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.1 fi80dorllt· 0001 troD FrOn1U1 RenaSlerii nationale In Ardeal 
J:fi Il/cruri ~cu~nfJ~, are om~ll:; - ~ouesleşle el - wn fost rilnil fa IA' 
'rd, i(1/l1rl~(l $1 viata - conchIde: OChi de o flflcăI'ă de obuz . .I11-a fIIII Prezentand legea oru:tnh:ă' energic uei ai oare în toate di : tor este amănuntul, că in a-

~ ':J<Irul T(ll1aSe Băjan, intr'o co~- ~ g~rat aşa~ in fală, o lumină pulcr- . r!i Frontului l!enaşt61'11 N~.! r?cţm~ ev~luţiei noastre ca! fară de vIaţa administrativă, 
bire JlHI>1,mIă zilele acestea U! .mcd, roşIe, mari', de>gorltol1rl'. Lu- ţlonale, d. consilier re~Jal Gn. I Stat ŞI naţiune. I comuna nu cunoştea altă or 

I f. 11 <TU riie au mers repede, ca. un 1'6- Tătăres:cu, preşedintele ef.n- i Precizările d-Iui prim-mi- I • • d -1 i J ~ 
, T B -" fi' . 'd"i l' 'ili I . d 'ni t j l' 1 t . t • l' tii ii 1 gamzaţre, eea n mag~nea [irrc-I finflse (/}on $1 cu ce i su et, 11Iel nu m am umlr, )1111' i S U UI e m! Ş r, a lin 1 ,nls ru, ca ŞI cout:nu U eg • • • 

IP/ pO(llr sli-$i urale a!ttt de I'ă- i CU11I, O căiduril mÎ-<1 Închis {run-! să precizeze, că la baza nouii de organizare n Frontului, anumItor teoretIcIeni. 
'(~t, idetle l!li? : lea, ochii, apoi nu am mai viizut: organizări stă comuna, in ca au avut un adânc ecou in \ Cu adevărat, viata publică 
.lc(sl pltigllr, esl(' wml din m(/rii' nimic - nimic". : re totalitatea membrilor îşi deo!!;ebi in Ardeal. Aici in· îşi întemeiază organizarea el 

, !Ilali ai Wlz/JOiullli de IntregIre ~ A$O rănii cum a fost. plu!/aru/! desemnează pe temeI majori- treaga istorie a poporului ro pe sat abia astăzi când o le
I$fe invalid sll/(fn sută, cum ylă Bc1jan n'a părăsit pozitia până nu, {ar conducătorii: un preşe- mân s'a dovedit cu o:oncur- ge precisă şi ~rmativă fi

'lie calificativlli oficiul. I s'a refăcut frontul. i dinte şi trei secretari, ajutaţt sul ţărăn;m;i şi s'a intemeiat . ~ . n _ 
r:and a sruwl mobilizarea, sătea- I A zăcul multe hllli in spilal, (l i de un sfat comunal. In ac~·, in pr~mul rând pe ~omună. xeaza prJnc~pd de ,drept ŞI 
I Tănase Băjllll din Tu/eştii Brăi răbdat multi am bcwu in/ricoşă/Da: ste aproape 'J0.008 de orgnJ11-: Oraşele nu erau ale noastre baza morala şi naţlonală a 
şi-a It'Isat coarnele plugului -! 1'1'. până crind un doclor inimoJ (1 l zărt t'omunale ale tării, isi' şi "'" ofereau prea puţine po . societătU româneşti. Tot ce 
părăsit gospuddriu moştenită izbu/it să-i rFdea la un sill!lur; vor fixa rădăcinile organiză· ~U .. '1ifăti de n c:onserva apti" se va clădi va pleca din ce. 

la piirinti $Î s'a ·.lus cu inima pi-' ('chiu, o lot1r/~ slabă 1'lI::ă de 111-, riIe judeţene şi 1inu.t~le- Din tudfn'le sufleteşti şi de a tre· mună. Toate impulsiunUe in 
~:d să lupie !Jl'J1tru Neam şi pen- mind, ca prin ceaţă, • aceste 10.000 organ\zari co-, zi o constHntă lluternfcă a d . 1 li f •• 

R !,! I I . li· i d t '1' t' V 't I omentu crea, e vor ,tne tge.., I Totuşi cu optimIsmul ce coroclc-; ~una e. vo~ ~ eca J~pn SUf rep uri or e mee. ,. as ~u i _ ~ . 

o povesl~' slmpld ŞI ~Uf'(/tă -' rizează !Joinicra pipurii nOrl!;!re (il-. n:le, onentanle ~ n"!-zuin~ele! câmp unde s'a semana~ .1n~ i cont de s~ructura taranească 
,D1.se m:ll uflă multe prrn(re ano-' răneşti, eroul din jlu/Ptul Brăila. de d}n Car? se vor ~nsp.lra dllec i totdeauna. ideile si sptntul J a s!atu.~ul şi de nevoile şi 
mII eroI dela Iară; - dar cu (J- clară cii eslI' asUfzi n1ll1trnn 1. I tivele $] hofărAnle orqanelor i de solidantate a fost satul. I asp.raţnle satelor. 
, mai emotionalliil şi sem~i~icali- i cbiar ro~rte multumit. P~nl,.ud;. de conduce~e .. ~n!rală; iar: Pe el se rezăma viata PUbU.j Ardealul se găseşte astfel 
prnlru g.enerat~a de astaZI, CQ- de bine, de rău, se poale tIne de I din ,c~nducatoril acestor or;, că şi el. dădea acea formida-I În continutul său istoric ,1 

, are nevOIe să-şI că/cască suf/e- I ('oamel(' plugll/llÎ ca să-şi cnşfige ganizari se vor recruta adnn bilă t~ 'f t v , • v _ , •• 

~ 10: flacăra fapte/oI' e"oiee ale: agoniseala şi mai ales, p('nlrncă'I~e : nis1ratorif comuneJor. rezonan a manl es art-

l
, reVine la sanatoasele tradttu, 

, ~dfCesorilol', I now} copii, toti sănii/oşi şi meri-! Cuv'ntele de mai sus vale lor colectiv~. A v care f-au stabfltt locul de 
.;' Tdnase ~(ljan pe rât esle de mo- loşi.' d-lul prim-mInistru, lamu- După UJllre Insa, lucrurile cinste In istoria noastră. 
i li, pe alai este de mare erou. A I Orice comentariu de al nosl1'll resc mai limpede decât orice, oarecum s'au schimbat. Sa- __ , __ "" ...... , 
~ ~al .CII fll~dr!ire În lupte grele,. ar fi de prisos, Caracterul :lcesiul atât structura solidă a vie-I tele figurau numeric in con
~ ţJfrm~lI-şI ~H!ptul cu 1'd~p'ata' braD plugar romdn, glăsueşle mai' tli publice româneşti, cât şi 1 tabilltatea vietii publice, dar 
~ fii' m~, m"~,.rluoa~e decorat", ,1'0- 'viu şi adeudrat decât [o(l/e inif'l'- rolul hotărlt pe care fi va '1 incetaseră să mal fie sursa 

rit ~I strulne; pallă când a osl . 1 v ,il I A f' b . s'" fa . 
rănit. 1 pl e (J1 l' noas ~e, r leUl • u - 'uca de aci inainte comuna I de Inspiraţie PeIltru pătura 

1 _. ------ . __ ... _-_. J 
- ,)n duo aceil1 ele ?7 August I (Continuare în pagina III-a) ,ÎD. cadrul comunităţii naţio.l conducătoare a Ardealului. 
t""------~ ____ ~ ___ ~ _____ ~ ____ .... __ i nale. Satul este sUuat astfel Nici un cercetător serios n'ar 

n.spec'e deDlogralice 
din Ardeal 

Ati 'semnai 
Lonuri pl. 
inzes~rarea 

Armil~ei '1 
Ilacelula centrală pentru toa risca să afirme, că erarhiUe 
I te formele de manifestare a- se stabileau de jos, fiindcă 
i le vieţii româneşti şi ehemat ar fi desmintlt brutal de fa
I să joace rolul unui isvor de pte, dintre care cel mal isbi-

D, dr, Petre Vlad, primul medic' rea poporului majoritar cu popo-' """"' __ ,_ ............ , ..................... __ ...... _-, ......... ,~---................... , 

municipiului Cluj, a intocmit nn : nrl maghiar, şi vice versa, nu s'nr 
.umenlat rapol't despre acliyi!.I- i întemeia pe rapOJ'turi normale !oii 
serviciului sanitar şi fenom'~- t indeoselJi pe un element psiholo

Frontul RenasteriiNationale: Scoala de 
adâncire a solidarilătii Si progăsirii românesli .le demograrirc cari s'au produs I gic statornic, in măsură să îngăduI' 

ultimii ani in capitala Ardealu-! amestecul de ra')se în substanţ.a in
. Aeeastă dare de seamă destăi- I timă a familiei. Recentele dt'c1aratii Ult'utC! ducători voiau-aceasta, (,('('n 1 Renaşterii Naţionale, sunt --
. ,te in lumina ~tiin\ifică o <;e-I Poate nimic altceva nu e in sl:1- de domnul Gh, TătăresrH, i (e COl1!-<tituÎa piedică de nCrHl . în sensul subliniat de lIoi ___ o 

