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-----------------------------------lucrează comisi Presa J;laţionalistă unea 
deja 

de armistiţiu 
W 1 e s b ade n o mare plagă pentru ţara Iliptlcă a exploziilor de obu- II dul de granit al hotarelor 

noastră constituia faptul, că I ze caută a da preponderenţă I noastre. Trebue să ineeteze 
modul cum lucre.a~d şi 1 Din lucrdrile de până acum ale I gazetă~ia O .făce~u, după O I el~me?-tului creştin! la no~ I t?~eranţa faţă. de puhoiul ga 

es~e compusă COnllSlllnea Comisiunei dela Wiesbaden s'a a-! r~enta stati~tic~, 1300 de ro i p,rmt~ o preyedere mţeleal?ta, liţ~an, cAare şI-a manifestat, 
ţru d~la Wi:sbaden, cdt dus la cunoştinţa publicului in pri-. ma~, &~O nunontarl ~! n!' sau mtocmit legi pe~tru l,n-I on ~e cate ori s'a ivit ocazia, 
tratativele acestei CO~l-. fmfl rdnd aranfamentul pentru fn- II mal puţin de 5100 de JldaDI. sta!,rare.a A elementuluI etnIC, sentimentele sale ~ duşmănoa-

cu delega/la fran,ceză sau toarcerea grnbnică a tuluror prizo- A':,est fal!t, car~ pare u- n~.ţlOnatiz~nd in toate dome I se şi cu totul straine de in-
acum, pentru prima dată, nierilor germani, Intre timp, au I nor InconştIenţi dIvers, p~e- nule. Motivul care impune teresele statului care li adă· 

rll'II..nl'Ill' mai amănu~tit~. ~in fost puşi fn libertate şi majoritatea I zintă. un m~re pericol, caci cu o necesita~e. impe~ativă pos~eşte şiei ocroteşte de 
rcese ci'1 pentru dIferite do- ! internati/or civilI, precum şi acei·, jidarui dupa ce au acapar~t excluderea straimlor dtn toa. doua decenU şi mai bine .•• 

de specialitate s'~u alcătuit I care suferiserd condamndri, fiind 1 toa~e bunu!l~e noastr~, pr~n te domeniile. vieţii de st!!t, I Cum toa!e neamurile au 
IIp.lfll,,mlfXfJlnl Astfel eXls/iI. o sub- 'Ocuzati că aU actionat fn favoarea sensul cotIdIan cauta, prin este eventuahtatea unul raz-, clipe de scadere - din care 

pentru problemele arma- \ Reichului german. aceasta indiferent i m~jl~a~e di?bOUce, de a pune I boiu, care se profilează ca străinii .tr.ag foloase - şi eli
conducerea generalului d~ de cetăţenie. Printre ei se ştie cii se i stapamre ŞI pe sufletele- noa- I un ce in~vitabn la hotare~e I P,? de. ndlcare - cum a fost 

Jrlreth,' o alta pentru marl- găsesc şi germanii din Alsacia-Lo- I stre. I tuturor ţarllor, in care pn- 1 razbOIul pentru intregire, 
l'Ondu.sl1 de, Comandor::' We~ rena. Aceastd comisiune a slatuat 1 Deparazit~ea presei se im i mejdia străinilor a! I~a pro-

1 
când toată suflarea românea 

In fme mal sunt ur~atonrele deasemenea şi asupra problemei' pune cu atat. mai m~lt, cu 1 porţii şi mai ingnJoratoare. scă s'a unit şi din care unire 
pentru avzatie, sub radlodifu:âllnei, guvernul francez I cât gazetele .f!ind 8Zl. 1l;nul! Deci, preponderenta elemen- s'a D.ăscut lsbânda - a a 

generalului Forsler şI cerând sd i se dea posifHfitatea de din acele D1l)loace pn~clpa·1 tului autohton, in toate do- t t ~ Ş 
industria de armament, sub a face comunicări prin radio. Este! le, prin cari massele pnmesc 1 mentile, constitue o proble· pen ~ru ara~ noastra a fost o 

'IU~t;'~ lCer!~a colonelului Hiinermann. cunoscutd d,.osemenea şi propune-\ hrana. sufletească pe. deo·

l 
mă de apărare naţională. clipa da scadere timpul care' 

. deasemenea re/era~e spe~ia-rea acestei comisillni, de acord cu i parte, Iar ~e de alta, one~ta- Căci, dacă pentru rezisten- a urmat marele război, când 
, problema. p~',zonlerdo,r 1 cea italiana, privitoare la fncetnrea rea politica, .hnna şi onen-! ţa noastră natională nu am toată ţara a fost cuprinsă de 

: . aceea a clmlf~r~lor mr- dezarmdrii flotei de războru fran-, tare~ aceasta trebue Să~ .vie : pregăti. toat!" ramurile de un val de moltclune şi când 
cdt ŞI probleme prIVind apd- ceze, aceasta din pricina atacurilor '1 fiecarui popor de.la fill saI şi I productie pnn preponderen- 1 toate b' '1 . f t 
, C I b d' d l 'id t arl născo-l . ci unurl e au os acapa '1 presa. o a orarea intre engleze asupra vaselor de ră:.:boiu, nu ea) a. n, c • . ta elementul •• elBlc, atun , t 

t 
2 comisiuni de armistiţiu este francez:e. I case fel de fel de miJloace, cu cine garantăm noi în caz ra e de străini. 

1 mlld prin ofiţerii de legăturd I In concluzie se poate spune că intr'adevăr Ingenioase, pen·1 de război elanul şi efortul CUpa de ridicare e cea pre-it' ni ataşaţi pe lângă comisiu- j tratativele Comisiunei de Armis/i- tru propagarea otravei ~rezo. necesar atât pe frontul obu- zentă. IstorIa ne arată că 
,del~ ~ur.in şi p!,in o/!Ierii de' tiu, dupit. rezultatele de pdnă acum, lui lor, cari pe ~rum~ri mtor [zelo~ câ~ şi pe frontul pro·. neamul românesc a eşit În-

t 
urd rtalrenl a/aşaţ, pe langă ca- ! sunt duse cu observarea strictă şi tochiate şi artifIcii bIne mas I ductlei Interne; cu elemen- !ving~t dJ t t i a \ " d l W·· b d P' . I ' . . .. t ie de ~nta lor . • a or n oa e cum.pen-" [mea. e a ies a en, rin el Cfl! I exacti1 a Conventiei de ArmislrtlU, ca e se aprop v t' tul parazitar al perClunaţI- A' ~ 

,ŞI,.; ~ comuÎuni sunt Intr'un contact. dGr şi fntr'un spirit de dreptate. I finală şi comuna: SUbJuga- [lor? In nici. un caz! Numai ,le. Nu ne IndOim ca, deşi ta-
,el\~ I . .. tI '1 r I ' f ~ i ă A fie.,~nent. '.' Spre deosebire dc Comisiunea aliati rea şi mnucI~ea cre~ ~I o. etnicitatea aplicată in toale ra su era nc 1U ~rma ma-

,,~unea Comrswnel de Ar- lor din 1918 Comislunea germană Dar aceasta plaga ramâne I domeniile pot stăvili exploa- tllărH recente, In vIitorul a-
enell ':1' • , ' 1 ~. A I i (O ': fU nu es~e lrml~~UI numai la 1 de acum caută sd rezolve grabnic, a trecutul~ , caCI 1U~ n;t.om~n-l tarea bogătiilor ţării noa- propiat vom eşi la liman, 
pen ,/emele strICt m~lrtare sau .tn, tn tntelegere cu delegatia franceză, tul de. faţa!. cArma ţam tiind stre de către străini şi n~-, Spre triumful civilizaţiei şi 
'lurd cu economia de războlu,1 toale problemele ce i se pun. Ea incredintata unui guvern na mai duhul naţionalist treZit I il d . ci d 
f~Sj ~ se i~~inde şi asup~a unor ~h.es I vrea "d 'i~ tn acelaş timp şi dc aju- ţionalist, in fruntea deparla: şi solidaritatea creştină, cari a ~ oamen or OrnI e mun-
)ozit Pol~tlce, de tec~nzclt .admrnls- I tor inamIcului invins, Inlesnindu-i m~ntului propagandei s-;!l de altfel stau la temelia sta lea şi paceI 

,'d ŞI de, economIe. Din acest restabilirea ordinei interne, rezol- Da d. prof. Ni~chifo~ Cr81mc, tului RomAn, pot forma zi· S O N A 
, P autoritătile superioare ale varea problemei refugiaţilor ŞI care cu o mâna de fier con du ~~~iJQ1~ 

'hulu' t" " , .. ' destinele neamului pe QQOQg--------~g9Q~ge.g~ 
,1 au rlmlS reprezentontr. chIar o solu/re potrlOitIJ. pentru te- ce • v v • 

,lng(f aceastll comisie. Astfel e- l/ul de viaţă al poporului francez. lflgaşuI meDIt sa inf~p~Ula- I • 

,; o delegaţie.a Ilinisterului de Misiunea s. a. ~e căpe~enie. este şi rd-\ scă in mod real: RomaD1a a,' An g 1 J a est e (1 ~ c Jar a t ă 
~t ne, care prIntre a/tere se ocu- mdne, potrlVrt condltrum/or de ar- RomAnilor! • • 
~ r ,le chestiunile privitoare la in- mistiţiu: 1.) orice posibilitate de re Lupta naţionalistă pentru tel' It O rJ u d p, r ii z boi n 
tii :.ali ş~ la prizo~i~:ii civili. Mai luare a luptei să fie exclusl1, ,.) sd illstaurarea eleme!'tullli. au-

I
· _ . 

