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ănălenii şiJ:-ron.ul 
enaşterii l\iationale 24 IANUARIE 
dela inceput, din prima fară scă alunci când e Vorba de o ac-l Zi mare şi sfântă! 1 de un secol a stat o!lidită! r:nd idealul naţional, ca să 

organizare, "Fronlul Renaşterii 1 tiune, pornită din indemnurile de' Zi ce simbolizează bucUrIa: sub povara muscălească, in' ne lase moştenire o Românie 
a avut meritul că a' bÎRe ale i'IJ. S. Regelui, pentru refa- tuturor Românilor. i '1.7 Martie 1918, se alipeşte la, mare şi putern.că in care să 

" ,sllb steagul său pe ~oti ~O-l cerea, morală şi economlcd el jării. Zi in care s'a săvârşit mă- t sânul patriei mume. ! iâ!fâie ~'ictor:os sfântul no:. 
md1ferent de convingerile .. Din Tronul ce I L'a hard:: it reţul act al unirii intr'o sin- Dulcea Bucovină locaş'ul . silu Trlcolor .. 

. ' pe cari le-au avut in lrl'- Il Dumnezeu, - .. G spus P. S. S. Epi- gură conştiinţa naţională. de veşnică odihnă ~ lui Şte-. _ ~?m~~ ~in ~ tol .cu~rinsul 
li de obârşia naţionalitătii. scopul Bălan al LI/goju/ui - .. ,Ua- 24 Ianuarie 1859 e ziua în. lan cel Mare, cântală atât t~rn, sa mall_alD:, pIOŞI rn~ă
aceea această oporlund orga-! jestatea Sa Regele a pus urechea chegărU într'un cuget şi o, de lrumos de Vasile Alexan- 1 c~uni. de slava ŞI r~unoşb~

'f r:a(onald, ap(lmlă in via/a la sufletul acestui popor şi a inle- simţire a Principatelor Unite I dri în versurile sale, revine. ta l~ Dumnezeu .~ ne..a aJu 
românească, Î1I cea- les că se pot aduna toti oamenii (]i' sub cârmuirea DomnitorUlui! la pământul străbun la 28· t~t ~a avem ~ patrie ~~moa 

d doisprezecelea - când dlho- bim', intr'o organIzare românească, Alexandru Ion Cuza, omul; Noemvrie 1918, ' sa ~l sc~mţla,. ,:;-tropIta cu 
in/re Irat i ajunstse la culme -1 UNDE SĂ SE INTHEACI UNlI bun şi drept iubitor de ţnră I lacr~mi ŞI sftnţita cu sângele 

sa/utatq cu entuziasm de loti PE ALŢII IN SLUJBA. r~IRll", şi inţelegăto; al nevoilor po~ ,i celor ce s'au jertfit pentru 
rari, nu-şi piel'dllser(1 nădej- lată adevăratul rost al F. R. N. porului. ea. 
in cumintenia proverbia1cl a 1- arălal În mod plastic de un Înalt Această zi a inscris o pagi-, f}' Astăzi când peste hotare 

român. I cap al bisericii. nă de glorie a. năzuinţelor; < s~ a~de bubuind tuuul ame-
şi în alte regiuJli ale ţării -,- ,1 venit vremea ca să ne Înlrl'- naţionale, care a legat pe " mnţato.r ~şi când nou Ii ,negri 

oferite de F. R N. au cem unul pe altul şi Î1I srmiciul fă muntean şi moldovean Învâr de vrajbă plutesc la orIzont, 
" In Banal, acel tinut fneântă i rii, uniţi Într'o singură credinţă I'n tind laolaltă cu însuflelire , să ne-adunăm speranţele in 
- fU ti'Jrani harnici 'şi chia- I mlÎncască - nu fmpărţiti fn ~('ci "Hora frăţi.ei pe câmp!a Ro-I jurul Tro_nulul, făcA~du-i 
cu sufletul plin de armoniile de partide politke, uitdnd de 111'- mAniei". . scut de aparare. 

, . şi poeziei pop!/l'lre, poile capitale ale P'Jirif'i. Era dorul ÎnfrUlului pOf'or i Cu cea mai mare demnita-
Oravita ca şi la Lugoj, (Chema Ca şi ceilaiti cell1ţeni ct]JlŞ1 iCJlti de a se contopi intr'un s:n~ le, am păşit pe un DOU ram 
Fr()ntuIUl" a adunat oamenii I ai Ţti.rii, Iăranii din măl1osll1 p,l- gur suflet cu aceleaşi aspi- de viaţă., de muncă şi credin-

singur mămmchiu, alun-l mânt al Banatului au primit cu bll raţiuni de' viaţă. fă, iar peste tot bate suflul 
~rajba dintre băndteni şi des I curine 'Însufletitele adunări din ti- După războiul din 1877 străjeresc şi doctrina rena-
po{i~ice ce au domnit timp li n,utui lor, - Înt~l~gân~ că prin sub .inţeleptul Rege Carol 1.; şterii ~ati~nale. v • • 

de am. F. R. N, se va ridica ŞI starea lor am Intrat în posesiunea Do- Să Iim IDcre>zatorl In. nOI 
Lugoj şi la Oravifa, unde d. la un nivel satisfăcător, bllcurând I brogei, iar in 1913, după Cam I şi in destinele ţăru, purtând 
Jloldovan, secretarul general. pe români şi mÎnoritari, deopotri- pania din Bulgaria, am câşti eu bărbăţie stindardul bi-

R. N. pentru ocupatiile infe-' vd.' gat Cadrilaterul. ruinţei veşnice. 
, a c~lJântat 1n fata ;omd-I Cercetând loale problemele ce se Şi trecură ani de lupte, de _ Gândal să ni se Înd~e,!te 

MnlJ/cllI, - a fost o adeui'1ra- pun in ceasul de lai (1, conducătorii suferinţe şi bucurii, până M. S. Regele Carol alll-Ie'i catre Acela care este Par~n-
un prilej de românl'a I F. R. N. sunl hotărâti să pUI' tol su când hotarele despărţHoare I tele nostru al tuturor, Câr-

."',ll~IIPIII"", cum de mult nu mai II fleful şi (oaM energia lor penfrI/('a s'au prăbuşit, lanţurile sub· I Apoi la 1 Decemvrie aer muitoritl de bine al Neamu-
Banalul. _ unirea sufletească. a tuturor româ- jugării s'au desfăcut şi ruga Iaşi an, mândra TransHvani, lui, către Majestatea Sa Re-

, acest prIlej s'a dovedit, Încă-j nilor să. corespundă fnlr'(/dJvăr Ferbinte şi sfântă a români- unde a străjuit Mihai Vite;- gele Carol al II-lea Marele 
. cII romdrHi ştiu sc'1 se unea-I inaltelor dorin fi Regale. smului biruitor a triumfat, zul, ne intinde mâna frăţr Străjer şi Ctitor de viaţă 

prin unirea tuturor fraţilor şte cu dor de' libertate. Două, în România unită, u-
de acelaşi sânge, într'o ţară 2' Ianuarie ne impune s:' ._0&"'-.1 ain tot sufletul: 
tare şi puternică in granitele rupem din suflet o aducer Sănătate! 
vechii Dacii, sub sceptrul bra aminte pentru martirii şi e 
vulul Reqe Ferdinand 1. roii neamului cari s'au jerf CaDit~n Anastase paseaU uallunfle Domlno-Balgare 

Basarabia, care mai bine fit cu atâta abnegaţie fău- dIn "StrBJa TarII" dintre ROlllilnia şi l' cii asemenea sentimente există şi 
vecină sunt in<;pirale în nu cer decât' să se dcsvolte oridecâ _ ........... __ .... ____________________ ....... _ .... ___ ... __ _ 

De priveşte de cele mai hu- 1 tcori Românii şi Bulgarii incearcA 
. iar în opinia publică ro 1 să se apropie şi să se inteleagă. Cit 

In repetate rânduri s'a nosc dcasemeni posibilităţile d" 
aiia ecourile acestei politici I muncă, de schimburi şi de organl-

tiriti) . âun:ronlnl pc:o'ru OS'iJşlI tarII 
de intelegere, d~ bunăvoinţă zare pe care hotarul nostru atât de Chemaţi să-şi facă datoria! făcut - in sensul acesta - I miraţici noastre pe colabora-

Jung, le oferă ambelor noastre po- fată de ceea mai sfântă din- I adevărate minuni. Orândue-' rea atflt de fructuoasă afir
realitate a putut fi iIu- poare muncitoare şi paşnice. Căci tre datorii: -- apărarea frun i lile legate de strcldaniile '!;'i I mată de toti străjerii ţării. 