! de constatări dintre cele mai ~n Il'e să definC'uscă mai precis cât tie: preşedintele Con~iliului d~ I truns a năzuintelor şi efort u 10 luminoasă chezăşie că tiI 
I :fsan.te şi p~ezin~ă un material lincbegală es~e c?l11unitatea .dilltr~,miniştri. CU prilp..iuI, lH·OJn1. ' I- !rilor acest,ol' buni .. patrioţi, jcadrul acestui regim ~olH~c 

",lffiC13t pe crfre, care trebue re-1Poporul roman ŞI cel maghlar ŞI '~'ării l('g-ii Fronfullll HenR<;:le Icra acel SIstem polItIC, Pi'ln l"s(> vor a:-;;eza la posturIle d~ 
; ~t eu multă ntenţiune,. "ici Ull alt element nu poate defini rii Natio{1ale, - arul1ci't 0- care multi puneau mai pl'e-

1 
conducere. pe temeiul alege· 

.\nume, raportul se ocupa, prin- Illai bine dedt aceste căsătorii mi-: dată, mai mnlt - o put!'r- I sus de intereselt~ tării, pl'eo- rii şi al selectiunil, toate VIi-
altde, şi cu aspel'!ul căsătorii- xte, climatul in care se desvoltă l'a ni că lumină asupra sel\suri· cupăl'ile cu caracter perE:o-' lorile> natiunii", 

.. mixte in cel mai important porturile ~i solidaritatea neamuri- lor adilnci ce străbat ritmul Hal. Asigm'area domnnhti prim 
,"1 al Tnmsih'aniei, în Cluj. Pro lor în cuprinsul Transilyanie'i, înoitol' al regimului politic 01', reg-imlll·Front ului ne· ministru, că ,.în cadrul 1"1'on 
~rna ~ fost ySl'Hljală.i~tr·o pcd~),!l- Fireşte~ sc ~,unosc. şi la alt~ l~o- românesc de ast~zi. I n~ştel'ii ?\aţiol~a~e I'e fumlt':'l tului .Ren!l'ştcrii Nationale ~~ 

lllal l~mga .d~ alU ŞI concIuZlIle jPoarc cas~tortllc Iluxte', ~Statlstrca! ~uvint~le rostIte. de P,I~- 'Iza pe al,t P~',lllC1~ml: Pl:()~t?(,I:a- numat m cadrul, ilcesttll 
carr sau ajuns ~'lInt urmaton-jgcl'mnnă dm HlJ3, ne arata un pro-!mtf>r defmesc profilul !';rtlrI- . ,'ea llaţWlJll prIn o vlnt:l .. e- Front se vor armOlHZ,1. toate-

J ,;e: in mod constant :l0 la sulă I Lcnt de 3 la sută căsătorii. fie ('11 ! tu al al vietii noastre .puhlice.1 tătenească ferită de orkc interesele şi se vor eOlllilia 
. ~Ire b5rba\ii români ~c că~ăto- ihărba~i suedczi, fie C1\ femei 0lnll- J Cine p:'i!te dH de putin ll- ,pată, toate n[izuil1te~e sănrttoase ce 

'~u femei uwghiarc; in schimh j<ieze. Apoi, un lmletin frnncez din t('nt la fenOmf'IHII l)()!itic nil Implinind acest tel. fiNa)'e pot fl'Dmfmta conştiinta -:'1-
'llla~ 11 la sută dintre bărh'\tii: HIJ8 ne indică un număr' consider::! • ţării. îşi (Hi, fără îndoiaI.:, II cetătean în parte g'ăsindll-şi nei ţări" şi că Fl'ontul Hez.R
~~Ial'i se căsătorcsc cu romlince. bil de cnsător'ii intre francezi 'Şi I seama că in ultimul timD-- I încadrarea cea nlai drcapU'i şf.01'ii Kationale .,va fi in :}-

1!la un fJpt, carI' lrebue retinut englezoaiee, sau Îl'tre englezi şi fe·: nici eloi a ni lnchl"ÎHti - ViR-; in an~rE'najul nou al vietii celaş timp, inst rumentnl LI'" 
prinlul l'i'md de către populatia mei fr'anceZl\ Pentru toall' cazuril·) ta românească. snh vnriatlY~t~ ;româlH':;:.ti. - Frontul Henn- ael<îneire al solidaritliţii 1'0-
~hiar'ă. In afară de cifra lui prc lJebue să constatăm Îm,ă, di f"- 'ei aspecte, a marcat un nro,· i~t(,l'ii Nationale î:;d merită ti- mfme:-;;ti, pe carc ne-o impun 
~ - înscrisă într:un raport ori- pomenl1l esle legal de o PllterniC';'\: gTPs categorie, Programul p~, tu latură, dacă ne i.nlmlim cii, atl1t de poruncitor nmenintii

t
j l
: fără nici un comentariu, nu- atmosferă dl' prietenie intre popoa te în plină de:::făşurare: noul tÎn spiritul sfiu, SI"' l'l'f'iază VD- rile vremurilor" - a_~igura

'~',~a un fenomen ohirctiv al mi- re şi de rehltiuni strfmsc între ele, : înfilDtniJ'i se vor adăog-a -: Iori eetă\enp:-;;ti \'l'('dnice sJi. }'0a aceasta priveste. 11(' fapt. 
'MI ~OplIl:l!iei -- se impune să Intr'u1l climat de vrnjbă şi de os- din llE'lşug- - câl;\tÎ!!llrilnr do: asigure t~lrii un viitor 5t1'ttll1 1 continuarea eforturilor, (';\.1'i . 

'~e~ In el raporturi dintr'un 110- talittti yizibih'. căsătoriile mi:;.l~ hfinditc pi\ni\ a('Hm intr'un' cit. \- chiar şi pfUli't acum, într'
t'l:ru ~ai sensib,il, de vnat.~lră Stl: nu sunt posihile. nC:lY:lnd ,n!ci ba- atât dc I'('{lll~ l'ăstimn, ~J1lntl-1 Declaratii}?, pe cari UOT:'- un răstimp df'~tul de Sfurt, 

asea. Pl'Oportla dîsatornlor nu za su{[t'!ească n('ccsar~. IllCI in!c .. 1'i - !'uh trecutul reglm·- nul Gh. Tătatresc.u, pl'I',:,etlm t ~ f~ t "J e 
:~ - y '1 . v f" Y f' bt' l' t l (' '\. l' 1 ". t" au marca 1Il ar Ull'l (emn. " , aşa cum esle infatlş:ltă (e 1< gU't'a reC1P'·OC'3. SU IClcnla PCIl- nu an pu tn t 1 o lnute. C" ,- I e C "onS1 111 III t e n1111l:, II, ... v v • 

!':I~\tlea nmni('ipală _ n'ar fi po-' tru a se trece peste anumite P)'t'ju- ar dacă rste adpvi"'trat că lll'll 'le-a fiicut in leg-ătllr~i cu afir Să mtarcasca cele mm bUlH~ 
'''Iă, dUcă ,in prealabil, convietui- dc('ăti. . ti oameni de hine dintre ('011- marea. valorilor prin Frontul 'nflucjdi. 

" , 
~ .... 
~_.;. r 



2 FRONTUL DE VES., DumilleCtl, 4 Febl'uarie i9k· DUI 

Carnetele de identitat," Informaţiuni 
Exces 
de comple:&unlă 

Un tânăI' elev - prin ('0- t .... t -1 
BELGRAD, VI 'nerI' dt"ml"ne, ... " Ll'D\\'/(.Sll.\F1·:~ org:\llill'~l/:I • a ce a ell1 or 

.. ~'e~ponJen~ă -- al ~eolii .dr l' • 
ţa la orele 9.20 a sosit delega; pelltru prima d,d:I, Între 4 şi 7 .\'., It - - 1 

u: 
t ia română la Belgrad, in JlI'ilie a. c" ° Illallif('statie mUla'a- ma a arta caSSUllOVO-( OIlJU-; Chestura Politiei AI'ael, fa: 1936 şi 1937 sunt exp::: 

, all('scă se pel'pelea de dragul ce cunoscut că, toale pCl'soa deci ele trebuese pl'eSf~ frunte cu d, Grigore Gafen- Iă eli I'epcl'torj·, contt'mporan, sub 
cclei mai "inteligente" fete a nele eare locHesc pe terito- bate cu atftt mai mult,t.II 

1 t conducerl'a' direl'lorului Karl Fricd h" . 
cu, mimstrul de ex erne. stl'andului arădull din vara riul )fllnicipiulni Arad şi ca rece cele vee I n au apt !Şt1 

Pe peronul gării domnul rich. D,IU ('on('ursul Ludwig HO'!I- ce fu şi nu fu. re au împlinit v~î I'sta de t:') fotografiile r~gl(>mentar~ !III 
-_l'nl'stru Gafencu a fost s.aln !<e1wr. Ema Sch!l!Uc'I'. Gel'hard· ani', "'unt ohligati a avea a- CarIlete le eliberate În" pa 
.. ; (~'llnl 1"11"'-1 1)"I'i-'onifi"arl'U '" ~ .1 

•. ' ",,,,<, ~~,' ,. .L<lll~)l'<'· 101' earl1ete (le identi- 1938 şi în 1939 piinil În ., .'Blili tat de către d, CzÎnczar Mal'· I lIiihseh ~i qtl~H'I~tul Hrnolwl. ().~ • i 
: '1IntelIgentn cu J mare n'u tate cu fotografie, elihera!p lUai, trebuesc prezentat;,'d, covici, ministrul de externI'} I ~~~llFll1_n 1 î I ~ 1 1 . 1 . 1 P 1 " .... 

