSIlIerul co- lat ii similare. Nu trebuie să uităm toate actiunile necesare care flr 
- ,net şi t / 1 n ' . 1 t V t . a aşa u mI 1 ar că se poate perfora o sondă in trei serVI a execu arca ei. oi narnta 8 

Delhomme Del i Mi . ti' t ~ " _.' a pr ma Irmi, este fnsă nevoie de dO!1dspre- ms eru [li un rapor asupra a-
sa gasll necesa d /. h /. . , l' ,... 'i" . r~. In zece luni pentru cons/r'uirea unei c~s el c. cs lum prm ce . mar apro- \iI1 

,lIS unu fnsărcl11ărll, a ratindrii chiar dacă materialul ne-I pla/ cUrier. Semnat: Thterry. ~ 
, metodelor de intrebuin' ~~nn I 
,

; .1. ca, ... - cesur s'ar afla de~a gala la laţa 10- ---~ 
U~a repart'zărli In- l' l ,. . d' I ',.: . d / u.r CI1 Il!. mfarşlt un Inccn!ll poa e Presa noastră posturile 

., a omnu •• enger să re aduc 1 d' I l ' t d .' 
'Jlaborarea d-Io; COllton, 1 e d~u s ne d I~ rugerea s ocun- noas ,ye e radIO sunt orga-

:; >'rl, de Panafleu Mara- i ~r: .a Ică pIer eri enol:me Ş! de- nele In care vă puteti tncre-
, "lis B . ' fln!/we l'cntru taru. Cand Umpul de, cari nu vă tăinuesc nimic 

~• ,ouv'er ŞI Delage t I b' • ~ .. I 
c.",c :cea~t " '., . ;;:01'('$. e, re Ule IIls.a acceptat ŞI a- dm ceeace for.meaZă intere-
· ... a minIstrul de raz- cest risc. Lucrările pregd/itoal'c au sele naţionale. 
~.! __ , de scop distrugerea slslcmaticd şi ~eeee' 

Î (J 
peste tot a pieselor de aceiaşi cale- - • 

~ goric, spre a evita posibilii alea re- ~ere~ ~oştei sa-şI fac~ da 
· ) ~ltlt 41) conslruirii ullei ins/ala/ii complec- tona ŞI. sa .ne predea ZIarul 
~~. I/~IIQ/ .$ 'ii te cu ajutorul pieselor diferitelor la des.hnatle. Ne soses~c re-;j f.t' q:1 6"" O il. 1-, ins/alatii pe jumi1fale distruse. Pe cl~maţi1 ~ela abon~ţI c:a nu 
j .Jo(/.' l ~"I) baZa acestor considera/iuni noi am prlI~esc ZIarul. deşI nOI fi ex 
~: 1" ~1V::.tJ%tto!,tt.(>lJ' stabilit un program dublu: 1. Un pedlSIn regulat. ' 
:~ '1"0 v: 'olt program de distrugere rapid, care ~~ I 
..... ,. ~))~~ / f' t t' 2" ( N d . f . • 'o ~ poa e 1 cxecu a In !f ore cu o u evemţl ăI'ă ştirea voastră, 

j.

!'" (+,Z,f'",,%qtJ/ m~I.llcă de 10.ore r:e. zi) şi ammte cu I un~ltelc răuyoitorÎlor noştri, dori- J 
. ~ 0& miJloacele d,spomb'le la fata locu- ItOfi de a crea o stare de ncîncre· 

I.q.. . tj lUI. Acest program se aplIcă numai I dcre şi de panică in ţară. Nu pos- ::! 

.~ LOT ERI A- DE STAT 

PLINlJL OI IDllfilDI 
TRANŞA 15 AUGUST 

TrIIlS. CII tragerea Joi, 15 August 1140 
LOTERIA DE STAT (Matca) 

CaştigUri 8 lei TOTAL Uf 

2 1.000.000 2.000.000 
3 700.000 2.100.000 
4 600000 2.400.000 
5 500.000 2.500.000 
6 400.000 2.400.000 
7 300.000 2.100.000 
8 200.000 1.600.000 
10 100.000 1.000000 
45 40.000 1.800.000 
210 10.000 2.100.000 
15000 800 12.000.000 

15300 32.000.000 

LOrERIA U. F. C. R. (Anexa) 
100 .... 10.000 1.000.000 
400 3.000 1.200.000 
4000 400 1.600.000 
16000 200 3.200.000 