Incă odată prin discursul '1 interesul comun porunceşte o mi- tariilor Ţării - cetăţenii pă- 1 roadele agrico1e, şi-au ţ.răsit,! Iată - în linia acelea~i griji 
de d. Grigore Gafencu, mi- siune comună, Iată dt'ce am încre-I mântului românesc au depli nestingherit, linia lor de fi-I arătate faţă de cei concen
de Externe, la dejunul oferit dcre in viitorul rduţiunilor noa- na linişte sufletească - re- rească desvoltare, prin ac('u-I traţi - o recentă măsură, 
Sava KlfOlf, pân1i eri mini- stre", zistenţă morah'i împotriva stă participare a bratelor ce- ,menită să. adauge încă o sem 
plenipotentiar al Bulgariei, la Sunt cuvinte care nu Iasă nici o I or~cărei potrivnicii - C~ă 'a_ lqr de acasă - vădindu-f"e nificaţie înaltă operei înfă

Eleganţa, şi discretia, umbră de indoială asupra s('ntimen i cela de acasă se bucura de şi prin acesta, acel puternic ptuiUi de guvernul Ţării: pe 
diplomatic au lăsat to-I tului care imufleteşte relatiunile: c~a mai largă soIi~itudine spirit de solidaritate ce ca- timpul concentrărilor, che

se vadă cât este de reală a- i României cu Bulgaria, Sunt şi re-: dm yartea guvernulm. racterizează poporul romcin marea sub drapel a salariati 
. bun.h·ointă, şi cât este de ne . grele că timpul care a trecut nu a; Nu vom putea aminti, aci în toate împrejurările şi cu ]01' nu poate fi socotită ca 

răbdarea românească, a-: lăsat pe oameni să creeze atâta cAt i toate aceste masuri cari vă- deosebire în acelea de ~rea motiv de desfiinţare a con-
tând este vorba de a stabili· ar fi fost poate de dorit, şi cât, de I dese grija permanentă a con cumpănă pentru omenirt', tractelor de muncă. 

confîente cu o tară veci- I aci înainte rămâne in sarcina "iito i ducătorjlol' ţării pentru cei cum se dovedesc a fi în '\'l'e- t T.or:te acest~ dispozitii se 

G 
nostru,. a spus d. Gri-, rului, şi a unor generaţii mai no-I concentraţi. Yom semnala, m~a de astăzi. np!l('U retroetlv dela data de 

alrncu, - a Învins marile I'OCOa5e.· tot~i, câteva - vrednice să Să semnalăm, dpaspnwIlea, 15 r..lartie 1939. . 
.. dar ~u a reuşit încă să în- ,1 Ră~punsul rostit de d. Sava Ki. I arate că veghiază asnpra ee darurile pe care guvprnu! ~l'o . .Ju~nal~l Consiliului d? Mi 
,IIe, deplm pe cele mici. Stră- roff, ministrul bulgar, dă dreptate 1101' mai vitale interese ale mân le-a trimis tuturor COI1- mştn, prm care se preclzea
'~~un, !âlf?it ~e ~ripi MI,an",,!ac~stu! punct de vedere idealist, şi I fii.lor ~eamului. .s~?irit:ll. ce- cel:tratiI~r -:- în !runtea ace-I z:t, .. în amăn~nt,~ aceste dispo

r, :a.l, pierzi am, in schImb i afll'ma încr('dprea intr'un viitor de.llel mat calde S.OhCltUdlnI. stel patrIOtIce ŞI generoasp Zltu, se sel'laza - astfel -
a rJdHa un pod peste apă". : pace şi de întcligcre Înlre cele Au fost luate, astfel, ]a vre ::tctill11i fiind - prin fapta-I I~ în catc2"oria măsurÎlot de A,-
departe dupăce ministrul' . 't - t t - . 1 . - L "r S 1> ~, . '. două popoare vecine. mea nuneTl a, .oa e 1l1aSUrl- uilllnoasa - ~suş ~\. . tC- d~ . î t ] . t' 1 . 

român, a omagJat l('ctJa I :. ,le pentruca munca agricolă gele Carol al II-lea. In· legă-1 anCI ~l,e eSl~'l na IOna e ş! 
···'IIIn'n~ ... -- pe care o dalf natiu I 1.5te exact ceeace trebue ,spus, .să fie df'săvnr~iUi ÎIl eondiţiu tură cu ac('ae:tă activitate d(l I este, .I~~llltă sa multum:asca 

tresUI comun, a. adall~at: '1l'clltl'lIeă, nu odată, doyezile de nile cele mai bune. PremiU- largă gf'nerozitate patriotică, Ipe oncme estc hun cetatea. 
In propria mea experienlă (Continuar,.' in pag. II-a) tarii şi cei necOIlcentratI au se cuvine a pune accentul ad 'al t~lrii. 

I 



l'aO.~UL DZ '1' •• " 

1 f - , ... - • IDO' cerşelor, , D Orma"IUDI La colţul strâzel 8t.U doi 
- I orbi, O doamnă irece .şi pune 

Din Stockholm anunt4 fl9'!lIIia le 
legra/icd suedezd cd, l1asur german 
• .August T hyssen" s' ti lovit de o mi 
nd .uedetd, In partea s&l<licd Ci gol 
lului Botnic. 
S~ alirmiA cd Un 00. de rd%boi 

3uede; a plecQt la lafil locului, peJl 

de pe,rsoane. Autobutlul a o monedă in pălăria unuia 
fost complect distru9,~ iar lo~. din el. Primul orb Intrebă: 
comotiva s'a răsturnaţ, până i - AscUltă. O CUI\Oşti pe 
In prezent Se .ştie de l'~ mort~ i doamna asta miloasă '1 
din pasagerii autobusulut ~l - Numai din vedere, 
20 grav răniţi. 

• Cu trJbuDa) 

Duminecă, !1 Ianuarie 1 
i, 

Cuvânt'ul . dela Chişlb 
şi opInia \ publică Inte 
. naţională 
Cuvdntart4I Majestdtii Sale, Re9~- t TItfl J1OQstrd, 'umea 4 fntelfl ~ , 

lu,~ T,olltitCl, !'n, .ziua srdn•it a Bot'~ I poru~ Tomdtl brav ,i "UeCll,_ 
zei, la Chl$mdu, capItala Moldovet apdra cu 6oat4 puterea lUI ~ 
din/re Prut ,1 Nistru, a avut peste fi neamul. ' , 
holare, In opinia publ,ictl int~rM- V-cNburd "remuTilor de at\' 

• Din Copenbaga se c()JIlltlnieă, d j Eşti dslltorit, domnule? tiQnald, un deosebit t4&unet. jorarea CQre .tdpl2ne,te 

"Dally wa'aU" an.afi llia doi ingtneri danezi bineclU10scuti - Da. Ziarele, priit tondeide celor mai dela Wl capi'f~ 'N Gitul, IlII 

Iru a consta~a, 

..., Id P 1 - Cu cine' ' ' . 1 i f / /JE Londra, ci vasele oemeroial. Peterse~ .1 Amo. \l", sel\~ t:tre _ Cu 9 femee. de st(jmd dintre 9a~etart f' oomenl (TIal rumo. n run a u, IW 

engloze, •• Q deplasare •• aU reuşit să suprlme tn filmele vor- de rdspundere, atribwt discursuluI li stdpdnitd cu mai mul/(I 
11100 008 ton~ a. 1011 plai II bitoare şl difuzoare sgomotel~ 5.trCÎ - Asta se Intelege dela sine, tinut de Suveranul no&lru. o oseb.I· deod' en modlii cum r 
•• .., t t t ţă '1'" - Ba nu se intelege de lOC, So- . , t "t 1 . t 

acum inarmate pentru a se I ne, au brevetat n oa e ti e o, . tit. ImportantCl. przve, e VII ora apropia. 
I y' ţ' t' ăt la -iero-! fa-mca e căsătoriti CU un hărbat. 

apăra impotriva submarin ... " noua Ihven1e. gra,le c e. .., ' In ade.,dr, prin toale âc:lel~ din Pe acest lucru fi-a daI 
lor. Urmează alte cinci mi. tonul este regulat automat: ultima vreme, prin toote manifesUJ cele mai fndep6.rlate popoan, 

tloRn"" de ton- să fl'e ina';'" Prin noua lor desCflperlre., .~et InIma bUDiI ./ ' . t t h t~f il 1 te I l' If..J "1' d· dre It .... .. - rl e fI prm oa e : O"'lf rtţ. ua, conu ns aş ~,. _" , ,PI!I~ 

la a te. ,dol iAAineri danez! au perree\loMt Ce bAiat ţresel e docto- Romdnid 11 crdtal lumil tntregl cd- tel n04tstre ft de tncţMert4 ~ 
• j microfonul, a~imilându-l cu ure-: ruI. lea p' care Intelege sd mtargd şI te b {Ult'm nM slujitori cimlf " 