I prea vec ea Il e raspunsu a de (,{it.re Biroul Popuh~Ut'I.. r~)U UI. (e opu fol,\H' JlI: '''1 
al Jugoslaviei şi de un nume I 500 pareChl" de "hele arzătoarea ('hemare de <ll'ago: Aceste carnete de Hlent 1- VIză ŞI control, flllldea a 
ros public ,seleel, de min~şlrl, II Y ste a ft'meii, ~, se lăsa legă-' tale SUtit valabile timp de 3 nu .~unt ~'alahil(>, , 
Plenipotenţiari ai, sl.alelur I t -. I t 1 1 1" ; ani dar trebuesc SUPll~C la i 'Iza IJiletelor de Hh'l - sevândcupreţurir'edusela lin a In vo lip uoasa gOJ (O a.' , "i' 't ~ 1 29 lam ' din Inţelegerea Balcamca" " ..' . 'control si VIZa n fl('care an, .e Incep€' a Iane, 

a yorbelOl' mata:-;oas~ ~ 1Il can: la BÎl'm{1 Populatiei.. ; la Biroul, I~opulatiei din;' 
Orchestra militară a inţo- , frall:t" A P P O n Y I o Învăluia un ~Ieflsto cu Iti cOllsecintă, eal'lH'telf' stura POilţICl (camera n' In t uat imnul român şi j'ug03lav, 11 !' l' d ... ~] <>9' 

chip de vetf'rillUI' ~i nunlf' <1<> de identitate (Buletillt'le I I~ ~l ureaza pana a ~ i 

in timp ce o COll1pan~e de o·' taur. ÎII:-"c!'Ît're) elihel'at<' În aII il , ruade a, c. lisi 
noare prezellta armele. dela 1 F E B R U ARI E -,,-..... ,,-..... ----.--.---.-.-.....-----"" .. rii 1 

n uma ilO z i 1 e Discipolul lui Dan 10n('l, L .,. !rE 

Jucati cu incredere la 1: 
Loteria de Stat! 

COLECTuRA OfiCIALA i 
I 
i, Sediul central CLUJ: Regi 

na Maria No. 46. AR ţt D : 
1. Olariu. Str. Brătianu 3 

l' 

il 

lniul'iat de Ilcbii~Wl'ea 'Il sea· Promulgarea egll' wt j 

Gbete (satin) albe 195 In;'i d<' carI' i se frlCf'U partI', N 1 al 
Ghete (satin) negre hi luă, Il Pl'V OS, munulalul in- Frontului Renasterii al ona ;~ti~ 

moderne ;~~ ti,!u~a~: ,,(:nm P?ti u<,YPtli h'e ClI pl'ikjul promulgăl'li .. LEtiill mentul de reu I,t w/'(' a Iduril,., r~~: 
Ghete de piele zlstlbll" ŞI ea s o pedepscas- i FHONTCLl'l HENAŞTEHII i'\ATIO /uilli precum ŞI n ttlluror aS;'llt~ 
Ghete aDtilop şi - .. -" -t' 'D 1 C 'li H·''-'~I lor nemrwlai 11Ostru. ca, Il aruuca, ll'OIl]{". Ul'lna o~·l ~AL~·:,'.: _ omnu .O~SI el' ,-"':, _ . dot 

troteur 493 . rea fraZ[lcU subîntelc8u1'l lih. 1 ătal'escu, Preşedmtele COII"t- In cadrul Frontului HellQ~lr~ 
59:; , Il' 1 'd M' . t' făcut reDl'elt'[' tionale şi numai in c(ulru/: '-' ee-aveau s'o străpungă: IU UI e. Im.ş rl, a_. I ~.' Ghete moderne 

I 
tanţilor presei urmatoarea declar,\- Front se VOI' armoniza !wt, =- Treb~e să plec undeva, ţie: resele şi se VOI' concilia /OO~i 

------........ - ................ ---,,- :\la scuzatI... , Prin 110ua lege a Frontului r.."IHl zuintele sd!llitoase ce pot rrQ'~fob 

5 1-m bol u I Z 1-1 e 1" - o, .. , cu plăcel'e... ,ş/el'ii Nationale se imbinli f·'l'it'it conştiinţa unei tf1l'i, 
~ ______________ ! principiul desemndrii condllctll')j'i-. lnihlllll'!ll Frontlllui şi JltUt ,Iă i 

IlaI' prin viJin/a mnsselol' orgunhlfr : un/rul acesllli Front se VOr' I'sl 

d e 2 4 I a n U a r 1-e Cadouri practice i pe bnzcl profesională, cu prlJlc.p:lIl: muni!cs/<, dorintde dt' illO:: pă 
au sosit ceasuri., marCă i flutori/ă/ii, indispensabil oricf1;'.~i în I VOI' putea utl(li initiathielc d, 
renumită" de buzunar 
şi brăţare pL doamne jghebărl politice. . ,faeel'(' şi işi VOI' pwtC(1 foer 

Ideea unirii lIatiollali/ă/ilor {'II fI- .lloldovl'i fII desemnat şi În lfU1//('- şi domni, asortlment In cad1'U1 Frolllzllui Helwş;'~"!I: in/,.'o atmosferă de liberă d~· D~l,( 
ceiaşi origine şi cu aceleaşi 1lI/;:/Iin- nia, indepiirfându-se astfel, prin i1l bogat la S(/tionale astfel organizat Îşi gâs"S('1 /1(', to,lIe Inldrntele de 11r,:, In , 
ti de viitor, era expresIa idc%[J!d teligenţa fruntaşilor' /'omani, picdi- COLOm"n H"RTm"nn ill chip firesc locul Ioa te ~'nergii:c I ctl/au;:i/e de lozinca pfrrll1: :,du 
ee caracteriza secolul XIX-lea, C(I cele nepl'ie/cllilol' noştri şi dl'sdll- H H H crca/oare ale Ţării şi se 1101' aş('z(( r Regrle şi [o.-a/il/lI('o. 11lo 
urmare CI teuo/u/iei franceze, uÎmi celor doul1 Principale, (11";'- bijutier, la pas/urile de conduCI're: Jl!' 1.'- I ~ TinerelLt/ dornic. df' IIlWIc,!r, 

Deaceia, şi la noi, gândul de CI sC spectiuele 1I0mâniei modrrne, de fllI'iul alfgerii şi al selectlll/lt!. I,JlI". si- în 1I0Utl o/'gn/H::are a rr',' rie~ 
, . .rad. Palatul MI.orlUlor 1·· I strânge tratii români fnlr'ul1 sw- astăz!. 'le pa/orile natiunii. • a/mos/aa p/'lel!lICIl pCI1 /'II r"l:za1 

gur mănunchiu, fşi face dl'um Iar!] Zi//(( tie :l!f ~ Ianua/'ie I'!'JJI'ldl:ld r 1 La baza Jlouei organÎ:<ll'i s',; rea simtimiilie/or sale gtn' 
in spiritul generatiei dda 1MS ca- simbolul constiinţei româneşti, ('U- c () 111 ti n a, ih care totalitatea 11l:'111 I pl'ecum şi trt'Cllul firesc de. 
re, pentru prima daM, Înt/'e~)!I:II- 1'1' pcsie curgerea anilor se I'id!rcl /.>rilo1' îşi desemnează pe lemei ma : tale ill slnjlla mad/or idt'alti' 
tează CIIl1(Îllllll ele .. România". toi mai slnl/uci/ar pe cerul 11I'~lmU- ", ~ .. .Îo/'itar I'ondu('cltol'ii: un pre~cdlr.le' ţionale. 

Incepuse sâ se inlre;:f1l'easI'ă ÎJ1 lui nas/ni, In el trevlle sd qlhi~lI O Harmalh 6oz!l şi 11'1'; sl'('I'etal'Î, u)u/u/i rf(- 1111 s!.!i j Frontu/ Ht'nuşlerii Sa/ior.' 
Muntenia şi Moldova cOJ1şliin/n IlQ- sentimen/ul politic ce-a În/lipi/lit • U comunal. j fi astfel şi o şcoală penlnl l' Bl 
(ionaM, ideea c(l dacă româlHi UII mai lâ"zill unirea cea mare (/ !1I- In aceste aproape zece mii de (,1' rl'a elite/al' dt' conducetI' şi~! J mI 

slIft'rit aMll'a nl'ujullsuri şi dwii"u II/rol' Românilor, Îll acest simbol f:ste ruda' il se preZenfa, gunizări comunale ale tăl'ii, îşi rJOr ,tOi II! lulm ar pll'HlIwrlol' de N ial 
au jnca/ rolul imporlant ce li s~ CI/ nOlocos trebue ,s~ ./clmul'im şi Uiti-IlO il tlmlnlsfraUa ziaruluI: fixa rădăcinile organizările jwlr .: dare. ,. 're, 
venea fn sud-estrll europea/1 OCP'I!-, mut aci al pollilcel /loastre. !,,'!/y- nostru tene şi tinutale. ' I l'a;i. in. aceltl~ lImp. lIls1r: el 
sia se datora, În primul rdnel, 111- Cllt sub Domnia M. S. Regelui C,~- Din acesle zece mii de org(H!i'rÎl'Î, lui dl' (f(I,lilC/N' ,,1 solidarlla! tev~ 
ptelor dintre fraţi. : rol al ll-lea,' comunale vor pleca impulsiu!lil". manesti, }lI' ('or'" ne-o împllfi 