20500 7.000.000 

Caşligurlle se Plătesc jucătoriior Iara niCi o rellnere de impOliie 
S'au reluat t~agerIle Z 

UN PLAN NOU 
Tragere la 15 AUGU~ T 1940 

Planul vechiu a fost anulat. - Planul valabil 
este cel publicat în Monitorul Oficial şi în llC€st 
anunciu, nu acela tiparit pe versoul lozu1ui. 

r,\~.llt-...lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii~: la pllturile de sondagii cele mai turile de radio. străine vă pot in- :s 
importantc (8fP/. din prOdtlc(ie), la I forma sincer şi exact. • 

I .. 
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Cuvântarea Dt Dr. Băleanu la "Slraia Jării" din ArI 
C o m a n dan t u 1 u i Adunarea săptămAnală a gilentă, aşa cum a dovedit-o, NEAM, ŢARA ŞI I.EGt 

Ţ " 
; celor două legium străjere· atât ca ofiţer activ, cât şi ca: Indemnurile avântat_ 

S t r a""'" J- 1- 1" a.... r 1- 1" I şti din Arad, a fost onorată de prefect, la Oraviţa intâi, (iu- gerate de d. Nedelcu a; 
" I vizita d-Iui fost prefect al ju- deţul Caraş), în cond1\iuni', ascultate cu emoţie' a . i deţului, DR. ION BALEANU, deosebit de grele, apoi in I evocând In memorie a 

etl lIC('uMa oC(I;::ie, d. Teo/il Gh. Aceasta este legea naturală I care a venit însoţit de coman fruntea judeţului Trelscau-: alte ocaziuru solemne 
Sido/'o/Jici, comandantul Slrdjii Ţă- a progresului. dantui Ţinutului, D. CON· ne, unde alăturea de rodnica :. idealismul său s'a ~ 
ril, rostindu-şi cuu(Înl{lrea, Înlre (11- Pilda pe care aţi dat-o cu i STANTIN NEDELCU la se- sa activitate administrativă' tat In conferinţe şi cuvâ 
tde a spus: prilejul grelelor încercări, \ diUI, legiune! d! străJer!. ,?a- a urmărit cu interes şi cu:. festive în Arad, unde se 

"Veatţl aici In căminul! prin care ne-a fost dat să i s~eţU au fost calduros lnt~m sprijin darnic activitatea I cură de stima unanimă 
ItrăjU Ţării, unde mU de eo- trecem, este o dovadă că Ma I plnaţi de comandantul leqlu- Centrului străjeresc de jnt·. de când era redactor' 
mandantl de ai voştri au pri- rele Străjer se poate bizui cu ,nei, prof. ALEXANDRU CON ţiere dela Sf. Gheorghe, in-ila ziarul "RomAnul" şi 
mit botezul sfânt al vieţii toată nădejdea pe voi, milioa ! 8,TANTINESCU, şi de d-n,a cât d-sa ar putea fi procin- în vara anului 1912, ali! 
stră(ereşti, voi aleşi al unită- nele de străjeri ai ţărU. Prin I FLORICA BUCURESCU, dl- mat comandant-străjer .,HO- cins cu neuitatul A 
ţUor din ţară, păşiţi pe calea voi oamemi de mâine, căUţi 1 rectoara liceului "E. Ghiba- NORIS ET LABORIS CAU- VLAICU, adus acasă bir 
dorită, dar lncărcată de ră- in muncă şi vredatcU, Suve-I Birta", comandant a legiunei SA". dela întâiul concurs mo D 
spunderl, a ierarhiei. ranul neamului doreşte să \ de străjere, În numele coman In continuare, d. Nedelcu de aviaţie dela Vien 

Veţi fi comandanţi .,i voi creieze o ţară increzătoare in! danţllor şI comandantelor, are cuvinte de laudă pentru peru ••• 
trecând la conducerea cuibu- forţele ei, dârză In apărarea II prezenti î~ număr compl,ect, calitatea operei străjere:$U In continuarea şedinl 
lui, la aceea a grupei forma- drepturilor şi cu spirit de Mulţummd pentru cuvinte aşa cum se sevărşeşte în ju- Al. Constantinescu pent 
tă din patru cuiburi, veţi fa- bărbăţie In faţa prlmejdiilor. i le de bunsosit, d. fo~t !1refe~t deţul Arad pe toată linia, la giunea de străJed, .' 
ce apoi ucenicia camarazilor FiU voi lumea nouă a Româ BALEANU lşi expnma sabs legiuni, cohorte şi stol'~rl, Bucurescu pentru legi ~ 
de eenturie, iar mâine, cine mei dorită de marele nostru lacţia, că a putut lua acest convins că se va păstra spo- de străjere, au arătat :il 
,tie, dacă UIlU dintre voi nu; Rege care coboară asupra prim contact cu străjeria rind zelul acesta, vrednic, de tatul bogat al colectelol itII 

