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. -n nou regll ........ n. NUDlărul 100 
al colonl-za'-' rl-l- Ziarul nostru, "Frontul de ;yat societatea anonimă, era 1 toate ilegalităţile in dau .. 

Î Vest". cu numărul de faţă a cu atât mai greu, fiindcă din statului, sau, nerespectarea 
: tipărit una sută de numere, nou am pus la incercare bu· I promovădi elementului ro

prDblemtY de sloi cure trebuie-: olt' /(Irii şi s'au fmpământenit, in I printr'o apariţia regulată. U- gatul nostru Şi mat restrâns.! mân. 
rtglementală, o problemă cu 0- i locurile unde se simtea nevoia, ! na sută de numere. pentru Dar cu un calcul real, pre- 1 După arătarea greutăţilor 
· rez~l1antd lW!i?nald este, t~-I 1~1 pl'imul rond ;1111':0 asemenea! cine nu ne cunoaşte activita- cum. şi eu _ aj~torul abonaţ~- i de ma! sus şI avân~ . in Y. 
indolHla, .COL?~ lZ~nEA, In tl- I ~t""lIne .t~c~ue ~ă se lină s~ama de I tea, este desigur UD număr l~r mtelegatorl, am reu~t i dere ca, suntem umcll - ca 

linUl allplte, III re~Jlulllle i llldclelnlcll'lle ŞI de cunoştinţele ce', care Du-i reţine atenţiunea, sa facem faţă tuturor cenn·· ri am respectat legea presei, 
gTllnilii acolo unde se simte ne- '101' care sunt destinati colonirdrii. dar pentru acei cari ne-au telor, menţinând apariţia ab I cauzându-ne grelltă1i mat ... 
fortificaţlilor de suflet, nu nu- ! In al doilea rând trebuieşte - ca I urmărit Şi pentru acei cu ca' solut regulată a ziarului. . I riale - păstrând apariţia 

: de b~ton, se simte nevoia imci I şi in Italia, unde l'olonizarea s'a ti sunteln laolaltă,preeum I Apoi în anul 1939, am mai I absolut punctuală, făcându-
opere. - fdcul pe o scarII foarte intinsă -! şi pentru acei cu cari am de avut şi sarcina personalului i ne datoria de om şi cetăteaD, 

Sa hotărît allume ca să nu po<lt-jsă se pund la dispozitia colonistu-: venit o familie, numărul u- I concentrat, cara sub tot tim I avem mulţumirea şi mindria 
deveni colonist, decât acel care i lui o casă şi mIcul interior agrIcol. i na sută, este ca şi pentru pul concentrării a fost plă- I sufletească, că, cu ajutorul 
i!lplinit p(Îrsta de q5 ANI, care Aceste două elemente cOllstilui~sc' n.oi, un popas solemn, la ca- tit de către Doi la zi, cu fOR- ; lui Dumnezeu, VOm li in plă 

COPII, care p/'C'zinliJ CERTI- baza llnei reuşite depline. Am 0-1 re participăm ctt un senti- te că legea de pe atunci nu' cuta situaţie să continuăm 
DE S.~NĂTA,TE, etc. pina şi la scăderea limitei de vâr- I ment legitim de încredere, I ne obliga. Cea mai mare par înainte pe linia trasată ia 

. M4cclri de populatiuni şi mai a- stă, dela 45 ani, la 30 de ani, dal care incredere este de altfel. te a abonaţilor noştri au fost cei trei ani de frământare şi 
cololliztlri s'au făcut in toate 1 faptul că la aceastii vârstd omul temelia "FrontulUi de Vest".l concentraţi, firmele cari pâ· afirmare românească. . 

i este In plină vigoare de muncă şi Câte eforturi şi ce energie nă atunci ne onorau eu re- Ca incheiere, tin să mulţa. 
Ui noi în tară, incă din 1920 s'a: de creatie. am cheltuit noi, până am a-I clamcle lor, au sistat insera· mesc călduros celor cari 

co!oni~a.l:ea ,granite,i din 1 Sub. un asemenea rp:gim nou de luns la numărul de una SU- I !ele, aşa, c~ incasărlle din zi ! ne-au înteles şi ne-au sţlrlii-
DWlI1rn ,1 acell!t dela ,col<.Hi.zare e de :sperat cdJJup-de tă.~-" . - _. ,,-. _ . '.1 In 'Zi au scazut. ti nit prin abonamente şi 1.nse-

S'au adus familii de romdni: rezultate nu vor rniârzia prea mult In anul 1937 - după cum 'ştim că n'am plăcut tutu- rate şi acelor cart ne-au dat 
. Macedonia şi din alte ţinuturi; să Se producă, se ştie - am înfruntat greu, rora şi în deosebi acelora sprijin moral: 

tatea provenită cu greva i cari sunt în conflict cu fa-I Solicităm românilor de bl
muncitorilor grafici. I milia noastră românească, ne acel aş sprijin Şi dragoste 

, IOI"tarul Roma-n.-e-. este aSI-gurat In anul 1938, prin apariţia i preeum şi a acelora cari al! Ide care ne-am bucurat pânl 
legei presei, am întâmpinat urmărit scopuri personale ŞI! În prezent. . , de ta-ra .... n.-me o grea Încercar-:, deoarece a cărora le-~m stricat câte o! Promitem că, vom corecta 

- . ceasta lege, obliga gazetele afacere odioasă anunţând·o: b" ti d . al vom 
O . • , .• '. "cari apar de peste treizeci de. din timp, Am condamnat pe, o ~ec v, ar ~a.a es . 
'.' PI'QI. Gh. Ionescu-S1SCşll, nU-I sau IIlmui!\l alat !le mult, incat nu I 1 v onstituie ; ~ cei cari fac paradă din anIma şi sustlne toate aetlu 
Ir 1 A . It" ţ' '} 1 . ă' d' ,or anua, sa se c , it . 
U gncu urII, a Inul ZI c e ma) au p man!, a Ică nu mal au • " t t "V a e ; sentimentul de românismn · nile româneşti cari luptă 

ni • t l<' d' . D" , S' lin sOCie a e anoruma, c r 1'· " , u.y, 
• e" 0, I~ eresant .. ~uvantare -, m. ce. trăI. upă ,Cifrele. d-hu : 1- procedură, ne-a desechiIibrat, precupeţlnd-o şi punându-se ca şi noi pentru consolidarea 

n a. 1 fi .fost. rostItă la Senat, sestl, bOO.OOO ţăranI stăpanese ,~oo b tit A i in serviciul paşaportarilor. â '1 d t t 
!p , t t V f' ă '. h d' ~, '. I uge u res rans.. • şi bInele rom ru or e oa 8 , Ulle o In eresan a con ermţ mII ectarc, a lca cale o Jumatate i l 1939 _ revenind I sau altor elemente nedorite .. 
m care a desvoltat o originală de hectur fi.ecare. Dar o jumătate • D:, at nu I leg~ de f ci promitem În mod solemn categonlle sociale. 

'r; t 1" . '. mIros eru asupra "',1 1'''' ! ' A 
'.; Il))I~'ongru a cxp lea ţlDcontesta- ~? ~:ctar nu poalt' Ihrăl1Id~ fUdlTIIhe: mai sus _ Şi când am dizol că, şi in viitor vom denunţa V RCIOROVEANU 
". J'cse pe care ara nO,l- :1.1Cl mcape marea ragt' le. e aZI " . ~QQQ ~ 

le afirmă in toate domeniile, a clasei tărăneşli româneşti. ~~~~GOg~g~~~~QWQ~ ~ 

Ui;~st~~:r~4,~~iC~!~~ri:la~is~i~~:lm:; bl,~;~~~l î:~~U~j~:~:, i~~fuţ~:md:npeă ~~ Promo1'-a Df»Q"I" f"rdl-n nud" 
;gresul român~sc în tot eomple- Siseşti, este o nouă refol'l~lă a~l'a~ U K..,,,,," .. 
. aspectelor lUi, se datoreste ela ră care să oprească fărănuţarea pa 1 " 
ţărăneşti, muncii celor 18 mi- '1 mtinUllui, industrializarea tării si , v 1 ' S d .- t t 

