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Oti invinge decât prin inalte virtuti sufletesti. - A fi ostas in semnează a sluji si a sluji este Suprema datorie a 
reirul cetă1ean convins ele datoria lui către Patrie si Stat. - Tu. mal mult decât oreare altul dintre camarazli Tăi. 
ebue sa in.eti că a ,Iuji este datoria Ta cea mai de frante şi sa nu uiti niciodata lozinca care, de veacuri este 

In familia noastra: sa 'Ii primul slujitor al Tarii • •. 8880. 
aSublocotenentul Neamului face ~~~ f~~!:'cti~~s~e dt:; ~~a: ::c~i ~~;~.inţă şi desăvârşită ascul 

şi iei'iciti pentru binele oşti
rii şi al Patriei. 
Trăiască Regele!" 

-.-lţ mărturisire de credintă ti ~~;~i~!li~!l~n~~Pli~::~i~~~i~~ ze~~-J~u;:;ţ~~~~ a~u::l~i 
I
I devotament către Rege si ~~~~QQIU._. 
, ilustrul părinte România este chemată să joace un 
f Sinaia cea de a doua Ce~'caldele urări ce-Mi le-a fă- rol important politic şi economic în 
~ate de Scaun a Dinastiei l cut. E J d· I ..... 
I:Qastre, 8; cunoscut una din- Domnule Preşedinte al uropa eentta il şi su -est ca 
trecele mai mari şi insu:fl-e- COHsiliului! Articole ei~dto .. S" d~8p":e R,·· omAnla, M. s. Redele_ Cal'ol " Marele rtite sărbătoriri prin înălta- Ascultând cuvintele ce Mi I!> .. 

u.-ea Măriei Sale la gradul de le-a.ti adresat, am înteles că V~.~vnd ttth .. 1 .... preN8 t--nglezA 
sublocotenent. jurământul ce l-am făcut as LONDRA. - "Evening Edith Nepeau face portre.. sebită cu care este crescut 

• i Deasupra sărbătorirei Re- tăzi Mă leagă pe vecie de Re- Stat" publlcă Joi seara un II tul M. S. Regelui Carol II şi Moştenitorul Tronului RomA 
:~eşti, deasupra Capetelor gele Meu şi de tara mea, articol, semnat de Edith Ne- al Marelui Voevod Mihai, a- niei. 
I Domneşti străjuia in acea zi Urmând tradiţia Casei No- Autoarea notează o conver 
~,e~n~l c:'edintei, semnul sa- astre, am inrtat astăzi in y satie cu M. S. Regele Carol 
"ir~flclUl~l suprem şi al cre- rândul ostaşilor ţării şi, sim II, cu care prilej Suveranul 
iII~tmătăţl1 Crucea de pe Ca şi-a exprimat dorinta de a . -' - tind marea cinste ce Mi se ~talman, care-şi pierde vâr~ ,. . .. pune în valoare frumusetile 

fuI in norii aburii. fate, vom slujl cu credinţă, României şi in special Htora 
]qf ~emnul lui Crist prote- muncă şi jertfă de Mine. lui Mării Negre. 
JLţma in mod simbolic sărbă- IUBITE TA TAI Revista financiară "Mo-

!
;oarea naţională, desfăşura- ney" publică un articol in-

(eă în mijlocul munţilor Bu- Cu duioşie şi căldură pă- semnat de ziaristul ameri-
"'egi şi care pentru Ţara şi rintească, Mi- ai îndrumat can Lee Wilson, care elogia 

~
eamUl nostru însemna o ză domnia M. S. Regelui Ca-

1
.('rigă în plus la lanţul ma- copilăria întru dobândirea rol II, sub egida Căruia Ro· 
Ilor yoevozi intraţi în le- cunoştinţelor folositoare vie- mânia a luat un mare avânt. 
enda. ţii. Lee Wilson analizează ca-

t Cu acest prilej copilul bu- Pentru aceasta iţi multu-I i,' racteristicile ţării noastre, ca 
:jţălat de .altădată ~i. Flăcăul mesc cu toată căldura inimii racteristici cari o ridică la 
-"Nl'amulul de astazl a pro- mele. un rang de primă importan-

In~U1ţat înţelepte şi mari cu- tă printre tările Europei: 
'mte: ,Când astăzi M'ai învredni- 1. Minorităţile se bucură 
• S· cit să port haina de ofiter in de un tratament echitabil şi t " lre! 

Jl' această oaste, de care sunt 'au o stare economică uneori 
:, Rog pe Majestatea Voastră legat pentru toată viaţa, superioară chiar românilor, 
lisă-Mi îngăduie a multumi simt şi mai mult nevoia ace- majoritari. 

