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• 1-'!;~ III "fr:!~:r~G:~:ş~~1h~a:f~oni1IC··lndemnul voluntarilor. Unirii 
abi, A fost .a1tcieDtă O singură I de a lupta pentru eonsoUda- mome al mvolburărlI pare să 
131 După minoritatea germand, po- re decurg drepturi de liberă des- dar decisivă INDICAŢIE, rea Unirii pria lapte ,1 prin Intunece bunul simţ al orien-
. pulaţiunea ungurif d~n România a lJoltare cultura/ti ,i economică, pre' pentru ca acest Neam, care propagandă şi a sustine prin tirii popoarelor şi pacea ca-

filcut cerere .~e rn~crler~ In .,Fr~n- cum fi datoria de a-şi e:xerci'a cu, s'a ridicat Inare numai prin exemple de patriotism, de or- re se instaura~e in lume cu 

e . l!lr, Renaşteru Natlonale , dovedind lcc./itale obligatiunile civice, a fost, propriile sale răzbateri eroi.. dJne ş~ de disvclpUnă, o luptă atâtea Jertfe. . 
pr,n aeea.ta ciJ. fnţe,'ege .d se rn- il su itiJ de altfel de Con resul e- I ee din cursul veacurilor - să care tinde sa ne aşeze nea· Cu un simţ divin al preve· 
tlldreze In marca mişcare ce va a- 1 Ş .." g. g se Inşirue cu un entuziasm mul alături de cele mai mari derii istorice, Măritul nostru 
şigura prosperitatea ţării. Ap/icdnd, nera! al mmorrUlt1lor, ce 11 a trnul /' de Dedescris iD Frontul care ale lumii". Rege ne·a poruncit să ne 
ee!e mai largi principii de toleruJl- (II 1930, va aduce Renaşterea Naţio- Străbătută de acelaş entu- strângem cu toUi, In front de 
NI ti protectie fată d!' minoriMt', Punctul de uedere al guvernului, Dală a Tirii. dasm patriotic care i~a de- neÎnfrântă putere, sub stea .. 

li R~mdnia ohtrne [n mod .fi:t'sc. COI~l român in acordurile pt!ntru inlra-I Ade~nnne tuturor, fări termi~at pe vOlunt?rl ~ă lup- gul iubirii de Patrie şi la 
lSI borarea ka~d a populatII:! mlnor/· 1"I'a minoritătilQr fn F, R. N" este e][C~pţle, devin din zi iD zi te erOIC pentru Unlr~ In vr~ i m~nca neprecupeţită I!entru 
e, ture. Ia adI/meu de rl!dresare ob- .• ~ . 11181 numeroase şi invăluUe muri de grea cum pană ,1 In unllea realizată prin sangele 

~tfască, d~'Cl In concordant~ cu ,păr~rtle a-, îD acea convingere şi bun momentul când se iveau zo-! mucenicilor Neamului. 
~i Acorilu/ aasla ClI mirtnrilălile, dfJptate de grupările Iflmorllare. simţ care na-a călăuzit pe rile unei infrăţirl a fratelui Indemn sfânt şi pildă Im

.est I)(,nstiiuic cea maÎ rhibzllitd politi- In ce prjpcşle spirItul illttlegător drumurile Istoriei. eu frate sub acelaş Domn - presionant de sublimă ne a .. 
l ed cu putiJl/ă şi singura care poa- ŞI pl'iclellcsc cu care glluerllul 11C- E simbolul din totdeauna Indemnul de azi al volunta.. dresează azi, tuturor, volun .. 

tr se! dea roade pozWVI!. de folos yhiază asupra intereselor pul/urale al forfei morale, a imensei j riIo!, fermecător şi reconfor- tarii Unirii - şi nu credem 
nt~ aMI minoriMlilor, clit şi tdrii fn·' , . ~ .' rezerve eroice care săIăslueş ~ lant, se cuviDe să tie rând că poale fi român care să ră" 
ltJr.llregi. t şrolar~ ŞI, ec~nomlce ~le cetătc~u- te in pieptul romAnului. 'I'oa" 1 de spirituală îndrumare a ti- mână in afara imperativulul 
, AI' d l '" 1 10/ mlilOrllarl, e tie ajuns să amUl· te adeziunlle masivele ada- neretului cara formează vii· impus de Ţara pentru care 
t ~ fi Icall act''' prl1lc.pll yenua el' .. 

) d~ protectie Il mmoritifţ"or, 9U""~~ tim actiunea Comisa1'l(llului g('ne- ziuni sunt de o semnificaţle

1
torul Patriei $~ al Neam~lnl. dat.?", suntem să D~ jer~bm, 

'. r.fle ţări (1.. "sigurlll Întotdeauna j'(ll al mfnoriliitilor şi declara/iUlli":

l 

de proporţii. Is_to~ce. Auv vorbIt dID p~ru~ca. is- ~ăra pIC de precupe!lre ŞI sub 
'al cu o largă ŞI omellewică Îr,tckgere. le receIlle ale d-lui Gr. Gafencu, In deosebi Insa vrem să tortca. 20,000 de buullon ai Indemnul eroic el afirmări, ca 
~o11:l;rrtatea rC/iDioasa, 1".,1'0IlaI'I'0 I ministrul afacl'rilol' e,-eterne care scoatem In e~den'ă o raliere I Un~rel - şi pentru nof impe in trecutul care a fost mare 
ii 1 cu/IIl/'(ltă şi ccollOn"că. ti popul ' 1 impresionanta, manifestată' rabvul trecutului Istoric DU I 't i i d şi 
'N 4ulol' lII111orftare, Sfatul romdtl na~ aNltâ/ld larga tolcra/l/d a Statului j zilele acestea in Clujul Ar- poate fi decAt piatră de un- Ş URI n vremur e pace 

fută de cetdtenii de altă limbă sau· dealului, a foşH1or voluntari ghiu in conştiin'a pe care o vremuri de tulburare. 
,tu'. a (;:rut in schImb din pClrtl'o mmo ., ~ ~ I 
in') rÎt,1!ilol' decdt 'ea/U(jte fatd de 011- relIgIe, dovedea ca fn ţara noastrd ardeleni, bănăţeni şi bucovl-: datorăm, azi mai mult decât Să ne inşlruim cu toţii in 
mi~'" IO'lln/ca rom(inea.>că şi col(llJ.orarc lmde românii sunt 80 la sută şi neni. Pentru românii tineri: ori când, inchinata, In per- "lupta pentru. consolidarea 

e pilduitor nu numai gestul II fecţiune, de sens şi dUh, SPi-

j
' Unirii" lupta- care tinde să 'eu majoritalea. Acea.~tJ politică·· fiinta lor' naţională este holăritoa- I J " 

Iflr' ,tile fn perfectă t~Ollcol'd(lntă CII i re, nimic nu impiedici1 mÎnoriid- voluntarilor eroi, el i.nsăşi! ritual: lYeamului, Patriei Ş ne aşeze neamul alături de 
d~ I rostirea, fixată In admlrabl- j TronulUI. , - . " 

, :tSPitllUI tratatdol' şi !cgilol' tâni. fi1e. "scl-şj Înalte prillirile spre ace- la naţiune de adeziune. Orizontul politic interna- cele mai marI ale lumii -
CI ture reCIHIDSt' flrirlclpiui pl'olediu- . .' A al I i A e t '1 r de 

le nii mi 'lăI'/' d··. /eaşi telwl comune, pe care le a- "Datoria fiecărui roman - j pon se ntunecă d n ce In s e porunca vremun o 
, '1' nOI" rar, III acol' Illsa cu . sună motiunea _ este astăzi! ce mai fngrijorător. FIrul de azi. v. d. 

(·inieresele superioare ale Statului re de atins Statul În cuprinsul cll-
, \ ,1' In cadrul năzuinţelor şi deSHo/ld ruia trăiesc la o laltlJ.", ~~gQ9'KKiKiKMUY,()800eeeQ~ •• U alil"~~ 

Pirii natiunel româmşli. Româl1ia este deci pe linia politi 

f~J, Estt foarie Imbucurăioare consta cei ei traditionale de protl!ctie Iar 
t il~ea ,ce se poate face acum, cd gă a minorităţilor etnice, - s'a a-

J lIt1norrttlţilr etnice, prin ,'ncadruj"ea 
tă I eordai minoritătii ungare şi dre-
t 
,; o,. In "Frontul Renaşterii Natia-

"Hai să dăm mână cu mână" 
1859 1939 ~ U

f
! Ta'le", departe de a auca tendinte piui de a avea o organizare pro-

lUI trntrifugale, dovedesc că .mnt ga- prie cultl1rald şi economică, prin 
r, to să-şi îndeplinească tOllle Îndafo- intrarea În F. Il. N. şi polrivit spi 24 Ianuarie 1859 - 24 la-I un testament, O sCl'isoare Moldovei cu Muntenia, hora 
11 ~r" '. . 'Regulamentului ,lmarie 1939". sfântă, un legământ de tran Unil'ii este jucată de 19 mi-
,\lr~ ITI e ClIJlce pe care le al1 fald de ritulUI. respectIV. Cuza Vodă __ Regele Ca- smis din generaţie in gene- ,Hoane de români, eari şi-a.u 
'ca': Siilt, conlucrând la rntdrirca lui şi 1- Statul ndddjduiild din partea mi rol II. raţie, până. în vecii vecilor. I dat mâna, astfel cum cerea 
~nrr III prosperitatea tdl'li fnll'cgi, .4,cea li norităţilor. Încredere şi lealitate Şi, din întâlnirea ace8tor Pf'ntru acest legământ, I cântecul: cântecul destinului 
II 'f~Iă conceptie aSllpra prillcipiului cetătcneascd pentru bun.! slare ob- două date, recapitulăm o in I pentru intacta lui păstrare, Neamului nostru, 

