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ABON AMENTE: 
Un an. •..•••• 150.
PI, bănci, induRtrii. toate iD8t. part. şi publ. 10UO,-

APARE SUB CONDUCEREA 
UNUI COIUiTET 

RedacllJ şi .4dmlol.dralll: 

Jl.RIlD, Sir. P. "RVSU Nr. 3 
Tlmi.'Joor« ;1, Piaţa TraIan /'ttir. Z 

Nu asistenta so~iaIă, '7ăria suprellDei 
labornre 1:. apararea· noasti"c nil"uinţi 

frunta ... lilor 
unele regilmi ale ţării se ob-. ca abscnta pdrinielui pleca! pe :0_ Seriu rândurile nce!;ica tFn ; mişcările şi a statornicit o Inul din celelalte unităţi mi. 

, silrgllintâ a ouforilă(ii ~i 11 I lUl să nu fie resimtifă Întru 'nim:c, :nm~: şi le trlrc:t in.:nU 1>1-. inUirltoare orânduială în gân . Fiare. Fiindcă, aci, în viata 
cctătene~ti, sc1 adune; in ordmcu lipsurilor maferiflic de. lor concentrat i , Graiul ace·, duri şi in năzuinţe. • raUhară nu există despăr~ă .. 

ntcesore pentrl1 aju/orarea ffl-: către copilaşii sau nct/asla lui.' ! stor slove va fi înţehs pc de- i Cine nu ştie că viaţa civilii minte; aci vointa se căleşte 
sărmanI' ale COllcenfra/ilol'.: Sentlmcnlul solidari/ilţii nu ('s!(,: pEn. Nu mi, îm;~o~esc de 8-! e:::te asem~nea unei ape, ale. in para aceloraşi sănătoase 

e din acele care trc}nw: wmwi I1n concept moral, o dU/fir:!' ; c~a.~ta: el c!Ste graţui sinceri· : Că!~~ revărs?rl ro~t?il():(!SC deyrinderi, în oricare regi-
extindă cu amploare prin !oa' Ia llI11allifarism. Acest sentiment l'S: ta1).!. ! atapa oament, CA-re ISI ;-nn~{l. ment. 

tării. imbradJnd pro- i /.' p(lrghil' nfcesard lJllnei cOIlIJÎe- I Şi eu sunt concentrat. In! firea~ca lor direcţie prin de- O perfectă unitate de gân.-
1l111~i auleniÎc răspulls la ~cl : /t/i"j a tl1tu/'ora: es/c jI/'cţios el'!- I c~vjntele ac~stea S!r~h~te ~ll ! prin.d~rile şi obiceiurile, ne; duri: Ş~ si?Jteminte - ia~ă c.e 

impcrlOS ('omandamenl al 111-; ment de orgtllll::a/'e a vic/li jJl'fIC- şh~ Ace. u~da a mandrtei ne i lnd~r~toare ale semen1lor. domIna vja~a tuturor :reţlt
. na(ional. In spetă nu etice. de fiecarc zi. Îll cOllditiile cc- a_ f~ l~:1Uraca,l - la ch~n;ar~? t Rez!~h :- ~~te drept - tutu· m~E.t.~~ior, viaţa tuturor eelor 

. de oryan/za1'ea unei oprre d~ : Ici mai bune prosprrili1ti'şj cohr- ţarii v -. ~mforma militara. ror lnraurlr!lo:, ~ar aceste~'l aflaţI sub arme. 
socialâ; Într'un cadru ·ie, zilln! .ţociale. Numai g<Îndul 01!'1/,- Dupa _clncl lu~ de concen~ra se .dovedesc! pa~a la urma, C;ne in viaţa civllă n'a fost 

imperioasă nccesitate trebIle hic presupl1ne că se poate obţini" re, m~nueDsc dlD DOU, -ti bIne da f1 m~itta~~ clecat puterea ta stăpânit, măcar odată, de o 
, strădania (~e ajutorare a ff/- in societate un trai con/or/abl/ şi sau rau, umneze~ Ş _~, - t e I?Z!S cn\a. . am.iJlţie deşartă? In !iaţa de 
',or concentrat/lor. Se cade pre prosper fără a avea in acela~ timp condei~l .deprins sa însadeze i ~ AI.tiel, se petrec IUcI'!llle sub arme, nu te stapâneşte 

această acţiunc, ca o CO[.I- şi grija celorlalti din j//!, In MI'-' !love ŞI Intelesuri. ; In Viaţa de sub arme. Act, oa decât o singură ambiţie: a-
de fiecare clipă in mO~H>I1-: ml'~m ~ondiţii. in~l'rd('pelld('nta i Scriu - in .afară d~ acesta I ~eni~ iŞl. desvoltă activ.1t~tea c~~ de a şti sluji cu cred!~

!!p::m~ la ap(ir~:t!'a frontlerl!. ~trl~t~. dIn/re categorii .ţociale ~i, -; şi l~ alt ,ZI.ar ~ ŞI d~ ce II~tr'!"n ntm de o:ânduleb .re t? ŞI devotament tara. vAmo~
idrl!. Cll1e are grIJă de consoni"- ,rndwlzl, se ~nl;;bunil violent şi .m- n aş marturISI pe, de.a nire-l s~mţită . deopotriva de inv!o- ţla aceasta este de alta esen

: copii soldafl!'ui trimis <;ă. v('- fere intreaga societate în bunul ei: gul ce sim~ c?nd ştiu că tre· rator de toată I_umea: dela fă dec~t ~ ~celora cari te. ian 
pe fruniarl/. plăteşte lrrba- mers. bue să fnşIrul gânduri pen-j comandant . pAna la ostaş. sub stapamrea lor În VIata 

recunoşlintii ce/ora eare-Î asi. 1 . A face deci astă:! sfortări cât: tru cel concenlraţi? Mă stă- Toţi respiră aceeaş atmosfc·· civilă. Prin ea îti simţI toată 
paWl zilr/or, liniştea vietii de mai mari pentru familiile ceror a- ! pâneşte, atunci, o stare sU-! ră inmiresmată d.e credinta fiinta lăuntrică purificată de 

,c/ipil şi integritate,a hotrlf~-. flati În concentrare pe zond. ea' fletească, atâ,t de, pătrunză-1 că n~l mai este ~cf o deose- s~u~a !l1turor d:şartelor am-
Mllana/e, In vremul'l de nl-! recunoaşte necesitatea solidarităţii. t~a~e incit uml cum in f~a- I bile Intre unul Şi alt~l de v~ bItu, cate pot sa turbure. a

stiU Ca 1n acele de astdzi. de' sociale, in astfel de imprejurări mai carde el se t~se simţemm- i su~a ceasul suprem!! jert!c. pele SUfleteşti ale omulut. 
cu arma la picior, se imperioasd ca oricând, I te cari sunt aceleaşi pentru I toti, cu egală v~inta, se ln- i Concentraren pe care o fac, 

. o repartitie justă a sacrifi- i Dând pentru familiile concentra-I' toţi cel Ilflaţi sub arme:es!e, tAlnesc in conştbnţa că vrla-, mi-a prilejuit această purW
. Ce! care r. n,ru~t~. frigul l!e i. filor, asigurăm liniştea celor.de pe O sta~e suflete~scă ~e fnfra-1i ta nu prefueşte. ~edt ntât: care. Ea a .'ost

