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-rgiloililrc:a f. D. N. Hisiunea iI~~uaIă il presei 

v(intarea d-luJ Il 1. Valda Voevod, 
preşedIntele F. R. N. 

Una dinfre însuşirlle frun-: lităţlle şi defectele lui Este 1 Auto-controlul acesta este 
t.aş~ ale unei politici de soH-l omeneşte, şi nimeni n'ar şti \ cuvântul de lozincă. Nu nu-
.... o.ri.tate naţională este co.j ~. 

Dumineca trecută a avut lor 1> lI'a publicat legea rl'organi;zIIrii formarea individuală imedt8 să reproş?ze aceasta stare I mal pentru ziua de azi, mai 
a preşedinţilor de linu- f' R N d 1 Când ai It f d ât 1 11 d şi jud~ţe ai Frontului Rt'M'ite 'Ca' orice organism, l/om trece' ~i tă, şi fără discutie, la con-I e u.crurJ. m mu e I grea ee 'mu te z 8, ar 

semnele pe care le dau dlrl-,' asemen'la temperamente reu pentru toate zilele unei vie
Nationale sub preşiden\ia d-Iui llOi printr'o evolulie normală. D('-
Vaida Voevod" preşedintele pe, pmde de fiecare dintre dus, şi de IJuaorii şi factorii responsa- i şesc să se grupeze şi să se U. Este bine să ne contro'" 
al F,R.N.. ,i lot natul d.n sanul neamului româ btll ai unei ţări. Ro~ânta 1a- i manifeste omogen, lucrul nu Iăm singurI faptele şI gându 

Stdlnt~' a rost dt'scl:isă de d, Al.llles~, cum va putea fi desdvârşii(l ce, in aceste momente, o po-l mai este fără importanţă. LI, rUe, intenţiile $1 reacţiile, 
\oevod" preşedmtcl~ F:R.N. mal perfect opera, ca ~ă ne dea in- ',Utică de neutralitate, şi inte 1 milele discreţiel sunt trecu- pentru a nu ne pune in sf-

· vorbit d-n)lI:
F
, HCoN?s~a(~lhnTGălUre- I hl:g!/l rl'Zull11t. resul nal~onal este garantat 1 te C'tI uşurintă, şi nu e uşor tuatia penibilă de a fi con-

9/'crt'taru ..,,' 1. . tăre- Majesfatea Sa şi-a Iăclli datoria. •• - l ' , ~ v v 

vire-pl"C5edintde F,RN., Iuliu Este rtindal nostru, sll ne-o facem, de o cât mal oDlectiva con- a repara greşeltle ce se pot trolaU de alţti. Sa nu lasam 
secretar, ,general, iar de De energi~ nOl1slră clepindp., cum r duită, fn grelele fmp~ejurări 1 conlite atunci. Neutralitatea exemplele altora fări conclu 

(L Conslher Regal Al.I se va realiza aceasM operd. Cu ab- t'pr1n care trecem. A fi sobru I este o atitudine gingaşĂ, ea zie, pentru noI. Multă inte. 
Voevod. , ... negati,.,. ~vând in, .,edere 800r(a! in expresie, a fi temperat in] trebue păzită de fiecare din- I lepciune se rIsipeşte pentru 

O. dr. AI. Va1da Voevod desclu-! generatiei de asi<lzl, dar dându-ne loriee comentariu, a fi discret: be noi, printr'o conduită 8U. cel simpli de duh, eari nu 
salutul F. R. "1.: j st>ama că noi punem fundament/li A I h' t V t ti ~ 

! ("[/0 Il ICI ŞI pen ru erlClrea VII ml- •• 1. • 
. 1 t'" fI' , "1 jln ceeace priveşte sentlmen- . praveg la a. I Ş u să Inţeleagă nimic din 

.Am ajuns' la un moment eul- I rdor genl'ratii, astfel trebtle sll ne tele $1 fmpresiu~111e fn~lvi- I Aceste reflecţtunt, - şi al- experienta altora. Fiecare zi 
al ~i!lelltri w'ganizafici indcplinim ti de rj datoria.· duale - libere ' It ': legitime, \ tele, (ot atât de oportune - li ne poate invăta ce NU tra-
nationale. Datorită Enallct .1m imbrc'fcat uniforma' "'ron/l1- acestea, dar tocmai prin as-! ne-au yenlt citind o informa; bile să facem. ' 

, (J M. S. Rege/tii; carerll lui .~a un simbol, ~ar.e impune da- ta supuse unul 'filtraj inte- :tiune care anunţa suspenda-I Viaţa ne oferă teribile lee-
rl.ba~e a tras bmzdc'f addnclf torn. Acum set ne Inclngem cu hl.t~ 1 Hgent al oportunităţilor na-! rea aparitiei a două ziare, u- tU. ;' ,', 

rolul slant al nutiona/!smului, (CoIIUnu1l.re !n pag. m-a) 1 t10nale _ a fi cu alte cuvin- ! nul dela Ploeşti, iar altul de t Să retinem ceva dia ele, 
i te măsurat la orice manites- ,Ia Piatra-Neamt, care au pă- i noI cari plugărlm Cll conde

, .1 tare publici sau . particula- ! cătuit printr'o lipsA de mă- '1 iele, pentru binele conşWn-

romaneSll 1 
ră, lati . ceeaee dă, valoare· sură şi de auto-control. Este tei româneşti, sub acest regim greSUI aulallel 

-'tâl in timp ac pace şi mai cu trei ani, deşi se intemeiază pe rea
in vreme de rAzboiu, rolul lităţi şi corespunde unor neapărale 

. este de primă însemnătate. necesităţi, întâmpină oarecari difi-
eonjuctura actuală, de războaie ('ultăti din cauza stării neprielnice 
primejdii ca teatrul conflictului de astăzi. Materialul technic, mai 
cnprindă şi alte ţliri. nici, un ales, care este procurat în bună 

nu poate întârzia sl acorde parte din străinătate, se achiziţio

! practică unei neutralităţi. . t un păcat de tinereţe, contra l de ordine şi de merit recom· 
! Orice temperament are ca' căruia trebue să acţIoaăm. I pensat. -, ...... ~.~.~ .•• ~~~~ .•.•.•. ~ .. ~~~.~~~~_~r.'-.~ 
Voioşia conditiune 

-... 8 muncii temeinice 
atenţia şi preţuirea ce i se I neazA foarte anevoie. 