BERLIN. - Se tomunică I chea omullcli. ' . Şi ce uşor ia el viata. a fifcQf să vodd atUudinea ei Iată Crucei fi ai bunei Intelegeri' IInl 
că, la o trecere de nivel de ~ Ziarul .,Berlingsche. Tinde" sCI"~e _ Da, Viata altora, de toQle lncercdrile piitoart. tangi- oâJneni, tn destinul romdntt 
IAn~A ZiUau - Sa~onia, -1 e~ ~pe~~ef"' "ij ~~I" ~~e ~e~~le lJile aie drtp'uI'ilor tlOO!tr~ cM #01- J>dmdnM dCi!stâ. pe ~drt , t,~ 
a avut loc un grav accident. sa-şI sdumbe sa~ .. să-şI I.ntenslhce MotIv de dIvort . M4Ul1Q. pe care fi trebith,lim din noll~! ,tati 

Un aufob~81 care Inainta I·occa şi că ,aud(~lIlc m,ullcal6 nu <!i la Cftiaindu., ca şi la Oradll(t, nit tit 6eap-fel oaoruf care !t,gţlU 
" le de redtnlul o ...... r"'lo - Vrea .. 8ă diyo..tez, domnule '1- Y " t prt'n vI'scol, ... treC\lt ban' el'" , ma, ,A,\I Revo " .. y~" - .. '\ C d ţ' 'C' tiM' S R 1 h d' t' t '/' l' , ~.. .1Ildecător. ern u I ŞI ons an a, . . ege e rana cea e oa e %1 e t, I , 

şi a fost, CÎ<wnit de \In trE'll I rulul . I _ De ~e? Carol al lI-lea., oonducdtor ~e lie~ udat f~ liIele(dlJri~t ce au Ind le' 
! C m d ? P t u Y t . cart ti al unui popor cotlşr1ent ŞI Sle nOI, de şl,.oale de Sân~t: mit, 

~~ăo.'I~Iii3~~1III~-1 - u e ce en r ca sun l' . ----- insurat. de menirea lui şi mal ales hotdrft dâncul lor .tac osemrntele 

I sd-şi aper~ hotarul, CI spus rClspi- mai dragi dintre bunii ,i ~r 
~ .... ,-......... "" ........ -.-- , ! ' , , 

I 
cat cel drepturile noastre sunt dre- I noştrz, de acela cu dogorllCIJ:I 

racem Ull eălduros apel la se.Umantele... Uit leac nou contra pturi conferite ,i recunoscute de' gostt, cu rietdrmuritd MI!! 
ltil. alo dUtorllor noştrl si coatrlbua la bacilului de dlsenterie istorie şi cit. 110i nu le stlipdnim I vom api1ra şi nu fi l10m l~ 
remedierea Ullorl stări de lucruri, dill caU'Za m FHANKFURT. _ Medicina de azi printr'un hazard al destinului, I c~lcat de n.ic~unul din dl1ş/TIl 
eirora revista Sănă tatea, rmstă de al ant, B combate epidemiile In aşa fel, in- Deaceea atunci cdnd, pe frunta-: s ar putea IVl, 
a lost nevoit si-şi suspende provIzoriu apa- ~ ,rât ajutA organismului de a-şi crea ria de Răsărit a Ţdrii, Regele Ro-: Aceasta este holdrârea R'. 

rlH rI trl It d t 1 sume da '0I C!ii elementele .. necesarA apărării, sau mânilor a anunţal fntregei omeniri, este ho/clrdrea tdrii,- Il ntru 
.~a, p D m erea mo es e r.: . . t d "1 1 unirea noastrcl a laturor pentru a este porunca care ne vint a! 

LeI, In schimbul căreia vor primi & dilerlte B prm iI1 ro ucerea nemlJ ocită a ea DRA 

~• curilor în corpul human, Una din ne pilzi hotarul de orice fncă/care, colo de morminte, e3te In, 
-olume' din anU precedenţi ai r evi s tel t . ci d M . t t S ' t" , 'c popor d" ~pal .. ~- bolile cele mai periculoase, tetan a unCI c n aJes a ea a a spus vie II noas,re a tlll!, In!( 
.,SAN ATATEA" tia Căror valoare e 750 LeI. (inţepenirea Rluşchilor) a fost com- că tclria noastră. stă tocmai in uni-! !Jtit şi stăpdnitor de sfdnll1 g~ cab 

Jledac'1a _1 AdminÎstrat;a revistei SĂNĂTATEA. \bătută deja in timpul războiului . ...-_ ...... ___ ............ _........... ,'m 
l"" ., JA B mondial cu deplin succes, După JlaJ 

str. Triumfului NI". 7, Bueureşti V. ~j 1 cum a anunţa! de curând profe50- €Upto pentru ştJinţă l!,/~, 
~ Irul, german, ~)rigg~" unul ~in. cei Jid! 

. • ~' ! mal renumlţl mediC! de boli eplde- Omenirea rămâne adesea Repu·in' astfel de fenomen şi să perI::' , 1 

I mice d·sa a reuşit să doa de urma cioasă faţă de natură, Acest lucru a (e} navclor cari sunt in mâl. ",', 8 
.~i'~miSZ:3&!:11mi1!5fi1nmmm~liJ'iiIilI1iI~m. , Ib '1'1' d d' , ac! ti Ul e lsentene, despre care fost dovedit de curând prin marele, mai rămână la adăpost ro ale 'neri 

tJoDventiuoi com.ereialelnu se ştie,până acum decât numai dezastru pe care l'a înfătişat rcYăr-'punctele amenintate.-Inmt: 'au 
ţoarte puţin. J...cacul desvolta.t, care sările fluviului Hoang,Ho sau )o'lu· I ştiinţa a făcut mult până ,ac,: .:ânl 

ale Ger m li n lei va pa,raliz~, stofeI~ ~eninoase,a}e viul Galben. După lang, Tse-Klang 'lioane de oameni au fosl C~rol - . I acestuI bacJl a primit numele Ha. sau Fluviul Albastru, Hoang-Ho cs- : prin chinina, aCl'st medic~mc ,'Ii' 
BERLIN. - Delegatia gcrmanif. I sia Sovieti~ă. schimbul de fumuri După productia lui in masse, f"cest te cel mai mare curs de apă din' filactic al paludi$mului şi ai /Q,I, 

care a condus in săpfămdni/e tre-; cu Germani? nu poat~ afla decdt i leac ~a fi predat publicităţii deja China, Acum câţiva ani, Fluviul maladiile cele mai răspnnrl, 1111, 

cute tratativele economice ,fn Ro- I o spor~re. Guvernll.' din Teheran fi '1 in prllnăvara acestui an. 'Galben s'a revărsat, cecace a e::ln- zonei tropieale şi ale zonei' 1'11011, 

mdnia, s'a rCÎntors la BerlIn. Tra- comumcar, t:d va Intreprmde toiul, zat ua mare număr de "ietime şi rate. Comisia Paludismului 
talul nou corespunde cerinte/or am pelltrU a-şi iua aceie mărfuri fII _ ......... - ....... _-.... - a lipsit de adăpost 120,000 de fiill\'~ cietătiiNnţ!unilol' prescrie ~ ~ z, 
belor piirji, Cursul mărcii a fost ri- posesia proprie, cumpăraU inain- IlS O, omene~ti.. Stiin\a .. I1':lI"e, putPI~ea du·a : jl~c PI'Oril~H:I~(' .('~l1tra paL' ~ 
dicat. compensând aslfel o parte a lea izbuc1liril războiului. Declaru- ~ upra 'S.... prevem lI1unda\l!le ŞI China nil . lUI, o <loz:'! z!ln:e'l de O grT \.'urs 

pierderilor valutei române fatil de, tIa ministrului de economie a Tur- ". a lucrărilor Dvs. şi a preocupă, I este singura ţară e<1l'c a fost a~t rd : de chinină in tot timpul st: '~cdn, 
cele/alle valute, Privitor la turniză I cTei, că În curând el va incepe even ., D bl' v d I pustiită. N'am aflat oare aellm d- pallldismuluÎ. i:1r pt'lltru W' 

,. t tit t t' 'Ge a rltor vs. se pli Ica a esea in ce" . i v • d' }" '1 \.. d' 1.' ,Il', riie de petrol, ambele ţări sau n- ua ra a Ive economIce cu .rm - • ,',',' I !!va am, cum n unde lan 111 ',0- i tul aCI'slel m:l ar II o oza" 
ţeles pe deplin. nia. nu a avut la Berlin un ecou le 120,000. ziare ŞI re\'lste dm lumea I I'opa şi din America de Nord, mal'Î I până la 1 gl', 300 de ehiniof, "1ln~ 

