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arbillourtil 10·. avansare binemeritată la Arad 
'Silrbătorirea d·lui ing. POPovici, directorul fabrieei ASTRA dU(fiCi rOmanc:şli Este vorba de persoana d-; D. inginer Constantin Po-; Măcean. Gheorghe Constan

',inceplltul IUrlii celei mai frll-, Popa, lIducâll(J în acrlaş timp re-', lui inginer Constantin Popo-' povici, cu ocazia distinctiei I Unescu şi căpita_nul ~tefa~ 
, I f' ' ti. I vieI" dela fabrica de vagoane' " .• ".. . Lungu, care dupa ce Inchim C(lrc na ura ŞI T'lSI]J('Ş (' g('s(' omagIu primului vultur al ce- ! • cons!liului de admlmstraţle, i - h l d • d I U 

o ~i de cOn1plcctă 0- i ., • . "i şi motoare dID Arad, care'. " " na pa aru a ucan e og 
, • ~ , •• i nlllll romanesc ŞI serlltorullll VII" I pâna~ î prezent deţinea pos- nummdu-l director htular, sărbătoritului - închină În 

ŞI sarllt'iloarc S li impaman- I " , ,n I ~ _ " _ _ ' 
Ziua muncii. I (II acestwa. I tul de director prin delega- i a fost sarbatont în cadrul sanatatea M. S. Re~elui Ca-

fn C(lre Jlimeni nu lucrează Şi poate tot cu g6I1dlll la primul tie. iar acum recent a fost; unui banchet. rol al II-lea,. ocrotItorul tu-
I Ca să se dea pr/JIos puterii nostru aviator, şi pătruns dl' 1111- numit ca director titular al; Printre numeroşii partiei- luror românIlor -. 
. de viaitl C(lre este munca. pcr~tivele n:lIi apl'igt! alI' 1;l'emii, d. fabricei ASTRA din Arad. : panţi a luat parte şi d. dr. _ Sărbătoritul ~dânc mi~cat 
. sl.ios acr(lslă manilesta- mlnlslru General Paul Teodorescu Persoana d-Iui director R 1 C ţi " d" raspunde prin CUVinte 

, ' • " -'d -ă C . I . 1 d' • • . omu US o OIU, preşe tn- ld ., tit :1 prrmăvaraleeă sarbătoare sai ple_1 ea4 onem Sll Ilo/rolla (Constantin POPOVICI, la Arad I • '. i ~a e ŞI In e ep e, care a 
acum. Generalizarea şi aeromodele del'l Bmşov, este arhicunoscută, deoarece Itele Frontuhll Renaşteru N a I Insemnat un indemn la in .. 

cu care se sărbiltoreşle ziun I Sa dat imb?ld nwncii nationale domnia-sa face serviciu de I tionale al Municipiului Arad, i felegere şi muncă pentru bi-
r .1/011/, Se datoreşte RrgeluJ I Intoate dom~nlrle, p,entru ca pro- mai mulţi ani la această in- I d. căpitan Lungu, şi altii. nele tuturora. 

inlelegălor al mulţimei şi· d?sui n;UIlCII r?maneştl ,să (/ib~ treprindere iar calităţile ex:! Clipele atmosferei calde şi Acest fapt s'a consumat 
de muncă des/oillică. Mi- dIn ce In ce mal bună calItate, sa r 1'" "t· li: - b - t t" f t' . luna trecută, dar din lipsă 

.lfllllcii şi-a fnsuşil din ce se efectueze intr'lIn timp mai scurt cep Iona e, prlcepere~ ŞI a~-; ~ar a oreş 1, au os. Ş1 mal de spaţiu nu l-am putut re-
mai mult înaltele sugestii Re~ şi să in/esneascd muncitoFu/Il;, un tul CU care-şi indephnea mi- ,mult accentuate prIn toas-, lata până în pre'.lent, dar 
tot mai aproape a fost sufle- lrai mai bun. RelatiIle dintre lu· 'siunea de indrumător îl pre : turi cari elogiau activitatea: n'am putut trece cu vederea 
cOliducă/ori/Oi', de acest slrat crător şi p~tlI'O!I, [Jl'i~ •. dl'e~pta pri~.1 destfna~ la" 3vm,stă avansa~e i ŞI . pers~nalitatea să~bătorltu ~ peste vaceastă sărbătoare iru 

românt',~Ii, atât de in- ucgher,e. a regIlor tăI II, 11 au mal" binementata, deoarece domnia .IUl, d. Ing. Constantin Popo- moasa, care a fost nu numai 
prin numărul, cât şi prin fosti mCI ca, ~ela exploatator la )sa s'a dovedit _ intotdeauna i viei, . directorul Astrei din a, ~istinsului director ~opo-

te ocupă ÎIl economia tdrii, c.rp oatat, nICI ca dela stăpdn la • ~ " ! VICl, ci a tuturor angajaţilor 
de (oote specialităţile slugă. A inlrat in conştiinta tutlI-! - ex:cepţlOnal atat ca tehw- I Arad. fabrice' Astra. 

,'llegQriile, s'au bucumt de loa- ror şi patronul şi lucrălot'ul sunt: ciaD, cât Şi ca administra-I Pentru sărbătorit au toa- Noi ~in partea noastră îi 
50liciludinea Majestătii Sale, membrii de o potrivă de necesari, tor şi părinte atât a funcţio- ! stat d-nii: dr. Romulu8 Co- urăm succes şi spor la 

~ inaltii săi dregdtori. Căci 11U Î1I economia U11~Î stat şi cu. nimic: narilor, cât şi a muncitori-: ţioiu. ing. Gheorghe Ionescu, muncă! . 
Q inMmplal'e faptul cd anul llU esle I1WI preJos unul decat ~/lfll, ! lor. ! ing. Silviu Hedeşan. Gavril VARCIOROV,EANU 

li S'Q dat o atât de mare im- O preocupare permaneIlnto a 
',Rid primului Congres al bre-Irost ~idir:area .nlve/uilli cultural all ~~~.~~~ 

::r:lUM;~~~1 Î~~~~;;l:re !()~: d~ !;;~~~~~rl:~~,FiC~/O~~1 :e1::::' r!~= Problema m' I·norl·ta .... tl·lor -In dl·scutl-a 
ldnd la domenllie R.eşlla, au hZ(frll acestUI scop 

!ărbă/oriti nişte lucrători, pen- Tel.lrlll muncitoresc a luat tot Iti - - -
iei W an; de activitate. mai mare desvollare; conferinţe in par amen U UI roman 
; las/ breaslă, p"ecum n'a fosi 1 diferite cartiere ale oraşelel', bib-

: de aclivilal~, ~e core m~rele lioi~C,ile Căminelor C.Illtu~a~e Ala diS Cuvântarea DomnulUi Ministru pentru Minori'iti SILVIU DRAGOMIR 
" ,u Rege StI fl ramas străIn. pOZItIa acestora, au lmpllnll In hu-
, -ochii atent la pu/satiile vie/ii nă parte, lin gol de multă vreme RăspuJlzând unei interpe- - chestiunea miHodtătilor l' tuturor millorHari1or cari nu 
~. Infşli, cu amintiri din frageda simtit, Dar lucrurile sunt abia 1" Iăl'i adresată de domnul de- este o problemă strict inter- :-le însfl'isesel'ă încă în liste-

i când asista la sborurile de 1 Începu/AuI 10: bune. Relllizările ~or ~u,t~~ 1. Petrovic.i aSl~pra po. 11;,1. I\ici aşezarea geografică, t le de nationalitate, să dobân
<lGre ale si'1,lbatecului şi genza- Q1ăt~ rn Imio:,,1 .10art~ apropiat, htl~l1_ ~uvernu~u~ fata ~~ 1:1i nici n.um~r:ll: r~du.s . al aces· I ue.ască nationalitatea ro· 
,Aurel VIU/cu, Majestatea Sa i cif vIata muncitorilor dlI1 Românlll, nOl'ltatl, d. l\lllllstru 811\'1u tor mlllorItatI ŞI nICI proce~ Imană. 
i prefatează cartea d-Iui Ion se apropie mereu de idrul. 1 Dragomir a făcut o amplă sul istoric din care s'a zămi- S'au facut toate înlesniri-
~~gQ~~~~gQQ4jIQfi~~~IQ(,~~QQ~~~gQ04i~~~Q , expunere asupra acestei pro I slit poporul românesc în ac- I le posibile pentru ca minori

i blem~ În ş~dinta C~merii, DE' i tual.ul terit,?riu al Rom,~îniei! I tarii să~şi po~tă exel'cit~ ~i 

