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Noul Rege al Româmel,! 
s'a urcat pe tron în cele mai j •• 
grele momente, la vârsta de ConstItutia 
19 ani. a fost sDspendat-ă 

.. 
Poporul român are ferma 

convingere, că prhi aceasta Parlamentul a fost dizolvat 
schimbare 1 se deschide un ., 
drum spre o nouă viaţă glo- Vă=c'lnd starea de extremd necesitate 
rioasă. în care se găseşte tara. 
c!ie S~~::~~e~~~c~ ina: I./I.M D.E CRE T /IT ŞI DEC RE:. Tii iti: _ 

Preşedintele Consiliului de 
Miniştri: 

(ss) GENERAL ION ANTO
NESCU 

Nr. 3053. 
ca sprijin pe cunoscutul ge-I ./let. 1~ Se suspendă ConsiJiulla 
ner~l dl Ion ~~ton~scu, pr~-I promulguld la ·27 Februarie 1938 şi 
şedlJ~tele ConsIliuluI de MI- j publicată în Monila:r'ul Oficial ""o .. 4S 
:rl~;~iască M. S. REGELE 1: din 27 Februarie 1938.. 11 Formula noului 
MIHAIl! . '/lrl_ 2~ ... Corpurlle Ceoiu Gare s~ .. __ . -

1

,- c .. --- J lIrăH)âD~ . Trăiască ARMATA· RO-I dl=olvă pe data aceSli,i Vecrel- ege. 
MANA! . .4rl. 3. Preşedintele .Conslliului Jur credinţă Regelui Caro) 
Trăiască ROMANIA MA- Nostru de ,..,JnlşlcJ este însărcinat cu al II-lea, Statului _şi Na~lI

~~s~. "'R~E~G~E .... L~EKKlMKjIHiiHHiiAHiiI~IW4. ~R~E~I ~~~~~WjiNto...x.~~ adYl'ltK'erea la indeplinire a acestui inel române, aşa sa·mi ajute 
iii' ~ .......... Dumnezeu. 
~Yântarea d-Iui ing. Mihail ManoUescu, Decre.l. Cu acest non jurământ, d. 

ministrul afacerHor stralne, la radio Dat Î6 Bucuresti, fa 5 5eDtemvrie 1940 ::~ej:~i:.~n~:lto::s::e'"n~:: 
idmbătă, 31 August, seara la 0- ·uvut ţara noastril şi de a căror ss. CJlROL ~~g~MiHMI 

nin iI:/2 a vorbil d. ing. Mihail Ma- efectivitate ne-ain convins, şi Ime---. 

,451!t~cu, ministrul afacerilor strdi diat operant in caz că, România ar Presedintele Consiliului de Min;ştri ComunIcat Nr. 91 
riie la posturile noastre de radio, avea nevoie. Garantia inviolabilită- ss. Generali • .4.NTONESClJ 
ma' 'pre. durerosul act de arbitraj ţii ~o~arelo~, dau ţării un . ~~dru Ministrul Casei Regale fa-
Rev ~ Viena. I de l!nlşle ŞI pace, dând pOSibilItate Jt.r. 3052. ce cunoscut: 
na c ci· sa, adresdndu-se ţării, a spus i.muncii crMloare. Tot garantia pu- d I 1. In cursul dimineţii Ma-
., ş~'afntors dela Viena cu sufletul tterilor axei, ne dau posibiUlatea Pu.leri depline _ ui JESTATEA SA REGELE a 
l~l . ,:eşll de durere, dar o sentintd: desconcentrdrilor, ce se vor efec- • . primit pe d. I. Gigurtu, Pre-
ma il de arbitrU, ori cât de durcroa 'lua In cursul săplămdnei, pentruc. I I .. .l I şedintele Consiliului de Mi-
1 le .ir fi, nu se poate discuta. I tdntlt1ul sif-şi lucreze ogorul fn pa- genera _ ~n.ones(:u I niştri. Domnia Sa a prezen-
~a .rlealul României a fost un vast I ce şi linişte, sd-şi refacă viata şi tat SUVERANULUI demisiu 
, le 'mb. de populatie, pentru unita- 1 sd găseascd linişte sufleteascd. I Văzând demisiunea ce ne-: preşedinte al Consiliului No ~ nea guvernului. 
SU :Ietnlcd. Cu idei~ r~alizdrii unui 1 In d~claratia Iăcutd la . posturile: a infăţişat guvernul Nostru,' stru de Miniştri şI se Insărci I :Qemisiunea a fost primită. 

de l mb a populate'l, s au dus dele- de radIO romdnesc, d. mlnlslru de I pe baza arl. " din Consti-l nează cu formarea noului ,02. Tot in cursul dimineţii 
şi D li r~mâni la Viena, lnstl sentin-' exter~e a .a~ceniu~t că, nic~ la T.- tuţiune; .. ! guvern. \ .MAJESTATEA SA REGELE 
Stol :e al~ dat âa ţOS,1 CU, totul altda. I S~v.erm, mci la Vlen~ n? lS a făcut j' Am decretat şi decretăm: I Dat In Bucureşti, la , Sep- a primit in aUdienţă pe d. 
roaga II rom ni, n runte cu . nlC! o propunere terltorla dl Ari. 1. _ Aceasta demisiu. 
~,k ll$~ru de externe şi d. dr. Valer I Acceptarea sentinţei arbitrale o ne este primită de Noi. I tembrie 19'0. General Ion Antonescu. 
Stol 'i, au cdutat sd expuie ideia' reclamau actualele vremuri de cu- Arl II. _ Domnul generall (S8) CAROL Domnia Sa a fost insărCÎ-
,6 .!Jnb~lui de populatie, insil din: tremurare, in care at~tea state s'au Ion Ăntonescu, este numit No. 3051. nat cu formarea Guvernului. 
ma IrIclre, acest lucru nu a fost I nărUit, cu atât mal mult, cu cdt Bucureşti, 4 SepL 1940. 
1 fe 13. ,neacceptarea sentinţei arbitri/or, ar fllilrl'iI prl'foria11fl'IOr i: St \rbitrajul a trebuit sd se lacd, I fi periclitat lnsdşi existenţa Statu- "" I:U " 
~a, S IPUI d. ministru Manoilescu, fn lui. tii 
• p . faptului cd nu s'a putut a-I In posesia garantiei din partea pu 1 Având în yed!re Decretul-I e) vEI primeşte şi acre -
jăpU je la O intelegere la T.-Severin, lerilor axei, putem stabili două lu- .. Lege Nr. 3052 din 5 Septem- i teaza Ambasadorii şi Mini-
M 1 ~Id a~i ne aflăm (n fata unui: cruri. In primul rând, daclJ. n'~m brie 1940. I,tril plenipotenţiarii 
~1D1 . tragIc, la care ne putem su-I putut păstra integritatea pămdnTu- Am decretat şi decretăm: El I h t t t . 
,Iul e, d?r nu schimba. . I lui, avem posibilitatea de a men- Arl. 1. _ Investim pe d. 1 f) nc ee ra a e, 
,O bU mlpistru al afacerilor strdine, tine măcar integritatea sufletească, I general Ion Antonescu, pre-I g) Modificarea Legilor Or
şi s rdla! mai deJX1.rte, _ că _ un Impor- I iar ~n. al .do.ilea rdnd: datorită ga,- i şetlintele Consiliului de Mini \ gantc&, numirea Miniştrilor 

:c, p numdr de mInorItarI rdmdn la ranţlel prImiM, am ajuns la sfârşl-1 tri d U uterl pentru i şi SubsecretarUor de Stat se 
ro8 In tard, dar un şi mai impor- tul calvarului nostru şi vom pu- i Ş cu ep ne Pl. Dec t Re ale 
Iar numdr de romdni cdmdn fn- tea pdşi pe un pămdnt săndtos fn. conducerea Statului Rom~n'l va face pnn re e g 

ă de hotarele tdrii. Adevărat, a sensul unic al puteri/ar axei. I Arl. 2. - Regele exercItă, contrasemnate de Preşedln-
0gat d. ministru, eli (n această "Sd aşteptăm cu încredere ziua' următoarele prerogative re-I tele Consiliului de MIniştri. 
:lnttl Romdnia a prl'mit garan- de mdine si plltem ndddjdui un vii- ! gale· I Art 3 _ T te celelalte 

i d· td: românii rămaşi in Ungaria, tor mai bun", a fncheiat d. mlnl-:,· ul O tirii' I •• oa 
răii' Il bine tratati. Dar, arbitrajul stru de externe, ing. Mihail Ma- a) EI este cap Ş , : puteri ale Statulul . se exer-
,ijin : Vlen~, pe ldn~~ d~savantajul noi1esc~.. . I b) Elvare dreptul de a bate i cită de Preşedintele Consillu 
rugia ,~u U~ltalea etmcltăţl!, are ŞI Dumrnecă, 2 Septemvrle Q. C., l' moneda; lui de Minl,tri. 