Desigur, dat fiind situa/ia polili-! lntr'a~euă:, suueranul,. marI'. iI/li! A D' .rielltările şi nilzuintelc din core SI' de poruncilol' unwtlinlă,.Ur ,'i 

că de atunci, trebuia aş/eplal 11l0- lor al Istonei romdneşti, şI-a dai supra fS.... ual' inspira c/I!'ec/ioele şi 11OIărrlril" rilo/'. 
mentul favorabil - care nu fntâr- seamă că momentele cele m(Ji lm- . , organelor de conduce!'1' ('('nimiii, In cadrul Fronll/lui lIP !'(i~ 

, , ,,' 1 'd' t tii' I . t~ '.,. a lucl'ăl'llol' O\'S. ŞI a preocup1i-, , 1 ilt" I . • f '(' 'i' d f" ' ZIC sit vie cu ocazIa congl'cSll!l1 e- por an e a e ncamu Ili c-am In, ~- i " . _ ! 161' drn con< ItC 01'11 acl'S OI' 01':/,1- ŞI lle vom Ili l'a r III (1/1 '" In 
la Paris, cdnel se pllne şi problema piuit llumai prin unire. II fi 101' D\'s. ~e pu~ltca, ades.c,a in ce· I nizări se vor I'~cl'llia adll1illi~(r(ill)~ 1 putut să ne dezbine ui. 'un 
unirii Principatelor, i Din ultimele cuvrin/iiri tinl1te in !e 120,000 zl~re ŞI ~CVIst~ dIn lumea I rii comunelor, ~ , Vom uila c(~"ll1rile şi ÎItC4'\ I vii 

Marii JlOş(rÎ adversari, care :1 hi-: diferite părţi ale Iării, cu ilCrl:;:ia I mlreagă arhcole ŞI nolite ~are ~~ Frontul Renaşterii Na~ion'll.'!<ot' tulburătoare iiltinzdndu-nc· pr
l 

eeau În primele intenlii, ale IIniri~ S(lrbă!ol'ilor se vădeşte gdjel ~e ,că I sunt ab.solut neces~rc, lJa~a dor.lt l "a confunda astfel cu tara În~ăii. pesle (o! ce ne-a .ţl'parat În i' i al 
noastre fazele de ellOlutle ale I/nt>1 peteltle, ca tot poporUl să alcrrla:t1- să aveţi aceste articole ŞI notiţe Voinţa masselor se va imvIflf1 fiI' I d 1 d I I )('''. ' 

, .. ţ' . l'tăt'l' . ~/I w/' 011< n 0(/ (> pre! "'. Românii puternice, căutdnd ~ă p"- scd un singur mi1mmchlU, să {te oI prt' loase, ca ŞI persona 1 , IeşI In monios Cll necesităţile unităţii ~i fi • . . "De, 
nil bet~ i,n roaie, ceruri1 cons"U:l-! si~lgl~ră gândire şi o singură cre- i st.ituţiile ~!n străinătate şi d.in ca: Ierarhizării in ,conducere, fi1.~(~11:11 J~~'/'s(:nale :wma. ~lt(,~csl.'lo:, In 
rea prmclpalelor, 1 clw(a, pltala ţăru noastre, adresati-vă ŞI I tii/l aceastd smglll'ă {ortă pol!/Ied, /lOUl e nal OMle sUlgllr,1 

Ori, se ştie ce a urmat. Div<1ml- Prin cuvdniul Regal, grăesc adt:- O,'s. agenţiei pusă la dispozitia Coroanei, insim- I tr{'brlCsc ati sluji/e. 
riie ad-hoc se promllltarli pentru IIărul'ile istorice, că numai prin 11- "SERVICIUL, GAZETELOR" i __ ........................ _ ........... ____ .... ____ .......... .... 
unire - iar. in ziua de 2/1 Ianuarie 111I;I'e. şi dmg~ste intre. fraţi poale Dire.ctori: A urei. M. Alicu şi Em'l Cat 18 costa lantar'I-1 pe IndlIIe Engleze 
1&59 Dommtorul Ion Cuza, aler-ul să fie România plltermcă. SamOlIă, Bucureşti L, str, S. f. Constan I 

' tin 24, tel. 3.16.15, care vA dA cu Din fap,tu.l, că hinduşu,l,. in ,·jrtu-I d~~l prin cx~e~cnţă al Rc~st,ti ,<1_ ........ -..... ............... " __ ............................ __ .... _ ................ _ .... ,,... I l I d S d t ă hlnm; 
plăcere orice lămurire suplimenta- tca princIJ)lllor s~ e .. re IglOa,~e, 'ie I Il, ,(' a mml.~ I'ea;' ~. ';, mt 

RocJul Inteleger.-.- Bill"'an.-"'e 1'11. şi vă face - la eerere - şipro ahtine de-a omort fIInţele YII, sunt Ipă reco!l1:lndattlle Com~slufll~ .. odu 
;:.. ~ ~ be gratuitel I în Indiile clIgleze un exc('dent de I dismului d('pe lângă Llga k ni I 

HO milioane de vite fie prea tirw- lor, Această comisiune din eli Har " ........ ,,~--_.... , ., . 
In 'Primele zile ale luni,i Febrlt~-I cât sc~nte~a ycnt.ru a expload'l şi re, fie prea blltrâne şi inutiliz"Ibilc· pal'le principalii expet'\l In· ;al~ 

de, se întruneşte la Belgrad, eOflSI-\ a deslanţul razbOIul ellrope~ll." Jldmlnlstrofl,e I pentru viaţa ecouomică. Cheltuie. contra paludişl1mlui, a pl'eli" 

liul Intelegcrii Balcanice. ~ste un Astăzi, ~paţiul balcanic este sin· lile de intretinere pentru accastă tratament al maladeÎ 1 gralll 
eveniment de seamă care, mcă de I gurul spaţiu european în care dom A V f Z massă inutilă de măgari, cai şi ca- la 1 gram 30 de chinină pe L 

pe acuma, retine atentia tutlll'or! neşte o pace sigură, iar solidarit;\- mile, dar mai ales vaci _ sunt de ';>-7 zile, iar pentru pre1': 
cercurilor poli,ti~e internationale, I tea Statelor balcanice constitue ga- Rugăm pe ono abona111 nOq evaluate la o ~lImă anuală de 117 acestei boli 40 centigrarne 0<. 

Războiul a dat lovitură mortală Il'ant ia că această pace nu va pu- ştri, cât şi d·nii comercianţi milioane lil'e sterline. ! nină fieean: zi, pe tot timpul'. 
strădaniei diplomaţiei europene. Sa' tea fi tulburată, Pentru o E!Jl'opă cari fac reclame În ziarul i Pe de altă parle un specialis l.n-ll'ilol' paludice, In raportul t:· toll 
vanlul eşafodaj diplomatic cu În(l'e Care sângcl'ează prin l~ănile at:1tnrnostru, ca dela 101 lei în sus, . glez a calculat că tân\anrl ]1:tludi'i leat in 1938, Comisiunea, P:; 'ine 
gul lui schelet de pacte, trabte ţi fronturi de luptă, pacea balcanic:"i să ~u primească nici-o chi: I mului cauzează !n fiecare a~ Jndii-I ml~l~i ac~.enlu~ază la, pilgma :~;m 
alianl!' - re:mltatul efOliuriIor de Înseamnă siguranta că propol't;jle tanta pentru achitare, daca ,101' engleze o plCrdere de cIrca ,")0, chmma fund lllofensIYă po~tr ~ 
douăzeci de ani ale diplomatilor catastrofei nu se yor întinde şi mai n'are pe verso aplicat un' milioane lire sterline, In fiecare al1 \ ministrată de către aget1t1' 
din Europa - s'a prăbuşit ca ull II mult. timbru fiscal de 3 lei şi un I aproape 100 milioane de persoane I terni fără supraveghere !ll:'.' O 
castel de cărţi de joc, în c1ip'l des- Rostul Intelegerii Balcanice acesta timbru de aviatie de 2 lei. 'I sunt atinse de malal'ie şi in fiecar~ I constantă, A('eastă suprllwt', 
Iăntuiri războiului. Dar in mijlocul I este. Ea trehue să sah-ezepacea în ADMINISTRAŢIA minut mor in această tară câte trei I necesară pentru produsele, "~" 
acestor ruine diplomatice, ;>:lctul! această pal~te a Europei şi să îmr1ie i loameni de malarie, Această pierde-! Pretutindeni unde s'a !nI, , 
Intelegerii balcanice a rămas intact. I diee ca războiul din occidentul şi· lO(OJn1ii \ J'C anuală de "ieti umane de forţe, tat chinina în chip sisteDl)!. 
In această generală prăhuşire, In.: nordul l::uropei să se transforme economice şi de rapit al este atât 'Indiile Engleze, fi!' pentru:' 
ţelegerea balcanică s'a doyedit a fi 1 într'o conflagraţie generală, l~lIro mode~nă CU S ca· I de m3re îndt toate comentariile: fie pentru popula (ia agric". 
fost o înjgh('ba~~ dipl~mati~ă. ferici I peană şi ,poa l