Domnului Preşedinte al Con stei părl'nteştl' cavlavuze. <, I 2. Tineretul român Il fost 
~T r pus pe un făgaş al cărui 

;e~Ui de Miniştri pentru :\1ultumind tuturora pen- . ideal este munca şi datoria' 
!ww~ i 3. Capitalul străin este bi-
aMI ne apărat de legi şi încura· 

·e ari pregătiri pl. primirea I jat în întreprinderile româ-

~f'. S. Regelui şi a HareluiJ ne:.tiUra de rasă DU este to-

,a~ Voevod Mi.ţjai la Londra I lerată, 
_ - - 5. Mai presus de toate. Ro-

m. Vizita ,l[. S. Regelui C(IIrol II şi mtmcă şi de ordine, destinat să a- mânia este o ţară bogate în 
t&M;~el~li V~cvod Mihai la Londra; sigure României un rol preponde- resurse naturale. 
~ ns 1 Ule oblcctul atenţiei generale I reni În Balcani. Autorul crede că M. S. Re-
:;' p~esei. engleze. Ziarele inchină I La Curtea Regală engleză vizita g(:le a găsit formula ideală a 
'atng1 

a:llcole. î~ jurul acestui eveni I S!weranului Voevod Mihai este ob- unei democratii desbrăcate 
IDI"c~t ŞI sublmlază caraclerul deo-I ieclul unor mari pregătiri. Oaspetii de cursuri şi întărită prin-

~
blt pe care-I prezintă vizita SU-I vor fi găzduiti la Palatul Bllchin- lr'un regi mde autoritate şi 
era~ului nostru in Anglia. Pentru gl~m unde se fac a'clualmente ame- respect al legilor. 

I plamâna viitoare marele cotidia- najări speciale. In asemenea consitii şi cu 
e au anuntat '- . 1 r h' 

I ale tării noas~;:.'m specw e nc 1 P~o~ra":lll detailal al. vi=il~i va. fi Măria Sa Voevodul Mi.ţjal un asemenea conducător. ln-
,.. C al < tmt - I 1 1 t:t cheie Lee Wilson, România 
fiI ~ acest prilej se insistă indeo- ca ,.;.1 e e aces e ŞI va cuprm- e~te chemată să . 1 
ooO"Iebl aSi! 1" - I de numeroase receptii oficiale pă- v • v A ~ loace un ro 
-':ar u pra ro ulm COlJdrşltor pe ,_o , , '. peau, autoarea cartii asupra i raiand marea dragoste pe important şi politic si eeono-
.... (n e, •. S. Regele Carol II l-a avut I ra_1 o mare vllIlaloare de fa::am pe României intitulată "Roman; care Suveranul o poartă Au I mic în Europa Centrală şi 

Instaurarea noului regim de c6mpiile lrlandei. I tă şi Realism". I gustului Său fiu şi grija deo ! Sndestică. 
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Informaţiuni Gr::::~d~::~::~::~:k'! t niboi Barbu ,sI 
• doctorul mi-a spus să nu fumez,! Din bătr:"tI1a cclale cultundă a fUne/cei "laşui"-i/'ci'! laşi, dc cur,{ 

PARiS In şedint ~ c'am să rămân idiol. ! ',Joldovei ne vine trista wsle i1lce- greu le poti despărţi,., l-a ~ 
. t' d J'I"" COrnl· t .. j U ! -- Socidnll'a Cul/urală "Tilleri- - \'''Z.l' ce I'a-u U c','lncl nil '\scuti ' , l' b ., f ' /' c 'jadnJ prIva a e :).,. , .. - I , ". , ' , ,. \ tărci din "iată a lui Mihai );>r u, ŞI a ramas ca pro esa, (1 ŞI 1 ' 

lui fron tul uî p op ula r s'a 11lt·a }{onwlHi filll ,1rad-Parneava, sfalul celor competenti. ! uliul din marii violonişti a ţării: irul său maesiru "Culldella". ItlSl~ 
citat scriSOarea radical 50-: aranjează in ziua de Duminecă 1:l lIoastre, I Cille l-a all::it clÎnlând pc Jar~l~ 

>" 1.' f Nu se peRcepe ' J." d·" d . plL C3 
ciaHşti~or în care se arată i .~{,el11'-'I'~l' c, o n~at'c mani esta\ie S·a n:iseut şi <J tl'ăit in laşI, era I lW cu /'(/g IŞI a uce amlni ... 
că dat fiind atitudinea ne~: culturală eu urmiHorul prognun: __ Te pricepi in deslegarea şa- nul eUllosl'ulului dllllărq din Yl'e-: ,trcu,~111 lui piirea vrăjit, in ~1J.1 