~ctJde Pl'otectip a miMriMtllnr din ca- şleascd. ~râe~~ă si::::~~~icaWi~n~a d;i~i~~ I :~OI~~;u~in;;~ti-,- ~~a~,~ f~~~~! ! F88Ior~tlf!Care~a"~I-n"''''s-e..u''''''''IYe~l-Buam 
aU'l~~ dată, comemorarea Umrll o pagmă de lstoi'le mare cu 

ltl 'e~S';','T01 arma Inlantcrlcl (st( sortita 11oldovei cu Munteni~, capă-' sâng~le a opt sute de mii de a deuenll o problema d8 , u tă anul acesta, un talc deo- osta,,;,], • a I 
sebit şi o strălucire birui- Astăzi, calendarul şi mare ImportaDI pen ru 

~~f 56 ramlnil ft!!lnu bătiillllor to~~e~t optzeci de ani de a- ma;)~l~~l! i~l~~i\ n~a)e~~~~~~~ guvernul Slale:or Uoll8 
de :.BERLIN, Se anunţă că euns- carele blindate n'au interve- tunci." că s'au Implinit opt decenii A.m.iralal Lemay, in faţa co-

reutui scriitol' ml'll'ta I ne n)'t Dl'cl'odată fn massă. Tre- Cât zbucium, în tot acest dela Unirea de sub Cuza I mtetului naval al camerei 
a~ r, co o timp câte eforturi ale inain- Vodă. 

,Vi1ul Gelander, a ţinut la Bre- buie constatat că pe de altă Itaşil~r, câte jertfel 1939, este anul, cal'e _ a- reprezentantelor, _sustinind 
II !lnen O eonferintă In care a parte, carele blindate grele, Din goana trecută a dere- ducându-ne aminte de toate. necesitatea fortificarU insu
:(':~I\tat lectia ce se desprinde, Inzestrate cu tunuri, s'au &_ 1 niHor, exemplul de supremă aceste jertfe ale inainta~i1or 'lei Guam, a refuzat să decla· 
f\dln războiul spaniol. t rătat superioare carelor u- abnegaţie ale atâtor genel'a- - este, nu mai puţin, anull re dacă aceasta va putea ser 
cler. "Surpriza _ spune confe- şoare cu mitraliere, Războ- ţii de români, consumate In ,în care Unirea tuturor romA vi ca bază de ofensIvă, dar ft 

el~~rentiarul _ a fost eonstata- iul din Spania a demonstrat flacăra sacrificiului şi al U-j nilor a fost sfinţită - dato- j Insistat asupra faptului ci 
I l lea ă nei supreme iubiri de ţară, .rită Majestăţii Sale. Regelui le v ute onsUlui o Im-
e.1r. C in războiul din Spa-' greutatea de a suplini lipsa se ridică in fata noastră, in ~ Carol II. _ de o Ul1lre suBe-: a a p~ a c 

Il' .~Ha carele blindate dela care de efective prin marea mo- toată frumuseţea lui. Itf?USCă desăvârşită. Tezaurul portanta pozitie pentru no
;tr~e aştepta, după războiUl bilitate a formatiunilor şi Acel refren, aflat tot tim- I transmis de Cuza Vodă a I ta americană, cind aceasta 
ld ~endial lupr' x-b' 'd't tI: pul pe buzele acestor gene-, fost înălţat şi crescut in ft'u Iva trebui să Iacă fată" .ven~ 
d.!.u' t,. lmarea rtU< 0- prm rapI 1 a ea manevre or'lratii trecute: "Hai să dăm museţe de sufletul şi de dl'a- 10a1, unor atacuri impotriva 
~~l de POZIţie, n'au avut a- In sfârşit lecţia spaniolă este mână cu !llână!", era mai go~tea de ţară a Suveranu- punctelor sensibile ale State 
.' t efect. Este adevărat eă că infanteria continuă să. mult, decat un postulat al lUI. I Unit t FUpi 

11 \J,l O. I " Imomentului mai mult decât i Astăzi când s'au implinit· or ~ cum sun ne-l pera\luml. din Spania, rllmAnii regina bătăliil.,..". un vers pus pe muzică: era şi optzeci de an; dela Unirea, le. 
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MAXIME I Serbarea Pomului de CrăcIQI~ 
1 Fă, mai bînc, 7.tTC Inutile polltcţj, la regimentul de gardă 6 ~O 

BUCUREŞTI. - 1. P. S. S. rif Con.~i/iului, C~nsi,lierii Regali şi <lldt o mojol'ie net!csară. Mihai VI teazul" II]· 
Patriarhul Miron Cristea, ! nH'lllbrll londa/on al Frontlliui HI'-! (Victor Eftimiu) " 
preşedintele consiUului de 1 naşi/'rU Nationale, I Vineri ti Ianuarie 19;{9. la orcle prntru noi, Prin Inalta grije ~ 

I 
. ;...; Il eumprll'ati uimic ucfo- 15, a avut ]oc in pI'Cz~n\H Majes- Majestlitci Voastre, bratele udnjoou'ntu1 : 

miniştrii, înlemeindu-se pe ., I " . . . ~ __ SOl'wtatea l'omână de oSltOl, sub pretex.t că-i iel- tă\ii Sale l{egclui şi a Mărici Sale aii' ostaşilor au prins a mdnui arin r~ 
dispoZIţiile art. 13 din regu-. y. '. . tin. Marelui Vocvod de Alba Iulia, in mc 1Ioi, mijloace noi, care le-a 1I\~lItea ~ 
lamentul legll de Inflin1are POPBIC~ 't,IJnrra\ll'ea 9.l'anJea- I (.lcfterson) localul l'egimentului' de gardă 6 rit rncrederea şi siguranta rn I/ÎI·de n~ 
Il "Frontului Rena"'terU Na- zf.. a .. u . ubilar de 10 ani d(' l' "Mibai Viterur;ul" tradilionala serba- tone. lt şi 

Of 1 i f t Ul1iş/ca intelepti/cI]' nu esti' de- I r 
Honale" a convocat co ... .,~llul: a., n 1ll1,a, ],I'a soc., care se va' '1 I 'd' re a pomului de Crăciun. Prin Inalta fndrumare a Ma, it~ ,... ___ . ta ar a pc ('are CI o au ea-şI " . , 
8uperior naţional al F. R. fi \~ne i~ zIUa dt! 28 Ianuare ',' (1!;('/ll1de nelinistea fu I/lima lor. 1 La această serbare. au luat parle, tllfel Voastre, cdmpunle de IIIS!rlUltie C 

1,.3~ Inceperea la orele 21 in afară de toţi ofiţerii regimelltelor tw au Î1lceput si! rdsune necontell,Uesc 
N. care a ţinut şedinţă în sa I "'. " i (La Hoehcfoucauld) de gardă ti "Mihni Viteazul", pio-, (le bubuitul proectile!or şi de sb4r~ului". 
la de şedin1e a SeBatul~I.; 88 la "Krispin" strada Emine, , , .. ' d '1 u,a Ilo t b 1 1 I bră nien e gardă şi de gardă călare" n/lilul motoare or. "manl 
Alt :,>tU. Muzică de primul rang, a e o 1 ('! Vlll a um " ~ u ua parte, in afară de' bufet asortat ~1I P' tu' ~ I toate se vindecă la soare. ' in fiunte cu comandantii lor, d-oii:: :tparatc noi au schimbat aspecl~ ~ccs 
membrii consiliului consilie re 1'1 JUO 1 '}) "b l't Gen. ,N,' Ciupercă, ministrul Apără- 'c(impului de exercitIU şi Uft spi~ COn! 

rit regau şi membrii fonda. l' .. tH'U I'S {C rumuse~ 1'11 atlOna e, gen. au eo orcscu, 110,1 aruma ac lUI a ea lecurUla. ,rgan , Ih l'at<, ('0 l f I \ lOve1 napo) an) .. N' 1 P 1 'f d . . v t"t tI' 11 • • 

I (e, căs~Uorie americană, roa- Apa l'ste pentru pi.l'Ie. ccea ce e min.ish.'u.l :\enllui ~i ~arinci,' gen. I i\.sMzi, ochii -'iecdr~i romdn Pt~ lua 
torl ai F. R. N~ tă americană, bătăi de con~' ~l('rlll pentnl plămâm. Jlaslcvlcl. Inspcctor general de ar-; t't'.~C CII mdndne .echlpamentul mtpuL 

f<>tti' "Da ns ~ (Fonssagrivcs) mată, gen, Argrşcanu, comandantul clan al ~oldaltllUl nostru. InJtă : 
Preşedinţia Consiliului Şt serpentme. pa- . ., I cOl'pului II armatfi. I Prefacerea internă, unitll cu crl'rezin 
de M t olştrl comunicA: fu'i'n zori. Soare1~ pnvll1cl prIn frreastra ta, M. S. Hegele fi sosit insoţit de şterea prestigiului Patriei noa'!l1ollsec, 