A 

ca o o.arg.a. ră 
Irebuesc răsplătIţI Fn optim's- . fruntarii, le aslgurilm un calm şi. fire ŞI de nenujloclta bună- cât a f~st. vred~l~R ~ă facă; a ·sufletulu1. ,Cateva zIle nu· 
flirrederea şi ·entuziasmul lor I o seninătate de suflet. datorită cd-I tate. "" . ' v . v I mărluna sacrlficlUlul eţ. pen; mai, şi voiu schimba iarâşi 

Într!' alt!'le şi prin graba! rora le sporesc fnmiit fortele com- Aş vr!a să va. lmparl!lşesc t Iru triumful Patriei. '. I toeul cu arma. 
de it sta la fndemând faml 1 bative penlru clipele ct1nd ar fi ast~zi cateva ~lJ~tre stmt~- Cuyântul acesta Pat r I e! ! Muşchii mi-au devenit Dud 

rifmbQse ac~s{J ~u toale c~re chemati să apere drepturi şi frun- m1ntetl~ cart mta lDcearc6 1D cupnnzătorl C8do Ztaret senbi~ta! elastioi " mintea mai. ageră_ 
unuhu tral. Se cuvme farii istorice. aceas . a .concen rare.. nu se amp e e oa e Sl1 • ; I .. 

Despni1s din mijlocul oeu- mele lui inţelesuri decât a., D Pl'!~rl şi in suoet port 
paţHlor vieţii civile~ dIn I tunci,când, sub filfâirea trlilimpezimea ţărilor de primă-

m 1_,- l' I-J v 4-1 mijlocul acelor ocupaţii cari I coloruluf l'OmAnesc, simţi a-' varl. ,. , P I .~area orma tla,_ or - ~ec8 ~n'am mărlurlsl-O?',IătUri de tine mâna camara-! Suprema noastră biruin-_ d - - . - ne lDvaţa niţelUş . de. zordo· dului, care la rAndu-i simte; fă in această puritate d slm In . a mlnls~ra4le natl, -- m'am simtiţ, in unt. I o altă mână Şi tol aşa mai 1. • • ~ e 
, : forma Inilitară. cu. imul nl-. departe, din ostaş in ~st,a$ bre ŞI ~ăd:Jde ,î~l pastrează 

Sa Regele a semnat 1 rilor de foTos obştesc şi a investiţii. I tul. Voia VOrbI. aCI de . -acea! pAnă la ultim~l din
v 

reglmEl!l1 intreaga I tarie. 
pentru. simplificarea lor. In privinta aceastn sereglemen I dtscJpUnă care mi-a ordon:!! i lui tău $i apOI, pAna la ulh·: N. MIHAESCU 

.. . . .f~ . admInistraţiile ]0 I tează precis, cine trebue să Intoc- "." .. ""~"" ...... ,"~-"""" ... ",, .. ,,"~"'''---''''--_ .................. ... 
$1 exploatarIle comunale, pre- mească proiectele şi se specifică au 

ded. . Mihni! Gh:]megeanu, \ toritatea care trebue să le aprobe, 
de Interne, inlăturându-sc orice confuzie şi a-
acestui decret are o impar mrstec de atributii. 

~Q totul deosebită pentru Un alt capitol se referă ]a trata
Yla\ă gospodărească a tării. rea prin bună învoială şi anume. 

.. ,UN REGE, UN REGAT 
ŞI UN PRINCIPE" 

punct cu punct cele 25 de! prin derogare dela legea contJbiJi- CAIRO. - "Revista s;1ptă- !sul ferm, energic şi SigUI' de I de Tatăl Său pentru - ca la 
ale legii, din ele se desprin II tătii publice, administratia locl\lă mânală cgipteană" .'PUhlidi! Sine al Rcgelui, care a pro-I nevoie să ducă la victorie 
m~i r~~ical~ refor~ă. in ~o~ l'~spe:tivă po~t~ an~aja lucrări, fur un lung articol intitulat .. Un 1 nuntat cuvintele: "frontiere-I trupele Sale spre a salva pa
. SImplIfICăm admlhlstratlel t mturl, aprovlzlonărI, f'xploataţiuni Hege, un Regat şi un Prin- j le noastre sunt eterne şi în trimoniul românesc. Făt Fru 

o!lunele două decenii. D. Mi-I şi concesiuni, fie pe cale de tr.ltare cipe".· : fata unirii forţelor romnnc- j mosul Ronlâniei nu mai es
Ghelmegcanu a vrut să mod('r I prin bună imoială. fie prin tratare Articolul începe printr'o i şti o~:!ce inamic se va' te astăzi un copil. Principele 

administratia printr'o serie I directă, fie pc cale de re!,!ie directă. dare de seamă asupra situa- : zdrobI . ..' .' .. 
~GV,atii di~tre cele mai intere~! Alte articole din lege ~ lămuresc ţiei internationale actuale.j Intr"adevăr, contihuă revi- M~ştefll~OT al Romttmel !nt~u 
. ŞI acest !urru i-a reuşit pe: technica in adjudecarea şj contrac- relevând rolUl Români('i şi: sta, România are norocul dc) chlpeaza pentru toate immlle 

., Notiunea de simplificare es ti tarea lucrărilor, care se pot face. subliniind fericirea pentru \ a avea în grele clipe de fu r- i româneşti viitorul ţării, fiind 
termen core.<;punzător· 11- . de şeful autoritătilor respective, poporul romflI1 de a avea; tună un Şef care şti-e să ţinti: simbolul natiunii viitoare", 

~Osp.odllrii perfecte, CAt de i 11nând seama de preţul cel mai a- azi ca Suveran pe M. S. Re- ," cu măestrie cârma .patrieil' Articolul vorbeşte ~mai de-
... a I1psit această siml>lificare I vantajos. 1 C 1 II Sale 

PCUI ' ge e aro '. ." .~ " _. ~ . A I parte de educaţia ~farelui 
, ştIm cu to~ii. Biurocratis· Deasemeni sunt simplificate lucra Intr'un paRagm, revIsta! ·RomnnlI, tnc'rezatorI In m 1 T •• 'A 

a fost una. din cauzele prinei •. riIe CII privire la apărarea pasi"ă scrie, între altele: "acea'ltă '. ţelepciunea Reg-plui lor, în II '\ oevod MIhaI, inchmund ,ast 
tă unele 't t! fII fI tII oraşe nu sau PU II . şi apărarea nation"aIă. Pentru a('c- tară care adesea a fost tea-· cunoşt.inţele Sale şi în preve I 'e : " n StI e.u poporu UI 1'0 

aşa cum trebuia şi că în! stc lucrări cerule de autoritătiIe mi trul unor lupte sfingeroasp în : derea Sa. dovedesc in orice i mân, Măria Sa :Marele Voe
progresul a stagnat . li tare, se admite executllrea pe bn- că dela inceputurile civiliza- moment devotamentul şi l'e-, vod de Alba Iulia reprezint:'! 
, • . 'Z~ de caet' de sarcini, prin Iidhllie, ţiei, este leagănul unui po-' cunoşti!1ta lor. Sentimentel~: increderea şi drag-ostea întrA 

lllInJstru Ghelmef!eanu "publică, tratare prin bună lnvoi.a1ă, 'por viteaz, care IŞI afirmă de lealItate nu se adreg~aza i· ., d î EI 
u .condndtorilor adminis: . prin tratare dIrectă, sau re!,!ie, du- azi, cu toată forta Sfl. ~'HT('- numai Aceluia care condll ce : gC1 natIUni, care ve e n . 