,a~ol tmputernrcrllÎ spfclali al se ofere Germanei toald siguranta tohton in dreptUrile sa!e în Stockholm. - DNB trans- I de sa he in stare de a con du-
,~R1str,~tiei Reichului şi acei ai peI!fru a putea continua hestdnienift~ate domenUlc;, se desfaşoa- mite: Este ştiut că,. A~glia a I c~ apăra.rea intregii ţări 
,uceru Planului de ~ ani. lupta rmpotriva Angliei. ra cu mare avant. Deşi nea-! fost declarată terItoriU de' dmtr'un smgur centru. 

, mul românesc a. avut .multe război şi împărţită în 12 eo- Aşa, că cei 12 comisari ex-
1"~~I4M~NiIiKI~MIII~UQ~~iIOQQ4iMi~~~Q'l~~~8QI4iMiKMI lupte, ceea ce reIese dIn pa· misariate regionale, cari au traordinari vor avea. rolul de 

ginile istoriei noastre glo· . primit puteri extraordinare a inlocui guvernul, in distric 

gri-cultura la Westw· aii rioase, această lupt.?- in curs! lşi foarte întinse. tele lor respective, precum şi 
~te ~ elocventă ~arturi,: ca Se afirmă că, în Suedia a- de a organiza apărarea. - - t t - razb.?IUI ~e eri n a ep~l1zat ceastă măsură este socotită Totuşi cercurile expertilor a ra m a 5 I n a C a toata paSIunea de acţIUne, ca o dovadă a faptului că f!u suedezi sunt de părere că, fa 

6~' , . nu s~au cheltuit toate dlspo· \vernui britanic, in cazul unei· ţă de caracterul războiului 
~lmeroasele familii de ţărani cut mai dificil deoarece dă' nibilităţile beiPIăice, ci a Tăămdas I' invazii germane sau în cazul I! tehnic modern, şansele nec-

. • " up .n- o formida telzorv e" '1' t· 1 t f t t'l 
,au trebUit să evacueze regiu- ceputul ofensivei, au trebuit să fie I ener ii O a ri ă sete de ac- cand ataC1.~rl e aerIene ger- S U1. P an sun oar e prolJ c-
Westwall-ului german au trăit aduse mai multe mi" d .,1 d' . g, P t g t • I mane contmuă încă, nu cre- matlce. 1 1 e c.... In ţiune, care aş ep a numaI un I 

;~.a refntoarcere, o surpriză ~ngaria, Guvernământul general, prilej de a se descărca, spre 1 OQQQQQQQ~~QQ~ 
1" pământul lor nu a rămas. ŞI Danemarca. Totuşi au fost semă· I a potoli acel neastâmpăr al 

,'~;,::~L;;~e." d~;g~;~:':~~~~::e~~~: r.:~~': ~:~::~l ";,.,0; I ;!:::\i~:I~':r.U::~:O~:'~ d!~ i mar e sai ulA I b e r t K e s s e II rin D 
• fHnţat, chiar dm toamnă: recoltă de cel putin 3,000,000 kg. ce- : ceastă râvnă de acţiune au 1 . 

"pe câte 10-20 S?ldaţi, ca~l ~eale, r('~pectiv porumb. Proporţi- I pornit astăZi să se cuprindă I Mareşalul Kessel/ring este rn vdr-, armatd, fncredinfându-i-se fn ace
i conduce:ea 1 ăra?110r de prm lle evacuării din toamnă au fost in lupta naţionalistă smu- ! sta de 5. ani. Provine din Artilerie laş timp comanda Regiunei lll-a 

, ea l?~uhll şi cu ajutorul arma- destul de mari: 21.500 întreprinderi cjnd din impasivitate' şi voin I şi a inceput cariera militarlf ca sub aeriene. In Februarie 1939 a lost tie IetvlclUlui muncii şi al partidu· agricole cu o suprafaţă cultivată de ţele letargice dându-Ie O nă! locotenent fn regimentul 2 artilerie numit comandant al Flotei l-a ae
I .;~l~S la adăpost. recolta din 90.000 ha .au trebuit să fie părăsite. praznică portrlre. ! pe~est:l1 bav~rezd, In fi~pur rifz~ riene şi comandant suprem pentru 

,~ 200 2.000 t car~ofl. 30.000 t ce· In afarA de aceasta au mai fost e.1 Trăim clipe de grea cum- bOlulul mondial era cdplfan. Mar Est. In timpul rllzboiului din Po-
" t tutun ŞI cea mai mare . .' pănă până când popoare in- ttirziu a trecut fn aviatie devenind 
~~ a rIt· d' f "acuaţl 9,000 cal 56 000 vite 70000 ' .' lonia a comandat o IloM aeriand eco CI e VIn au ost ast-. ", . eleştaţi în războiu şi In şue .. tn 1935 general de brrgadd tn acea-
strânse. şi cu grije depozitate. porCI, 37,000 capre, 40.000 oi şi ne- raful focului de mitralieră sld armd. In lume 1937 a fost Inaln care (l participat la actiunea hn-
~ănăturile de primhară tiau fi număraţi stupi de albine. şi In mugetul de fiară apoca tat la UNdul de general de corp de potriva Poloniei. 

/ 



., r.. ., .. 

2 EB.9lVl'OL DE VES'! 

-----~~---_.------------------------------------------------------------------------------------------------
Duminecă, 25 August 1940 DU 

Iniormaţiuni 
Bucureşti. - D. ing. Glgurfu, pre i 1.5()O am), \faller Schhilt'r (B.lI W), 

şedintele consilIului de minişfri, a' aceşti doi sunt câştiga/orii marc
avut o nouă intrevedere Cll d. Va-, lui premiu dela Brescia, echipa 
IeI' Pop, mimslru plenipo/clJti'~r" O, N. S., compusă din: v. Hansfein, 

.C~L ŢUL VESEL I 
Depinde 

- Te-ai mărita cu un risi
pitor? 

- Depinde cât al'e de ri
sipit ! 

COLŢUL UTER ÎI 

M.a.n1d... I 

şeful de/egalici, care ducc Ira/all- ~ \raUa Băumer şi Bdem. 
vele cu delega/ii guvenmltd ma-I Motociclete: Rlnge, Fleischmunll ltn caz mal grav 
ghiar. • şi Winkler ClI DK W 2 cit. până la 

PIini de lacrimi, ochii mei te-or pierde mamă 
Şi vântul in urmă-mi va stărui vioara, 
Doar stelele străjuitoare'n noapte . c 

j I 

, ~ 
• i 350 ccm şi Rraus - Lodermt'yri - Seip/amâna trecută, nevestei Mamă, cred că-ţi vor putea alina durerea. 

Brrcllreşli. - D. Valer Pop, şl'ful: BMW peste 350 eem. Echipa !jer- mele i-«l in/rai În ochi pruf şi a tre 
delegapei române pentru nf'gocie.ri: mand este condusif de, d. SS!\.~( buit să se ducă la medic. M'a costat 
le cu Ungaria, a plecat la T.-Sl'ue·' Oberfuhrer Prof. Riihlrng, iwwţrt 500 de Lei. , 

lil De m'aş putea intoarce spre tinereţe 
Când prin livezi şi crânguri eram un viu fuga~ ~ 
De m'aş putea întoarce spre cântecele serii 'fII 

Acum aş fi un altul n'aş fi aşa hoinar. lr~ 

rin, insotit de membrii delega:iei : de d. Ing, Lool, technicianul {abri- - Asia-i nimic, nevestei mele i-a 
• I cei BMW. iar cu organizarea şi sia !intrat În ochi, lol săp/dmâna trecu-

Bucureşti. - Ministerul. de fi-! b~lirea legăturilor a fost de;e~a~ II,d o ~ain~ de bliWd şi m'a cos/al 
nante, face cunoscut că, ulttmul IcI' I d,~n partea O . . N. S. d. Hauptslw In ~O mii Lei. , . __ ' 

.'t , 

men pentru depunerea declar.lţiilflr i fuhrer, Ing. Dfenen:~n~, şef~1 con-
de impunere cste 30 August. I curs~lrllOl' automo!llstrce dlJl Ge,.- Meserie nobilă ••• 

.. mama, ~. . 