vor conduce marile noastre voastră toată dragostea şi arădană, după ce cu ocazia flltcum, de tradiţională In- tru 'refugiaţi, in cola I 
unităţi şi ne vor lua locul no toată încrederea vlltorului. întâielor sale drumuri prin tâietate culturală, naţională cu toate autorităţile . 
stru, in posturile comanda- Trăiască M, S. Regele. Tră- judeţ, a cunoscut deja ajuto- şI creştină a acestui in flori- sate. 
mentulul. laseă M S Marele Voevod Irul dat de străjerlme la sece- tor colţ de ţară dintre MUl'eş Doamna prol. Ari· 

N oi, care formăm jlvem Mihai d~ Ălba-Iulial" \ riş, la ritmul atavic, iar in şI Crişuri, deosebit de ti pic raportat despre eehlpe G 

dorinţa, că voi să ne depă- '\. '. i biurourl a găsit echipele cari reprezentativ pentru Româ- Iltrăjere din Arad, ta 
şiţi, iar cel pe care li veţi for.. ApOI sute de străJen au ntonat! ţin cu succes locul funcţio- msmul de cea mai distinsă ajutat şi ajută Camerei 
ma să vă depăşească pe voI. Imnul Regal. '. I narilor concentraţi. marcă autohtonă. cole la lucrările de gr'il 

I COMANDANTUL TINUTU In evocări duioase rOlitiml rie dela Ferma Ceala d • 
.• \ ! LUI, D.· CONSTANTIN NE- POMENIREA BASARABIEI gă Arad. 

C 
"VDI(J ISOPESC ... ·~DELCU, elogiază şi dă drept &1 BUCOVINEI, comandan- Ţinută in excelenl 10 D. prol. C;a L' i exemplu, metoda de lucru a tul Ţinutului face apel im- de camaradede distins" ,/ 

dela (JDJversJla1ea dJn ROBIa şi ! d-luj fost prefect Bă- presionant la UNIREA TU. Rarea s'a terminat !li 

d l' dl S1 :lJ!.lt, T~ '1" 1\leanU; ca model de ati- TUROR IN SPIRIT PRO- mări pentru d.--- fost iii i. 1. St or., (( .. ' rU i tir tudine străjerească: dina- FUND DE CONSTIINŢĂ RO- Băleanu şi pentru d. ~ 
Jn "JzJtiJ. la tab ifra de striJjerl dIn Breaza \ mică, eficientă, devotată MANEASCA GATA LA JERT cU, comandantul Tin u 

. binelui public, totdeauna vi- . F A SUPREMA PENTRU străjeresc Timiş. lai 
BUCUREŞTI. - Săptămâ- '1 apetilor bun sosit. După a- . 

na trecută d. Teofil Gh, Sido ceia d, comandant al Străjii ~~~Q4iI~KH~~~~~~KH~~gQ~~KjM;~~~~~~~~~~W4 
rovici, comandantul Străjii! Ţării, a trecut in revistă pe 
Ţării,lnsotit de d, prof, CI au- cei 700 de str;ljeri şefi de lala LeUI~nel ae SlrlJeri Concediul strA]-erilor ' 
diu Isopescu, dela l..'"niversi- grupă, strângând mâna la dm Irld 
.tatea din Roma, CU d-na şi ifiecare. cari au funcţionat 
d, insp, general Enescu-Bu- _ _ Legiunea de străjeri a făClii di/l _ • , 
ghes, au vizitat tabăra stră- Impresiii d.lui .roleser ,timp cunoscut tuturor străjerilor ajutor la autOl"lttt ' 
jerilor dela Breaza, unde se (I.u.liu IsopesclI 1 propuşi pentru tabdra del{( SI- Ghe- 1 

pregătesc şefii de ~rupă la Apoi a luat cuvântul d. profesor; orghe, ce se va tine dela 1-12-Au- nCCCREşTI. - Minis;,e···i acest prilej s'au dat ,\ 'u 
unitătile de pe teritoriul Isopescu, ('are a spus că vine din ig~st a. c. -. cd trebue să se p:e~ rul Nh.teatiei natiOl~ale ~: tiunei ca str~jel'ii Şi: !( 
timp de 15 zile, cetatea etemă a Romc\, unde au a-I' ::Int~ la Legiune penlr'U .. (l P,.,mll mulţ.umit comandan\~l?r, ş~: le, c,~re au f,acut Y~'\' 