"~i ~h~e de a avea, cât mal! derea în puterea sa, în de~ti- destinele acestui popor, dar: simbolul vin al tinerimci ro-
) !la!lvă fn domemul lucră- I (Continuar'! in pag, II-a) nul şi viitorul său, prin gla- şi Marelui Voevod, crescut i mâne". 



EI!ONTUL DE VEST Duminecă, 11 Februarie 19~ PUIl 
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Cassa de Păstrare a Judeţ'ului Arad • Arad ~lU 
In5utsl In Registrul Bancar sub No. 14 din 7 Iulie 1934. Ii 

.... --........................ --........ --------------------- .----.... --.... ------............ ----........ --~------~-
CON V O CAR E i t(11111 din Arad, Dd. Reg-ina' şi cu aeea!;' ordine de zi, când OHDINEA DE ZI: lui rezultat pe BXete In 

. . : Maria NI'. 2"2-2i • adunarea se va constitui eu 1 1. Darea de seamii a Con>,j ,1~39. 
Domnii actionan ai Casse1 •. I 4 Al b I 

de Păstrare a Judetului In vcazu~ ~and,. ~lll cauza orice număr de acţionari. liului de administratie şi al . egerea mem riL re 
Arad din I\rad sunt COllVO- l:umm,-uIUl !llSUflcl('nt al ac-; Actiunile, J)['ocum şi Pl'o(,u ecnsorilor pe eXPl'ciţiul 1939'1 Consiliul de admînist~ ',ca 

r 1 ! tlOnal'lh)1', admW.l'ca nu s'ar riIe sp('('iale prcv[lzute de !I.'-: 2. Ap)'ohat'ea hilanţului şi pl'e~um şi in Consiliul'.lil. S 

ca 1 a a :put('a cOllstitui la data de :ge pentru aetionarii repre- 'contului de profit ~i pierdcr'c sorIlor, pir. j 

LXIX-a adunare generală I mai sus, prin a(,(,!lsla se l'on- : zentaţ.i, se vor depune eu erI: pc aBul 19;~9, descărcarea 5: Eve~ltuale propuner: ~,,!I, 
. ordinară. ! HH~('ă o ~1OU{t, ~(tlUlnJ'e. g'PI1P- putin .5 .. zile lib?l:~ ill~illt.C'a COI~siliuh.li de .Adl:nil1j~traţ~e, I actlOnal'lI01~,. " " :1 I 

pe ZIUa de 24 F('brual'l(' l\HO, : rata pp Z1ll<l of' '2 ~\fal'tle lflW llltrulllrlI adunarll, la ca~;;le- n (,enqorllor ŞI Dlrecţlllnel. I Arad, la NU Ianualle Il. It, 

ora 5 d. a. la sediul in:"tit~1_, la aceaţ; oră, În acela:;, local il'ia băncii. 1 3. Repartizarea belleficiu-: Consiliul de adminisl~ iil a 

II .. Ga ........ EC .... ~ .... a. ........................ I ........ ~ .... am ...... ~ .......................... l'sul .~_ ... wr li 

lnforlDatiuni 
CăWtorii ÎlwpoÎoli din Gf'T'm(1JlÎa Zi/cle (/('('s/ca tiU uUlIi loc pr1TJlc-

COI1UIllÎcă Urfll(ltoarc/e: Intre Colo-. li' incercări Cu !III nO/l 'tip de a
ni şi Ma: La CI!Opelle slrrl;nii ce că- uion monomolor de 1000 de eai, 
Idtoresc CII Iremzl, sllnt ins/alali in, . . I C' ' • 

. I I ~ I 1 Jlwnl(: .. :il/'CO )/,a "ce va{joa11e sfJcelll e a e 1'/1/'01' lU'/'I (' (' . ' , . ,.' . 

sunt trase i'n illirf'gime. Sf' poate ~ Jmpll1w/o/' ca I Illlf , /l(m/ avion ar 

citi C(I ori-cI' curios ce va cău/o si! : atinge o vite:;ă mijlocie de 650 km. 

priuească pe fereastra l'ogOlw!!li.! pe 0/'(1. EI este pre"il::111 CII l/Il tUll 

esle c·l:PUS de a fi omorât pe loc. i:n şi CII .~ mill'l1/icrc, 01 căror tir 

.. i automat esle condus de lin pilot. 
/). Brltlcr, ~111>$(,Cf'l'((/r de Sial 10: - - ~- '--:-=.-.--:=---

;11inistrrul de E.l'/erIle Engle:: a dp- il eadt)ur' pr~cUce 
elw'al urmă/oarde ClI priuiT'c la (J~ i, II au sosit ceasuri .,mllrcă 

renumItă" dp, lmztITJar 
jutoru/ acordat FÎnlamIel: ; şi bratar? pt. dnaiilTlH 

Cum s'a anu11tat m(/i drTnull, 911- şi domni, asort.Jmenl 
bogatIa 

vernul noslru ajute! În!r·'rlll mod! i 
eficace Finlanda; ,1Jlglia r:şl11'(,u::,z i CUlUmA" HAHTm~nH 
e:t:porlul maierialll/ui de rc'i::/Joi f!PI! ; h'jutier, 
tnl Finlanda. Pe de alfă ]Jllrle se I 

ştie cil guverllu/ franci':: ajută şi r/' 
I 

În mod eficace pe {in/andc::!. 

Arad. Palalul HiR!)rltilor 

~ a 
,1re moJtiv PaludisITlul A-

In 
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iOftrOort ptnfru popor l PROBLEMELE ARDEALULUI 
.. MiisurJ de guvernare, practIce şI I ~olllerinta millisl~ria/ă de/a CI1:j fătişeze slllrile de lucruri În ceH i apăsat expusă a fost aprollÎziowrrea 

dlale In folosul popula!iej rurale la maugurat una dmlre meiode:c mai deplină lumină a adevăruÎlli, fi s~t~lor "prin cooperatie, E~ nu are 
lrn

e ~ I cele mai pracilc.: în studierea şi S(l Şi s'a văzut, că acele faim(Y1~e nlC! macar caracterul unei p,·oIJle-
tele două adunări gospodă-' dt, către guvern pentru îndrl'ptar.'a i II1(lonare« probleme/ar locale, Timp pr.ob/eme ardelene, III! sunt nici gra ,'m~, fii~dcă gtlue1'~111 a luat de mrdt 