;ne de tărani " 1 'ă' d ITt t bI" ,:. I In cadrul unei frumoase, rantelor legate de aceasta gostea La e neam a p. u u 
,.' 1 man tlCI n eUl 1 a e pu Tţa, , ~, .~ t' "1" ţ' <::ă împlinească un vis mile-
,nsuşmdu-şi o teorie astăzi Ia 100 ,Surplusul populatiei ţărăneşti care 1 solemmtatI ostaşeş 1 preZH a, pI omo le, , . ,~ 
. II. Ionescu-Siseşti a observat că Illu m~i poate face agricultură ':lin 1 te de Majestatea, S~, Regele I Este ,vorb~,. de o pro~otl~ I nar'~. " , 
:'tr~a unui stat se poate jud~ca Icauza lipsei de pământ, ar fi 1010- : Caro.} a,l II-I~a, tmerI~ ~bso~- ; .,~xcep~.IOnala pentru.ca Şl 1 VremU111~ sunt excepţlO~ 

r pl numărul locuitorilor, după ,sită in industrie şi în marile lu-l\.'en tI al şcolIlor ~rcgatItoal ei tlmpU_llle s,-!nt,. exceptIO~ale, iuale, deacela Suveranul ŞI 
. cr It a\1O a e, , - I , 1 R ~,. I ' 'tura lui II ă ,: n " 11 1 de ofiţeri au obtmut tresele! AstaZI, rOmanII trebue sa ve: 'l'ara aşteaptă ca tinerii ofi-

Nu este de.ajuns ca un o or să Astfe.l procesul normal de înmul de sublocotenentI, dupa ce, ghe~c c!l graI~lte e, oma.l1I,Cl- r ţeri ai promoţiei "Regele 
Jdus mari servicii cUltu~ei uma- (ire al 'populatiei ar putea conti- !a~l ~ep~s jurămâ~tul de cre ItMan ~a ră~ană, lllt~ngl~~le'lFerdinB:nd", să v fie~ "excepţio-
Ptnll'lIca el să trăiască. Pentru- nua nestingherit. dmta catre Ţară $1 Rege, DeaCela., pl o~lOtla tmel1 or- I nali prm slmtamantul dato-
să trăiască el trebuie în primul Cenc1uzia: viitorul României es- Din cauza vremurilor ex-I s~lblocoten~ntI ~ fOS~ b~te~~- :1' riei, excepţionali prin cre· 

'td, să fie n'umeros' te legat de propăşirea clasei ei 1ă- cepţionale care pretind inten, ta promotIa ," .ege e Aerl 1
- dinta lor". 

])a , , • 'f' t' .' t d ;nand" in amIntIrea " ce 1.1- ; 
r poporul român este nume- ri'lncştl, Izvorul de vlată al româ- SI lcarea ac luneI pen ru €-. . • , l' t '1 i (Continuare (n pag, II-a) 
, ,,' y y y.: N'. pe ătire' arma :la care prm Cre(In a ~l (ra-I 

·m sensul că se înmulţeşte re- Dlsmullll il reprezmta clasa \ăra-Isa:ar~llea r,g 1" - ~~ggQ~~~~~Q~ 
.;r. Aceasta este tăI'ia lui actuu- ncască, tel noastre, absolventlI şco-

putl'l'ca viitorului lui. . pilor de ofiţeri au fost. înăl- Indrumări ag .. i~ole 5ăp1ămiinoie 
. p GQg~OQQQ~og I ţati iri grad de sublocotenen- ., 

rOCesul acesta cu consecinte a- , â't l' 'd' Timpul continull slI se in('ă1ZCa-t fel se pIerde umezeaUf pdmdnhdw, 
de binefăcătoare pentru viito- Peste 61.000 aer· 1 ţI CU c d eva

b
, U~ll mal evre-. seă Plugarii nil trebue sd zii"bOl1ca iar blllglfrii se in/ărese prin us-

I naţiune' â d" d S' .-lC d 1.-lC . me ca e o IcelU. 1 . ~.' ... t 
· 1 rom ne - up.. , 1 maD' vor Su ev Du 1 , '., sed Cll lucralui pamaniulut n'u re care. ~ . . 

':'- este urmarea relormei,8- tiiran' I Capacltate~ 1.:11;1 a;mate'bue pierdută nici o, zi d,e. lucru'l In pariea ele miază-zi a tării se 
re, v. • •• I es!e 1!1 funet,le $1 (e va oar~va chiar şi in sărbătorIle Cll lrmp fru va continua tu semănalul urmdtoa-

e,pa hecare împărţire de pă- 111 cadrul măsurilor pentru cre la- i ofIterI,lor Cal e o inr~~~eaza" mos trebue arate.' ! relor plante: mazclre, ovăz, orz. lu 
,nI, a urmat un spor de POpula-j rea unei tărănimi capabile, Mini- i Dea~eJa ~per~nţele ţar~l in-I Amintim din nou că al'ăfurile de I cerntY. lrito/u, borceag, In accustii 
I~i după acest spor de populaţie sIrul Agriculturii, Darre, a dispus I t,re~I, c;n s? .~~~~c PI:~ t~e 'toamnă nu mai trl'lme arate În('(z' parte a ţării se incepe acuma se
~l1l1at o nouă cerer~ de pământ, \ ă se ex mineze lncă' din 193q pe_Il ~~ .aăt UVel.an t\ 1 ~e 11 /-tl ,'~ odaM., ci lucrate bine cu grapa sau i mănatul sfec1ci de zahdr, sfeclei de 
!dul acesta, n'a ajuns la fără- sa.,. • : I pac re pI o~o IR;. e Olt Il cultivatorul. nutret, inu/ui. cdnepei şi florii soa 

. ~.lare~ multor domenii, dar şi '!a sie 61.~ aSplr~n!.1 '~ mter:1Cl~rea "Re~ele. Fe~dll:and, - pro; I Pentru plantele pentru rare nu re/ui. _ 

.llal!lrea populaţiei. de nOUL gospodarll tarăneştl, CIrca i~otla tmerlIOl~ şe!1 ch?m~t~ovem ogoare de toamnă facem a- In partea de miazd noapte a tlI-
,~~el~rrnele agrare succesi:ve au ,31,000 au fost găsiţi apti, peste 10 i săA coma~de m lmpreJur.trl '1IrMura acum. rii, unde timpul este rece, se va 

, ~ \ la acest binefăcător rezultat: i mii au lost admişi provizoriu, iar t atat de gl ele, Ară/ura trebue imediat gri1pafă. • t1.. i'f 
l:u1tirea ~?pulaţiei. Dar înmulţi-: rest~l ~spirantilor au fost,. parte i S~vel'anul în c~v~ntări1e i Arşita soarelui ş( vdnful usuci! re- ~ !lleepe sem~.atul g .u1t~1 de prIm -
, • POPUlaţIIlor pune din nou pe l1'csprnşl. parte urmeazd a fi reexa-I'roshte cu acest prIlej a dat Jlcde pdmântul, Dupd 8-10 brazde Ivard, mazdrll, ovitzulUl, orzlliui, lu 
~Ia a P~mântului. ~stăzj, ţăranii' minati. ; cur~ liber gândurilot şi spe- t trase, sd urmeze indată grapa. ,4,11 : ccrnei şi trifoilllu~ 

, 
'\ 



2 Duminecă, 7 Aprilie, 19~ Dlj[ 

Informa1l-iuni 1(·on,,~/:,~,ti dămi«" • . p,n,,·,,!i§~,esol'ul"i Cândil' 
" a:lllll tlol>lru d~ femel biltrolle?1 . &I.J1 .,.. V, 

Odată C,II s('himl~' ,'('a d~!ui Ches
tor din Arad, s'a ,-e1;Îm!Jat şi şdul 

Poliţici dela plItle!:il dt' fl'ontieră 

Decebal. 

Disl'uteria nu l~lfii l'OlbtÎ-: ~- D(/, lI'O durI/iese pe so(/c/,a .Iaek Jiflwa;'r! ('l'a un dresor IT- gr:w acceS de malaric şi l'~ f. 

tllir a~UÎzi un pe],J('~)1 p('m,n~ i lIlea" , i Jll'mi!. EI pUlH'a să exccule divcr- gură pişcătură de ţânţar a (Q, 

popor; totuş se mai pot IVI S'a Inversat I se figuri le/,i şi tigrii. In cursul ca- Ikicntă .. să-se infecteze. Mcditt 
uneori epidemii. Deaceea 111<' " " ! rit'rii sale a fost rănit în câtl'va I'e-l ingriji ii aplică un In calitate de ~d al Politiei De

,'ebal, a fost numit d. dr. Octavian 
Pnşca, ro~tul suhşef de până in 

' '. f·t, " pl'eol'U- - Lram Id(';!lul tău, pe . \1',- i , .',. d 
da'Il au Ol:! set 108 : r,induri de Hl1lmalele pe cari le rapid de ChUllllă upă . t·· 1 t m Il I~i! I 1 
pati de lipsa unUl an Il 1) d: 'jlrezenta în numere senzationale, riie Comisiunei ;)aludismului 
impot1'iva bacilului disente- - Şi eşti o n't1litale n~Iăzi, ,n: dar rănile i se vindec-au şi lIowal'd tă~ii Natiunilor, care prescrie 

!):icald I 
prezent. ; __ o ~- .1111 Se gândea să-şi abandoneze pro tru tratamentul acestei boli o 