, Se poate spune fără teamă de Aşa cum s'a făcut şi altă-l tă~ că măsura luaUî de d, mi ministru Radian "erificând 
Cea mai ~ficace armă ,. p.cntiu a- exagerare, _ depăşind toate dif i,- dată in ţările din Apus, ~ar nl~t.ru ~ad~an,. răspunde u- importanta şi binefacerea a

?aţlOnaIă, aviaţia :se bucu- t'ultăţile şi obstacolele, _ că indu- maL ales acum _ in .. războlU! Inel neVOi slmtlţ~ de multă cestei măsuri, a hotărât spo 
la nol de o grije şi o solicitu- stria noastl'li aeronautică este in' actual, conducatorll noştrI vreme, dar neglIJată. La echi l'irea echipelor cari vor pIe

I ce in\'e?ereaz~ pe ~epli,n po- plină desvoltare, ea reuşind să se! au inţe~es nevoia sUfl~te~se:'\ pele de teatru se adaugă e-' ca pe zonă luna aceasta, ju
.. , tea el}n run~urlle condu- adapteze uşor prog~sului techni,c a ostaşIlor conce~tratl ŞI au chi~ele mo~i~e de c~nemato-: c~~d pentru soldatii din for-

, cAt şi in massele popu- jmodern. . căutat să o împlmească cu graI.ale mInIsterulUI Pl'opa- ,tlflcaţllie liniei Regele Caro! 
I . In altă ordine de idei, d. mini- un elan atât de tânăr, ~ncât gandci, cal'e vor merge din laI II-Jea. 

activitătii Asociaţiei j stru Paul Teodorescu a spus: roadele lui apar ca un mce:; S&t" in sat, peste !o~ unde se Iată dar, că tot răul are 
militari români, d: ge-II .. Punctul cardinal care dă in a- put ~e altă viată. obşteasca I afl~_ soldaţI dorUl:l dAe ,:oe I part~a lUi_de bine .. Incorda-

Paul Teodorescu, mimstrul devăr valoarc armatei aeriene c la nOI. Ib~Ula,_ dupa, munca sargum- i rea Impusa de evelllmente, a 
si Marind. a ţinut o con- I personalul şi in această privinţă Din iniţiativa înţelegătoa- i ClOasa pentru întărirea hota, născut acest inceput de cul
ascultată de asistenţă cu suntem pe calea cea bud. Am por re şi insufleţită a d-Iui mini; Jelor. . I turalizal'e a masseIor. despre 

deosebit interes, asupra problc- nit la pregătirea personalului cu stru Al. Radian, zona pe ca-I "Sentmela" ziar scris pen-! rare s'a vorbit de atâ teu ori 
cum nu se poate mai actuală: paşi măsurati, de jos In sus şi rc- re' stau de pază de jur im'; tru ostaşi, ,anume, este tri- i dar care a rămas mereu nu~ 
, şi r~7.boiul aeronautic". I zultatul este imbucurător. Pregă. prejurul ţării,. de un a~, os-: m~s de ml~llster? Propag-an- I mai vorbă. Adunati în grupe 

~lgur că nr,m~ni nu era .mai in I tim mai Întâi personalul de re zer- taşii, c~ tot hmp~l d~ la}'nă ,de] pe ~o,!a. Mal ales, dem'! I compacte, sol~aţii veni.ti d~n 
ca d, nUnlstru Paul Teodo- t "ă şi din massa lui bogată selectio- grea atat de ncpllclmc caIă-! de snbhmat este faptul ca! toate straturIle socIetăţli, 
să [,1că o asemenea cxpunere. ! năm personalul aeronautic de răz- ~oriiIor, a fost inpânzită . de l o~taşi! pot scrie ei înşişi i dar in mare. a lor majoritate 
'CUlloscălol" al tuturor pf!)_1 boiu. Ne-am adresat aşa dar la 'oli veseli ai celor rămaşl a-, "SeJ~tmela" arătându-şi mul dela tară, incep pe zonă o 

şi a cerintelor aeronaUti-!Slraturile ;ldânci, ale natiunii şi din casă. Teatrele Nationale din tum,lrea pentru această cam vieată nouă. 
rt)m~neşti, d-sa a depu!' o ac-, mijlocul lor am recrutat elemente Bucureşti, Cluj şi Iaşi, î~-, pal1le intreprinsă de mini- Li-se deschid ochii minţii 

rodnică ]a condurerea dr- l dintre cele mai bune. Tineretul [Părtind în trei secţoare lTIl~- I s~e!'lll P~opag~ndei şi. mărţu I şi ai sufletulUi pentru inte
.- .' . său, izbutind să ridi : nostru, pasionat. entuziast şi tn- le de km. ale zoneI, * au trl- '1 nsmdu-şI dormţe noUl. Dm legerea multor lucruri noui, 
· a~lntla noastră la un presti~ill! drăznet. a răspuns cu insufleţire la I mes actori, cu bagaje putine, . s('ri~oriIe ostaşilor adresate I între cari cel mai de preţ şi 
o f?tlă, c~ constituesc lina din I che~la:ea Patri,ei. El. a tre~ut la ldar cu suflet mult. cari să: ziarului "Sentinela't ministe- pe primUl plan este unita
Privind pn~~~:mal:. p gel' dşroh ŞI la ~tentre de I~st.ructle 11n- I dea reprezentatii, adesea cu; rul Propagandei va dispune It ea sufletească a neamului. 

" ro r su UI ae- I c se prega eşte temeiniC pentru I . ~ î· .' .. '" 
prin prisma interl'selor f ră7.boiul modern, Teoretecianismul iprogram imprOVIzat, pană r~ i nOlli sugestu pentru mtensl-I SImtiri noui, neîncereate in-

d. minisll'u Paul Teodo I abstract a fost inloru\t cu aplica-I cele mai îndepărtate sate ŞI; ficarea şi extinderea acestei că, se vor furişa în sufletele 
a tr~rll~ În l'evistă toate 'iec- tiunile praCtice", ) eatune depe zonă. Caracterul! minunate acţiuni de cultiva- 10. r pe portita întredeschisă 

fieell ac(.stel arme, ocupândll:se Far;tor principal al apărării na- reprezentatiilol' e~te distrac-l re, înseninarea şi întărirea în zâmbet, in râs cu lacrimi, 
re in parte in perspcctwa . . 1 ,. A • d t' , t' t' . 1 t· h t v t ă d· l' l' '1 · apropiat progres. ~lona e, a~laţl,a romanE'3scă merge: tl~, ~ uca IV Şl pa rlOhI.C, IlaI' ~ .arrnăahei c .ema e sa s r -j e ges!u ŞI ~'e~ I~.a act01~l or 

de tnzestrare a aeronau- mereu înamte, pe drumul drept al :pnmlrea ce se face ee Ipe 01' JUlasc otarele. ! ce strabat nameţn, ca sa le 
e~alonat tn ceeace priveşte progresului pe deplin C'hem!ldi !de teatru, de către concen- Dapă admirabilele rezuI-1 aducă bucuria unei destin-
rea lui pe o prrioad3 de ,sale. I trati, e~te dovada netăgădui-tate obţinute până acum, d. I (Ieri. 