~ 1 tal'C s'nu ţinut la Cluj şi Chi- stării generale de lucruri din Ar-; de 10 ore prc5edinlele COllsi/i'j/!u fJ(' nici tlllburătoare, Sunt num;!i masurr, ca o serie de produse, de 
Il s'au examinat problemele deal şi Banat. : şi ceilulţi nllJdşlri de /'esorl, (If! as- ne~()i locale fireşti, isvotÎ/e din as- I pI:ima "nec~sitate,. să aj~llgă În mrii

iii:;, În ce prive~te aspcet,u~ lo~ t:tilitat~a adunării, g?spod~I'eş~ I cultal cu răbdare şi aienţie din peclele illerente ale vietii şi din u- mie taram/or cat ma! uşor şi cu 
" oi, daI' s'a pus o deosebita ,;ta I dela ClUJ este admIrabIl reltefa!a gura celor mai autentici repreze,'1- ' preturi câl mai efline, 
, '1 pentru rezol\'area, cu pre-: de aceste hotărâri, care privesc, in ! frmti ai inlereselor obşleşti, nevoile P411Nf, Dacă e vorba să dl'sprind,'tn 
" '[\', a celor interesând marea primul rând, populatia rurală, ! şi de:îdera/cle diferitelor ţinu/ari grinzi de fier, ma- semnificatia cOlls{dluil'fi di'ln C/llj, 
, ';i a populaţiei rurale. ' .: Succint" en~Itlcrate, iată care sunt i ale provinciei de pesle mUll/i, ,'1'(1 şini de gătit, sobe, apoi eu nj se pre:il1ltl cu ta/II[ de 
t subliniază astfel o earaclen- I aceste masUri: - ! fost l1C!Joie Il ici de membl·ii i11ler- pompe de apă şl alt(I natură, Disciplina patriotică a 
."a regimului !1Qstru ,de guyel'·1 1., Asigu,rarea creditelor ne,ces;1.l'c l' mit:al>r/e, Ilici de teorii s(manle fn tot felul de altl- .lrdealului s'a ard/al gl'l1p(IIă ca un 

" cole din fier, la r,.: solicitudine deoseblHI pentru: agr1cultortlor pentru campanIa de, formularea acestor neeesill1{i. G!/- :id ÎIl jurul Tt'01wlui şi glwern/l-
iiluHi, care au însetat prea insămânţări din primăvară, ! verIIIl1 s'a sesizat din expwlO'rt PE T RUJ Ă GER [lUi, iar conş/iillt(1, că fiinta slaln-

1 1 2 A 1 1, h'd-" l' I Timisoara n.J D-1Iul Carol Nr, S' '1 d· '/ , ~ vreme după (reptate şi au , cce era rea IC I aru u tlm'!- I scurte şi clure, iar unde măsuri I Telelon: 29-:t7 • Iw se af ă mai pres liS e mICI e 
~jat zadarnic mă~uri ocrotilo;1- lor lucrăI·i in legătul'1\ eu reforma I de indreptare' s'au luai imediat, pe ---~.,-- neca:llri trecătoare, s'a exprimat 
,;'n partea statulU!, , agrară, ! loc, Altele cari vor trebui supuse nele împrejurări de o natură gene- atâl de masiv, Încât Întrunirea dela 
l;ăn!mea nu mai este astăzi o i 3, Lichidarea dcbitelor coloni}U-! ullei cercetări de al1samblu, !'fIr ra/ă, ind('J1('ndcnle de vointa na- Cluj se Înscrie şi ea prIntre mlIlt!

:Jă entitate elc.ctoraIă. i lor, , . ,1 găsi deslegc.re - dllpă Clml a aIlUl!- ti0l1((/(1 şi de uciele guvernului. Tou • naiele ade ale istoriei româneşti. 
j!l!ri rurale 1 se rc("unoa,;tc I 4, Llchldnrea debi!rlor dm COil-: /al d, consilier Gheorghe T(Hlir,'s- le aparţin mai mult domeniului de i ProMemele Ardealului se reduc 
,:in rontl'ihuti\'iI la productia i tra\'enţiuni. ! cu - in primul consiliu de m!nl- orgallizare şi pot fi uşor deslegate: asillzi la UliU singură: o[>'Irarel! 1I-

, cală, partea de merit la llluu-I . 5, Acc~lerarea predărÎi pădurilor i şlri. pc cale adminislratiuel. Cea mai' nitătii statulUi, 
, ,:ilt ,astfel c~m se pr,et,llt,'ştc. va- I ŞI păşumlor. comunale". Ii Melod'l a imprl'siollat proflllld · ' ,. .---"''''''''''''''''--~'''''''''''''''''''''''''''''''''~~~~'''~ ,~mte~rala a saC~lf!clt!~Ul p~ I 6, ~r?a~~,area . uneI. mal IJl~n~, ~lmH'(l ,[/r~elene~ls,ciÎ, Voi~ta de a 
" ~i c~nslmt • de b.una vOle cel I ;,\prOYIZIOnall în sare ŞI petrol p"n : l11f(lpim fară mei o vorba de prI
i '~, Ori d~ ('t~t~ 01'1 se arată YI'C- ! tru snte. v '. ' :;os. s'a mal1ifestat Într' o formil evl
: ~ Jl' !Jr:mcJd1ye pentru iară. i, 7, Su~pendarea ?locarn c~realelor dcn/cl ŞÎ plinc1 de rară solicitlldine, 

'nulall~ rurala a tI',eeut la , loc ŞI ruralc,lor in m~n.a t i'irm,l,1 lor, 'Interesul fată de nelJoi/e şi rea!if(f-
!~dnle 111 preocupărIle de frec,,- 8, Cretarea uneI mdustm de Y('-: file Ardealului, s'a dOlledit în chi-

Rodnica aetiune de 
• gt'lvernare, prIn maSIJ.,rl -

la laţa locuJ1.'!i l' ale actiunii de guvernare, bic!1le ţărăneşti şi militare la C:llll- pfli cel mai pozitiva sta pe prim'll 
" ; s'au e!abOI'ut incă măsurile Jleni. Preocuparea de a se veni III'- i plan al preocupărilor de slat, Dt)- D, Gh, Tătărescu, preşedinlele desc în opera practică de gllPer-

:Iire, de interventie imediată, a întârziat îr. sprijin:ll populaţiei rll- i rin/a de a simplifica şi a da solfl/iei COl1siliului de miniştri, a pre::id(ll nare, utilitatea Înitiativel gUl'el'.'lII-
;;~ului de miniştri, ~entru .1'.0- ral~~ este e\'idcnt~, _ _ ! un imediat efect constructiv, a fo~t S(Îmbii/ă la Chişl/lău cea de a doua lui îşi găseşte loată preţuirea. 

" '~area proLlemelor lI1teresand huvel'nul se gascşte înca od!ita I retinută multumitor de l!1Ianimita- adllnare [/osjJoddrească hollirdlă de D, prl'şedinle al Consiliului a 
':ialia românească din cele dOll~ 'În excreitiul fecund al funcliu:lil,)r tea celor prezenti la consfr1tuirea guvern, chibzuit bine, şl foloasde pentru 

"Iri de o parte şi de ct>alallă: sole, gospodlirească din Cluj, • Y de/a prima POpulcltie L'or fi pret'lthdcn[ reslm-
"lllllui. '1 Trăim, fără indoială. sub zodia După o slîp/ăInal1a tite. 
' Dar a e l v conferinţă mrzi adunare, cal'e s'a tinut la Cluj, răs-Joaştem, Însă, dintr'un eOl1lH- Ul·ei guvernări prin popor, şi pell- , , _ c ,as ~ , a" HoMrdrt'C: estc Ctl altit mai Iău, 

f ost uilia <1 dlll alt punct de lIed(' timp in care s'a avizat la l'e:olviI-
'oticial recent, Ce s'a hotă:-~ît tru popor. Y- dobilă Cl! cdl în aceste ÎmprejurărI 

re, Adeseori s'a şoptit, că fn, Ar- /'1"(/ imedl(l/ă a unor probleme ~pc-
"--"'''''''''''''''''''''''''-..... _'''''''''''',...'''''''''''''''''''''''''''. dcal (',I·;s[ă grave şi tu/lmrăloar'e ci{fce regiunii Ardealului şi Ban'l- e:1;cepţionale, care redomă o Încnr

p/'oilieme locale, Ori, guvernul a lul!!i, glluf1'1ml CI luai cunoştin/ll de dare ge11erală la lucru, 11U s'a n~-Conferinta Intelegerii 
Balcanice 