MCli departe se aude. cd tra/a/i- potrivit; ziarele germane pul>licând întreagă articole şi notiţe care vă fluyii s'au revărsat, au inundat li·1 timp de fi -,7 zil('. Un tratar lor 
ve le economice cu Suedia şi-au ga. această declaratie fărd nici-ull co- sunt absolut necesare. Dacă doriţi lluturi întinse şi au IiP'iit dc~ :0" tertoT nu l' Il l'l'(,s a 1', Însă Of' 'U Q 

, v t' 'ă v d f'f' x·,/or sit un blln sfârşIt, Cu toate ca gu- men arlu, să avc!i~ aceste articole şi notiţe cumI un mare numar e n(' ('j'l- ('et!t~ nouă s(' tr:1tNlz" m 
verncle lncd Il'au comunicat nimic La Berlin se afld ÎlI prezen/!lll citi? mod, Omul poate dcas('m~l1t' ': si! 

preţioase, ca şi personalităţile şi in ' I 
referitor la aceste tratative. totuş insărcinat olandez, care va ftlcel'cf.l Insă in alte doinenii, ştiinţa po:\- 'prokj<'ze conh"a gripci, llli":: re 
se poate conta cu o reglementare probabil să aducă putinele posibili- stituţiile din itrăinătate şi din ca- te mult mai UŞOI" preveni f1agele,: Ilie o doză de O grame 200 (: Re! 
satisfăcătoare a problemelor date. tăli, rămase statului neutral fn co- pitala ţării noastre, adresati-vă şi Astfel, de exemplu, patrulcle mari- nină de efite ori apare perie' 'Ipl 
La fel ca şi cu alte fări, baza pen- malul exterior ir1 urma blocadei, Dvs. agenţiei time cari circulă previn n:1vcle de nei cpid('mii de gripă, a al 
fru astfel de tratative o constituie in concordalltă cu furnizările ger- SEHVICIUL GAZE1'ELOR" apropierea icebcrgllrilOl" in aşa J(1~ă ştiinta nu este ind :.el," 
cifra mijlocie a schimbului de bu- mane, mărite cOllsidcrabil după iz- I D'" t '. A 1 M' AI' 'E ~ mod, încât căpitanii vaselor pot ~ă plin satisfăcută de rezultaki!u HI 

. ~ I 1 b' • b . l ' Irec OrI. ure . ICU Şl m., d'r' l' }' 1 ., ." ' nuri a anilor drn urme" n aces uClIIrea raz OIU UI, S .\ v B . rIt sr C t 'mo 1 Ice a tImp cursu ruteI or, tmute pană acum ŞI se cau, msl, 
mod, micile state neutrale din Eu-! 1n general, Berlinul se araM mul' t' 21m

24
01 at' IIlSCUtI"c1!Ş5

1 
"s r. ; dO~$ an i In tările situate dealungul Paclfiru I încctal"e mijloacele de a ~'Jra 

" ... - t ('t 't t' /./' In e.. n, • care v« « cu, 1" . d I fI I I '"'~ ropa cauld sd pastreze o aClluarne um cu SI ua la po I Ico-comercra-. Iă . lă' l' t 1 tlI, eXIstă servICii de ])l'evE" cre a I cu ~lJeces alte agc c na U'a, 

strict neu!ra/ă, Precedentul creat Iii a Germaniei, mai ales În urma P ă c?re ă °rce ~urIre sup Im~n a- tiionilor cari pot calcula ruta untli I te holi (125). 

de Belg/'a pr,'n enormele furnizdri încheierii tratativelor cu România r ŞI v ace - a cerere - ŞI pro ~ '" 
b ' I - ............ - ...... - ... -----......... -...-.~ ", de otd în Anglia, oferă posibilităţi şi Suedia, Schimbul de bunuri cu I! gratUite' 1 t t. . t _1 ',moJ 

destul de numeroase penlru o com- străinătatea neUlra/ă a Europei are _~_ ....... __ ...... _ n a enlooea rezprVJ Ş J 0:1 Qd 
pensatiune, o desvo/tare foarte multumitoare. ti'" t I 191 t 1919 far 

Cum s'a comunicat deja, tratati- Faptul cd capacitatea indus/riald 4dmtntstrnUve con D~en eor - .~( 

I 
' p 

ve le germano-ruse decurg la Mosco germană s'a melltinut fn flltregime, A '1 1_ Se .aduce la cunoştinta. locuitori' Miercuri 31 Ianuarie li> 
_ .... _ .... _ ... -- S'a dovedit prin executarea preci- Zid' A d f t ' r 

or m o.raşu ra, can ac par e 15 cOlltingentul 1918, ,,' e sd a comenzilor străine că, consti- din 

U l'a oiect Deantru ..,. contmgentele 1911-1919, că, J' 1 Februarie t~, 'gdn 
11 .. r c: tuie actualmente un sprijin mare Rugăm pe ou. abona1ii no- pentru clarificarea sillzatiei lor mi- 1r. OI, '1 1919 11 d, I 

Încălzltul MoscctVei penlru circulaţia comercială cu ştrl, cât şi d-nii comercianţi lilare, sunt obligati a se prezenta ., ,con~lllgentu " , :! 11. 
CU gaz de colrbune străÎmltatea. Ger'!lania trecetn a- cari lac reclame în ziarul la chestura Politiei Arad, Str, Mă- Vmerl 2 Februarre 194061" 'gr~ 

MOSCOVA Af' (' t (1 nul nou cu preslmllrea, că nu va. nostru, ca dela 101 lei În sus, l'dşeşti. cu toate actele militare, fn mineata, toţi acei cari 1in : 'lihir, 
. - ,Irma [V rusd~l I Î1ltâmpina dificultăţi din partea să nu primească nici-o chi- ' , 

rtls pelltru productia de gaz !li' ZIlele şi orele de mai jos. notate: motive bine ]·ustifcate. nu $, din 6' . economicd,' timpul pdnil acum fi tanţă pentru achitare, dacă 
cl1rbu1!e. a elabora~ ~n tPrl I~ct. petn- războiului, crede' Germania. araM, I n'are pe verso apUcat un Luni 22 Ianuarie 1940 ora prezellta la data fixatl1 pr~' niaz 
Iru rIdIcarea unel inS a atrunz n .>1 d'f" I "ţ'l d ' , 't' b fi 3' i 15 coni/'Ilgenllll 1911 rarl'ul de mal' sus, ': Q,,). . il b lâ ă M cu I ICU ta I e e aprov~zlOnQre I lm ru scaI de lei Ş un·' "" 
regIUnea de c r .une ng oscfo- din rifzb!Jilll mondial JIU se mal I timbru de aviaţie de 2 lei. Marti 23 Ianuarie 1940 ora Se atrage atentiunea ca I 111, t 
va, care să furnizeze gaz pentru n pot repeta 1 A N S A A 15 contingeniul 1912. , 
călzit cu ajutorul unui conduci de ' DMI 1 TR 'fI locuitor este obligat a se ~' .......... ~-_ ... _--_ .... __ .... __ ... Joi 25 Ianuarie 19!,(J ora f id o lungime de 220 km. in Moscova, 'persorwi. iar fn caz de ar 

R I t- .• R .. B I 15 c01lt lngentul 1913. ~ 
In legdturil cu aceasta stil şi un e a au n I e o m a n o- u 9 a re Vineri 26 Ialluarie 1940 ora ~il. va trimite un membru ai: ~ 
proiect pentru comprimarea gazu- (Urmare dinpag, I-a) 15 contingentul ',1.914. lie cu actele militare. U 
lui exploatat fn subsol. Alte proie- confirn\ă, din ambele părti, s'au vă IlUi, la care ambele ţări vor putea Sâmbă./il 'f!T Ianuarie 1940 ora Nu se admite intermedicr 
ete asemănătoare _mai sunt (n sta.,' zut impiedecate in posihilităţile ror face apel atunci ('ând zorile unei 15 contingentul 1915. Acei ce nu se vor prezenti' flI. 
re preparatorie. . creatoare, de împrejurări străine', păci stabile vor stimula atâtea ca- Luni 29 Ianuarie 1940 ora 1 '. !lllii 

. S t t 1 il t d ' l dă' . tele de mal' sus, sUllt pasiv: va fII felul dOrll. e n e ege c n '1 e yomta cr or ou popoare "c-I pacltăţt creatoare şi atâtea inimi 15 contingentul 1916, 
c~rsul agra~ării raporturilor poli- cine, Fondul de bunăvoi~ţă ~~mâ- I ~eneroas,e, carc aS,lăzi primesc lec- Marţi 30 Ialluarie 19"0 ora. fi (rimişC in judecată contor' 
Itce a ,puterilor apusene 'atlI de Ru ne însă ca o 111;1re reZerva. a vlltoru j ţla evel1lmentelor ~mternationale. 15 contingentul 1917. Ilui de justitie militarif. 