FRONTUL DE VES~ Dumillccă, 25 Februarie 19lfl 
11.JV'U)! 
~ 

lnformaţiuni IS::;:,eBino, Ioane, doeto.ICe u8rslă aUngea omul orelstmil 
Ministcrul AJ'rulll' şi Marind riie ln'out:sc să fie compleete, cu i ruj te-a oprit să bei vin la I Savanţii cari au studiat schele-! ladii este în aceste ~ări o nh., 

cheamă t011porar in vederea acti- planuri pu~e la punct şi contrasem ! ma.să •• , i tde oamenilor pl'eistorici declară împel'ioasă, Se cunosc din feli, I 
vărci ofit(,l'ii de rezcrd. d(' arlile- nate de un \ngincr <Ilpiolllat sau i Ion: Ai dreptate! Chelner,: ('.\ aceşti slli\buni ai noştri nu a-! mijloacele ce permit obţin~rea, . 
1"11', ~s\lblo('otencn\i şi locot.:-ncnli) spl'dnlist cu răspuwdt'l"C şi care I la mâ ncarea de aici şi lasa i juugcau pl'ea bătrani, După cerce-. rezultate sigure, căci Comisiu:\ glIe 
ca ofiteri llclllwiganţi. pentru în- i <;;1-1 fi studiat din punct de \'edcre Illumai vinUl! 1 tădle 101', OJllul preistoric murea Paludismului depe lângă Soc~~ ·ftD, , 

cadl'~U't'a ullităti!ol' de Apăral'c con tcchnic, I Între 20--10 ani. S'au găsit numui tea Napunilor recomandă ~~,~ ,,:!lOl 
Ira .~er~na\"cIor" ' I Mcd,cl/! sul>!ucoh'lI':lIl Popa P:Jn-I,n lumea mare trei, schelete unor oameni 1'l'cisto- prevenirea maLarier să se ia 1:. ,u, 

OfIţerII d/! re;;<'I"1'1l d(~ <lrtllcl'll' lea eslc rugat a se prczenla de 111'- riei cari au depăşit vârsta de 50 I nie O grame 40 de chinină in 1 pl'O 
cc dort'sc (l se aetirla, VOI' trrlml gcn(ă la Gmpal'ea 1 Apărarea eOIl-1 GavdC/"ul (ca1"e a ş/crpelil un bi- ani. ! timpul sezonului frigurilor, iar r~ :' lor 
să îndeplillt'as.c~ cond~liullile ~ P';"- i Ira Aeronavelor, ~rnarl~lU i (;hen- ti' bcloll ~e pret): Plec dela seraia d- ~~ a~,:,astă e~ocă se pa!'e că ~ăI' l' tru tr~tamentul propJ'iu'zis ~~ ;~ ~ 

«'(uute in DeCIZIa MInisteriala ]\io, aII, pentru a prrml ordrn, . vuuslra cu o amw/lre foarte SCUIll- batu traiau mal mult de cat femelle. -rram pană la 1 gram 30 de ehi' ~05 
176 pu/Jl1caltl in MOllitoml Ofi- Contrar va fi supu:. rig9ril.)r le- pll... ' Ma, ales sub 40 de ani mortalita-; nă pe zi, timp de 5-7 zile, In ~ (itl,11 
cial No, 157' din 11 Iulie 1939 ş~ gii, j' SIăpdna casci: Sunt Încântalci! h'a femel1ină era mai ridicată, : portul său, publi.cat in 1938 atl~,. ŞI 
001' inainta :lfilliste:ului AcrU/IIi ş~ ,Omul pl'ei~toric era cu totul la i Comisiune a Paludismului af~,~,lts~ 
J(nrinei - DIrectIa PC1'sonalulw 1,.1 A,C.WEMf..t TEGIiNICĂ. DIN 1 Deşteaptd rdu discreţia forlelor naturale. Omul: tuiază la pagina 130 faptul că pr: '; 
- pdnd la data de 27 Februarie BERLI.Y s'a creiat o catedră pCII-1 modern însă a ştiut să adopteze I tre medicamentele antipaludice t~ nasl,l 
1940, cererile fnsotite de următoa-: Iru optică, Noul (ac a fest ocupat Un bolnav suferind de săptămâ. natura la nt'voile sale. Higiena mo nina ocupă incă primul loc tu It. :Irl 
rele acle: I de praf, dr,. Fram; WClder~, cOlld~- n! de ncsomn, iu cele din urmă dernă şi, şt~int,a ~edica~ă act~:lIă: tlea cu.re,ntă ~in prie,i~a :~icacltl', :! 

1) :lel de naştere; I cătorul Institutului de opllcd. Prm adOMnlle,. 1 au contribUit mtr un chip conslde-I sale cliniC!' ŞI a toxlcltăţr~ sale f 

2) ,-tel de sludii; I creiarc(l acestei caledre, reputaţia 1 După 10 minute nevastă-sa îl tre- ; rahil la ridicarea duratei mijlocii I proape nule, cât şi din pricina r', 

3) ~ollada ~ela ~cgimmt cdes-j mondia,lă (l. opticei germane va cd- 7eşle din somn:, : a "ieţii ~m~ne, , . 1 spâ.n~irii întrebuinţării şi a 1»+ l,: 
le ofl/er de nzerva, I ştlgu ŞI nlfll. mult in strălucire. I - Dragă, e tocmai un ceas de i In rcgj~lIl1le tropicale ŞI subt ro- 'logicI sah.'. pa 

R('~IIII de acte se tlor eolt/plerlll l' . I când ai lunt doctoria contra insom ,piealc, durata mijlocie a vieţii U .• : Oricare ar fi cauza mortaliU' _ 
ulterIor' ". b ' , . l' I . f' ă l' d' I " . nicI, acum trc ue să IeI Iar o In-, mane este 111 crlOar ce el m ţă-· pl'emutare a omului preistoric ' .1 

• 1 S'l' 'd ' 1 di I 1 I , r li- .. n 1 elIn sa escopcrtt UliU 11 gură .. , Irile temperate În parte din priei-: ' ă' '\' , , J: . 

M· 't lAI' 'M '. ti' . , i' te sigur c CIYI Izaţla ŞI mewtl:l ee 
1I1lS eru eru Ul ŞI arlIlel co- i re ce e mal mari, zăclimmte ger- i na bolilor ca, bunăoară, malarîa i , ., ' 

munic,ă că ~u sc .ma.i primesc. pr?- iman~ de aramă. Con.tinutul mine- Ca mu:eul IstorIc i""re este aci în stare endemică şi ;au ,prelungit mtr~n chIp CO~\I/t.,reai 
puncn de lIlven'lunl decât prtn reurI lor sale e alcătUit aproape fă- i millează sănătatea localnicilor. Lu- i rabll durata mediC a omulUI ~: d 
Uniunea In"entatorilor din str. Ro, ră excepţie, dintr'un fin "speiss" Craniul aces/a mare este al rege- I pta contra acestei redutabilc ma-! azi (2H),loan 
mani Nr. 140, Bucureşti, care pe, de variate minereuri de aramă şi lui Ellr;c cd furios. : "'~~~_~~"'_~"'~"'''''''~ .... _ .... ''' .............. ~ Sts , I 

a sa răspu;tdere '·u prczenta apoi· Aalenă de aramă, iar productivi- 1 - Dar aeerul ăsla mic, ili!rcabd! f D N I d d . . ~ia 
numai lucrări care au un interes Ilatea sa este mult mai mare decât, un vizitator. i -O (a r D It .', 
pentru apărarea naţională. Lucră- a ardeziilol' din Mansfeld. 1 - Eloi al lui El1ric, când era i' • • ,U ",a 
----.... --.... ---........ --I~~t'· .. răspunse cuslodela muuu-I tmoloflt pentru 110(r(" o LEGE DE TEMEI -_~~~---_I J). consilier regal Gh. ~ă· ~ .. ma arbitrariului bll.~1 