D-sa e,;le un "cchiu functionar la I noroc! Noroc să fie! Răsplatd j ksiunea. Umerii, bratele şi picioa-. zilnică de un gl'am până b 
frontieră, fiind circa de 10 ani la Hai , I tll/'/!'1 n.I(I-' l'('le lui el'a pline de pI'ofunde _ "ram 30 de chinină timp d~ GOLDSCHMIDT l t - Ce-ai păţit? .\aSIl l"> 
Decebal, suh carc durată a dat do- . Joc la o e- . f' l! C'lcatrizate _ produse de colabol'3- zile, iar ca preventiv _ o dOI! 
Vadă de nllllt',-l JII,,'cepcl'e, constiil)- II riel :til(lrul strâmbat. cucuc In rUll e, - . O 40 d hi' ă ' 
" i tOl'li săI. . I grame e c mn pe ZI L~ 

ciozitalc şi corectitudine. 1 şj spir/t/rca tdbăcild? 1 Unul din amicii săi care prqen-: limpul seZOllului frigurilor. In, 
Nu.mi~t'a d-~al(' în P?Sh~1 de şc~ i doi. Aceste preocupări au În - ,1.sC(ll'ă s'a Întors prIetenul; ta publicului purici dresaţi, inccn:a ; portul său publicat în 1938, 

a starlHt o VIe _ .. bucu]'\(' mtre cel I cetat tnsă, gratie prof. dr. meu din voiajul de lUwttl şi ccind i ~ă demonsll'czc prietenului său că I C~misillne a Paludismului, 
cari călatorcsc, tIIndcă a v~nl in I Prigge dela Institutul de to- m'a Z(lrit s'a năpustit asupra mea' insectele sunt mai periculoHse ca Ilttlază la pag, 130 faptul că 
contact, cu d, ş:~ dr. OctaVian Paş rapie experimentală din şi m'a b~tut. jlcii şi hipopotamii. Howard găseai'. medicamentele antipaludice, 
ca,prlll umubllttatea cu care stă Frankful'UMain, care a reu- • ('ii llC'esta era un spirit reuşit. na ocupii încă primul loc in 
ig dispozitia dJătorHor, ~cste o ade ~it să prepare un antidot - De ce? ; Jnlr'o zi luă hotărîrea de-a se du- I tica curentă din pricina 
\'i'irată plăcl'rl" totodata persoana eontra bacilulUi disenteriei. - Prll/rucă eu 1-1.//11 indemnat să Cl: sii studieze animalele sAlbatice! sale clinice, a toxicitătii sale 
d'sale este şi o g:Iran(ie pentru sta- • se Însoare! ,in cadrul 10l' natural, în d('şert. Pic: pc nule, dt şi a cunoşlinlei 
I.ul nostru. Programlll sdpămâniior de artă j că In (,c!ltnil Alricei cu un grup de ,te !'ăspândite a Întrebuintării 

19'10 din Ber/lll, cari se tin dela Ca ora de : vânători, iar o intreprindere cinc- i Graţie tratamentului judicios. 

De Sf. PaSti 'l'J ApT"l/Ie - t,. Jlai şi stau sub ştiJnte naturale ~ matografică îi oferi o primă lns{'m . sorul se însănătoşi. Odată : 
semllul lui Bruc/.:ner şi M()zart, cu- Invăţătorul: Astăzi ill"ă~ăm de-, !lată cu conditia de-a eşi neinar- i cat, se reintoarse imediat la 
prinde 11 concerle cu dirijori. so- spre bou! Şedeli frumos în bănci,; mat înaintea unui leu şi de-a-l pu: /.(0 şi prima sa vizită ru la 
j·şli, ore/II'slre şi i:O~'lI/'i de prima 't ti-\'ă la miile şi splln('ţi-mi ce ne pe fugă. Howard accepti ofer-: său care arătase puricii 

cadouri practice, 
ceasuri .. marcă re· 
numită" de buzunar 
şi brăţare pt. doamne 
şi domni illorti.ent 
bogat la 

l1la .' d " , 
mtÎw/. - ă . ta. Scenariul periculos fu realizat: "Ai' replule, amIce, li 'llse el vedell la un m' gal', '. .,! '. 

* , cu depllll succes ŞI leul s a retl'us sectele sunt mal penculoase 
: Yiata culturalăvÎt'neză a fost MotJv serios ! in nişte ierburi inalte. : leii. Animalele melc feroce nu 
pusă sub administratie de stat. Pro '1 Două săptămâni mai târziu, 1-10-: au pricinuit decftt dlc\'a ... 

CllOman Darlmann - De ce eşti trist? , . .. . 
gramul de reorganizare prevede ÎI' I ",ard se im/Joln:ld. Câteva luni se tUrI, dar ~1I J"tnllscul \alll;or. 

bijutier 
tj'C aUcie şi, o modernizare a orH- -- Viu dela inmormdnlal'ea soa-, slJătu Între lllo:1rl(' si. viată. lin me 'can m'a adus in preajma 
~lll\li a n:lllllllitelol' "Bu!,11theati'!'" C/I'Î mele! 'dic constată că era vorba de lin tului." (232) l' '.., , . 

I ,;j "Theatn an, d.L'I· \\'ien" precu~ I - Condoleantele melt!. .. iau pa1'-' tiNltQ4M.HIt~,","~iKI""~aQ_IQ4~IiKlIQ4~Q4il~itOaQi'iMiMMM.~"pr' 
j şi un nou cdlflclu pentru colecţIa: te la durerea ta. : 

.~~"'~~IiHiI~~~Q6i~~W muz('elor şi o reorganizarc a Aca- i Jl.T. 1 Y' l /' 1
4 

- Yl I H _ _ 
Arad. Palalul MinarlUlar 

I 
. . , - i' Ll IlU as a ma 111 l' S <ca~( • W It A 't '/ . a t loc a deml('i de arte pl11:it 1ce. Caracterul i' ! 

cam ca eva ZI e, a vZ!. . - muzinll al Vienei este accentuat: Jfa pus pe gdndLlri cetace a spus I 
filtnarea generală a bresleI vO!QJo-.. .. 1 

·1 d' Ţ' I 1 T ' ,prlll numIrea maeslrului Furtw~n- popa... ! rt or m inu II Im,ş. I d ' Y , 

palmă dep 
ndllltam D v d h·d d1nt·· f()r' gler la con ucerea mUZIcala a ora I - Ce a spus? u[Ja cse! erea şe el ŞI I . 1 ' 

Mtllitifţilor obişnuite. s'a procedat Ş\I U1. _ /Il e-a spus: "Nu mai pldngct i, 

la alegerea noui/or conducdtori. că vă fleli rcÎntâ/ni in ceruri"! 
tim avut plifcerea să aflăm că, Cu lozul GOLDSCHMIDT fă-

Campania agrÎco/lf de primăvarif I sfortare, totul lrlllJtle isprăvil 
Cl're brate multe. Pentru executa- vrrme pentru ca l'f'eolta să II!. 

in functiunea de preşedinte a fost ti jocul, 
ales cu unanimilate, d. lon' Seracu, Să nu te lăsă norocul! 
fostul secretar e al Camerei de Co-
mert şi Industrie din Arad, actual 

men.le pensIonar. La Fabl'ica de ghiat! a Muni-
Avem ferma convingere că, d-sa cipiului se găsrştc ghiaţă artificială 

~! in calitale de preşedinte - ca eftină, igienică, cristalină. fabrica
şi tn calitate de secretor al Came- lă din apă de apa duct. Abonamen
rei de Comert şi Industrie. pând te şi comenzi la Intreprinderea 
IR pensionare - va corespunae Icomunală Arad, str, Mucius Scae-
d.emni/ătii fncredint<Ile. voIa NI'. 9-13. Telefon: 27-09. 

n~raDrll (res(utr de Jremc 
, 111_ a~eSle vremuri de ~spră ~llmă I v~z~tă - !l·ans~it~re. ~ângelui 
şeala mtre popoare, cand se vor-

I 
vltclesc ce il SImţIm cateodată 

bcşte de o nouă or!nduire euro- băt' d fă ă t' ă' . 1 
.• S 1111 U-Sc l' as amp r III VI ne', pcană, ochii voştri :;e 0pl'esc~ câte l' . ~ 
odată asupra basso- - relidurilor imboldlndu-ne să aşteptăm nemfrl-
dela Muzeul Militar din Capitală 1 ca~i dt>sfăşurarell evenimentelor. 
- mărtur,ii ~~eţioase adus~ spre 1 Este poate vocea sângelui acelui 
păstrare ~d.1Il 111l~a DObro.gel, del~ I neodihnit Rege Decebal, ce • dat 
.Adam Chsl. Căutam atuncI să des atât de lucru mirelui Imperiu Ro-
cifrăm din chipurile daco-romane!. . . 
!lemnul vremurilor ce vor veni, im- ~a~. Cine n~, se mI.nllnea~ă ŞI, 1lS

prospătând nădejdile din izvorul I taZI când recIteşte Isprăvile mICl!
trecutului istoric. jlui rege barbar. A bătut ÎQ repeta-