I '1 . v It' b socotit mijlocul cl'l '1wi poil'IIIÎt, de oferit lUI blm prilej, de a se vorbi nepOl e ce trăman/a pOpII a la as(/ , v • 

" ' Iv, '. 1 Y Informare a condllcatorllor de de-deschiS ŞI răspIcat despre loale ne- I rabeana, spre a velll ŞI Ifl aceas a , • "1 
• .." I ". v, 1 partamenle la !(lta loculw /Il mIr 0-

'rivll Ilormei 'i:tată la 9 Fe
de 193.~" In/elegerea B(!/cWZ:Clf 
: ne anuala rcuniune fll IUlia 

1'(/::/1/"111'. Oamell[l CCI inUl comp"- II !:Cll1llp<l pr(J[Jlncle romalleasca (Il , , , 
, il' b I f'" , t 'A " , ă '1 f 1 t' '1 tirlnli Cl1l !,o!Jl1/o11lrnCI, a repre:cn(antl/or cat p/'ln n I·ctlllerea Ime or o IclI, enfl, 111 maSllr<l a cunoaşle rellh-: m sun (e tl( rep al e a SI va , '" ' 
", Iv' A 1 el aulonzatl ŞI a şefIlor responsa-de cordwlltafe ŞI cooperare pae1-: latIle 111 t(lală componenta lor, au generale,. b'l" 'f'" '1 

' v ' f J ' C" 'v • Il' - II I I rJă- Ilai Oflt01'1 (lI' 8r. mea, I ost l' lCmatl la lu/, ŞI rugaţi sa 111- i h Wlllll(t rC_l! a,e OI' care se " 
' Glwcrnul nil cruta efortul acestor • ,'Jurie, 

, --"''''''''''-'''-'''--'''--''''''~''''''''''''''''''-''''''-'''''''''''',_ ... ~-~''''''~ deplasări sllptUmdnale penll'll .:âfc I ;:da~sta, esle rândl~l BelgrQehl 

I 'ă grl:dUlască pe cel palru rc- L aVI; a' .. 1 eli I · I I ill"ona~ o zi p/Îtul, dar ponte avea În 

. :::~:'::E!~:~;~~:;;::I:f.;;~: eu ur In r recolu. ŞI prozen unI· Î :r~:~::,~;,:F~~::~r :~:~:i.~~~: 
':tuire a Inţelegel'ii Balcanice, Recepţia nwmhl'iIor orilinu 'înainta~iIor, pCl\II'U a menti-, cut naţional. De o moştenire, ' Desigl1r, fată de aşezarea sa :11'0-

'('unosc destul de /1lne pr/Jlci- lui "Ferdinund .1." .. ~a Pal,a-: n~ pururi neatinsă 1('~ăt~ll'a i nu .sunt vre:lniei .dectU cel grafică, fală de conditiunile salu-
ti Ilăruill/eie celor ]Jalm ţări tul Regal, a Pt'lh~JUlt l\fa]e- ~ dmtre un trecut, car·e sa llu- 'can o pot pastra ŞI o pot îm- lui, loţil de o situatie generală mai 

,- prill exponentii lor au10i"Î- stătii Sale Regelui Carol II. o' strat prin dăruire de sine, şi; bogăti prin întelepciunea lor, precară populatiei vi/regită t!r.Î 

- ali holc'irât fnlemeierea ace- cuvâr~tare, pe cât d~ ~cur~ă, p~'(lz('nt, - nici o sfortare c~ I Moşteni~ea .trecutului, lanţu! II/a l' d :. i aUă 
inalle institutii de Iute/arc a pe atat de substantIala. "e- 1lI s'ar cerc nu 11'eJme să m I nepretUIt dmtre ce a fost ŞII ma, mu I p~a, ( rcul!Il 01' ce 

· ":tii exterM fn această parle a nită într'o vreme de crânce- se pară prea mare. ce este, nu pot fi mai . bine reglllIle a lam, altele au fosl prnbfe 
': In/elegerea Balcanică, nă învolburare internaţiona- Punt('a între trecut şi pre- păzite decât cu ajutorul u- mele desbi1tute in adunarea gospo-

'~ 'nrlpiile şi nă::uinte/e cari alI lă, cuvintele Domnului ţării zent nu poate fi durabilă, de- nei cât mai puternice oştiri.! dărească din capitala Basarabiei, 
"minat coopeml'ea manifestări- au subliniat o mare realitate cât dacă rOlTIlÎnii de astăzi I Prin jertfele trecutului, s'a I Cu solicitudine, cu adelJăraW Ira

f: alillfdinilor celor patru tllrt d? totdt:a~ma, d;r
d 

carte_ tmtai I se dPot . ridi.ca Ţ'fl nil , l~ piSCUl i ridicat R?n:âlpli~ a~a tfClllInf~o gere de inimă când esle vorba de 
,'.tare (III' pactului Intelegerii a es as aZI ne in rep a eş el un e IstOrIa l-a rIdicat pe avem astazI. rm ,ler e e H- l' ',', ' ' 
:~':ce Se cuprind În formUla să fim mândri şi increzători i hHlÎntru~i, în 11rma operei fi'l- eute de ficcare dintre noi, I adus fndreptărl de SItuatII ŞI almă-
Inerti pdcii şi a securitătii o- in pute!ile . noastre: sfâ~,ta I cută de sufletul ]01' şi de bra trebue s'o ~e~ti~em. .! ri de suf~rinte, fiecare mem.br~ a~ 

, :",'11l/0r teritoriale /1alcanice. ,legatura ?lJl:tre gencraţnle 1 tel~. l?r. . ' Iat~ ,se~Illflcatla - Ano~ll~ f1lwernulll1, in cadrul specwllMţrl 
'wjurăril l'i' ' , prezentuluI ŞI cele ale trecu-, NICIodată mal mult decât I semmflcatle - a cuvantarn sale de preocupare, a inregistrat 

Jslă:i, pO~(l:;ell:c~u P;~~it ~:;;! tl~lUit aC~l l~ntlcal:~, deşi nc- I astăzi n'a fost :rai T?ot~'ivit l' M~jei",t;_tii Sal(>l Rel!:lui. ~~- toful, ca să poată soluţiona; fn li-
:nat,illlli ale In(elef1erli Balca- va1zu .. esAersAratUCI 0ţrlcal aU-lmOJl!('vntu1 d~ a ovedlca ne ro: a a_ce treme ~a ştIe le '1 'b'll' ât ' It D 
;olidare A ..', 1 ru ŞI nem ran ca o eu, merItam erOlcul nostru t1'C- care cetatean conştIent. mi aposI 1 U!lI, c mOI mI!, :r-