~ ,. , 12 Sf·' C '.... 1 1 ) i l11urile trecute Ionică Barbu", CO-IIUi de fată, erau povcştilc nes/!ru 
gativa a comuniştilor' În ,}n',!.! mţlrca ,asl'l i~<ltionalc nl( e 01", Illloara alllit1tirii~r, le din o mic şi Lm~l dc llor:ţ'lllsa 
chest'unl' le J'nternaţionale! dip str. DorobantilOl' IlO, :j7--;m şi lh., l' ti' ntl , : \t 'd '1 'o 1)' 'lce·lsl'l' I II'C"lll l-a i~.l'\lt ouată ('u Aeadt'-,· Cânlul W le 1YlIlSpOr a !li I . , - .' uneI C~~ l'ag- c, ". t. I .... A ~ -ti ~\dl 
şi interne şi data [/ind a- inaugurarea Căminului Cultural. _ PI"imu! aleargă, cel de al doi- 'mia de muzică, :lviind l'a profesor 1 necunoscute..., , , 'St "i 
titudinea lor ostilă fată de Orele 4 p, Ill,: Concert cultural, lea la fel, dar cel de al treilea stă 'Il.' celebrul "Eduard Canddla". In ,,~cllm ochII CI'I Iri/moşI s(Jli:in~ 
guvern n"rtidul radical'so ar~,nj:lt de membrii şi corul ;;oeie- '1 'l!IOi, lrl't'c ·nlfimul examen (~ll 1'1'('- :('hl,~ pl'n/l'll iolcll'allIla, pcste trt 

t'" ~ , ., pc Ol',,, ' ,j • I 1· , , . I ' "' an! [lli ddical s'ou prilpă/ii bolo:·!1are. 
t ' l' t 1· pooot" r"'~('a Li\!11 I ~ 'l I\l'll't'l) 0'\1' ('al'e c des- miu -IU, In 10,1111110\ ace UJaŞI . '1' • h r la 15 nu ma ...... cu. ',' , -- • 'l" .,' 'd "1 It' . I l' 1 ':o o , ' 'O - - II .... '~ 1)j('·Ică la Berlin complectan U-ŞI : (e Il al morman fi lIi, (j( flC/,r, 

ne P ... aceleaşI banCI CUI rele fi se~ll'n: serata dansanta. I q.;.:J ~,k, '.. ", . "III 1) ., lea: 
.... S' 1'- C' t "1' COpl'l· '\1' 11lt'1 ·11"1·\ cu cei m<\i db$IIllŞI pl·o.esol'l suprem'l odihna.,. ornll /fi I'·t" .. , ' 1 l' 1· ~. . ~ 1 ~ .. lIU P d. CI I e ( ,II. (t ...- ,. in1)1 

Partldu) comunist, Il l:lrea ,1 program !;il scara a., î ă 'd' 't'I"'" 11"\ Viow·u" lur CI ramas IJlllll!J(m. * ~ : dl[]lrc l'an unul nu merge nc , tn capi ,1 ,l g~1 ma •. i"." ' . cO 
, ~ . '1 (bns benevola. I . . OUjJă <llli de studii serioase, se , pl! !'t'Cll! lovaraşlll carc a miJrt-r,. 

B E H rIN \ tOl'lt'lţlle gt'r- ., . II ~ 
- J -, u' . ,~QOg~~~ ""'o1i,ima~ n'llltO<lITC in larii, ajulls la a pOg<.'ll 1 I !ell de mllll!!! ' : 

d ' ,.' f b· - I "A .a. . I . . "" RlIm nUlI1c au dat lSpOZI\IUlll a II , P adei în m:înuirca arcuşll]UI. Dormi /Il pace.,Mlhm . lJi' '1f. ' 
celor din regiunca sudetă, recent a" ! rogres - Contabilul, procuri~tul şi ca- ,l cOllecr(n! il! diferile oraşe din .Încolo ili vor cOllccf'ia J!(ls(lril'C~~' 

1 ' i' - .." , i I 1 - ·'t in 1 I ". - ,. I Y d' , 1 ,Al a, lipită Germaniei, ca oricare ar fi 1- Acum 80 de ani, expresia "sănă- SH'l'U nalll'll A, sau m JO na, I 'tarii inclllsiil capiict.la, undc (/ O,J-

I
· cafJalC!!, cu Ioa a 1I10ŞUl or,.~ CI 

, , .'x f;' t I posibilul 'tatc publică" era prea pulin cunos· aceew$i zi! : /i,:1I1 Sllccesc sinI/urile. Dormi în pace!!!..... Dormi' I Sllualla, s •• se aca o . , l' bl'l b d' "f'c I 'II m 
, ,cută. In această {'pocă s'a născul -- <:. pl'O a)i vor a e o Il. {- VII şi-a dus faimrl prslc hO/II!'I', pace ... "" 1 1 

pl'ntru ca toate conwnztle pentru , . .,. . , . , 0011 
- ". in provlIlcla Quebec un copu ":11 ţlC,.. " I ~~ rOS 

străinătate, preluate ŞI conflrmale; numele lIugh Grahcm. ~\cesta a de- - Ba, era vorba de O lIlSpee\lc", ~ - .IIiI it. 