Aceste documente autentice des- te rânduri pe generalii Implratului 
pre latinitatea noastră, asemeni ce Domiţian _ a fost ali.tul Romei, 
lorlalle ~epe Columna lui Tr~i~n, primind arme, ofiţeri şi ingineri 
precum ŞI monedele romane gaslte . _ , 
ta tot pasul în pământui slrămo- I r.o~a~~ ca . sa le constrUIască 101'

lesc, ne apar astăzi mai scumpe I tlrlCaţll - Iar când se supărA, De
ca niciodată şi ne vor servi oricând cebal făcea o invazie fulgerătoare 
la masa consfătuirilor inlernaţio- în MoesÎa bătea mândra oaste ro
nalo pentru a înfăţişa lumij temei- mană _ 'iar dacă ti fugărea până 
nicia drepturilor noastre. Ele vor. '. . • . 
găsi atunci adevăruri prea ştiute m CUIbul lUI de ... uItur drn Tran-
,i indeajuns repetate - dela Rege silvania, o intreagl legiune era ni
pilnă la ultimul cetăţean - anume, micită, captllrându-i steagurile şi 
că, România se ană astăzi defini- maşinile de războiu. 
tiv situată intre graniţele sale fi
reşti, că n'a încălcat dreptul nimă 
nui, ba, am lăsat să treacă dela 
noi, având destui fM!.ti rimaşi in Cerem po,tel si-,i fac' da 

rCa tLlturor lucrărilor pi'imdlltului" CII nimic prejudlCiatd, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E s·(lIl luat din timp toate mdsuril~.: Dacă în foamnif s'a puiul 

rpcomandându-se organelor com- pla, din cauza imprcjurărilor, 
"elente toată atentia cWJenită u- rivllice. ca nu toate mllncilţ. IOSif mUlSau 

ARAD, vis-a-vis de Teatru, 
Palatul Băncii RomAn9şti 

cea mai efU118 sursA de a pro
clua Jaatne de eopil ,i 

bărbă&e,ti 
Unif6rme pi. străjeri Lei \450 
PantalonI pt tJtrăjerl .. 650 
Mantale de cauciuc ," 850 
"Loden" verde. . ... 19OC1 
ImperneabU de mAtaBi. 2800 
Demturi. . . . • .. 1160 
Costum modern şi 

elegant.. ... 17fiO 
Pardeaiuri . '. .. 2200 

" Tre:Dtb-(801"-url 
$1 pOU.oue tie piele 
la toote: (olorlle $1 

mare oserume.t 

Asupra DIs.' ... 
• 

. , ,a lucrărilor Dvs. şi a preocupă
rilor Dvs, se publică adesea in ce
le 120.000 ziare şi reviste din hl.lnea 
fntreagă articole şi notiţe care vă 
sunt absolut neresare. Dacl doriţi 
si aveţf aceste articole şi notite 
preţioase, ca şi personalititile şi in 
stituţiile din străinătate şi' din ca-

pitala ţării noastre, adresati-vă şi 

Dvs. agenţiei 

"SERVICIUL GAZETELOR" 

nri probleme de d~f'asfl1 Tl1kcllllld- ~ core sd fie terminate. fn 
: loie. ; dl? primăvară nu mai poate li 

Din cauza iernei Îl1tarziate, insif gădriitif o asemenea situatie, 
ar periclita nu numai ec/llll .... ~;11 

n,dntările nu pot SI/feri nici-o pier economiei noastre nationale ,i 
dcre de timp. primul rând pe acele al CORI" 

In ritm accelerat. intr'o mare lui exterior, dar ar prrmejdui: 

De ",....... ,.r.t ...... , ..... 
r.clIli ... nI.sl .... 

ALEXANDRU 
KNAPP 

na de toate zilele a populatiei, 

laM de ce minrsterul Agricu!~ 

"II intocmit UIt plan amdnunlil 
lucru, la aplicarea căruia veg:, 
:ă, fiI colaborare cu organelt 

. .0"sl .. rI8 ... c..I,. in subordine, uniMtile de ins/re· 
ar •• , 5tr .• renana N.~ %-4. pl'cmilitard şi acelea dt ,.!rii"' li " r.,II( .. IItUI •• lIu le . 

•••• iiiiiiiiiiiliiiiiir_._IIMIii Aeest plan prevede o acalt, 

C • I - (1 lucl'ilrilol~ de insămâl!tare • anfeflnta d UI înmultirea ·r,ratclor de mUlld I 
comandar Andrei! prin inmultirea G:e/o: d~ 111: 

• • I Se va lucra DllInweclle ŞI in ' 
PODOIICI la Arad: lC de sărbătoare, se va fnce~l' 

. - . I ca "dală cu rC!Jărsatul zorIlor 
Dummeca trecuM duplJ. amiază, in I r h' d dt t'r+' 

nit se va nc ela ce ti ••• 

sala de festiviMti al PalatullJi CuI pă rnserat. Vor lucra femeile, 
tural, tn lata unui numeros şi se- lucra şcolarii. 

lect public a conferenţiat d. co-l In afara de ~umer?asele dl~ 
mandor aviator Andrei Popovici, . centrări de agrlcultorl, ill a/ard ] 
senator, despre d'Annllzio sbunl- aportul premilitarilor şi al ,str;~: 

: rilor, În afard de grija admmll 

tor. : tieI, se cerc //lturor un nou arl. 
Conferentiarul a fost ascultat cu i la lucru. 

deosebiM atentie, căci a ştiut să i Anul acesta 11ll eJle la frl eu ,1. 

zugrdvească alât de impecabil 'igu' laUi. Şi primejdiile nu par s8 ~ 
l'a leIi d'Anlluzio. I dă rn numdr. 

• O reco/td buntl rezolvă mu/lr i 
'bleme, Ea sporeşte posiblliMI 

Directori: Aurel M. Alicu şi Em. Aţi semnat lloastre de apifrare, c~nstltuin4 
Samoili, Bucureşti r., str. SI. Constan na din armele cele mal eflcact, 

tin 24. tel. 8.16.15, care vA dă cu bon D r i pt. o recoltă bună auem nevoit 

., -ocesta mui mult Ca oricdnd, inzestrare. Pentru aceasta, fn toate ungt; 
plăcere orice lămurire suplimenta

ri şi vi face - la cerere - şi pro 

be lratuite I ~ I.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

• • rara hotarelor. torla şi si De predea daral 
In limbajul juridic, aceste relic- t 

ve ar întruchipa testamentul strl- la desUnatIe. Ne IO._C ra-- Jleroplone de recuDoaş ere 

riie tifrij trebue strigată ~i a~IC~' 
lozinca: nici o pal~d de ~ 
l1e1ucratlf. Şi lned bine luc/'ll 

Jucati CII incredere li hunitor prin care se llisa urmaşi- clamaUl dela aboaatl ci au 1 .,Fa'rey Battles··, aburând 
lor pământul sfinţit de moaste - prlmese ziarul, deşi noi fi ax deasupra Frantei 
spre veşnică stăpAnire, Valoarea sborurilor de recunoa- de ele au fost de mare folos pen-

Dar chipurile Dacilor cioplite In pedIem regulat. ştere s'a dovedit prin sborul lui tru bombardierii care au dat ata-
piatră. cu spada şi arcul alăturea, "Royal AiI' Force" deasupra terito eul. "Battle" are o vilezl de 257 
Illai glăsuesc despre {) moştenire ne riului german din insula HeUgo- mile (413,6 km.) pe ori, o rază de 

------------"="'-:--:::.~----. land. Avioane de recunoaştere au operaţii de 1000 mile (1609,3 km.) I Cea mal eftlnl Intr.prln- F at-.-I KLU G aui. eg. h' . d 
"er. d. In •• r.aa •• r. r '.rdln •• d " I sburat peste insulă câte"a zile tna- şi se compune din \In ee lpeJ e 

!!~~....:.f:.ab~l":.:t:cA:..!p:.:.r~O!.:Pl':.:i:e_-,;...T.:.:el:.:e:fo:.:n::..:;A:.:r.:8.:d.:., ..;.J4-.,;;..,,;,30 __ A.~_rl1_d_u_I_-n_o_U_2_0-_l!_2_. _-= linte de atac şi informatiile aduse \3 persoane. 

