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ufron1ul Denaşterll Nationale" 
Domnul Con!tantin Argetoianu, rainÎene din România, penlru $CO~ 

Freşedinldo? Consiliul'li de Miniştri, puri culturale, economice şi opere 
prImit, Vineri 6 Octomvrie, in sociale", 

prezenta domnului Silviu Drago~ , 
mir ~/inistru pentru Minorităti, pe j Cu acest acord guvernul incheie 
Gavriliuc, Gh, Şerbeniuc şi avoctlt acţiunea sa de Încadrare a minori
lIichalsky, reprezentanti ai mino- iăţUor etnice din Romdnia tn "Fron 
filă/ii ucrainiene din România, cu luI Renaşterii Nationale", ddnd o 
wÎ a fncheiut următorul acord, nouă dovadă de spiritul de libel'ol
pentru Incadrarea acestei minori-
Iăli in "Frontul Renaşterii Naţio- litaie şi fnţelegcre care stii la baza 

fi nale": 'politicii Statului român, fatd de to-

"Audnd fn vedere legea pentru ţi celăţenii lui indiferent de origi-
"Fron{ului Renaşterii 1, nea etnicd,. 

Na/ionale" şi Decretele din ... Au- . 
,Qusl 1938 privitoare la Minorităţi, I T~at~~lVele crI reprezentantii mi
. au stabIlit urmdtoarele: I norrMtll ucrai11lene au fost îlfcepr~

> 1. Ucrarnienii, cetăţeni români, 
udtrcf la "Frontul Renaşterii Na- f;i;r.M'bjj:",~~}.'; ,>' 

. In comunele rurale şi ur- , ',.,,'; 
cu populatiune mixtă, se fnr': - ~,. t,' 

seci:' separate ucrainiene, . ' ;,.;".,. ,;;. t 
secţiuni vor fi reprezenta~ ,":' """""" f,t 

te de 4. membri in Consiliul Supe- " 
ior National, In birourile secreta-I ", ,,",' ~ ~. J 

vor fi numiti şi functionari i,' .• , 

> ,corespunzcllori. I ",' 
Il, Toate or~~ni~atiile profesio-I 1" 

ale Ucralnlemlor cetdleni ro- , 
din tard se vor rncadra fn 

or!1anizaţiuni profesiona-
prevăzute in legile aciuale şi ace 

ce vor interveni fn acest do~ 
asigllrdndu-li-se reprezen-I 

corespunzi1loare in forurile 

Ceasul de faţă 
Prin grele momente trece, Ceasul de faţă trebie să-I zave, pentru salvareea nea. 

omenirea. S'a inceput războ· I inţelegem ca o Înaltă dato-I mului omenesc dela păcat. 
iul Într'o parte a Europei,· rie a vieţii creştine. Să fim Dect să tim gata să primim 
toate ţările trec printr'o pa- întru toate cu gindul la Ta- I învăţătura Lui sfântă, care 
nică. Bietul atitor greutăţi' tăI ceresc carele rândueşte I ne spune, ~ avem răbdare, 
abia mai poate respira. O at-: viaţa după legile sale bine' căci sufletele noastre se vor 
mosferă apăsătoare străbate i chibzuite. Dreptatea D.;zea-IUnişti, vom putea străbate 
lumea. Toţi se gindesc la zI-\ scă este mare, este fără gre-, ceasul de faţă cu seninătate 
ua de mâine. ,ală. : şi cu implinirea datoriilor 

Ceasul de faţă este al răb .. I Deci trăim grele ceasuri, I ce ni se impun. 
dări! şi al Intelegerii momen . cari se reflectă In toată acti-I In acest f!ll trebuie să se 
tului într'adevăr greu. Greu-I vitatea umană, totuşi opti· Îndrepte gândurile noastre. 
tatea o simţim eu toţii - şi i mismul creştinesc e mare. şi deci marea primejdie a 
cei de acasă ca şi cei de au ! Nu putem ca să fim fără de războiului de care e cuprln. 
plecat la datoria apărării' credinţă, nu putem ca să nu să lumea, să Ieşim fntărlţl 
frontierelor. Suntem la ince- 1. intelegem harul divin, fără în credinţă şi intru pocăinţă, 
putut drumulUi şi mai avom ! de care n.u există Il1:â?~uir~: virtuţi creştineşti, acte măre .. 
mult de parcurs. Dar nu tre-t Deşi mma unei cIVlhzaţll te ale zilelor ce ne trebuesc 
buie ca să disperăm. Suntem se observă, cu tot ce lumea S v ăb I ă fi • 
creştini, suntem o naţie că- cu orele sacrificli a făcut, \ a nu z ov m, s m ga-
Jită În vJrtuple Iubirii ŞI a furtuna, catastrofa, va inee-, ta, eu tot ce avem, să ne a
îndelungatei răbdări. Facem ta, credem şi vom izbuti, nu- 'părăm comorile sfinte ale 
cu toţii astăZI o mare şcoală. I mai şI numai bazaU pe cre- neamulUi - ceasul de faţă, 
Şcoala apărării patrimoniul dinta vieţii creştine. 1 să fie al implinirii datoriile 
naţional. Virtutile cari au I Ceasul de faţă ne aduce a· căt Bi' ă N .. 1 
fost atât de accentuate la minte de blândul Iisus Bris- re - serlc, eam"..: 
strămoşi, se menţin şi astăzi: tos. Acela care in taină a răb Rege. 
datorită puterii de viaţă. i dat chinurile cele mal gro- -c. R. --: 

In aiuturui celor concentrali 
Pentru ca instructiunea care au implinit 30 de zile' precum şi cele hotărâte de 

trupei să fie la nivelul cerin- ; de concentrare. organizatiile anexă, se incad 
telor actuale, pentru ca an-,! Atentia pe care o dau cer- rează perfect în toată ac tiu-

~'-, trenamentul să fie pus l~ curile guvernamentale con- nea de redresare a produc-
'lll, In afarli de manifestările po- Dunct şi pentru ca trupa să: cl'ntraţilol', ajutorul efectiv tiei economice şi de bună 
liUce Care se lncadreazd toate fn >, 1 ' d 
v DJ. CODstantin AraetoJ'sDU fie obişnuită cu armamentul" pe care titularii dIVer~e ,or, stare care trebUIe să omne-

"rro,ntul Renaşterii Naţionale", Uc-.. d t t h t - ~ tăi ţ ă ' Preşedintele CODstJlulul de MinIştri modern, s'au făcut concen- epartamen e sun o ara 1 asc n ar . 
a Imml'nij cetăţeni români pot con- trări. ,să-I acorde celor de sub ar- Incă odată se dovedeţ;te că 

o or~anizaţiune proprie pen- te 'de Qomnul Ministru pentru Mi-I Şi fiindcă perioada de in-: me, va aduce un reviriment guvernul Majestăţii Sale ve-
SCOpUrI cultu:ale: economice şi norităti Silviu Dragomlr, imediat structie are o durată mai pe cât de necesar, pe atât, ghează în permanenţă la re· 

opere sociale' I ,.' , d 1 1 ' l t tă 1 • 1 . d . tă' . t 'tă Potri ' , ', după c011slilw'rea "Frontului Renaş Ilung-ă. fllndcă această lll- e mu t (Orit he oa . u- 1 ZO VaI ea 1 eap ŞI CInS 1 
. vlt punctulUI III drn acor- " , ',. ' structie a rezerviştilor trebu mea, : a tuturor problemelor de in-

de mai sus t ţ" ,teru Natronale In Ianuarie a, c, ", . 
, " reprezen an Il ml-, " ' . /ie făcută CU deosebItă atenţIe MăsurIle luate de guver, teres colectIv, 

,u,cralmene au adresat dom Mmorlfatea ucramană a aderat de asupra pregătirii efective 
mrmstru de Interne următoa atunci la noua organizare politiCi1,' concentrările~ de trupe se eee~~~A't~ 