1. P. S. S. Patriarhul, Preşedin-. • I să nu ~rcă: .,fald un lelleş. care d·nii gen. aclj, Mihail, şeful casei: pestI' hotare, constitue pentru not trcb 
tele Consiliului de Miniştri, fnle- 1 .'iunia rfallsanlă a AS(){"Îalieii dC'arme . . I militare şi lt. col. MihăiHiscu, adju-; o~/aşii Majestdtii Voastre, o lectl! 
meindu-se pe dispoziliunile art. 13 P"ole.~orilor Secundari, Sdmbdlă. (Franklm) I talil regal. I un îndemn şi o mândrie Iărif mtt

l88li 

dlf1. regulamenlul legii pentru fn- :/8 Ianuarie, ora 10 seara. Facem adeseori vanitate COl'ul I'l'gimentului a executat in gini: IA 
fiintarea "Fronlului Renaşterii Na- \ _ SIwte1j a<le talCl. d ~ I I din pasiuni chiar din cele fata pOl1lului de Crăciun, ~i a "Ste.! LECŢIE. prin exemplul, prin )II 

IOna c, a convocat pentru ZIUa de' . t d . . . mai crlminale~' invidia ~lnsă 1 et apnme c h.'va co In {' ŞI can- nel'ea neprecupet r u a In regel enu, t
. 1 . I I y P OG 111 na, alt '1 '" ' â l' d . , 'I.IL • t ' 

Q' 1 '1 39 l' .. saa Il ansan/d a ASOCiatII" Pro<- ' i ,; ,. M' lxţ" ,,' IrI' 
,Ltj a~uarre .9. ora 6, ConSiliul ~.,' ieste O pasiune sfioasă şi rU_l lce. . , :gll a .a]esu Il yoas,.~. n SIIJ~ 
Supcn.~r Na!lOnal al ""rontului Re- ffso/ilor Secundari. I şinoasă, pe care nu indră1:- . ApOI d. col. N. Dlac~nescu., CD: 5{'Umpel noastre Romdnui , .vi%l 
naş/erll Nat zona le. '1 C it' t d 1 I neşti 111c~odată s'o mărturl- I mandantul l'cg. de garda 6 "MihaI: INDEM~. prrn sfatul /0 U/llI~ Bol 
Ş d

' . ' ro orla pen ru o III n! 1 \"t 1'" x f ./ t I :- Inlele .~e vor. 11111' În sa/a dc MOS O" seşti. 1 '~cazu , a ţmut urm .. toarea cu- tuturor e orlur~ 01', pen ru a rea,l:4e pl 
şedlnte a Sena/ulUI. !" K ~ lTZ, Arad, I (La Rocbefoucauid vantare: ! r.1l un ceas mOI de vrr.me rnlrorm~azet~ 

Vor lua parte tn afarit de mem- 1 Il~e ~returt de concurenţă ( A 1, in toote ilirectiile: garlllllie fald tndo~ 
~ "fuD IU«:ft d-IOI (el. N. orice su/'prizd: găm 

IncuDoştiinţare 
Ia eeDtra tuturor svonarlIor circlilate, 

CamDactoria Alexandru Mihailoviciu 
4.rad, Palatul Cultural. Telefon 24:69 

Aduce la cunoştitntil Onoratel s~le dientele, 
Institutii, Intreprinderi, fabrici, comercianti, par
ticularI, etc., Că toate lucrările precum şi intreg 
atellerul, vor functiona şi pe Dlai departe, în cele 
mal bune conditiuni de până acum. Onorata clien
tell este rugată a ne da sprijinul şi mal departe 

Conducătar ir. Alex. Mihailovieiu. 
expert In această branşd 

DIAtoOes(U, (omondonCul MA:ol DWE, cd Majestatea Voastiuncl 
Lectie Retl.mentulol de (jft~,lIa ati redat IIrmalei slreliucirea de. I 

- Să-ti ajut la leclii Nicll$Or? •• • ,nmut ViteAZUl dinÎoară şi tendinta a lace din .o·V] 

I 
- Nu, cd a spus pP'ofesorul .~d i Majestate, instrument de ordine şi cuvânt ,.Ina 

{ac eu singlll' toate p,.eşclilt'. 1 Mările VOCl!od de Alba Iu/i(l, : ţJ{lrllntie in mersul evenimet1te!or~tf. 
Precaut ," Pl'inos de recunoştinţd (lepun la ' In pragul (Inllllli 19:19 urarea :laetul 

" piCÎ,ourele Majestăţii Voastre, ostaşii ft.c1I/:'g(l~ cste acra curatd, simM AI 

Medlcl~/: EI, prepa~dtu~ me!l cel I rt'grmclIldol' de gardd "Mihai Vi- dc soldaţi c/euolati pând la sacr1 
11011 Ci' tI .'-a;n preSC!'ls, tI-a a1 utat'! I h'azul", gardii calare şi, pionierii de CÎU, Este oferta neprecupctită a J 

r.lwntul. r ~arte bllle., I gCl1'd(l, pCJltru murea crnste [II' carI' I flele/or 110asfre deschisc, a Intn} 
, Me~lcul: Ml1Iunat. Aluncl o să-I: /('·0 faceti astilzi, oprindu-"ii o ell- I puteri de mUllcă. pellll'l1 a ne (J~ 
IGU ŞI CII, surd,. de ac~"aş boaUi ca I pc'! in mij!oclI! lor. I d I I l' SIIS tol men'u fnc~' , d t I lIee o ma , 
ŞI - a. ' Legămdnt de neţărmurită draglls-\ te. pe calea luminoasă pe care, r~ 
EntuzlaslD /,' şi ~e ~!lI'a!ă 8i/~tirc, reilloim ill jo/atra Voas/rei () Ir(l.~(lli. In (r. 

Ilt'casta ZI de ncwlat, pentru noi 1 lea noaslrit. totdeauna cel din MI 
- Fata mi·a moştenit vocea! osta~ii Maje~M!ii Voastre. ! MHjC~/(flc. M(l,.ia Ta, .ee 
-' 0, cc bine trebuie sd vl1 parii Cal(1 mtimlne ne .~tăpâneşte ns- Odi/lioarll mogii, căIău::iţi 1 

(·ti lI'ali scăpat de ea... ta' . d d" . ZI, I'a,n , C1'P Inc"lO,şi traditiPi :~II- s/C(1ua !umÎnoasit au depus /Il, 
OrA de Istorfe gustulUI Voslrrr pel/'llltc, Fel'dlll(/nd c!()(lf'cle copilului ItOU mlscut, d'l'a d 

Intregitorl/l, încheiati cu noi 1111 o/Jl riie lor wnile, rm/)crechinle cu tiP' le 

G
• A t.. Profesorul: Cine era taldl lui Ca- el D 

rl pa. 10, p~. s ... 1 u. r I ,. 1IO;~I:~lI~-I~:;'OI al IV-lea, P~Şi~~~~;I~ai Ş~o;:r~:Ii;! ;:~;~~ t~~', ~~:;;:;:, IICSII'ămntatii. în i~Mnda Dlf: I , 
Oaza DJ'a et it S lia a e t -d'" llui an, cu .zori altit de. fl'nmoll.~c II Astfl:d, osla,sii I'l'gimcntelor cea 

< n. 1 a t, ar, OI ru za ul mel plOpagarea gnpel. Pl'o!es(J/'IJI: BiIle. Dar talăI lui I 
populatie de circa 1250 locuitori. I Străduinţele au fost zadarnice: trei! Francisc l-iu cine era? pentru Pal1'1a noastră ŞI mai (//e~ i !/(Jf(Uf ,.Millai Vi/I'IWII", garrlfi, • 8 
Cei mai mulţi din ei sunt vechi, zile mai târziu intreaga oază p"_ I pentru sC,lImpa Voastrt'l a,.,7Iol,1. <,' Inr'/:, .~, i Ilionird de .nal'dd. ciffilu;!veDi 

a Elt'pu/: Francisc zero, 1 
sclavi cari s'au consacrat agdcul-I rea moartă. Cei cari el"au atinşi ng~dulliî s(1 ne fie toată (/cr(/~W : dc IItea/1II f'c/tnşfrr<'l noastre:,~ să 
turei şi horticulturii. Restul, de ori- i sufereau in casele lor, cei cari erau Succes ImclIne: f'/(JI!!lcI $(1 II' (lconlnli J/1o/l(/ 1~~văJ 
gină mai bună, nu lucreazli pămân. i încă sănătoşi - cu capul suh ,bur- D '/ d / .lla/es/ale, 'r1r:il't, II "Injl',~I(ltt'i Vom;/,'e, fJl"', 1 
t 1 

' ă 1 SI' ' I - l' ce 1lI ap mI a cu alâla en- li " ' "d /' , ./ I ~a e. 
11 ŞI se ocup cu comerţu. e, nus"-unle lor aşteptau boala şi Pl'O- 1'" ? n obl('('!U c/'cşlinesr de tll'Jlll1il. ,1I!1iI Cplflli' (/ /Jlf'IDW'C umili, 1 