~.le IIl! bune, care sunt garan- orel~ 21 a vorbit la posturile noa- c) EI conferă decoraţiunlle 
d t d . -~!!,îU, a ~ e .către p~!er~le. ~xel, slre de radiO, d. dr. Vaier Pop, mi române; . Dat In Bucureşti. la 5 Sep 

Arad .rn integritatea ţăru ŞI rnvlOla-. ., .. I d t I d •. 
':alea h tiR A'· nlstrul plenlpotenţ!ar al Româmel, d) El are rep u e gra 'tembrle tUD 

'C11 o are or omunlel. . . l I reci ri . 
, 1!'tQ$/ă garantie are un caracter. cu privire la sentinţQ arbitrllor din ţiere, amnestle Ş uoe! 

v, fatd de cele pe cari le-a Viena. de pedeplie; . t (H) CAROL 

Proclamatia 
dlul general 

Ion Antonescu 
preşedintele 

Consiliului 
de Miniştri 
către ţară 

Români! In aceste ceasuri de 
sdruncinare a României .,şi de sl"-
~iere a neamului, am luat conduce
rea statului din fnţelepciunea M. 
jestlftii Sale Regelui. 

Nu este un guvern nou, ci un re
gim nou. Nu vorbe, ci acţiune, mI 

şovăire, ci fapte. Un fntreg grav ,1 
dureros drum s'a fnchis. Peste el 
nu voi tNlge vdlul uitdrii, ci al 

. (ContinuaT': In pai. fi-a) 
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.f ~aN1'UL DE VE8'! 

lllAXIME 
1 Informaţiuni 

, ' . La nevoie 
Bucureşti. - D. general \\ ashinglon (Radar), - Havas: 1".. u . de 

ext relll '1, 
mijloace 
IV). 

treb'Je; 

Ion Antonescu1 preşedintele D. COI'dell Huli, ministru, al depar-,' 'Jl~l' IZI1Ze~ " 
I . d' ,'\ . lllC consiliului de miniştri, a ta menIu \II de stat, a e~mllltlt şti- I 

extre-j 

semnat eri un decret l prin ,"ca după ('31'e gU\'ernul federal ar 
care d. Mihail Vlahide, secre' avea int':>ll\iunea să acorde un îm
tar general la prezidenţia prumut de 1;)\1 mi)ione dolari gu
consUhllui de miniş1r:i, a "cmului din Ciungking, 
fost menţinut în ac~st post. ~~~~ 

I BLĂNURI eleg!i!lte Ş\ reparaţiuni 
spfciale eftin. numai ta 

Stefan ZAGONY 
I PrOClamatia 

dlul general 
Ion An10nescu 
preşedln1eJe 

:-\ieiodalii ne te mrinia împolrwo 
femeii: T~'icerea este ace,1 care li.' 
loveşte mai mult, u ... ' lpokol!), 

Cînd eşti obosit, cuk:î tc, d!'Î 

există un proverb: onlTIl'lIl; ohos;ţi 

~l!nt ecrtăreţi. (Senccd). 

COLŢUL VESEL 

II BLĂNAR 
A RAD, O·dul ftBD!na maria 15 ,1 

ConsHiului de ExpllcaliJ 

Hin lştrJ către 
Ioed 
(Urmare din pag, I-a) 

dreptăţi, dar azi trebue să salvăm 

- Te rog explică-mi Ş/ mie, cinr. 
11 fost doamna CI1 rare le-am SI//'

prins vorbind'! 
- I~nsă-mă'n poce, abia om lsprd 

vit să-i eJ:piic ei, eine qli lu! 

Duminecă, 8 Septembrie 1940 -
~ostal0ie 

Mă gândesc l'ateodal;1. la cântui serilor de toamn:l 

şi la ofran da bocd:llui re-a rămas, 

ca prin delirUl revărsiirii'll bezna noptii 

să mă revăd din nou în a copilăriei glas, 

Mă gândesc d'tnd aprindcam in suflet candele 

ca să alung Tristeţea d:ncolo de Moarte, 

mă gândesc ~âlldseara î:ni 'cântam amaruI 
întins pe funig'13ii nnei alte Soarte. 

M'apucă şi a~llm vis<ll'ile de altădată 

din nopti c,înd ul'măl'eum trist luceafărul, 

spunându-i grav apoi Hă plece 

ca să rămful pe YHli departe, singuratecul.,. 

Nicolae Velin 

() 

y( 

:.tfb 

',~ , 

CI 

. zi. 
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'0 
:nl 

t 
~Q~~~~X."d~Q~~~~ , 

D. dr. C. Aricescu, medic
primar neurolog, reintors 
din concentrare, consultă 
din nou, în cabinetul d-sale 
din Arad, Str. Cloşca 9. Tele
fon: 23-80. 

'"Iotul şi natiunea, 
Cu toală cunoştinta şi strădu/n- O Intrebare cu ttl.JC'ffi 

fele unan:me trebue să şlerg~m I'ă- - De ce ne scoatem ptllă- Poate Germania să·$j mărească ~; 
~!ru'!<~~:~!ll~p~n.lm!l\~.~~~e~~ ni/e să ridicum onoarea şi să asi- l'ia când intrăm intr'o farm3. 
1 •• _ •••••• I •••• ·~ •••• iI.II •• II.· ••••• I ••••• '.I •••• I •••••••••••• 11 •••• '". a A fftVI- ZI" o nil !p~a .. J~e 

gurăm viitorul de si nu ne-o ;.;coatcm IlÎei ..., V .Ii -• C;, , ' 

1 In/r'o suferintă, Înlr'un gând şi lodată la băcănie? ,~t -t- "-il il1tl"O si'ngul'd putere durerea tre- j _ Poate pentnFă farma- După .calculele făcute remltă că,., care au fost ll'anspol"/aie prin .!k ,al 
t1na, i1!1!~n~B m 1 G 1 bl' InI a;..'!2tll- HIIIi"-,..... ~ hur să ne indrepte, sd ne fnalte. i eia e vară primară cu lnoar- Jermama nu poaie să-şi (u ezc; rea "fediterană. E:l;JlOl'llIl spre. 

de culoarea roşie, eliberate 
de noi, nu mai sunt valabilel 

indiferent de data valabili
tăţii. 
ZIARUL 

FRONTUL DE VEST 

Cacaoa 

, P~IJOar~le ade!lăl'ate ÎŞI siorc din I tea şi in faţa mortii trelme 111Pl'ou~~IO~ar~a .din pl'od'.ls/~le ei Germania se face în două (elur,; e 
Jll{rnIlgCI'1, marele deslUle. să te descoperi! fJroprn ŞI dm Import, ils/fel Eslo- 1) Dela Batum fn Marca l'lcu9răVj 