1, 

l' 

Loteria de Slat! 
coteCT\JRA OrICIA~ 
Sediul central CLUJ: Regr 
na Ma.ria No. 46. ARAD 
1. Olari., Str. BrătlanU 



fIr 
FRONTUL DE VES'l .. 3 

elaliunile d.intre CASS.t\. AGmr:oLf. DE PĂSTRA- parlawl'o'ul, In IOd!a obIC(lil1l$'1ă111 HE .1/UD CESMM,V.l soc, A ,V. U U " I i!lU l' u 

Belgrad şi Bucureşti ----_. ARAD $1 il (oD(ordiCI 
I nl';}. Bancar: No, 1-193'f, 

,;nbătă au sosi.t la Bucureşti oe- comerţ româno-jugoslave, la B('\- Cititorul, care urmitn':-,tc cu re- simt, fr<1h' cu raţiunea şi cu in\e-
: jugolavi care au participat grad şi Bucureşti. Convocare gularitate buletinul 'desbaterilor Ileger'ea". 
:iărilc de constituire a Came- I Sosirea În HOllHlnia a d-Iui An- parlamentare, constată, cu satis-.' l' . Luaml cuvantul, intr'o recentă 

: .!It Comerţ romano-Jugoslavă, I (rcs, Jllllllstrul Economiei jugosla - Domnii actiolwri SUllt . cOl1voca/i fetie, că alM sub cupola ;\Iaturului 
ii ce tlrebu~ f~?cotităă ela 0Bre\- I ve, IllU este ?l~lllai o restituire pro la a 1.0 adunare I!enerala Corp, C<1t şi sub urope/'cmântul Ca- şedintă a Senatului, d. ministru 

) a acI.' ela in IIntat a e - loco ară a vIzitei făcută de d. Ion merci, atmosfera ('ste cu totul a It '1 , ;\fiti\ă Constantinescu a făcut do-
acum două săptămâni. 'Christu, ministrul Comertului Exte or.loarA dc('iH cea din trecutul nu prea in- giul modului în care se duc lueră· 

Aiunile noastre cu sora I rior. ci este continuarea şi desăvâr Îl1 ziua de 17 .lprilie 19~0, la ora' depărtat. riie Parlamentului ,.Frontului Re-
i il dunubiană, Jugoslavia, nu ~irca unui lucru inceput acolo, la 1", I d' l . t ~ .. d' Ce s'a schimhat, in acest intcr- 1 t" N ţ' 1" ' t 

fI
' " a se !U socle atu In Arad, • 1 naş enl ,a Iona e' ŞI a remarca 

1 i de azi, iar o îndelungată: con uenla DunărIi cu Sava şi ter- Bul. Reg. Ferdil1and 5. val; In orice caz, foarte mull - . 
',rare, în ,cadrul Intelegerii i mi/mt I~ ~'lll',ile Dunăr~i, , '. In primul rand, desigur, s'a "acea tlIlută demnă a discutiuni1or. 
,'ice a crel.al atat la Belgrad I D(~ aCI mall1le, relapunlle roma· ORDINEA DE ZI: schimbat r<1dical însăşi. mentalita- caloe impresionează, acca bună crc-

, , la' Bucureşti, o atmosferă' Ilo-jugoslaye se vor desvolta orga- tea, care făcea din majoritatea, dinţă a observaţiunilor şi acea ob-
· bil5 realizărilor practice, în Illic pe baza unor acorduri nCÎn· 1. Raportul Consiliului de Ad- aleşilor Naţiunii o şleahtă de apu- iectivilate a dorintelor exprimate, 
'::ul economic, ca şi În acela trrrupte, care au la temelia solide millistralie şi al Cemorilor, pre- caţi, .gata să se incaiere pentru • . Î i t t 1'[ f' I care a ridicat aşa de inalt, aşa de 

şi prevăzătoare acte de înţelepci,u- cum ŞI llU ~ arCa soco. el 01' ma.e faptul că "ărul X n'avea strada pa-d tii 1939 b frumos, aşa de senin, atmosfera 
'IDul sehimburilOl' noas'll'e !le politidt Legăturile de familie ,e pe ~xercl I~ anu!Il ,sta 1- yală ca Y sau pentru motivul că . f' 
· cu dintre Dinastiile noastre domnitoa- {Irea blluntulw, deCiderea asupra discuţiunilor şi în comislunea l-~J\"ia a sporit necontenit, cu di t 'b ... b /" I . d ~ drumul de fier no trecea şi prin nanciadl şi in deshaterile noastre, 

ă '1 n'o ,'or fi şi de a6 înainte conso- S fi .. ulru. ene ICIU ,UI,' esc. arcarca fata ogrăzii lUI' Z, cllmnat eli de· li ţ rI e noastre au o eco- ' CII d Ad t aici inaintea Senatului". r lidate ('u Încă una dintre acele pu' onsl n~ UI e mlnlstra/le şi al putatul Zero •.. 
! comp Imentară, şi nevoI m· t"I'niC'p pA, r,",11I'I', pe care numai' co-I CClIzorllor. ' ". Şi în CU\'Întele d-Iui ministru 
.ueaproape identice, Totuş L " '" In al doilea rând, s'au .transfor- I al Finantelor nu trebue sA se vadA, 
România şi .lugosI3"ia există laborarca economicA le creiază, 2. A.legereu n:embri/or Conslliuilli mat parlamental'ii, Ur'banitatea in deei'tt reflexul unei convingeri ma-
UD mare capital de expc- . I~tă pentr~1 ce,. am. s~lutat cu cea I de Admlllistratle, . discutii •. respect~ll adevărului, :1C

11- i ximc şi al unei satisfactii, care es-
,l Ambele au rezistat crizelor l1.'al mare Sl~l~atle ŞI l~cre~cre so- 3. Even/ualc propuneri. rateţca 1n exprll,nare, oroarea de; tt>, deopotrivă, a omului public, 
~ ll'onale Cll p,uteri unite, do- ;s.':'ea dcle~atle~ econonuce ]ugosla-; La aceas~~ ad~nare. geru;ra~ă 01'-, pala~r.ag,e~Iă, - lată câtev~ di~ ca- ! cât şi a simplului cetăţean, a ale
, j o remarcabtlă rezistenţă fa ,'(. la BucurcştI, ,dlnar~ d-nll actlOnan se Illvltă CII r raC'tl rlstlC'tle ParlamentulUI F ron- I gătorului neinselat de cei pe cari 
" , toate greutăţile Cll care au I K~Q~aiKj 1 mentl,u~ea, că conf. ari. ~ din Sta I tului Ren~şt~r.ii Na~ionalc. • ! i-a ales". ' 
, ,Itimii ani. P?litica de schim I ! tute IŞl vor p~tea .exen:~ta d~eptul, Car,acte~'ISl1.(,l. cari. sunt lot ata- I 

IlmtTe Românla şi Jugoslavia Convocare 1 de . v~t l1Umal aC/lonarl/, can au, tea VIJ'lUţl, ! .~ .. _"_~~.-eIMil.H&~&IjIiQG4il~ __ ". 
: favorizată prin' toate tarife- I II a~tlUnl . /raI1SCrISC , J!f. ,numele lor, ~ Urletele, istericalde cari rar fi' 
inlesllirile pc care ccle două 1. _ c f puţin cu 3 lum ll1atnle de adu- determinat pe f'harcot să expedie- i P ;1 
I t d

· . , ComItetul şcolar al Glmna: IWl'ea generală şi au depus actiul1i-! ze ncnumănti dinln' foştii aleşi I rOliiO ft 
, e pu eau acor a, CeJa('(' III. • 1 . d t t d' Adi Il . l' \ .. 
I t d 

~ t t f d ZlU UI e s a m ra 1.1 - '1 e Imprnl1lă cu cupoanele nesco- ai Natiunii" in dÎni('!e de psihi Il f! I f dl O·~ 
: nepal' a nu a ost ecât N d l t' ţ d' .' I ' '. o ........r DOn ă ă ă:· ou, a uce a cunoş In a ce i uIte cel mlll târZIu până la ora 3tne - sunt astăzi doar o amin- fI " "" " 
~ comun pcntru ap rarea 1 . t t' v d' '12 d'·' '" 1 
;1Servarea nationalitătilor, a I or 1~ eres~ 1 ca a unarea ge j , ,m zIUa .ant~r!Oar~ It~ Cassa I ti~e: ,tristă e dre~t, insă ,0 amin~il·e. I '(Urmare din pag, ,I-a) 
~ ultimul ti f . nerala ordmară, pentru vota' prmelpaUJ. a mstllutulul dIn I Arad. I Batalie la toarta în plmă şedinţă I 
" mp orma uneI:. b 1 ' o. ! sau la sucursalel di R' Ch' . ' . . ,rări st.rânse, economicc-, al 1 ea ugetu UI pe exerclţ1Ull' ,'. e n ovme, 1- s au adus ~I CI; deputaţIi nu-şi mal I Fie ca aceste speranţe ale 
" ~ 19l0/41 ţ' î ' şlncu-Crlş ŞI fneu fac', ., 1 I ' -, primordial capital este prie- 'i ,- se va lne n ZIua . CUCUIe, nu, se mal Iau a pa me, l Mo So RegelUi şi ale l'ărn să 