JUDet.IlI International 
deelaratlilor fAcute o da4ori'e slâo4ă 

A M. S. Regele in cad.· In urarea pe 'c~e Suvet:a.- ',cu toţii~ InsA nu se· va; lăsa! ,D~că i~ vremea Voevozilor 
LI . nul 81 adus-o ţăru la radIO"; de nimeni şi niciodată Incăi- 'vlteJ!, orIce o~tean român r vizitei dela Chlşln4:n 111~,noaptea- anului' ~ou' li' sin-cat~ M'ă'surHe' n08St~ dtt. p8io l' n~aMe8I. d90iW,săl 98> dUcăi lnJ. 

) , . . ,t~tIzat in. mod maglstr~l gra- ză sunt in această privintă, codru ca să-şi făurească sin-subliniate de pres'avlt~teazIlelor de, astăzI şi; da d~8tur. de .elocvente ş.i oricine I gur gjjoagă sau ,arc; dup~ 

t I ă 
:t.ona d? căpeteme· a tuturor ştle ~~ăZl' cii VO~ apă:r~ cu bunul plac, astăzI ayioan~l6': 

S re D· 'Ce.tătJlmlor. . . indârJIre, ImpotrIVa orIcui, CU 700 Km, pe or~ tunuTlle~ 
"Trecem prm vremurI de drepturile noastre sfinte asu- mitralierele. tankuril~ nu' se 

,maghiari' subliniază Intelegerea- acor
dată· de- M. S. Regele mlnoritătilor 

ingrijorare ~ a, spus Majesta pra pământului românesc, pot coristrUi' decăf in fabrici 
tea Sa!' - deCI vremuri in udat din plin cu sânge-- str!- ;mari, c.ari costă o multime 
.care slmţământul: de solida.. moşesc. de hap.L 

,lPESfA: Toale zierele ma- Ziarul public(l eu litere DWI·,., 1.11- ritat~ naţională; şi de' unire' Dar. noi nu putem, să ne ar I Statul a cerut cu cea mai 
rtproduc disCursul' M:. S, R~ ",glul In co-re rlrpr~lenlfIR'rJl m'I,O, împrejurul u~ui' singur gând' :părăm •. nu putem să. ne pă:' mare incredere -:- ca toţi", ro.,-

C«rol al Il-lea' rostit la Clli- ritdl" germane ti> ckclC'Jrat: .. In şi unei credlllţe; trebue să' zim cu strâ.'inicie moşia de- ,mânii. sit subscrie din priso
I tillif de 6 lrmuarie;orite' impre;Urare. minoritatea' fie· mat puternic decât~ orî~ cât dacă' avem armata' cea 'sul bănesc la JlBbnurile pen;' 

, I .,Pest" publicif, diSt:ursul german4 işl ~ tndf,Hini cu când". mai. bine instruită, şi arma- Jru.tnzestrarea ArmateP'. . 
~ md.torul tllIu: .. Regele carorl Laird .. Mi. Eachran; •• ,,.Unirea' sfântit a conşti~ mentul' cel mai modern' : Este' un drept al Statuluii 
~" 'UI Chi,inifu ci1 Basarabia Din .::ut'dntareQ· rtJununlanlull1i intelor româneşti slt' ne d~ . 'de R. face apel la conştiinţa 
I ., il romtineasc4J pentru lIe- minoriUltii UCTdilliene; ::iflrul ma- puterea tr:ebuincioasA' d~ a . ~cetătenilor săi. Fiecare jude-

IGr 

ghlal" ,,"identkf!~> lJilrtea· ÎQ core· apăra· ce· este', sfântut nostru IOCOlo1el' :că, in adâncul sufletului, că' 
r ,Esti lI/rog", suf1 litlur: ftceasta Îşi t.ep~·'mi1 ,e,,,no~f,,,,a 1, drept stramoşesc~'; . :dând astăzi: o părticică" din a: " 
,Ia/lit din. Basarabia nu 111- pentru· spiritu' tie; dreptate cu ~are Acest apel: la; infăţirea tu.. modernă cu a C8~ 'vutul" nostru, ne asigurăm 
QtlJlr Cardl dicl'lra ţr uni de n fost e%ccut.dil ref..".nu! ogrard fII : turor sufletelor; 00i trăesc in- mere- şi depen~ pentruca. tn viitor, inamicul: 
f, r,produce pe !lcur! !lis- lJasaral1ia, 'a u.:~l!r.al'l!ti r.dre:a nu I tre fruntanil6' României' - dInte, nou vopsită; :să nu ni-! răpească pe Intre-

c ile rtprtrentantf/(}r minoritcl- S'a filcul nt,.", o de~'t!"J"e f<t'!"e jCl· ,l-a mai repetat" Suveranul , .... h'''ht-r'at! '. gul. 
~ rnJt; ucrainiene, ŞI gtrmnn(" ranul romda şi ctf :zcrainelm, I nostru şi cu ocazie, vizitelbr IAd I In afară că ne achităm de-

!arabia; ard/tind d! ac-eştia .,Pesti Ultaq" "epr()'ilt~~ pe Icrg făcute de Sărbători ostaşilor A AD ' II e 8 'r eRa· o sfântă datorie patriotică... 
ttpl-linat mutţumirea: pentru, dis'cursur M; !Il fteq?I,Jl (:arol l(.lea, I ce- stau de pazli la hotare ca • IRdl. 'nlll ftflfla •• ' 5. : prin, subscrierea la "Bonurf 
rea pe cl1re M, S' Regele Ca l' atribuind) dulamtill,')r . S,,"f'runului şi· antic~.~ legiAonari'. romani, l ,.de Inzestrare a Armatei" fa-

dDvedit-<J fettd' de mrnoritllti. o marg' imporientl1 Inlerulll;ollalif. strămoşll In sange ŞI bravură .cem un bun plasament cu 
~ a soldaţilor români de astăzi. I Ori, Inzestrarea armatei in banii noştri, având cele mai 
~lrar"'" Romlnl"'" de a cI Apilril In cuvântările Sale C~ tn-lstrictuI ei necesar, cere mul- :sigure avantagii ce pot exi-
l U ,,"U ". u·" CI truchipează pagini de istorie, te cheltueli şi' sacrificii din sta astăzi in lumea econo-

fermitate: bolarelt, (5t( IDslslfnl menite să stea ca Indrumare partea Statului. 1 mică. 

II I 1 AI d 1 fA ril la căpătâiul generaţiei de as-
i n ft tI· e Oii u prr.stI· "n~ tza tăzi -Suyeranui a subliniat ----------------.. --...... ----.... 
. , DR.t Di!şj presa eTIf./It'.zfl. a \ glasul autorizat al Suveranului", deasemenea., că' românimea 
· ipClratd Într'o largi' melsU/ ă I .,Dail!! Sketch", Intr'un articol o- doreşte pace şi linişte, păs

In/arii fn legl1lură cu rema- cupand o coloanlf. comentează de- trând in actualul conflict in
ca&in~tnll/i britanic, totuşi c/aratiite Majestăţii S9.1e Regelui şi- ternaţional cea mai strictă 
sau ocupat pe larg de dis- I şi exprimd admiratia pentru atitu- neutr~litate, 
,1Iajesld/ii Suie Regelui Ca- dinea curagioasif Il Romdniei. Arti- DeşI poporul nostru vrea 

lI·lea al Romdniei, dela ehi- colul este semnat de marele zrarlsl ' să aibă raporturi prieteneşti 
a!al in etliţiile lor de Du- Laird Mr Eachran. -------_ ... _~ , , 7 Ianuarie, ctit şi 1n celt 

f,8 Ianuarie, nrrOD.I~rtle DOmaDI~1 (fD canal Dunărea 
: 'necc'f, ,.Obserllu" şi Sunday sun! tttfneH 