înailltea de anexiulle, să fie ex('cu-Iv~nit mai t,Il'ziu, 10.J'(!ul .\lllObton, ~. -. t~ I ftrogramul ofl-CI·~I al IDI"ZittAar 
tatc, 'directorul publicaţlel "Montrcnl Jlpa :injecta a 17 U. & \rii 

. \s~~r" şi primul ziarist ,canadian ri- - .\m auzit că apa in orăşel dvs, MaJ"esta-tii Sale Regelf in 

BanCa 6eldScnmidl. Idl~~r~:l ra,~~~ls~~n pa~:a el;~~~~~sat este inll-etă, Cum o bei dota? Carol II 5·. M!\ r.-e". Sa'la \l.d 
!'ăi, Inl;'ti o [illn'z,.. U:f' 

sectia loteriei, azi Dumi- mult de probkma sănătătii puhlic\' S '? _. li" 
ne ca 13 este toată ziua I "i apOi, M I V d I L d deschisă i şi .,in 188~, în decursul u:,('Î ep;de- O ficrb un ceas! are III oevo a an r: insI 

- : mII de v<trsat care se deda rase la ~i în urmă? .. f al, miine ulUma ZI : MCJIHreal e~ a dovedit cât.,d<, sincer Ih'<lu bere sau vin.' BUCUREŞTI. -;- Se anun- I La orele 5,45 M. Sa Re,Cru 

P - â 'CI'a acest mteres, Oamenll refuzau • 1. - I lunei 
OJm ne ! ~ , t· l li I \ Iă oficial· Majestatea Sa Be-; Carol II va merge a pa ~ : sa se vaCClIleze; a unci 01' II 1 t- 1 ă ~ Id al rău t· \ • .• Jm:in 

tragerea ,holston şi un comitet compus din De pa . n gele Carol II şi M. S. Marele, SaIni James, unde capu pini~ 
, ,_ şase persoane, aII vizitat fiecare ca- - Fetita mea, ai spus domnului Voevod Mihai, vor sosi la! tor1tăţilor londoneze vor "ciul 

CONSTAXŢA. Cruclşalorul I ă . f t t~ .. ă i b . M· t V '. S Il _ .. ,1 S III ee a a ŞI au expus nccesltatea ;:al (' \,1'"a să tl' ia de nevastă C' Londra în ziua de 15 Noem~ '1 un SOSit ales aţu a ejunt 
"Emden" a pănlSft JOI poriul Con '1 yaccinării şi izolării bolnavului. A, II d)'Ji(' ~ă vie să mă vadă'! b' M S R le la 15 N o~ Londra. Seara la orele 8lnat 

, ,.' t' ~ v 'd . ne. • a ege I ~ , slanta (n Ilmp ce muzica ma/'lIlel I ceş la au recapatat mcre erea ŞI • 1. v t tii t 1 B C ( 
, -'d· f ' â d' ' Da, mămico! . embrie la prânz soseşte In I Juma a e, a pa a u ue române intona imnul german, wr CI'! cmla a ost III cur n ,nvlJlsă, 1. • un. 

muzica crucişătorului inlona .. im~ _ ~ _ ) Lordul Alholslon a trăit destulă - Şi re ţi-a spus? .,1 Franţa la Boulog~e, unde s.e I h.am, va ave~ I~c un m~,.ital 
vreme pentru a vedea dispăr!lIld - Că te-a văzut de cftleva OII va imbarca indata pe canonle dineu de gala, In onoarea.t d 

nul regal român", d" . ţ J< • d f v • . I III proprla-l ar.. nemcre ere a a- :;;i cu toate astea, tot nea să ma 13. ra engleză "Syck" pe care o Sale Regelui Carol II şI .u a 
• Ha de medicină, însă lupta "săna- întovărăşesc cuirasatele "An relul Voevod Mihai. ~ d: 

- Ministrul muncii a dat il tăţii publice" nu este încă câ~tiga- Leac bUD III g 
o decizie prin care s'a stabi- tă. India şi Ceylonul, .de exemplu, tilop" şi "Auchastes". 16 NOEMBRIE. - La ~n v 
tit tabloul pentru gruparea sunt două ţări în care medicii due - Cum a re\lşit doctorul s'o vin- La Dower, Majestatea Sa le 12 şi 25 -ti. Sa Regele fiicTh 

o luptă aprigă contra neincredcrii dt'ce aşa repede pe nevasta la de Regele Carol II şi Măria Sa rol şi Marele Voevod vor!.lal I 
profesiunilor pe categorii in şi a superstitiei cari dăinuesc in nel yositatl"? I Marele Voevod vor fi intâm- zUa Guild HalI-ui unde f de 

vederea constituirii bresle- mijlccul unui popor suferind de - Simplu de tot, i-a spus că ner- pinaţi de Ducele de Kent, Ilua masa oferită de prilegiuJ 
, -,'. i pSlte 

lor. paludism. Medicii pot numai cu '.osilatea e un atnbut al batraneţll. hatele mai mic al M. S. Re-l rul Londrei în onoarea ÎDttă. 