F R N I ·! putaţllor dm dupa amlaza: DU ll1dreptateşte pe nllnem I desvolta credmta lor ŞI sa 
• • .-U UI zilei de 18 Aprilie a. c. !sa pună această problemă pe :infii1lţat o nouă eparhie re

Domnul ,Ministru pentru I plan international". ,i formată şi o superintenden
. <!JIările de sfaturi judeţene I apărarea drepturilor tuturora im· 1\Iinorităti a început prin a! Plecând deci uel a acestI tit evangheIică la cererea ma 

., dp conducătorii Frontului potri;a abuzurilor administrati .... e, arăta Că minoritătile din Ro-Iconsiderat guvernul român a l/ghiari!Or din România. S'au 

'(icţiunea 

~erii Naţionale, în diferite di<; !'~ncţlO~area. la "reme a tuturor mânia s'au bucurat în toa- i cautat să asigure pe un plan E'galizat salariile preotilor re 
, dIn ţară, au, servit ,d.rept pri "movaţl1or, ~ată ba~ele. pe care se te timpurile de cea mai U("-! foarte larg desvoltarea vietii formati şi unitarieni cu ale 
., \:~rlllare a l~eologJel ~~ ca- poate .. consohda .SO.I~d~f1,tatea .t.UIU-

1

' plină libertate, principiul că I traditionale a mino.ritătilor celor catolici prin inscrierea 
" e~ză orgamsmul pohtlC u- rOr fulor, ac:steJ tar~, lată mlJIoa- hluzitor al politicii române- !in toate domeniile. sumelor necesare în bugetul 
:"ern~lat spre a pune capăt cer cele graţIe caror acţiunea Frontu., şti fiind în această material I D. millistru pC'utru minori Statului. S'au rezolvat toate 

",f dintre partidele de altă JIUi Re~a~t~rii ~alionale poate prin legalitatea de drepturi pen~ I tii ti a arătat apoi toate înle~J difel'endele dintre biserica 
, . de rădaclll! solide. ItIU toti cetătenii tării. .I~nlirile făcute minoriUitiIol' jromano-catolică şi Statul ro 
:\tă luare de contact cu mas- Lozinca pe care trebue s'o tlr-I Venind la regimul inaugtl- j din Homânia dela 1938 până /mân. ", , 
y8pulare, dă conducătorilor meze toti, ca un imperativ al vre- rat după Constituţia din FE' I azi, pentru a strânge Şi mai In domeniul şcolar li s'a 
~,s~ cunOască mai de aproa- murilar, este cuprinsă in mod dar bruarie 1938 d. Ministru sil_1 mult colaborarea ac('s(01'a cu I asigurat minorităţilor cea 
,'\Olle şi n~zuinţele mulţimii, in cuvîntele rostite mai de mult d·~ viu Dra.gomir a arătat că gu :POPllla. tia majoritară in ca-.lmai deplină libertate in ma~ 
,.Ite p~surlJe celor multi şi M. S. Regele: vel'nul român a căutat să II drul statului român. ,teria de învătământ. Statul 

o. ,Jnăsu.n pentru indreptarea "Azi se ridică o Românie renă- clarifice definitiv situatia I Hezumam mai jos câteva !român a inscris in . bugetul 
r neajunsuri pe cari Centrul scută pe care toti sunt datori s'o minol'itătilor din România: din 1'€'alizările mai impol'-I său sume importante pentru 
'cunoaşte in mod amănull~it. inlăreasră printr'un desăYârşit şi în cadrul noului regim con-' tante. . jsubvenţionarea şcoalelor par 
~ aducerea]a indeplinire dezinteresat patriotism". stituţional. In acest scop s'a! Prin Încadl'area în "Fron- jticular~ minol'itaz:,e;. s'!l legi

~il care .a dus ~a infiintarea Inlăturând ol'Îce pre6lcupare re- f ... lcătuit ]a 1 August 1938 un !tul Renaşterii Nationale" mi ;1erat lIbertatea pal'mţllor de 
~ ~r~an\sll1 p.~lltic unic, tre- feritoare la interese .persOlHll'~' Jurnal al C. ollsiliului de Mi-! norHatile ,şi-au e. xercitat drep l' a alege ~~~a~a vIa ~il:re s!i ~n~ 
, °h lllem bJ'll , cum a spus "Frontul Renaşterii Nationale" va niştri care reglementează a-I turile ]01' politice fără nici o veţe COPlII fara ,meI o )mIX~ 
~nttea din Târgu·Jiu, d. ~- reuşi s~ creeze o atmosferă prieI-1 ccastă problemă spre satis- i stânjenire. trimetând repre- tiunea autoritătilor şcolare; 

, e,tl'e Georgescu, sli Iacă ~O'lnică de infrăţire, almosf.cră pe ('a- faeţia deplină şi.a minoriiă- ~zentantii lor în parlamentul 1: s'at~ Infiintat .n0ui şcol~n:i
I }rm faptele lor că merită. re toată românimea vrea s'o vadă tilor şi a populatiei minori-' t<11'ii. " norltare partIculare ŞI tle 

:~~~eŞi stima tuturor oameni l'înfă~tUită" Închegată" zid trainic tare. - . i Prin ';!l0(~ificarea .legii. pe~~ ,Sta~. d~ t?ate g~adele şi cate-
,j' _. memt să lRfrunte Orlce eventual!- "Pentru Româma a. tru dobandlrea nat1011ahtătu Igorllle, s au aSIgurat cotele 
. pentru a,'utul colectivită\ii, ;tate. spus d. ministru Dragomir I s'a dat din n9U posibilitate 1, (CoDtiDuar~ In pAg. TI-a) 
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Informatiuni 
I'i!GN'I'UL DE VES~ 

1 Ceo.5ul ai'dtos 
i - Cum fndrăwl'şti să. IIpui dc 
: I:,'I'S/ CC'us de tinicl1ea, cfi C fini/os? 

Duminecă, 5 Mai 19'0 

Ravagiile DJalariei 
E.r1lOrllll dt' /lin elin l"'!f1al'ia a piirul, I'('-i tirl'fJl, ml/1wi 1;i1.()(/O - ~[ ('sic, (/n~ 1111 (//'{iWlor mare 

Isbu(,ll i n:a lI1alal'iei. carc a rau- ~ul'\l1 rcmediu dicnce, ('hinin; C.hest 
zat moartea ullui orilel' ~i a 3- imcdiat pus la di:;pozi\ia bo" 'l~ I 
lins tot echi,pajul lui "Trefusis" lor, tinâlHlu-sc seama de rCi';'~ 'Irie 
plecat dela Dakar (Africa Occiden- u:'\de Comisiunei Paludi~lnul~' .:~ ~ 
talii franceză) la Porth, dovedeşte, cictăţii Na\iunÎ.lol' ('are Prt, "rrte 
lndi odată c:h dc (\e7.al'mat c~lc pentru tmtamenlul mabriei o, ;ă 

,'ăl1las cu ,)tri. in urnw exportuilli r!l;11/"I" "in 1111[/<11' fu/,l dl' ~lO.(lI)O şi UIlU mic! 

(lPH!'li In'cu/. />('11 I/'[I scâdtTCi,J 1'(111- ('hin/a!,· III (III/It !J(,l'cedt'/Il. l~lli Ca o seratCi 
tilalit/(l SllOrHl preturi/oI' o{l'lll ill, ~~,'hilH" sI/mII f>~,lIilli jll'lIlm rtlllll-I famjlJara 
srl1;111/I o rOl1lfJ"IlSll/:C colJtpli'dt1., . I 'r" ..1['('1'/ Il'/ "-'.'I"} i, 

1 ă -, " . l' : {oll'a IlII J01/(1 S u ". -
/lIre cump rw 01'11 Innu III 1111!lW'" , • ' Imaginati-vă, dullue. ('!'lt'pnjul Ullui vas Împotriva \i'm(a, de un gl'am pană la un gr.ltt~tă 

Germania oClllJd primul/oI'. In, ml/. /11'115;0 COIJlI)(//,o/IV 

anul elin lI/'lIl1l, (ia/llall;a a 1'11111-' /11 Ilyu ill (l/wl 1938. 
!'tI '/.8.1 mil·lee ghinion am avut! Am n!1ui 1};lIudisIllUlui, dacă se Ill'gli-· centign1l11c {!e chinină pr zi,: ;'lI d 

i :--pus domnului mititel ~i jt>ază tratarea sislt.'matiră ('u chin i,-' de 5-7 zile, iar pentru a pttr ~ til 
't:hel de colo, (,~l stăp[\ua ca-' nil a cchipajului. : boala - În timp\1I sezonului M 'NIl 
I sei e O gâsn\ ::,i mai târziu In ciHeya triburi arrieane prul1-;- o doză zilnică de () fl;r~n;, ;llt 

t 
A(bnc indurerati aducem la: cunoştinta rudelor, pl'Î!'lt'llilol' 

şi cunoscu\ilOl' că mult iubitul nOstl'U tată, bunic, !'trăbulIic 

şi văI' 

IOSIF MOLDOV AN 
INSP((JOII S(OlJlD IN PfNSlf 

fosi dil'l'("(or al şcoalei confesionalc ori. rO/l1. din .irad, 
preşcdil1le (Il Reuniu1lii lllp(iti'ilorilo/' ,'omâlli o'r/. din 

.1/'IHla/I1Î 

fost /H'fşcdiJllr fi! F,O,H.·.\/'!ul 
Prcşedi11te a/ BdnC'ii pnpol'alc "Silim ]{a/'ef' 

şi-,! dat sufletul în Mâinile Domnului, in ziua de 28 Aprilie 
1\)10, dimineata la ora 8, în al 77-lea an al vielil il11părtă~it 

fiind cu sf:lntă Taină a Cl1tnlnecăturii. 