• I , ,1.IaSn!. 1 'f ,.ee 
găsesc la DJanet plantaţii de pal- I fitau de ocazie pentru a se odihni, lAt 1" .• 1 ~ adună de ziua "Naşterei Domrllllfli" tii!/'. ,."()i'(r/n,. (lI [fân< !Il'! OI' or, 
.. . b 1'" v I -- li 0/'11 lin! un o/,eal(, o sumd d' I ...... I 

nnen, can um resc lveZI ŞI gra- I Când epidemia se apropia spre I J b . '."'" al'bd pc t,oli bu.nii c.reşt.ini în /'urul 11a- ,/"I,Ie., Îl,ll,,/.{·/ik I'IP .c)'(' 11l./n nCC I't~-
,... • I • I I~ an.: aş /lI'ca ('U pl ('sa ,,(1 -dmăru excepţIOnal de productlve: srârşlt, s'a constatat că a făcut 00 1, • eărel cdmlllultn, 'le bogat, fie să-! /(/, Il' l:hWHI,. ;lflf}('s/ăţel Voast

r
'. ă 

can indostulează cu prisosinţă ne- de victime, cari au murit de com- I '" rac, Acolo se cleapiini1 cele pell'e- \ CIP sÎţ/w'(I/I!u (j('c~lrri "ii/or mi)eri: . I SIIC( ('S. 

voile populaţiei. Deoarece Djanet i plica\ii. Din cifra modestă ·a popu-I, . _, ," eule in cursul vechiului an şi se flt- : pl' CM'I'-' Jll'c!Jlltili :i dl' d. dlr.zba 
nu este ~n centru comercial şi n~ Ilaliei, această cifl'li reprezinlll. un ~ AHŞ~VIA. ~e anunt~t ca nn săi/eazd sperante de viitor. \ Il/a/III Vns/nI dc pIlp·intr. sMnku. 
Ull târg Important, caravanele carl· proccnt cxtraordinar de ridicat. !mcendlU a dIstrus tlzmele de As~t'lzi. strdnşi fn jurul Majeslă- I şi din cil,rrel1trrl ()rn~Il!li dl' slat," 
circulă din S~l~an spre. Tripolitania Rezultatul acestei hecatombe se !produse metalurgice "Svoj- tCI \oastre, ce~em Inalta.îngăduil'e, I Irzgărlml sd ne fu! IIrarea cr'. a 
se opresc alCI rare?n. Contactul explică prin faptul că gripa, foarte dala" dela Minskmazowieki. de a depdna firul Gnul!u trecut şi nemcii: ,ea 
r~tstrâns DC~ lume da dm alarii a f!:.IVirUlentă chiar in climatul tempe· Pagubele trec de 40 de a fnchega urarea pentru OIl!1/ "Intru multi ani, SU'ipolle!" ~ără 
TI oaza lanet e un mare num,1I l'at, Mntue cu şi mai mare furie . mii ce vine. i Să t,.ăiti .• lfl7jcshlk! St'1 trd::îce ~ 
de boli, şansele de contaminare a-I 1n ţările calde. Ce facem In Euro- zloţI. Anul 19B5 a fost un an rodnic Mă~'ill .'In Marcll' Voc!lod de~ştt 
proape ne existând tn mod practic. pa pentru a ne proteja contra a-~QOQQ~~ Iir/w! /~i ~ 
Din această cauz~, populaţiA ei este c{'stui flagel? ~~ In PNi· nrp.icri/Oarl' să fie 1li:~ n 
mai totdeauna deplin sAnătoasA, în- Singurul remediu care are o ac- O tăietură de presă tia. ('(1 şi opera ei! r' E 
să - din lipsa de obicinuintă, - tiune pl'ofilactică aproape specific1i, (erale putt'micc). pUti~ 
oferă epidemiilor o rezistentă mi- e chinina. Numeroşi savanţi i-au Ce este lin ziar şi care este uti- t ceastă tăietură de presă şi-a - .1osfI 
Rimă. recunoscut proprietăţile in cur'Sul li_t~tea lui ştie azi şi. un copil. O i imediat paşaportul şi ~ PI('ca:c~~ Răspunsul Male~!a"lr, 

A fost deajuns ca un călător ve- ultimilor ani. tale~~I'~ de p .. es~, decl un fragment I Cehoslovacin. Este evident, că gra- Sale RegelUI 'l1lO1 
n~nd din Rhât, şi, care era gripat Pentru a "ă feri de gripll in iar- de Zlal sau reVIstă, ,are pcntru un ţie sistemului modern de documen Domnule Comandant. pll 
sa poposească intr o noapte la Dja- . l' "] conducăt?1' de inst~tu, tie publică I tare la care a recurs acest ne-' i 
net, pentru ca un mare număr din' nu care vme, uaţi pur Şl sllnp ti sau particulară o utIlitate tot atât II gustol' ingenios, el va fi primul ca- lubl1i Camarazi, ! ace 
populaţie sli fie atins de aceastl zilnic, in timpul lunilor ameninţă- de mare ca aceia a ziarului zilnic r~ va pulen 'Introd . 'd Cum foarte frumos a·~ .... ...... 

'} . ă d 20 30 ' ' , < uce movaţl3 c- i tit b C vei c ... -
boalll Medicul militar al garnizoa- toare o cantitate ZI mc e -, Exempllli de mai jos, autentic va I la E1'I1o 51' V'" trage fI' t ro, n ,sor area ra UD I '1 "o oase n me- t b d '1' U 
nei a recurs la toate mijloacele pen de centigl'ame de chininit (9) demonstra oricui adevărul cuprins seria sa depe ur it' . es e O ser are e fanu le. 

in această afirmaţie. ţii Dar chiar da~ ace~ el mv;n-; tocmai fiindcă este o sert 
en negustor de fructe din Bmo il ttl~ile de p;csă su~t nUt"t °date, t [e- Ire de familie, ţin, în tied 
d 

. " a a e Impar an 5' t - .. iti 
a cscopent un mijloc de a COll- 'tante intelectualul d I ' O pe rec macar" " l' care se ocu- r A • OI 1 tii 
sen'a la infinit fructele acoperin- nwntează prin mijlocirea lor e tot- ; c Ipe In ml) ocu os 
dll-Ie cu o ceară specială. Născoci- deauna mai pregătit în lupta grea l' Mei:, " J 
rea această menită să revolulione- pcntl'U existen\ă decât cel care se C~ci, Eu am aceasta SE 
ze comel'lul de fructe Întrucât ea !fIsă condus de rutină. I cep1Ie, - şi spe~ că ~ ali', 
nu u permite să avem 'in orice De altfel azi f' , ,1 acei, cari poarta haIna 01_ 

, ' '. gra\1C agentiei I şea c Y ~ t es' 
auohmp toate fructele, a apărut Serviciul Gazetelor" d' B I s a, - ca arma a 
iutl"un mic ziar cehoslovac scris ~eşti 1 str Sf Con I t' m24 (. uCI u- t mare familie, o familie ~~ 
• ' . " s an m te cI' t b 1 v b v sillf 
111 hmba g~rmană. Un comerciant 316.15) oricine poate fi documen~ I re re u e s~ ata u!' ~ 

I de fructe dm Basarabia, abonat la tat asupra oricărei problel 1 f i s?-flet, un !ungur gand I 
"Serviciu] Gazetelor", care-i PI'OCU- tu\ia face i robe . ne. nS.l I SIngură dragoste, acet' 

Film minunat, care ne arată Rusia dinainte dQ rAzboi. GABY l'ă sub formă de tăieturi de presă aŞ' p gra~Ulte la pn-! Patrie, pe care suntelJl t 
MORLAY şI JEAN JONNEL marele artist romAn 80cietar la tot ce . f 1 . m cer.ere ŞI serveşte Şl alte docu- mati în timpuri grele S'i&teU 

Comedia fraDcezi. se s~l'le asupra ru~te OI' Şi rnentăn decât acelea prin HÎieturi pV v A-I glratuij 
~~ la comerţulul de fructe, pflmind a- de presli. .aram pana a supre~ '=-0 

cnHciu. (ContlOU, 

I 

Journal Fox. 5, 7.15, 9.15 

"Scala" Arad CinematOgraful Filmelor mari &flef~~ 
__ o _ • & dl 

Azi ultima oră.: Iilmul colosal al lui Loretta Young 

Patru bărbati Si un iurământ 
Sâmbătă pentru prima oară: 

"NoP11 albe din Set-pefcrsbourt!" 

t . b 



3$lnecă, 29 Ianuarie 1939 FRONTUL DE VEST 
......... 