* \ rOaI'te m<JI'c greutate să hotăr(,3S-~~ gelui Angliei şi de d. Grigor- ţilor oaspeţi. După masăinat 
CONSTANŢ A, Vaporul. că pe indigeni să ia doza necesară cea, ambasadorul României i orele 16.30 va avea loc o!riza 

turc "Vatan" a părăsit por-\de chinină (1 gJ'am, până la 1,30 Hai noroc I la Londra. Indată după sosi-!ceptie de gală în palatul~~_; 
tul, având pe bord 1000 de e-, grame) zilnic în timp de o săptă- Noroc să· fie I rea la Dower, Majestatea Sa' gaţiei române de pe Bel~ nH 

migranti musulmani din Do !mână, după cum recomandă Comi- Joc la Goldschmidt Regele, Marele Voevod şi în-' Vf.' S!Jtlt!re. i,ar la orele "ri 

f ' 1 ' ţ' I sia paludisTIlului depe lângă Socie- I 1 I'OJ:-= •• 1 -= , so'itorii, vor pleca mai d'l- M. Sa Reg~le Carol II va_lld brogea, care vor 1 co omza 1 I .L L- a.... L- - , 

, jtatca Natiunilor, fiindcă oamenii nu ~ parle CU un tren regal, în UD dineu de gală în onoairm 
în AnatolIa, * '1 inteleg dece băutJrile preparate de l' care li se va servi masa. M. Sale Regelui Goerge VJ:Vi: 

Zinml .. Argu,~" a apelmt cu un ei n:~r fi ~ot atâ~ de bune ca I·e- Def!ele-lmpiirul Trenul regal va sosi în ga- Angliei şi familiei regale.roOI 

re
-I medllie albtlor. (6a) 111(lor (maOO'" a ra victoria după masă la ore di.neu va lua parte şi pri~ 

supliment de 16 pag. Închinat 'U " U i I , ~,,~ Impllnll 10 ani le 3 unde înalţii oaspeţ vor minSstr1.1, d. Chamberll D 
'aţiilor polono-romdne, U fi întâmpinaţi de M. S. Rege- Seara J a orele 22.30 va J t 

-Croitoria pentru domni 1. P. S. S. Pil1rlOfhU
b
' ROMA, - Regele Impă- le George VI al Angliei, Du- loc în palatul BUckingha~~c 

MOSKOVITZ nlron il 1001 SD mi Victor Ema11Uel a împlinit eri cele de Gloucester, d. Cham- recepţie de gală, în ODo'ăml 
Arad, Asortiment bogat. O(fOII,'-O Sti (Opti 70 de ani. Inlreaga italie a sărbă- berlain, primul ministru, Majestăţii Sale Regelui ! de 

(IN(~11 "SeJUIl" ARIlD 
Cinematograful filmelor mari 

Tel: 20 - 10 ----
" ioT'Ît această aniversare cu un se1l- membrii cabinetului~ Ghica, rol II şi a Marelui Voeă CI 

din solol DriU!oS- timcnl de adunc respect şi de mă- ministrul României la Lon- Mihai. ~ fa 

lalele re (in patriei, Toate oraşele şi sale- (Ira şi membrii coloniel ro-! 17 NOEMBRIE. _ In a~Xî~ 
Următor tradiţiei marilor le au fost fmmos pavoazale, ZIa- mâne din Londra. : stă zi M. Sa Regele CaJ~paJ 

Azi şi in fiecare zi I noştri mitropoliţi, Sanctita- le/e, pe pagini intregi, au arălal ma In gara V;ctoria Majesta-: Marele Voevod Mihai VOIJlci 

SHIRLEY TEMPLE tea Sa Patriarhul Miron a lu riie merile ale Regelui Impăral tea Sa Regele CalaI II, Mare· sista la defilarea de gaUdin 
Vlald de artist at sub înalt a sa ocrotire pe şi evenimenlele de mare. imporlan- I le Voevod şi M. S. Regele Ge- : trupelor dela Odham şi t~es 