InmOrll),\ntarca a avut loc :\farti, :m Aprilie lHIO, Ol'a :1 cI. lll. 
dela locuinta din str, MCli,anu 1"0. 1G (easa Bis. orl. rom.) În 
grădina familiară din cimitirul Etc1'IIilall'a. 

Cornc/'(I /.. Tacob n . .1/01(/01'(111, Ik,lHlS MoldoPtlI1, SIIIIIIl Mo/-
dlll>U!t 

fiică şi fii 
Zoc Til'chi 11. Iuco/', Malo/' ElJyl'/l Ti/iehi, CHillS Il/cob, SO/'fll 

Jlold(l/lan. Ma/'ill .un/dOPUl!, Jllh,Ii/<l .Uo/t/opan, /.I/rira 
Mnldopall. lJor!rI-.Uc.l'CIlldru Tillehi 

nepot i, l1ep0:1tc şi slr[\ll('pot 
D/'. /'([;:(11' Iacob, SI/l/ia Mo/dP1'o/l n. (;WIi'Il, l,/I("il! Jlo/dnvlIl1 Il. 

Popou/ri 
ginere şi nurori 

IU!i(/Il11 M()ldo!'CIll, .\fari" \'aIlClI n. Mo/dollall 

. am aflat ca -e ~o\ul ei! I cii tno~tcnesc această boală r::ll'e : cenligramc de chinină. In ra~ :', zil 
- ~i Ce v'a n1spullS tata'? lIu-i păI'ăsc~tc in tot cursul vic\ii; său publicat in 1ll:l.."I, aceiaş C' :1;ltl 

I Ca restaurant 101', daI' in regiunilc undt, mahwill ;Si,une a Paludismului ::terenl'; ~~e 
I . nu e endemică, un singur purIălot;.: la pagina l:m faptul că dintre :" zil 

- noy l!oW! OI/ii, dor să IlU fIe l' fi t' 'ntl'l 11 [' , . ., . 'de parazit ajunge pentru a cont.)- I ( lram ... 11 c,e " l< li( IC<" Cu,: ',I\a 
l/Iel [Jl't'(t InOI IlIel prca larr! 1 w' - • 1 I • l' ! mina toală lume;1. Faptul de p!' i ('Cupa _1I\('~ pr'l~ll.L oc ,111 ,pra' 'ile 

Va 11111 rog. : ,.TI'l'fllSis" s'a int:Împlat şi IW o: cu]'enta. dlI1 pI'lclna ef1cacll~!i, " zi! 
I - J)upii acea tIIl şnillil VIcnc.,: insulă din sudul Pacifirului, m:în- le clinice, a loxicitil\ii sale jr 
i cu re si! IItI fie /li ci prca su/lllre, (It,;,\ că nu cra infectat,'i de palu- pc nule, ni( şi cunoştilllci ali".,l!a 
! nici prea gros! rI is 111 .. \cl'Hstă insulă se "fin depal'- răsp:indiJe a înlrehl1 inU\rii sai, le 
i - Du mă rog. It" dt' orice foral' de contagiulH", i\u s'a mai văzut un aw; ţ zil 

- Ltillyd :jIU/eli, sd-mi adllc( s(/- I'd' "\ fl'lll';:i '.1 la' t de serios Ş'l se pr.'''_'.' ca un vapor so 1 ancorat III llllJ Ou" .nea 
,Iald de /apil/ci, elar o/elul să nu ('111 Un'anului. că boala a fost introdusă in ' 
fie niri pr,'a (lerU, dar nici prell in I ' dai' nu s{' ştia cum iVI 
1 l iti 1 'llltr" a eomenlOra so~lr('a UliUl I . G I 

' (1/ e . 1 '/. compalriot care t!'('bui'a să se in- '1 Dănut'lil(' dizlll'ii Hsupra n 
: - Da! St'obl/o(//'c/r cum (0/'1 I ' . I r w l 
. sli fit', ascu/ile la vârf ori rol un- 'sla!eze Pl' insula, şi. rart'11 el:a ali V('llIl, si sc ~ (.0\'('( I ca (' (' et'l~ 

I oplsPl'czcct'!ca co OLlIst a ), sa 01'- temeLate. cacI {'ompatriolul, • ji/e? I I ' ,g:'Jlizat o s('rhan'. FestiviU'i\ile au fusrse primit cu al;îta solrmt 
iBJnefacere Itlurat mai mult{' zile şi nou sosilul 'a adus I{Tihila boaHi drpe r' 

. ... I ca şi ceilalti şajllt'spl'e7.c('e <llbi S(', , 
! - MI-a spus scnltol'ul X. că el " I I - 1 ~; de Aur. Tantarul palurli'i. 
, , . ,amLlZ<lI'<I rrgeştc, (ill' (lIjl;! o lI11;~,! 
','Humat alunci lJoate să s('ne, c<lnd". 1" f - .' nrl~t 1) ']11 0 '1]'-' '1 [',"Ie'llt ]·t",I" lrelspn'zl'('c (mlrc ('1 ll!',! cllj)l'In',· " ,(' '''.,' , 
: ,iseu!tă I'arlio... ~i (ll' ~\(T('S(' d!' fdlră jl:llu rliei'i; Sin l gurfllld propagare bo:r!t'i 1.211, 
: - Ce h:nl'f<lcl.:rc ar fi pentru 

'ollll'nire, dacii toate posturile d!' QQQQKilI'i~"~~.,(Xj~~J~~Q4OI~~~IQ4i~~eo.;~IiKt~~~~~~~w~tfr 
11'~ldio ar dl'{'bra grcYă! 
I Convorbire SIR ROBERT VANSITYART 
"
i 

- Am auzit că ai fost la 
Homa. 

Da, 

o sc()lld biograf'că de 
JOHN i=ISH 

::>i l-ai văzut pe Papă? Si,. Hol'f'rl "amil/urt e nascul Illnl dr'(/.w'I1H'W'(/ /lI/de III ro,' 10 
:t\u, fu :>.5 II/Ilie 1881 şi detine pos{ul im ta dl'/u ;\'ţ}tJll, co/'(' (/ slli!'i],; 
J\'enorodtllle! A vizita por/aill de şef consilier dlplomar,e' 1'11/(>/','(1" În .I1t'di{('/'IlIl(I in!-

Homa ffll'fl a vedra pe Pap[\ : al efibillcllliui lll'l~an,ic. 1:'1 (l/Wll:C/J- nl:/,()illilli spa/liol, 
t> ea ~i a vizita Neapole Hinl :: fi l'rr]lo{//'Icle p1'f/nllt' la ll111llSlc- DiJ!lolnu/ia ('.<;11' la r1âl1s1l1 

!lll 

lnl Oaspeţi s1răini în 
RODlânia 

a In uri , .• ' /'III tic l'l:le/'llt! din t(JulI' piir/ de 111- ricră (liclIs(/ din d/'lIyosll' Jlt'~:- ilel 
mii jlcntru 1/:/11 Lordul"i lIa/:[I/.r. ('rusia ac/ivitalr, c('ici el t'sll' 

lnterpretiire ! minls/l'1It' de cHaM, şi prnil'll' 'co- plut inrlepl'lldt'nl '(/il1 IJWld ,; Îa 