Le!lea. ~lab,orat~ de d, preşedinte nentd şi Cncordarea de fiecare eli- 1l{JIR~a1s.r o.!!.!!!tărescu, pre~edlntele consiliu Doaşterea şi răspl~Urea ID' . 
al consLlwlul, prm care se faCI! IIIl pă fntr'o actiune de munciI (dră lui de mlmştri, a făeut de- ritelor va Inceta ŞI fiecare II wi 
pas. hotdrâtor c<lire ~ealizarell uIIui . preget, d. pl'lm ministru a gdsil A V i Z I claraţii re!lrezentanţilor pre ptltor va fi răsplătit prlll'rutJ4 
deZIderat programa tic al "Frol1tu-! timpul necesar pentru studiul şi re sel In legatură cu noua lege cunoaşterea dreaptă, imPl" 
lui Renaşterii Naţionale", fntăritd I:olvarea unei probleme ce intrd in Bugăm pe on. abonatU no-: a Frontului RenaşterU Naţia, tială a masselor. . 
de Inalta semnlitură a M, S, Rege-: cadrul normal dc gUllernare al ştrf. cât şi d-nif comercianti Bale. I In declaraţiile pe care le; 
lui, a fost adusă la cunoştinţa gene- ! erei de renaşlere naţionald, Acea- cart fao reclame în ziarul: . Se ştio că noua lege orga- făcut, d. Gh. Tătărescu, It 

r~/ă, Scopul m:mdrit rezul/ă ~I(lr i sia fnseamnă cd ansamblul de md nostru, ca dela tOl lei in sus, Dlz~ză Frontul Renaşterii montând principiile can 
dm textul legu, , I suri care condiţioneazd reu~ita ac- să nu prImească nic1-o chl- ~atlonale pe baze democ~a- stau la baza nouU or~an~ 0141 

Preocuparea pe care a manr//!s-; ţiunU de consolidare fi desvoltare tantă pentru achitare, dacă UDe. in sensul că ~ 8e adnute a Frontului Renaşterii Na~ I aJj 
tat-o fn mod permanent guvernul, I internă I '" 'I't 1"" ă n'are pe verso aplicat un principiul desemnarU prin Il- nale, a exprimat credintaa luln 

. . , ., , es e urmul cu 3 "rurnt I d ăt il L 't' t 1 d . d " de a ridIca presltglul functlum/or 'r' il 1 1 l' f /r' timbru fiscal de 3 lei şi un egere a con uc or or. a ai" mere U orme e mUl,: 11" 
fn slat,se extinde, prin realizarea Ştl~ ŞI /g tseş e t

mp ltltl.l'~at n d
un timbru de aviatie de 2 lef. ceastă alegere, massele parti va gaSi in noua organizare' le. ' 

. ' '. . mp re a IV scur , po rIUl preve e- • oi ă j t b ă F tI' t f . 1·· . 
um~~ pas ~e~los In dlrectl~ amello- riior şi aşteptărilor generale, ADMINISTRAŢIA. f Pi orl~an ;a

1 
O r~ t z d pro- :on U tU} a mts era pr~e:: gd 

rdrl/, ~,ond(tlllo~ de functIonare a t In scurle(e declaraţii cu care fn- as Uona t' r: InjctPdu ă emo-, C' , pte1Il TU rlea lzarea slm,<.dt m 
serVIcIIlor publIce. tii tii .. br tiI' - ........... - .... - ....... _-........... flra c es e cor a e c tre au· mUl e OI' sa e generoase pi'" Rtgl 

Legile organice, pe temeiul cifro- Să o ed
ş 

e e:: u ,e~llt pu Gl
lca Tdlt~ pre- toritate. Il' cum şi terenul firesc de at~'(orilla 

. . s, . prim mlms ru 1. uresca NI" ,.nstrlt.ia.t de N nIz r ' t ~ 1 'b '1 'd ra rezldd noua aşezare de ordin di . t d . oua orga are a rontu- !' VIta e In s tI) fi marI OI' 1, ' o 
administrativ general, au fost rdnd r furl:e~ e c f ~ngura ~reocu'pabre (1. lerate la 'ar(l. lui RenaşterU Naţionale con-jluri nationale", 
pe 'rând elaborate, Mai era de rca- -a ~s el a ;t ruma te ~ ~al u- stitue IndestrucUbIl un mare In conceptia d-sale de sI 
tizat doar un ultim punct de PI'o-1 nde e eme~ de c re POtS U~I ~ e co/n ANKARA. Dupil terminarea de cu: progres in direcţia selectionă i lucit bărbat de stat, d. 
(Iram fn aceaslif directie' fnobila- ucere .~I e a sta ornlCI reg,u a I'dnd a liniei feroviare Sivas-Erze- '\ rii cadrelor şi a promovărli I Tătărescu inţelege . ca r 

. , , • dreptăţII la baza tuturor numIrIlor rum noui co si ţ' i d x' f' , I 
rea corpulUI functIonarilor de slal, " '. ,n ruc IIIn e Cui e- valordor. Este, de altfel, ceea I tul să no tie Duma o 1I1~ 
printr'o severi'J. selectionare a noul- ',in ,~nctlunlle publice, ' rat~ vor fi incepute rn sectorul ră- 08 s'a şi urmărit. Prin acea- nizafle prin care naţiunea 
lor elemente care intrd tn serviciu !'rm aceasta, ~daugif d-sa, se t~: sărl/ean şi sudestic al ,ifrii. Lucrd- stă actiune de selectie Fron-! exprimă polltlceşte ci şi 

. , . plmeşle un de%lderat, al generatieI riie la lini D;y b k', I k . D' ..' i - '.u 
fI prrn aşezarea elLtelor la posfu- . , . ,. 1 a • ar e 11- ra ŞI 1- tul Renaşteru Nationale nu' şcoala pentru formarea III! 

. . tmere cdrela 1 se dd de aCI fnalnte yarbekir-Ir Il /' t' 1 Pd ' rIie de conducere, Este, fn deosel)I,' . .', . a VOI" I COll mua ~, - va căpăta numai o nouă or-: lor de conducere". 
de apreciat faptul cd, deşi strdba- POSIbIlitatea de a munci. Increzi1.-1 n~ la O rn~epărta:e de S7 krlome- ganizare, ci va deveni mai! Frontul are deci Impo 
tem imprejurdri exceptiomlle, care toare cd munca va li răsplătitd [n tr,/.i dela Dlyarbcklr acest~ doud li-, viu, mal dinamic, se va trans I ta misIune de a forma 
impun guvernului o veghe perma-l noua organizare a statultll romdn. nil merg paralel, despifrtmdu-se fn· forma Într'o organizatie vi., şcoala lui tinerele genera In I 

......................... ~~ .... __ .... _ ........ _~ urmd la satul Resan. Pâlld la acest guroasă care va concentra cărora le revine datoria de tU 

punct cifile ferate au fost terminate toate valorile creatoare ale continua inalta şi patriotJ(lCColtr! 
România dori~oare De act plcacil, o linie mai departe ,.atiunei. lidee de concentrare intr'o :t;:l 

.pdniI la Tatvana via Bitlis şi de I Scopul legiuitorului acesta singur organism politie a ~ , 

de II·n-IC~e c-. aco ',0, trecând Un lac cu ajutorul' a fest. De a da posibilitatea, turor forţelor da creaţie; ·C~ 
.,.1 .,. pa~e une, luntre pdnd la oraşul Van la, tuturor elementelor pcnitlve. neamuluL , Rigii! 