Dcerere: - a ti'1rii, inscriindu-se, fărd a înche- prelungesc. Un -Inval.-d -I~I· ofera- servlcl-,-'e 
lomnUle Ministru, ia un acord special, În F. R. N, Pe Cum o astfel de prelungi- '1 

"II conformitate cu acord/II in- baza acestei adeziuni d, Vladimir re aduce oarecari perturba- sale Ta- f.-.- -In caz de grea cumpa-n;' 
cu prilejul fncadrdrii Mina-I ZI' 'k' d'd tII . ţiuni in activitatea economi- ii 

lildtii " a oZle~ I acan I a a a egel'll€ ~ -" 1 h tă 
ucral~lene tn "Frontul Re- I parlamentare din Iunie 1939 pe liS-\ c~ a tf~rll, guv~rnu a v o. : 

NatIOnale" vă rugrlm sd .. . rat să la o serie de maSUrI Ministerului Aerului şi Ma re pildă de inţelegere a 
bine " >' " tele "Frontul RenaşterII NatlOna- d 'utoare a tuturor ac{'lo- rinei, prin Garnizoana Me- datorHlor de cetăţean Şi bun 

uorll a admlle constItUIrea ca- I >. . _, t tII' ,1 e aJ. I 
lIIuniUi/" , e, ca repre .. cn an a aces el mI-Ira care sunt chemaţI la da- daş a fost sesizat de cererea 'rorn~~J aprobând ca să fie 

It noastre, pentru SCOpUri nor!lăţi torie '. "mObll!zat la call: de războiu 
If.I'UllurQ/p e ' 'd' " ~ 't D. Vasile Vasiu, locumd .In 1 t' â d I I 1 conomlce ŞI e opere Ulterior la cererea adresată de In prImul rand prIn oat<' . ' Ş repar IZ n u- a şcoa a 

sub condllCerea domnilor' t' t" "tUf' "Iorganelor în subordinE'.a de- 'acel oraş, care, deşI invalId tehn~că a Aeronauticei. 
Z " , rcpre:en an Il mmorl a 1 ucralIHe- , i d • i f t·' 
alozietki, Gh, Alexic"ici şi Ilie .., , partamentelol' ec:'onomlce, e un pIC or, re orma ... Şl n I ~~~ 

n~ vd,omnu,lUl Mlnlstr~ p~nll'u Mrno prin organizatiilor stl'iije- : vârstă de peste 50 ani, cere i 
La Tltatl SIlVIU Dragomlr ŞI pentru a-Ireşti, premilitare şi ale S('1'- tehlşl a fi mobilizat, ca unul Dela F. R ~ 

aceas,tă, cerere domnul N,lfirmar~a principirrlui egaliftlfii de IViCi,ulUi Soria~, s'au .luat m~ 'care poate conduce automo- -.-
Mrnlstru de Interne a r(f-' tratament falil de ioale minorilă(i- S~ll'l ca ,munCIle agricole , ~a ,bUe, motociclete, tractoare Dom11ul Prof. Constantin Giures-

reprezentantilor minorităţii le etnice din Romdllia guvernul I fIe contumate în acelaş rItm I i ~ 
"">"lm~hA dn R ti' ,: '. şi cu acei aş necesară inten-! şi poate deci înlocu , In mo- CII, minsterul organizdrii Frontu-

om llIa prin urmd- român a deCI!! să inclwe $1 CII rc- sitat e, 'mente de grea cumpănă, în 111i Renaşlerii Nntionale a avut eri 
adresd: . pre:enlan(ii Ucrainienilor cetil(eni 't 1 .. \(' , ) Apoi prm ce~ re.e agrlCO-j' Jocul unui om sănătos ce I intre/lederi cu Domnii: General 

.. , Inrslrul de Interne ca urmare l romdni, un acord ascmlfnălor cu le, s,.a dISPUS aJu tO,l area, f,a-. > poate cu folos fI intrebuin- Gabriel Marinescu, ministrul Or-
I acordu'/, r h ' 1 1 t tII f I Ul ne elat ud face cunos- celelalte minorităti. mI II 01' concen l'a 1 or IpSI\1 i -t î altă te {' 'p bl' 'Jlf'h '1 Gh 1 • d ' '1 i ta n par. . ( Inel u Ice ŞI I al e megea-

Ca Se domnilor: V, Acordul a fost astfel Înclteial e mlJ oace. IIM" l h t v At v I 
Ik' Şi ca o complc>tal'e a tutu- lnlsteru a o ara sa re.- nu, ministrul Comunicatiilor şi Lu-

t 
' 1 '1, Gh, Alexievici şi Ilie spre deplină satisfactie a minoritd- I I d f O abIli 

Quriliuc t" . r" , . r tII b ror acestor măsuri s'a dispus . ~e ve n mo av r crărilor Publice. D-sa a Itlcrai cu 
, ,ou orlf<ofl1mea de a con- Il ucramlene Care n e ege co a o~ de către înaltele comanda-' această inimoasă cerere, I . 

o organizatie, ca reprezen- reze cu lecilitaie la desvolfal'ea şi I t 'l't .J "navlţaVtor e"'emplu de' pa Domnul General Petre Georgescu. fu men e mI 1 are, acoroarea.l .. - 1 ,. 

, nti! generală a Comuniti'1tii Uc- fnlărirea statului romdn, permisului tuturor acelora triotism şi adânc vorbitoa .. " cf,mandanlul Gdrz!lor NatIOnale.. 
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2 FRONTUL DB VBS!' Duminecă, 15 

-------------------
InforlDatiuni l Sjngurul regret J-- i:stambol oraş feeric,., 

I Şi când te gândeşti, sP~~!, .~. po rta 101 A SI·el· 
un zgârcit scăpat ca prh'-~U;i 

- Preşidenţia Consiliului BeC-CREşTI. - D. ConsL nune dintr'un nau~fn~ I .. 
de Miniştri comunică: l.uni ,\ngdescu, fOit 'ministru şi dind te gi'lndf'şti.că inainte I Este foaJ1e natural ca Islanbu- îl ure întrebuinţarea sisilemutici 

guvernator al BNR, a fost de a mă îmbarca., am chel-' luI, cal'c cste unul dintre cele Tlui ehininei. După recom~ndJl.tla t gl 
16 Octombrie - aniversarea .. d' 1 • f b frumoase oraşe din lume - şi in de Comisiunea Paludlsmului li! de 
naşterii Majestăţii Sale Re- ~il:~~~~li v~~~~~;?~. l~~~neom~~~- tUlt un pol ca să ac oaie! accluş timp unul din cele mai mari, Societatea Naţiunilor, se la PI'el!,c. A 
gelui - autorităţile publice, Cauza porturi naturale ca S~':dney, Hon-: tiv 40 centigrame de chinină zj:'11II 

nu ~or lucra, iar şcolile au Am onoare să cer· mdna ficei Dv. KOllg, San-Francisco şi Rio de Je- in timpul sezonului frigurilor u-e 
"rl ' - Vineri 13 Octombrie se va I j)t' mre o iubesc... ncrio, să fie obiectul atentiei gen!'l- pentru a obtine vindecarea _1/ IIă 1 

vor tlno cursu • I • . . r,',le. In acest oraş, cu contl'aste ui- . fOi 

I pune piatra fundamentală a bise- Regrcl, tiner.e. că ~tarea ~,c!Oru- timp de 5---7 zile, o doză zil' ,1 ... 