, rn seriitor englez, d, Cris yc trcLllC să vadă în tara, - Cilesc aCl/m o carle, care 1)(1' kgÎi ,ucestuill, dal' financiar. Familia I'l1f, 

topher Buckley, a fflCUt o noastră, vom fi totdeauna il.I/'I'(~ .0 mare inllucnlă rISllp/'. cd-;. l:~lIi gân(Jesc ră nH'l'itcl.m~li mI/li esle foarle IJO!}iI/â, posl'dâllll 
prelungită plimbare in afa- bucuroşi skl primim. Vom fi 11'11 /Cl1'1 nooslre! '''''C(.fl acesl ,post .pe ca/'e II Iildep/!- se moşii in /wl'({111 ]{rl1i-ulul 

rii de Capitala ţ~l}'ii, în pro- bucuroşi să constatăm c,'l I - O rarle de huralt? : Jlcşlr cu mareslrll'. lui 5;ir 'lo/Jcl'l a dcccâul de (:' II 
vinciile româneşti din Ve- musafirii noştri, din orice ţa '~~~~Q~gQ~Q~gg \ Si,. Uob/'rt ş~'-~ Încl'p1l1 ('arirm. Wsundu-i SO.OOO de lire. ~ 
chiuI Regat, ca şi în acelea ' ră ar veni, nu se mulţumesc C t" · · U A d' .1 (~!I (lluş(li la mlnlSlerll1 de c.r/l'l'Ill' Cei ce (1[1 or(uia si/-i port 1," 
unite cu Patria-Mumă, după I sil. se informeze asupra Ro- e 1tl ŞI raspan lţ11' in 190'2 şi a servit pe rund ILI Pa- conslLl/ii r(le 101111 lipsi/ de; $~ 
rcizboi:ll m~nclia1. I~presi.ile ;mâI~it'i, in marile ,restauran- f O Jid U l' rrs (1YU,'I), Tel1emn (19117), Cairo f(1/e, Ş,i .nici 111/ dol'cş/i' SI! 1, j 
ace,stu i ~ălat?r, vel~lt de de~ i:e. ŞI ,în. caf~l~ele dm ~uc.ure:" r n u e es 'I'(WO!J), ,<'i/ockJwlm {191S) 'şi Paris il11pr'{'sie fll'oiw/Ji/c1, 
pal te, ŞI cal e.' de~Hg~r, cu ~tl. S~tlsfacya noasti el. ~a fl , ,(1!119). :\ fosl llumit consilier În I F:sle de înăI/ime nlr"I,lci(, ~., 
noaşte trucurIle uneI propa- j cu atat mal mare, cu cat a- I 19

9
0 j ~'" J ", 

gande mincinoase, şi tenden- !ceşti oaspeţi vor căuta să ~QQQQQQQQQQ (ImI '. J falu /lIne, dese/wM, b~fblt'r' 
ţioase, care a fost purtată îm Irneal'g~l pe firul realităţilor A fost st'crelar par/lCular prln- 'ingrijire, şi 6C imhr{Jeă elef' 

potriva. i~tereselor ~om~~ici \nationale, în a?âncim_e, ~ la- Asupra D'S.I... ri~:/I ~ll J.~:'dt/I'li Ctl1:Z()ll in ~9'2U-.1Arl! .şi uIteinciinări decru 
sunt dmtJ e cele mal eehfIca- ,sate, unde se pastI.'eaza m-I I ă'I D' 19_,,~. In 19!B al ci-itI! H'JldrtHll şll /Ho/ia A RC/'is elffellll !lolu: 
t ' D C '·t h' B kl It, ă 't ' tI'" . a ucr fi or vs, ŞI a preocupă-. . ' 1, '. ., oaI e. . rlS op el uc ey, 1 1 eag comoal a 1 ecu u U1 ., D b' v d j In 1U}9 - al li-lUI HIl/Jlsny Mac-l . .. , It iesr d' 
a cunoscut viata satelor "0- l' nostru "i unde este antrepo ,rilor VS, se pu hca a esea in ce· I d ' I IIl'I Sllrl ŞI mal mI! e Il , 

, .. I 1201\l\fl' . . t d' 1 ,o ne/Ici.. • d t t ~f) 1" " mâneşti, şi viata de vatră a' zitul energiei nationale care C ,~zl~re ŞI ~eYIs ~ In "mea " '. i Irll. VIla III aces ca ,r 1 ,U 

ţăranului român, din regiu- ne îng[lduie să privim cu in-, intreaga articole ŞI notIţe care ~~ In 1!129 (/ fost I1l1nul .st~/Js('crelur I jucatii la mijlocul IlIi, ' 
ni pe care calomnia l'evizio- credere viitorul. sunt a~solut neces~re, Da~1i dor.lt l de si al pemwl1cnf la tn l l1lslcrul de 14[1.39. , 

nistă le înfătişează d~ altă In ultimii dOi ani, de când sA ~veţl acest: artIcole. ŞI. n~ll~e exterlle. 1 J~ fosl d!'(ISClIH'IlC(( r!lg~f ~ 
esentă etnică dec~t o A a Sl b . 1 .. C t't preţIOase, ca ŞI personalităţiLe ŞI 1Il ' : . '" " , , a r mane l I reglmu nouu ons 1 u- . .." . w ,. Actlvilatea sa dlploma/lcă Ilu s'{f s/uflll'Î 10 fliciHllire(1 {lfmuI5: 
scă. A cunoscut vorbirea sin tii şi sub sceptrul Inţeleptu- stltuţllle dm strAmatate ŞI dIn ca- , ".. ',. .., . I 

-. . -. '1 1 fă" d" marg'mi In patrIe: de exemplu a -rci de ant gI01'IOŞI fr1mu eera ŞI categorlc,a a acesteI ,lui nostru Hege, satele au pi a a ~ rn noastre, a resa~I-"ă ŞI, " ',' - , ' • . 

ţăr~nimi, ~al'~ ştie că de ve,a I fost repuse pe făga.o;;ul lor nvs. agentiei f(JS1~ Irlmes la eon{erlllla, l!Iullă 111 Il~C de s~cc:s .(,([I'e. al'(' co , 
cun a alcatUIt "o româm- de evoluţie normală, ţara "SERVICIUL GAZE'l'ELOR" 193:1 la Stresa. !!'f(I/a l'l'ţjlllel \ le/ono,' (JpOl. 
me" în ţinuturi care au fost I prezi.ntă un aspect cu atât EI (( uiziial pe d. Hitler In lU'Jli colaborat la scena";ul H/wi • ' 
totdeauna româneşti, împo-' mai ordonat, şi mai real, cu Dire.ctori: Aurel, M. Alieu şi Em. şi i-a I)~/'hil În limba germanii.. .,1, vÎa/a Lordului Kilc11enrr, 
triva tutur.or formulelor po- I cât, iUbirea şi devotamentul ~amOlIă, BucureştI r., str. Sf, Constan ' , . , 
litice cal'e au voit să le des-1ţărănimii noastre faţă de I tin 24, tel 3.16.15, care vă dă cu 
nationalizeze. ·Inegele nostru sunt mai ne- iplăcere orice lămurire suplimenta-

. ,Dec~aratiile oa~pelui brit~- mijloci~ ,exprimate şi mai !rA şi vă ,face - la oerere - şipro 
mc, facute I după căIătol'la ,necondIţIOnate. Ibe gratultel 
prin ţară, spulberă toată ~~~~~~g8Q~ggg~gg 

minc,iuna Şi toată farsa ace- ProbJema mlno,.,tă/JJor în discutIa 
Iora care au in,tâl'ziat să re- parlamentului român 
cunoască o mIlenară stare (U d' 1 ) 
d f t 11.[' • rmare In pag. -a e ap . ",\ am ,convIns, spU-, . \ 
ne d. Buck~~y, . din .. cele vă- respective in bugetele comu-1 şi social, asigul'ânctu-li-se o 
zute, cu ?Chll proprll, la 61'&- Jiale pentru întretinerea situaţie prosperă in cadrul 
şe ŞI mal ales la. sate, că Ro- şc:oalelol' minoritare şi li Statului român, 
mâ~ia repl'ezint~ ~!ci, ~n R~- s'au satisfăcut în general o I In conditiile neestea era 
SărIt, o veche .. clvIhzaţIe, plI- serie întreagă dtl doleanţe în 1 firesc dece .ca minorităţile 
nă d.e g~nerozl~ate. ŞI .d? lI- legătură cu invăţământuL din România să. se onentezc 
man~tarlsm. Vom fI ferICIt să In afară de acestea s'au fă ,cMre o colaborare sinceră şi 
expnm . i~1 ,cartea mea .refle- rut minol'itarilor tot felul de jlealăcu popUlaţia majorita. 