. Jt.1orea JldrlalJcd., 
· ,au rrprodus ll/ngi extrase srrle prlPs a IraO(IPZjla 
: ,rin/area Majestătâ Sale Re- . .. la U .. U BELGRAD. -Cunoscutul 
.. Carol al II-lea, iar .. Sunaay 1 PARIS lmensul răsunet al dÎscur inginer jugoslav Petrik a ela 
· ,'le" poartil fn adevăr Ull I sului dela Chişinău, rostit de M, S, I borat .un pl~n pentru cOJ:}
, şase col()('l~e, cu lile,:e mari,l Regele ,Carol ,lI, se. IIddeşte prin I structla _unUl ca?al, ~are va 
'. IllI, lot cu litere mart, ocupă r răspdndlrea lUi unantmd, I face legatura dIrecta intre 
, l:)!oune, Stlb tit/uri ~arr, toa,le .ziarele re-I DunăI:ea ~i Marea A?riatică. 
, ' ziarele de Luni publică produc pasaglt intregi ŞI fac am- Constl uctia canalulUI ar ur
; ! seamă. dela corespondent ii I pl~) ,comelltar,ii,. .. ma s~ se, desfăşoare in. trei 
· . Românza, CII lungi extrase I ~ I esa. subllmază in u~~nl11~lItafe ~tapp.. p.rlma ~tapă ar fI un 
.~'ursurrle Majestăţii Sale Re- i mar.ea Importa~tă de p~lltlCl'1 mter-r can~! ~ela Vukovar la DUI;tă-

',rrlnd comentarii asupra IUi'1 n~tlO~ală a dls~ursulUi Suver.anu- I re p~na la Damac la flUVIUl 
Il' I'ntruJ' 'tI' 1 b t _ lUi ŞI relevă VOinta nesdruncl1lală i Sava, a doua re~ularea fl.u-

, • al 1:0 su s an. I ' 1 ' S ' K 1 . 
'llna/ea~ă' t a Româmei de a-şi apăra integrita- VIU UI a va ŞI a o pel; a 

PrOduttla I!crmonil de ft(ld 
sD'lerl( 

Una dintre cele mai importante f ciale şi a productiei de lână din 
materii industriale, chiar şi pentru I celuloză; necesitatea acea'sta s'a ur

industria de război, este acidul sul- cat şi mai mult, Mai inainte Germa 

furie, Consumaţia mondială a fost lIia a importat materii prime pen

de ex~ in "snul 1929 de 70 miI. tone, Iru fabricarea acidului suHuric din 

In ultimii zeci de ani ai secolu- Italia, Cipru, Spania şi Norvegia, 

lui trecut acidul sulfuric a fost În- Germania a incercat să extragă din 

că foarte scump, dar la sfârşitul cărbuni această materie primă, 8-

secolului germanii printr'o procedu I ccastă incercare dând un rezultat 

ră catalycă au reuşit ca să produ- 'multumitor. Cea mai nouă şi intere 

că acid sulfuric cu 5 Pfenigi pro ,1 santă incercare este scoaterea a

kg, Materiile prime tnh"ebuinţate în I cestei materii prime din gips. lndu

acest scop au fost importată din· stria I. G. de culori a clădit pen

străinătate. Germania are nevoie! tru acest scop o fabrică, Prin a· 

de cea mai mare cantitate de acid r ceastă procedură nouă, Germania 

sulfuric din lume, ca constă in 3 r este in stare să producă foarte ief

milioane tonc pe an, După mărirea I tin acid sulfuric din gips, lut şi 
stofelor artificiale, a mătasei arlifi I cox. "Ior mi:orităPt:lezcn ~ reP1reă:: I lea, I tria etapă ar fi construirea 

. 1 or ŞI re ev 1, 111 1 ' d 1 fl '1 K 1 
, au qsigul'at pe Suveran de I ,,'Frontlerele Româ;tiei sunt eter- can ~u ~Il eMa uVAlUd ' , o - .------... -----------------"'---

lor leaiitate. ne' - acesta ~ste titlul pe care îl, pa pana a area natIcă, . '. 

!subliniazd deasemenea căl pune ,,,Le Petlt J~urnar'.. . .. :I-P411~f. i Plantaliuni de ore: în 
trei cuvdntări ale Majestd- I i lnl~ I

t
11l lung

f 
art~col, .. Par~s, ~olr i grinzi de fier, ma- , . 

Regelui Carol al II-lea au' nre~l~ reaz~ erml/atea polllrcii Ro" şini de gAtit. sobe, Un "'orl-
'Ipl notă co Il tă d mdmcl, cuvln/rle hotărdle ale Su- pomoe de apă şi l::I CI 

muna ,. o r - 1 ' .. ., ,1 tot telul de aftl-
a apdra hot el d . I veranu UI, aclamatnle populatIeI, fl- 1 d' r . l BUDAPESTA. 

,el," ar e e aZI a e : dc/itatea minoritătilor şi închee co e 10 ler. li Deja inaintea \ pământ a avut o recoltă de 26,15 

I ':, H Id" f" . subliniind forta armatei române, P F. T RIT .J Ă GER războ,iului .mon. dial, Un~a.l"ia a in-ll.chintali, un rezultat care a fo~t 
· . rra ,o ICiOsul partrdu- ...,. Tlmlsmu'. n', D·dul (arol Nr, ,. t d f î -
"'risl pllbll' ă d 'b ' .. Le Jour scrre: ... 1tllutudrnca lelelon~9'l7 reprms lente Ilcercan pentru mtrecut numai prin cifrele medie 
'. c easemem. Sll " ' 
lra d-lui Hudson, extrase' foar~e /cr;n.ă a dlpTomallei r?mâ- Costurile primei etape sunt I cultivarea de orez, In urma con cu- ale recoltei italiene, După cxperien 
\'m şi comentarii favorabi-' nl'ştl Ş! drscursul M. S. ~cgel!ll Ca-; cifrate la 300 milioane di- rentei ieftine a străinătăţii, aceste tele făcute, guvernul se ocupă cu 

lalând cu satisfactie că .. Ro- ~;'â:~' ar~~i'!. ,Cdsă~o;n.dma e:t~. h~=! nari, c~sturile t~t~le a am?e- încercări aII fost suspendate, şi con problema intensificării cultivării de 
, ,It Da lupta pentru a-şi apd-, / ~ c~ :I~ .. , ŞI apere negri Ilor vaTlante pmnbIle ar fI o tinuate cu ajutorul statului abia orez. 

,:moniur', I a ca. terltO,rlu !li , miliardă resp. 21/1 miliarde după terminarea războiului mon-
:! Maugă cd MaJ'estalea Sa. Safnt Brlce fn .,Le Journal" soco-! dinari. AvantagiiIe acestui ... _~ ... -----... 
" leşie ă M S Re 1 C 1 II dia\. Din incerct!.riIe făcute cu pe-
'.orol al II-iea a fost aCla-! c ". qe e aro nu a canal sunt evidente, ti~pul INTREPRINDEREA 
POPUlatie mai mult ca orr-' alf's deloc la IIltamPv

lare momentul de transport ar devenI cu ste 100 feluri' de orez, şase"_ feluM 
COMUNALX 

Serviciul de Salubritate 

1 

"de ~ pro~l~ma rncaodlltă car~cle- i mult mai scurt prin faptul s'au dovedit ca fiind potrivite pen-
'J frle ra h" ' rul mfanglbll al tuturor fronllere-, că canalul ar permite o le- tru cultivarea sub condiţiunile da-
:" g p scoate fn eVl- lor Romdniei", ., 1.. ,- . ~ i . .. No, 455, 
<gQmdn/111 făcut de minori- j I gatura dIrecta ntre portu- te in Ungana. Intr'o parte a ţăru 
ii de MOJ'estate . S R l! "l/Ordre" respinge energic velei-; rile' dunărene, ale Mării ne-

I 
It d '. ălt' a a ege e , t vţ'l ", " v d' ' . d -' reco a e orez a ajuns o un lme 

cI Il.lea de f' 1 1 . d : (1 I e reVIZIOniste ŞI citeaza Iscur- gre ŞI upa termmarea cana- , . 
I yraniirle R~m~nf:/ ŞI e I sllrile /11,. S, Regelui' ~arol y-~a 1 u~ u~. Dun~re-Oder c~ia~ şi a medie, care, poate ~oncur~ cu re-
t1hi P '. ' de/a ClUJ, Constanta ŞI Chlştnau, Marn BaltIce cu AdrIatIca. colta mondIală, ACI un JugăI' de 

re ost clieazd lungi , 
din cu â I S ,precum ŞI acelea ale d-rui Gh, Ti'!.- ~--,-,--... ------------... -----

, , v n area uvpranUIIJl) tifrescu. Ziarul relevd cel minoriti'f-
~1azil' .. hotărdrea R .,. . , Tit 

:.OMr . d d om~n~('1 tl/e sunt mu/ţ!lmlfe de tratamentul I oa e 
f'U a In epen en/a ŞI ln-' d' R d· I 