• ricei din Tuşnad-băi. lUI meu nu-mi permite sii-ţl dau. mitoare, Hnde cupolele albe şi enor .. UI 

I momentan ri1spunsul... 'mc ale moscheelor strălucesc lângă de 1 gr. până la 1 gr. 30 de ch; plil 
Straja Ţării a hotărît: La-1\. _ minaretele cu forme fine, unde carti nă. In raportului său publicat, n~ 

n!_.16._~ctombrie, toate uni- _ Din cauza marilor riscuri de MeserIe compromJsa ere seculare sc găsesc lângă carti· H138, Comisiunea Paludismului ~rii 
iăţile străjereşU şcolare' I ăzboi, serviciul maritim român nu Judecătorul: - Acuzat, un (Te foarle moderne de aspect euro sisită, la pagina 130, asupra fa;!roă 

b
y I • r iAr de ti-t' apărătorul? ,pean şi unde romantismul străzi-. . d' ' spl! şi extraşcolare vor săr a- / \'a mal ace cu;.se n ng la. _ N'am nevoie de niciu- .lor orientale se aliază cu simplici- lUi că: "prmtre me Icamentel~~,m 

tori ziaa naşterii M. S. Rege- - Conccclllle acordate con nul, domnule judecător fi- tatea şi gustul practic al străzilor tra paludismului, chinlna 0<: ~rits 
lui Carol II. Marele Stră1er I centratUor au fost sporite l' ,'"'d-c,'l m'am hotărât Să' un perj}cndiculare modcme, _ Euro- primul loc in practică curentă., ~tin - dela 10 la 20 zile." sp 
al Ţării, in cadrul unui ee- a,aevărul. pa şi Asia se amestecă una cu alta. torită efacităţli sale clinice,!' ~ I 

remonial festiv care va fi" lc Ceeaee atrage imediat atenţia cităţii sale infime şi faptului pelil 

f ' Intre pictor şJ crJt străini-fur în acest frumos oraş, este . . d . 1 . part' pr-edat de un Te-Deum o 1- D. Gr. Gaf eHCU, minist.ru al' . întrebumţarea ŞI. osa)u CI 9' r']'1 
.... Priveşte, amice, d-ta care a- 'progresul făcut în ultimul timp dm w 

. t 1 dUle UDl'tavţl'lo" Cu de externe a primit eri pe l'unoscute de toată lumea. I Cla a se h vut curajul să-mi faci o critică a~a I)Ullctul de vedel'e al civilizaţiei. . .. ." o minhtl'i: Germaniei, Finlun- dă' d d d I . acest prilej, evocarea zilei va d" d V V P Il . e sever, ce zice e succesul ex- Jstanhulul s'a trezit din somnul in Incurajat e şlunţa mI' lcai li I 
avea ca subiect preamărirea . el ŞI pe . . . e a, 1111- pozitiei mele? : eal''' el c\ormia mai mult timp, nu de experienţa specialiştilor fIl:' $i ni;.;trlt nlf'llipotentiar şi de-'I ... ~ ~ 
M. S. Regelui, inalt exemplu 1 tIR ~" 1 . .. Lume. nu gluma!... 'numai în ce priveşte domeniul ar· I riei, oraşul Istanbul a rezolYat: IJD, • 

(>ga a omalllei a comlSll- D d l' b'l afară l uă }' l' .. ~ l' v'l I ' 
de muncă şi strădanie pen- le dunărene. a, a e e.xp ~c~ I : . p o . C lItcclura ŞI artistic: rea IZ:ln e blema foarte grea ce constitut: IM'I 

I f cu găleata Şi mcmnul dm aceşti d(' ordin economic şi social arată . . ." I!""" 
Iru binele ţăriI şi neama a , t .... b !'- I parl\la acestUI mamlc secu ar , SI 

' • "ama OrI n are um re il,~ • foarle btne ceeace înseamnă pen- t 
ca şi măreţele înfăptuiri în: I tru naţiune, guvernul inteligent al realizat astfel O parte import!: 
toate domeniile de activHate: D. Comt. 1I1iciora dela Timpul! Punctul capJlal ! lui Kcmal-Atalurk, for,datorul Tur- din vastui său program: reore 

natională. După acela va ti: a lost numit cOllSilicr de presă pe I ,Giorgică d~n clasa l-a primară eiei mod!.'rne. Acest progre~e sunt zatic, progres. prosperitate. (!l: 
O serbare cu program potri- i lâJ1gă ambasada Romdniei dela; Vl.~le adesc?rL. la ,şcoală cu pantalo-! mai vizibile, dacă se consideră mul : lui 

vi Uei. S v b v t' il ' de ' Belgrad. ! I nil deschc/atl, dIn care cauză În- I tele imbunatatiri aduse in domeni-: , ~Pl 
t z ar a onrea z el __ ! 1 vă(ăloarea e nevoită să-I cerle. In-' ui higienei i ~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~_ 

naştere a supremului coman .~ee~ 'r'o zi l-a furat somI1l11, aşa că, deş-! Lupta c~ntra pabdismului estr.';;; /~ 
dant al Străjii 'fării să f~e C toţ' iep/ându-se prea târziu, vr~a să'una din acesle imbunăt!l.\iri higieni Dr. HA€MAGIA\ .. O~ 
pentru milIoanele de străje- e 1 1 alerge la şcoalc1 nespălat. Dar ma- ce. Această boală a provocat în' medic dentl.st s~a rejl.ll~~I~ 
ri ai ţărU, pentm comandan- şi răspândiţi maS~-ls~ ÎăI opreşt.e/: v timpul secotrlol' pierderi teribile i Consultd 10-12 şI 2-$, ~Ip 
. • 1 QI S le spa macar pe obraz! in oraşe şi la ţară. In toată lumea ' ~ ti ca şi pentru mtregu po- , F 1 d V 1 ă 't v - d . A. R A D# tin 

"1 • d • ~lţ Il I rontu e est Jas , malcu a, ca omnlşoara nu ~e i~lU măsuri prntl·u a combate a- str. ConslsioruluJ 8 uni 
por, pn eJ e Ina are su e- I se uită nici odată la obraz, ci 11Il- ceasta boală teribilă. PI'intre ac!.'s-
tească şi incredere in viitor.! et)ft-Mft8eeeeee~~eeeMft i mai la nasturii dela pantaloni! te măsuri un rol foarte important i .. ;;a; .... ~ .... MGiB;a~Şi 

raJlru unllorme SCOlare sursa cea mai eUin8 Muzsay, Arad 'IS-O-YlS oe 
teatru 

r,ejl 
'1 el< lei. l~,,:e~ 

Ir gl 

Cin~ma 

4ZI, cel 0101 more Ulm III timpUlUI' 

In el!re 

s. ~8t. pe/l'bv8 ;lJ~iv 
IlIbe~c pek 1} 86 bale 

J U f·a. .n a 1. R(,.bmânesc 
ClI f.~uI21a fii le fostu~u~ Drim-ministru 
IlR"~J1ND CiiCll\iESCV 
Repr. 5! 7'] 5, şi 930 la 11'31) ~i 3 matineu 
Toate bi!etele dl~ IIH,oure sunt sqspendate 

--------------------------------------------;~N 
In~e:r~~~:r:i~l~iO~~::lă Intelesul masurilor de ilpărilr~:e~~ 
cabine~IJ)Dir~torului Od110DiJiil 51 de or!!onllilfc pent~~~~ 

Angajare de maturatori de strada (al de primejdie ~ ~ 
Direcţiunea Intreprindelii . 