In vd/toarea care Q cuprins ome- estul Europei, stl domnea.clI paceQ. lacul cu acelaş nume, şi in conti- si 8e incadreze in Front, de I Astfel, Frontul Ren8Ş!tJ; .:dril 
nirea, in vijelia care bate puternic şi buna tntelegere Între popoare. nuare p~nă la grantta turco-irand a sUmula pe toate personali- : Naţionale nu mal apart cal ,le' 
peste lume, se gdsesc şi popoare şi Şi aceastil bunăvointă, care nu a l~ locaiilalea Catura. Partea irah-; tAtile de seamă " pe tofi oa-I formulă dictată numai de' ;11~ 
tări, care vor sd se tind cât mal fost niciodatd sLăbiciune, acest fel cland pleacd dela Resam peste Ci-: meDii de bine, carl d~n dlfe-- i cepţionalele vremuri pe ~ ~ C!i 

departe de rtlzboiu şi care doresc 1 perfect cinstit şi uman, În compor- zre, ll~bur la Komara la graniţa Irite motive au stat in afară,: le trăim, ci devine o instil~ III· 
fi muncesc pentru restabilirea unei Iările internaţionale, a continuat sd lra~ulUl. Indeptlrtare,a dela Diyar~ ISă se inscrie in Front. Fron- . ţie de durată şi de contin~ ~ ~ 
păei universale şi statornice, fie mai accentuat, mai mult subli- b:klr pând .'a gra~/ta. 1racului va I tul RenaşterU Naţtonate, tate care a înmorm&nt~t, f!'S. '. taJ: 

Printre acesle state, printre nea~ niat, acum cdnd răsboiul S'(I des- fI de 824- kilometru ŞI pdnd la a- '1 prin această concentrare de tru totdeauna, vrem.urIle j .Iiinl 
muri/e care sunt sincere partizane ldntuit. ceea a Iranului .20 km. , forţe, devine expresfunp.a ceA desfrâu ale partidelor inV!l' . du 
ale bunei tntelegeri şi ale llnlştei, De curtind fn toate cUl1dntările _ ... ___ mai vie, cea mai fidelă şi jb;teoJlt! 
fi .' .... --1 ' ~. I ,....... , omallla, larl1 cu deml1d ,inutil, cu M. S. Regelui, tinute cu prilejul s1ngura, a napune). - ............... _~.. . Yalril 
holdrâtiI atitudine şi cu linie con- diverselorviziter {deule ostaşTToi As D nr a DIS , CriteriUl desemnării prIn Intreprinderea comunab 1, lace 
stanld de conduită, ocupd un loc pe concentra ti, a fost scoasi1 in evi- V U ••• • alegere a cadrelor ('!onducă~ M~~cipiulut Arad ribul 
pr 'mul plan, denfă aceastiI dQrintă sincu(1 a Ro- ,., a lucrărilor Dvs, şi a preocupă- toare r?prezintă ° pr;m~ de N o. 1780/1940. ·et 

De aceia, În loaCe manifestările mdniei, de la Iriti În ctit mai prle~ rHor Dvs. se publică adesea in ce- incurajare pentru n0111le &- AVIZ cătr ublic prej 
~ cu caracler intern sau international leneşii reiatiuni cu statele care ne le 120,000 ziare şi reviste din lumea nergU ce vor intra in Front. S t t ţ' e p O or ,~r'JI.lle 
din ultima vreme, conducătorii Ro- fncon/'oar'", mal' ales. î t ~ _______ e a rage a en lUnea n, '. , 

u n reaga articole şi notite care vă bUc, ce călătoreşte pe autobu<i: I ~I 
mâniei, stând pe aceiaşi lil1ie tradi- Apoi ultimul discurs al minislru- sunt absolut necesare. Dacă doriti INTREPRINDEHEA COMUNAL:~. A eQmunale, că urcarea in autoD:.< CI 
1 onoiă şi continuând cu aceeaşi lui nostru de externe, pdzitor d~ sl{ aveti aceste articole şi notite MUNICIPIULUI ARAD se face numai pe uşa diJlapOl ~ ~1i41e 
eunoscută a/llud:ne de bună inte- fiecare zi al legăturilor noastre cu preţioase, ca şi personalităţile şi in No, 159811940. coborârea numai pe uşa dinai:"" ~ 
(('fI('re, au căulat să statorniceascd slrdintltatea, a reliefat sufiCIent de stituţiile din străina~tatc ŞI' dl'n ca- b nă" '/!lift 
1 â . A V I Pentru a putea păstra OU" , 
1'(r~'1I1ri c f m~i s~r~,ns~, cât mai vizib.il dorinta noastrd de ~ perma- pitala ţării noastre, adresati-vll şi Z I dine in aulohuse publicul este:: nQ 

am ca e cu toll veClJlll ŞI cu toale nen/Jza o pace In Balcam şi de a Dvs agenţiei Se .aută şoferi ' d' ozitii ~ !It J 
t f 1 t ' ' f ' • .. gat a respecta aceste ISp I ..' 

II /1 (' e Cll care avem rapor uri dl- ace fn aşa fel, ca buna Intelegere I It· d . , . .." Sti';' peri 
plomaliee, '1 să fie cât m' 1(1 " "SERVICIUL GAZETELOR" . ~ re?rln erea comunar~ a Munl- ordIne ŞI de dISCiplInă, a ~; Idi 

"[' It d' 'f .. , 1 1 1 .. al rea , aiCI, fn acest clpullIII Arad caut(J şoferI cu prae- I ne recomandaţiiloJ' taxatorllor I 
n fl' mII, eşI anllm' e campanII! ca t a umil Dire t '. A 1 MAI' 'E' , . I f' i iii, 

d 
.' corI. ure . ICU ŞI m, t;că de cel putl1l 2-3 am pentru a acest sens deoarece in caZ .' 

l' presă, de propagandif. 1I11eOrl ne Cu adevărat Românl'a tard d· oa ' , . '. ..:' ,. 
• <- ~ SamOlIă, Bucureşti 1., str. Sf. Constan conduce outobuse, SoliCitantII se I traI', persoanele nesupus vor .r'. 

cjr.~/;"re all ('nulat să sape anumite meni paşnici de iul,,'tori SInceri al tin 24, tel. 3.16.15, care vă dă cu' vor prezenla la Directiul1ea Intre-I voca deranjamente neplăcute ~ ". e In 
rm'lpostli tn/re noi romdnii şi cei-! liniştei şi tntelegă/ori ai tuturor ~ '14 " 

, plăcere orI 'ne ]"m' l' t I prinderii Comunale Arad' fn str.' târzieri in mersul autobllse10L ' ~ '1"" I'1'(';n;, totuşi am trecut cu problemelor externe, este doritoare ~ aurIre sup lmen a- M' S • , 1 ll't·"lHri 
l/şl1rinţă peste ele, le-am conSidera' ; şi de pace şi de buni1 fnlJoiald in- ră şi vă face _ la cerere _ şi pro I ueLus 1 caevo/a, Nrd 9-13, având deasupra exp~n, p~ taxatorl arit;;~11I 
're l1l'Omurl. lire neamuri, ' asupra or permlsu e f:onducer~, le pedep~e dISCIplinare netne 