D, maior Marin Georgescu, juns tncă de mult timp ecourile ordine tn /Jedere~ PlecărII, <XIl'e a I ('om~ndantE'lor de . .:;tt'U}el'l ~l ~ oflculc publIce sa fie, ~ 
comandantul centrului, a vrcdniciei străjereşti. Tineretul avut loc M!Crcurl, 31 Iulie a: c., stl'ăJcre care au orgamzHt a- I acasă pentru a benel! .il 
prezentat raportul urând oa- Dueelui preţueşte munca şi se tn_1ore/e ~ ~cara.,din ga~a Arad... tâ~ de. bine _~i f.olositor c01!-lvacanta de vară,şi l'~. ~I 
~ frăteşte cu voi pe câmpia muncii . PartlclpantlL (fU caliHorla ŞI Intre- tl'lbuţla struJerllor la lucra- i de care au neVOle pell 

'ti 

'P('I1t!'U ridicarea ţării şi neamu- Iinerea gm/Ili/ă. Foile de drum se i riie râmpului şi ajutorarea: creatie. 'Străjerii din ~ 
. Amănunte deSDre jlui. Am rămas ad:lnc imapresionat cll~er~az~ de Legiune pelltru loţi serviciilor publice unde pel'- i aş"ri~ole au ~ai, fost 

bombardarea coastei \de cele ce am văzut aici. Puteti fi I
ce_1 din Judetul :-irad. ~eJor. ce. se 130nalul a fost concentrat. Cu pana la nOUl dlSPOZ!t . 

L b· - siguri, că dacă veti merge pe ace- I gasesc In alte J~dete ŞI .c~rl şl-a~ 
, Iei I I\aş drum, veti intrece tineretul tn- a,nuntat telegraf l•c parlrclparea, .11 

. MILANO, Agenţia Transkontin<'nt I ţregei lumi, Yă fericesc pentru via- Sau expe.drat fOII~ de drum. prlll 
Press anunţă: Coresp.ondentul ml- la cUl'ală În care cresteti şi yoiu du poştă, Cel. care p~nd la 31 Iulie· nil 
lilar al ziarului "Popolo d'Italia" ce in depărtările Italiei fasciste ex- le-au primIt, s au prezentat, /(( 

- t d p bom 'd ,. . 1 Arad. comul1Ica amanun e es re - presla ragostel ŞI entuzlasmu vo-
barda rea unei escaddle engleze 1 stru tineresc, despre care am avut Străjerii cari nu şI-au clari/lcai ş( 

'tuatia s'au prezentat la sediul Le
Intre Candia şi COasta LybieÎ, care plăcerea de a mă convinge. 
s'a produs după bombardar(,8 por- giunii rn cursul zilelor de Marti şi 

Nu pol 10(( ptlrfe, 
nici o fOIHlă, din str 
Tărij decâ1 cetătenij 

. români creş1ini tului Aleu de către avioanele de ~ Miercuri (.30 şi .31 Iulie) până Ia 

" b"rda nt I'taliene ~, r t orele 13: . ' I ." iile .i ."om" me , ___ ~ a ce u P<l.pp MnrlUs Moldovan Marin Domnul Comandant al, angele, Servlc ~ 
2-1 avioane de bombarwment cJJmlnarea evrel- Rişcuti<l. Cflnl~mir ponn Teodo~ I Străjii Ţării a semnat urmă donatele Străjii Ta 

italiene au obserYat in apropierea Jl' 1"- 1 t d'· N 72 ' i ~ 't u a.du 
"sulei Creta 5 vase mari de ri!iz- Jor dJa loo1ba l' (dela LIceul Moise Nicoară) To-\ oarea eCIDe r.: ' nsarcIna e C D 

. . , , , . mescu Gh. ŢIgu Liviu (dela .5coal(l Noi, Teofil Gh. Sidorovici, Indeplinire a preze 

boiu engleze şi 8 "\lase mai mici La ultima şedinţă a com,lsleI cen-, N· 16) 'c '/ Gh h J' I Comandantul Stră)"U 'I'ării' : rluni " , . t d'.· \' t . . . -' orma , os an , eorg e, Ivan + , l' . , 
OOrl naylgau n lreC\la: spre ('S. tJ'ale a jlllllOrllor a fost luata o ho- 1 l' 1 (1 1 l' Având in vedere nOUa for- Dată astăzi. A1l9n 