Dar azi, mamă, cireşul sufletului meu 
Işi scutură florile prin ierburile grădinii, 
Şi poate mâine mamă, anii-mi vor fi copaci usc . I Excrocul bătran instruieşte. 

D. dr. C, Arlcescu, medlc·,~~~ee:pe fiul său: Şi voiu sbura la moarte cum sus sboară lăstun şi 

primar neurolog, reinto~ ! ADMINISTRATIVE I -Nu uita că în mese~ia 
din concentrare, consulta I aceasta se cer cu deoseblre 
din nou, în cabinetul d-sale I I patru lucruri: Inel cu dia-

,'OI 
NICOLAE VEL!~ , I 

din Arad, Str. Cloşca 9. Tele-I C A U TAM mant, joben, blană şi un avo 
fon: 23-80, ! cat bun ... 

.. încasator harnic şi Priceput.I Chirorgia tuberculozei pulmon~r (RDV) La cursa aulomobilislicd 1 A se adresa la administraţia ltn răspuns precJs 
"Marele premiu al oraşului Era-\ • 'di t d CI:" ' v 

, d r - 1 1 S .. o ZIarulul n s la a oşea \ - Taia ce este o conferinta? 
şov' ce se!Ju es aşura a '. - I " '. _ . v 

t b ' 1940 ş' la Marele premiu I Nr, 7. - E o wialnlre unde se holareş- de em rle 1" â ' t '/ v d' 
al Bucureştilor" 8 Septembrie 19/,0, .. i te doia c nd să se 111 a neasca In 

vor lua parte cei m~i. r~numili a~ DI. L. M. D. să se prezinte I nou!' I Profesorul SAU E R B R U C H, 8~~' tomobilişti şi motoclcllŞtl germ"lW. de urgenţă. _ .. u I 
Iată lisla concurenti/ar germani: uRobnare şI tutun 

Reichenwallner (N. S. U.-Fiat ADMINISTRATIA _ Când o săse isprăvească, oare, VIENA. Drumul diliciI. pe care, Toracoplastioaîn schil~b es~e 
~'iit~~~~ chestiile astea in Europa? desvoltarea tratamentului operatiV! pentru cazul acestor plpermci 

- Ei... "răbdare şi tutun". al tuberculozei pulmonare l-a luat, dacă tratamentul pneumilio ACIUall't8t-1 ger m an e C ăbd e ma' me ge dar a fost incheiat cu succes. Expericn- n'ar avea eficacitatea suficientă. 
H cu-tut~n~ st~~amai lpros;, dă s'a I tele ce le puteam culege în intcl'va- Astăzi toracoplastica-

Obiceiuri de trib 
la naşterea eop\ller 

De mii de ani, tribul Orarimugcn 
nu a modificat nimic in obiceiurile 
la naşterea unui copil. 

Şi astăzi femeile nasc in mijlocul 
pădurii, nu in colibe, pentru ca na
tura să primească cea dintăi, pe 
noul membru al tribului. 

Copilul este muiat tn urechi cu o 
culoare roşie, căreia i se atribne 

Oficiul german al Mamei a pre
giitit, deJa 1 Octombrie 1934-, tn cea 
134-.000 cursuri peste 21/, milioane 
femei pentru m'siun~a lor de gospo 
d{ne şi mame. 64-.300 cursuri cu pes 
te 1 milion particrpante s'au ocupai 
t?u gospodăria, 53.700 cu 1,2 ml/ioa
ne au tratat problemele de, higiend, 
iar 15.700 cu circa 310.000 femei, 
preblemele educatiei. 

• 
~rganrzatia naf ionalsocialistă 

,puteri magice, căci familia nu mâ
nâncă nici nu bea câteva zile, pen· 
tru a pune astfel pe noul născut la 
adăpost contra setei şi a foamei. "Muncă şi Voie bund" a organizat 

ilela tnceputul rdzboiului peste 
~~ .. too.ooo r~prezentatii pentru armaM 

Cel Ilai mare SDilal ' 
german implineste 50 

ani de existentă 
Spitalul de copii "Kaiser - und 

Kaiserin Friedrich" din Berlm, ca-

eu mai mult de 30 milioane vi%lta

teri. Actualmente se oferit lunar 

peste 15.000 reprezenta ţii. In plus, 

"Muncă şi Voie bună" se mai ocu-

,ii. şi de. 1600 tabere de munCItori. 

re este astdzi cea mai mare insta- • 
latie de acest fel din Germania, a Pianul lui Beethoven, pe care re-
sărbi1torit la 1 August 50 ani de numitul compozitor l-a primit ca
existentă. Unul din :od.lcllrii lui iou in 1803 şi l-a folosit pdnd tn 
t2 fost Rudol, Vlrehow, care a con- 1825, se poate vedea actualmente, la 
dus tn 1888 comilelul pentru fonda- expozitia .. Piane din cinci s~cole" 
rea unui spital de copii sub patro- ,. , 
naiul lmpifrdtesei de pe atund. Spt tim VIena. Planul a fost reparat, a-
talul este foarle modern echipat ŞI. şa lncdt se poate cdnta la el. 
dlspun~ de c'rca 500 paturi. 1 knut ' 

Presa Rotnână 
şi Statutul Evreilor 

Presa românească a pri-I Ziarul "Universul" menţio 
mit favorabil Decretul Lege nează dând o deosebită im
privitor la starea juridică a portantă art. 8 din Statut, 
locuitorilor evrei din Româ- care reglementează exercita
nia. rea tndeletnicirilor şi profe-

Se evidentiază opera de siunilor libere ale' evreilor, 
tnaltă însemnătate istorică care reglementare va favori
a d-lui Ion V. Gruia, mini- za situaţia românilor. 
strul de justitie, care a pro- "Curentul" scrie că, pentru 
mulgat această lege menită prima oară a găsit reglemen 
să realizeze în modul cel tare această problemă im
mai perfect: România Q. Ro portantă a evreilor. 
mânilor. "Porunca Vremii" găseşte 

Ziarul "România", oficio- că, problema Statutului este 
.ul Partidului Naţiunii, sub lun inceput tmbucurător p,eJ)
aemnătura directorului său, tru destinul neamului şi ori 
arată că prin promUlgarea ce incercare de sabotare tre 
Decretului Lege care stabiIe- bue reprimată cu asprime. 
~te starea juridică a evrei- In "Neamul Românesc" d. 
lor .din Român~a, s'a. ajuns Iprof. Iorga scrie că, această 
la fmalul IUI;ltel, care purce- lege va face loc românilor 
de dela Emmescu. Această < • '. • A ' 

lege va valorifica forţele na jlar SInIstrul camuflaj de pa-
ţionale, pentru care atâţia ro II nă acum nu va. mai fi posi-
mâni au luptat. bit 

scumpit... luI de timp de 20 de ani, invaţă in fost elaborată în şcoala mea - ,1 

mod convingător, că astăzi tuber- buie privită in tratamentul ut 
""'are c{jef de ceartă culoza pulmonară un\]aterală tre-. gic al tuberculozei in cazul UD i '13 

buie considerată ca vindecabiIă;. perniciri a pleurei drept proo'! 
- Spune drept, dragă băr- vindeoabilă în sensul că bolnavul facultativ. Ea totuşi încă nu a. 

bate, cum iti place noua mea devine iarăşi apt pentru munca, ultima rezolvire a scopului ehi' e 
coafură? neprezentând nici-un semn al unui gical, de a creia premisele bio 

- Ia lasă-mă în pace, cu- proccs pulmonar tuberculos activ.; ce pentru vindecarea totală a! 

coană! Ce crez că am chef de I Mai mult, astăzi suntem chiar şi in, culozei pulmonare. De când 
ceartă? stare a trata chirurgiceşte procese cina nu mai practică intel'! 