.€: chiar mondia.lii mere şi depen. I S?~t. de prisos. D!n fericire, au~o:! zlIltatele au fost. surpdnză!' .• 
tă, pentrucă traleşte ŞI astazI. Pentru atingerea acestui scop, SUI· dinte. nou vopsită. I rttatJle . au o.rgalllz,at o energl(:,a, aci s'a făcut dOYada că und, < 

Multă neme, înainte de 1IH4, di· I gură conditie trebue îndeplinită: d P I n ph h" at ! i campame antlpallld,lcă spre a sca- : neşte ehinina. paludisD1ul nu 
plomaţia p,uropeană con~idcri'i. spa-. ~omânia, J~goslavia, Greci~, şi T'll'll pa ţara de malarle. Nu ~e poate, , M~l' . ii 1: 
tiul balcanl,C ca tin spatIU gencm- Cla să contmue a face politica de I A 8 e a d r e fi a : lupla eontra paludismlliui fără chi- I rezista. .' :ma ,P:O'i oa~ f 

tor de războiu. Balcanii erau huto- solidaritate in slujba păcl,i pe rare I A It AD, i nina, căci acest produs natural eS"lllloartea, !(lI' clllnll~a ti UC 

iui cu pulbere e~re lin aştepta de- au făcut-o p,tnă acum. i 801.11101118 fermnanll 50 ! te totdeauna considerat ca rem~- ~i slinătatea (251). 
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t
II se stampilea=ă biletelel 
, Băncii Nationale I 

Un (omunlcat al Ministerul'JÎ de Fine nte I 
Adunarea gospodareasca 

dela Chişinau 
)linislerul de Finanle adI!. oarecare din aceste bilete,! 
la ~unoş!in~a generală c.ă I sunt cu tot~l lipsite. d~ te- I Continuând afirmarea fnp- lui nostru Suveran, pildă <lI', dela LllÎre cflllfl in Chi:;;iw1.ul 
Jlurde r~s~and!te de dl-, ~ei şi melUte num,.8.l a .. lUlre- tica a programului anuntat strădanii şi iuhire pentru Ta" Basarabiei, gospodarii dela 

!Şi .ala~DUşti prIn ca~e se: !llle o stare de. ~ngrlJorare: de d. pI'P~(ldinte al Consitiu-: nl, în vl'emea pe cal'e o .'1t!·:·t . ţărmul Kistrului se întru-
'!1I1ă ,ca guve~nul ar, Inten, In sânul populal1~ _ . 'lui, ~ af:pl program care fi- batem astăzi şi cal'e încol'po- ! nesc cu gospotlarii veniti din 
Da sa st?IDplleze bIletele! Guvernul este 1n urm~rl: xa normele ~i perspedi'lele rează spiritul di1'ector .... 11 ! Iaşii :\foldovei, pentru ca s~i 
'ncii N~ţlOna~e a .Rom!- irea tuturor ac~tor alarmlşt~ unei activităţi de prospel'ita- Frontului R(>na~t('rii ?\at:n· cerceteze înfrătiti nevoile lor 
" in CIrculaţie,. cu sa~ ~a: I pentru a le aplica cele mal, te pentru toate categorii1~ tie . nale. : şi pentru ca să exprime Î 11-
repnerea unei cantitatII severe pedepse. ; profesi:mişti ale ţării, ~ gu-: In lumilloasa CUY{lllt<P·(. frătiti nevoile lor. 
~"'''' ______ ... ''' _______ vernul, în frunte cu u. raI. pe cal'e cu prilejuI :lr'/,slei ;1,: "Azi Prutul nu mai dt'sp'll' 

Tătărescu, primul millh;tnl, dllllări, a rostit-o dOllll1Hl te; azi Prut1tl uneşte". 

Mobilizarea agricolă a fost la Chi!?inău, pentru a lwim ministru Gh. Tftlăr'PSCI 1 i La afirmal'f'a acestui arip
I examina acolo, la fata 101'u ..;e fixează ollatii mai nntlt,. văr întreaga adunare a OV:1-

,lui, realităţile şi pentru a lozincele cari căHi,uZl'S(' nl'l i- • tionat Îndelung şi entuziast. 
In toate comunele din tarh primăvară, să 1111 rămână i lua cele mai potrivite n\:1-, Yltatea guvcrnll1ui ~i ,~ari: Sub semnul acestei (Tc·lill
\t pe calc de a se înto<,mi llici-o palmă de pământ. Sq I suri. ; sunt 1'('simtite ca atlev<1l"ol,' te că: "azi suntem numai [; 
isiuni în vederea mobili- insemântăm pretutindeni un I Metoda aceasta de gnver- porunci ~tle misiunii llOH:"tll' tară şi un popor, care Sll]) 

.j agricole. In primăvară, ele vedf'm un c[lmp, fiindcă, i nare, care preconizează şi a-I istoric(', de ficearc eet,1t,:-an sceptrul ~rajcst:\tîi Sale He
trebui să depunem un Slavă Domnului, dispunem [plică principiul măsurilor de. al t,1.I"Îi. gelui Carol II, Conso1idatl). 

Ti ronsiderabil spre a asi- de cele mai fertile terenuri refacere, luate în nemijlod-I A spus domllul lwim milli- rul, râvl1eşte la pace şi carC' 
Ta (ării maximum dn Pl'O- arabile şi de o capaeitate ini-; tă apropi('re de însăşi pro-! stl'U Gh. Tftt:l.l·CSCU: numai prin muncă şi numai 
die agricolă. Toamna ne-a ţială de productie aproape i blemele ridicatf' din ritmul i "Este pCl1tru prima /la,") prin ordill~ vrea 8[1.-~i Însctll-
rp~'ins. cu un defic.Ît dest,!I, unică .îr:t Europa. . ~ _ . 1 vi PAt ii , _ --.:: inchHl.f' sensuri !l(' i PJlTINf, ne locul in mijloeul .. :elorl&l-
~lmţlt in domenml însa-! ;\Ioblhzar('a ag-J'l('Oll ~;a fl(, a(lanc(l lI1ţplepcHme. Lf> ~tA.-! ,te popoarp ale lumll', - iri 

'Il\ărilol'. Astfel, în prime- gândul tuturora, Să f<l("p.m tornice~t(> una dintre ,:pj('! grinzI de Uer, ma· .lnmina. aCl'sfei credinte. se 
două luni după desghet din ea programul ţll'ineipHI: mai p.ăni:itoase tradiţii: poli- I t~n!~: g:~It~;~b:i ! df'-~,lvâr1;ll'se ap.t[lzi op('re de 
a rămas să plantăm câm al indelotnieirilol' noastre 0-: tira realizărilor inspirate dill tot felul de arU- I însemllfltate natională, "'It1! 
i pc o intindere de peste dată cu topirea zăpel.ii :;;i să! tr'o Tf'aIă şi neÎnt[\!'ziat:1 (u- cole din fier, la este de piUă aceea de t'f'fa· 
milion şi jumătate hec-' cl'edem în hărnidl', ("a întl"- 1 110aştere a realiUi\ilor ('~ ~(.' PE T R U .J Ă GER I cel'e' '1' A t ~ .' ] ~ 'd 1 ' . , . ,1' " t Tt I I ~ 111 anrf> g-OSPOl tlrna· • un suprem 1 eal s:: ~~'at o,' : cer. l'f'ct. flra te ŞI ~ll'1~a f' . ~;~ ,1'1' m ŞtHIr. IV, II-doi Carei Nr. SI .. ~ , .'. 

~!obilizarea agricolă tre- EnergIa ereato[l!"c dc~[ n~ul'a~ 1 uit ln1a lor eonseelll ta: lHlH' 1 e T elelo n: 2!J·)7 scu a ţlllU t llJ 1101 . 

e să fie preocuparea cen- tă pentl'U umpleren sUoz'Iri- : n]1':,tcsc. -----,,-----'''''''''---~'''--~-----
.Iă a fiecărui locuitor, fie 101' şi a magazinelor ~l1dus-; Adllnarea tlpla Chişinil"ll va Gândurilflt ,on •• i erou 

(Urmare din pag. I-a) 
l'Sle plugar şi prOprieHll' trîale, garanteazii popoarelor' l'ămânea in analele vietii noa, 
pământ, fie ('Il esit' oră- cea mai deplină securitate şi 'stre puhlic0 drept semnlll \1· 

fi, dar poate fi util soeto- 1(' face biruitoare în câmrlul : nei strălucite manifestatii oi,' i 
lui agrat' cu munca, ori pri nesfftrşil al pl'imej[Hilol', la- solidm'itate românească. Ea I ('/'1n apel 10 geniul poetic (1/ Illi găm că, /u Î1lcepcrea ('on('cnII'ări
Prea techni(lă. ;1:1, care trebue să ne ~l'ezulya C'onstitlli o mărtlll'il', În j,llexandri, ne'lItru a-I În/titrşa În!r'- lor eroul 1ănase Bajan s'a prezrn~ 

:, 'In Anglia, sarcina spol'irii nostru de toate zilele şi căl'u- . plm:, a eforturilor de cOHsoli un poem illSlliraf pc ac("s! IW/· lat S[t fie luat şi ci - ('(lei "cheii 
: 0durţiei rev',ne pîmă şi sol ia trelme Srt-Î dăm maximum, dar(' llatfonală. îlH'(,f.:·i~t1·ate, r tlC1"l1 ,,[lnl"f Cllrco!1ur. vederea nu-l mai slujeşte - 'lr('

lilol'. Guvernul a dispus, de înteles obştesc. sul: pilda insă:-;;i.a Al1g-ustu-; PPl1/T'Il arllI01itrr/(", ti/1clT! si! (/(/'11'- l'hile ii sunt încă nevătămatc şi 
în jurul bateriilol' anti- 1 _____________________ ---"------------"'''''''-,,--... '''--.. poate dewni un bun tclefonisl În 
îene, uoue tl'llpa ~tă imn \' serviciul armatei. 