Români! I nia a produs fn anul 19:J8 HO.UOO şi din podurile Ml1l'ii Negre prin .al 
Vrajba st'l Inceteze oriunde şi din CfjlrJa tone pclrol, iar Ungaria 4-3,000 to- cale !emld sau pe Dunăre, 

oricine. Lupta sd fie numai pen-I . i ne. Toate aceste au fost exportate. 2) Prin canal În Marea B,J//ltJ 
Iru slat. Intelegerea fi munca re- Studentul că/re .?r~rrlelnr,: v I in GermanIa. Dealtfel sllrsa cea t ş; aşa În porlUl'ile de Nord a Ger. :ul 
ga~ă au, înlesnit ~a şi ~/lin:e~e frd- I -, N~I /~·:/lue. sa-ti !Ie frl~.a ~; i ~ai ~al'e d.e ,aprovizionare este Ru I ml1~liei sau, pe cale ~~ruIă prin p(jo de 
mantăn. sd se wchlda fara sanc- ~anl. 11 pllmeş/r CII slgllro~t .~. D v i Sia ŞI Romoma pentl'u Germama. Ilomo, In tImpul verI! aceste Iran~nl 
tiuni şi Înlr'un suflu de l1/lerlale. tn luna, .aceasta nu pol sa-tI Plu-I ln anul 1938 România a exportal i porturi întdmpină mori dificuUa:l II, 
• Progromele au fncclat. Tlnerelu/, lesc chIrIa, " '1912,000 lone petrol in Gcrmania,: Prin cale fCT'nlă prin Polonia CI1fl ,~I 
nădejdea ceriă a neamului tre"tI~ - Acest lucru mI I-aI SpllS ŞI I aproape 40'/, din produc/ia ţării "0 'a fost stricalc'1 de rdzboiu, Iram. :Ie 

sd-şi fndeplineasc.d datoria, Matiu- luna treculă! I mdneşti, Acesl e.xport a fosl făeal., portul e foarte greu. Imporlul d,: ,re! 
Şi nu m'am tinul de cuuân!? rrt nea noos/ră să-şI dovedească pre- - de către tanklll'lle germane de pe- I România şi Rusia a fost 1 mill~, 

Prin cacao se Î11telege partea tn- zenta şi viitorul. I trol, care nu pot Iranllpol'la decât I tone, astlel c/l Germania nil !I~ 
lerioară (1 boabelor de cacao, CI're i Români! nu prin jertfă, ci prin Poate 7()0,OOO tone Într'un an. Pe Dunăre dublat a[Jrollizionol'ea, Din llnmi- a 
au fost curăţate de 'coajă şi gel'll1c- '1' mu~cd vom putea b!~ui!. - Crezi că o să·mi facă hainc nu pot naviga vopoore moi mnri nia, Germania a mai imparl ~o 
ni, p/'(ljitd şi pulverizată pe cole, \'ă cer tutu~o~ ~rlJa ŞI fapta" Mă pe credit croitorul tău? ele 6aa tone din cau::a dificultătilol' 7~1,375 tone goze pentru molooi ,~~ 
mecanicii, Aces/e boabe sunt frllc-! rndr~pt ,spre InimIle voastre Ş[ vă _ Te cunoaşte? I ce le-ar Întâmpina la portile de DlCsel, fn anul 1938. Importul 91.. " I 

~-~----ml-artmrrlni de cOcao $I1U cio,:,)/u-: cer IUl"rea p!?nlru tflr~Mă adre: Nu... ! fier, .as/fel că importul german pe l'a! al Germaniei este de un mil;~ ,P 
td, care are o Înălţime de /,-9 m, I sez slIf/fll'/or voostre ŞI 1)('1 cer Sti - Atunci poti încerca, i Dunăre a fost limital. Pe de altă jllm, tone din care numai 8,2 la s , 
.şi a cărui patrie o formea:::ă in ~pe Ilie dati Patriei şi muncii voastre por/e Dunărea este fngheta/ă ?1/2 1" l' R . 'R ... NIL 

{t ;; [n usla ŞI omunlO, u re,,' 
eiaI partea tropicală a Al1h",.i~ci. i comune".. , • E adevărat? pe an, Transportul pe cale ferală . , 

Acolo au cunoscut sponiolii cul-! Funcţ[Ona~'1l statul.u.1 sd /lltelea~ . . nu este practic şi fn/âmpind şi el i lI'fa/ că armata motorIza/il c.it 
tura, o~bor~lui de ca,cao, practicată 1· gă, ?ă ~e el se reaz/md t~tu/. Sd-ş[ - Oare e adevărat, că sunt Cdllll mari dificlIltilti, Importul german i<wiatia nu pot activa fdrlf QCt' 

de Indlgem. Ind/gemi numesc fruc-, "!-erlte I ~spunderea conştIInţa, lega mai deştept i decât stăpânii lor? II În unIII 19.38 a fost de 78,700 lone, materii prime, 
turul arborelui de cacao "C'1CVU-! l!ta~ea ŞI munca, să-şI îndrumeze - Cât se poate de adevărat. Şi ;lS 

cenl/", boabele "Cacahoatl" iar Mu acţlUnoa - o cer tuturora, eu am un Ilstfel de câine,.. ee~G6&~~~~eeoM~e~~se~ a, 
lura pe care o pJ'epord 'din (:le I V?i constitui guv~rnlll'pe bau 

"ChocolatJ", din care. s'a formal nOUl, Pr?g/'am~l m~-l VOI pr~~:a~ Dupd ceartă A· It I ~v t . I :er 
mai târziu cuvântul doco/a/d" ca să-I JlIdecaţl totI. El va Isvorr _ Bărbatul tău ~ om foar-I grleu Ilr~ ~ ~ ftS wa ' 

I Aceostl'i băutllrd, c~re o fost' ti- pe de-a'llll'egui din crezul national te cumsecade. Nu întelep;. de I iti li U ~ III 

t" l' t tă' C' ' mlegral. , .' - ! 11 nu a ": Incepu secre iri ,'pllma, < ee-i tot cauţI prllcJ de supa- ~ ...&. t - ;', I 
s'a exlms pe la mijloc[11 secolil'Il f Trep~af, 1 vom proc~da la refor~a rare. a ra mas: II n ~" a-o c: a " l 
al ,17 -lea şi in celelalle t{iri lle Fu statulU!, 'om addncl bazele leglsla F" d ă d ă {' el" :, , . ' , ,- t' , t d' . - un c up, lecare e-
ropel, in specl<11 în Italia, Prun ta, IeI nO(ls re e aZI cu crcdm~a . in artă, el imi adu.~e t'âte un p, 
Anglia, Germanla, Auslria "tc, cd- Dumnezeu, dreptul sfdnt nepIeritor I d v i .~ ."V Numeroasele familii de ţărani, cut mai dificil, deoarece, după i ~I 
.... d • . • al neamului ar, ca sa ne mpa-.l:lm. cari au trebuit să evacueze regiu- ceputul ofensivei, au trebuit să r . 
ş<lgun un număr crescdnd de I ' ' . 
adepti. Pe c(ind la inceput !J1't?pa-, Inamte la datorie! Sperantd neln... nea Westwall-ului german au trăit aduse mai multe mii de cal di 
rea sa era foarte primitivă, cilci I! . General de corp de armată: temeJatd acum, la reîntoarcere, o surpriză I Ungaria, Guvernământul gen,r.'1l1 
pdnd' la finele secolu/ui al 18-1ea, ' ION ANTONESCU plăcută: pământul lor nu a răma~ şi Danemarca. Totuşi au fost sem' I 

boabele scoase din coajă eraPl" US-, PreşcdlIltele consiliului de miniştri I - Nevastă-mea tine să merg/'m: necu.ltivat. _ Pent~u a asigur~ recol- nate 55.000 pogoane în peste 00 ~I 
cate, prăjite şi sfl1râma!e in J')u1lite . la Viena, l ta ŞI semanăturlle de prlmăvarl'i mune, aşa incât se contează pe )fI 

de fier, - la inceputul secolului II'c: n 1. K re bsz RD - INi plac voctarejudreileca~ ă s'ah~ tnfiiânttat'10-ch2ioar dli
d
n t~Oamnă: reCOlltă de cel putin 3'OObO'OOOP kg, ,'~ 

cut, s'au creat fabrici amenajate cu I ~ - u. Dor poate o s ec Ipe c e so a 1, carI rCIl e, respectiv porum, ropo n 
, . '1 F b . I ~ Arad, Bul. Reg. Ferdlnand 51 mii sinucid, sub conducerea ţăranilor de prin ile evacuării din toamnă au !G 

maşlm specla e. a r/caţllI /)wtrei .'1' I S ' d d , d la fi. , trada EmInescu Nr, 1 partea locului şi cu ajutorul arma- destul de mari: 21.500 întreprin t 
e, cacao,' oa.rte fină, s'a Înc",lJllt I (Ed,'fl'Cl'\ll Crucea Alb") ~' " b tA.. ~ II. tel, serviciului muncii şi al partidu- I agricole cu o suprafaţă cu\tÎyala 

a /ia mal urzllI, cund se rerlşise a j' Curăţă şi vopseşte frumos . Jil' 
se reduce continutul in grăllrme, cu . Cerem poştei să-şi facă da lui au pus la adăpost recolta din, 90,000 ha au trebuit să fie părăsit, 