. ' ' pulmonare bilaterale. ' . _. J chirurgicl1 imens~ '\ scoaterii CI 
Intr'o socIetate I ' . . Jd Diferenţe principiale intre dlferl-· plete a coastelol', tnlocuind 

C . f 'd if P l? I fi' d . tă ' 1Qj - e mal aCI, rug opescu e jte e C UrI e tratament nu eXls .' procedeu cu setlaterea a nu!lW " 
Vai cum te-ai schimbat/... j Ele toate Împreună urmăresc tellli nei părţi mici a coastelor din a I 

- Pardonl Nu mă chiamd pO-

1 
de a scoate din functiune plămi.-: pitraa. coloanei vertebrale, care TlM 

pescuI nul îmbolnăvit liniştându-l cu aju-, cedeu are acelaş efect, pericolul CI 

- Cum, ti-al schimbat şi nU-j torul unei ingustări. Pneumotora-' racoplasticei a' fost simţitor se le 
mele?!... xia, paralizarea diafragmei, plum- Se inţelege că intervenţia ehi '01 

ba de parafină şi toracoplastica, cală trebuie p:nacticată în prin mi 
sunt si.milare sub acest punct de ve' de un chirurg expArimcntat. 
dere. In cazul aplicării lor, ele au' La fel cum şi la scoaterea 

Il greşIt 

- Domnişoară, se pare că ca efect în comun descărcarea ţesă- I părţi a rinichilor, partca ră 
mă ţi drept un dobitoc? It '( 1 I b 1 ă' . . ,'ICI 

E urII pu monare m o n Vite, Şl m'c îşi asumă, intreaga muncă, pl" - Ai greşit, domnule. u : e 
• şOI"larea vacumurilor. Cu toată a-' nul neoperat înlocuieşte, in ca nu JUdec pe nimeni după i • 

I 
ceastă concordanţă a diferitelor' tatea sa de muncă partea Irnb, 

,înfăţişare... proced~uri in . grivinta . infl~en.ţei, ; vilă şi ingustată după procedtul ; 
domemul de aplIcare e blOe limitat· scris mai sus. Această tnsărtl 

'in cazurile singuLare. ! suplimentară poate avea in u ~ 
Cumpăr8m 

cauciucuri d8 lutomobll 
uz. 1 8 
I"PORIARfA 
(41l(11J(IILUI 1J141 

ARAD. BUl. Reu. Ferdlnand 49 
Telefon 13-01 

Presa UD gară 
contra relBJla
rdrll jJdanl10r 

BUDA.PEST A. Agenţia Tran8kon

tin~nt Pr~ss anuntii.: Presa ungaril 

ia pozitie fermi1 contra reimigrării 

jidanilor in U ngarta cari p~ tim

.puri după tntroducere. legii jida
nilor au părăsit Ungaria plecdnd 

spre tilrile democratice şi cari· a
Cum se reîntorc din nou. Ziarele 
protesteazii. mai al~s contra faptu
lui cit aceste elemenle indezirabil~ 
!JOI' si1 otrlfvească din nou opinia 
publicii. ungarit cu PO!Jtfti groazni
ce despre tntdmplitrile lor din BeJ.
gia, Olanda şi Franta. 

Celiti Si răspânditi 

Frontul de UeSI - ... __ ... ~-

Astfel tratamentul pneumotoraxic' o licărire neprevăzută a unor f 1~ 
nu poate fi pus în paralelă cu tora.· "e mici latente, analog tu~rcul ;r, 
coplastica, Fi,ecărui din aceste trata numa, In, aparentă unilateral 
mente i s'a rezervat un domeniu de eventuală topire infcctuoasil ,d 

1 

aplicare a parte. Pneumotoraxia I periclita la inccput intregul ~, 
este tmtamentul dat in cazul tuber- al plasticei., Numai acela, C3l't ~~ 
culozei pulmonare numai dacă plă- inţelegere medicală şi cu un 
mânuI poate fi desprins de pleura critic şi-a ales experienţe bogJl ]1 

fiind deci. liber de pipernici'ri. Nu- imaginea atât de variat~ a !ro 
n:ai in acest caz. ~Iămân~l . v.a p~tea I virilor t~bercul()ase., poa~e 
fi adus in pozIţIe de lml~te ŞI in erori in Judecarea efectuiul 

compresiune cât se poate de larg. nic şi clinic al operaţiei. 

Detaşamente de motocic1iştl gata de Il plica pe front 

--_ .. __ .---~-------------------------~ 
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iscursul 
inistrul 

tinul 

d-Iui Nichifor Crainiellntegritatea t~r~toriaJă 

propagandei nationale Manifcstatiun~ g~m~:_::~l~:f mUcr cu pri-
la B r a t; o V slovacă de amicitie r~are a-I vire la integritatea l'epubJi-

. '1 vea loc cu prilejul l'iil<Horiei cii slova ce şi It nfîeadtă ţii 
şefului Front111ui Muncii ger 1 protecţiei ei militare de l:ă

,cadrul adunării institu-; sd ne iubim şi să ne infn'J.tim m- tic cu acela german, ce se g(lseşle man. d. dr. Ley la pnnctul de l' tre Reichul german. Dease
,I de cultură rom5.no-ger-: dlstructibil in cauza noastrd eo- fn România sub conducerea tnvăta gramtă Jablunka ~i la rare menea şi expm1f~rile mini
r din Braşov, d. profesor mună. tului EmIl GamJlschegg, afirm6nd participau mai mulţi mini- strului Reichului pentru f'Y

:tifor Crainic, ministrul i Tocmai de aceea, raporturile din mai depal'le: ,,0 caracteristică .oro- ştri slovaci, precum şi con- \ terne von Ribbentrop in cur
Jagandei nationale, a fă-, tre noi nu trebuesc /ăsate sd se des prie spiritului german este aceea ducătorul grupuilli etnic ger sul convorbirilor dela ealz-

19ar 'in sala Honterus .u'mă- Ivolte la in/timp/are. ca in epoca că el preţuieşte spiritul ce/odtl/te man in Slovacia, secretarul burg, au intărit l'onvingerea. 
",le declaratiuni: \ democratică, ci trebuesc slstemali- neamuri numai intrucdt acestI! dm de stat d. Karmasin, găse- preşedintelui de stat slovac 
ira noastră trăieşte as!ii:i nw- zate şi amplificate metodic. Dacd urmă se deosebeşte de Cel dintdil1 şte la Berlin un intel'es deo- - cum declat'ă d-sa că, azi 
,hotăritoare atât În ceea ce. pe mine unul, I1ceastd problemă m'a Ca sd-t placi unui francez, trebue sebit de semnifieativ. :Mnni- puterea armatei germane va. 
i/e incadrarea ei in 110/11 sill-: preocupat intotdeauna, astăzi ca sd te desflinlezi pe tine şi sit te festaţiunea e so~otită drept fi garanţia absolută fmpotri
wropean, ,determinat de 'pllte- i ministru al.propagandei mă ~r(~tlCu faci ca el. Dimpotrivă, ca sd plllCi O complectare imprcsionan- va fiecărui atac asupra inde
;teJ, cât ŞI în ceea ce prIVeşte: pă cu sentimentul răspunderii O{I- unui german, trebue să răInlii ca tă a lămuririlor date de că- rendentei sloval~c. Stab!li;:a
'lea ei internă pe ba::de so- ! ciale, pe care o am. In aceastd or- tine însuti şi să nu te faci ca ei. tre preşedintele statului 810- rea raporturilor germano-slo 

:tu' ,i politice ale naliollalism;!lui I dine de idei, eu înteleg propaganda Tocmai de aceea, cunoaştere llli a- vac intr'un discUl'S rostit pe vace ca şi 9xist'ml.a Si&tului 
:ral. In asemenea mom~llte, l1l I ca un sistem de comunicare aet'vă profundatd e necesard pentru o ta- sesiunea PartidulUi Popular slovac in cuprinsul situ teri
D! solidaritătii ne cheamd sd, a valori/or spirituale romdneşti că- ră ca a noastrd, care se tntoorce Slovac, despre însemnătatea I torial de azi, poatd fi intE'r
lmlim În comunitatea int~rl~Sc-' tre celelalte comunităti etnice ŞI asldzi spre sine tnsuşi pentru a se şi rezultatul 1ntrevederllor pretată un 'concret neindo
mperioare de stat, toţi I;âţi deopotrivă a valorilor lor spirituale ridica mâine biruitoare peste res- dela Salzburg. D. dr. '1'180 ti- ielnic, astfel că Slovacia se 
m1 legati de acest. scump Jld- cd/re comunitatea româneascd. Pen trişte. nea mai ales să accentue7.C află pe de-a între~nl in afară 

prin rdddcini pe care nimic, tru a realiza acest gând, voiu tn- Eu sunt convins că orien/arca cordialitatea raport.urilor ger de convorbirile ce se duc 
il poate suprima. Simbolul 80-1 fiinţa foarte curând, la ministcr un noastril externd trebuc sustinutd I mano-slovace ee-ii găseau fU actualmente 'in Europa d~ 
,iăţii noastre spirituale, este,! Oficiu special cu aceastd destilltlt ie. d' 1" t d t' " . I această ocazie l~onfirmnreB Sud-Est privitoare la llona. 
1 , 1 d 

I l1l uun ru e o pu ernlcu organ/- 1 VI' d·· d A d . " 
a te e, acest oc un e ne re- Scopul oficiului acestuia va fi În . '. ,lor, a oarea primor lată - oran UIre a acestel parţI a. 
Impreună, ca nişte prieteni doud cuvinte: stimularea şi pune- zare a VietII culturale, socwle, cco I sa o vede în a'3igllrarna Filh- Europei. 