~onstituirea oruanelor Tinerele energii ale ţării, 
directoare ale F. R. N. la sate 

~Iul Renaşterii Nalionale" a Inuma! critcriului corporatist, care I gelescu, Ion Rujoi, Milita Constan- - la zlaa de 18 Ianuarie, .'a .U8 In aplle .... 
,În faza organizării efective. I stă la baza întregei alcătuiri ac-! tilleseu, Gl"igore Gafencu, Giugurlu, Legea Serviciului Sanitar -

:'tea Sa Regele a semnat De- I tunle a Statului nostru, ci mai ales l' SaVlt, Victor SIăvescu şi Viorel Ti
'iI,de numirea membrilor in Di-I să exprime cu exactitudine capaci- lea, ~!raIă imedial spiritul impar-

ft şi Consiliul Superior Na- tătile noastre de muncă şi creatie, ţial şi adimc n~telegător, care a 

Neintelegerile, cari - sub trecu- .1crsle rchipe, alcăluind tot atd~ 

lele regimuri - au existat 101- leI! stoluri de avdnluri noui şi de 
dcauna ÎIItre sat şi oraş au izvorit, lumiml, sunt alcătuite din tot ce 
desigur, dill insulicien/a cunoaşterii are tara mai proaspăt ŞI mai dn
reciproce, Cei ce se recunosc trmei- ! illil'resat, ca pregălil'c intelectuală, 
nie, IIU se poate să nu se îllteleagă'1 Cot la col, absolventi de ambe 

ie·. 1 cli/flc Na/iunei, prezidat operntiunea alegerii, 
1111 că aceslt' două orgall4" i Fără îndoială, că felul in care au Dar prezenta acestor străluciţi 
e~lesc centrul de direcţie ale fost alcătuite aceste organc de con- I hărbaţi în orgarH'le df\ conducere 
~l ~ i", Directoratul este orga- 'ducere împlineşte in mod ~trălucit I ale Frontului mai dovedeşte ceY3, 
ţ;anent de conducere - exe : impl:~·ati ... ul st'_l_ec\iulli,i, şi . al, perti- "Este all~lllle soli~aritatea ,pr~~u? lor intel_ege,re~ ~ ce este alteelJa, SI'.1'/' ~i, lh~iversildtilor şi ai şcoli

decat chew IUb,ru, poarta care se Ilor ŞI IIIsiltutelor superioare sau 
deschide spre Imperiul armonici şi 1 speciale au pornit spre lumea sate
spre pacea socială? 101' intr'un- impulIIllor marş, menit 

ctţ ~cestei organizatii politice i II( lltl~- Oamenu numIţi in. lIlaltel~ da" organl~ă Il ~htclor, natl~?11 1I~ 
,i~ Consiliul Superior 'Naţional, Iloeul'l ~e ră~pundel'c ale ,F.rOl~lulu~ sluJh(1 lloml?r ~de?hlrl politice ~l 

"rganul delib~rativ - acela sun,t ,CCI_ m~l repreze~tahvl. ŞI cel m~rale romaneştJ, Este,,)egătura VIe 
pr\ lua hQI~rîrih' ele durată ale I m~1 ,l~dlcatl. să in,fătlşeze .m, fala eXistentă între cat~gorJJle pr~ducă
rn.vui. Ele sunt expresia cea opmlel publice, oghnda verldlcă a toare ale Neamulut nostru ŞI con· 
~tă a :lcestui corp politic Cll- fortelo~ vii ale natiu~ei mun,cito~~ şt~in\a celor ce-,J rc?relil~tă cu ade

crl,rtzintli solidaritatea Natiei. re. DIIl toate straturIle sOCIetă11I val'at, că numai prlll lUJIJ'(' 'ie poa

111fiill/dndu-se de că/l'c actuahl' l' _____________ 11 
regim, Serviciul Social la sute, ni 

SI' pare ~ă probl~ma Îlll,ătllră:ii ne- Rente 81 EleCle 
fntdegerllor, car! OII e:rls/at, 111 tre-

:slll,onserintă. membrii acestor noastre au fost al('~i acei pioneri de t~ r('aliza ('C. durabil. 
not trebuiau să corespundă nu VlIloare, c:lre au marcat fn fiec:ue Astăzi sunt('m în fala probci eloc
cti! domeniu de actiyitate un pas mai vmte a unită\ii elitelor Neamului, 
M'~ inainte, Au fost scoşi la suprafata adică a insăş. forţei de solidaritate 

cut, intre Id~all şi orăş~'a~: ~ pe Banurl de Impozite 
drumul cel sIgur al deflnltwel re- J 

,.' - torii autentlt'i ai vie\i~ româneşti. manifestaţiunilc lui cele mai ridi-

::olvări ; 

Rostul acestui Serviciu Sodal. co- ! 
rt> s·a pus in aplicare a~um câteva 
zile, adic<1 la 18 lcmual'ie, eslI" dc a 

pentru plata impozi· 
tului şi pământUlui for
ţat. pentru Asigurare 
Socială la Î! vietii publice cl·eatorii şi înfăptui- şi coeziune a popol'ului nostru în 

.. "" I Z provoca o inlerpiltrundcre - o aşa 
M Este suficient să obscrvăm db;er- I eate de "iata. Pilda a fost dată de Banca 6 o I d S C hm I dl numită .,Ein{iihlunri". eflm SpllnP fi-
uM. sele nume luate in categoriile in- i cei mai buni fii ai tării. Este ma- 10$01ia grrmană _ Între ,~!Ifldlll 

pruli Victor Berceanu dustriei. intelectualităţii sau agri,!, mentul carc ficcarr să se pătI'uIH1ă '1·' I 1 1 A RAD • 
.. B ld • 1'" t .. 1 nici .. ~n,,! U1 ŞI re a 01·0$11.111, ..." lir~ O nr n au acu .,.. cdturu, pentru a ne da seama de I de adevănl1 nou car(' cllrmueste 1 lă' t Ilt d 

rt 
eli dmini t ' fă tiI' SI tiR • . ii i li ,., ' 1 I t CPI1S itI erp run ere JIU sr: Str. Eminescu No, .. aleac pa e n

t 
a S la- o~er~ nlba.re ?c s a cu n se~slu II ~_a ,u ornan ş: ~, ~H ~(' ~pnJlIlu l' p'IO//' realiza mai ideal de(~ât prin" •• _________ .. __ _ 

"ir~etei noas re, nerepre-, tnerll o lechve a reprezentanti or I uezmteresat operll nallOllalt', care ' f ~ d 1 1 .:< d ,. I 
ni II 

!
' , , . III u_area e l' emen c oruş IICŞ I " d y. f' ă 'tă 

d Ud.o ÎD ci O ca tate. naţIei. In fIecare sector de repre-I să IIlchpagă astăzi. i _ " ' i S(I o uca In casa lee rUJ ran. 

Ht rii tri t ' ă ' , St"·' '.' s 1-' tl11erf, lI/mUIate Şl cu tragere de '/"ell' d" s Iflet romdn"sc ,ăm pe ce o noş , zentarc eorpora lst a nallel, "om r .. nşl untll JI1 Jurul M, . ,Hege- ',' __ . 'v e < 1 ~ • 
2ldunci când se vor pre- gi';si cele mai frumoase figuri ale lni, aYlind in fruntea oastelor noa- 1f.l:nă, , w,'untlea :ll

d
ra/U1'M ' /ă" 1, Cămine culturale, cursuri şi şcoli 

't 1 tei .. 1 1·, N'" :lC~S (1 a os gan Il ales ţII '. 
!e t VEDSTUnuLme *: Ii~azde +1 mu~cll auto lplone. A d. M' i stre n1U~clt:arc dltelc atlUIlII, SI'ir Regelui (,flroi Il. Gând minu-! tflrăneştl. - taM cen~rele de renaş-
n ,.,- ,sa e atA NUJlle ca elre n rCI. Ircca ,\"om rf>UşI s .. dăm o valoare nouă I • d • It 'd d S' : tere, În care aceşti tl1leri - repre-

l1H ei C· C 'G' JIII, gan Ula, g(111 e. uvrr,ln , " 
It "Ana po ~&.. ,anCleo'O. azachu, helmegeanu, : fortelor şi capacilătiIor nOstre de " , 1 / ,: >< fi t ! <:!'nlând lam de mâine - vor aetl-

L. 1 Iii It" d" -1 R 1 I (1' Iare, (eopo J IVu, un su e ma-'. . 
onul e., no ·am rec ama 1\ 1ctor Iaman 1, Mihai a f>a. sau îdăptuirc Vom rcuşi în aC{'la~ timp , 't I . h 'b· '[ ~ /lG, PUMlld fot sulletullor toată mIII .. J-~ " " 1'· ." 1'1' ŞI o mm e arg compre ellSI 1 0_ ' 
'o ,.atu w,. Armand Călinescu, (,heorghe F on- I ă f d' R Il' bl d -1 1 "' d /' l' ' '

1

/(,0 lor. pcnruca fIltre sat şi oraş 
: "dminist ţi tel d Gl J b 1 1 I s acem 111 omallla un oc (' . res g"n, rare es l' e In.mşl o " , , 

11

J 
It. ra a gal:e or, .1Crmann. e e eanu, onescu- . t' .' il ' . I .ţă fie, de aZI (nmn/e. decdl mâinI 

, d 't ' ,-a· l ' J)1"e8 Iqloos creatie I1a" pus n 
cr:. NORD. VESTUL I Siseşti, Mih~il Şcrban, C, Sescio- nes rUllCllla, prll1 so 1 anlatea tll " ' .' , , Î/ltiTiSC trăteşte. 

j 
,~" v fl/:llCare de priceperea - mClodatd 

a . Clu I"fal\U, sau acelea ale d-lor: C, An- organIca ŞI {'"eZlunea su(leteasca, -' 't'l" ' d t' I I Meniri'Q aceasia a St'rviciu/ui So-"fsmrn I fi - ŞI l' excep IOna el'· , 
r~~~~~~~~ daruri de orqanizalor _ale ~Iui eial trebui~ cu de08cbir~ ~lbUn~-

C1e} 'v .. • 1 pro/. Dim, Gw:;ii, ş/'f de faimă cu-: td Ea eslr de prim ordin-

';~~rUDele ehl-neze sunl gala sa la ol°nslua I :;:),~'~~1~~I(~~!or~~I;:'::;eiO!~,9i~1 r:;1~ i CC::~I:r:~lt~'~ j;:~ai:7;/I~:aG d;o:~;,:~~:~ 
âi' I! I măsura. pi'l"sonahlal,i'. 'le mare d~-l rulm, SerPl elU 1111 , d, prof- ~I~. 