I S.âmbătă.la 3 şi Dum. inică 11.30 I copii satului Dragoslavele, tă cari au marcat dommll Sa. Re- i orge VI al Angliei se vor ur- i dershort unde va avea !~~a 
ŞI S matmeu cu preţ redus. devenind astfel patronul ace I gc/c Impărat domneşte de 38 de 'ca în trăsura de gală a La: _ ' S': li 

Jarnal-Fox nOD I ' D t C 1;1 ,masa in onoarea Lor. ·~tl-
R . 5 715 9 15 stul sat. Onl. aumon, aur,...., cu care' 

epr.. , . ,. •• e...,;;:s:x ... * x • ft?K * ....... ,...;;;e?'C x S rw,.r:;;;a;;;;;. vor merge la palatul Bu_jla ~rele 20~3.0 m1nisteru~ ~~ 
• 1" ă .. d t - t - I I ~ ckingham, unde M. Sa. Re- l' cerd. or stralne al Anghelr fiiI 
~ ~ N U V D I ere Iim II U • . Elis bAl· • .. . d d' d 1- i J Iar 

_ URA N 1 A _, Căutând in ziare şi reviste articole cari po-' gma a eta a ng leI, Im i a un lneu e ga a n ru a 
Telefon: 12 - 32 met;J-esc ,numele dv:S. s~u, tra!ân~ p~oblem~le ~ preună cu membrii familiei rea inaIţilor oaspeti. ,p.~ 

----. carI vă mtereseaza, caCi o mstltuţle speCIal regale vor întâmpina oaspe- 18 NOEMBRIE. _ Inaifrf/u 
Filmul acţiunilor! Filmul creată şi bine organizată pentru aceasta poate . ,/cial 
adevăratelor senzaţii!. face acest lucru mai bine şi mai eftin ca dvs. ~ ţii regaU. ,de masă la orele 11 Mal .. 

"Iraf!edlo unei ~I SERVICIUL GAZETELORII După masă la orele 5 v ~. i t~a Sa Regele Carol II şi!ş~:. 
(jen~ralll" 1:.1 I bl· It ... Sa Regele Carol II şi MarIa '1 na Sa Marele Voevod Nife . L U \: Agentle Internationali de presl S pu le a... . ' .., .. . III 

Război şi pace.,. dragoste şi a urmăreşte tot ce se publică in cele Circa I Sa Marele Voevod MlhiU, vor In cadrul aceloraşi cef~m. 
camaraderie In acest Ulm ~ 1400 publicatii din România, iar prin inter- E face o vizită Reginei mame nii ca la sosire vor p~:8~ i. 

Spencer Tracy, Gladys a mediul celor 102 ·8genţii similare din străi- t M ' f ca 
George,franchot Tone nătate. tot ce se scrie in presa din toaă ~ ary la Marlbourough BaU. Londra. ~ă J 

Regia: W, S, Van D,ke a lumea şi procură tăeturi de presă asupra _" Ici. 
Producţia.: Metro-Goldwyn ~ oricărei personalităţi sau subiect. , JtI0DIL,(: S':llnl~erll, do.rmu~or~ şi ortl(~le de tOJ)lferk pul 

~ 
. b" cea mal buna cah, ate şi n~le ma) efllTie preţu n precum ŞI 10 tire 

Ora 3 mati11eu. 5 7. 16:;1i 9.15 Cereţi telefonic sau în scris prospecte, lămurItoare sau o pro a numai POL O N y' IARĂ O Bulv Re~:. l 
Cassa deschisă 1: m, dela 11 gratuită de o săptămânA. indlcând subIectul care vă intereseazA la Ferdin'and No. 28, ~Ul1 
9~ fil'!eII~~~~~=n::~:u:::::u=:l~ -=W:::c:::aI ....( 