1:7.ată, să so infiin~('zf' gră- P l '.' tI' A Pe drept cuvânt, el poate sprm~ 

n;a~~ ~~a~I~~:~I~Cd~~~~~l~~:~ il romo varea e emen U Ul romanescl;~ISoş~~r!:r~~lr~f..-1 m:dă lot fiMre/u.t 

ale soldaţilor. ~i trebue sa . .. I - "Trei lucruri scumpe are 0-

linem amănuntul, că acea-; Zilele trl'enlr, frunla::;ii b{II\:I\eni. luri, .lh: nebllloase . impl'~>Viza~iuni 1 Frontul f\cn~ştcrii Nat ion1lr', ;\l\-. m.u/: ţara, f<uni!ia şi viata. Ei bi
măsură s'a luat in 1\la- ;li Frontului Hellaşterii Naliooall' cad <III dăUllat muft evolutiei noa-I mai că1cimd cu totii pc ace!!! drum, : ne, eu imi dau cu drag viata meu 
Bl'Îtanie, care dispune de t s'au Întrunit la Lugoj înlt·'o conl'e· ~tl'(' structul"ille" ~,a spus d·sa, t promovarea elemenlului "OIl1;ÎIH'S(" I ŞI o familiri mele, ca să-mi scap 

; l,mai puternic imperiu co-I rinUi prezidaliî de d. Victor l\Iol- Şi-a eontil1uat:. ,'nu va fi un postulat ci o .. erolilale.l \ara". , 
laI in surse de apl'ovizio-' ttoveanu. , .,Să rl'nllloa~tclll cii, Ilalorită po- - ... "''''-... ---------'''-... '''-'''" .... ---''''''---'''-

're. Nu e' vorba de speranta 1 . Cu acest p1'ill'j, s'au rostit nl1111l" : liticianislllului ,'ell<l~ noi am răm<l~ EI· 
enilor să atârne de cele 1 roase cuyiintări. toale orup"U1du·~l' aceiaşi oameni cllri ,se nasc ca bUl'- Xp OZI8 unui corp ceresc 

teva zeci sau sute de gră-l dl~ probh::ma at:Îl d(' delicată şi d(' sieri, trăesc ca fUllcţionari şi mor b . ' 
'ni de zarzavat. Munca şi! o actualit:lte atlH de vie a wmnn- ea p('n<;ionari, Iără< să aibe măcur .0 s.erva1iile făcu!e de 1~-1 s'ar ~xplica Intr'o degenera-
ducUa au alt sens: c:lnd' vării economice şi socble a \ele- idec că împrejurul 101' slau ingril-! stitutlile astrononuce din re a ato~lor ac,,:lui corp ce· 
intreg popor se d!scipli- I mentului rOllHlne!.c, ). măditc comorile }iămflntului slră- Bamburg ş~ S,onnenberg, au resc. Prln

v 
energia produsă 

~ ă în sectoart'le' agricole I Din ncfericirf', după lllai bim' de I moşcsc pc care n'au apucat ind rl constatat ca s va produs i~ de aceasta bruscă explozie 
industriale, sporind 111- 12? de ani dcla unirea c('a mare, se le gusta", ~umea cer~asca O catastrofa mari părţi din corpul cer~sc 

In, efort comun potentia- ,lllscută încă promoval'ea elenicnlu- Acesta estc adl"'ăI'ul! ne~imul e proporlii ~u?aşe. Un corI! I au fost aruncate ln spatiU, 
VIeţii economice, el capă- 'Ilui rom II llC,;C. l)isculi~ estc Încă de nefast, anarhic şi nt~einstit al \pal·· ceresc de man~ea soarelm: In toate directHle urmându-
precis sentimentul victo- netualitate pentrucă, in multe părli tidelo.- .!)oJiticc un' intl'eaga "ină Il ~ostru ar fi facut explozie 1 şi calea J:U o iuţeală de mai 
i asupra tuturor primejdii ale ţării, elcmcntul românesc gă- acestei dlll'l'l'oase s:tualii, Timp de In calea laptelui. Catastrofa multe milioane km. pe oră. 

': ' Isestc într'o sihwtie umilitoare fată mai hine de 20 rle ani, [',it R0mii- /-"'------"'''''' ... -''''''''----'''-----''---, 
.. De doi ani, România se a-I dc minoritătile- conlocuitoare. I nia :1 fost condusă de partidele po- # L Ij · 18 F b · i 

in~r'o ~f~rtare . contin.uH ~ntre cei :a1'e au ,"orbit la Lu-llitiee n~ s:a făcut Ilim~," în di~'e('tia i a ŞI e ruarl e 
. a:şl .inta!'1 s:cu.ntat~a 111- gOJ, a fost ŞI d, "deputat Gr. P~pes- promo:arlJ. elel~cntuhll ~olllallesc, _ . 

na ŞI externa, Iar b1l1efa- ('II. Pentru li ;trata starl'a de mfe- Aceasta glngaşa problema a fost I 
11~ acestei străduinti, da- dol"Îtatc a J'ollHÎnilor, d-sa a prc- t"atată cu uşurinţă, dacă nu cu ne~ .. r a ger -1 e F - I !!~ ~ntelepeiunei Re.gale, I zentat câteva date statisticI' privi- ~ăsare de guvcmele partidei poli- lin a e 
SImţIm cu totii. Jnzestra- 10al'C la judetul Timiş. ti ce. Tot CI' s'a făcuI in 'acest do-
OŞtirii ne dă un senti-I Heesc din ac('stc dale că, În jude- meniu n'a fost decât agitaţie dell1a~ 

int de linişte. SpOl'irea lul 'l'imiş, din ,1.'10 întrepl'Înderi in- gogică sterilă şi primejdioa<;ll. Ni-
,?UCtiei, a.l?rovi,zionar('a I d~lstria]e nt~m~i, 7 su~t româneşti; l~ic pozitiy, Nic,i un început d.c rca 
Il CU matern prlnle. des-: dm 513 SOCietatI anOOlrne numai 14 hzare a acesllu postubt natIOnal: 
I,tare~ bazei noastre În(luR- i S:lllt româneşti; din 71 bi'inci, româ- !inaintarea elcmenLului romfinesc, 
!~~~ ŞI planifical'ea agrieul-11lli au Hl iar tipograliile din Timi. iaşezarea lui Într'o situaţie de ega
li: ne scutesc de o sel'lf" şMll'a sunt 27 minoritare şi de !1hia pitate, dacă nu de superioritate fa-
rISCUri, pe (' are atâtea po- ;) romaneştÎ. I tă de minorităţi, ; ;~e~ le resimt dr~matic. ! Care sunt cauzele :oceslui hihnţ' F,rontului Renaşt:l'i! Nationale îi 