I be gratultel precllm şi toate actele de serviciu, DIREC'J'IUNtA .-
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II' ARMATA TARII Orllanizarea F. R. N. 
:, generozitatea- românească __ (~r~~~ din~ag . .I-a)_,_.'jOll:;~I:i~oUIUi regim să fIlSMPd_\~~~:~I, i~~:~l, S~~:eşl~r!~~~i:'IOI-
" ,le din ce este bun in tradi-I centrati pe graniţă, va oferi, zii- /1l!da. jerl/u'el d~ sine, cu hl~mlda nrască illflÎru în suflciele noostrc. '. Şedi.nta a fost prezidată de d. 
, Icre. Aripile elanurilor ge-

I 
nic, pe socoteala Domniei SaIe, ma ,lIl1lrll, care ne Impunc datoria. pe Să alungăm din suflclili nostru tol: Al. Yaida Voevod, fiind de fală " !? trecule nu au dispărut 0- 'sa la una sută de soldaţi. In ehi- [care nf-O dictează nOUa lege pro- ce este subiectiv, lol ce este pre',- i comisia superioal'ă F,H.N. COllsi

" "LOr~lc, fâllâitul lor s'a trans- I pul acesta, in fiecare zi, o sută de mulgală, N cumul românesc~ in fo- cupare personală. lfitati cu tolil că licI' regal Gh, Tătărescu, preşedill
; ~asPăt şi inalt, - şi s"âc-Iostaşi aUaţi, undeva, "pe zona", cu ta,flla/ca sa, fIe chiar pe tlmPI~rrle ati da~, şi, (fti primit lupte, ~Ilaţl 1 tele consiliulu~ de mini,şt~i ,şi "ic:-
1, 'lor [[laltă şi ~uflelul poporu- I amla la picior, "01' şti că un 1'0- cand nu forma incă un stat,. ŞI ~e cu lotll ŞI IOVIII/f"/le prImite ŞI 1(,- preşedintele F. H. N. mllllslru h. 
". lăzi 1 n.;îl1 - românul, care le dă hr~lna atunci incoace de multe Ori, prlll l'lIurile date. • i .. ,.... i:i.( 

,has '! 'f t t' 'd I . t . vI ... ,.. " . "ostea, entuziasmul, cu care"- se gândeşte la ci, cu dl-ag şi I man~ es a 11lI1I e va oare IS or/ca: I i1mintit i-'Jă 11 IJ/lW i . de cc~a ~e pO.1 I grinzi de fier, ma-
:. ~ătenÎj au ţînut să-şi dea uho I cu pădntească grije. Singurătatea la şllUt să dea dovadd. că se 1U!;'1 le să vă unească ŞI astdZl ŞI pe;1- şioi de gătit. Hobe, 
C1 It şi continuă să-I dea - pen-! în care se află acei soldaţi se ya· CO/lduşi fie săn~~osul Instjn~t al ll~, iru totdeauna, , , pompe de apa şi 
.. "ltstrarea oşl~rii, nu pot fi a~ I popula nu numai de aburii celor nUl popor de :1IIIor, al Uniti pop,)r I Porniţi la Iuru, Îllsuflcpp de ace- totlledh~l dl~ artli-

~ , d· t t ă b t .~ d I ' " t' t· ' 00 e In ter, a ':te in frumuseţe, decât Cu gc.' o sulă de raţii de mâncare oferite, c, VIgoare, a Ş,IU s. a. S I:lgu ea· stc credmte ŞI de aces e Slm amrn~ I •• 
'Iorului care Ia ctitorirca ci şi de nimbul unui duh darnic crlce alie c0l1s1deratwnI, sa albă in le Vă urez izbândd in tol ce veti i PE TRIl J A GER 

. aS , '. "d ' ", ," I '." n.lteer. n .~.I OIre. Nr. S. t~ lirii Curlea. de Argeş, a tinut mereu prezent prmtre CI. /le el e nUlhUl bmele ŞI vlI/oru neG fnlreprmde. ! Ieiel •• : 29-'7 I 
:t (că şi el ce B"ea mai dl',lg O sută de soldati vor simţi că - nwlui. ye ?c.eia, astc'1::i, la ~ răspân i După .~e a "orbit şi d. .mi,nistr.'l' Consl Giurescu, secretar gener.ll 
i". »!icia lui: un miel, purtat pe pc l[lIlgă părinţii lor şi-au căpătat flc a IstOrieI noastre, In zrlcle ace Const. Glurescu, a fost prumtă 11- F. R. N., prim-secretarii: ing. Bu
f . un nou părinte, a cărui ~nimă bate, stea gro~av ~e grele pen,h·u. În/rea I sta noilor preşedinţi ai 1inuturilor joi, Vi,ctor Moldo"an, N. Cornătea-
l~ l cel mai inslărit dintre C2tă-/ emoţionată, iubitoare, fierbinte, a- ga omellire ŞI pentru ".~Ol, cand nu I şi al judeldor. nu, general Petre Georgescu, 1."0, 

... ~nă la tăranul pierdut in ci- I lături de inimile lor. ş/lm ce, 1Ie ~d~lce, vIItorul, avem, 'lnllndantul gărzii nationale, 
ce bordeiu din cine ştie ce' Fapt.a. d, Dem. Nestor - porni- pute,:e 1lI ~Ol ~nşll1e dacă vom, Şti: Lista Dou.Uorpre,ediaţl Preşedinţi de judete ai F,R-N.
- fiecare român a ţinut să tă dela isyoart'le cclei mai lumi- s~ flln. ~ol~dar~, ~acă vom şi! să F. R. N. pe ţlnutur., ului au fost numiţi: 

t;.' absent din nesfârşita listă noase tradiţii româneşti - merită iflm ~lsclp/ln~~I, fiecare la ~ostul ju.dete " munlclpll Ţinutul Timiş: Judetele: Timiş-
. ee au dat şi dau pentru In- să fie cunoscută de toţi. Din ase- I său ŞI cu tOţl~ fmpreulld. Da~a M~I- Preşedinţii ţinuturilor sunt: Bu- Toront.al: Iuliu Coste, Caraş: Oct. 

& re. armatej. n~ene~ fap~e, se înalţă betonul cohe lest,atea Sa şI-a făcut, datorIa, da-, cegi: Mihail Ghelmegeanu. Olt: ,lan I Furlungeanu. Se ... erin: T. Popovid. 
dintre gesturile cele mai ZlunCI naţIOnale, Asemenea tap,te torla .no~stră es~e ca, In numele na ,Gigurtu. Marea: Mihail Ralea, Du- I Hunedoara; A Vlad. 