. .. S&:. Il - I E"mjsm, ,- rl-sa U ŞI lllceput sif trl-; r.USll, care era, deSigur. cel mOI :n-
, ~eclaratJlle lDareşalulul Clang-Kaf. V ek f cuie ,n ! milă pl'Îmelc echip" de tineri, de- I dical să durd la !mn sfârşit aefastd 

~a l sesIunea plenard a koumintaogului ! "o/ati Regc7ui şi Neamului, la tarif, I (ruda/ă initiativ(J Domneascd. 

de!.'. a deschis a cincea sesi-, parte, ea nu cunoaşte istoria 1 situaţia ~nternatională ~ove-I. 
U 'plenară a comitetului I Chinei şi cunoaşte rău noUe: deşte vomţa democratlilor ' 
Dlt' al koumltangului. Iforte ale naţiun11 .chineze, ide-a rezista la orice agresiu- tS ' a admis prin~ipiul ~on(:e-
,r cest prilej mareşalul 'născute prin revoluţie. jnett

_ 

'ă ",.,Kai-Shek a declarat 1 Prin urmare - a adăugat La u~mă. el a subliniat 1 dierii imediat a angaJ" atitor 
Iău::nllit momentul pentru I mareşalul - trebuie să ne I pierdenle Japonezilor, rezul- --
f:.~ să se pregătească de, consolidăm fortele morale, I tat ?l necesităţii. pentr.u .la-\ .0 intreprindere com~rcială I Curte de Casaţie, prin deci
l:,:~Vă, in vederea victori- i inlăturând orice ideie de! ponla de a degaJa malodta- I d~~ Ara~ a licentiat dlD ser- ~u~ea ~ nr. 1804-1937, a ho-
. ,81&. Mareşalul a inşlrat conciliere sau capltulare. l' tea efectivelor sale, pe câtă I VICiul sau pe un functionar. tarlt ca, fu~ctlonarul .care n. 

nI, 1 . v ' • ~ care nu sta prezentat la ser- se prezinta la ora fixată la 
lT ~e e pentru care, după, Trebuie să urmam calea dre-

l
, vreme intenţIona sa le2erve i . • h ,,~ d i serviciu, refusă prin aceasta 

• J tA, !. execu area servICIU u. n 8-'tirea lui Japonia ar fi' ptului şi a lusti~el cu atât 70 la sută din trupele sale I VlCIU la orele otante e n- t .. 1 i I 
§tT', il unei Inevitabile In-! mai multă incredere, CU cât contra Rusiei sovietice. ; treprindere. Angajatul con· cest caz, patronul este i.-
m'~lerl: QQQ~~~QQ~~~U I cediat, însă, s'a adresat jus- dTeptă1it fără preaviz să-I 

~~i~Z~OiQl este contrariu Desbaterile camerei franceze I tiţlei şi in recurs, Inalta concedieze imediat. 
utţcu sale continentale. I~~~~~ 
frl~a a eşuat in Încerca- PARIS' - Camera l maicu deoarece Italia a de- ... _ _ 
~e a siU China să capitu la continuat eri dimineată in nunţat acordurile Laval-Mu-: RelatIIle ungara-IUgoslave au Intrat 

",lără războ~ şi să inchee terpelările asupra politicii' 8solini din 1935 prh~ care ii I Intr'o noua faza 
n.!" grabnica. Japonia a !externe_ D. Quenette, depu- era cedată această msulă. ! 
'~t o eroare strategică !tat republican independent A luat apoi cuvântul depu I BUDAPESTA. --- Oficiosul: şi Jugoslavia. Intrevederea 
D:,!elndu-se din ce in ce in la cerut guvernului ocuparea l' tatul comunist Gronisr, care! •. Budapesti Hirlap" constată I t" t t 1 C· . St . "E y I " ' i ( 111 re con e e lano ŞI ola 

•. a a facut şi O greşea şi fortificarea peninsulei la susţmut cu, putere neces\ta că evoluţia favorabilă a re-!. ,. 
Hti ă dmovlcl înseamnă un nou pc, creind regimuri Seik Said situată la strâm- tea pactului fJ'anCO-Rovietic latiilor italo-jugoslave a a-I " 

ralose", In sfârşit Japonia Itoarea Bab-el-Mandeb, care I şi s'a ridicat Impotriva poli- dus o evoluţie simultană şi t capitol pentru apropierea. 
, ~&rşit o eroare dIPloma-1 prezintă o mare importantă I ticii de neinterventie tn Spa- a l'elatiilor dintre Ungaria: dintre Belgrad şi Budape~ta . 

...• procedând In aşa fel la- ; strategică. Oratorul a expri-I nia. 
Ill~ I ~~4I;«:.i1 Jt~:t::E:t:~~Ar.J:.:t;lIJ:!t:~~I~a::s:t!. 
'. puteri, Încât izolarea imat speranţa că Franţa va Deputatul Oberkirch, re- ~ Cea mai ieftină librărie in M 
~. accentuează. Pe de altă relua în stăpânire insula Du 'prev.entant al federatiei Tepu ~ note instrumente muzicale : ~." 
~t::e~~.r::z::Il!:: *?tcr:t~.c;;a::;;::I~a::a:;;;:a$ blicane a declarat că unirea ~ ...: 
iei U '1 II i e r de, iti m pui! D Austriei şi regiunilor sudete M ACORDEOANE- HOHNER VI-
se~ Căutând în ziare şi reviste articole cari po- D cu Germania nu tnseamnă ;.,. OARE, VIDLE, VIDLONCELE, = 
i~ menesc numele dvs. sau tratâod prOblemele D sfâl'şitul dorinţei de expan- :.. !d A N D O L IN E, G ţI!TAR~, ~ 
~â~ cari vă interesează, căci o instituţie special D siune a Reichulni. D. Ober- :4 COARDE etc GRAMOFOANE ~ 
ta). cr~ată şi bine organiz:at~ pe~tru 8ce~sta poate ~ i kirch a intrebat 'pe d, Bonnet ro; 

face acest lucru mal bme ŞI mai eltm ca dvs. Il ă l' t f 1 ă ~ ŞI-PLĂCI "H I S MA ST E R-'S .. 
~o\SERVICIUL GAZETELOR" ~ t~Ş~CpăS~::~\: i~l~:e:~o~P~a~:a_ = VolC-E~'~-C-OL ifM-B IA", = 
I ~'lI(t. internaUonal1 de presl $1 publicitate D !re, Rămâne partizan al poli- ~ "B R ~ UN - ELE C T R 1 C EU, ~ 
~:i urmăreşte tot Of' se publică in cele circa ~ Il ti cii de neintervenţie în Spa- w ... · MaSini de scris. ~ 
lJ'. 1400 bl' t·· d· R â·· .' t ;li(! ..,. 'ni' . pu lca,u ID o~ n~a. ,Iar prt,n m~~- I nia şi refuză să creadă că~. Mare asorthnent de joeării pentru eopti I:!t.!.-51; medIUl celor 102 agenţii SimIlare dm strat- ~ I > ' .' • ~ IP"':' 
d t nătate. tot ce se scrie in presa ain toată Gel mama ŞI Itaha a~ VOI să M L-b - - K IAd ~ 
~a, IUt;nea şi procură tăeturi de. presă asupra linfrunte blocul manIor de-:4 I rarla erpe . ra· ~ 
1\.~ll orICărei personalităţi sau subiect. I mocl'atii, care vor spune i4 ' . Iti 
!lratuit~e~ronic sau in scris prolpecte lAmuritoare sau o probă D {"HU" unor noui revendicări !4! B-DUL REGIMA MARIA Nr. 12. TELEFON Mo. 11-85 ~ 

1 '=:'10 e o Săptămână, Indlcând subiectul ca.re vă [ntereses7,ă ~ i d' t tl"'·1 t t rt 09-----1_--- ., 'iiWgW'WW_IW ___ s.., 
OD, ~:::::a: #!:A~$O~ ~ w::* ;U:::: ...... II~ In par ea .trl or O a 1 are. .v ....... VuV •• \" .. Y.I ...... V ... ~!t:»:y.eyu'f' .. .,.".,. .. ~ ...... '1u ••• ~."'1iI 
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'lll1a IIt01a la d. ministru fat!(D 
IUcaDo de d. 1(0111 Sldoro'ltl 
cOlllilndlntul "Stralll Tilrll" 

lUrmar<» 

I'BO.!'UL DB "BI!' 
I 

Duminecă, 29 lanuQt! 
~ ..., 

"Slraja Iăril" Si propaganda peste hotf
d 

Cu ocazia \'iZltci făcută dt' Sla- 1 gi'iturli dt mai strânsă şi cât mai I ducătorii străjerilor au ! 