şi eftjn', demiuri, costume ~ . toamnă' 42000 t t f' 30 000 I ajutorul Unor preparate speciale cu 1 toria şi să ne predea ziarnl ' car, o 1, '. t ce- [In afară de aceasta au mai fost 
carbonat d (1' f v a kaki, haine bărbăteşti, etc. reale, 200 t tutun ŞI cea mai mare . , ', 70,1 ~ 

e ti ca IU, care aceau ca la destinaţie. Ne sosesc re- parte a recoltei de vin au fost ast- vacuaţl 9,000 cal, 56.000 Vite, 
praflll să fie mentinut mai mult l ţii d 1 b 1-1 v • 

t
. eMMeee~ c ama e a a ona~ .. ca nu fel strânse şi cu gri)'e depozitate. porci, 37,000 capre, 40,000 oi ŞII 
lmp suspendat În apa c/ocotitoore, I 

fl1ră a produce lurburări digelltivt }I primesc ziarul, deşi noi il ex Sernănăturile de primăvară s'au fă 1 număraU stupi de albine, I 

ritlpă consumarea lui, Cacao(l con- aSUpra DIS.'... pediem regulat. .lQglQgQIQQQQG~ 
stitue o Mulură foarte gusloasd şi 
foarte nutritivă, ctind este prepa-
1'l1/d cu lapte. 

~~QQ4I~g 

Omul care vede 
Duma' noaptea 

In America a dehal"'~Rt 11n 
italian de 16 ani, s'1.nătos si . .. 
bme f.îcut cu numele de Gio-
vani Galanti. 

Acest italian vede numai 
noaptea, in schimb zina e 
complect orb, 

l\Icdiciî au constatat, că 
italianul suferă de "retin 0-
chorraiditis" . 

Din acest motiv tânnJ'ul 
nu este primit pe ;f)ământul 
american şi va 1 rebui să se 
tntoarră în Fl1l"nn~ 

- = - - - "".J. ~". 

... a lucrărilor Dvs. şi a preocupă· 
rilor Dvs, se public1i adesea in ce

le 120.000 ziare şi' reviste din lumea 

întreagă articole şi notite care vă 

sunt absolut necesare, Vadi doriţi 

si aveti aceste articole şi notiţe 

preţioase. ca şi personalităţile şi in 

stituţiile din străinătate şi din ca

pitala ţării noastre, adresati-vă şi I 
D\'s. agentiei 

"SERVICIUL GAZETELOR" 

BIROU de mlJlodre 
Imoblllar. 

1. HAli S 
ARAD. 8ud. Uragann! •• 

mlilMe~te van!ltea fi cumpărarea de 
Imobila, Serviciu conştllncioB b~t , 

pe experttze ! 

60% economie la 
lemnele dO loc 
Nu veţi purta grija lemnelor. 

Directori: Aurel M. Alicu şi Em, dacăfo\osiţi aparatul "IGNIS" 
Samoilă, Bucureşti 1.. str, Se. Com;tan Sobe de teracotă in toate mă

rimna şl culorile, de calitate 
tin 201, tel. 3,16.15, care vă dă cu I ::p\,;;,ioa- Anloniu maurer I 
plăcere orice lămurire SUPlimenta-, 

Irad, 8ul. Rog. Fardlltlod IIr. 118 
rA. şi vi face - la cerere - şi pro (In curtea restaurantului Mielul Negru) 

be gratuitef ~:;;:fi:;ţ:i;..:=d=:::=;.=::;a;, ~"==:=!;:#==: =;,=;;g~;:t: 



'inecă, 8 Se'ptembrie 1940 FRONTUL DE VES~ 3 -

li 

esle privi1ă aliludineal Liceul DiacoDovici-Loga 
onel,ului .cindbergfj î0

1

1 are În frunte pe dl. profesor 
YORK A"~i~,~~.~~_~.r~:,i~,~,,", " " ,,'"' ,..1 Dr. IOA N 'R O ŞI U • RO ŞI O R U 
.~dlJergh provoacă. un mare: publiDUJ1; 2, fată de noua aşezure a. Distinsul profesor, d. Ioan i lui, pe care deocamdată-l gi- şioru n~dau in mod sugestiv 
'n Statele Unite, Rel(ltiv la 'i Europii, Statele Unile trebuie să-şI Roşiu-Roşioru a fost însărci-: rează ca delegat. Acest lucru. metamorfoza sufletului 1'0-

compondentul din Ne~ I revL:uia~că ~ozitia şi ac~st lucru nu nat cu conducerea prin dele- e dorit cu atât mai mult, cu '1' mânesc în momentele vieţii 
. -iarului "Mesaggero" scrie. poate fi facut de acel care acum gatie a liceului C. Diacono- cât persoana d-Iui profesor, din timpurile de stăpânh:e 
,,;Ie: "Pasul făcut de Llnd-' sunt la cârmă sau care luplă să cu- vici-Loga, până la rezolva- se bucură de o mare stimă şi I maghiară urmate de întregl
:,stmnează reactiunea sănă-. cerească puterea; şi 3, că i:w/aţio- rea definitivă a problemei apreciere, ca unul din mem-Ire, iar versurile clare" ale d
:01 ce este mai bun În opi-, nismul este din ce (n ce mai prller- de către ministerul respec- brii cei mai activi ai corpu-tl sale, sunt ad~,:ăra.te. neste-
':llcă americană, reactiune i nic În Sia/ele Unile, o interventie. tiv, postul de director deve- lui didactic. mate ale verslfIcaţIeI. 
',1 proyramelor partidelor armată a acestora in favoarea An-: nit vacant de astă primăva- In afară de activitatea eul In rezumat, persoana d-Iui 
~ şi republican şi care in- gliei de[)enind din ce in ce mai pu-! ră in urma încetării din via turală larg desfăşurată a . prof. dr. Ioan Roşiu-Roşioru 
,~3 lucruri; 1, lHulti ame-, tin probabilă, dacă nu chiar exc/u-: ţă' a directorului prof. Silviu: eminentului profesor, e cu- ! este cea mai indicată, să fie 
~nt nemulţumiti de politicu să cu des(funrşlrc", : Bejan. ! noscută şi apreciată acti vib- : în fruntea unui institut care 
~1i1!l~~~W~iQ(i~Wf:Mi~~iKI<W~~"'iX.'QII.jQ" i LU lucru mult d?rit, atât I te~ ~-sale p~ t~re~1UI ziaristi-: a,:e .~enire~ să ţină a~rinsă 

'din partea corpulUl profeso- I cel ŞI publIcistIceI; e cunoscu i faclllie aprmse pe al~al ul p~ 

tu alt- ta"" ţi- ,Ire!le muzică populară cu circa! raI, cât şi din partea opiniei i tă, activitate,a d-sale deoPo-1 triei şi să sădească ŞI pe, mal 
1511000 membri, printre cari 1200 publice timişorene, ar fi ca i tnvă de emment ca prozator I de parte în sufletele t!ner.<: 
orchestre de vioară, 6600 orchestre. d. prof. Io~n . Roşiu-Roşioru I şi ca poet. Articolele s?mna-! calităţi. demne d: purtatOl'll 

jQi germane cu trompete, 1100 orchestre cu ar-, să fie numIt tltularul postu- te de d. prof. Ioan Roşm-Ro- numelm de Romdn., 
'mele 10 luni de ri!;;::;Q:;J monici de gură şi de mână, 700 or~ i 6~'05&660000~ee~MMeeeeeeeeeeee~~eeeee~ef)~ett 

chestre cu "bandonion", 950 cu glll I 

pa" a susţinut, pc 1J1uil n:!cr
il ~~ fntâln;rÎ f;;!l'c :';;/,1, ~';' 