_ x?-l c~ht~~llor sufleteştI, no- in,lesntr, df' ordin econontic 1 ră şi ~ll gu v~nul t~rii şi să 
bl~e ,ŞI ~v~,ntate ale poporu-I. CloitOrl. peDtrll dOIHAI II s.e sohdarlZeZQ e,u mteresele 
lUI lOman , • \ Statului român. Această 

Asemenea oaspeti care Moskovltz. Arad I strânsă colaborare ~i solida-
ştiu să vadă, ~i mai al'llS ştiu este cea_III 8ft1nl_ Iritate este o r~a1itate pe care 

CU •• 1 -'tlll. Ifttra,ri.. Frat'''. KLUG •• 1..... 1 d, tninistrupentru minori-
................. ,. Fer4I" .... 17 I tăU s'a declarat satisfăcut 

fabrici proprie -- T.lefoD Arad, 14.36 _ Arsdul-nou 00-22, să O constate mai ales in &-
.... ----.;;......;...___________ ţ. Iceste tfmpuri'. 

---------._--

Scena dintrJuD. lunt englez văzută 
u .... 

diD. 



DumÎnenl, 5 Mai 1940 FRONTUL DE VES., 

A V 1 Z Sllllitro de mI!-IC A R T 1 
,)I>tura Politiei , Municipiului I ordine d~la 1201- şi pâni1 la ulli- =:.:..:! S'~D""-i ;! ,p E N T R U 
'l~ aduce la Cl1l1oş tm\a, tUIII!"?r !mul n~mar" , ' u.e. --
'rietarilor de autoYt'hlrule dIn ,In zIua de 7 ~I<1l 1!l1O, orele, 8 dl- de mIIăr. l' SOL DAT 1 
,~ li jude\ul Arad, că in 7.ilcl~ I mmcata" se vor pn'I.I'llla a~ela, e:l-
,:fi rixate ÎII progl'amul de mal I re nu s au putut prezenta 111 Zilele Referitor la desconcentră I 
'"clie prezenti CII Ill'lşinele la de mai sus, pentru cazuri de fortă riie cultivatorilor de ~fecH~ Toală iarna, iniţiative particUI«-1 prinde să lucreze mai mult cu 
~~ă Chestură pentru reeensă-\ majoră, bine justificate, de zahăr în urma ordinului I ră, alături de grija au/ori/ătilor, cu mintea, având elemente su'iciente 

,II după cum urmează: 1 Pentru toate categoriile de ma- Marelui Stat Major, toţi cul- 1, un enluziasm iâ~ur, ne~lInOsellt pâ şi obişnuinta de amm s'ar con li
iO ziua de 2 Mai HHO, ora 8 di- ; şi ni care la această dată se găsesc I tivatorii cari au primit în- I I1ă (lCU~, CI trl'/Ili În ,aJutorul con-l llIla şi după Întoarcerea aCaMl. Ni-

1,c 'e'Jla m~'şint'le ('u l1umel'ilc de '1,'('chizi1ionate, proprietarii, sunt 0- tre timp online de chema- 'Ic('niratllor şi al tamlln/or lor CII '1 { 't / t • v{ 
e , , , "' , , f ' , , PC' III In c el' ual ar creşle In pa ll-
',lf1-300, I bl'gaţl a se pn'zenta cu foaia dr I'e, sunt chelnaţi ca, să se 1101 elul de alrmente şr lucrllr/ de '." 

~,!iua de :3 Mai UJ.tO, Ma 8 di- circulatie, ", prezinte cu ele neîntârziat, Îmhr~l~c'iml11te, ", ra de JOS ,ne,lnchrpWl de ~u/1. 
':~;lta maşine\e ('u Ilulllerile de I Pen,tru ~:Ie scoase, dll1. Circulatie, în biroul fabricei de zahăr, Spiritul de ,solld(mtale ş~ ~rago- Dar o blbllo/eeă ,CII cărt,1 f('Jurlte 
~e 30!-tîOO, i pl-opnetaru sunt obligati a aduce spre a-i putea elibera adeve- sle de carc s a dat dOlla,da In a- penlru loale trebwnlcle ŞI gradele 

"ziua de 4 Mai lD10, oJ'r[e 8 di- adeyrrillla în acest scop" rinta necesară. 1 ceastă adevăratl1 campanie de mIm (le c!ll/llră ale cOllcl'nfratilor, la in 
e ,I!.a ma~inelc Cll flmnerile de Totodată se mai aduce la euno- Această adeverintă urmea- că, întelegerea pro/Jlrmelor ce fră- .dc'mâna tll/llror ar insemna o 

ştinlă că toti aceia ce posNIă vre- v' 'v v mânlă epoca noaslrll, esle mai prc!, , 
, 'i\C drla (;m-~lOO, d" ,. l' '1' h' d' ză sa fIe VIzata de catre, I ~ll~ dori' I d' Imensă chr/tura/(1 penlru Sfat. Da-un or 111 ue rec lIZllle "ee 1, In 'v' v 1" ,> c ce 0/1 a, ' , • " , 

': ziua de 5 Mai l~HO, orele S di unul mm" le va prezent,a comiSill'jl Pl'lmal'la Comunal a sau Pos Bune şi folosi/oare darurile f(l. I cii ,fnsa 111 medie, 'Ircore locmlor 
',lla, maşinele cu numerile de nei. tul de .r andarmi, a fiecărei cille până acum, ele rămdn 1nsd fiI' delmi o carle penlru acest scop, 
1e dl'la POl-1200, Se atrage aten\iullea că aeei ce comune, pe baza căreia regi- incomplecie. I mi/Ioane de erlrli ar putea fi slrdn 
,ziua de {j ~hli HHO, orele 8 nu VOI' prezellia aUlo"ehiculele, pe mentul 'respectiv va elibera 1 TmplIriie hriilllfr şi lJiJ1C erhl-I se .şi distribuite regimente/OI' şi 

liingă că i Se va riAiea foaia de f ' d d t 1 paie, inchid În ele fnsă lin sliflel' fliră nici o greutale, ar putea fl 
,neata, maşinele cu llumCI'j)e de , 1', l' 1'" oala e esconcen rare. I IV' VII '. 1, 1" '1 l' d' eJrcu atle, I se va ap Ica ŞI I'Igo- , '. '" ce SI' s 1(1 c sa ajunga a umma, i lI11p 1111 el o ne!Joe te prim or In_ 

riie Legii de Rechiziţii, AgrlcultorJl can inca n'au J/lljorilalea soldoti/or sunl oa- i Dăruiti deci, predâlld la sediul ~~~w~~~w 

GHET E ~ 
PANTOFI ~I 

SANDALE I 
8sortiment bogat, i 
in calitate şi in ' 

urei larl rival 

fra Iii APDonui ~ 
IRAD, ~ 

vis-Ii-vis de Primărie fj 
rmmmiZiil'iMmmmlOO:~ 

Pardesiu, 
tailleur, 

cample 
din stofe şi mătăsuri 
moderne,8sortiment 
bogat la 

L. 60ldslein 
ArGd, Sir. UrlUaRa 2-4 

IOAN (ODUI:4 - preUnsnl zlarlse -
lUI este angajatul nostru, deci în numele prezentu
lai ziar n'are dreptul de a angaja reclame, sau a 
illcasa bam. 

Persoanele, la care s'ar prezenta acest individ 
ÎI Dumele nostru, sunt rugate a-I preda politiei. 

semnat contractele, sunt che I mi'ţli s,im?~i, dela sya~ sali din lâr- ~ (;iir::i!or Nullamlle în capitalele de 
mati a subscrie contractele gUrI, IIPSIII de tnvatalllră, dar CII ,judel sali 1(1 comandamen(ulu ge~ 
cel mai târziu până la 5lmi~le "!!I~rd"n(::~'oare,,, cu ,ochii a-l' l1('ra[ din Bllcllresli Sir Col)(ll~l'-
'!\[ , 191.0 î -" ,gen, ,.11'10 a a Gceş lQ n ali avu , ' ' 
• al "l, nsarcmaţllor no- ""/'/ I v â d ,. I i SCII NI' 41 rărţi colectii de rt'l'i-

, , , pOSI JI : (/ ea Sa se fi n e(/scu a l' "' , , 
ştrJ dm comunele respectIve 1 dl'S!Jol/(Irt'a minliî lor, nici rtlnd 1 sic, broşuri, 
sau in biroul fabricei de za- 'timpul le-ar fi Îngăduit, In răga-1 Lllmina fn/r/i'gerii din sufleldt 
hăr, spre a se bucura de des- ::11/ pr care pregăt)ri'a milifarfi şi simple alc osiaşilor noştri va arde 
concentrare l't'(I/t('a dr/o holar îl lasă, soldatii I fi Y ă ' 1 v r ( i r 

• 01: pu/ea rău/a În cărli pus(' la Îrz-! Cll acul' ŞI llIpa n oarce~e(/ o. 
Fabrica de Zahăr Arad dl'mrină o alinare a dorului de NI-Ila vairă, dar ea [re/mi' mal în/dl 

~~'Uji"~~~~Q sel, lin gând Imn, un sfaf. S'ar de- aprinsei. - ., - .... 