tul Major al .. Străjii l'ării" la Sub II utilă cu celelalte elemente ale na- i nu piardă niciodată priit 
scn-elariatul de SI al ,,1 Pt'opagan- HUilei Iloastn" care trăiesc din~o-! f<~c~ cllnos~ută Pa~ria noa,' 

M ulţulnirile Dv. de azi, a- momen(/' caraderistice irI a{irma- dei, d. comandant '1\'0 fi 1 Sidoro- 10 dc holare. In acest scop voIm·· pmH\ publtcă străină. 
duse in f01'1na solemnă a u- rt~(l [)t!. in guvern, viei, prOllUII\:\nd o importantă cu· să închinăm anumite ore la radio I L~ difcrite,le ~ambol'eef' 
uei vizite colective, vor fi ,ili IJclIit pe ca/ca eul/urii, .- şi vântarc, Între alte chestiuni ex- pentru copii Românilor care Iră- şeştl - la diferItele expo~ 
pentl'u noi toti de aci, de la pe calea culturii care (li/uzeaz'l trcm de intcrcsante, a atins in tI'ca Îf:sc in afara graniţelor noastre şi I na(ionale, tincretul român i 
acest Subsecretariat un im- ideile, pe calea culturii, care inle- căI şi chcstiunea propagandei noa- trecl1nd prin undele vlIzduhului, i Î!,ăltimc, făcând cunoscute 
puls în plus la muncă. E lege ca din idcia .. fortă", sit facil strc peste hotare, neimpiedicat i dc vameşii dela ho- I seh: cântece şi jocuri rOlll~ 
munca aceia pe care trebuie selltimcnt~ n,obile, ,sd, dea, naştere Mullumind în mod dlduros d-Iui tHl e, \'om face aşa ea să putem da I "Standul străjeresc dela; 
să. O depunem cu totii. Fie- u!,?,. p~slUm palrlOllce, s~ c~'eeze i minislI'u Eugen Titeanu, p,~ntru. ne cate o părticică, câte o icoană i tia intcmationalll din 
care servant trebuie să stea ~l muznu.lld s('~tilllle~iui c~ Ideza, sd I j)rc!U1tul concurs dat "Strujii ŢiI.- dragă din ţara dc baştină, căci co- I nil o mare admirafie 
la. piesa unde a fost pus şi I1lt~rească llolllta ŞI să IIIdrumeze i di", ol'utorul a subliniat că privind pilul lc primeşte şi le inţelegemai i tHtori. - dcasemenea şi 
pe pozitia care i-a fost. dese- a('l~unea, '" . ,1 materialul propagandistic dela Mi uşor, elc rământmd ca '0 sfântă a- i participări ale "Străjii Ţăi 
mnată. Dacă fiecare ne vom /!stc în legatUl d tU pc, SOlUlllla- ,nj~tl'rul Propagandei stdijerii vor mintire pentru toată ",iaţa"', 1. ,... , 

1 . D 1" ă 'U eli/llll'a 1)1/ ,i I ' y' , . rentc eX!)Qzl\u dm manie face datoria la locul nostru, ca v. pu el mc , ( . Y . căuta să facă să pălrUlldll nit mal Ca deta,;,amentul de propagandă i 
dela cel nlai mic la cel In ai mai ales, cu acea exu!lefQl1ft1 in/e-! llWIt acest material pcst(' hOlal'c, îu străinătate să fie gata oricfmd ellropcne. .. 
mare, se va putea spune in- ligcnlă, seanlee/oare Ş! pfTl1W1If'nt ,la intrunirile internationalc alc Ii- d.' plccal'l~! di Teofil Sidorovici a I Fman!\nd din sentiment; l;, 

tr'adevăl' că tara tntl'eagă 11 il', ,., \ nrletului. o\.inat că trebuI.' să avem un stoc! driei nationale, activitatea t-
este stl'ăJ' ărită. Aceasta va fi Poate rumcm mal mult ~ccdt DII'.I Deascmenea vor cauta să stdng,i plrmanent dc costume nalionale,! rcască \"a (ace ca şi pc vii{ 

nu a dat inteles cuvânlulul de ela- lrjllHuriJc cu străinătatea ol'lpni- de filme şi de broşuri despre ţara! i I 
şi adevărata Romflnie fl'on- Iritate, Claritatea era un lucru, de zâud anumite orc la radio, Înrhi. IlOflSll'ă, astfel ca să putem fi in I pnganda românească peste r I 
tistA. ctlre mu/ld lume fugea; in Jeosebi nate difel'it('!OI' tări sali lt'Îmi\a1ld starc să facem propaganda in celc 'să fic din ce in ce mai i~_ 

Cu acest gând, eare Il!:' sliobii aveau impresia, că a li clar, difcl'ite echipe de tineri in fl'umoa mai 'bune condiţiuni, I III felul acesta se tranSii 
~ste comun, să strigăm: er:te un lucru banal, u~ lucru me- se costume nationale si! arate' Cl1n- Această grijă. a propagandei 111.'- ,f:lpt gândul scump al Ma~. ~ 

al dlocru, U/I lucru de cal e M~ putea t~c.ele şi l'ocurile române">ti llest(' sit' hotare a fost una din marile I S ţ Trăiască Regele Carol " ,,' .,' tril uveran care vrea si 

Re 
a/mgc cineva prin muncă ŞJ prm- gllllliţe. Pl'COClIpăI'i alc străjerici, incă de- , i 

Il-lea Regele reformator, 1" IV t' f iă 1 'd N p\'ste hotare c~ Româmai ~ o in an UITe arma , oglC, u~. "Suntem siguri", ~~ a spus insu- la infiintarea ei. ' . . 
gele animator al gândurilor ŞI dădeau seama cd adclIdrala clari fI{ \it d. comandant al "Străjii Ţă- f Sub Inaltul îndemn al M. S. Rc- I mnă. de locul cel mal de • 
de biruinţa românească! tate este adevdrata putrre de mun- rii", _ că. vom putca păstra o le- ! gelui, Marele Străjer al T'ăril, Con concertul european, ' 

Sănătate! că şi că claritatea Însemllea:ă aerl 
sury~s de ~m~ă care s~gur~ Q~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CU vdnto .. eo D.lul scoale din mici illcidenle şi din 
mici nuante, marile consecinte ŞI S L 

prol. ŞoJmescu, marile concluzii, de care sunt I~- era III e !:II 
dlrectoruJ CoseI gale prevederile din viitor, • ... zilei 

24 Ianuarie 
de 

la !r 
10 

mdr 
dial ŞcoaleJor I Ali adus toaM claritatea, cu o 10-/ 

AI
' . t gică stringcntd. ati adus-o propa-

Domnule lnJS ru, d' '1 t' 't grlll C! na(/Ona e, pe care a I SIS r-
Mul 

. rit 
primit din partea comandantului D/), şi in felul acesta, Domnule Mi- AHAD, _.- Comemorarea a 8() de nele neclintite 

In ziua de 1 Ianuarie 1939, am li mafi:at-o ca 'nimeni altul până la 
pe hotarul ,;fânt IlI. suri. Pe tot parcursul rei infd 

!
torte, oraşul a fost frumQs. . i ~ 
şi iluminat. A f!icut o deo .. :'au 

.,stri1jii Ţi!rii", lnsdrcinarea ca, in nistru, ati ajutat "Straja Ţdrii", ani dela Unirea Prlllcipatelol', a p .. 1riel.' 
o/ard de diriguirea problemelor pe I care nu vrea altceva in "creainlt'1 şi cunoscut In localitate 10ală. amploa
dagogicf.' şi educative, I'n "Straja mUllci.!. pentru ŢariT şi Rege", de~ rea cuvenită. Ca 'li ci odată, popu
fdrii"', ca membru În comitetul ctil lumină şi atâta lumină, cdl şd latia românească a municipiului, a 
permanent, să mii ocup, tol aşa, in i fie suficientă pentru fiecare, ca sit, p:J.rticipat in massă la maniresla
chip permanent, de tol ceeace est,.! vadă dmmu/'i/f.' de astilzi şi de i ţiile organizate, a!irmând prin a
In legăturd cu Q/iciul de Turism. I mdine, ceasta spil'Îlul de solidaritate şi 
eu filmele, cu radio-diluziunea şi Reamintind aceste momente de unire suflctcasl2~ a poporului nos· 
cu tol ce priveşte, sub acest aspect afirmare CI Dv. În gUl1ern, ca perso tru, care in momentele grele şi de 
cultura, nalitafe de culturd, ca acela care I pericol trece pcste orice intercs 

DuplJ cuvdlltarea aMt de piinii dt> aţi unit talenitll cu virtutea şi ari 1 personaL De astădată. intl'eaga Sti