Comunale Arad, caută spre O lege speCIală a mobilizării a- I Şi dacă pregătirea populalit alI 
angajare, pe data de 1 Noem~ gricole, şi măsuri de aplicare prac- I vilc şi exercitiile de apărare r p;l 
vrie 1939, oameni Între 21- tică, stabilite de d. ministru al agri Yă, se urmilresc de către auto; UI 

40 ani, ca măturători de stra C'ulturii in conferintelc 5ăptămâna- : cu atiila ~lăruinti'i, aceasta DU ti! 
dă. Doritorii să se prezinte le cu conducătorii tuturor servicii- ~;t';lmnă să . ne aşh'ptăm la ewr" elu 
la numita Dil'ectiune, la fos- Ilor şi instituţiilor de specialitate şi lilatca unUl atac acrJan aSllprl 
ta Fabrică de gaz, în orice cu ddega\i ai proprietarilor, ur- ritoriului nostru. 
zi de lucru, între orele 10- mărcsc să desăYârşească PI'Cg5tll'(~:1: l): :i:,l'l"llt'llea, măsuri de Vl'i:~~m 
12. Ilatiunii pentru cazul unei primej- t:,· ia (",: priveşte asigurarea L, rg 

dii de război, prin asigurarca pro- rq(m al pI'oductici agricole re t, 
Jucati cu Incredere I·a duclipi agrÎ('ole eOl'cspunzăloare nc Iru caz de război, nu trezesc ir. ~ro 

Loteria de Stat I eesităţilor de alimentare ale armatei jorări. . Inte: 
şi populaţiei civile. ' Populatia in\elegăloare, g:,' SI 

COLECTllRA OPICIALA Este încă o dovadă de intclC'aptii fn înţelepciunea, provcrbulUl, .mă: 
PI'C\'edere din partea guvernului, .,paza bună lI'ecc primejdie !'ti ş~ 
pc care ţara o primeşte cu reeu~ justificare deplină a tuturor IT" In. 
l!oştinţă. înterpretând-o tn adevăra rilor in legătură cu apărarea, .IUt 

tul ei sem, liniştitor. ţională. nlel 
Dacă, aşa cum a al'ătat d. preşe- i· Datorită iniţiativelor guven, ~~r 

~ .. ~~ dillte al consiliului, tn apelul către şi stilruinţei de aplicare pra.c!K: l~al 

I "uet'l harll--I de ualflD e? ţară rostit la radio, împrejurările de desăvârşi re a intregulu t 
/ asă 

H ., r. nil tngădue renunţarea la măsurile; gram de organizare a naţiufl! ro 

Sediul central CLUJ: Regi· 

Da Maria No. 46. AR ~D : 
1. Olariu. Str. Brătiaou 3. 

Să nu neglij'lţi controlul lor la militare luate in măsura in care ar teritoriului pentru caz de :': .le 
zi. Asttel veţi ti ţinutl la ~u~ent dori-o guvernul, nimeni nu a inţe- 1 Iara se ştie la adăpost de OTlr, .zal 

CJ cu eventllalele c~ştf5url ŞI cu lrs că ne paşte primejdia la hotare. i priză. şi Înlătură, încrezătoare,.~ 1 g; 

8 preţul lor d~ bu, sa, Vă adre-: ' I 'ibil"tat' de înfrângere a" orei 
sattnoua,cumcredere.Anexaţi 1'~gQgQ ,ce pos ~.' c . ~] 

, milrCi pentru răspuns. sIra în vlltor, în eventuallta~ CI 

:, 8 ~TEF"n mAR K U S Asu ora Urs , împotriva dr~pIă\ii istorice, sa: car 
i 8 y H V q ••• • la vreunul dlll hotarele noas tTi i!le 
i ~ ARAD Bul. Reg Ferdinand 38 .:; a luc.rlrilor Dv.s. şi .. preoC'upă- jllraşleptat agresor. , 
1Il~~~~ nlor Dvs. se pubilcă adesea in ce-l C:u ('cea ce putem contTIbu 
t~k,,~ ...... ~m le 120.000 ziare ,i reviste din lumea realizarea deplină a intre~l:l~, 

4i1mln~S'raUye IntreagA -arlicole ,i notite care vă; gram de asigurare a apărnfl l 

AVIZ . 
Rugăm pe ono abonatii noş 

tri, cât şI d-nii comercianţi 
cari fac reciame în ziarul 
nostru, ca dela 101 lei in sus. 
să nu primească nici-o chi-

I tanţă pentru achitare, dacă 
, n'are pe verso aplicat un 
I timbru fiscal de 3 lei şi un 
I Umbru de aviatie de 2 lei. 

ADMINISTRAŢ'IA 

sunt absolut necesare. Dacă doriti I ţionale, o facem cu toată înl: Urni 
sl ~ye~i .c~t~ articole. ~i. n~li~e Il'ca, fără menajament. pentru,~ 08t 

prt"\lOase, ca '1 personahta\lle ŞI In i ee ar putea însemna mteres r- t 
5titutiile din străinătate şi 'din ca- i 1131 al fiedruia şi C\l inăltătD: i 1; 
pital. ţării noastre, adresali."ă şi I triotism. , 
Dt8. agenţiei (;uvernul arc in sprijinul ~ 

"SERVICIUL GAZE1'ELOn" !lei sale de contribuţie la orice:' ah 
Directori: Aurel M. Alicu şi Em. fă, pe care natillnea o consj!l" 'i1e 

Samoilă, Bucureşti L, str. Sf. COIll,tan dragă iUlmă românească. 
tin 24, tel. 3.16.15, care "ă di cu 
plăcere orice lălnurire suplimenta
ri şi Yi face -- la cerore -- şipro 
be S, .. tuitel 

Croitoria pentru domn 
lUOSKOVITZ 

Arfld. Asortiment bogr,: 
'CUrs 

hL(l~ bârbăteşti, uniforme Ş-C-Ol-a-r-e--ş-i~-P~-----t-~~~~~~.~~~F--~~U~-~----~--~~-~--~-#~-~-.~db: 
cu preţ foarte eftin se vând la ,OS avaria ~"Ii' Reg. MarIa 

p 3ntrll 
IJJ i li tfifd 
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ferDul consolidării o verificare a caracterelor 
Reni1ş~erii ~a~ionale Impn'jurările exceptiona.-I să poarte semnul acestei no-! te neîncredere şi înfrigurare, 

It!. le constituesc o adfWăl'ată bile 'investil'i: fapta funcţio-I in faţa svonurilor nesăbuite, 
C, guvern ~e s~b pre,şidenţia i ţi,ne cuvinte: credinţă pentru Ne,lln verificare a caracterelor, spu narului de Stat, este "actul: El va contribui astfel In mod 
~.dt ?restiglU Şl autont~te a ŞI Hc~.e, , , nea d. Al. Radian, ministrul in"u~i al aceluia in care Na·1 activ la întărirea ţării, a cre· 

el'c. Argetoianu, este cOllhnu~lto I D-nll: N, Oltescu, noul nlllJlslru i'\"e~ei şi Propagandei, la ţiunea şi-a pus increderea şi: dintei care izbăve~te şi la 
li': mai nimerit al politicii de ide Interne, Al. Radian, ministru Cernăuţi, unde vizita d-sa!e căruia i-a dat o înSărcinare.r·lsolidarizarea in jurul M. S. 

a solidaritătii naponale, i secretar de Stat al Presei şi Propa in mijlocul populaţiei şi frun Din ţinuta, din actele şi Regelui, "care reprezintă" 
• ·de marele bilrbat de Stat,: gandei şi Const. C. Giurescu, mi- taşilor ei, s'a transformat din intreaga purtare a func.! după cum a spus d. minis

se Jost Armand Călinescu, Inistru sccretar de Stat, însărcinat într'o entuziastă manifesta- ţionarului de Stat, trebuie i tru Radian, in cel mai inalt 
i' de tier şi cumpănă drea-! CI[ organizarea "Frontului Rcnaşte re pentru apărarea ţării şi să reiasă această demnitate, grad aspiratiile acestui Ne
" plină de tn~elepciune, pl'eşe- I rii Naţionale", aduc fiecare în par- pentru M. S. Regele şi aşeza. funcţionarul este în primul 1 am şi singura chezăşie de 
It noului guvern ia frânele le, în guvemul prezidat de d. C, rea de azi a Statului con soli- rând un factor de ordine şi realizare a lor". 