~min~că, 13 Nov. 1938. F r o n t u I de T est 3 
~~~~:=~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

:SpC(fUlt d-Iul DOltil, minisfrul mun(ÎÎ, CrAmpele din '\Iiaţa 
• 1,m •• ~ 

Patimi mistuitoare 
,rl In f(SUOneo mlAltril si GurUt:ril dtlD DOlil' Milfe 
,tdrul programului fi xa[ de linii sd re::wn cu un singur CUVUllt, cltfl dorit din toată inima: la pacili In . această toamnă lI~uă, imin<l.lC copil şi au ar vrea să-I aibă mCI
~istru Mihail Hal('a, titularul I (/(t'uslii situatie a-şi caracleri::u-o! cW'(;a ~ociaIă. Suntem in '!jJoca re- d'~ vantul i.lprtg al SOri~1 ncgre, do- odată, IrJ ;icJlImb, dmd ne poticnim 
lanwntului Muncii, Domnia! prin cl/vintele: e.t:eluderea muncifo: ÎnOirii conlracle/or, colective. l'Uci lUă nunore ~tn_ Arad, ,III acei shu~ pc străzi de figura de ceară .şi pier 
,. leca! din Bueurqli Însoţit I rimii dill sâIlul na/iunei. Ca şi cum udu/ă /l'am aput o mai bună at-, Cllllll ~le pallilla proprIU llllere!1I ŞI diţie a acelor fetiţe fără nimeni şi 

~Ir .. , in<1lOcr Slavri Cunc!;eu, II Lll' li fost de Ull ail neam, ca şi: mos/erâ dc conciliaţie, niciodată! lemeel, s au dosit, .ac.um ealeyu cu o soarUl mai rea ca de cuinc, 
JIL t> . I ' ' . 1 d 1'" ' f J I muncii; (,I'igot'e {;p<1I1lIi· !Clim o natie slrdinli şi du,şmană :l'damlăl'ilc şi concesiile de o parte nop,l, III pareti e anga prcleclu- eti\c amhu;ante ca nişte umbre ale 
;I~~sarttl guycrtlului pc l<ing5 /l't'iJuia si! lriiiascit prin'trc Iloi, , şi de alia Jl'au fosl m:.!i gelleroase,l ră şi au sorbit - cu gand de mOal'- vit'\ii - strigăm şi protestăm. cu 
p~" .ntrală a Asigill':irilor So- /lHiilciiorii erau o/rauiti de rJt'llirw!, Con/melele, in plină voe bund, s'au i te - conţinutul unei sticle plină cu inimile pietrificate de at<lta bine, 
Ii:'ldi .\nton, avocat-consilier: lIrei, iar palroIwllll ti" (I('eia a! i I'CÎlwil au/amal. fiinl rc:ist('ll/d şi, otravă. fără să ne ostenim câtuşi de putin 
rs~~i;1tloVjci, din'clor de Cahi bc'inllielii, al fricei şi a/ inverşlIJlil- 1 w!olo untle sunt, În rleplirul fLrep-! Duuă inimi fragc:dc. care au sim- să descifrăm taina vietii lor neno-

lIi~ind la OIa D diminL'aia la I'ci~ lup/a de c!asel slre~unrs/'. În I talc soci(~lil le (/('()/',ldl~) , Iirillfrajul: ţi" dur~rea şi di:pr.e\ul lumii aces- I recite, care le alu~gă pc pusliile 
I~)are. , '. I sll/lele otrava :1. . O atu/arc 1:117'1:'! m'stru bWl'vol/or ŞI ObU'c!H', ,: tel~ alat, de egOista, ~~a c~m Ilu.: tro~uare ale ol'aşul~l. ~ 
°Jobonirea din. t~l'n. d-l ~,J1HS- ! (',rlre:n~ dreapla,:şr .e.<l~('nw sl,allga I JIUl Slllll, fU'CşIt', dreplul'! d.' e(J- i n.lal ,o ttn~re!e ~eC,ep\,lOml,la poate j ~nde-a.m vrea~ nO! să se .~uca? 
I.~ca Il fost primit de d-!lll: .co I predlcand m[ll1CII()r[~lel Il!) ,,!;wgHr . şlrgat pcn/ru mrmc!,lorrmc, Le' pom 1 Sl~~~ ~ şI-au rastJ?lHl vIn:a ll'U-, Sunt ŞI ,ele, sarmane~e, rll~tţe ca
l',. inlion Coman, prefcct,nl JU-' catl'hlsm, acela a~ ~aSblll~(lrll. " Ta-! ~(/lIsfac~ t. rep/al pr~l1. [JL'rStWsI,III,lC.· pllil" 11,1 ace! pa:~c gatlll~ de Il1t.un,:~ re a,u venIl. ~ ~ume dlll :'Ol~ alto
Il'~ colonel Ni\cseu. prImarul berele stdtcall fata In fa/a fiira pu- ~ In deplin aco!',l Cerace urmtlnm i reI' adanc, dupa ce pallllla carmi l'a, In COndltlUlll de aspra ŞI neîu
il'ji. maior l\iic!eu, cornandan- Utiţă de impiicare. elim ÎIlSfl nwn-l noi e ridrcarea Tlwncitol'ilo!' mi pc' şi sărăcia le ofili se visurile şi le dl:rată săI'ăcie; sunt şi fetiţele aces 