'<1 h I ' In om ma, I , o ilrâre e:rprlmat(1 prin· 
• .,Excelsior", În/r'uA!. articol amin-I 

r~=========== teşte că M, S, Regele Carol II şi-a 

clasele sociale 
au datoria să sub

Cumpărare de 
fân 

Intn .. prindt'rea Comunală Arad. 
C<lută urgent spre cumpărare 2 
(două) vagoane 'adică 20.000 kg,. 
frîn, calitatea 1. Ofcrlanţii se vor a
dresa dir~ct Directi.uneI Intreprin
derii Arad, str. MucÎus Scaevola 
No. 9, indicând preturile lor uni
tare pro vagon Ioco Arad. I~rmalh Dela 

rostit discursurile tocmai in oraşele' 
unde Adunările Naţionale au pro
clamat unirea cu România, ziaml 
rclellă fidelitatea minoritătilor ŞI 

tQQat • se prezentoexcelenta pregătire Il armatei.· 1 
~1II1nlsrrillla Ziarului In ,,1.1' Petit Parisien", d, Bour-

Dostru gues slIbliniazil cil "M, S, Regele I 
Carol a făcut (n Basarabia o călli-1 

torie trirlmfală", I 

scrie la. bonurile pt 
Înzestrarea ArmateHI fronlUl de Uesi 

DIRECŢ!UNEA 

Cetlti $i răspândlti 

5 



4 Duminecă, 21 Ianuarie i 

'-' p GI A STRAJERULlJ 
S~răjerii din 'ora,ul ,i 'judeCul 

Arad, pen~ru iilze5~rilrea 
Arma~ei 

Exemplul Marelui Voeva 
'SiiF,,', $ - r>i-Od~ ----" - -ii37i?7' 

In clipele de faţă, piine de! F.lUl 1\'.I.aJesulţu Sale Hcgc- I Iubită de intreagă . 
nesigurantă şi de ingrijorări, I lui Carol II a primit ca pe \ Odrasla Regală poate fi . 
nu există Stat care să nu cel mai preţios dar pilda Au- ră că sămânţa • 
caute să-şi garanteoze, prin gustului Său Părinte, Care; Sale a căzut pe pământ 

Inainte de vacanţa Crăciu- jul colindelor de Crăciun. i d Dia ăt 1 alt I 
1 ' f): tii t' LegI'tlI'lea de străl·~."l· u. pri. proprii mijloace, ndepen en lea un c p a tl nu ui s a hCU ape a con rl ~ ta şi existenta. i popontl a răspuns şi 

buţia simbolică a tuturor mit şi primeşte numeroase Aceste mijloace proprii se i punde cu entuziasm 
străjerilor din oraşul şi jude- scrisori prin care comalldaJl- numesc in cuvinte simple şi la apelul pentru Im:es~~ 
tul nostru pentru înzestrarea! tii de stoluri cer să li se indi- Iămurit~, forţele armate. oştirii. 
armatei. A fost vorba ca fie-I ce unde să depună banii adu Fără o oştire oţelită sufle- Unde a dăruit MarelE 
care străjer(ă) să subscrie I natLLegiunea îi roagă pe a- teşte şi utilată modern, un vod Mihai, se vor 
câte un leu urmând ca suma i ceastă cale s{l. subscrie sume Stat se află intr'o situatie de dăruiască şi 
colectată în acest chip să fie ,le colectate, la cele mai apro. provizorat şi nu poate trăi ranul, şi bătrâni! şi 
complectată cu alte contri- piate oficii încredinţate cu (dacă va trăI), decât din mi- Dragostea Monarhiei 
buţiuni fie ale comandanţi-I subscrierea pentru .b0nur~~~ la lui Dumnezeu. tru oştire (care nu.! ' 
lor fie ale oamenilor de bine, I de înzest~'are şi să albă ~TIJa Mila lui Dumnezeu p~ntru garanţia cea mai 
până la atin~er.~?- sumei ne- ca ~on~~rl!e ce se vor elIbel a astfel de State nu este nici frontierelor şi a păcU) a 
c~sare subscrleIll a cel pU-, s~ fle ,1 Idlcate de c~mall.dan:- ea veşnică. Un popor, care totcieauna generatoare 
t~n un bon de înzestrar~ d~ i tu c~n le-au subSC1'l.S ŞI sa: nu se îngrijeşte singur, şi realizări folositoare 
flecare ~tol. ~ vem bucurIa sa i se. pastreze v la ,st?IUrIle resp~- . din proprie iniţiativă, de a- lui popor, folositoan 
(~n~tatam ca a~elul făcut ai ctlve, ele rama.nand in deph: părarea sa, nici nu merită tului şi viitorimii. 
gaSIt un p~lt:ermc !'~~u~et in i na lOT proprI~tate. NumaI să trăiască. Incă odată, prin 
s~fletul mICIlor stra.Jerl care, stolurIle carI n a~ putut a.?u Să mulţumim Domnului cută, Marele Voevod 
s au grăbIt să contrlbue nu n.~ su~a necesara sl~bsCll?- că întreaga noastră Naţiune -1 I arată, cu toată 
nu.mai. cu ~um~ .cerută .. în rn un~lI .bon (una. mIe leI), a înţeles totdeauna şi înţe-"*i •.. ! splendidei Sale tinere~ 
ChIP slmbo~:c, CI ŞI c~ mICIle: vor. ~rlmlte ace~stă su~ă, în- lege şi acum aceste adevă- ,"'" ,.'? 1 mul pe care, in aceste 
h?r economll fă~u~e dm d~ru I S?ţlt~. de adresa, la sedml Le ruri. I de febrile involburări, 
rIIe ce le·au pl'Imlt cu prIle- gmnu. . Gestul Marelui Voevod Mi-, Măria Sa Narele Voevod ie să umblăm . 
.. ------------------------ ,hai, Care a dăruit pentru în-! MlfjaJ Indreptându-ne . 

zestrarea armatei diurnele îşi cheltueşte cele mai fecun- odată cu Moşte.nUornl 
Sale de senator, vorbeşte de- . de momente pentru întărirea nulut, spre oştire, DU . 

la sine. Prin darul Inaltu- oastei ţării. Acastă înaltă decât să ne mărturisim· 
Străjerii sătmăreni pentru 

ajotorarea familiilor 
eoneentraţiJor săraci 
nevoiaşi 

lui Vlăstar Regal se exprimă I ' 
şi fnsăş România tânără, insăş pildă ne este transmisă astă· odată, vrerea de a fi 

entuziasmul pururi viu al ţă zi, prin gestul Marelui Voe- J ci. Puternici şi paşnici" 
rit faţă de armata noastră. vod Mihai nouă tuturor. nici şi pregătitl. 

SloM~s~~uişi sl~~ al -sTmmd~s~~prnlroM~--~~_~~~--------------______________ ~ 
I 

şcoalelor din judet ca şi cele din mafc'f s'a strâns 600 kg. grâu, prn-
oraşul Salu-Mare îndeplilllndu-şi o tru concentrati 'a colecta~ 98 kg. 
nobi/ii datorie, au venit de Sfintele porumb, 29 kg. grâu şi 40 lei. 

AprOvizionarea cu Det·' 
rol a beligerantilor 

sdrbdtori ale Crdciunllilli În ajlllo- - STOLUL din Buila, a dat aju-
rlll familiilor sărace a celor concen lor la 2 familii sărace din sat, s·(,{ NEW-YOHK Marel~ ziar "New
frati şi nevoiaşi/or judetl//ui cu lot tăiat lemne pentru foc, s'a strâns York Times~' cercetează intr'un ar
felul de damri, alinând suferintl frunze pentru aşternutul vitelor, tic 01 problema aprovizionării cu 
şi aducând buc.rii. s'a făcut cunilenie, s·a c(lral apă, petrol a statelor beligeranţe şi vine 

laM aceste fapte frumoase, dr/peI de. la concluzia, că această problemă 
darea de seamd. a Legiullli Srtfll- - STOLU I~ din Ferneziu, s'a dat () chiar foarte serioasă. In opozqie 
Mare cdtre Straja TdrÎi. ajtltor la culesul fructelor. cu pesimismul şi cu ştirile tenden-

- STOLUL şcoalei din Craido- - STOLUL din Com/ăuşa, s'a ţioase, privitoare la situatia de 
rolti a dat ajutor la 42 familii sdra dat ajutor la 8 familii la recoltarea aprovzionare cu petrol a Reicbu
ce şi de ale concentra/ilor, la culti porl/mbului de pe o sl/prafaţă de lui, ziarul relevă că cantitătile im
varea pdmânluilli de 1. Ha. la re- 500 m. p. şi la 6 familii la culesul I portante 'din Rusia Sovietică şi din 
eoltarea; 28 iughere porumb, 9 Jug. alor..{j()O kg. carlofi depe 2000 m. p . . RormÎnÎa sunt extraordinar de ma
Iloarea soarelui, 7 Jug. cartofi, 6 - STOLUL şcoalei din Mogoşeşfi I re, şi nu poate fi stângenite tinând 
Jug. sfeclă şi la des/ăcat 90 care de a dat ajuto,' pentru 9 familii silrace seamă de starea lucrurilor. Iar pro 
porumb. şi concentrate cultivând 2 Jughere, ducţia proprie a Germaniei nu 