111 prlIlclplU care ca T ţ' . " t _. b pă ăg z de I diu e care 
,ani In ă 1 ' t l' t rOl aCel caII as aZI ne u- _"''''_---__ ,''''''_,''',''''''_ un r • a s u • p • urm e-u crls a Iza, n ~ d ' ,--- , 
':l formă cl'iteriil tit'" d I C'uram . e a nu vedea umţl şi-l Îngădue în cursul săpIămâ-~ 

IÎ care ~stăZi, see a~;lăI~~ : ;Îl~tr'? s:ngurăă tară, frUmtO~- Tinerii cu termen redus nii, guvernul va holdrt, şi penlru 
'd1oare lrtilitale naţională i S?, ŞI bmanoas ca

C 
a noas T(a, Basarabia, . programul dc mdmri 

;dar re' , 'i ŞI su aceeaş oroană a cari doresc a deveni ofiteri de rezervă. se ' , 
. ' umun~a din anul ace-I spus I .... Iajestatea Sa Regele) practice, cu aplicare imediat. 
:~r;:reBolva ~I~e la Belgrad ln- j nu trehue să uitiim niciodatii I vor ar@Z'enta IJe z~ua de 15 Februarie la Cu nădejde increzătoare În grij(( 

a canlea are caracterul I ~tă t d~ -" f (Of"url-It! de t"u"~ dt-n care fac parte '/ d" d l ":onale' I't d' . f ca' ru a, munca ŞI .1ert e I ~,~" "'~ ocrolloare a con uceru e s al, 
" laI Il lIIl aţă de pro- I t t v , 1 ' . ~ 
de ce Se ridică in planul vle- I a A ceru aceas ,a ull1re. ,nce: Ministerul Apărării Natio-,' rai, cari au făcut termenul populatia Qasarabcană aşteaptă, ca 
"Irnatr' 1 " : pand cu Ul1lrra realIzata I 1 f t v. -. d f • l t d bine â I e acest pr) " ona e· allfudl11ca apără-· . D . 1· C ~ na e ace cunoscu ca tJnOl"l, e serv CiU comp ee ar ca. o mare cuv n ar , (-
U h tă', ,prm omma U1 uza si pa- i - 'i ' j, , v 

o rdre, a pafrtmoniilor nă la unirea cea mare' elin i cu termen redus art. 71 L. Ro, ri ulterior datei încorpor~lrei I gr~m de selut1!~11I, n~efllfe ,se! dCler~ 
, 1918, toate acele fapte mari, i din completare şi rezervă, i. şi-au terminat studiile cari! mme treplat I1lflonrea ŞI o m~H 
'pa/ru natiuni comti/uile În- cu toată tr,u:la, f;!i jertfe.le ~e-ll aparţinând armatei de uscat, !, dau dreptul la arf. 71 din Le 1 bună star,e generală a, ţiI ,lUtului /'0-

~ bloc f//l1tar de tJointe, asiguril pus usa' f 1 t t 1 ~ d P N 
•. 'tastă parte a lumii, pucea, _ .~, n . LI, I r> 1 u ~ e~ lz.a j cari n'au urmat şcolile de I g('a Recrntării. mflll"SC mire rut ŞI " Istru, .. 
d da.ca RC!') carI le-au Mlvarslt tlţ 1 d v , >, prin fnsăşi dinamica sprri f' t t fI tI' . 1 0 : ar e rezerva, se vor pre- i "'--"''''---''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ____ I nu ar 1 pus o 811 e lt ŞI. i . 
'li ce le domină, la statornici toată râvna in implinirea I zen.ta pe ZUla de 15 Februa-:J 1" 1 c' I 
,~lelor relalii Între popoare, gândlllui lor". I de 1940 la corpurile de trupă I oale case e SOCI" a e 
. nsele sunt în sen,ţl11 acesta o A~tfel glă<:!uind, Maje~tat(la' d!n care fac parte, în vede- " , 
:"d pildă a progreslIlui mar- SH Re1!~le Carol II ne amin- I rea inceperi programului de i 

~,~~~'O=c,_~ .. ___ ~~.,~ ~J~~~e t~~1!f~~~It~~a~~~~r~~ a~: pregăti~e Î? scopu~ e~unţ~t. ! aud a tor l' a s aV sub -
C!rt!nt tă7.L nu s'au ridicat dela si-, Candldaţl.l pot fi dm orll::e i , poştei să-ş; facă dn ' . ~ ! 
~ şi să ne predea ziarul 11e, ei au fost dăditp cu e- i contmv,ent cu condiţiunea sa. b 1 
~est!naţie. Ne sosesc re- normă risipire de suflet ~i cu, nu albe vârsta mal mare de I SCI-l-O la o' JIUflS 'e, . pt ... 