Inteles. a d-lui comandant, n'aşi dat din personalismul Dv. sufletesc I flme românească a Aradului, a răs
puns ca la un singur glas: .. Gata la 
datoriel" Ară dan ii din capătul de 

mai avea absolut nimic de spus, Îlltelesul insuşi al personalitdtii Du, 
Totulji, voesc ca, integrându-md proeminente, vd spun: sunt lericil 
punctului de vedere al d-lui coman că pot fi colaboratorul Dv. pe acea 
dant, cum facem noi totdeauna, In I sii.! cale. \"I$t al ţării, uniţi cu fl'aUi lor de 
asemenea prilejuri, MI. reamintesc' StIndtale! pretutindeni in jurul Tronului, au 

~~~gg~ 
afirmat incă odată, că sunt santi

Serltilrtil tic: IOllo1c de I presie, ca Întotdeauna de . lOjI 

umlilzl $1 Te·De.mBI Ilul cum au rost iluminate Aşa 
D·· 'n ţ la orele 9 la mari palate d i 11 centrul I fat 

IIUl ea a, ,1 P liP . , .' i P I 
toate stolur11e şcoalelor se-' a atu runăl'JCI Ş a alt (II 

cundare şi primare din loca- jial, 
litate a avut loc ceremonia- DeprCzf:a'al1l ~".-l 
luI ridicării pavilionului na- katr. ,~ra 
ţional, apoi o serbare come- 1 9 d" I prn 

A orele , slu en/u 1 . 
morativă; în cadrul căreia . . • ' " val 

t -' .. . t ă' l' Tcologlce, au prezen/I), le , 
S raJern ŞI S r Jere esau pre CI' ( l' " 

t . . .. omUlla, pIesa 11. vc/'sur bnl 
zenta cu poezn, coruri ŞI 1 .. d L' BI 
d . ţ' 1 LI' tlncu, e UClan aga .. li ansul'l na iOna e. a. ore e. .," t" ir~ 
11 în prezenţa tuturor auto- unpromza 1 /Il ac ori, sa, 
rit ăţilor ci vile şi militare, la c(lnştii~cios de d,atoria lor, J 
biserica Catedrală, s'a oficiat că au Jucal O ples~ grea, 1 
un Te-Deum multă răbdare mal ales pţ, 

. bulanti. Publicul care i-ll ~Io 

24 lan uarie Frumoasa manilestatie dela 
T eo.rul (omuna. 

i-a ri1splălit CII meritate a a l 
WWWWWQQW~gQif s'a 

Activitatea amiţ ~~~ 
FranJei din 1 ~~! 

de Căpitan ADa.tase PaseaU, 
Comandant Străjer Dupd amiazi, la orele 5, in ma- la liceul industrial "Aurel Vlaicu", 

rea saUi li Teatrului Comunal, - corul şi dansurile liceului "Elena 
J~ Z~ mar~ şi sfântă! . tr'o Tară tare şi puternică, care s'a dovedit neincdpdloare pen- Ghiba Bir/a", Aplauze indelungate a Incă din Dec6Jnvrie t 

ZI ce slmb. ole. azi b. UCUrI' sub s. ceptruI. bravului Rege l' iru marele nllmdr de persoane pre- 'obtinut şi muzica mililaril diriJ'ată F ,te ciaţia Amicilor ranţel 
tuturor Româmlor; ZI in ca- Ferdmand I-IU. unte. - stolurile de slrăjere şi 1 de maestrul s!/blt, Bolto. ,1111 

reI s'a. ~~,:ârtş~t ~AreţuăI act Id Basarabia
l
, caret m

t 
ai b.bdi.năe sfri'tjeri dela şcoalele secundare, au Nu putem incheia cu acea- Berth~loât"dşi-a l,.elua

d
t a in! 

a umrll In r o smgur con- e un seco a s a o I It desfdşurat un bogat program artis-' ~ organu; n O serIe e rne 
ştiinţă natională, cu aceleaşi sub povara muscălească, la tic, avdnd concu'rsul muzicei mili-. sta serbare fără a releva ad- foarte diverse, privitoare· sa 
aspiratiuni ,de viată ll:0uă. 2? Martie ~9~8, se alipeşte la tore a regimentului 93 Inl" sub con- 1 mirabila cuvAntare a d-Iui tura şi arla franceză, ca . ~tă 

24 IanuarIe 1859 e zma in- sonul patrIei mume. duccrea d-lui subit. Botlo. Spaliul praf. V. Ugrln, neobositul di-l r. li. t h' 1 t U1 
chegării intr'un cuget şi o Dulcea Bucovină. locaşul nil ne permite a ne ocupa pe larg rector al gimnaziului dela' dC n ,c I~U aces a, 1. In, 

. ţ' P" t 1 U' d 'ă d'h ă l' Şt ' ! c{')e mal eXigente ale 1J)f. d 9Im u'e a Tl!lclpa e OI'. m-I e veşlllC o 1 n
A 

a Ul ;- de intreg programul. Retinem to- ~Aradul Nou, cara in cuvinte. . , " ! e 
te. sub domma Dommtoru-., fan Cel Mare, cantată atat tuşi' Corul liceului Moise Nicoa-! i ŞI puhhculul din al ari. I nu 
1 . I C C 1 b d f d ,. ·1 Al ' :' I s mţite a demonstrat meni- . f ';'-1 oan.., uza, omu u~ e. rumos e," aSI e ex~n- l'if', orchestra şcoalel normale "D. Acest program de ach1' ( 
ŞI drept, IUbItor de ţară ŞI dn in versurIle sale, revme Ţichindeal" cdntecele elevului Ste-I rea poporului nostru In acea- r t . t' ni'.&' I.u, 
t ţ 1 ăt l '1 1 - A l ăb 1 28' t V t E f os 1I1augura pl'ln co '{ n e eg 01' a nevOI 01' popo a pamantu str un a pan dela liceul comercial dansuri/e s a par a a urope, unde, , ,..1 In" 
rulu ' N '1918 ., lUI prof. Sabm Veselie, Ci'" (, , 

1. . . oem~rle, liceului industrial de fele, o reciia- deşi incolţit de atAţia vecini . rJ ~t! 
, Această ZI, a ins~rls. o pa- APOI, la" 1 Decenlvr~e ac~- re a unui mic şi inimos strdjer d~- nesătut, a conUnuat să sa bit despre "Leconte d~ I Po 
gmă de glOrIe a nazumţelor llaş an, mandra TranSllvame " ă rl spre opera sa epicA ŞI ~ Es 
naţionale, unde hora umrll unde a străjuit Mihai Vitea- 1I._I""gg~ mentAn veacu dearândul, Poezia lui Leconte de Li; ~Pl 
a legat pe muntean şi moldo xuI, ne intinde mâna frăte- şi va continua să rămâie t . t ' d~ AI1 
vean, invârtind laolaltă cu şte cu dor de libertate. un nou ritm de viaţă de aici, stâncă nacUntftă a latl- ne, l"lS eţea cea mal .a , .' nei 
insufletire, hora fl'ătiei pe 24 Ianuarie, ne impune să Muncă şi Credinţă, când pe- nităţii şi a creştinlsmului. mal complectă aspiralllL11ll1 
câmpia României. rupem din sufletele noastre şte tot bate suflul străjeresc Multumirea publicului a- Jl('ant. J l 

Era dorul tuturor:. Rom~ni o ~ .aduce~e amil!te p~ntru si doctrina Renaşterii Natio- 't tiA doua conferinţă, va I~ db 
]0)' de a se contopll intr un farIrea IdealulUI natIOnal, ~ 91S en a programul prezen~ V· '27 1 . 1939 r nu 
singur suflet, cu aceleaşi a- ca să ne lase moştenire o nale, gândul să ni se indre- tat de stolurile armatei "băş- Inen anuaI'1~. oJ sti 
spiraţiuni de vieaţă, de a ne Românie Mare şi puternică, pte către acela care e Părin- tilor albe", s'a putut vedea C 30 seara, la sedml As 1. c 
vedea cu totii. li~eri, strân~i in~ care să fâlfâi~ victorios tele nostru al tuturor către din puternicile şi indelunga- prof. Georges Cazenav~, d!f fj~ 
la un loc, incm.~l de gram- ~fa~tul nostru t:lc?lor. . Majestatea Sa Regele Carol tele aplauze, cari au răsplă- comercial de băieţi dIn Tf ist 
tele. vechei _ Dacll.. I .Sa invăţăm . PIOŞI rugă~lU- !al II-a Ma.rele Străjer ~i cu- tit. fiecare punct. şi membru al Misiunii ~ fi 

ŞI trecura 57 de am de lu- m de slavă ŞI recunoştmţă l' 'i , , . dfîiţ ~ 
ptă de suferinte şi bucurii lui Dumnezeu că ne-a aju- tor de vIată nouă tn Româ- dm RomâDla, va vorbI 'f 

pâ~ă când hotarele despărţi~ tat să avem o' patrie frurooa nia unită, urându-I din tot Retrullerea (O 'orte servanles dans la tMatrfl :~~ 
toare s'au prăbuşit, lanţurile să şi scumpă stropită cu 18.- sufletul: . liere". J 1:] 
subjugării s'au desfăcut şi crimi şi sfinţită cu sângele SĂNĂTATE! Se~ra, la orele 8 jum" trupe din l' doi vq 
ru~a. fierbinte şi ~fântă a ro~ celor ce s'au jertfit pentru g~rDlZO~?a locală, insoţite ~e mu· I CrOltoria pentrtTZ: !ieI 
mamsmului a trIUmfat prin ea.. Căpitan Anastase PaseaU ZIca mlhtară şi cea a polIţiei, al MOSKOV ~ t 
unirea tuturor Românilor fn Astăzi. când am păşit pe Comandant străjer. străbătut oraşul, in cântece şi mar- Arad. A80r'ime~ e~~ 

..... 1.: ....... ~ :m4 
şi. 
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