· cum suntem, adicd institut!zl rea fn circulaţie a tuturor IJctipitd nomice şi politice in spiritul lIOU ~~gg~ 
Dr' '.dlurd romdno-german, unde i tilor spirituale de naturd să tmbogif al nationalismului integral. 1 
~ i j de z~le germanii. şi rom(Îni~ I ţească prietenia .noas/ril. Intre noi şi fntre Reich a slat 1 

1păr/ăş/m cele mal curate şi I Aşa merge mal departe şi aş S!,I1- pând eri spiritul despitrtitor al :u
inalte gtinduri fn ce pr!t,.~şte ne ce iese din atributiile mele şi 

Holărârile conferintei 
bIsericilor ortodoxe 

t i daismului. Evreii din presa şi din 
'ul nos ru comun. : anume: AsMzi cdnd se pune ['ro-

010 totdeauna,. eu "in fntre dv. fn I blema deparazitării economiei din cultura noastră n',au discutat şi BELGRAD. - Conferinţa repl'!!- creştine in ce priveşte menţiflt'rca 
en!i. le nalionallsmului integral. !Ou i tara noastră de elementele indezi- n'au tradus in româneşte decât căI' zentanţilor biseri~elor balcanice or· poziţii bisericei in sânul napuni

loie sd repet ceea ce am de- rabile, se impune parcd dela sine tile conationalilor lor din Germa-l todox~ dela. Novisad şI-a . tn\!hc'at lor. După această rezolutie, hiscri-
de aldtea ori fn conferinţele fntovdrăşirea energiei germane cu . d tJoi A tr I f h" _ lucrările prm votarea unei r~zolu- cile trebue să participe mai ale'! in 

I 
nla emocra u. se, n oc LI u I ţ'" b" '1 .. 

u/ului nostru şi anume: cif Tla- energia romdnească pentru a creea j'. . ., . . . , U, prm care IserlCI e sunt :nvl- lupta contra forţelor destruclive, 
., ' nUl public neinItiat autorI ca EmIl t . f d . • f B" b 'Ismul nostru mtegral are o in locul rămas gol o fnflor!toure I " ate a-şI ace atorla, In ;ata trans- lserlca nu tre ue să intervină In 
· e politicd in măsura tn care economie creştind. Ludwlg, Slgmund Freud, Ştefan formărilor care se petrec in Enro-· politică, are insă datoria a !onti-

nu autentic românesc, ştie sd rc- Dv., elementul german din ,ard Zweig sau Iacob Wassermann, tre- pa şi a unei reorientări intel.ectt~'l~e'l nua ~unca. sa metodică intre Une-
i ch I şi sd iubeascil geniul etnic ul cetdteni leali ai M. S. Regeilli Ca- ,ceau drept autori germani. tlc\!astif care pune la încercare bIS'~)'IClle rel ŞI femel. 
bio' ·ti grupe nationale din tara rol 11 şi admiratori ai Fuhrerului mascd iudaicd, ce ne-a acoperit ade • 

id',.In ,deosebi, ,!oi romdJl,ii şi Adoll Hitler, alc?tui~i o punte, de vărata faţd a Germaniei contimpo-I· ",..' • 
mu din Romtima fralern~zăm aur fntr~ Român.la ŞI marele Rerr.h rane trebue distrusd entru tot- Presa engleza Impotriva şedln;,.. 
',uită vreme in acelaş nal'/Jlla-. Du. aveti, cum zice Goethe, doud su' P . 
oo~e,.duşman.al par~zitism!J-'.flete in acelaş piept. Vremea ac('a- deauna. In acest sens, vom orga- "elor secre'te ale aduna .... rl··. 
ldalC, lupld pentru LLbe,·tatea I sta noud vd cheamd sit fiti fn rdn- niza o serIe de'thlduceri ale· turu- ~ 

unni '!a/Îzarea coo,mai deplinif Il ge-~durile pionerilor, cari deschid atu ror cdrtilor de mare valoare din deputaţilor 
lin I I nostru etnIc. I murile def.initivei fntelegeri fntre poezia, din filozofia şi din cuge
ca;e.;tasllf bazd comund şi muWp/l1 Germania şi Romdni.a. tarea politicd a Germaniei national-
icolul cuprinde in ea aceiaşi ideolc,- Existd intre noi şi Germania un 

;ceJaşÎ francd aderenţă la :do- schimb de conferentiari academiei, socialisM, incepdnd cu forţa spiri-
'omdn şi aceiaşi fncredere in care dd roade minunate şi care 're tuald a unei culturi naţionale sdnd
'III nostru, ne va sluji deopo- bue fnidrit. Existd un schimb ae vi loase, contine In ea mÎracolul rege
in nOUa ordine social-polrtici1 zile fntre formaţiunile tinereşti şi nerdrii politice şi sociale, E o co-

ii. intre cele profesionale: şi ucest incidentd fericitd cii aldt Fiihrerul 
::Iruca solidaritatea noastrit schimb trebue Intensific'.1t şi cnm-
:tilvd, insd, sil devinit desil;l(ir plectat cu schimbul de vizite fntre Germaniei cât şi Regele Romdlllei 
e necesard o politicd de stat, lucrdtori şi intre studenti". se (ntâlnesc in aceastil credinTtl. 

I ca 
lrob . ~ add~c~ascd l~ maximum Domnia Sa spune mai departe 
edeu! mie spirituale dintre nOI. A cum in toamna aceasta va lua (iin-

Trdiascil Ado" Hit/erI 

lrut pentru totdeauna epoca ţd la Berlin un institut român iden Trdiascd Regele Carol Il! 
waticil In care cluburile flO~i
,I!le nu vedeau Intre ~omdnii !iiKi). 
rrrwnii din România decdt car
ie electorale, cu ignorarea a In Anglia nu mat sunt C B lUi OI Bea nUl rei 

Illcl chibrituri 
lUa ce este suflet national. BERLIN. _ AdministraFa terito-
· deosebire de acea epocii mcar LONDRA. - Din llricina lipsei 

gul ,.tionaHsmul integral trebue sit lemnului ziarul ,.Dally Express" a rii/or ocupate din Norvegia a ho-
rJre ~scopere şi unora şi altlJl'a va făcul propunerea să se facă econo- tdrît ca 100.000 tone de celuloz(l sef 

'spirituale plăsmuite de romu Il· mie la consumul chibriturilor. Fa
!e noastre nationale. Trebue bricele vor pune fosfor la ambele 
,~cunoaştem adânc unii pe al-, capete ale băţului, astfel ca un chi. 
,~cua ce am creat mai bun şi l' brit să poată fi intrebuinţat de 2 
.\Obil şi astfel cunoscdndu·np., ori, 

Avion de antrenament inainte de decolare 

fie destinate drept nutret pentru 

vite de cdtre fabricele de celul,ud 

norvegiene. Pentru prima datil ce

luloza, obişnuitd din lemn, este 

transformaM fntr' o cantitale mare 

in nutreţ pentru vite. Este un fapt 

cunoscut -cii ştiinta reZOlt1l1Se de 
mult problema tr~nsformllrli In l/u

tret pentru vite a celu!o::::ei, dur cd 
acest lucru nu fusese lnci1. pus In 

practicii din pricina cos/lIlni de fa

bricatie. Nu fncape nicio indoiald 

cd celuloza furajeră ;'a rJest!hide 

perspective noui. mai 

din Europa. 

mrl/for tări 

QQ~' 