lllaţjj dela abonati că nu uriaş(' eforturi de muncă, i 33 an! până la 1 Aprilie 19411. ; V _ .... 
~et.. • Intr'un cuvânt: cu jertfe, De acest drept Şi În cancti-
,- .. z~arulf deşi noi îl ex A .. , 
'~ regulat. nemăsurate. : ţ!unHe ariliate mai sus vor A t t · 
~~~, ce~to~.trum:t~l('r:!~r~~~~elea~~:::;f;;:tc~ :;:::tllt~:~\~p:~ lnZeS rarea rma . el. 
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*PAGIIIA STRiJERULU 
~. CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU BĂ REGE . 
~. 

In atentia comandanţi- (omandaniul S~răjii Iăfii ... -In 
I t 

_. • 
~or S,-~al~"] I Excelenţa Sa, d. Ghigi, mi- i Importanţa acestor sch:m·: zaţiile tinereşU din Italia 

. . tii . t ţ' r al Ha buri de vizite între UneI'etul o vechime cu mult mai ) ,. 1 1){) 1 1 ' . timbrată nIS ru p empo en la -
Legiunea (e străjeri a{ uce la cu-. ( pus· comISIon, pc Uei la Bucureşti, a predat d- celor două ţări, .nu l'a sCâ'{"l decât Straja Tării - ne 

noştinţa. d-lor comandanţi că pen- i \,erso cu 3 lei riscal şi 2 lei a"ia~ie, i lui Teofil Sidorovici, coman- nimănui, atât pentru cunoa- seamă că principiile noui 
iru anul l~JlO s'au aprobat ul'mătoa pentru carnetele de cI. II sau una dantui Străjii Ţării o scrisoa' şterea de aproape a celor educaţie a tineretului l'n .. ,;, •• 

rele carnete cu reducere de 75 la' chitanlă in valoare de 75 lei pen- re din partea secretariatulu: presupun o solidă bază 
sută pe CFR: ! tru cele de cI. III: 150 lei tÎmlm' general al partidului fascis~, >' .. , . ţUică Şi socială. 

1. Carnete cu călătoriI nelimitate,. taxa drumuri (m?derni~arc) .l~ C~H: prin care d-sa este solicitat In afară de Italia, $1 
cI. II sau cI. III pentru toti coman- netele de el., II. ŞI 30 le~ la c:le de să viziteze Italia in prima state cu vechi tradiţii 
dan\ii de cohorte; ~I cI. III; 30 ICI tlI~bre CI"R (asigura- decadă a lunei Februarie. 

î d 1 t) l t 1 rale s'au interesat de 2. 1:n număr limitat de carnete :.re n caz, e acel(,~n e a carne cel Nu este pentru prima oa-
cu reducere de 75 la sută~, el. II sau I de cI. II ŞI 20 ICI la carne!!' de, ră când comandantul StrăjH cum funcţionează Straja 
cl. IrI pentru eomandanţll de stol el. III. : Ţării este invitat în aceast~ ni, aducând 
sau centurie, având În interior cu- j Pentnl ef.'Î ce solicită viza car.ne- ţară. Legăturile cordiale, În., laUde în presa 
poane PCllt,·U 8 (opt) călătorii sim- i telOI" Se cere: copie de pc dt'eizin tre organizaţia noastră pau- pentru roadele millunate 
pIc. i de ineadrare a p~se:orl~lui: Iim· Iru tineret şi instituţiile St- Iese numai in câţiva anl 

Ele se pot "iza şi pelltm anii lIr- i hl'ele taxa drumUrI ŞI aSigurare co . milare d1n alte State dureun 
mători prin introducere de noni I respunzătoare clas('i ce sunt previi ză mai de mult accentuân.- Pe lângă principiile 
cupoane, 1.utc la cci ce solicită carnete noui. du-se din ce in ~e. nente ale pcdagogiei ,,' 

3. C:lrnetele CII eăIăto·rii nelimita- Pentru obtinerea carnetclor cu 8. Ne am.intim că anul trecut rale - străjerismul a 
te, eliberate in cursul anilor H13(), ~op~) călătorii sil1~ple d~ritorii \'o~ d. comandant al Străjii Ţ::i- în vedere, mai ales, 
Hl:17, lH:{S şi 1!l3H, se vizează pe a·; l~all1ta ~ cerere. tl.~l1bl"~la legal, 3!;~: :tii a prezidat la Roma, in 
nul mlO, numai dacă posesorii lor! ~'ll1d cnlJtntea, :sella SI centrlll ~,( cadrul congresului mondial 
indeplinesc acriaş funcţiune. !mdrumare unde a, urmat cUI'~ul"Jle "Muncă şi Voe bună", secţiu 

4. La carnetele permanente dela: de comandant străJer, La cer:,re se . ne~ educatiei. 
punctul 1. ,tu dreptul numai acei! VOI" ane~?: 2, (d~uă) f.otografu 101"-; Deasemenea un detaşa
cOllwndanli cal"Î au cfeci::ie de inca mat kgltll1wt 1e, In unlfonnă stră-· ment italian al organizaUei 
dral'c dată de Direeliunea organi-. jereaseă: apoi 75 ,Iei timbre taxa G. 1. L., a v.lzitat în cursul 
zării şi mobilizării din Straja Tării, i drumUl'1 (modern.lZa!e) ,pentru cal"- anului 1939 România şi Str!l.-

5. La carnetele Cll 8 (opt) călăto- ~ nctele de el. I! ŞI ,1<>, ICI pe~t~'lI ce- ia Ţării _ iar o delegatie al
rii simple dela punctul 2, nu drep-: l~ de ci, ~IJ: .. O It'I Ilm~l"e Cr·H (a-I cătuită din membrii repre
tui comandanlii străjel'j cari înde-· sigurare m caz de acc1.d;l1te). pen- I zentRtivi ai oficUlor de p.du
pUnesc func\Îunea de comandant Iru carnetele de cI. II ~I. 20 Iei 1>('n I caţi! italiene a asistat chiar 
de stol salJ centurie, avand absoh,it tru cele de cl~ III; reclplsa de cost! la marele serbări ale străjeri 
cursul de indrumare din centrele: I c~rnet el. I~ ,m ya~oal"e de lei 100 lor dela 8 Iunie. 
Breaza, Sf. Gheorghe, Predeal, Sen-j pUS 4 cO,m~slon, ,tlmb~ate ,P~ ycr- Pentru a cunoaşte sufletul 
driceni, Timişoara şi Bucureşti. ,so cu, 3,Iel flscal :51 ~ lei a\'latle ~au tfneretului italian la el aea-

6. Carnetele cu căllitorii nelimi-! o reCIpisă de lei :> reP:'ezenlan~ să, pe t!mplll vacAnţelor tre-
. ,1 cost cupoane la carnet 7;) la suta t d v 

tate, eliberate comandanll/or de i d CFR ' cu e, ona detaşamente ro-
• "w i re ucere pe - pentru Ol"lce â ti t t" t b stoI, precum ŞI cele cu 8 (opt) cala- \ I ă ' : m neş au pe recu In a e-

torii simple rlhnase neintrebuintate c as. , . ! riIe din !taUa, unde au fost 
complect in cursul anului 1\)39, nu I C,ercrIle pe~tr~, C',arne!~ YOI', fI i bine primite de oficialitătile 
se vizează, ele urmând a fi înapoia l' tnal,n~ate LeglllnlJ cal mal curand j şi viu ovaţionate de' către 
te pentru anulare. pOSIbIl. ! popula1ie, 

Pentru obţinerea carnetelor cei -"_ ... _,---~--------,---__ 

nesc, - care a însănăto~[t 
!letul şi mintea 
nostru, anti.cipând, cu 

_ ani, prefacerea fuml.ame:'lf' 
D. T. Ch.SUloro,lrl I Jă ce avea să aducă 

ComandElntul ~trajii Tării renaşterii naţionale. 

două popoare cât şi pentru i ~ Este .tocmai ce a 
pretuirea reciprocă. i sa r~ahzeze M. S. 
Atenţia pe care ccnsora I când a pus ~._;; •. ..J"" 

noastră intru IaUnitate a }1- l fapt care intensifică 
rătat.o. străjerismulu~~ îvnc~ ~ ştinţa noastră faţă de 
din primul ~n al infllnţarb,: datorită Căruia toate 
ne umple Intma de o indre- . . ~ 
ptăţită bucurie.. . I ~e ~pîl!tua!e romaneşti 
Dacă ne gândim că organt- (ln mflorire. 