!ll2re esle cel făcut de d. ne dau incredere in puterile noa- tlUn~1 sa orgCllllzdm poporul., pcn- ! nărca de jos: Hadu Portocală, Ni- 1 Municipiul Timişoara: A. Cos ma. 
stre prezente; asemenea fapte alcă i imcu ~eg,~le es!e sus. ~sle slmbo-; stru: dr. Cazacu. Prut: Petre An. Munic\piul Arad: dr. Romulus Co

" S~tor, droghist în capital~. tuiesc garanţia cea mai puternică 11ul ultl~dt~1 ~atlOnale ŞI fn za~ar I drei, Suceava: Gh. Vânlu. Mureş: ţi~iu. 
~la Sa a anuntat cA atat j a unui viilor românesc şi mai in- vr:a dlSclplllla, vrea munca fară f _ ..... _ .. _ ...................... _ ....................... __ .......... ___ ..... _ 

cal ostaşii noştri vor fi con- lIoritor, prihană, v~ea nou p~p~r, da~d n~1 j.c .. de"'" terl-al de 
nU vom şfl să ne ajutam nOI fnşl- 'psa ...... 0 

':~Inlr·bul·a b·, I · ... -1·- ~~dd~n~~~t:.u~~~~~7tas~e~:lă aj~~ă'~ constructie . în Turcia 
j, I l' uni or pa riu I 110; lnşine, penlrucd şi Dumnezeu ISTANBUL. - Cu toate că 1 cutremur in Anatolia a avut 
:' . să n~ ajule şi să ne hdl'ăzeasci1. gerul extraordinar de mare In urma ei o d~eosebită specu 

h wi au avut fericirea &il as- 1 . BOllurile de inzestrare a oştirii ~;' s~;~;~;i~â:l,~:::: ;;~/:l';e aor~~~~ :!ă~~~~~~o~~~la~~~ii~~~at~~~; :':p~~r~;e ~~:I~~;!;:eş~~~~t~~~ 
:~~dntrea ,Suveranului .. dela nu l'~p:ezintl1. tn~ă, o jertfă pen- :::are a Frontului Renaşterii Naţio~ ,: construcţii1or şi industriei i tiilor de refacere in regiunea. 

dm Ziua Bobotezu, a~! iru lIICl O categorie de subscriltori, nale. , .,,: stând in legii.tură cu meseria i devastată. Pe de altA parte 
al cu addnct'J. emotie cd lnl- . ci, dimpotrivă ele oferd plasament Să trăiască Al. S. Regele!-(A-' de constructie, totu~i in ma- I concursurile de constructi1l-
geascd răsfrdnge fn jur,- ca rentabil şi siguri, fiind scutite de plallze frenetice), re parte suspelld~.reaA ln~ră-1 ni nu primN!c mCl-o .. ofertă: 

~ lamiMs, cel mai inalt pa- orice impozit sau taxe. Discursul d-)ul riIor îşi are origl1~a m hps.~ : deoarece an~reprenorll nu.-şI 
In - iar gdndul de cdpetenie Dat fiind scopul pe eare-l urmd- Gh. TătArescll absolută de ~n u.mlte mateI·Il: P?t asuma. 1:1scul calculatm-
~. m4rluriseşte cu. orice prilej, resc, aceste bD11Uri trebue sd infă- de construcţIe. fra verse de i mlor nestabIle . 
. / altul decdt umrea desdvd.r- tişcZI! fapla hotdrdtif a tuiuror qce- In discursul său d. Gh. Tătărc- tier, pironuri, unelte de oţel; Situatia actuală e deja U,-

Q tuturor romdnilor, într'o ta- Iora cari iubesc Patria Romdnd, - scu, preşedintele consiliului de mi, etc. semnalează sporiri fau-: tât de inspăimântătoal'e, 
pug~titi'l, pentru orice cven gestuT care sd dovcdeascl1., din-timp ,niştri, a spus: ~,~J.._ ' tasticede preturi. La fel se I cum se comunică din Istal1. 

, .1. de pace că Romdnia se poate bi::/I! I "Trcbuţ sd raliati În jurul Fron- prezintă situatia cu celelalt~ lbul, - ineât autorităţile s'au 
i~ gând, al ~niril in/re frati, pe dragostea acelora ce o doresc (ului şi fn jurul programului săn mărfUli pe piata materiilor văzut sHite de a lua măsuri' 
, ,de multi am il obsedeazd pe mereu mare şi puternicif. I toale elementele de valoare, toale de constructie. Catastrofa de drastice in contra speculei, 

:, Rrgele, s'a pulut, din fericire fără a putea realiza deocam-
,~~ma fn zilele noastre in cea -.._ .......... ~- .. _ ....... -_ ... _ .............................................................................................. " ... ,,-- dată ceva pe acest domeniu. 

1: ' oasd realitate. L t · d · t - d I Se aşteaptă dela noua lege 
l' "ptdrept cuvdnt, spune Ma- ee la e I.S .. orle e a pentru apărarea economiei 
, Sa: "Acest gdnd, de CI for- naţionale, de curând anunţa-

: toji! un singur Neam, im- Constan"'a tă. In schimb se observă de-
.ai singur crez, unei singure "ja acuma o rezistentă linişti-
,unei singure hotdrdri, este tă dar foa.rte intensivă a cer-

(Gre va putea, contra oricCl- Sărbătoarea Anului" Nou Gh. Tătărescu, primul mini-I cut decât să statornÎCească curilor economice contra a
ntall ~i contra oricC1.rei vi~ ca Şi sărbătorile Crăciunu. stru, a formulat aceeaş idee: I situaţia determinată de "as- cestei lege. Aceste cercuri se 
14 ne IntdreascCl mai mult, lui, a aflat pa M, S. Regele "Fruntariile acestea sunt! piraţiuuile populaţiei", aşa tem de o interventie a·· 
faed mai uniti. sl1. ne facil in mijlocul acelora care stră~ fruntarii româneşti. Ele nu I cum scrie tn tratatul ,dela. statului intr'un domeniu, ca
lernici". . juiesc fruntariile. De data a- sunt impuse de capriciul for Paris, aşa cum deasemenea: re stătea până acum în voia 

li . ânlteele vechi ale poetilor ceasta, la Constanta. unde tei, ci sunt dictate de verdic- 'preşedintele Conferintei de' lor liberă. 
, In care atd.t de frumos se mai frumos şi mai limpede tui dreptăţii. La Alba-Iulia, I pace, recunoaşte intr'o scri- ........ _" ... ,,_ ............................ .... 
~ turn duşmanul nu poate rds-: decât oricând, Suveranul a la ChişinăU, la Cernăuţi, ho: soare istorică, ataşată la cor- Bumba.c rus Vti •• pre
a 1(010 unde este unire, trebue' definit sorgintea dela care tăririle soboarelor istorice, pul Tratatului dela Trianon. laerat 1 .. Bata_r •• 

t't;nic in sufletul tuturor Ro- 'emană voinţa şi fapta numi· care au consfinţit unirea tU-1 Cuvintele rostite de M. S. SOFIA. 1 f" Ira 
' , . ~ . R 1 1 C ţ t t - n con ormItale cu ~. , 1 te in Tratatele de Pace: Ro- turor Romamlor, nu au fost ege e, a oustan a sun III l ' 1 i h' d â d 