Jşt şi numCl'oa!)t: ~ll(! e0l!' 

mlernaţ ion" le, 

, d l' '450 ţ't e. I ... ------------- --------------------------... -tare ŞI man o lne ŞI cu 1 er ; 

!ăţlle germane inl'egislrcu
.u~, 

incepulul războiului o af/u-
~C' ',ie mare. Deşi i5'1, dintrc 

'~ verii 1939 sunt soldati, nu
(19

1 
, Jlditori/or a atins cifra de 

pr,~ 

. l' I · 
di~e ~erS:l:i~l:ev: !~~~et~~~ l:rt~~;~ I Pentru SCOlari 
lin h~tre 16 şi 18 Septembrie, Se I • t 1" 
ya disc~~a intre ,aJlel,e p~oble~a i 6hete SI pan O I 
inflama!J1)or incheleturIlor ŞI schlm • '" ~ I 
hărilor maladive ale oaselor, de n~mnas ICu a 
~ Y t 

PENTRU UtalFORME 
TOT FELUL DE S T O 
ASORTIMENT BOGAT 

F E 
LA. 

l~~~ 'JJI sa.xon~e~ a dteSch[s dU" Ne~:!::::::::'~:jj. Fratii A o o onul I 
I Pu- de~er~eta,rl, pen ~u me [- tere. la armele i -
rLInl.'nczi ŞI higiena IIldustncl, molorl=ate IAR A D, i MAGAZIN DE POSTAVURI 
Ităl !llllf serveşte exclUSIV la 0- vis â·vis cu Primăria I 

1('(If~ :ned~ca1d a intreprinderilor In 15 Aprilie 1939 chestiu~ea eon- , ~ ... iAR A 0, SIr Eml"DeseD 2 '1" Orall"anil 2 

I.SCHUTZ 
:ie ŞI de altă natură, UŞ11-! sumăl'ii petrolului a devcntt foarte I --... -------.. i · Y il 

~a;: 'le! munca medIcilor de În- I importa~tă, ~e, primul plan însă a : Plopi urla t;.1 ppotru TELEFON 19-65 
nilin rl, ! fost pusa av~a\la, peste 6000 de! U"1"; 
I şi. _ ~, ,avioane pentru a activa, Din aceste! prodo(fUl (clololel t .... -.... -..... -.... --..-.... --.. ----...... -...... -.. --... --.... ---~-...... -.... ---....... ------..... - .... 
torni 'a t)~-a senz/Une a Soc!eIă-lavioane ;iB'l/~ sunt avioane de bom-j , . ' " ".' __ ........ ________ ... ____ ........ ___________ • 

1 ::\Ologlce germane are loc i d S(lO '1 Instllu/ul "K(!!sel' l\- Ilhelm dm 
~or", ,bardamcnt cu motoare c cal, "it' It' 
ţ • IQ, m/re 5 ŞI 7 AU9ust. Pro- I • ' ; Berllll a realIzat, (n u lmu Imp C .. 1 d d. 

I{)], :uprlnde 48 prelegeri şi 20 putere. Intrebarea este: Poate her- 'mari succese, gratie cărora se vor ealU a uce eVlze 
n~I~~' p~~ctice. La 31 August ur- mania să dea avioanelor sale pro- putea acoperi p~ v,ii/or toate ne- Faima Angliei de a fi cea mai milioane kgr, pentru export, Acea-

,1 VIena un Congres a/ pe- dusclc acestea un timp indelungat voile de lemn dlll llldus./rla celulo- t f' 'ă di lume a I stă măsunl Q AIlgliei este deci o 
la JU d x/Xt" b d ' P' d" 't d a-e mare pu cre manelar n I 

~ s nu u II su con ucerea Avioanele Hcinkel 111 de bombar- Zel. rin Ieri e proce ee :- r" I d: - t plect in timpul acestuI I încercare din partea acesteia de a 
'reb' . Schronder - Lipsea, damen\ co~sumă foarte mult petrol ullra-vio/cte şi Ronlgen, prin doza j ~sPbaru cSotm ţ' dc i elor britant-; câştiga devi~e Allglia cumpără 
ciI t t ," 'h i _ s'a' ra:: om, I ua la v ZI" . 

• într'un sbor efectuat. MotoareÎe rea itcm~era ~:~[imb~ c:;:;;lect in- I ce s'a agravat din lună În lună,: ceaiu cu valută proprie, şi fl vin-
'de Goethe a fost tradus ă reuş, . sa se , I I ' Il'ar guvernul britanic a fost mereu. de in schimbul deulzelor de care Mercedees Daimler Benz consum I d tip anle or "1· . 
bulgard de către poetul , suşlr l e e~'e I are ~ e, Y i nevoit să caule alle surse de de-' are atâta nevoie pentru importul 

'Islow, Pe când t1'liducerile \'/t de tonă intr un sbor de o oră, să se obtlnă Iăstarr, carr, ~e lâ~9i11: '~ C ă' t nii i intortochiate malerialelor necesare războiuluI. 
eM ' b f t 1 - e t mal rapIdă vl_e. e c I s ra Ş . acum ale lui Faust au fost Socotind ca 6000 de aVioane s u- I ap u ca au, o cr şere y,' a trebuit să ia Britania pentru a' Nu se ştie insă dacă acest 

Hrlstow pect t hl'ar' f' 2 ' it' : ating Însă ,,[ o mar mare Înalţime, I I 
a res a c rand lecare ore pe ZI, n r un I ' , Y d' l ';! aJ'unge la ţintă reese din următoa-, procedeu va fi Încununat de 

I 
wsurilor. " 1 ,Multlllmtă acestor proce ce, pOpI, I I 

I an consumat~a lor ar fi de 1. m~- j cresc atât de repede şi viguros fn-, rele: " I succes. Marii cumpărători de ceaiu 
. tion tone excluzând celelalte serVl- : cât fac posibilă, chiar după doi I Ministerul britanic pentru aprovi '. Belgia şi Olanda, nu mai pol fi so-!la/ional ucrainian, formal ! 

'ilişii, a plecat intr'un lur- cii auxiliare ~robab~l, la care tre-
j 
alli, o e~tracţi~ abunde~l~ de le;: I zionare cu alimente a cumpdral rc : cotiti de când cu ocuparea de către 

,: Germania, Primul concert buesc cel putin 3 milioane tone, I pentru Illdustna ce,lulo_el. Cant t I cent entru 535 milioane lire ster- i trupele germane. Singura speran/ll 

~11una Maiu la Craiova. A- an uri e germane cal UI'a e re-, ' 1 ăd '1 b' line toală recolta de ceaiu pe anul II a Angliei esle USA, Dar ŞI aceasta T k '1 y .' 1 t 'lea de celuloză obtmută este tot a-I p 1... ~ 
'., , ' i tâl de mare, ca a p un e o IŞ- . 