Grecia iSi Intinde I!"."~~~~~~'~~~~~~ 
cultura tutunulul-' OJandd verl1abJlă pt. taJl1eur.url.. t.J 

pelerlne şi trencfjoal-uri ,~ 

f{f pentru dame, copii şi bărbaţi! ~Â Consiliul Suprem pentru cuII ura 
tutunului a decis mărirea slIprafe
tii plantate cu tutun cu încă U;70 
hectare, îndeosebi în regiunile dela 

I Kathel'ini şi Ptoll'mais, Acest fapt 
Imerită o atenţie deosehită deoa
I reee incă acum dtna luni Gre
I eia manifesta griji mari din cauza 
I dificultătilOl' în 'exportul' de tulun, 

~ C e J ema 1 nou J ~J 
['4 Fete de mese colorate din in cural ~~ 
le GarnlturJ de Damasc· , g 
f4 S tot e dep e r d ele tJ 
It Noutătl In fIre de ldnd .~ 

.. _ •••••••••••••••••• _. ____ I Atunci s'a evidentiat că chiar şi 
1 eumpărălurile sporite ale St:.itclor 

e TIMISOARA ((NIDllLllllNll S.li.D.:) 
E'f Palatul Weisz t'J 
~~~~;ob;I~~~~~q;;iI~~~!~~b;ii» Cnitc ale Americei nu erau În sta-

Prietenia română-ilaliană 
reaflrmată 10 expo:Jlia 

dela Mi1ano 

rl' să compenseze lipsa ('t'I'maniei 
în comertul străin aL Greciei, Dela 
,-estabilirea h'aficului de bunuri În 
tre Germania şi Grecia săptămâ

nii din urmă, îngrijorăl'i pe moti
\'tII desfaeerii tutunului grec sunt 
lipsite de obiect, 'Partidparea ţării noagtl'e C. Giurescu a tinut, ,~ă cin-

Ila expozitia dela Milano, 'slească şi să amplIfIce scm-
~ treIme subliniată cu deosebi i nificaţia participării Flrii 

, ta saHsfacţie. ',noastre la expozitia dela l\1i-
(IPO"OI lIe mlSlnl , Leg[tturile de strfmsă prie! l~no. Dac~ - d,il~CO~O de ~a-

IU!rl(ole f!ermaRf I tenie dintre 1ta~ia Şi, tara 'l~tatea ,strIct ~fH'l~laa .ll,~= 
v • " ' ,noastr'-l - se SUC - îŞi au tmsulm sol lornan pc P,I 

DUpc1ce maşlmle agrIcole ale ln- ,<. ;:, .' , 'y • 

d t ' , I l' tememl 111 adnnellnea vea- mantul Itahel,cOnSHlel'am ŞI 
us rlCI germane au recu In re- , • ., , v " , 

VIStă pe iârgurile de Leipzig, Vic- cUl'Ilor. a;olo unde ob,aJ'şlll,e valoarea pet'Sonahtatll, de 
na şi Praga, târglll'ile sud-estice (',el?I' ~oua popoare se ldentl~ 'E'meric istoric a d-Iui Const. 
propriu zise, an/lme acel Închis (1- fiCat' ~Est~. aşadar, UU

j 
tnUmal c. Giure5;eu - df'prinsprin 

B 1 '/ . o 8 ransa c.ooperal"e n re ce- ,', , ,.' 
cum la e grad, ŞI ce e ce urnU'Q-, d ~ ţ' , , . . d dISCIplIna stl'ucturn sale In-

Y v f' d h' • 't'l 1 flC oua na,IUlU, CI ŞI O In es 
=a sa le esc Ise rn ca eva ZI e a t' 't'b'!V r 't t ti i 'lu'i telectuale să citească adeyă-'1 Zagreb şi Plovdiv oferă posibi/i- 1 ue 1 1 a, a llU a e eVI \ 'A ,_ ' , 

tăli noui penlru deSfacerea aceslor; ale acehllaş sânge", ~ ratele ,'8. ensun, in obarşllle e.1 

tari englezi invată meşteşugul marinarilor de război I IAd d d' d 1 t ] 1 .. 
~ produse indusiriale germane, In, ,~~ an. e('en~l, upa e- evo tI Il e popoare or, -,V, 

,~-~ItMi~~IHI~~~~W~~IKIoQQ~KM~~~~~~~~ I rândul ţărilor exporloioare de ma- ceml ŞI veac dupa veac, iiO- tTl:bui să incheiem, că VlZI-

Ofl - MlINll:TfftlJl Df INTfDNf şini agricole, Gumanla urma rI. li(~al'it~tea di~tll'e ,pol~orUl iro ta d-sale capătă în aceste 
J..ll 1'. ;, K K 1939 19'/ îi' 1'1 t Y man ŞI pOpOlU Ha lan "'-a" 'f" t' 'e dă---:-r t - - '.-t- d v Cu _,0 ndro ll

d
sa

na m~rdef('onSOlidat pozitiile. printr'o tllupurl o semlllica le ~i () \ DfoDagan SI n runlr. DO I lee Ilpa, America e, nor, oCI~pan, S ontană manifestare de sim utilitate exceptională. 
_ loluş! cu mult fnarn/ea MareI Brl- P, '_ v ~ sunt Dermlse ianie al doilea loc, In/re ţările im.IPat!e l:eclpl'?Ca, ~ntld'upata }~ ~tiltiI~tiltiI~tiI~. 

porfcl/oare de maşini agricole. aet,1U11l I?t'11lte ~ a a?ge v~ 
"1' "S l' l' ,. t [1 101'1 nOUl. unUl patl'nno.J1m ntrua preveni aplicarea sa~c- Aceleaşi rigori .se aplică şi pentru 

i i~r legiIol' în .vigoare, mi,niste- I constituiri cu ~aractcr politic, de 
• ~ interne aduce la cunoştln\ă I asociaţiuni sub 'Orice formă, gru
ţilri\'it acestora, singurele adu I puri, nuclee, etc" pentru. procesiu
li m~nifestări cu caracter pO-llli, pentru adunare de cotiza(ic, ca 

.. permise sunt acele al~ orga- I şi pentru orice altă activitate po
,ljJor Fwntului Renaşterii Na-llitică interzisă de legile in "\goare. 

Regleme»tarea 
publicatiilor străine 

,jce altă prop3g:mdă cu eal'<lC
i'llilic de orice fel şi sub ori
Irll\ă In afara Frontului Rena
: Na\ionale, .atrage rigorile le Polri~it h(j[ăririi consilIului de 
~tpu iniţiatorii şi parti,cjpan-' m 1n1şil'l de a se lua toale mă.'ult'i/e 
4r, nceeS(lJ'C pcntru piis/rarea i1Culrali-
....... Idtit ministerul de inferne aducr 
It InlMba,1 curltl. YO,· Iiu aUn6ştintă că .stlru inler::i.e jJu-
stllta. rOdIU. ,,'''''url . 

un une" • Ol) e ICu ocupa cu o b " f ' ' , 
sporul induslriei sovietice primlll \ de d m;u; 1 18Ublete~tl - ŞI a-
loc, In ,'aportllrile econom/('e ger- şa esti" (C ,o~a,~ , 
nwno-sopÎetice, furnizările de ma- EXPO:lt1a ,trl,enala,dala M~
şit!i agricole joc dl'ei un rol foarle lano, d:'! PI:ll~j ImeI ,~uten~l: 
de seamă, ce reaf!l'ITuu'l1 a. pl'letenH'! 

In anul i'onjunclllrei mondiale I staţOI'~ICC între cele doua 
19'!9 comerţul ('u maşini agricole matlllnI, 
g~rma~e, a particip,al la export ('u 1 ~nS:lş. Miaisterul Propagall 
9,,3 milIOane miircl. del NatIOnale, d, prof. Const.. 

Ati semnat 
bonuri Dt. 
Inzestrarea 
Armatei' 

DEUTSCHLANDI 
e marca neintrecutelor Bie I eLE r E ,~ tlLtxaNDDIJ 1 Mieatiile cu caraolCf'polemic de 

~ ~ K propagandtl a tărilor beligerlln/e. Toate MODELELE S9 :vAad cu 
li II .p n ' pretarl seDzaţlonal de EFTINE la 
UL'I;I.... lTri\ că, acesle pubj{eatumi $C cxped!aza It HAMMER SIGHISMUND si FIUL 

&,.~:P:~~~r.i:r~~:=iC:-4 ~ 1~; :~ră~:~~al;~ I~:r~~ :~~~b~~:~1 ~~1I~~~ ........ _1 .ARAD. lule,arelal aelell Jardillaild 27. _ Telefoa 18-47 
I~~~p~.~.,o ~ mij~~~ , " ~ _ ~l~~~~~~~_~_~. __ ._. ___ .~~ .. _ ...... _ ... __ .~ 