~ bunăvoinţa reciprocă. ! de 14 Aprilie 1940 orele 11 In ca::ul, dacă la data susură/ată nu, sc mai almtă cu: "Boule!" şi se transforme cât mal repe-
itătile dind t' r I î a' t d . v'. d'f' adunare gel1erală 1iU s'ar în/nmi "Hmoccrulc r', nu-şi mai organi- de in realităţi vii tinerii sub 

· d \'" .\ e uts na lzadre re; l? In ee. amlaza, In e 1 1- Într'ul1 număr suficiel1t pentru Ila- zează afacerile personale într'o in-! locot.enelltl· <ai nr~lnotiel' Fer 
, e ,,1'1 e noas re. au etcr-! clul şcoalel Ud 't t d' , ". V' • l' 
: atât la Belgrad cât şi la Du 1 nt' .:- t OI t ~ d d' I ~ ~~ ellberănlol', fermpnul a- ~lItuţlc ~lestlllată s~ fie reccptaco- dinand să fie şefi excepţio-
,..' , '. 1 uea a aceas a a una- lInarll se va amâna - fără nici o mi neVOIlor obşteşti. 'nale prl'n VI'I'tu 'ile el'l 
, o sporire a capaCităţII ex- ,\ ' 
li de lahricate, şi acest lu. re ono membrii ai Comite tu- 110U~. conlJocarc, - pe ziua de 21- ,Dcp~tat!i nu ,se mai ceart~, ci Pentrucă M. S, Regele a 

li desvoltat paral 1 . Ilui Şcolar nu s'ar prezenta Aprilie, 19qO, la ora 12, tol la se- dl~cuta. Nu mat încearcă Să-ŞI con spus-o in cuvinte atât de în 
e ca ŞI cum dlUl i tăI" , . 'fi ~ 1'" 1 

taIA preveder~ trebuia să rea: în numilr l('gal. adunarea ~i soc l' Il, cu a,ce~?ş ordll1e de ~' ga co egn Pl·m. pu~nu aruncat ţelepte. 
in 'iit. 1 r b " it' ! ~ . .., In acest caz acţlllmle vor putea m moalele capulUI, CI prin argu- Spiritul de cl'edintă spi-

, OI se 1 m UJ 1 n emel3 generala urmează a se tIne . . ' , .,' b . , ~:, ' , 
. industrii eomplimeDtare Ast-I! A D' ăt 21 (1 depuse pană 16.~UoIa d& 22 Apl'l- metc, p~m un simt. rltul de Jertfă, este un SPl-

. . In umlneca urm oare l' 194 Bun simţ '1 't d d' d t t "t 
il fQst sporite posibilităţile noa . . ' le O, ora 12, la casieriile sus-' rl e care epln e o Vll 0-

':e a ne ajuta in comun, Pcn- I AprIhe 1940, la aceeaşi oră, n1"f'ttafl', Iată, într'adevăr, un element - rul neamului nostru şi viito. 
1. Ite,~e motive, şi pentru altele,! hotărîn.d cu orice număr de I adevărată sare a umanit:iţij - ca- rui acestui neam .de~~nde î~ . 

1l'Ia .ca şi România au arl- 1 membrI prezenti. Arad, la 6 Martie 194fJ. re. era propriu doar câtorva, prea mare parte de oflterll oşti· , ' I rei". 
: ~ I~teres comun faţă de ideia. po Preşedinte: CONSILWL DE ADMIN1STRAŢIE puţini, din trecutele Adunări Le-

. ~rll celor două camere de! Director V. UGRIN ' ' • . . --------------glultoar~ ŞI care astăzi există şi-şI D. ŞTEFAN OBOSI, D1I 

reţi să aveţi 

'~~rbători lerici,Ie1 
JUCAŢI la 

101lDI4 dt SI il 1 
LA. 15 şi 18 Aprilie 

împart jucătorilor: 1 CÂŞTIG PRINCIPAL de 

LEI 

13 CÂŞTIGURI de 

ei 1.000.000 
precum şi numeroase oâştiguri de lei 

400.000, 200.000, 100.000 etc. , 

% flra.tă btncCăcătoarele efecte, ,.Iace parte dlD adml-
D. PETRE BOLDUR, zia- Accl "bon sens", despre care vor-I Dlstraţla ziarului 

heşte şi marele Cartesius, - bunul JlOstru 
r1st DII face parte dintre . 
angajatii ziarului nostru. 

DEUTSCHLANDI 
e marca nelntrecutelor Bie I eLE' E 

TOflte MODELELE se vând cu 
preţuri senzaţional d. EFTINE la 

HAMMER SIGHISMUND Si FIUL 
'RAD. Bule .. rd .... egele Ferdinald 27. - Telef.1 11·47 

-

SlInUrtu noului lon)1 ill· .. 
, . (umtrll de ~on(il din Irod 

Eri la orele" 11 a avul loc sfinti-: lin Îl1 n~lmele ~P. S: S~le Episcopul I membrii ei ClU toată ,rncrederea ~il 
rea l10ului local al Camerli de Mun I Ar'adulurj d. dr. NIChl, aduce salu- . l'a rezolva multe din necazurile 
cu situat in Bulevardul Carol 1. I tul d-/ui prefecf dr. Ionescu, care! lor. 

L<I actul s/in/iril, pe langel numă j n'a putut Ilia parte la solemnitate I .-lsistel1ta rn picioare a aclamat 
rul ~are de mUJlc~~ori au ,lua.t par-j din motive independen~e de vointa! Î1~de/ll~g pe S~~eran şi a aplaudat 
le ŞI reprezentanţii autorItăţilor 10 I d-snle; d, d,.. Rcgneala tn numele; fi enetlc ora/orll. 
cale, . ! Primlkiei Aradului, d. dr. Romul I Corul ucelticllor a executat Împt 

Serviciul religios a fost ofiCial de I Coţioiu fn numele F. R. N.-ului; d. ! cabii cdteva cântece' cari au pld~ 
I părintele Viorel Mihul, răspunsuri- G/1. Mihutiu fn numele breslei mUl1~ i cul mult, apoi d. preşedinte Voşti~ 
Ile fiil1d Uate de corul uceniCIlor citorilor din toc,' s'a vorbit . apoi i nar, asiguri1 asistenta că-şi va da 

I 
cOlldus cu desloinicie de d. Şerban, în numele breslei functionarilor i toată osteneala sel desă/Jdrşeasci:l 
directorul Cămmului de ucellici. l~(lrt,iculari şi, a~g~j/llîIOr ~omercia.' prog~amul fiţI mos de realÎzdri ce şi 

I 
J)tmă sfintirea frumosului local, Il ŞI d. Teolll Shlrcea, dm partea Il-a fIxat. . 

d. GÎt. Voştinar, preşedintele Ca- meseriaşi lor patroni drn judeţele: Se citesc câteva telegrame prlm( 
merit de Munc(1, a salutat reprezen Arad, Hunedoara şi Alba. tc printre cari şi a d-Iui CUl1escu 
tatltii autoritdtilor 'şi numărul ma- Oratorii tiu elogiat in cuvinte ale, director fn MInisterul MUJlcii. cu 
re de muncitori pentru osteneala se opera de redresare a muncitori-I totii exprim4ndu-şi regretul l1epar
de a . lua parte la marele prlUnic mii rom?ne a M, S. R~gelui Carol i ticipăl'ii la insemnat~l eV~l1i~ent._~ 
m'1l1clloresc. lI, ocrotI/arul muncllonlor. t Serbarea se fllchele- przn mtona 

Au vorbit apoi despre insemnăla 1 S'au adresat cuvinte ,ţrumoase I rea ~m~ului Regal de cdlre mPlzlca 
lea evenimentului: C, S. plfr. Secu- nouei cOl1duceri a Camer ll , tn care fabrlcer Astra. REP. 
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• CREDIN I MUNCĂ PENTRU 1 REGE 