Escadrila englezA a fost bomblll'- "t . 1 d' d Ioan, ,ngur nan cea IC. coml'r-, u 
t"r re, care le:e. mu t In ~a ru cial de bâet

'
), PWpcianll ll/lll!, Ra-I mă structurală a statului ro Comandantul Străill 

dată de mai multe ori. Atacul it a- IlOI'ma] de actIVitate al acesteI co- d "'} (d 1 l' 1 1 l' d I mân imperativele interese-'I ~h p 

1· 't d t . 1 • . " .' ovan "1. CalC. 11(, LIS r/lll e· , leoll II,' l,an sa n replat n specIa In con mtsll. Preşedllltele CI d, N. Popa a bUt') lor superioare nafionale pre _ I 
1 . S' t t t . 1 (lI' 1 I ~, ' ira vase ar marI. • a pu li cons a-o ,făcllt o propunere excep\lOna de'. .: cum şi scopul urmărit de :o,,;::; . 

. t- 1 d 5' . -' 'f" " - Se 1101' mat prezenla. de(/se,: .~~-: 
ta cu slguran a exp o area a ,lP.lel'esanta ŞI semm leatlY", pe Cl!,- . 1 I' t ă'" . d I către Stral·a "'ării· 
b b d . l'b . '1' b 1. " ml'llt a ,l'gl/l11l:' S l' Jl'rll can 0- : + , 

om e e ca I ru mI) oelu pe or- !re comltelul a accepl:lt·o In unal1l.- ',. ,1 Decidem' At-' semnal Iii 
d I I d il b . 1 I . rese 8(1 se InScrte pentru Sl'rla a, • 

II vase or e l' Z OIU eng e7.e, mllate. d' i TRT 1 - Nu poate face " . l' . .,.. , ., OUQ de cursuri ce ~e l1a tine tof, ." 
"1.p31 atele Ita lene 5 (llI re1l1tol S Sa Iu:'!t :lnultle 111 dlscu\le proble- 1 Sf G! 'h f 11 ')f' J i parte sub nici o formă din ~ 

t 1 I b I - . ~ . ., a,. .HH'O/ {J e ntrt' .ţ-~I} :.tl-' , • , 
(}:l. e ~ aza or~ , n~a gruparI.lOl: C~I con~ucatol'l ŞI. ]~- ust a ('. . Straja Ţării şi subordonate- bonuri : ~I 

l n tllnp ~ dupa bOl1lbarda~e sa 111101'1 evre.l Şi sa. deCiS tn Ul1al1 l)11l- g . , ! le ei decât cetăţenii români ro 
('ons1;llat, C<I .,·asele de .I'~ZbOIU en- \ tate ca. să se înarnteze FRFA un. ; cre~tini.: ~ 
glt'z(' S';l11 IIllors n:lvlgand spre memorIU, in legătură CII aceasta. C t'ţ" ..... A d'ţ' I ART. 2. - Organele de con -Inzestrl~ 
Alex •• ndria, La :'I01'ea pe coasta 1 Suntem informati că acest memo- elI ŞI raspan 1 Il. d.i.e d' s' t ' !TIV 'i d'n i . . . .. .' " , Ul.; re In raJa +arl 1 
Gn'cl(,J Il fost bombardat ŞI aya~J:'lt i rn~ a şi f~st. intocmit. si că s'a c.e~ut F : subordonatele ei şi asociaţiu 
va~1I1 ~~(' p~.tl'ol englez .. Sarrttn_HII1 iprl~ el c1lml~ar_ca ~lin COm?e~Itillc rODiUl de Uesl· nile afiUate lor, sunt obligate Armate 
PI'II1(,C. (:l;lnn tone hrutlo) d~ catre In~t!Omdc 3. JlIcatonlor eYrel ŞI dm : a fi înscrise in Partidul Na. 
un aYlnn de recunoasterc Itall~l1, i Yla~a sporll;'ii a FRF,\ a eondl1ril-1 . 1iunii. ~~ , 
~5a că vasul a d.:lt ~('mne S. O.~. Itor1lor c"re1... ART. 3. Directi~i1~e::"...2F~a~~:.J' ~~~~~!=::;~~~~ 

".1a1' •• ' a • ., ._ 
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