. sa, ceeace am facut PIÎ nit . dezastruos, pl' care trebue să-I În- Il'cvlne greau3 sarcina de a o rupe 
~~~ ,nu este destul. Ame-I eheel11 la 22 de ani dela Unin'? I cu nenorocita traditie a trecutului, 

, ,tarile v n:au trecut de zodia 1 n, Victor Moldo\'C:'llu şi-a dat I de a face să înceteZe metodele gu- I 
~Ol~ural"llor. Va trebui ~ă lostcl1{'ala să răspundă, l'.ernelor de partid şi de a pregăti 
incII!I mai mult şi să pre- I "Adevărul este că a dOlla zi după II calea adevăI'ată şi luminoasă de re 
·tU tImpul ca şi aurul. In I unire s'a deschis o t'pocă de avcll- punere !1 elementului rom~\nesc in 
~ .......... "'''' _____________________ .. I drepturile lui, 

. oale clasele sociale 
au datoria să sub
scrie la _ bonurile pt 
înzestrarea Armatei! 

Pentru aceasta este nevoie de o 
rcvolutie de o revolutie profund 
morală pe care Frontul Renaşterii 

Nationa le a rnitiat-o, a inceput-o şi 
tr('hue s'o desăyal'şescă. 

Disculiile sunt inutile. Fără să 
mai pl'lvlm înapoi, să mergem 
drept înainte pc calea tl'mmlă de 

(eliti si răSDânditi 

FrontUl de UeSI 

ale 

Loteriei a 21 Tranşa 7-a şi a a-a. 

3 Câştiguri de câte 

Lei 3 milioane 
I 

13 Câştiguri de câte r 

~e::re~~~d~O~L:i~O~ ~ar da-I 
.cOT ERl./l DE ST Il'l 

că n'ati jucat la tranşele anterioare'l 

._---..... _-_ ... --------" "'------.... _"'-"' ... "----"'''' .... '''----,, .. 
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ARĂ 
*PAGIIfJlItl STR 
~ ,{";RROINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU 

JERULU 
Jurământul personajului 

din comandamentul Străjii 
Ţării nou numit 

110. ~Omandanl al Tinurului
I SfrilJu Tilrii· Tinutul Ii 

Tlml, a primit dela n1. S. '. . . ". _, ,_ "' --.. -
ReDele O tele"ram8 de (,1/ ()c:I.~~a ~~lr_I:!lI.&/'lIOr, ~,()I~'mll~:l .:,l ll1tl'tul struJeresc T 

Y I tlll StraJII 1 ar!!, d, Tt:ofll bit. ,').- "a Ul'eaz{t respectuos 
In prezenta {/-/or It, col. P .1l/iI'" .ll, col, p, lugiînaru, şef de Slil! Al'l mUilumire I do/'o/Jici, a trimis comandantrlilli ti- Nou fericit, cu activitate 

lwru, şef de slat major {Il S/rdji.' jor al Stl't'ljii Ţării in cl/l}illll~ Im- , JlIllului slrc1jeresc Tlmiş, d_ Consl,m gat rodnică, spre 
Ţălii, diredor ,\vel Cl'lldu }i cpl. i prcsio11(/nle, a al'c1t(!f celol" de !ală D, profesor Conslantin "XcJ"!,·'I.! tin .'Vedelell, portretul său, CI! :m/!(I rea Patriei române, spre 
Nitulescu, personalul nou numIt În, Înscmnc1talea creştinească şi '1'1/10- comandantul slrdjeri[or din timr! (/ .toilrea dedicatie: ria :M. S. Regelui Carol U . 
comandamentul Slrtljii Ţ(lrii, ti de--: 11a/ă a acestui moment, scJlilJnd in primit următoarea felegrw7lI1 din i Domnului Comandanl al relui Străjer, spre 8 
pus jurământul de credintă pelliru lUnii generale datoriile fală de He- _ • Ţinutului Timiş, prol. Con~ rea Dinastiei. La multi 
Iară şi Rege, in sala festivă a c.'-Ige, Ţară şi insli/Illie, a acel')/' ee partea M, S, RegelUI Carol al Il/ca,' stantin Nedelcu, vajnic şi în Sănătate!" 
mandamentului din calea Victol'lI'i. au jurat in numele lui DUm!le=(~'i drept răspuns la omagil!1 de Anul cercat stegar în ntişcarea de. • 

Serviciul divin a fost oficiat tie _ . _ Nou: indrumare a tineretului Ro-: L p, S, S, Nicolilc Bălan,· 
P h · 1 J - I "t ,,'- T" credln/ă RegelUI, Jertfa pentru /a- A •• d .• 1. l"t I't 1 

pl', asc 10, (Il IOl/IlleU .) l'a]11 4 (/. "Mulţumesc t -. il ţ" _ mamei, pe agog preţUIt ŞI plSCOpu Şl nu t'Opo I li 
rii, /'(1 şi supunere insii/II tiei din Cllrc ~ raJer or 1 dincolo de hotare, pionel' a- a multumit precum urmează: 

nl/pii di'punerea jlmlmân/lllul, d_ fac parte. nutului Tim!ş ŞI comandan-, vântat al Naţiunei exceleJlt Domnule Comandant NedfL 
_ ........ _ .... __ .... _ ................ _____ ........................ i tului lor pentru caldele ură- ~ cunoscător al sufletului co~ I . MuI1u.mindu-!Jă !)1'11Iru urdr, 

'd. La multi aniI Sănătatel . pulor, el însuş suflet bun,' slmţămrntele axpl'lmafe cu 

24 IANUARIE SI SERBAREA I CAROL R mare animator la Bine şi nea AnII/IIi Nou, Vă 
. Frumos: pentru nobil devo~: btneclwâ1l1ărlie NoaSJre · t- d leg-Iun-Ie stra-J-e .. - ............ "" .... " .... ""-----1 !tata colaborare întrealJa şi Vă facem, aMt Noastre Organiza aei • D. TeoUl 6h. Sidorouicl : mea gratitudine! ' "câl şi tuturor comandan/iloq 

rest-I d.-n CSDI-tala- Comandantul Stram Tărll InVltat;\ Com.andantul Străjii 'fărU: j~rilor pnu/Ililli Tlmiş, ură:; I . TEOFIL GH. SIDOROVICI brne pcntru anul 1910, 

" " , ~. Ia Roma •. i 
Cu prilejul zilei de 24 Ia- Programul şeza~orll sa _i.n BUCURE .• ŞTI. "'_ D, Ghigi, Ill:rll-I Toli cei c~ au clmos,cul . devl)ta- : arhiepiscop şi 

nuarie, legiuniIe străjel'eşti c('put cu ceremomalul straje strul plempotell(iar al /taliei ::1 B!I I mentul deSlnieresat, IIlchrnat de I • 
din Capitală au organizat, rese executat de stoiurile lÎ- I eureşti a predul azi d-lui mlIlrs.',"/! praf. Nede/eu bine/ui public, şi ir!l'a ~ . D, Rezident Regal dl', Ale.r 
in sala Teatrului National, ('('('101' Elena Doamna" şi Se i Teofil Gh, Sidoro/Jici o SCrI5l!1/re! lislllul sărI înflăcărat, totdeauna go-· a /'(lspuns ÎIl urmă/oarele fef' 

, '1' ·'C t 1 S,' . ta la jertfă, !Jor aplauda cu .ţali.~fac i Alexandru Marta Vă o şezătoare stl'ăjerească. mmaru en l'a . au execu- ,- . . . 
. ~, tie la acest elogru nobil. ee f, fl· ţumeşte respectuos pentr,: 

. Au asistat: d. T. Gh. Sido- tat corul'l de catre stolul LIC. duce comandantul Străjii Ţt'frii. si }'ările ce i le-ati făcut, ţl . 

rovici comandantul Străjii Ind. "Elena Doamna";~ şi 8to- la care "Frontul de Vesf' se a~o1cia rândul său, şi el vă 
Ţării, d-ra Nissa Cămără:;;e- lui Lic. "Au1'cl Vlaicu" (bă- zel din toa/rl inima, (N, R) An Nou cu sănătate şi. 
seu membră in consiliul per- eţi}. Au urmat apoi piesele: • cele bune, cu rugărninte:l 
~anent, d. It. col. P. Jugtma. "Fii.ritorii" şi "Pe-aici nu se Autoritătilor superioare civile. mi binevoiti a împărtăşi 

Iitare şi bisericeşti, Comandam~lltlt- : comandantilor şi c 
ru, şef de Stat Major, d-ra trece!" de Mircea Dem. Ră- lui Străjii. Ţări!, Comandanţilor ce I telor din Tinut caldt>le. 
prof. V. Litzica comandanta duleseu executate de stoluri4 lorlalte Ţmutarl, precum şi colabo-

I 
urări de sănătate şi de 

Falangei Străjerelol', It. col. le Şco Normale, "Lia Brătia· ratorilor săi dt'la toate unitătlle, -- i la munca lor, aproape 
P. Pauu directorul Organiză I nu" şi Lic. băeti "Aurel Vlai. Comandanta ~trăjeJ'i. dlredori. mem mai nobilă, adecă: 
rU, It. col. N. Dimitl'iu, îndru cu'" l'ecitări, dansuri natio. brii ai corpului didactic, - rlC:1Sl~-. tineretului in cinste, In 
mător al Ţinutului Stl'tljC- nale, serbarea încheiuuu-se menea sprijinitorilOl' şi pt'ieh~Jlilor I bire de deaproapele său. 

institutiei, d. Com!. NrddCll, Com:lI1 Neam, Patrie şi Re~e. 
rese Bucegi, d-na Ioana Cer cu ceremonialul striljeresc, dantuI Ţinutului străjerrsc Timiş li tate! 
nătescu, comandanta Legiu- _ .... _ .... __ .... __ ... a pl'czrlltat următoarea urarp.: (8) ALEXANDRU 
nei străjel'elor, prof, 1. Gheor C '1 ..,. 
ghiu, comandantul Legiunei oncursun e straJe-
de Străjeri, prof. 1. P. Ange- reşti ale ţi nutului ClnCursuriie str8ierel1l '8 Sftl Uela Pret 