Orl!anlzollonl s10015(e 
Interzise 

BUDAPEST A, - Agentia 

1 

Transkontinent rress anun
tă: Primarul oraşului Mis

I kolcz, a . dispus disol varea 

I 
şi interzicerea tuturor orga
nizatiunilor sioniste jude
tene, 

LONDRA. "Dai! Mail" se Comisiunilor ei sunt in mo;' 
ridică impotriva şedinţelor mentul de fată, deosebit de 
secrete ale parlamentului periculoase, 
britanic, şedinţe cari au da-~~ 
rul de a provoca neincrede- Nu devenrti Cării ştirea voastră. 
rea in straturile largi ale po- uneltele. răuvoitorilor noştri, dori
porului. Naţia, aşa scrie zia- tori de a crea o stare de neincre. 
ruI, are dreptul să afle ade- dere şi de panică tn ţară .. Nu pos
vărul, căci numai astfel ea turile de radio străine vă pot in-

forma sincer şi exact, 
va putea infrunta primejdia, 
prin care va trece ţara in-~~gQ 
tr'o bună zi. Şi "Times" es
te de părere că diferitele şe
dinţe secrete ale Camerii şi 
QQ~ 

Gibraltarul - ~ 
comD'ecl schimbat 

ALGECIRAS, După cum 
Cancerte sub cerul se anunţă din Gibraltar~ a-

liber la Paris spectul oraşUlui englez s'a 
., . schimbat complect in urma 

Orchestrele aVIatorilor cu saxo· b b d-'l . . 1 ă' . f .. om ar arI or ŞI a ucr rl-
foanele lor, orchestrele In anterrel, . 1 d f t 'f' ţ" 1 . 1 .' r p' d d' or e or 1 lca 11. n speCIa 
can statlonează n arls, au el t 1 d 1 25 1 l' fă t , I a acu e a u le a cu 
câteva ZIle aproape fn fiecare sea- . •• M' It f b 
ră şi cu deosebire Dumineca la; D?-B;TI

d 
ravagn, al mu e a-

amiazi concerte tnmarile piete ale i nCl . e ~e m.alul de vest, in· 
Parisului. In acest scop sunt gru- i speCl&~ fabrlcele de la Ha
pate laolaUd mai multe corpuri de' yens. ŞI BI.and au fost greu 
muzicanti. Cu deosebire vi%ita~e şi' ayanate ŞI in parte compl~ct 
interesante sunt marile concerle i dlstru,~e de ~ombe. T~ateln
din Place.de la Concorde şi Place stalaţnle dm apropIere B:u 
de I'Opera, Intr'un mare conce,.t; fost dease'!:enea gra~ ~;ar~a. 
dIn TWleries, la care au luat parte i te. In mIjlocul stanclI dm 
9 orchestre, a dirijat chiar :nsl'ec-: Gibraltar, la spatele aşa nu
torul muzical al armatei, De!lseme-: mitului "Vârful Europei" a:u 
ni fn Place de Notre Dame, con-' fost înregistrate distrugeri 
c~rte(e ~~rmane s,e. b~curd de aten; deosebit de mari. Numeroase 
tIa a mI! de parlsl~m. ., ~ • 

("Conf:tr"') vIle apartmand unor englezI 
bogaţi au fost dărâmate spre 
a face loc tunurilor de apă
rare antiaeriană. Mai multe 
căzărmi şi depozite de petrol 
au suferit deasemenea mult 

A-ţi semnat 
bonuri pt. în urma bombardamentelor 

aerine. Terenurile de footbal 
inzestrare? şi o parte a hipodromului 

din Gibraltar au fost tran
sformate în câmp de aviaţie .. 
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~ p'~GDMa T iJElflULui 
,J(" Jt CR~D~N~~ ~I :IUNCĂ PENTRU ŢARĂ ŞI REG!.......

~ 

Măria Sa t1arele Voevod Mihai ~ in~- Sezătoarea stră!erea seă dela cenlrul Pr~deal 
Dectat tabar~ sefelar de grupa din La 10 August, a. C., a avui loc o Inchinare că/re M. V. Mihai, de.d. IV. ? executat un cantec dIn Bala-

Magurele-Ufov mare şezătoare slrăje:ească, ~orga: IWe Anesira, după care corul In- !rablo. , 
S v ~ / V' 1 i t d căI re Falanga Slrăjere- fllwlă de tabăra sefIlor de grupa I tonează: Pe al nostru steag. D-na c&mandantă MaTIa Stllrza Q 

c aJlUnla ca, s raJere, e ~re ur~ea- gan z~ Fe 
1 e SI v' '1 dela Breaza şi tnbăra şele/or de \ Urmează cdnfece regionale din: recital splendida poezie: ,.Pl~ 

:ză şcoala şcfelor de grupa la }.lagu- lor ş! a anga raJerl or. 'B B ." 1 '1 . t i â 
rele-Ilfov şi odală cu ele coman- Mclria Sa primeşte raportul dat I grupă de/a Predeal. . v! Maramureş, Bihor, Dob~ogea, uco ~lc~Vlnt~' cdu, , a al ~Imtdd ne t 'de 

. , . . . ' C dt - $ezăloarea care foat difuza/a! vina şi Basarabza, dupa care stră- sa slm a arI rtoru oa urerflj 
dante/e ŞI iotl cel care se aflall i de d-ra prof. Ioana ern es.cu, co,. ' . d dia a i jalea cart i-a fost sorocit BucOi.' 
de faţă au trăit eri clipe de neuiia- 1 mandanta Legiunei Bucureşti, dtlpi!1 prin pos/urlle e ra , M ! . v t ă' II I 

tă sărbăloare a inimilor. care rosteşte tuturora: Sănătate! I {os It ~orat~ ~;l~ez;nt~I!~I~~i ~: ~i"·' .. ' A'~i~~ ... ~~.h;'.~~*J!~fr.,.i'~.: .• ~ ... Ti'i''iC;J lle~_~: :o::cndanlă AmaUa Mo' 
Măria Sa Marele Voevod Mihai Măria Sa insolit de d. comandant re e aeuo. • I al ~ ~ • ~ v k ~.. ',,",; .' " 

CI binevoit să viziteze şi sd se inte- al Străjii Ţi1.rii şi d. Rezidenl Re-
I 
(tIU tri1.it ~Ir'pe lde sa;~ăloa7i ~n~~t~~ 1·.· " ~o~:n~:~d: ~~'~~i:~~II~~~~~~nn, 

rese~e deaproape de munca desfd- fllli trece apoi in revisld dela.şamen I oare a Inlme or, a par e p >;~. ·b'l·i 1 d .' d t. e, • 
N .,- • • d·f " < .j Imposl I I a e e a-I re a 0, ilr 

furată acolo. tul eomandanlclor şi şelelor de gru cat ŞI au I or~l: ti' 
, tI (n nesldr itele urale ale striljc- Tabdra stra]ueascd dela Predeal · ) mecul. 

Intre Auguslul Vlăstar Regcsc ŞI P , . . ŞI' I numără 1800 de străjeri şi 60 de , Corul taberilor Breaza-predeal. !1D 
tinerelul ţării s'au statornlcit şi I re~o~ plrne d~ăen ~z!QStr:" d o comandanţi avtind {n mijlocul lor ~xecutal marşul de trezire: uD!jl ilOl 
necontenit se addncesc, astfel, acele In; o t sc~r St ;.~caŢ~Il~e a~ă~a~ pe d-ra p;01 Viorica Litzica ini- ~, pld-te Romdne", urmând po~mu::. 
indesfructibile legături cari cheză-! ?lUn a~/ /a r tJ!~ l' r!'te

l 
a \' moaSa comandantă a Falange/ Slră Intr'o poiană plint'f cu flori, red 

şlllesc tralJl/ca so j ari a e In re D " . t 1 ulu' Regal 1'erelor Tabăra e un model de or- ;. ~~, de domnrşoara fndrumătoare (1 r I 
' . l'd'l t d' 1 Illtse mna a ea ace s el v z . . 