Tii treburilor tării , cu voi'l AI'getoianu, daruri de inteligentă dut prin solidarizarea tutu- trebue să combată tot ce es-
1. ă de a continua şi a con- şi de eXJlcrientă excelente. ror sufletelor româneşti. 
"',. splendida operă de Renaştc- Cele trei departamente in fruntea I Tl'cbue sa~ do"edl'ffi d ' .eeeee 
I~~ nală, cărora se află, au, în aceste clipe, Iăria sufl~telor ~oastre esc~ O noua- organ"'lzare a stag-Iune-. 

nlatea col~boratorilor d-Iui: i~ angrenajul St~,tului. roluri .escn~ I alungăm indoelile no)"vc;zită- I _.. • 
lin Arg~tOlanu fntru des~: i ~Ial~, ~ond:lcăto~u l?r su~t ce~mal tile, spaimele nejustificate 1 t"~t,ale In tl-..II"'ul TI mi' 

aeeslel o~cre -: energll Imdlcatl, ,cel mal pncepuţl, cel mal iaj;j U ;; 4' 1,4 ~ .. 
I pelinle de prIm ordtn, - au .Ilospodarl. Ac/ivitafea teafralli, anul rn D ă e e il 1 I d-/!Ji 
1 parte şi din cabinetul Ar-: Cu o echipă puternică şi om 0- pe " I tip xpun r e amp e a e 

curs, a fost cedaIă patronajulrll, Sabin Evu/ianu, inspector general 
· ~Iincsell. PCFSonalită\i ex-; genă, cu un inalt spirIt patriotic, 

, '" fii d "A.slrei Bănăţene", cu sediul ,În Ti i şcolar şi preşedinte/e "Astre; Bă-
toti aceşti mmlştn nu ac! r.ou, guvern prezi at de d. C. Ar- mlşoara, care o va coordona In toa , ..' ~ , ' , • 

li urmeze, cu aceeaş persc- I gctOlanu porneşte pe drumul ascen Iti t' I I . p' '"'1 nătene " sa holarlt stabIlIrea 11nur 

m.
' ~,'I dragoste de Patrie, un '.'. slonai al consolidării Renasterii Na l' oraşe l' rnu u !Il, rlllClpll l' ca- I " " 

, re vor prezida la organizarea ac- I progra, m amanuntit ul stuglunel, cu 
, ce se poate rezuma în pu I ţionale.. t tit t t I ! tualei slagiuni teatrale ati fost sta-! asen lmen u u uror rupe or lea-

tăpâoi pe destinele 
noastre 

l bHite in şedinţa ~omite!l1IUi"de con lrale interesate. Spectacolele de tur 
i ducere al :,Astrel Bifnatene ~ E!l~l~ neu, care n'au fost anunţate la rn
: 2 Octomvr!e crt., in sala reZIdentle! t' I 1 f· , I ocmlrea programu II, nu vor r 
rega e. I ' • 

1

, La ac('astd şedinlă a comitetului I ingădwte. Deasemenea nu vor f! 
a ~articip{!t şi d, d~, Alex; Marta'llo~eraie spectacole fngrămiHite in-

!ul guvernului către fi deveni fortăreaţa sufletca- . reZIdentul regal al tmutulUl. ,l~til ale unor trupe care pând acmn 

5pune lămurit motive- i seă a apărării noastre naţio- 1 tteeO~~' l'U urmdrpau, printr'o concurent;) 
tr~ c~re sunt~m cu ,to- I n~le. Pcntru~a ,această mare obsurdd, decât păgubirea !:el.)rla/t~ 

l\lon sa inc:hegam solIda i mIşcare patrIOtICă să se or- Despre apărarea trupe teatrale. Din acest punct de 
, natională într'un bloc, ganizoze în cele mai bune I O. ALEXANDRU RADlAN pasivă vcdere, coordonarea activitătii dife 

t . !inUt. Azi, un popor.' condiţii, ajungând la amploa Ministrul Propagandei Naţionale 
i. poate socoti stăpân rea pe care orice suflet romA". I riielor trupe va fi necesfJră şi uti-

tinele lui decât in mă nesc i-o doreşte s'a înfiinţat ~l uşurmtele de cuget ŞI vor- Pentru ~u~,erea tn aplica- 'Iă Biletele de intrare vor avea prt 
unităţii s~le de simte- 1\finisterul Fro~tului Rena- bire. Tara noastră, după cum ~ea a a~t. ă111 Legea. ~. ~ ! ttl'ri minimale. Tmpele iealrale in 
şi manifestare". şterii Nationale. a. spus ~. Al. Ra,dian, nu ~ste ~~o~ra in:t~~lt~arei~~:~~inde_1 ~chimb !Jor primi sub!lentiu'1i pen-
jurările de azi cel' Guvernul anunţă deaseme. o Cl:eatlUne a~'b~ltrară. CI ?;i de' orice fel ~tc se va exe. : iru acoperirea chelt!llelilor şi pell-

dor care vor să-şi sal- ni mari illlesniri pentru ne- realItate etmca, incheg-ata . . . .:." . i , " , 

id 1 '1 ă t f~t' " t f '1"1 1 cu ~;lngele aFltor aeneraqi, cuta in ex('rcltlUI 1939-940 ./m realizarea unU! benefiCIU sllfi-ea urI e s se n a 1- ,vOlaşi pen ru amI 11 e ee or ~«. n < \ ., d v ;'". 2 ' t ~ 
u bl ;'" 'bă h ţ. 7 1 .. 1 h t Să avem deci ll1c)"cdere in upa cum urmeaza. O) e n clcni. noe, sa al un ,e ema 1 sa veg leze a o a-··, ~ ,. , ~ luna Se temhrie 4 ore in lu- I 
~ând şi o singură re concedii lunare pentru desfll1ul tarII, ~l sa ne facem O p', 4' i' 1 I Proectul acesla al .,Astrei Bănă-
v ' tf 1 l' . U • dato)')·a· d ml'111'''t)'ll al I~J·o na etombrte, ore n una, ţ "r . t 1", t .. "umal as e vom pu . concentTatl. rmand progra- ,. ,., c . - IN h '. 2' î 1 D ene, 11 ce prwt'ş e ac IVI a eu VII-