4 FBON"UL DE VEST T)·'~1inecă, 5 Mai 1940 ..., 

GINA STRAJERULU ,*p 
- CREDINTĂ ŞI l\IUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 
.Q.~NN~MiMI:liJ 

Sol i ati ner eli i fap'tle (rt:sllofştl 
E.r('t'/en/ci Sale D-/ui ],J/Jlis(/'ll ole s'riljcrllOr 

Teolil (;h, Sidorovici, Com:mdal1- din Soro(u 
Mardui 5 

tul S/ră.jii Ţlirii cu oca::ia pleedrii, S ,'" . '1 . . 
.'. .V'".','. I .traJl'/'ll centunel a gunnaz1u-

Ai răsărit pe culmi de veac istoric" 
Ca soarele în prag de primăvară 
Şi-ai dăruit căldura şi lumină 
Vlastarelor din prea iubita-Ţi tară. 

la Homa, ca sol al S/I al· 11/11/ I 10- 11 . I 1 'li t' 1 d I v ţ' • 
mdnc Înlru fâurirea marei Cr;l-. III oca In ~~s rla e )~e 1, v' 11: 

, d' T' . 1 t' i frunte Cll d-lllJ comandanţl-straJen 
ela e a lJlen'lul/ll .a 1I1. :." " , 

i Stolun (.ol1\şa ŞI Ion lUI', au bote-
. "--;::-

Cu DUlllllczeu ~i AHege!e. în minte, 
Cu viitorul tării m pJ'1vu'e, 
Ai dus solia tineretii sfinte 
Spl'e majestoasa Romei stl'~llucil'e. 

Pe drumul vechi t:.liat în Da('a st.âllr~l 
De mândl'e legiuni, după izvoade, 
Ai tras o brazdă nouă şi adân('ă, 
Legând pe veci latin€le noroade. 

! zat pe copiii Nicolae Marţencu şi 
I Barius Dimitriuc, ai cărOJ' părinţi I sunt cOl1eentra\i. 
I Taina botezului a fost ofil'htă 
i de pă!'Întrle Demidelchi, comun
i dant-străjer, răspunsurile au fost 
i dat!' de corul de străjeri. i La solemnitate au fost de fată 
! d·nir: prof. N. Cojocaru, ('oman
: dantui legiuniÎ de străjeri Soroca; 
i Constantin Neagu. dell'gatul slolu-

Suflarea Ta ca Creator Părlnte, 
A 'mbobocit toţi mugurii nădejdii 
Şi renăscute sufletele îmbracă 
Din harul Tău cereştele odăjdU. 

Un crez divin ai inflorit În inimi,. 
Din viul sfânt al bravului norod, 
Drept chezăşie-a Mrtrei N ăzuinţe: 

! Vlăstarul 
I afăr Voevod ••• 

Tău, 

111 pragul Reînoirii luminoase, 
:Măretele figuri voevodale, '? -.; Ilui, toţi străjerij ccnturiei 1 şi lll! Prin EI respiră 
Ne-au fulgerat din 

veacuri furtunoase 
Străbun îndemn pl'in 

graiul faptei tale. 

"lăstari crescuti din 
nobila tulpină, 

De bravi Cezari şi voe
vozi în zale, 

Se'ndreaptă'acum spl'e 
-a gloJ'iei lumină, 

In îmnuri vii şi'n mal' 
şuri triumfale.,. 

Călită'n crez, Româna 
Străjerime, 

Pe plaîul sfânt învioJ' 
at de rouă, 

Cu tine'n gând, a tă
rii tinel'ime 

I public foarte numeros. 
După botez, s'a fă('ut predarea 

c(')or doi copii, părinţilor. Cu oca
zia aceasta, străjerii şi comandan
ţii au oferit finilor 101' darul'Î în 
natură şi în bani. 

.\ceastă frumoasă laptă străjc

rească a' fost pl'imită cu deosebită 

dragoste de asistenţă, slujind ca 
pildă şi indemn de ajutorarea c('-
101' nevoiaşi. 

Tot în cadru străjeresc impresip
nant, stolul de străjeri al liceului 
"A. D. Xenopol", de sub directia 
d-Iui P. Procopie, a botezat copi
lul locuitorului sărac Petrencu, din 
Soroca, (hindu-i şi un ajutor de 
sărbători, În alimente şi bani. M. S. Regele Carol al Il-lea 

urii din plaiuri, 
Şi freamătă 

na rădăcinăj 
Sub ochiul Tău 

astru-al ÎndrumărU, 
Pe drumul sfânl 

glorii şi lumină. 

Insufletiti 
că şi Credinţă, 

Ca pe-un slăvit 
tol Te urmează, 

Străjerii toli
România Nouă 

Cu sufletu-t 
Te'mbrăţişează. 

S'avântă azi spre, C 
culmi de viată nouă,.. D_ TeofU (;6. ~JdCl(.ljcJ, um 

ILIE ANESIEA ComandantuJ Str/l'" Ţ/lrU 1 vreau "" sa fie salul .QCa Problema ridiclirii satului, tre-, din această pepinierd a neamului ItJ cea dinidi 
i l)[Ie scoasă din acel domeniu al! s'a pom pal şi se pompea::ă mereu! ÎlItre sale. Ca lin slrălucit Activitatea străjerească I teoriei ~i trecută in rei practic, N(~ll1al~ri.culturale. I,ndăI'~t însă nu sela! acestor lipsw'! a venit I 

I 
place sa flutu:-e ~.u vorbe. f1'[~mo(J- Illlm llltoarce IlImelll. Profesorul I Zi de zi ea sădeşte În sullelell 

dela liceul "Unirea" din FocşBnl se plam~1 de 1111IOIre a
v 

primei ,:e~ nu se mai gdndeşte la modest'l nerelului acea năzuintă deaY ,I;rn~ 
Sdmbiltă, 20 .1p/'" a. c. stolul li- de fizică şi ch imie, condusă de pro Ilule Soc/(l~e, dar pâna acum ,n~l şcoală a salului de unde « plecat, i dea şi de a da valoare prin pr' '/" 

etului de băe/i "Unirea" a fost m~ fe '1 V B V/ă . I d 'o I ne-am co orii de amvonul predlC'- pe care al' trebui să o ridice şi să '1 realizărilor in satul c(' le-a d;. Iuer 
SOd' u

l 
d' a bnescud' cel cu d CI' a.Clp 'lor sd arăIăm cum fi putem rea- o Înfrumuscteze, doctorul nu se i via/a :1 rl 

specfut de d. /Ilirescu, inspector in mo ee e su con llcerea - III . l' .'" '1 
"Straja Ţării", insolit fiind de d, Codrescu, şcoala de lir condusă de Iza. I Întoarce cu IUJf!rnile invd/ă/urii \!FI« 

prof, Beldle comand, cohortei Foc- profesorii N. Grigorescu, E, Costi- Ene~giile crea/o~re .p.orniti del'l sp~'e aşez~rile .,ru~ale unde bântuie Cum aş dori să fie satul~' .':~ 
şani. D-sa a fost primit de Înlreg nuc, C. Cocea şi "Ghilă ClJiriac, brazda, au fost mgllltde de oile ala/ea epldeml! ŞI untle 101 leacu- E iolă o intrebare pe care W ii 
corpul profesoral în fmnte cu d. soc. de propagandă cul/uralli, con- preocupări, iar situatiile frumoase riie ~ă?eş~i aU rămas, nădejdea din I punem cu to(ii comandan/ii ~ mai 
1. Diaconll, directorul liceului, p,'e- dusă de pl'tlfesorul, D. 1. Popa, cer- ocupale de elemenlul /ărănesc la umw, Ingrneml 1IU vl11e să facă un jeri să cucerească bunăvoillta 'Jet. 

cum şi de Întregul stol comandat clii filate/ist condus de profesorul oraşe, n'a Însemnut şi o redresare plan de Îndiguire ori pod peste turor celor ri'tsăriti de acolo ~ ~;e,/ 
de d. profesor Ghiţif Chiriac. D. in- S. Lăcustă, soc, de desen artistic, a vietii rurale. Salul a rămas (1- vre'o apă, agronomul nu-şi cuce- Încerce realizarea acestui ideai , 