T " . T 1 lumina acestei upu In onarea mn I , , ·~~..oi~~",~.,z1 . , , ,... 
aru ŞI ro~:, n. v" vorbe te din artea străjerelor d- I ganizatie, unde sufletele se otc/esc "'~~ .. '.~." nululrll Bllcegl. Strt'1jer11 ŞI strdj1r 

tnalte cOllcepţll ŞI. ~rn t~r~lle de ne-\ ra c;mandan;d Ioana Cernătescu, I pentru lucru şi luple {n mijlocul : >dl'6;~t\1'~ le fmbrdcati in costume natio1lll! I 
tnfr.dnt ale tradl/lel tnsaşl, a !nteles! urătând că străjerele vor fi vrednl-I brazilor falnici şi a florilor multico- k ~~~;; ~,,~,~':;i1 În lata focul~i au sim~olizal tlcr â.a 
Jla]e~t?tea Sa Regele să or~e~teze ce de fnalta. cinste ce li se face dă- ,Iore cari mângâie poiana. ~.. ( 'J' it .fr~t·'~~{2t ji nea poemulUI cu gesturI. 
pregatIrea. sufleteascd ~ ~Mrlel S~; ruindll-şi toale pulerile pentr~ is- Programul şezăloarei dela Pre- r· n~, A ~ î" f(ll.f~ Cuvânlul unei stdijere din AI 
~e tMar~IUl di voev~t :e~h:~iC;;:g:Zi bânda mişcării străjereşti. deal, s'a desfdşurat in prezenta M. : l~~::" ~tu~& ->,,\' . Iulia, ciflre M. S • • Marele VOfl! 
In egra , n a. I .1 .. A urmat apoi defi/area după ca- ,S. Marele Voevod Mihai, d. Teofil ,. ..~\ .t;i!.'k. ,'/f':!Jl.JX .~~" de Alba-IuUa, exprima bucuria SI 
~â~!r~:d este datrnă ŞI aspIratIe ro- re d-r.a prof. Viorica iUzica, co-I Sidoropici, ~d.t. Străjii Ţăr~i,. d. Ca I .<.;re ~ ~.~~~7~'~l' ţj' jerilo~. pentr,u prezenta Măriei Sa r.:· 

. . . mandania Fa/angei Străjerelor a rucostea, mlnlslrul EducatIei Na- ." ~.,' ,-r.;-o,t; 't"'" d..1 fn mijlocul or. , 
MIşcarea. strdjerească a aput ŞI condus pe Mdria Sa şi suita, in /0- 1 ţionale, d. Victor Gomoiu, ml11ls1rul '"., J< ...... ,~.~'.:~ .• ""'~ ~ •. d Dup(l executarea Imnului slră' 

ar~ fn MărIa Sa Marel.e ~Vo~vod MI- calul frumos pavoazat, spre a-l VI-! Săndtătii, d. prof. Alexianu, reziden resc .. Trei clilori", 
hal un ~tdlp de lumllla ŞI de.p.er- zifa. I tul regal al Ţinutului Bucegi, dele- M. S. Marele Voevod Mih~ Stingerea. 
manent Imbold căt:c fapta trQ1111că . . După aceia s'a desfăşurat un pro- : gatiile comandantelor şi comandan- jera D. OancCQ a cânta~ o .. dOIna Marele Voevod de Alba-Iulia r 

La o.re17 17M~rra Sa Marele Voe- gram demonsfrativ de lurmatii, jo- ~ tilor din (nalta conduc~:e a S~ră- d.m Bu~ău, c~ o voce cr~stallllă gll~ teşle tuiuror: Sdndtate! şi printr' 
[Jod MlhQl a SOSIt la centrul Strdje- curi şi ritmică, joc românesc, exer-I jii Ţdrii şi reprezentantI! orgamza-! sllldu-ŞI ~xprlmare sbUClumul UlHlI iu/'eş de nesldpânit enluzia$m 
reSc al şefe:lor de g:up~, car~ func- I citii de tir, demonstratii sportive,: tiei "Hitler-Jugend". I nea.~ prm felul perfect al execu- nesfârşite urale ale străjerilor 
ţloneazd fn localul mstlfuiulul "Ot~- semnalizări şi topografie, iar la I M. S. Marele Voevod soseşte cu It'1rll. . străjerelor pi1răseşte tabăra d 
~eleşanu" din Mdgurele, (ns~~~t fl- sfârşit a avul loc o foarte reuşiM II' d. Teofil Gh, Sidoro~ici,!iind sa-I In continua:e. strd!erele au !ucat Predeal. 
Ind de d. comandant al Stră/11 Ţd- şczăloare la foc cu cdntece, reci- lutat cu urale putermce ŞI fnsulle- in fata foculUI Jocuri româneştI dm Reprezentantii organizatici "H 1: 
rii, d. col. adj. Ddmăcean,u Şi d~ Mri, hore, etc. tite. I Lugoj şi Arad, dupif c?re ~orul la- ler-Jtlgend", care participau ra ar ! 
praf· ~Iexjanu, rezidentul ŢmululUl A impri'sionat 'n mod deosebit re I D .. !' Gh .. ~idorol)ici,. comandant~ll ber~i a cdn/al: Cumetrlţă ŞI cdntece stil şezl1toare ca oaspeti ai SIr ,. 
Buceg!. citarea Satirei a IV-a a lui Emllle- StrifJIl Ţăru, salufi1 ŞI arată 'ntr o de JOC. Ţlfrii, au avut prilejul de tz. COlil 

Erau de fată: d-ra prof· Yior1ca seu, pe care genialul poet a $cris-o ! cuvdntar~ 1nălt{ltoare semnificatia I Poezia ".Două fete d~tr'~n. neam" ta indisfructibilele legături Ct s' 
Litzica, comandanta Falangel Slrtf- fntr'unul din boschetele de pe mar- prezenteI M. Sale la şezdtoare. D. a fost recllat de o stră]era, rar poe statornicit şi se adâncesc mertil 
jerelar, insp. g-ral C. Enescu Bu- ginea facului care se gi'lscşle aici In comandant arată, mai de parte, că: zia "Limba n.oastrd", de un străje~. tre Augustul Vlifslar Regesc $i 1 
ghea, precum şi autoriUltile mili- interiorul frumosulr)i parc Otetele- neuitate vor rămâne zilcle petre-; Corul tabereI a executat insuflefi- sunt menite să consfiiue trair:'"" 
tare din localitate. şanu. cuie 1n tabăra dela Predeal, unde; lui marş străjeresc: La arme!, du- solidaritate dintre Ţară şi Tron! 

Cele 600 străjere şefe de grupă a- Intr'un iureş de nesfăpânil entu- s'au adrmat elitele unitătilor din pă care s'a recitat poezia: Basa~a- 1. 
Iese dintre cele mai distinse ele- ziasm, strdjerele şefe de grupii. au intreaga tară, unde sufletul tinere-; bia, iar În continuare corl4t cenlurlei !n!Jela l'" O,jti. 
menle ale unităţilor din Capilală 1 petrecut apoi la plecare pe Măria t!llui s'a contopit cu sufletUl Măr'ei I Q4i~~Q4i~~Q4ijI4iK~'"iIIQ4i~~~' K)4~(iKI~~gQ~~~~~~~ 
sunt aşezate in careu In fata pavi- Sa Marele Voevod, Care a rdmas Sale. In iureşul de sub culmile Slral"ertl '-1 8111 donatorl" pe"lrU reJUDI!I,"II' 
lionului national intr'o desăvdrşitd plăcut impresionat de atmosfera Carpatilor, trecutul nostru sbuciu- D I , II U 
ordine şi disciplină, datoritd d-rei ină/tiftoare ce domneşte la acest mat se contopeşte cu prezentul, BAS'" RADIA şI BUCOV~NA Î~ 
Ioana Cerniftescu care conduce â- centru de perfectionare a ci1tei strd căci atunci ca şi astăzi ardeau fa- Reuniunea. Femeilor Ro- ma de 1100 lei. Stolul • 
cest curs Şcolile de cadre sunt ar- jereşti. curi pe culmi. In preaif!1a. focuri~ mân~ din ~rad, 5000 l~i. St~- pr.im. Sele.uş, imbrăcămin '~e 
~~4HJQ~~ lor avocatoare, fmprejurlmlle au şI . luI lIceulUI "Elena Glllba Bu' alImente ŞI suma de 12451 I 

Răsplata străjerilor 
Il~ alt Mic. Se mai ~ă~ şantnrile i ta:' Arad, .144 bUc .. îmbrăcă- i Sto~ul ŞCo ~rim. . 
ŞI gropile de obuze, aICI s'a pli1mif- mmte, alImente ŞI suma de I lada cu alImente ŞI. suma a 
dit destinul nostru de astăzi. In ra- ·38.000 lei. Stolul liceului co- 1520 lei. Stolul şCo prim. Re, i)., 