r bândi tăria de care a-I mul de până aeum, de tnfă- pagandei s',a ad~'esat illd~o.-: 1 opmb . rH>2' oret nI unar e= ! toare a teatre lor din tinut, este 
n ' . v' t- 't·· I t b· 1 b t ~ebi functlOnarllor publIc] cem r1e, ore Jn una anu 
~~~le, ea S[~ reZlS am l' p ~~)n pen I'U 111e e o Ş esc: ~ •.. 7 ) arie 4 ore in luna Februarie foarte important dill pundul de 

1. ~Iel vremurIlor. grIja cea mare a guvernulUI mdemn.and~-l sa v propage a..' . ' 
~ preşedinte al consiliu- I se va indrepta spre apărarea ceste d)re?hve, sa dea vdova. ,2 01 e în l~l~a MartIe, 2 ore în vedere al culturii romdneşti. El tre 

baza acestor adevă-1 natională şi lucrările de căi dă de tăr~e s~f.le:ea<;ca, de Iluna AprilIe, 2 ore in luna bue să intereseze ioale cercurile 
netăgăduit, care for-I de comunica,ţie, caracter,. 1(lenhhcl:nd~ . .l-se C1.~: Maiu, Instituţiile Şi intre- noastre de cultură şi toale să punii 

e: imperativul nostru I Prin unirea tuturor nu inaltele. mt~rese ŞI IdealurI I prinderile al căror personal' numărul spre o şi mai chibzuiti! 
! d t . I '" ale NaimneI I r ,a a re s,a u~ vlb- ne indoim _ 5pune apelul v •• : nu beneficiază de concedii de ro ordonare a aclivitălii teatrale din 

II. pella cummţema tutu I '. I In adevar, funcţIOnarul pu . tlnul. 
u unirea sufletelor ro-I guver~uIUl, v - că scum.pa blic nu este un individ oare. i vară, pot executa p~rte dl~ ,. 
'f'" ti sub conducerea M.· noastra Ţara va putea învm· rare şi cuvântul lui trebue i orele prevăzute mal sus ŞI Lucrul nu pare sit fIe greu, mat 

elui şi sub steagul ţă- ge toate greutăţile atât de 1 s;l f!c cumpă~i.t cu seriozit~. I în lunile Iunie, Iulie şi Au-I ale$ că d. Rezidentul Regal a pro-
covârşitoare ce-i stau în calc te ŞI cu conştunta tndatorl •. gust, astfel ca la 1 Septem- mis sprijinul material atât de ne· 

(f ro fiecăruia, a spus că o vom putea feri de neno l'!lor ~ale căt~e tar~, Func~ I brie 1940, când va începe! asar programului ce urmeazif a se 
l Argetoianu, să taie le . '1 . ~ b ' " tIOnm ui publIc deţme auto-/ I . 1 I • 
("e trecutului". -1 rOCIrl e unUl raz OlU ... ritatea dela Stat, a cărui su. contro ul pe teren a orga· (nfăptw, 

:r llJ" • • ,1 Apelul acesta găseşte in veranitate o reJ)re:T,Întă. FI nelor M. A. :M. să se vadă in I ~ 
· maro cu tOţi numaI ' ··1 â t' d . tII ~'b i f· l' . t 1 d ·d t~· , 'ntereselo t - na- IUlml e rom neş 1, or111 a il· ..... me sa al e n lecare C}- regls re e e eVI en a ŞI car-, 

r noas re . d . ~ , 1 "IIi Si·· ă I 1 d t' . d ă III!!:'!!!~~~~~~~~~ să ne strân~em in. VIe e UnIre In Juru n. . pil conştllnta trează c rep-: nete e e par IClpare up. -= 
· .mănunchiu de netn- Regelui, şi increderea totală j rezintă această suveranitate. modelul M. A. M. ce se poate I nE INCHIRIAT 
~' şa ne poruncesc mor- în conducătorii ţării. . şi oricare faptă a sa, trebue! cumpăra dela Comandantul I I • fă 2 
,. li pentru î t ' I ' " T· I o oeUIn) cu camere, bu-", . n reglrea IilU~~~ ,ApărărIi AntIaerIene a erl- _ v • 

· lUI, aşa ne cere glasul' i ... ItI . S S' tIN 6 catarle 'II dependinţe. 
n" , 1 U · l' toru UI tI'. e~ as opo r. I 

IeI ŞI ~ răspunde~~. n . mar" fll1f»nlmfJn Icele 24 de ore de instructie' Arad, str •. Sarmiseghetuza 
s~~e fata de genera1u- U "" 1" "il. ~ I No. 15. 

(; ~~me, cărora trebue : A. P., prevăzute de art. 11 I 
lasam neştirbit patri- 'Legea A. A. T. ii,iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii _____ _ 
moştenit. La 15 Octombrie 1939 

L .le CUrent popular de 
/ ,zare in faţa primej-

1 găseşte astfel o per
orespondentă in prinei 

condUcere ale guver 
care Îi va da toate po 
\tle de întărire pentru 

TIFICARE 
Umărul trecut al zia

.ostru a apărut un aviz 
t "Cursul de limbă 
" la Arad", in care in. 

dOl'itorii că, acest 
.: ,~tuit se va ţine suh 
· II 

l' "Insţitutului de 
italiană" din Bu-

Plafto froQcrc tinula "Gărzile Nationale" - expresie 
a djsciplinii românesti 

Negre/e e()e~imente din ultimul, cllrli Neamului. 
Peste jumătate din lOZUI'i vor fi căştigătoare: tImp, n'au atins cu nimic coheziu-I Având sarcina de a supraveghea 

2 câştiguri â câte Lei 6 M!lioane nea din sdnul .. Frontului Rwaşte-" modHl fn care celă/enii inle/eg sd 
20 câştiguri ă. câte Lei 1 M ,Hon rii Naţionale". OrganiZCIţie cerută I urmeze spiritul de innoire din pro 
20 câştiguri ă câte Lei 400.000 de nevoile sufleteşti ale N(ltiunii - nramal "Fronlultli Renaşterii Na

nicidecum organizaţie ocazională lionale", - gărzile sunt, În primul 
120 câştiguri â câte Lei 100.000 SQ/l instrument de luptă imprOL,i- nÎJul, un admirabil forum al tille-
400 câştiguri a câte Lei 40.000 miel - "Front!zl Renaşterii Naţio- relului, care au răspUlls Cll enlu-
100 câşţiguri a câte Lei 20.000 i nule" işi conlinllel opera de pllter- i :iasm la ciiemarea acestor forma-
200 câştiguri â câte Lei 10000 'nici afirmare a solidari/dtii dillire . (luni, 

4000 câştiguri â. câte Lei 6.000 toti fiii Patmi. ! "Gărzile Nalirmale" tşi aU un rosi 
40,000 câ'itlguri a câte Lei . 3.200 "Găr:;:ile Naţionale" formatiuni: mI numai in iimp de pace, ri ŞI în-
6 alu'i!iare ale "Fronlului', contrilmc ir'un evelltual războiu. Membrii lor 

t.OOO câştiguri IDinimale. Îll cea mai largă măsură, la aceasUi nemobill:wli au datoria de a ajuta 

Cu suma de Lei 250 pot participa la a· alJsolllt necesară operii de promo-·· populatia civilii la apărarea pasim'1 .. 

ceastă trHgere şi persoaneh~ care n'au intrat vare ~ virtuţilor româneşti con-j "Gărzile Nationalc", gărzi menite 
noi greşit informati, 1 A. 1 A 1 L t ' . C ţ"" ţ.' i slruc/lve, - ; să mentină pllrwi trează flacăra 

· UI'enita t.f' ~ I In JOC a luceputu CI erlel. ere 1 Inl0rma lunI Pulând conlllcra CII echipele' patriotismullli şi Sti conl/lere::e din 
rec 1 lcare ca I la coleturl' 'Curs gl.at 't . i ~. • "Serviciuilli Sociat" şi Cll formati'l toule puterile la marca aperă de 

, Ul va functlO! ~ LOTE, .• 1'IA I,E-i. STAri' e Ilile "Sln1jii T(lrii"', - "Gilr::ili Na ,lnnoirc a /(lrii, - e/ce sunt Îllselşr 
I aUspiciile "nOPOLA-11! _ .. ~.. _ __ ~ tionall''' al('dtursc organismul vigi-I S(flltillc1a ll1111i r01T!anism IIlminat 

din Arad. ~~06eM;m~~fJt'l~~'t6IMlMI6f~!w}~.ee&e8080eeeeoe~lcllf. pus fn serviciul paşnic al ridi- (şi C1'('(l(or, 

({{ 
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JERUL~. 
CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

.g.Wg.MQ.~·I4i~","~~~ugQQclili 

Rllmul noo in SCOlile secundare Participarea străierilor 
la muncile agrl 