speclor CI vizitat sediul stolului,bi condusă de prof .• 41. Poplăcener. proape acelaş. Procesul evoluliv e rf:şte poporul pentru melodele noi Stl l1e oprim o clipă şi SIl a( .':'9

1
: 

blioteca, col/urile străjereşti, sala După vizitarea celor ell1lmăr'l/e fnce/init tocmai de uitarea vinova.- de muncă agricolă, architeclul nu cim măreţul fndemn al .1J~:i ':', ,1 

pentru tir, muzeul şi sala de repc- mai sus, s'a tinut un stat unde Iă a celor pornit din preajma ogoa se dăruieşle ridicării unei şcoli, bi- Sirlijer: "Strdnşi uniti intr'o 51': ~al 
titii pentru fanfara liceului, elc. s'au discutat chestiulli în leglll'-ll'ă relor de progresul cărora nu s'a serici, cămin, ori bal' populară, 1'(1 voinţă şi Într'un singur 6:' ':are 
: Cu aceas/(f ocazie s'au putut con Cll bunul mers al stoluilli, Apoi În- m~i .. Îll~rijit. . I!in fieca~~ sat 111

1 

iar Ofiterul crede. că pen~ru sat, el să plămădim odată cu ridir:' ~:~~ 
sia ta realizările, la cari a aj!1ns treaga asistentă CI asistat la cobo- ŢarII S au rIdICat energii cu ros- lIU poate face llIm lc. ŞI ce lucru satelor, RomdIlia cea nouă a, '. 
stolul acestui liceu şi Ulmme: fal1- rîrea pavilionului. Aci d. 1. Diaco- turi deosebite În oraşe, De aici I bl/ll (~r ieşi~ din ,ullirea acestor' mdnismului birui/or". ,/ui 
Iara stolului de sub conducerea d- nu, directorul liceului a tinut o i gg~Q:~ cnerp",v daca sentlm~lltul de cll- 1 T EOFIL GH. SIDOROl'll' ,;Ol'll 

lUI' D. Rădulescu cu lin nl/m)/r de t v " 1 It' d d 1 .[ l1oşilll/a ,pentru locurile nalale, ar \' p 
« SCUl' a Clw«n tJre mu umla - Ul .:::,~, II I ,- t' I , , Var! 

70 străjeri toti inslrui/i şi do/afli in.,ţpector pentru vizita făcută, 1 ;:J r u fr Ş I S m~u al. "1 
00 cele Illai model'lle instrumente totodatli d-sa dând sfaturi ce tre- I A II "1 I S~-ŞI Il'ge 'lecar~ numele de o Str a] a TărI 
muzi.cale, soc. sportivă a străjerilor buesc aduse la 'ndeplinire de stril- O(rUr C! ill;r (O C! l'~(I,lzza1'e ,penlru. bmele obşt,csc, s~ a numit nOUl preş(dIPII 
(;ondusă de profesorii: N, GrigOre-! jeri fn timpul vacantei. Solemni 111- Comandamentul STR.Un ŢĂRII n alM odIhnă p~Ilă Câll~ ~u va I' federatia romanA ,c 
scu şi E. Kosteniuc, soc. ştiintifică tfa a luat sfâ1'şit la ora 1. ::1 J)rimit veşti îmbucurătoare de- I pus acea cărăml~ă la z~dlrea C~tI II JieU 

. '. . nOllă a salelor ŞI atuncI lucrunle 1eonli oe masa $1 08' S 
• spre acţiunea străjerilor cu privire c,., prl'n fa e h' b C pe "hUI,A 4 . "rm c se vor sc Im a e III 

!~ ::~c~tarea llicrărIl~~ lţ?e tâ~P: folos că atunci ednd treci pri~tr'. D. comandant al Străjii r~' 
(onstllulren f. D. N. Iii fill!ilraş 
In sala prefecturii s'a făcut, cu dr, Ştefan Damial1, Vichenle Grn

solemnitatea cuvenită,' depllller2rJ ma şi Ion Aron. 
jurământului şi constituirea sf'l- D. dr. Ştefan Damial1, secretar 
tului judeţean al oraşului Fă- I general, a luat jUl'ămantul secreta
§ăr(lş. I rifoT din Sfaturile judetene şi ord· 

agl'Îico~i orare cu' cel a 1 ac orI, lin sat, ti-se spune; de aici este d srmlwf eri decizia priJl' 
. profesorul savant cuim'e, ori gene- re d. Dan Simionescu Râmllic/; !:J, 

La, această solemnitale au lll'lt \ şenesc. 
parte d-nii: ministru Traian Pap. D. ministru Traian Pop a 
preşedinte//' F. R. N. al fudeţului o scurtă cuvântare, arătdnd 
Făgăraş; colonel Mircea Papado- lui Frontului in 51ujba ţării. 

Cere totuşi, comandanţilor şi co· rolul cuiare ori ministrul sau de- a fost numit preş{'dinte 01 FI~' ,pun, 
ll~al1dan~elor depe teritoriu, să con- pulalul clltare, dacă nu poti trere ţiei Române de lIoke1J pe gh! , l!atn 
tJllue ŞI să desăvârşească aceste drumul de noroiu, dacă şcoala OI'i IIl'malld a gira fll mod prov~! ,'a 
I~C~~ri, făcând. astfel ca străjeri,i biserica stau prinse Cu proptele, şi F. R: 11.' ' II! 
sa .Ie mer~u pilda vie Jl. împlinirii dacă nu e loc de petrecere m'li D. Paul Costescu a fosl njl'~4re 
~lIlel datom deo~ebit de Însemnate aleasă decât erâşma, daciI podurf- preşedinte al Federaţiei rcn:l. 11la 

tinut In aceste vremul'l. . le se c/atind ori dacă te rătăceşti de tennis de masii ~dru 
1'011- WWW·FR~ 

pol, prefectUl judetului, dr. Ştefan 111 numele secretarilor, e a vorbit 
'lJamilln, tarm. Vichente Gramo şi d. dr. Ştefan Damian. ('are după 
Ion Aroll, secretari generali jud,~- ce mulţumeşte pentru· increderea 
·ţcni. şefii autorităţilor precum şi acordaM: arată că-:şi va da toală 
membrii sfaturilor. , silinţa pentru a corespunde misiu-

. Părintele pralopop Pave'! Bor- Inii ce li s'a tncredintat. A urmilt 
zea a Oficial o slujbă religioasă, I constituirea statului judetean. A fost 
după care d. ministru Pop a luat ales, prin voturi 111 calitate de se
jurăniânful secrel6l.rilor generali, cretar d. prof- Petre Doboşan, iar 

~asier Ioa~ G~vrilă. S'a hotărît ca I culae Borzea, Grigore Cazliu, NiclI
~1l ca~lIl lipsei, preşedintele să fie Iiae Niciu, căpitan Timariu. 
1ll10CUlt prl~ d. ~r. Ştef~~ ?amian, I lntele~luali: Dr. Gh. Cornea, Dio 
directorul lICeulUI de balell. Jl/se Slanulet, Peire Doboşan, Ioan 

Membrii statului; judet: muncd' Fătu, Ioan Gavri/ă, dr. Iacob Oră
m~nu.aIă: Gh. ~ica, SamuÎl Metea, şlea1ll1, dr. Aldi Popa, Ioan Frdn-
MIhaIl Teodor, Filimon Bălan, cu, Gh. Boac. 
Eronim Bratu, Ioan Comaniciu, An 'La oraş: agricultură: Parlenie 
drei Piicuraru, Zaharia Iacob, Ioan I Ciociinelea, Traian Căldăraru, Flo
Baslra; comert: Gh. Morariu, Ni- rea Valer, Gh. Recean; Industrie şi ------TIP" LOVROV &: Co., ARAD 

d. 
comert: Nistor Langa, Cornel P"t~ I 
Tiiu Savu, Ioan Popa, lA [1(!. ,! III 
tiuni intelectuale: Dr. Ioan {;I:' ~!rij 
dr. Ioan Z. Oana, Octavian fi" tll ! 

w~ Gh. Topa& ' ~~ 
Preşedinte al oraşului Făgifr;' ~ 

fost namit d. dr. Iuli(l~ Cârje 
secretari 1. oraş: Gh. Dragoş,1: 
Tulbure şi Vasile Bdrsan, 


	Frontul de Vest_bw_368
	Frontul de Vest_bw_369
	Frontul de Vest_bw_370
	Frontul de Vest_bw_371