Dcs(optrirc:a . unor 
interesaţ,i vor depune la Legiune o C O m U·O lea t B IJ t ~I J ' descoperll un d 
cerere tlmbrată legal, la care vor, .. av s rU. er au 

sfriljtrldin SI 
anexa 2 (două) fotografii"format le Legiunea de Străjere Ara.I. tru armahl s:'\ fie predate 'Le po:lt cu obiecte furale 
gitimaţÎe în uniformă 'std\jereaScă'j conform ordinulUi telegrafic I giunei până Sâmbătă 10 Fe- Află d' S'b' ă 1." merarul ce se afla in por ' d ă d '. d' dIS ~ '" Ţ ~ ,.' m In 1 IU C , e eVll 
copIe ,liP . e~lZ1a e Inca rare: a traJll aru, .roagă ca toa j bruarie ora 10 inainte de! străjeri: Muscă Ovidiu, Tra- urmând ca să aştepte o~. 
una chltan1ă CFR in valoare de leI te puloverele trlcotate peu- masă. i ian Alexe, Filip Evancec şi zie. potrivită, pe.n.tru a lro 
~--,--...-,-,.., ........... _~--"-""-,,,--,----_ .... _~ ... ",,,,-, I Banea Remus jucându-so fn sporta la domicIlIU, sau 

5 t r'a-J-e r' 1-1- d' 1- n' 'D e J- '! ~~~~~~U:ni:,:i ~~~~~~~n~~el~ţ ~r~:etU~~:~eV!~f:'ed~~ 
1 nataascunse in fan, mIu tată in fan. 

o .••• •• '. • •• I multe obiecte, printre cari: Chestura de politie prin ~! Deatru eleVII IIDsltl de haine SI alimente 13 poşete, o bicicletă, ungea. ganele ei a intreprins . ~~ 
.. .. '.. .. , , .. . I manta!1' ,câte~.a perech~ d,~ catări entru descopen" .I! 
Remarci1m cu plăcere cii, străle-1 contribuit cu multă însuflet're sto--I toată lauda, a străjerului Ber- ~ pantofI ŞI mal multe albIturI. : p nne 

,.ii :din legiunea Someş ~u organi- lui şcoalei primare ?in fNmtaşa co- bescu Ionel dil! el. Yl! dela liceul I I~da!~ dupădescoperiŢe... autol'llor. ăw, Cea 
zat '0 seamă de ser:bdn in cadrul mună Tg. Li1puşuluf de sub condu-, "Andrei Mureşanu" din localitate. strajern au anunţat 'autorlta In tot cazul fapta str, ~1"il1'E 
cdrora s'au distribuit elevilor li- cetea d-luiPasca . Miron, donând I Acest însufleţit strdjer a luat fn ţila poliţieneşti,cari . s'au de- lor bravi din Sibiu este dl'" li la 
psiţi, haine şi fncălţăminte În valoa haine "pentru toţi copiii săraci din I Ingrijirea Sa o familie săraciI din: plasat la. fata locului. nă de a fi relevată, 
re de 85,500 lei şi s'au dat urmă/oa- comună.' Ajut6ruldat de acest stoI. comuna CÎceu Pocni, judetul nostru I După primele cercetări s'a 
rele alimente, colectate de străjeri, se ridică la suma de 5000 lei. • al cărei iatd şi set a murit-pe1onă. : tras concluzia că obiectele 
familiilor sărace ale celor concen- Legiunea de străjeri Someş, In a- El se îngrijeşte ca această. familie: descoperite provin din fm't 
trati: 2500 kgr. făind, 30 kgr. za- fără de ajutom/dat familiilor -Celor 'Mlmasd IJfd sprijin, ;sd nu do cii lÎ-: şi că ele au fost 'd~pozitate 
hdr, 100 buc ouă, 15 metri cubi concentrati, au mai (rimis şi solda- -psuri, procurdndu-i foate cele nece: aci de către spărgătoriisau 
lemne de loc, 70 kgr. sldnină, 3000 ţilor de pe zom'1: 1985 pachete cu !'sare, Idinitr'lnd zilnic pachete cu! indivizii suspecti cari desi
kgr. cartofi, 1000 kgr. fasole, ele. alimente, 50 pieplare, 100 perechI 'alimenteprecum şi, in fiecare 1und gUr domiciliază în acest car-

Vrednice de relevat $~nt siolu- mănuşi, 100 perechi ciorapi, 100 fw suma de 350 "lei, iar cu ocazia Cră-, tier. . 
rire dela şcoala prfmară de stat din lari, 22 perechi gcnunchere, 40 cd- ciunului, i-a trimis SUma de 800 lei, i Interesant că,po~eteIe nu 
Gherla de sub conducerea d-lui Vir măşi, 100 m. pânzd şi 30 blltiste. pachete· cu alimente şi haine pen-, conţineau decât obiecte de 
gi1 Pop ii Il d-lui Bogdan Dionisie, lată o faptă, vrednică de (ru cele trei fetiţe rdmase orfane. ; mică valoare, deşi, după în-
cari au adunat pentru ajulorarea J'nllullu'luUlm.uteum.HIIIUtt.t.HUIt .... fWlu.nrllltlt .. 'DItUUJiUmUtnHlllltnnl-ll"u.nlluIlIlHlH.UI)" .... ~uuIlIUUl1m .. $Hlu .. lul.lllnt~~.IHII!Unuwf.I.'" • făţişarea lor, pro-vin dela 

14i 'semnat 
Lonuri ·pf. 

celor concentrati importanta sumt'l - .. '~ doamne sau domnişoare d,in 
de 3,j,OOO lei. ~ înalta societate. Se crede t~ă __ 'it'li 

di~I~~:;~O;~~i:O~:u%~ead:_lu~ă;~~ NOUTĂTI LITERARE' 11~~,~~s:~~~_,-==-... <:~~ 

Înzes'lrare 

Ârm~iei1 

rector Ioan Ciupe, fost revizor şi aCi! ~ '. l'O 

d-Iui comandant de sloJ. Buşi/a •. D?~nul .. ă~itan .Anasta~e Pas.c~li, .memlwu. al Asa! Scrisoarea d-Jui .mi" istrl ţ:tat. 
Gheorghe, a fmbrăcat 25 de străjeri clatiei ScrlltOl'Ilor ŞI AutOrIlor MIlItarI Romum, in co- [ SI...., . .. d .. rta~ 
.săraci cu costume străjereş/j şi a laborare cu d. Ilie Anesîea, au scos de sub tipar un i a vescu, către d-nft corn. ~ :VI 
Impărtit alimente şi haine la 20 de nou volum întitulat: "Pe Căile Renaşterii", cu valo-~ I~~. FI. Ba ... nrescll 'ln~ 
familii sărace ale celor concentrati. ~ roasa prefaţă a domnul ui Teofil Gh. Sidorovici, co~ ~ . . . . ,... . . In!" Prtv 

La opera aceasta de aj'utorare a?- mandantul St;- '" ŢV .... ~ Se face cunoscut sfolurllor Leglu I prlmlfl ŞI să transmItetI S :_ tr 
. " raJll arn. - . d St ă' Adi 1 I11lllt" ~UI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 ~ :. ," . . ", ~ nel. e r lere ra , urmdtoarea j lor că/duroase/e me e . , . ":ti 

• @ O recomandam cu placere tuturor blblIoflhlm. ~ scrIsoare de multumIre primild de! pentru contribuţia adusă I/l.(!. ân 
(etiti şi răspânditi ~ Ccostul ~nui exemplar este de .lei 40.- ~ I d-na comandan/ă de ,~egiune FI.: rii armatei, cu articolele de i~' ~~r~IE 

omenzlle se vor adresa: CăpItan A. PaseaH ~ Bllrurescu dela d. minIstru al In-I ă . f d l f 1'/ r Req:~ • ro 

f O , I d U I ' = t ă .. . . .', ,c mln e ona e os aş o o 'le r n U e OS ~ Calea Dorobanţi Nr, 144, Bucureşti III. ~ I zes r rll arma/el Vlclor SIăvescu I , " "' j/i1i
'
; ltiui • 

- ~ i pentru efectele' donate de sfrăjere i tullll RoşlOrI. SiTna/ale. . ( • 
I r· § il armatei: l rnzestri1.rii armatei ss. VICTOR, ' .• P:an 

:!!!!~~~!!!!~!!!!!!!!!!~i~::::::::::::::;:~~~~~ : D . ~ .-..ee I E "'j""''''"'''"''n'''' .. ~''''''U" .. "'.u"~''"''' .. '''.~,, .. '' .. '''''' .... LH''''' .. ,u''''''''''.u" .. ".""._, ... "",,,,,"",,,_,,,,,, ... ,,,,,;,,,,,,,,, ~ .. oamni1. comandanta, vă rog siI VESCU." '!J. ' 
" - - --- LL_ .... _ ecul 

TIP. LOY1l0Y ~ h., AltAD-
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