"Ministerul Educaţiei Na- Feriti copiii de contogiu-'~Ise permite nici profesorilor Straja Ţării ţine să preci- uşor şi potrivit vârstel 
\ionale a trimis directorilor le pornirilor rele. Deslipiţii I de muzică să oblige elevii la zeze în legătură cu partici- Unităţile extraşcola' 
de şcoli secundare o circula- de contactul cu oameni ire8- copierea de numeroase note parea străjerilor şi străjere- eU sub 18 ani Şi feli 
ră în care spune: Vă rugăm ponsabili şi combateţi orice muzicale. Profesorii trebuie lor la muncile agricole din 21 ani) de câte 1-2 r 

a pune în vedere dlor profe- încercare de a se face din ei să ţină seamă de timpul li- această toamnă in folosul săptămână, 2-3 ore' 
sori de la şcoala ce conduce- instrumentt; oarbe ~n mâ~ni: bel' al el~vi~or, ~de pute!,e~ de I famiilor celor _ concentraţi, formă de cIacă, rep~. , 
ţi conţinutul acestui ordin le cel.or carI nu mai au mm~ muncă ŞI sa gandeasc~ fleca i următoarele: lor la muncă se va la, 
Indeplinind dv. cel dintâi )'e- c~ sfan~: In. t~~cut au fost ŞI re că în l?rog~am nu ~Igurca-! Străjerii şi străj~reIe. din triv~t put~rilor şi vât, 
comandările noastre şi stră- pl OfeS?ll ~tm!;'l de o v astfel I ză numaI ?~nectul lUI. P;Og-! şcoli vor fi întrebumţaţI nu-! ZIlele ŞI orele când • 
duinţa împreună cu toţii ri- d~ pSIhoza mo~entala;. cred ran~a a~ahtIcă este. desl~ur I mai în ziua de Sâmbătă, câ- I face această muncă r. 
dicarea nivelului şcoalei dv. ca. acum sunt vmdecaţI. In tn~ca~cata. ~ vom slmphfH'<::' te 2-3 ore sub formă de cla-I retul extraşcolar, se \ ' I 

Imprejurările grele tn ca- or~c~ caz, profe.sor sau elev .... Pana atunCI .~ns,ă, p~'ofesorl1: c<i şi dacă timpul este favo-I bili în fiecare localita: I 
re trăieşte azi lumea, dar pe Ol?Cm~ ar gr.eşI in. aceasta P?t fac~ Iectn smtetice care: rabil. \ pă vreme şi vreme. • 
care noi le simtim indeosebi, dIrectIe va iI sancţIOnat cu sa cuprmdă tot .ceeace este l' Ei vor face numai lucrul Il ::'i~~,,,.~ ,:, 
impun mai multă seriozita- cea mai mare asprIme. necesar şi trebUIe cunoscut 'e 
te decât oricând. De aceia fac Pentru a educa pe elevi, de elevi la materiile respec- I I 

apel în primul rând la pro- profesorul trebuie să aibe tive. In afară de a-I CO ~U'''''IC'''7 .... I 
fesori rugânduH să-şi scru- contact cât mai des cu elevii ceagta, e de datoria' J ..... ~ J"'" ,/"1 J,. r.p·ionielri~' (Ii 
teze conştiinţa, să-şi supra- să-i sfătuiască părintete şi profesorilor să se gândească 
vegheze atitudinile, să-şi con să-i supravegheze necontenit şi la sănătatea elevilor. Veţi Marele Stat Major aduce cunos- - Batalionale 
centreze forţele pentru creş- Nu veti tolera nici i) abatere observa ca la excursiile şco- cut următoarele: Regimentele de Tra: 
terea unui tineret care tre- dela lege şi mai ales veţi Iare şi la munca făcută in! I. Prin modificarea legii asupra BataIionale Infanter,i A~ 
buie să apuce pe calea cea sancţiona orice culpă care vi cadrul străjeriei Sâmbătă, recrutării Armatei, apăr~tă in Mo- Regi,mentele Care de' t4Juj 

bună pentru a asigura viito- se va semnala de autorităţi. profesorul să nu reţină co- 'nitorul Oficial Nr. 214 dIn 16 Sep-!, .. R~glmentele Infanter. ;lmpl 
rul tării şi neamului nostru' Profesorii, va trebui să pună piii nemâncaţi. La unele li- tembrie 1939, s'a introdus în arma- flcaţll Şi - il 
Profesorii au răspunderea: la baza lor ed.ucativă care să: cee elevi din el. 1 şi 2 pornit~ : tă sisitemul motocicliştilor . cu ,1 - Regim~ntele Artileri~ , nil 
pregătiri' şi educării elevilor I servească ca Imbold pentru: de dimineata au fost aduşI, schimbul, după modelul căIăraşIlor . V: ~vantaJele ce se acor" . 
din· ;coa{ă. De aceia ei cei o. ~uncă c?t~structivă în ser- înapoi ~cas~ la ora 3 d. a.: cu schimb~i. . I CIChş!llor cu schi,mbul , Imt 
dintâ' trebuie să intre in 01'- I vIcml patrIeI nu pentru des- fără aiI mancat. Nu se poa- Acest slsltem se va pune in aph-! preva~ute in Legea asupri -
dinea1 normală să nu-ş' in-' Iănţuirea unor insticte pri- te tngădU.i aceasta şi atrag care odată cu încorporarea conti-

I 
rii Armatei, cu modificăr,

găduie nici un est ca:e ar I mitive reprobabile. Nu este atenţia asupra arestui abuz gentului 1910. te în Monitorul Oficial Kr 
i;'\sa vreo urmă ~e îndoială însă îngăduit să nu se ţină şi lipsă de interes fată de să- II. In conformitate cu această 1

16 Septembrie 1939, la a~, . El trebuie să dea primi apă~ seamă de puterea de muncă nătatea elevilor, a directori- lege, vor putea trece în trupa mO-
1 

şi 97 şi anume: ,4nl 
rători ai ordinei in stat ai a elevilor, de conditjile lor lor. , tociclişlilor cu schimbul, toţi. tine- a) Vor fi ţinuţi sub arllli d; 

morale. şi respec
f
lllui de '\' de viaţă şi de cerintele vâr- I Am intervenit la Straja rii ce urmează a fi încorporatl oda i mai scurt decât ceilal!i li. ro 

legi 1 stei. De aceia profesorii nu I Ţării să ia măsuri contra co- tă cu contigentul 1940, indiferent, trupa permanenta, dup~ . Idl 
C· i . 1 â d f 1 vor mai pretinde ca să sco-' mandanţilor care calcă diR- de arma pentru care au fost rec- arată mai jos: r~ 
.~r ~ ~rHf.u. 1" n d ~ro. C: ,ată fiecare elev specialist in pozitiile date de comanda- rulaţi, cu conditiunea de a-şi pro- VI. Tinerii cări posedă 

801'\01' n ep ~lllrea dalor~ell.ştiinta 101'. Temele lucrate a- mentul central în acest sens cura o motocicletă cu a.taş , îmbră- de specialitate dovedite11l 'OI!, III 

~~ln ru a serVI ca mo e e e- casă vor fi discutate in con- şi care impun muncă şi exer cămintea reglementară şi micul e-, gale ca: mecanici de a'li':c IIi 
'1 o:' . . ferinta profesorilor pe clase citii nepotrivite cu vârsta şi chipament. nici de motoare, stungari t z IJ 

FIecare să de~mă.un m-I· şi vor fi proportionate cu puterea de rezistentă a <'0- Cei insumati cu termen 'redus, I in lemn, tapi ţeri, monteu:, ,l!I 
sp~cto~ J?entru sme ŞI I?entru timpul .disponibil al elevilor. piilor. Ca atitudine genera- vor trebui să dea o declaraţie că gii, electricieni, armurieri, Ind 
ceIlaltI Impunând prm .e- Nu se vor mai da multe Iă fată de elevi Si părintii renuntă la avantajele ce le confe-' instalatori, desenatori r, t,l 

3:emplul lor. ~e~pe~tul str?~t I pagini din limbi streine şi lor se cere profesorlor să pit'! ră la art. 71 şi 72 din Legea Rec-I etc., etc. pot fi angajati i~ 
al punctualltaţn ŞI datorIeI. scos cuvinte, nu se vor mai treze seninătate şi cal mchi- rutării Armatei. mentele armatei (arsenalt.: ' 