Unudlll trăe$b ,am 
Mamlslui 

In ziua de 1 Aprilie, s'au adu- \ şcoall'i CII stl'ăjeria, l-a tIvut, aS/l-

Străjerii in servici 
poştei 

Ilai fn sala liceulUi Mihai Vllca:ul, pra sufletului tineretului şi prin Printr'o neostenită stăruin tului român, potente nebă- 1 stea de acasă şi se 
.. ultime de comandallte şi com(IIt-! urmare, C1supra vietii statului no- tă Şi adâncă întelegere a ros nuite de energie şi eroism. cura de slovele ei. 
lianti străjeri, peI11l'u a lua dil'l~C-I' s{l'u. turilor pe cari, trebue să le: Doctrina de viaţă străje- j Spuneam că strădania 
tivele necesare În momente de ma Abia acum, le9(1lura dintre Îllvă- împlinească generaţiile tine-: rească, punând accentul pe' minoasă a străjerilor I 
re incordare, D, Teofil Gh. Sido- t iim lÎ/l tII 1 tCO/'elic şi via/a Îllsâ.~i, cu re, Straja Ţării a Izbutit -: cugetul şi fapta sănătoasă, a, va aduce acelaş belşug 
r{lvici, comandantul Slrăjii Ţ(lrii, toalc {râmântatele ei aspecte, de- printre altele - şi această; dezăgăzuit aceste puteri lă- ~ roade - dacă nu chiar 
apoi d, ministru al Educatiei Na- IJ/ne realitate, 111 primlfvara .asta, minune: a redat tineretul u- 1 untrice, dăruindu-le împlini-, sporit - Şi în acea zi, 
fionale, Pl'lre ,4n<lrei, d. Ionescll- in care armata aibă a Majestăţii nei vieti de muncă spornică,' rii aceluiaş scump tel: întă- I re nu o stârrum, dar pe 
Slseşti, ministrul agl'icul/urii şi d. Sale, În atât de "mprcsioJlUntul nu- disciplina străjerească U de 1 rirea colectivitătii prin mo- vom şti s'o înfruntăm, 
Ştefan Şoimescu, au Înfă/işat din măr de patru mi/ione şi jumrltate, prinde pe copil cu efortul pro I delarea, metodic şi armonic bărbăţie şi avânt acea 
fleosebite puncte de vedere, pro- cu WJIOO de comandanti Împân::ind priu Şi cu satisfacţia dato- desăvârşită, a jndividualită- când armata albă va it 
blema Încadrări; străjeriei şi şcoa câmplIrile' noastre, va lucra pi't- riei împlinite. tU fiecărui fiu al tă.rii. mată să organizeze 
lei, În ritmul de viatii al neamului, mântui, sperantele unui neam har- O generaţie activă, pre- Prin Straja 'l'ării - se dis, intern al biruintii "",111""_, 

Intr'adelJdr, simbolică şi impre-!lIic şi viguros, vor fi recunoscute tuind munca şi râvnfnd ne- ciplinează, aşadar, energiile! PărintU vor lupta 
slOnantă apare mişcarea tineretului! illtemeiate, Intr' o tară ill care tille contenit biruirea oricăror în tineretului din fiecare fra- tunci - la hotare, iar 
rnmâll, ince[JlÎlld ltela vârsta Trage j retul se ridică la un semn, ca Tur- cIinaţii ale lenevirii, - iată I gedă făptură, se desvoltă un' rii vor împlini, cu matură 
dă de 11 alJl, pOl'nind in illreş I,e-: nici le, ca albinele basmelor stNlIm cum se înfăţişează tineretuli cetătean înfrăţit cu munca, ţelepciune, toate acele 
:rei spre cdmpul dmăfor de belşug, I nc, să ajute Româniţi, - fata mo- de astăZi al tărU. ! respectuos cu semenii, devo-, rative, pentru cari, in 
să Înlocuiască cu mâinile lor, pe şlI!tli copleşită de griji pesimism Erau ascunse în resursele tat Patriei şi Regelui - in- \ de pace, s'au pregătit, 
~i plecati la graniţe sd vegheze. se risipeşte, sufleteşti şi fizice ale tinere-I tr'un cuvânt: se afirmă un du-şi vointa şi 
Patru milioane şi jumătate de siră Din valurill' "er:i ale grânelor se gQQ~W~~g I cetătean integru, pe care ta- mintea. 
jf'/'i. t:OIl~uşi de pest~ .40.000. de co-I mănate ~ll (/~lItO~~II, tineretului, ,Ira (Onlerln'a (OmIRdilO. ra se ~oate }Iizui, cvu ~em~ă I Străjerii-poştaşi vor', 
mandant', vor pornz In prlmdvQm Iged ca firuL I('rbll 111 pragul pnmă I110f StraUI Tarn Imândne şi Indreptatita In-! tunci, la un loc de iDa1\ă 
.sia, mai altfel de cât toate primă- • verei, va creşte Încrederea pOpOI'U credere. spundere. 
verile lIoastre, să îngroape fn râs l'Ui in el însuşi, încrederea cOlldu- Bucureşti. - Luni dimi- Iată - din ansamblul vre~' I·am văzut pe aceşti 
şi poe bună, sămânţa roditoare, fn cătorilor in puterile neseca[l' ale lle~tă In marea sală festivă I dniciilor străjereşti - acel nici şi fnimoşi străjeri 
pămânlul nostru bogat, Este prima ,neamului, iar de dincolo de hotclre, a h~eu~ui Mihai Viteazul din !impresionant aspect al copII- cându-se eu o uimitoare 
.ard, cdnd se poate vedea Îl! ma-j toate privirile se vor indrepta spre c~pI~ala s'au adunat peste: lor şi tinerilor cari, prin-, litate şi voioşie, - i-am 
re, efectul pe care fllgemt'1narea noi, cu uimire şi admiratie, CInCI sute de comandanti şi I b'un spontan şi entuziast zut într'una dintre aeele 
• com~ndante de străjeri din iconsimţământ, împlinesc o mineţi cu prospetimi de 

J toata tara la chemarea co- I muncă de utilitate obştea- şi purităU de zări. In 

JUnOS· lavl-a mand~~tulUi Teofil Gh, Si-ISCă: s'au inrolat - admira- tui lor, aduceau aceleaşi 
~ ~OrOV)CI, pentru a găsi mi- bili voluntari - in serviciul veliştt. întremătoare _ 

I - t - 1 - Jloac.el,e cele mai bune de poşteI, pentru o zj, astfel, I undeva, in genti ţinute 
ara a UrlSlJ1 U U~ p!lrt!CIpare ale acestui aşe- sprijin real la distribuirea, proape de inimă, purtau 

zam~nt l~ ~ampania agrico- corespondentei. I ştile celor cari aşteaptă, 
Imediat după! războiul cel mare, I ţea naturală a peisagiului, minuna- lă dIn pruna?ara aceasta, Străjerii poştaşi sunt as- răbdători, plicul şi cartea 

ţările care au luat parte activă la tele privelişti de pe coasta Adria- D. Sld~rovlCi .,luând ,cuvân tăzI _ după cum Vor fi şi ştală. ' 
acest cataclism şi care au fost sgu ticei, trebuiau' să fie cunoscute pe- t.~l, a, ar~lt,at, "ca S,tl'aJa Ţă- mâine _ deopotrivă de folo- II Se poate o mai 
duite in toate resursele lor de pro sle hotarele tării, trebuiau descri- 111, pl em,l,ht~ll~, ŞI Frontul sitorl ţărU: astăzi _ fUndcă: reconfortantă mărtUullrl'''e~laInL 
ducţie economică, au căutat pe se. Deaceia au fost îngrijit Întocmi Re?a~t~rlI NaţIOnale v?r tre' prin contributia de hărnicle! dniciei străjer~ti, decât 
toate căile şi prin toate mijloacele, te, in toate limbile europene, ghi- b~,1 s~v la pa,'te Ia ofensIva a- a mâinilor, scrisorile pot a. 1 cea cuprinsă în 
l'edresarea, duri ilustrate cu splendide fotogra gt Icola" v,,' , junge cu O clipă mai de vre-I ellor poştaşi? cari _ prl 

Dintre problemele care au căpă- fii, au fost răspândite În oraşcle Pe'?tI u straJell, unde va fI me la destinatie. Faptul nu scrisorile câte le poartă 
tat in toate statele o deos.cbită a- mar~ ale continentului afişe· de nev,Ole. se vor suspenda cur- este lipsit de o adâncă sem-! gentile doldora _ duc 
tenfie; dintre posibilitli.tile de 1'e- propagandă turistică, arătându-se surIle pentl'u 15 ZIle ' 

I \ . , coman- nificaHe umană şi patriotică dân~ii şi mesajul unai II ' câştigare a unui prestirtiu şi a u- tuturora ce anume trebuieşte cu- dantuI St ,V'" ŢV .. d ,t.& , ., ,:Ie ' 
~. , ,r',lJII arn ă apOI dacă ne gândlm că ostaşii nos destin: mesaJ'ul birui!, . ~ nor resurse materiale, este fără în noscut din Jugoslavia, l11strucţlulllle ne 1'" 

"ol'alav turl'smul, I 1 f t . v A Iu t ,c~sare, concentratt pe ·zonă pot pri- prin Credinţă şi Muncă 
• n pus, a os orgamzata o so- a apOI cUvantuI, du- mi o clipă mai curând "e- tru 'fară şi Rege. 