ă i, ~;~~~~tăt~lllort~::o~e bi;;l: buesc cam 1000 ton~ pe ZI, au con- I nulte, îllsd mI/it mai bălrdne; fn· 1940 din India britanică şi Ceylon. I speranţă este neSigură, deoarece 
să! , sumat foarte mult dm petrol in ala- j aceste conditiuni s'a ajuns la prin-lIn acelaş timp interzise orice im-I americanii nu au chcf să cumpere 

:ai ai. cu riie ~ate, neîncetat mai ,a~e~, că 1 cipiul cultivării Il,nor "plantatii spe I port de ceaiu din alte pt'frti ale lu-! ceaiul scumpit din cauza ocolului 
;en1.:!lente este deschisd la I GermanLQ dispune de 12 dlVIZll de : ciale de celulozif. I mii, adică mai ales din China şi I pe la Londra, cdt timp mai au po-

;m ,.,0 ,expoziţie d~ ,ar~d sude- aceste maşini. Pe urmă, tankurile' Indiile olandeze. Deoarece Anglia sibilitatea să cumpere ceaiu b~n ~i 
.~rlfide opt saI! ŞI oferă, I grele consumă mult mal mult de- umă În medie 220 milioane I efUn din Illdille olandeze ŞI dm 

, 

Cornu~ile 
I 

pe d ă d 1" , cons \ .;;Ima al ela a Iplrea tl- cât cele mijlocii şi uşoare Maşinile , î" ~ â 50 China 
kg, , Q privire enerall! asu ra , " kgr, ceam pe an, {mal ram n . 
opo .. fi, C"'d tP de tI1ansport consumand ŞI ele, au ~ 

treaţu artIstice a <>u een- • 
IU ! limitat şi mai mult stocul Germa-

delicioaSe 
rin~l. 1 niei de petrol. Astfel Germaniei îi 
,ata I ' ă' d t 1 .' Jllenle există in Germania, I trebue enorme cantlt ţi e pe ro 
irasii "ţ' t ; de cunoscutele mari or- I pentru a-şI mtre!ne arma a sa mo 
fost , , ă 

, profesionale 11,000 orche- I tOflzat . 
70.. ' 

i 

din regimentele din India la o moschee din Sin
gapore 

,.KAKI-ATI" 
de d. m. se vând numai 
la intrarea Hot e luI u i 
Crucea Al bă. ARAD t 

Lemne de loc 
eltin şi bine. cumpăraţi la 

DeOozitul AUFRICHT 
AR~D, Str" Ulm" RalCU 15 
TF:LEFON 10-69 

D. L, M. Dejan să se pre-
prezinte imediat. 

-- :; 

ATENTIUNE I 
Aduc la cunoştinţa ono public 
că am deschis un ateH~r de 

,bJdudrJe in Arad, Plaţa-
Catedralei, vis-a·vis de Bi-
serica ort rom unde se exe-
cută tot leÎul de lucrări şi repa· 
raţiuni speCiale, elUn şi pun,c-
tu ai, Rog sprijinul OD, pubhc, 

I.4K08 NERI( 
bJdnar 

.l.rtiş'ii germani ilO €ăIă.orii la Nar~ick 
spre il distra solda.;i gerlDiJoi 

In Germania muzele nu amuţesc 1 film, in majoritate profesionişti. 

ni:i în timpul războiului", Sub a-: muzicant i şi a,rtişti au participat la 

cest molto s'a predal presci germa- I aceste reprezentat ii, renuntdnd la 

ne un tablou statistic din care extra concediIle lor. Ca exemplu cităm 

gem urmă/oarele: numai, că teatrul din F/'e ib Uf'g, 

In Germania, fără regiunile ger- i care, putem zice, se afla in centrul 

e t d "campanl'a din' regiunii de operati!, a dat; de ra 1 mane an xa e upu 1, ,: "~. 
Polonia, functionau din sezonultre I Septcmbrle 1939 până la 2 iunie 

cut 2U teatre de stat şi de oraşe, i 194fJ, in total 519 reprezentat ii şI 

*2 teatre particulare, ** lootre de IlIcum joacd pentru trupele de acu-

arx 122 teatre fII aer liber şi 281: patie in Colmar, Belfort, Besaneon U u, , 

teatre ambu1tInte, In Intervalul dC: şi Dijon, Tealml din Pa/atinat iaa

la 1 Septembrie 1939 pânif la 30 lu-, că acum fn Mel::, In prezent teat

nie 191t0 au avut loc 208 premiere :rul din Weimar, cu vreo 240 arlişti 
de piese noui, În/re care 19 opere.; şi personal fechnic, se află la Lille. 

S'au organizat deasemenea repre- i La aceste reprezentaţli, ca şi în Da

zcnlatii, concerte pentru soldaţii I Ilemarca, Olanda şi Norvegia, pub

din lazaretele din patrie sau' .fn rt!- I licul are deasemenea accesul liber. 

giunile ocupate, precum şi fn !fJrni lIn tcritoriile ocupate ~ctiueaza: a

zoane şi pe front, tn special fn po-: proape 7.()()() de artişti. O grupd spe 

zitiile liniei fortificate din vest, I cfala:, a călătorit chiar pdnă fa 
*20,000 ac/ori de la teatre şi de la: Narvlck. 

" 

\ 
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al 

Duminccă, 8 Septembrie 19 

STR JERULU 

Vizita M. S, Regelui la Breaza • 
SI Predeal , 

Suvevanul Ţării s'a smuls o dipă ! Stat, p, V, Ţoni, misionar al Străj~1 , ci ~ comen:oraflve . de Illau~urare a' s/răjere şef,e de g~u?tl, venite din stră, tn credinţa lIoa~lrd ŞI in ' 
pentru ca astfel, prin Augusta Sa I ŢărII,' prof. dr, Şi. ŞOlmescu consl-\ maretulUI local rldlcal aCI pe locul toale unglllurlie taru la Inalta Ta! rea noastră, ŞI acum, şefe d~ , 
prezenţă, in taberele unde se PIă-Ilier permanent; col. adj, Filitti; It I unde in 1934- a fost leagănul mlşcă- I chemare, plecăm cu un singur dor: Să 
m!deşte ,suflu nou de viaţă~ străjc~ii col., Panait Ju?~na:u.' şef!1' de, stat rii ,străj~r~şti, , .1 Su~t venite aci din largu! ţării cu trăiască Regele fntru multi cn!, 
cari îşi Jertfesc vacanţa ŞI. dau pll- 1 maJor al StrăJlZ Ţarll; Glovam Co- Sau Vlzttat apoI palatul centrulUI un sIngur gând: si'i lucreze pentru 
da luminoasă a celor dintăi şi celor sta consilier de presă; prof. Ion cu muzeul, biblioteca, sala tie şe-: fntărirea tării şi a Neamului, In nu 
mai grăitoare renunţări, să dobiin- Dongorozi: Avel Crudu; col, Bi'ilea- dinte, postul emitător şi difuzor al' mele. lor, Majestate Îngăduit i-mi s(l 

, l~ăsplJ.n.sUj M. 
RegelUI 

dească o neuitată răsplată a năzuia nu,' Eug, Pohonţu; col. Panu; It,; taberii, dormitoarele, sălile de lec- Vă aduc toaM dragostea lor adâncă A 
răspuns Majestatea 

ţei şi faptei lor, col, Mustăcescu: maior Gavri/escu; turtl, sălile de masă, etc, şi toald recunoştinta lor nemărg l- Re 1 
Opt mii de străjeri şi străjere Ilu maior Cezar Demetrescu; coman- nită pentru darul fn adevtlr regesc, ,ge ~ _. cu O voce praf 

trecut luna aceasta prin taberele dantii de tinut, comandantii de le- Sosirea H. S. RegeluI ce Ne-<li ftlcut prin prezenta Maje-, mIşca a. 
Străjii 'fării pentru i deprinde meş giune, etc, Jn t;bă~a ~ela sttltii Voastre fn mijlocul no.~trl1,: "Străjere, cuvintele nu' 
teşugul de a conduce, meşteşugul Aici, d. maior Marin Georgescu, re ea I mai ales fn clipele de restrişte prin spune mulţumirea şi ada 
de a fi şef cu răspundere faţă de comandantul centrului a prezentat Gândul că Majes/atea Sa Regele care. Ţara şi Majestatea Voastră emoţie pe care o reSiml . 
o obşte disciplinată, raportul, rostind ap;i următorul va poposi - măcar o clipă - după 'I/rece, fi~~are dată, când mă al! 