TIMIŞOARA. Pentru insufleţiroa Hunedoara (conduşi de d. Simbea- riştea pădurilor de fag, zac trupu-. merc. de fete Arad, şi corpul tiş, suma de 200 lei. D-na, $: 
şi râvna, cu care tinerimea Româ- nu) şi Severin (conduşi de d. prof. rile acelor cari s'au luptat pentru; didactic al şcoalei, 15 buc. mandantă CorneHa. Iva, ~ 'il 
niei şi-a pus vacanţa acestui an la Vasile Popescu, comando legiunei realizarea Romdniei Mari şi pe ca- ; îmbrăcăminte şi 15 buc. să- biş, suma de 400 ei. 8tolul' /, 
dispozitia interesului obştesc, drept Lugoj) au poposit la centrul Bre- ri birul sacrificiului suprem le-a pune şi suma de 19.127 lei. prim. fete Moneasa, s~ma iii 

răsplată, Straia Ţ~rii a oferit" stră- aza. făcut nemuritoril i Stolul liceului industrial de 180 lei. Stolul şco prIm, le !rh 
jerilor celor mai merituoşi - băieţi In acelaş cortegiu, strlijereIe din După cuvt1.ntarea d-lui Coman- fete Arad, 92 buc. îmbrăc~- Crocn~, alimente şi .suma ~ 

,~i fete peste 14 ani, cari vor fi me- Arad au fost conduse de d-na prof'l dant, corul execută cdntecul mdn- minte şi suma de 2717 leI. 1294 leI. Stolul şco prun. le 
niţi a deveni şefi de grupll la unită- Aricescu la Predeal, deasemenea ce I tuirii româneşti: TRĂIASCĂ RE-' Stolul gimnaziului industri-I Taut, îmbrăcăminte şi Sti 
ţile ce se vor incadra dela 1 Sept. le din Timişoru-a conduse de d·na! CELE! al de fete Arad, tmbrăcă-; de 478 lei. D. comando de l 

Inainte - 12 zile de viaţă de tabără Smaranda Rusovanu, comandanta I Dupll vUhta traditie, M. S . .lfa- minte şi suma de 1656 lei. hortă A, Preotokoiu şi D rl 

perfect organizată, la centrele jlegiunei, şi cele din Lugo} conduse rele Voevod e rugat sif deschidă Stolul şco de ucenice Arad şi mitrescu, 6 kg. săpun. Sloi 
Breaza, Sf. Gheorghe şi la Maln.aş de comandantele lor dş. Veturia I şezătoarea. corpul didactic salariul pe o ŞCo prim. fete Şiria., 8~roa 
pe Olt pentru băieţi, la predeal şi la Constantinescu, tndrumătoare, şi i Marele Voevod Mihai, ~voctind 1 zi, îmbrăcăminte, săpun şi 7129 lei. Stolul ŞCo prim. le. 
Măgurele-Oteleşeann lângă Bucu- Delia Paşca, comandantii legi unei 1 semnifiC>l1t ia focului 'n raport cu .suma de 698 lei. Stolul mun- Mureşel, 8 buc. săpun. Siol 
r'cşti pentru străjere, in eâte două Severin, ·ca şi ce~e ,din Oraviţa .~on- istoria strămoşilor, exprimdndu-Şi citoresc al fabrice~ de textilă, ~c. prim. fet~ Şofr~nea, 6 
lerii. duse până la TImişoara de dlrec- ! nădejdea cii. duhul strtThunilor va suma de 5000 leI. Stolul şCo Jum. kg. sapun ŞI suma 

Din Ţinutul Timlş au participat toarea lor, dş. Manea Iulia Corca- fi cU hoi aprinde focul Şi şezătoa-1 prim. fete no. 2 Ara.d, 62 buc. : 570 lei. Stolul şco pri~. f iri 
dte 200 străjeri şi străjere la Rees- nu, iar de aici de dş. Maria Mirca, rea se Incepe cu rostirea: Devizei 1 îmbrăcăminte, alimente şi: Rovine, surp.a de 500 leI. SI l)li 

te tabere. secretara legiunei Caraş. La Deva şi a Crezu lui strifjeresc, duptJ. care' suma de 16.868 lei. Stolul şCo ! luI şco prim. fete pecica, ,- G 

Au fost zile de recreaţie şi de s'au asociat străjerele din judeţul c('ml taberei Predeal cdntif: oma-I prim. fete no. 11 Arad, suma I ma de 798 lei. Stolul şc, P I 

sărbătoare, neasemănat de frumoo- Hunedoara, cu două comandante, giu VoelJoduluÎ. Urmeazil. poezia de 1919 lei. Stolul şco prim. ,mare fete Socodor, săpI! 41 

!le, a mărturisit d Constantin Ne- conducătoare, ele fiind repartizate·~ QO~~ fete Curtici, 46 buc. săpun, I şervete şi suma de 11541 
delcu, comandantul ţinutului străje la tabăra dela şcoala normali "Ote . Străjii Ţării, şi de d-nii miniştri D. îmbrăcăminte şi suma de Stolul şco prim. fete AIJll , 
rese Timiş, In darea de seamă ce a teIeşanu" din Măgurele (jud. Ilfov). i Caracosfea (Educaţia Natională) şi 6050 lei. Stolul extraşcolar şi suma. de 130 lei. Stolul 
făcut-o colaboratorilor săi şi părin- Inspectoratul Mnătean CFR a pus· Dr. Victor Gomoiu (Min. Sănătăţii), d. comandante dela stolul prim. fete Ghioroc, 40,b I 

ţi lor, după tneheerea primei serii, lla dispozitie eu multii bunăvoinţă 3 ! precum şi a d-Iui prof. Alexianu, şcolar din Nădlac, 19 buc să- I îmbrăcăminte, săpun ŞI S 
pe care a insotit·o personal pe in- i vagoane mari, din cele mai bune, I rezidentul regal al ţinutului Bucegi. pun, 39 kg. făină, 22 kg. fa- f ma de 103 lei. Stolul şCo p 1 
~reg parcursul, dela Timiş~ara:- astfe~ ~ra~sportul s'a p~tut face fn 1 In aceiaşi zi ~ f~st vizita delegaţi~i sole şi su;ma de 6000 lei. St~:.. \ mară .fete Turnu, suma 
:Ara.d-Braşov până la destmaţle, condlţ1um bune, In ClUda aglome- \ de comandanţi Ş1 comandante ai tI- lui ŞCo prIm.fete Ineu, imbra- 569 leI. Stolul extraşcol~r 
străjerii din Arad (conduşi de d. raţiei din trenuri. neretului hitlerist german, la Brea- căminte, alimente, săpun şi i vârşin, suma de 2100 leI, 
prof. Alex. Constantinescu, coman- In timpul seriei prime, Incepută ! za şi Predeal, apoi a doua zi, la suma de 7040 lei. Stolul ŞC'II taI 134.474 lei 
dantuI legi unii) şi cei din Timiş- la 1 August cu vreme ploioasă şi . Malnaş şi Sf. Gheorghe, prilejuind I prim. Şimandul de Jos, tm- Legiunea de străjere: ti 

Tora,ntai <condtl~i. de ~. di;ector ,rece, c~re a pus~ kl .grea Incercare! noui ocazii ~e~tive. . .. b;ăcăminte, alime.nte, săpun mulţumeşte încă o?ată .~ 
lehalIă, comando cohortel Llpova) 'I pe stră)erele adaposhte la Predeal,j Despre VIZItele la cari tmerelul ŞI suma de 2000 leI. Stolul şCo lor comandante ŞI st~~} 
fiind repartizati la centrul dela Sf. dovedindu-se, Insă, toate perfect re :. ţinutului nostru s'a distins lăudabil, prim. fete Semlac, 50 buc. să lor pentru marele sprlJl~a 
Gheorghe, unde au avut Intre in- zistente, şi terminatll cu timp stră- l d. insp. Const. Nedelcu, comandan- pun, 54 buc. îmbrăcăminte şi, dus fraţilor noştri refug1 

structori şi pe d. Vasile Mioc, lndru i lucit, ea o surprizA deosebit de pre- . tui ţinutului, a istorisit detalii foar- suma de 2829 lei. Stolul ŞCo Sănătatef. ' 
m!Uorul ţinutului, şi pe d .. Ni~ot~e Ilioasă a. su:venit, vizita. Ma~el~i! te impres:onante, pe cari le ~om r~ p~im. Sântana, su~a de 210~ Comandan~a LT;d I 

Jucu, comandantul legiunel T1m1ş- Voevod MihaI de Alba-Iuha, insotIt ,lata tntr un alt num1!\r al ZiarulUI leI. Stolul şCo prIm. Butem, de străJere 
Toront.al. Cei din judeţele Caraş., de d. Teofil Sidoroyici, comtmd.nostru, tmbrăcăminte, săpun şi su- FI. BucureseG 
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