Profesorii trebuie să im- obliga elevii să facă desenu. ar in fata celor mai recal- III. Motocicleta trebue să in dep- nie, fabrica de pulberi,l1: 
bie căldura convingerii in- ri artistice de hărti geogra- citranti pentru a nu lăsa ni- lineaocă următoarele conditiuni:: fulmieoton, institutul. 
spirată de dragostea de neam fice in culori, nici desenuri ciodată impresia că au deve- a) să fie nouă sau in perfecta etc}. 
şi de om f~ţă c~ datoria faţă I de plante, animale sau orga- nit pătimaşi sau răzbună- stare de funcţionare;' Aceştia vor fi instruili· D J 
de şcoală ŞI eleVI. In astfel de ·1 ne ale corpului omenesc, co. tori. b) ataşul să fie original, de mo- tîle combatante cele mai" '. 
momente, jertfa profesoru~ piate după carte şi făcute.in ProfcRorul jignit are alt~ delul motocicletei; VII. Angajările de buni UJ 

ll!.i per:tru .a I?regă~i pe vi.ito- culori variate. Se opreşte cu căi pe care poate dobândi RR- c) să aibe o capacitate cilindric1i. [fac in cursul lunei de in-: ft 

T!I cetat~1lI ,al t.ă!'h conştIe~- desăvârşire acest fel de mun tiHfactie completă. Tn sufle~ de cel putin 750 cmc.; a contigentului (pentru t' d' 
ţ~, .dr~ptl, CII1StIţl, ordonaţI, că. De asemeni se interzice tul copihllui nu trebuie să d) să fie prevăzută cu 'sculele ne- jtermen redus arI. 71 In!: o' 
ŞI mbitori de neam, este o profesorilor de desen de a da incoltea!'\că niciodată că pro- cesare. Noembrie), iar cererile d; . com 
datorie patriotică. de lucru acasă, precum nu fesorB pot fi nedrepţi. Nota IV. Unitătile ce pot primi mofo- ; re insotite de actele pml, tq 
eeee~~ e!'\te numai 1111 miiloc de n cic1i~ti schimbul sunt: 'sus, pot fi adresate cu ~ etOI 

~ 1_1 -4 ..........~.. Rtimula pe elevi şi de a-i a- - Centru de Instrucţie Motome- înainte de data incorpori~ ,Se f 
~c::O I e ,araneSII precia; de aceea ea trebuie canizat, comandantului de unitate ni 

d l
' I să fie intotdeauna justă. E- - Centrul de Intructiei al Cava- stabiliment unde tinerii (' $PC 

În c::a ru ser't'ic::iului soc::ia il. evii vor purta uniforma stră leriei, I fi angajaţi. . nd 
1 ierească. Se înţE'leg-e că ace- - Regimentele de Pionieri, 8 Oetombrie, 1939. 

Grija pentru buna stare a PIugă-/ didactic, ale formaţiunilor străje-1 ia cari au încă haine şi pal
Fim ii pentru ridicarea ei şi pentru' reşti şi premiIitare să .. e poată \ toane vechi le vor putea pur 
organiza~ea ei, se manifestă din ce I continua munca obişnuită a câm- ',' ta Pân. ă se tlze.ază. Elev.ii d~ D 1 St ,. Ţ - II 
in ce mal mult. ,. pului, adică: culesul, aratul, semă. i clasa 8-a :vor fI tOI:ratI R~ e a raJa arll 

Dar u~de gospodănle di? satele I n~tul: căratul, rnăcinatul nutreţu- t poarte ha~f!.ele vechI. pe ~an 
noastr€l sa bucură de d,:!osebltă aten-IIUl ŞI altele Apoi să se lucreze di- ,le au. TotI m~ă vor fi oblura- S t t ţi 1 1 t f~ v t rl a~a 
ţie, unde se lucrează pentru binele ferite obiecte uz~ale din Iem.I rm- I ti să poarte basca şi insigna lea r

b
ai

get a en uneal ee or za e ara au o z ...... ! ~ 
1

. .' I 1 . . .". " I t v· v <;. nti ee au o ee e monopo spre, bilă şi scrisă a Stra], .,., 
or ŞI numaI al or, este a ServICIUl, pletlturl dm fOI de porumb texhle S raJereasca precum ,1 - - v H t 1"" 

Social. • papură şi răchită Iar fern'eile să mărul de ordine şi initialele ~anz~rei ~a se Iva A rde rage se va pedepsi cu. înt . 
D. prof. 1), Gusti, preşedintele a- se ocupe de: gospodărie bucătărie şcoalei. II r~vde u, n ~a~ut ricl

an 
vor dela 1-$ auJ, amend! La 1 

t" 't .. . . 'U· t .. d l' e pnn e cumpara o or pen-
~ets. ei x m.sti util, o~ b'cU achvItate şi e,anli~e, l~crări de Rlână: îm- h Irec orn te Şdc.o 1 V?t~. v ;<:-, Iru ecuson, pafta sau insig- 20.000-100.000 şi cu 
In Ins" ŞI cu mare IU Ire pefJ!ru tol pietIt (CiOrapI flanele mănuşi pen- ~ ea ca ace~ e lSPOZl 11 Rd I văi • h d' ~ alv d 1 1 5 I ă " . ' f' t t ~ t t 1 d na, s cumpere Ş etic eta lCp,on a e a -
ce este p ug resc, a elaborat un vast tru soldati), cusut ŞI ţesut etc. Dea- le respec It e In o uel t' t" 
rlan de lucru, pe care tI pune il1- >;emeni iniţiativele sunt lăsate libe- profesori. să 10 ia_drept nO"-I"au onza • 
tregime în aplicare, prin Servicbl re, pentru satisfacerea tuturor ne-I mc călăuzitoare ale activită- Eticheta "autorizat" se e~:m 
Social. "oilor locale. 1 tii lor în şcoală. Directorii I se pe confeeţiuni şi ea întră 

!Jupă o campanie da lucru siste- In instrucţiunile de organizare vor pune tn vedere profeso- 1 in preţul eonfeeţiunei. 
mItIC p~să la. punct, .dar care nu a trimise de către SeTviciul Social, l'ilor c~ functiunea p~ care Paftalele şi nasturi! rupti, 

Familie 
Dumei u. 

P~ltut fi terminată dm cauza Cyc- tuturor căminelor culturale, sunt O exerCItă in stat le Impune procura1i prin Directia 00- Aflăm cd, 
ntmente!or .~nterna~i?naJe. ~('um ~n preYăzute şi indicatiunil~, in amă- oh.1ig'ati~ de. a p~!'ltra o . a!lu- mercială - se pot schimba scrie cd cea mai n!lmerOC~ 
pragul lernu, SerVICiul SOCial, prin tlunt, precum şi modalităţile reali- mItă atItudme ŞI în act1vlta- oricând 1 M t v

, St t '/' ue 
t'ăminele culturale a di<;pus orga- zării.. ',tea lor extraşcolară. Profe-. a one arIa a u- din Italia este tamil; R lUI •. ~ 
nizarea şC'lalelor ţărăneşti. ŞeziHOl'i!c noastre naţionale, dă-. filorul egte pr~tutinden.i pro- • (Apulien) care Qşteapl.' Dar 

Si pentru că astăzi condiţiunile ciIe care sunt frecventatp. cu atâta I fles.or. pe . acela condulta tre- Se reaminteşte spre ştinţă, 21-1ea copil, compusă ,d
m

, ~ 
sunt excepţionale, s'a dispus org.\- v v _ • 1 mIe sa fIe intotdeauna po- că arta 63 din legea pentru şi 6 fete Toti sănătoşI Şi ~ 
nizarea acestor şcoli, având ca pri- PI~;~re de catr; satenăl •. ~olr S~rvl I trivită, cu. functium:a sa. Di- organizarea şi functionarea Tate'tl ;amiliei este 111' n~ 
mă ţintă remedierea, pe cât e po- as e nu numai scurt ru un~plor, rectorli !'lI prOfeSOrIi trebuie Str v ", v.. v ă t

· ă .. 1 a]11 'farn prevede urma câştigă destul pentru ca: 
sibiI, a tuturor neajunsurilor. nopţi de iarnă, ci vor aduee un real s Ş le c< mml$l.teru le im- ' -

J ' 'ţ' "i colectl'''l·- nune ac E'ia!'\.l' răs.pun'dere a- toarele: t'nă familia, mai ales el 
Astfel, prin ŞI cu ajutorul comite- ŞI Slm It serVIClU - ntregci • 

1elor agricole săteşti, alE' corpului, tiţi. : tAt în scoală citt şi în afară "Oricine va fabrica Iau nu a uitai de ei cu oca::; 
I ele şcoală, desface articolele monopoU- sărbdtori. 
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