In mijlocul lor a venit Regele cuvdnt: Augusta Sa vizitd la Centrul Brea- Deaceea preţuim mai mult ziua mIjlocul vostru. 
Ţării~ coma~dantul Suprem al ar- "Majestate, IJiata unei naţiuni este 1 za şi in tabăra şefelor. de grupă de-l/um,inată de azi.. Am vrea sti ştim, Vin printre voi cu bur' 
mate, albe ŞI aC?lo. unde El llU s'a o continuă luptă, o luplă c(Ilăuzilă i.Ia ~re~eal a umplut Inl":,'l~ de bu- ,\~ajes/~te~ că dm Predeal pre~cel şi plec cu sufletul inăI\a 811 
putut duce, a trimIS pe Augu.tul spre orizonturi fot mai largi, spre Icurle ŞI a transfIgurat pllvlrlle. stră 2,~OO facllere, ce vor pur/a lumlna plin de incredere, 
Vlăstar Măria Sa Marele Voevod II idealul" tot mai luminoase. jerelor, Mişcările lor au dobândit ce Măria Ta ne-a dat, tn largul tel- iCI' I 
d Alb 1 1, I l' , . ' . , . , .. t t . I Ipe e pe care am no 

e a, ula. 1 't" t' t " o particulară VioiCiune ŞI febrllt- ru, n sa e ŞI oraşe, ~ I t t "1 
' , ." nQln aştl noş rl au crezu ŞI sau 1. ' . M" sa e pe rec n mIJ ocul 

Ţ~p~~n cCdeaceda făcut ŞI face Str:Ja ,jertfit pentru cele Irei idealuri; \ tate: fn flecar~ gest se ~flă Impr~- I aJesl~.te, IbnOlt lucrăm Nsub , sl'dmt- stru, sunt pentru mine 
arII, se ove cşte că vremea urată I t l'b t ' /' 1 I mată, cu oulda spontaneItale, grija nu crucII a as re, ce e-al a, b' d i ' . d 

de demult a trecut. Cet'iţeanul ro- u
l
P a petnlru Iv erta e ŞI pa/ :I~'t "t~~ I pregătirii pentru clipele solemne ce Sub semnul crucii albastre ai fnce- t ale efI ntcura!ar~ ŞI1 e 

It d A' , pa pen ru apararea crcş Ina (, fi 1, , " . 'f are S11 e easca ŞI p ee r 
m .. n e mame se pregăteşte temei- • t '1 t t 'd d tă i vor veJU, Pentru acele c/lpe in care' pllf acum cutwa am pre ace rea a- ă·t t ' 
't d..'..' ,n regl, up a pen ru tn epen en. . b ." I d ' 1 t' tă' , , t' tiP' prosp a, nlc n toate omenule vJetn naţlO- 'f i· 1 ' I vor Iz ucm In ura e: - evola/ă şt j' ces el 1'1, prtn nOI mere u , r/Jl 

nale, incă din frageda vâr~tă a co- Ş' n regtr:a nc~~u, UI, , ,respectuoasă fntâmpinare a M, S. crucea albastră vei fnvinge, Noi 1i- : Aceas~a este cea ma! 
pilăriei şi adolescenţei. , Jar nOIJa straJerl~or, ~d~? marea ar i Rcgelui, Marele Străjer al Ţării, I ncretul nu putem să spunem prin ml~lţumlr~ pe care ml·o 

Drumul acestor pioneri ai vieţii: matd. aibă a "!ajeslatll .voastre I Clipele acestea au sosit - ta/ă, , vorbe ce simtim. Vrem să ştii doar I teţI da VOI. 
noui a fost deschis de Suveran Ma- : n,e-<ltl dat, noul ldeal de ,vlată na- Un stl'tljer a zărit venind maşina, atâta: cel-Ţi purlăm o dragoste şi ° Să trăiţi şi aşa să vă a' . , 
rele Străjer al Ţării. ; tlOna/ă, crtsta~lzat fn ,cuvllliele de: C<Ire poartă si ema regală şi care credintă nesfdrşită. Vrem să şiil cel Dumnezeu 1". 

El, Cel dintâi a inţeles că luml'a foc, c~ ne stapânesc 1ll1reaga noa-j aduce pe M. S, Regele, A urmat suntem gata la prima Ta chemare Majest.atea Sa Regele a n 
de eri, lumea deprinsă să aştepte stră flln~d: , d atunci, cu accente energice, in trom : gala la orice jertftl, răsit apoi tabăra străj' la 
totul dela providenţă fără să se "MunCind fără, p'rege~, munclll, pelă, anuntdnd sosirea' Augus/ului I Până atunci ne facem datoria noa- scă, indelung aplaudat d , 
ridice printr'o incordare eroică in cu ~ragoste, vetI (1 acel care ~etl I Oaspete, strif acolo, ullde Ne-ai pu" Iti mul mandantele şi de străj1 ~ 
care jertfa de sine să devină teme- clădi ° tard nouă, ° tară p~te~nt~ă" Ca la o poruncă nevdzulă, mii I tumim Maje!iate şi Te rugăm să care au trăit o zi de neui It 
lie, lumea aceia care vorbea mult, o tar,ă, care nu ~a putea fz . bIrUItă I de brate se ridică sal!ltdnd străie- Te in crezi in noi, fn dragostea noa- înăI tare a inimilor, Ar 
dar infăptuia puţin, s'a prăbuşit. pe niCI un teren. , d' reşte, iar din piepturi ies acorduri-

Generaţiei acestei. i s'a altoit "Aceas/a trebue să fIe ,cre I,nta i le calde ale Imnului Regal. 
"lăstarul robust al unei mişcări ('a- c~re să vă conduclf d~ aZI fnU/nte i' Când Maje!ta/ea Sa Regele trece Co m e m O n a re alu i 
re s1l transforme sufletul natiei, pu ŞI ,care trebu~ ~~ fie Idealul fntre- i fn revistă rândurile de s/răjere, en . , 

n~ndu-i in faţă dorinţJa sacrificiu- gel n~astre. v~etl, , ': tuziaste ovatjuni izbucne.~c sub cU-1 . Au re 1 VI ai cu şi 
lu\, plăcerea renunţării, dârzcnia !.ră1m clIpa. d~ cI/p'ă, acest Ideal, pola cerului: sunt neuitate clipe de 
muncii şi hărbăţia de a infrunta mIIle de strtlJerl vemtl la centrel~ 'pdtrunzătoare emotie pentru fn- mai m nI to r foşti ma 
incercările soartei, de ~ndrumare p'e~tru, a Se pregăti:: treg tineretul care privesc, cu iubi-

Milioane de străjeri ai Ţări~ şi-au a ajun~~ Vre~nI~1 ~ef' de y'ru~ă ŞI: re şi credinttl, spre Marele Strdjer III ptă to-ri ard p, 1 e 
dovedit in vremuri grele virtu- n~o~osltl flfcl1erl. al c:ezulUl. ŞI de- i al Ţării, care era fnsotit de d, Teo ", . ' 
t'l 1 t' t' E ' VIzei regale strd1ereşh purtand cu, f'l S 'd' d t I St x''' 1" ~ '1' 
ti e ar mereş 1, • ste aceasta ŞI l' . â . f '" 1 II I orOVLC1, coman an u rUJII Societatea Târnava Mare" senca Albă d1n Caplta a, 

II. d' , ăd 'd d ' evavle ŞI m ndrle n llllml/e or ŢV .. d N' Că tl tl " , " 
°1 cţ~ n rle

t 
ŞI o, n ~ eJ e!, ar ŞI o drept icoană chipul strlflucitor de \' ,a, :II, -ra Issată m r şescu" codn 1 a ardelenilor din Capitală, so Ilea VIctorIeI. , ' 

e le pen ru Cel v..rstnlCI, , ', SI lera permanen ,precum ŞI e coteşte de a sa datorie să co- \ Cu acest prIlej s'au 
Ven,nd în mijlocul lor, Regele fn,teMlep,cll1ăne" bvună/ate Ş1i de pulere I personalitătile care au fost la I memoreze şi in acest an me- nit şi ceilaIt frati ardel~ 