- STOLUL din Valea Chioaru/Ili recoUtind 4,25 llectare, o cantitate poate fi atinsă de blocada puterilor 
o: cultivat'" jughere, s'a adunat 126 de 8050 kgr. apusene. 
kg. porumb care s'a tmpiirtit fntre 

Dela Straja TăriJ 
D, Constantin Nedelcu, ('0- I comandant Nedelella 

mandant~l ţinutlllui străj~-1 următoarea felicitare: 
resc, a prImIt următoarea te- : "In pragul Anului 
legramrt dela Palatul Regal i gândui meu se 
drept răspuns la depeşa de, tre eei mai de seamă 
f~~ic~tare şi de ~magiu. ce a: ratori de pe teritoriu. 
t~.lmls de Anul. Nou MaJestă~ Vă urează cu toată 
tII Sale ~egelUI Carol II, Ma- ra numai bucurie şi 
rele StraJer. Anul Nou să vă dea 
"Mulţu~esc străjerilor ţi- noi pentru a putea 

nutulnl Timiş şi comandan- un pas mai departe, 
tulul lor pentru caldele ură- lizărl cât mai 
ri, La mulţi anU Sănătate!: tele gânduri ale 

.(ss) CAROL R", stro Străjer. La 

D 1 d T f 'l S'd .. II' Sănătate! ea. eo 1 1 orovIcl, 
comandantul Străjii Ţării, d. 

PENTRU BIBLIOTECILE STOLURILOR ______ ............. mMn .... II ....... II .. nlll .. u •• !nItUI"1111111'IlIt ••• III' ""'IIIIIIIU'UI,UUJIIIIIUU"I'I,IU'I.IIIUllffIUltillln-IIUIUI . .nUII~IIUJIUlt~.tl" 

cei săraci. Sa dat aJ·ulor pentru § ••• :=.:~=:= r' d v·, • • \ . MI' St X' U 1 _cglunera e straJen a prImIt nla are Ul ritJer. ne e 
2 familii ale concentratilor. şi ţine la dispoziţia tuturor stoluri- I sta fotografii pot fi delaşa!! 

- SlollIl şcoalei din Bozinta Ma- NOUTĂTI LITERARE lor ~rml'it?arel~ .eărţi, in .legătură It:u a ~mpodob,i. colţul . 
re a adunat recolta unei văduve de cu VIata Şl acllvltatea străJrreascl'i: I flecărel c~nttlru. Costul unUl' 
pe o proprietate de 500 m. p. şi a ~ C ~ Carnetul Străjerului de Th. Sido- este de lel 120. 
colectat suma de 126 lei I ~ Domnul ăpitan Anas tase PaseaH, membru al Aso ~ 

. -. . S ... . A '1 1 - rovici şi A, S. Goia; un volum le-
- STOLUL din Mocirla, a strdns ~_- cIaţlei crlltonlor ŞI utOl'l or 1\ ilitari Români, in co- ~ d 50 . 

I gat e 4 pagIni lei 100. EI 01·.tl'8 de d pentru familiile celor concentrati ~_: laborare cu d. Ilie AnesÎ ea, au scos de sub tipar un ~ IJ 
, Răbojul cu comori, de A. S. Goia t _. Sti· 

~65 kg. grdu şi s'a dat ajutor pen-I ~ nou volum întitulat: "Pe Căile Renaşterii", cu valo- i _ agendă pentru educatari, 465 pa . 5 talere 
Iru 14 familii de ale concentrati- ~ roasa prefată a domnulu i Teofil Gh. Sidorovici, co- ~. gini lei 60. Sc aduce şi pe această caii 
lor 2 1 S ... Ţ .... -1 noştinţa sto/uri/or din orlll 

. STaI UL § mandantu" trăJll ăl'l1. ~; Cuibul străJ'eresc de prof Toma . , .- - şcoalei primare, Chi- ;; deţ - de băeţi, de fete ŞI 
lia, a cultivat 1 jllgh. de pământ. 5 O recomalld~m cu plă cere tuturor biblifililor. ~ : Strelicowski, o foarte utilă conlribu că expozitia generalii de 
S' ~_= C g.-\ ţie pentru activitatea de fiecare zi 'd I a recoltat 200 kg. cucnrtlz, 100 kg.ostul unui exemplar este de lei 40.- ' străjereşti Se va deschr e a 

cartofi, 50 kg. fasole, 70 kg. zarZQ- _=:_~=:=:=:: ~ Comenzile se vor adresa: Căpitan A. Paseali, 1. ~i ş~~~lor de, cUibm'j. şi de grupă reşti la Sfârşitul lunei 
!Jaturi şi s'a dat ajutor pentru 7 fa Calea Dorobanti Nr. 144, B'ucu resti III. 1940. Stolurile sunt rllgale să 
milii ale concentratilor. • ~ Tot în legătură cu activilatea zi! tii toale desenele executate i! 
-' STOI~[n din Pişcari. S'a dat ~ nică a cuibului, se recomandă o se jeri În conditillnile şi cu 

ajutor la 5 familii ale concenfraţr- .. ~ rie de broşuri ale d-lui prof. A. S. ce .lec.au fost comunicate din 
~Q"'I""''''UtMlMNnIlUlU! ..... t'' __ '''IIK'IJIIII .. allu.NI._u.n'I.~I'''''''''''''''''''''''''''''.''.I'''''lnnJl'' •• u.ml •• ~""lrlIIIU'''''''''~ 

lor pe o sllprafati'f de 3 Ha. o can- i Goia, tratând despre: FocuJ'i, No- la Legiunile din Arad, IX;:. 

titale de 200 saci porumb. Serbarea străjerească duri, Aplicatiile nodurilor, Corturi,!mai târziu I~ 20 Ian/larie' 
- STOLUL din Cerneşti, a dat diG i . d Fapla bună zilnică, Lucrări de ta- atrage at/'/ltinnea d-Ior c~rr. 

ajUlor la 8 familii sărace .şi ale con n ro c lU • T .-Toron taI bără, - fiecare broşură costl'i fi leî. şi comandante cd lucrtirilt 
ceniralilor adupând recolta de pe. v , , . v.1 Cu deosebire se recomandă sto-! cercetate de o comisiune dr· 
... şi ]'umMafe 1/a. Săplamâna tr/'culă "Slo/lll strdJe r In cadrul dceslel reuşite serbarl, 1 '1 1 t d 1 . T lişi!' ŞI· că 1.' se vor acorda .. . .' .. " un or rUllloasa car e a - Ul eo-· ' 

--: STOUTL din Cioeotiş, a dat r ~scv de. sub coman~a~ a~l!~uIUi ~l! a m.a! ţ~nu! O con/crln!<l părmtele fii Sidoro\'ici, Comandantul Străjii străjerilor talentati. 
ajutor la H familii pentru culesul IWlarlll1ll preot HorlU VIŞOlU dm jllorza VIŞ01U, vorbind despre "Dra Ţării, inchinată M. Sale Regelui Ca ................................................ .--.... ,.....F'i!hi 

porumbulll!, merelor şi ale zarzaua comuna Giroc, Il organizat o fru- i gostea de tară". Conferinta părinte rol al II-lea, cu prilejul incheerii 

turilor. moasă serbare slrăjereasctl. Progra jlui a impresionat adânc numeroasa unui "deceniu de glorio~s.r dom- InsIgnele Slrăiereş!i 
- STOLUL din Şomcufa Mare a ml/l serMrÎi a cuprins monoloage, asistentă, fiind riisplătit cu meri- n~e." .. Vo.lulllui es.te li.părit Î.n con- I _ Stră)"erii sunt 

dat ajllfor la mai multe familii ce 1 • b 1 
coruri, O piesă cu caracter moral tate aplaude. (llIUnl Ircprosa le .. ŞI cUP:In.de a- :·să aibă cusute pe 

lor concentrati, la strânqerea fruc- . ţI· I l t d f f t v proape 100 fotografu pe h,irtlc spe : hainei mantalet· o;:i 
.tdor căzute şi la fierbarea rachiu- ŞI na ona, execu a e an ara s ra Venitul acestei serbări a fost sub . lă f f" .. I 'f 

lui. jerilor şcolari. scris la if1,Zeslrarea arma/ei. ~Ia. ' totogra Ille
t

, °dg!md~SC .~rono~ 1· străjereşti numărul de 
oglceş c momm e In Viaţa -ŞI dom ne şi iniţ,alele şcolii, 

TIP. LOVROV & Co., 

.. 
-- -
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