In Jugoslavia turismul a fost a-, cietate oficială care se chiamă Put pă Ce a fost salutat de d. Si- ' , 
lIoptat de stat, patronat şi organi- nik şi care are întinse legături cu dorovici ~i ministrul Educa-•• ~ÎeSI 
zat după toate cerinţele moderne, organizaţiile similare curopene, pen tiei Nationale d, Petre An- :OQ 

CU o coastă ca cea dalmaţiană, tru a pune Ia dispoziţia călătoru- drei. D-sa spune că şi copiii ItaIl' a ŞI' Rom.aA n1-a eU 1 
('1/ oraşe de importanţă istorică ca lui. străin, o (';it mai complectă trebue să-şi dea. con tribu tia :,'nll 

Sarnjevo, cu mânăstiri în care ar_jol'lentare În toale domeniile pe ca la munca agricolă dună vâr- BASTIOANELE LATJNITĂ ;~, 
ta bizantină stă mărturie vie a re doreşte să le cerceteze, Para-, sta şi puterea lor, < • :c, 

unei vechi civilizatii, cu un lac de I IeI, cu ae:st~ măsuri d~ organizare I ~ La şedinta. de după amia-'\ de TEOFIL GH. SIDOROVICI( CJ 

altitudine ca cel dela Ohrid, Jugo-I ~tnr.t .. tUrISt1că, statuI. Jugoslav s'a Iza a luat parte şi ministrul Comandantul Străjii 'făril ;;~ ; 
s]avia a putut deveni cu uşurinţă mgrIJlt de îmbunătăt~,rea şi com- 10, ,nescu SIseşti, al agricultu- I , .. , f" , 

1 - I , S fI t 1 - f ţ ale tl'nere!clJ/l/i • adevărată ~ră a turismului, P ectare~ reţelei de cal ferate, de ru, u, ~ U, ŞI n,aZUlI!\a popo- I ?rg~mza IUlll, 
Insă comorile de artă, frumuse- modermzarea şoselelor şi principa ~~', ruluI ItalIan nlmem nu le-a, ItalIan: G, 1. L, Dopolavof'! ltrl 

,ldor drumuri şi de transformarea Mărturii . de d - - putut intelege Şi pretui mai Balilla, . 'i f~ 
.~",,~wW""N!lIIYYWUljIV!iM~W jvapoarelor care mişună pe coasta • vr~ nlc.e mult ca noi Românii. Intre străjerii români ŞI 'vi! 

G 
Dalmaţiei şi pe lacurile de aItitu~ SIăJereitSC3 Tulpini ale aceleiaş nobi- neretul italian; se intă", de 

a-rţl· re"l·ste dlne, Slr41erele Iti lacro le vite romane;· Italia şi Ro- un puternic sentiment de' .dep 
- , Dato~it,ă pe:f~ctei org~nizări a LEGIUNEA ARAD: Stolul Iic, de mân.ia sunt, două br~ţe ale I bire, stimă şi respect . :'nlrl 

LUCR4RE P CO'I R t ...• IDdustnei turistIce, datorItă aten- fete Ghiba-Birta Arad trimis r unUl tmpeJ'1U ce trăIeşte In 'I proc., , , . f" 
.... d-n,',: cpt "An

e 
t (II e penaş terll 

: ţiei ('u care a fost privită de către saci plini cu daruri p~n~ru sOldatl';)I'1 pagini de cronici, doi ochi de Prm sChlm~ul'Jle de 1'1
11 

.... ,as ase asca I ŞI I ., . v' \ 1 . v , ,,' " Iad ţ' 't et vollle 
Ilie Anesia, onorotă cu prefata d- oflclaytate, ace~sta Importantă pro de pe zonă, conţinând: veste, cio- umlna al CiVIlIzaţIeI euro-!ll n an,} ŞI ~VneAr !. &'.' dil 
lui T. Gh. Sidorovici, este o carte h,lema, Jugoslavla, este c~,rcetată i~ 'rapi, mănuşi de lână, toate trico-', pene~. A' Junge sa. des,avarşl,?1 tr' 'l di, 

_ eu versuri inspirate. din ideologia fiecare an de zeCI de mll de străl- tate de străjel'cle stolului Trmeşte In nOi o demni- cola~Ol'al,e ,flreasc~ ati' '90 
Jtollilor' orânduiri necesară tinere ni, intrebuintând toate mijloacele LEGIUNEA BIIIOR, L~giunea de ,'tate care ne-a fost mereu d,oua Ana~lUm legate e . 'lle 
tu/ui şi comanda~tilor străjeri, pen de locomo.tie şi plec:'Ind d!~ a,cea- străjere Bihor inţel~gând rnalt~ mândria cea mai de seamă, ŞI oba~şle. ~ 'Iii 

iru şezători' şi ÎII alcătuirea pro- stă sp~endIdă. ţară multumlţI ŞI de chemare a Ţării a subscris pentru i a!ll !ndur~t cu aceiaşi cre~, Departarea ne une~te, 1: •. le! , 
gramelor diferitelor manifestări ar ce!,e :?lu.te ŞI de, felul cum au fost inzestrarea armatei suma de lei! dlnta in Izbândă, grelele in- I ~e devspar~e" A~ avut d~!: ~. 
tistice şi culturale, pI1mIţl ŞI conduşI. 12,000 (douăsprezece mii lei). I cercări ale soartei, dar ne- jU] sa pl'lmlm un, din lldu 

• 1 Numai atunci când o ţară poate Această sum..:' constitue o parte am ţinut mereu fruntea susme~t d? comandantI, 1 '7a'j 

l!evista literară şi artistică "Nă- fi cerc~t~tă cu u~urinţli, când. vn~ din, venitUl, realizat Cu ocazia unui ~Pl': i,?ă1timUe dătătoare de gamzatla G. 1. L., cart ~~" :, ~ 
zwnte" a centuriei IV-a a lIceului întâmplhl greutăţi, când autor1taţl- ceaI orgaJl/::at de legiune, Izbanzl, I II!-at aproape, o ]unăĂJJI~' r'lI 
de fete din Piatra Neamt ce apare le stau,la dispozi~ia căI~torului cu LEGIUNEA CLUJ; Dumineca tl'e Nu suntem zămisliti din Il'~!e CentrulUI ST~ro 8/ ·a1/f 
sub îngrijirea d-nei comandante bu.năvomţă, numaI. atuncI ţara a- cută. a avut loc la teatrul Naţio- vânturile întâmplării. i nIt del,a Bf 1'

l
ea

l
za, 1- s'aU T~ ',. 

FI C t d d t ăt' Cela poate fi conSiderată ca o ţa- . " l' . l'a pl'ln e u cum .! " 
, ?S ~sc~, .ne ov~ eş e preg 1- ră turisti că. n,aI din. ClUJ.' un concurs 'de coru- !n cuprmsul hotarelor 1'0-' zentat şi cum s'au manl: rea. 

rea ŞI dlsc1pllfla strtlJerelor dela a- , ,~ 1'1 străJereştt şi nationale, organi- maneşti la fel ca pe pămân-' tat Tineretul nostrU ca;l '~ 
cesl stol. Jugosiavia se poate numaI o ţara zat de legiunea de stră]'ere, Itul peninsulei măreţe}· Italii· . 1 fa" col 1iJf~ 

1 t '. .. 'f" ' 'l( 'd 1 f " I tregul popor, e-a . i 
_ S tOr1o,are, ,poezlI'd comp~zl Il

t 
~u tUrlstlC~ ŞI e a elul cum este or- l ~u fost ~remjate următ031'ele sto IS~ văd aceleaSi urme nepie- primire mai mult decât pr, ',1IIj 

"Ieu c, ]OCUl'l, şara e, ScrIse oa e ganizată această industrie naţiona- ur': Premiul J. stolul ŞCo Normale Ifltoare ale geninului l'Qman 't v E ontaDii t'lt. 
d t ă' 1 1 IV d f ' '1 eneusca, l'a sp ,1 , 

e s r Iere ee, -0.'" , Iă, dela diligenta care se pune in .e e~e; pr~miul II, Iic. Regina Ma- laceleaş urme de glorie stră-. tea sentimentului de trai" ~:~ 
De remarcat cd revIsta este scrl rla, ]IC. Prmcipesa Ileana şi lic,.n Ibună. 1 V"t 1 1 t' eretuilli ~I~ 

_l< d :. ă' '1 t "1 t mulţumirea călătorului străin, pu , 11 Ol'U e a In " J 

~ e mun , Iar I us ratll e n aqua , " .. dustrlal şi premiul III şc de me- I Suntem fericit}' că am pu i ~lt P t ' . e strâni: It:l 
relă s pe 'fă t t f jtem invăta ŞI nOI românI! foarte 'Sf T " I - . na area a ne} , \1''1 

,au ni, sun execlI a e cu- 'na} ,. ereza; menţiune şc, de: tut stabili legătUli strânse' gată de inălţarea acestUI "Il. 1 
rat ŞI frumos, mult. menaj Carmen Sylva, ! de colaborare, cu strălucitele neret, ~t4 

;::or 

TIP:-LOVROV " 00., ARID:rt 
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