Ţă" , ă' , a aJest tll oastre resar acum, B I . . ~. 
1'11 a ţmut s clnsteasc~ prin lhal . , . , d ' '1 reaza, moria marelui dispărut: avia marl romam ca: Avram 

t 1 ţă ă d "de feriCire prlUln cu veneratlUne, D V" L't' 'd t ' , ' 4 a- prezen munca, s ea arIpi . M ' -ra IOrlca I zica corn an an a 1 torul Aurel Vlaicu" dela a cu SImIon Bărnut1U, ,,1', 
d fi '" dragoste ŞI nesat. pe ojestatea FI' 'S ' " " , ' 

e av nt spre noUl orJzonturl, , Voastră zid d suflet i bara' de a angel trăjere~or a dat raportul, 'cărui moarte s'au implinit an RaţlU, Vasll~ LUCacl: 
In lupta grea care se duce astăzI, e e Ş J I După aceea, MaJestatea Sa s'a fn- I . vian Goga, Vasl]e Goldt:, C 

poate mai grea decât cea dusă în st,dncă, ~e care să ,se spar~~ ?,alu-\ dreptat spre platoul centrului, unde, 2~ an~. ,SăPtămâna ~r:cută I C. Pop, Miron Cristea, ,ej 
zăngănit de arme, M, S, Regele Ca- I riIe furIoase ale orlcdror vi/elll. . a fost fntâmpinat cu un indescrip- i VInerI, s a făcut o slUjba de 1 Coşbuc Th. Mihail, şt. 
rol II a venit in mijlocul miilor de 11, Găândul nostru, dfe

d 
totdeauna fŞI I tibil entuziasm, I pomenire a sufletului acestUi I sif şi 'altii pream1rind 

I t ~" 'f " eg tura cea mar s ntd o avem n S' 't ' d' 'A" " ' , ' s rajen, care l-au ost ca Şi n pove- Ma 'est V ă t t: a servI apoI ejunu, mare roman Şl aVIator, la bI- ŞI lor fapta ŞI VIaţa, 
stea cu Făt Frumos, apa vie şt intli-I j a!ea oastr care n aces e I După prdnz, s'au desfdşurat o se-

ritoare al neştiutelor sforţări pe ca- vrem.:;rz ,de f~rtunlf veghează asu~: rie de interesante demonstratii, CQ- a 1- -1 1 1 "" - " 
re mintea omenească cu greu şi le I pra est~nulUl nO,stru" dd fntregulw i re intri! In programul de initiere a C lUI a ea s ralereasc' 
poate Inchipui. I pop,?r ,pilda celei mal fnalt~ abne- viitoarelor şefe de grupt'1, şi la care U 

~:r::t:~t:~r:;~~jre~~dejdiIOr noa ~~:;~ Ş;şti;:;o~e:,~at~~e p,tl;~nte;~~ I !~;::,tatea Sa Regele a binepoit să 
• ' " chemată a tntărz o credmţă nouiI, ' 

stre, Jntre stră)erll ce ne-au arl- t t • " ... In tot timpul, cât au durat aceste 
t t . t b' ă f n r ° taru nouu. , 
a ceeaceîn~olI re Ula s , ~'"?' Să trditi Majestate!" p,robte ~racf' tlce, A,ugust,UI Suvâeran a 
Ii vom ~e ege oare, ŞI-I vom DăM' t t Sa R l' ţinU Su le de ată, mteres ndu-se 

urma?! up aceea aJes a ea ege e I d d 1 t t 

Sosirea la tabdra 
IJtrd/erl10r dela 
Centrul Brea.za 

t t f 't" d t . t 1 eaproape e programu execu a a recu n reDls u e aşamen u ' , 
celor 800 străjeri şefi de grupă, fn ŞI stdnd de vorbi! cu stră/erele, 
ovatiunile nestăIJiiite ale tuturora, Remarcăm câteva din aceste de,. 
, S'a desfăşurat apoi lin foarte fru- mon~tratiuni: formatii, c?r, şe~mte 
mos program demom/rativ cu eehi! de In~tructle, p~o~ul!ărl samiare, 

In minunatul parc rl1sifrit Ca din pete de străjeri motociclişti, telefo- Ilucr~rl man~a,~e, actlUl~ate de Cruce 
ba!me pe, tăpşonul unui plai, unde nişti, aeromodelişti, conducdtori de 1 R?şle, ~xe:cltll cu, fa~lO~n~, glmna
mdretul portal şi aleea Carol 11 te I vehicule şi mecanicif, trageri la 1 s~lcă rltmlcl1, a,pOI mlş,clfrl de atle
Imbie sp~e o lume nouă, aici unde semn. aruncdri cu sulita şi discul, I t~sm, precum ŞI lucrărI de topogra
pe o t11l..!.ndere de zeci de hectare, instalare de corturi, prim ajutor,' f,e. 

Doamna comandantă de 
Legiune, Florica Bucurescu, 
conform Instrucţiunilor pri
mite dela Straja 'făriI, dis
pune ca activitatea străjerea 
seă să se ineeapă Imediat. 

Toate străjerele şi coman
dantele dela stolurlle secun-

dare, se' vor prezent; 
• Septembrie, orele' 
neata la stolurlle lor, P 
a relua activitatea stră! 
scă, iar comandantele 
stolurile primare vor lla 
suri pentru reinceperet 
vită1i1 străjereştl. 

Fanfara StrăjerilOr din ~I 
10 DrfilZiI, Prfd(ili 51 SI. fibeor J nes/drşita horboti1 a florilor se corn facerea podetelor, repararea drumu Străjerele au vădit tot timpul 

pleteaziJ cu uniformele albe ale! lui, aetivitate gospodărească, ridi- executării programul'li, o bună dis-
strdjerilor aliniaţi in şiruri drepte I ('ări topografice, orientări şi citirea pozitie egalaM de o fndemdnare Comandantul ţinutului străjel'l'flC, S, Regele Sâmbăfă la cen/rell 
sub poala dealului străju!t de bise- I ht'frtilor, etc, 1ăriJ. greş, d. C-tin Nedelcu, a adresat eloglo<1- jereşti Breaza şi Predea!. .1 
Ticuţa mândrd ridicată de ei, a I In toate s'a putut vedea o temei- ŞEZĂTOAREA DE DUPA. AMIAZA se cuvinte de laudă stolului şcoalei Şir iei a fost transportaliJ din 
poposit Majestatea Sa Regele, pri- niclf pregiJ.tire a celor ce li se va La orele 5 d, a. s'a desfăşurat pro prÎm.are din Şiria, a ctlrul fanlw'ă nul Fa/angel, dela SI, GheOf, 
mit la intrare de d. Teolil Sidoro- incredinta coman"daae grupe strlJ-: gramul unei frumoase şezători, In a participat la tabăra-şcoallf a cen, I Breaza, unde a executat p 
vici, comandantul Străjii Tdrii, ca- jereşti, precum şi un el~n de mun- ~ cadrul acestei şezdtorÎ, d-ra Viorica trului slrăjeresc dela Sf, Gheorghe, mul festiv dela intâmpinare3 

re l-a prezentat raportul. că, ce 'ntrece orice laudd, Litzica comandanta Falangei Străje Fanfara aceasta e formală din I ranulu! fn gara Breaia. Dupl 
In sunetul trâmbitelor şi 'n ne- După inspectarea terenului de re/or a rostit o CUIJdntare adresdn- străjeri-elevi (li şcvalei prim'Jre din! zi Mare/e Străjer a vizitat pI 

sfârşite urale Majestatea Sa Regele lucru,. Majestatea Sa Regele şi suita 'du-se Majestliţii Sale Regelui ast-, Şiria, sub comanda d-lui fnvă/flfo)r It străjeri şirieni la centrul P 
a strt'fbiftut drumul pdni1'n fata au trecut tn sala de onoare a cen- . fel: I Chira, avdnd Ca instructor şi dirijor unde au complectat pr~gr~ 
pavilionului naţional, u11de se giJ.- tril lui de tndrumare. unde a (mut 1 "Majestate, In clipa despifrtirii In- . pe pasionutul muzician Ghemar, zătoarei sDlemne, oferllt ' 
aeau d-nii: mi11istru subsecretar de loc solemnitatea desvelirii !Inei pll1- . giiduiti-mi siJ aduc glasu.l celor 1200 I Cu ocazia vizitei ce a făcut-o M, 1 Regelui, 

--~~------
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