Ca 56 corespundem dorin-l mânia. Fruntariile ţării 1'0- acte de silnicie, ci de desro- I săş faţa adevărului, după, :atu c;~erc~a ~c ;Ia! ; c~r, nă liR!ga.Ie, nu sunt suficiente mâneşti pentru' care Româ- bire". I cum acelea ale d-Iui Gh_ Tă-! ntre u .gana dŞ1 b USI ba °di~l~tRlc. 
Iă!'lle verbale, ci trebue mai ·nii au făcut atâtea sacrificii I In aceeaş zi Coroana şi tărescu, reprezintă un pro-j u,n anu71t st~c e ~m ac ă n .. ~
~ ,~te; "fapte hofărdle ale lu- şi continuă să facă altele' Ţara au arătat 'cât de identi- fund ecou al conştiintei ro-' ~Lal va l pre jac;~t d el t,OIT

i 
to~u e 

ft eelor cari (şi iubelC Patria", mereu, au fost desemnat~ că le este gândirea, cât de măneşti care urmează credin b u g~te, sp~~c e un ~ ătl.te. n, ~: 
•• CG hotarele veşnice ale Ro chiar de conţinutul lor et-. unitară simtirea românea- cioasă o Coroană atât de fi- ac rut. III p~tea US~Cl. sa -

Itl fie vreodată cotropile. ,!, uic şi demografic, mCI de- scă In această privinţă nu delă-interpretat. clult proPlu~erleUa ~l.a prell~cl,ra ast-
a ~enit A d f' ă d f d" , . e ruma v- mi IOane II ograme 
I . vremea cun lec - cum e vre-o orţă In a- există, in România două epl- ~" ........ _ ... - ....... _ ............ de bumbac brut, In curând va ple-
t~ant I se pune o problemd iară. I nii, ci numai una. Era mo- (el.-t·. $1- răspaA nd-Itl ca o delega+Îe compusă din repre-
nil româneascd -:. cdnd Id 1 1 . . 1 . I 

. dupcl , eea această se află clar mentu ce mal prle mc pen- U zenlanţii industriei bulgare de bUlD 
llt .puterlle s~l~, poat~ .să afirmată în discursul M. S. tru a se spune acest lucru: Frontul de est bac la Moscova pentru a stabili a-

,. Fat ~'lllrea datorIeI implllllie Regelui, rostit la Constanta, că anume, Românii nu au mănuntele acestei afaceri. /It, . ! ca şi in acela al Primului profitat de conjunctura Tra-
li~ee apel la toţi supuşii ca Ministru, d. Gh. Tătărescu: tatelor de pace, pentru a rea "' ......... -_ ..... _, .................. _",,-_ ... ,,_ ... 
"et la opera de Cllzestrare "Nu ne intărim - a spus Su liza 'ambitii politice imperia- Falsificarla bonurUor de Imbrăcămnile 

veranul - nu desăvârşim liste, ci au dat formă reală 
.prejur(}rile de azi Slalltl inzestrarea Oştirii noastre visului lor de a se înmănun- In ,Germania 

' i'''.lle acoperi che1L~elile de într'un spirit agresiv, ci in- chia intl"o singură ţară, care. ' . . '. 
'1 e Itumai din venituri nor- tr'un spirit decis, de apărare era vechea Dacie. In 1914, în r.Volklsc~er Bl'obach~er (editia ,dlll ro.uI în drept un bon care nU~l per
.1 , ci are nevoie de venituri a ceeace este al nostru şi al convenţia de neutralitate a "',ena) dm 15 IanuarIe a publtcat m'~ea să cumpere decât o c;Jn~url 
~ ':l41e, dreotului consfinţit prin libe României, cu guvernul dela intâmplare~ următoarei .,Se va jll-! perec~e, Ea ~ ,incercat să sc.hlmb~ 
I ~ ~ nu produce perturbatli ra hotărîre a Adunărilor de- Petrograd, ni se recunoşteau 1 deca. seven~~tea cu care. este pe-! lucrurll~ falslllcând bon~ll .. ŞI pu-

J~IQ IIMi, Sfatul, deşi avea la Chişinău, Cernăuţi şi AI-I drepturile asupra provincii- I dcpsltă . falslrlc~rea bonurllor rle im I n~nd, cifra ~ în locul clfI el __ 1. }n 
:, ,~Q vr,ut să majoreze nici ba.lulia. In acest cadru ho-: lor transilvanene dela Vest,! brăcămmle cetmd ca1.~l de ca~'e I s~arşlt ea şI-a v făc~t cumpăI ătm '.le' 
, '?'Cl să recurgă la expe tărit românesc suntem gata; iar' în declaraţia de războiu I s'a ocupat de curând trIbunalul dm ŞI a adus acasa, trlUmfătoal·e "pra-
. periculos al inflatiei - ct a întinde mâ"ua oricărui vrea '1 a Homânîei, din 1916, se vor-\ Neuburg. E vOl"ba d~ văduva incul- da". Bu('uri~ ei însăv n:a fost ~e lungă 

~1il bună şi in alte tliri, să ne-o strângă cu lealitat{'''. beşte despre principiul natio pată Elt.za Jahne, ?10 ~ue~fu:·t in durată, căC.l ~nşC'laclUnea el a fost 
! Itllui şi mai bogate decât Cuvinte care exprimă ad-lnalităţilor. De secole, Româ- i vârstă de 30 ?,e am a ~:lrei faptă ~ 10bserYată ŞI s a făcut plângere con-

mirabil' sentimentul româ- nil erau o familie. Visul lor: daunat fntregu POPUI~ţll german~: tra ei.. VăduYa Jahne convocată 
;/11 drept &d cearCJ. jerlfil nesc, şi care, dealtfel, sunt I era ca l'ealita tea politică din ,Inculpat~ a ~erut la Inceputul l~ml II inaintea tribunalului Il făcut mărtu 
, . pentru cheltuelile mari întărite de documente istori- I Europa să adune această fa- ,Octor~l\'rle dm anul trecut, să 1 ": I risiri. De acest fapt s'a ţinut cont 
,dt1rii arm t· Id d' . d l . d' ti,}, t t' 'n u ă ca ă ma permItă să cumpere două percdlll 
''lalul' a el, a f rn pr

l
- ce e o va oare m ISCU a-I" nu le, n.r o SI g r s " .. d b'- şi n'a fost condamnată decât la trei 

.. UI cdt şi din economia bilă. re, care {'ste a lor. i d~ CiorapI. F:a a primit ,ela I . ' .. 

j In acelaş prilej solemn, d. Tratatele de pace n'au fă- ŞI de paCt; ŞI de bună fllvowld fn- lUIll inchIsoare. 
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JERULU 
• 

CREOIN ŞI MUNCĂ PENTnu ARĂ 1 REGE 

Prie~enia din~re Hnere~ul Străjeria, în 
i~alian li c:el roman Apărării 

serviciul 
(1 prilejul cftUltoriei in Italia a d-Iui Teofil 

SidorovlC:l, comandantul .. Strâja. Toru" 

fiilfZIlr. . NofioDalC r. R. N. 
din Ban~t prpgătese gran
·dioase--sprbărl :pentru 
zina de 27 Februarie 

Naţiona 
STRAJERl şi STRAJERE! 

MândrlU-vă cu firul istoric ţesut aşa da frumos ia 
trecerea vremei la pinza vieţ" noastre naţionale şi ~o.. 
taţi a incrusta şi voi pe răbojul istoric, fapte tot mai 
vredn1ce, pe care să le socotim ca fire de aur in ţesăta. 
f2 acesteI pânze. 

IfIP. ~OVROV &: Ce., ARAD 

- - -~-~---~------------------ -
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