lescu, comandantii şi coman M u reş Educatia fizică a tineretului 1;lr /1 . a Clubului Sportiv Predea/ar 
dantele de cohortă, comau- D. T, fiII·· SldorO'I(l jeresc este grija de căpetenie 1/ d- I (.onducerea d-lui coloner 
dan tii şi comandantele de sto . Lo Blaj,. tiuulul MI~~eş l'~ orr.~. Comandantul 8trajii ŢăI li lui minisll'U Teo!il Gh, Sidor()illf:', I care a fnteles sit dea U/1 

luri dela liceele Aurel VIai-1 nrza c~mplOnatele slra/er~ştr al: ,/- din partea ministrului Etfore Uil/U care printr'o (na1tă fntelrgere r.aulă I limitat Străjii Ţării, pul1tlnd 
rId El " nutulUI Mureş la care vor parllclpa secretarul general al partidului fcs- să rnfiltrere [Il educatia acestUI li· I pozitie toate elementele de 

C,U, le. 11 ." .ena Doa~na,,' câte trei slreljeri $electionati din fie cisl, prin care-l invită in Italia Jl"11 nerel şi viata sportivă, ale clubului pentru inslruirta 
ŞCo Norm. "LI a BrătIanu, care legiune, O cursd de fond .,.oi I ' d dă I F '_L~".'"'' l'U prrma eca a unei el) "11-1- Directiunea aceasta ° (/re inlm<," cilor străjeri, precum şi 
precum şi un numeros pu- una de coborire, figurea:i1 ÎI! 1'1',"1- rie, sul maior 1. Dimăncescu, carp. e::fc cestor. concursuri cu _"M.,'_ialr 

blic. gramul serbării dela Blaj, ........ - .... --.... _,,- in acelaş Ump şi un sporUIJ de da- prrmii, plachete ş! diplom€ fi 

- ........ " ........ - ............ - ............ _ ................ _--.... "" ... lnJmoasa faptă să şi neîntrecut organizafor, vor distribui de către 

A 'd 1 d · t a unor strdjere In iarna aceasta Qctivitatea spor Predeal. cor U In re BAZARGIC.- La catedra liud sfrdjerească, ia caracterul/.nor ______ , ___ ....... -~ .... 'Il. 

• la din l.ocalita.te, a fost bote·1 s~rioase demonslr~tiuni pr:_? t)1'!W- premllltarli vor lucra In 

Ţa- rl'l' ş' Crucea,'1 zat cOPI~ul lUI Flo.ri~n h.n-' nrz~~r~. concursllrllor. d(' ~kr t~lre UUlUI1940 dUpl un prDe~ 1 I cea,. CUD!r. al a~~ln1str~tlei: sira/PrII intregulll! Ţ[fIut Buce~l.· BUCURESTI. _ In 
de Incasari şi plaţI. NaşI au I In acest scop 1Il loca/III Prlmă- 1 '. ' t folo' 

R · fost străjeritele din centuria' riei Predeal, a a!Jul loc o con:;fd- tu m\~nCll, pen {U ~ 
aşI e l-a extra-şcolară din Bazar.: t/lire prezidatil de domnrzl coI( 11('1 şteAc s a laJl~~1Si a la 

. i f t dAI ,,- rele ronc UZll n Ul'n 
S ' ŢY -. 'S' glC, n lun e cu era nye a Gngorw Ioan prrmarul oraşulUI, Iti ,~ - d -

traJU ,U'll Şi oc. Crucea Ro~w 1 Absolv('ntele cursudlor in IIrll1:l Cotimani Copilul a primit' ' 1 t t d" . D' tei ţmuta aseara upa 
au stabilit un plan comun de !lI'TU I inscrierii, devin membr; ale Soc' numele' C· arol ,ca~e au Iwd.part e ,-nEl/d: matl,O~ p .. r.eI'ea făcută de d, !!eI 
in 'd "t 1 1'" CI' ' . '. maIlccsrll, lI'ec 01'11 'I<'a rei '!- \' " pro' 

\e erea urma oare OI" I'ea IZ.UI; I rucea {oş1e şi vor forma unit.lti I Sluj'ba religl'oasa- a fost 0- I ~I' d' SI ' Ţ"" C '1 'f ' i hmanescu, asupra 
D'f ' ţ' '1 d C d ., . ~ ce In ra1a (/ru, amI ,1 (l' , 1 ". 1940' 11 

- I m~area no lUnI 01' e rllCt'a' e slraJere aSIstente ale Crucii Ro- 'ffciată de P C proto<>reul ' I V ~I t c t t' '"'ă Il Ul de Ueral'l pe .. 
Roşi l; ., tI' IV'" d -.... lin" , lin eanll, ~ons an /lI I~'" t' tolll 

e, ocro .rea Si aSls el1 a SOCI:l J, ŞIJ, 111 ca rul unităţilor străjer'~şti i Paul Dobrescu S'au of"'rit r Ch TIN' I . . l' el llnavara aces tU an 
în nlnduriJe străjcrilor. existente. I ne "t .'f 'd" '}(le a, .' - (1mI~a, - j ~s 0.' ŞI ,1 p, _ I militRrii rurali vor lUCf l 

, . . . numara e ŞI rumoase a· dalu, llIstrucforr de ski Ql Cltllmlw I ' • '1 ar 
- Creal'ea corpulUI de "str;l!('re Dcasemel11 sa flxat programul de Iruri copilului de către eleve- ';; ./' P' I I I speCIal la munCI e ar: - C " '- - - . , - • pOl W 1 (>( ('a, 't . taml 

aSistente ale rUCIl ROSII dll1l1'~ t o actIVItate al străJcrelor aSIstente a- 11e străjere şi comandan!a lor " ' " I pentru aju oral ea , 
mandantcle stl'ăjere, tineretul fpnlc le Crucii Roşii, : d-ra Cotimani I Don11l.'11 marOT .?'mnnces~tI li ClIJe celor concentl'ati precun· 

. I (18? ' , ' '. • lai la 1llstrPlclol'I! Clllbulw Sp,Jl'(>r, 1 ~ 1 ' l' te de nln extJ·a şco ar -_1 ani) ~ll orJ .. ~ ~"itlll.U~'ul .. ~mIIIlII1l1 .. I\UIUlltUtlUIUlluln .. lnlnt-tnIUJllul .. lImull~'lullnllullhIUII~"l111111111IUI"JI111.11111'~~I."I·UI.j'I""~I.," •• ".,. 'i' l' • • •• i la url'al~l e lnc Ira 
ce l)crsoană care doreşte să IUCl'C' ~ ~ Prl.'dral. pentru a pregătI pc miC!I: rele stat ma)' 01' la car~' 
ze pentru Crucea Hoşie, prin ~u,.- ~ § sfriijr~i dUJl(l' noile mei ode în spnr- i c~nl u<cra cu p]'~mililaJ'ii 
suri' spcciale, <!_"._ NOUTĂŢI LITE HA R E 1/1l~.Saklsllt/allb,ilil oraş. 

_ Infiinţarea de centre perm~- - apoi urmi1lorul I','n- _A.ceste luenlri se 
nenle pentru ,indrumarea coman-! Domnul Căpitan Anas tase PaseaH, membru al Aso I gram al concursurilor sirăjerqli numai in C01uU1wle 
I t 1 d' -lăI'! ;; - din iarna aceasta: '.11" a lÎrflJnl·11·t~,·ilor flRI] 

U'Il " OI' 111 um 1 e runde, ~ cia\iei Scriitorilor şi Autorilor lVlilital'Î Români în co- § <- ,< o, 
_ Pregătirea tineretului slrăje,; ~ , : In ziua de '10 ramrarie au ovut: mu It în jUdetul din c91~ 

j'CSC din unităţile urbane ca :;pc('la- : ~ laborare cu d, Ilie Anesiea, au scos de sub tiP":\l' 1111 ~ l~c (,o~cllrs[/rile de ski [I~" strilje~: parte, S\lb conducerea ( 
Uşli sanitarÎ. i § nou volurn intitulat: "Pe Căile Renaşterii", cu valo- ~ nlor dm Prec/ea/, A.::ugll şi B!l~rl!nl. I tetelor 10calr. 

Realizarea acestui program, esle i ~ roasa prefaţă a domnului TeoliI Gh. Sidoroviei, eo- ~ Lu 27 font/arie, au avut loc CQ-tl-. Pl'emilitarii studenţi. 
in sarcina unui comitet centrol de! ~ mandantul "Străjii Ţării". ~ cursurile de ull'ctiollOl'e la Br(l$ol/J' versitari VOI' lua parte: 
coordonare co I d' l l \., ,;; O ; şi Sinaia, . : "al'R la mllncîl~ aarico1" 

.. llpUS 1I1 (e ega ~l i ~ recomandăm cu plăcere tuturor bibliofililol', ~ • , . , 
Soc, Crucea Roşie, Străjii Ţării. ',§_ C tI' 1 : In zilele de 2, 3 şi 4 PrbrwlI'ie se· partizate după hot:1J'arl~l' 

Se ''lOI' tace şi ,catt'gorii specla!e. ~ os u ~nul exemp ar este de lei 40.- ~ por dl.'sfc1şl1ra la Predeal În pr'!zl'n- 'spectoratlliui muncii 
de străjere asistente ale Crucii Ho1 I ~ ComenZIle se vor adresa: Căpitan A. Paseali, ~ fo domnului ministru Teo!il r.h_ Si- .IOR Obfltf'SC, 
şii, ca: arlministraţic, cantine, ale-I ~ Calea Dorobanti Nr. 144, Bucureşti III. ~ {!orov~ci. c:'l1CllrSllr,ile de ski ~fl'l:-I . Pentru toamnă toti : 
!iere de confecţiuni şi reparaţiuui, I ~ ~,]errslr pe tnfrcg Ţum/lli BUiJegi_ lit urii rur'ali vor luCJ'3 
conducătoare de automobile etc, § ~ i Or(Janizarea acest?,· ,co/lcU/'sTlri celaş fel de lucrări ca îl' 
_____________ ...;'::;U':.::;~UI:: ... ;;.;:Hn::;.';;.;:IHI::::UIl:.:.::".::.:.:"':.::.:"U.::.:.."::lIIt::.:.:1I1i::"'':::'IIH::';':''';::;I~lu~nUljqlil'lH'llrlllmlllljlljllj''IUUItlHUI'!IIUIlIl1I111I1U""llnoHl1nll".LII~ul.jl;'I"." •• ~r''''lmj'l!jllljllll,i se va face eLI confrlbulra fechnică măval"ă,1 

'I'IP:-LOVlujvatCO::-ARAD ' . 

Straja 
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