~\lnii de Jandarmi, colOllel i eiiorimea era mai s!al)(l in acest: rllinile Cllto/'(!, ci pe propria lor i ucisese sufletul. In zori, c~lIld s'a tea trupuri cu aceleaşi cerinte ca 

'TcomalldanLul garnizo:lIlei; ) rd:IJOiu fratricid, ea era marea În- i Vii,tă, ; descoperit fapla 101', nu mai er:m: al>;: noastre; sunt şi ele suflete cu 
1'1 Îiirăşanu, inspector general ViIlSă, lIic/imiie ei cl1delH! in fiecare: Domnul ministru a mai vorbit dl,cât două nenorocite trupuri pii- aceleaşi visuri, năzuillţi ca ale ori-
!"Ii Centrale şi dr, Mantzu, mI' .::i. Incetlll cu incetul izolart'u Pf'O- dt-spre dezastrul vechiului regim, : ne de tinereţe dai' asasinate dc via- : n, II 
')jr! în Casa centrală. : letaria/ului se desă"t'Îrşl'a. MUIIci/o- lin ccca ce privesc perspectivele la care le rcfuzase, crimlllal, şi cea i • 

lolonel Nqescu, primarul ora: rimra era (';l:[J!lI::alc1 CII Încellli din viitorului. întl'c\'ede cate"a puncle: din urmă licărire - oricât de n-I' Rente SI Elcele 
iiIII rosLit o scurtă cuvântal'e de 'comrmi/ale de solidaritale ŞI 111- cardlllalc, catpva idei conducătoa- i ra"ă şi modestă - a binelui. i ". • 

\nil. . trilt ire a naţiunei române. ilcl'şli "1' în jurul cărora se \'01' gmpa I Emotionantă botărÎre d~ moarte! ~ Banurl dO IffinDllle 
tr ~ară d-I minislru .Ralea .ŞI ciumati crali împinşi dUre un fl'l, viitoarele eycnimente ale pulitieci I :t\'imcni, llidodată, nu v'a putea I! U P, . 

\rii au plecat în InSpec\le, i dt: ghetou, Înconjurat de ura celor- româneşti. ! pătrunde aci pe pămant taina ce 1 pentru plata lmpozl-
I~ in primul rând şcoala şi: lt./le clase, de persecutie, de inter-I 1), IDEIA DE PHOFESlE. ile-a determinat pe acele două fe-I: tului şi pământului ror-

, de conduditol'i minicri i dictie ,şi .de ostilitate. Din prima • .::i f 2), Cea ~l(' a, doua i,de~ e?n~ue,ă- titc să porne~,scă d~ bună, ,:oie ,pe 1 tat, pentru ASigurare 
a ia ~Iare. : a 1'('1111'1.'1 mele la guvern, am tn- toare va fI acela a SbLECl II~I LA dl'umul mortu veşnice, NICI chIar ! SOCiala la 

, d-l ministru Ralea a in- i (elcs că Majestatea Sa inţelege s(l LITAT1YE A CONDUCATOHILOR acei cari, in lumea asta, - ca şi' • h inslalalii~e "d~. notatiI' şi eia! iw!ăluie cu ac~iaşi egală so~icitu-I ;}), Il:EI.\ DE?lIOCH.\TIEI ECIII- I ele ~ n'~u ,pa~tev ~e~ât, de g~impi~ Banca 6 o I d s C h m I dl r ale SOCLctalll RI.M,A. dela; dllle paternă ŞI clasa mUllcltoare TABILE. I ustul'alol'l al saraCiei. Cu alat mat : e, Cr~cii, U~l(le lucrea:r.ă pe~te I ca şi celelalte clase .sociale, Şi ,yor-I yl~. lIl.j':1.\ DE, ~:E\'EH:\TIJ::, '~'oa- ;putin ~or ~u~e:l înte~l'ge gestul I~r 1 ! . A R A ,D, 
IlalULlCI10l'1 ŞI peste 3no [unc\JO-!/area mea de a satrsface InaltII do; ta IstOria omemru nu e decat Isto- ,- acci eal'l 1::;1 bodlllcsc trupul'lle I Str Emmescu No. 4 
, lm.ini, riuld a fost de a Împăca mUIIcito-: ria emula\iei dintre generatii. In a totdeauna satisfăcute sub phlpoanc I & 

1 pi,nis!1'U Ral~a a.ri~spl'cta,t a- tim ea, cu naliunea, de a o ."ein.tro-! cCHstă goană de îl~treeere stă tot! de mătasă ,scuml~ă. in pânzcturi l căruia dintre noi. A~ a,vut insi ne
r ~clUl de ASIgm all Soctale,. dllce In comum/a/ea dl' so{rr!o,,1fafe I s(:erc!ul progresulUI, I dantelate ŞI stropite cu parfum. ,'norocul - cum noua m s'a dat no
llellmt peste 10,000 asigur~ti. şi înfrătire a neamului ÎlIfn'!i, .\m 1· Si·lL încheiat cuvantarea. eu ur-! Copilele eare s'au sinucis - fiin- rocul - trimis de soarta pe cari 
8 ~at apoi inspectarea spltalu pornit' de înda/cl la o seri,' (/1' re-j' mătoarele l'llvinte: I te fără adăpost şi lipsite de bucata leei vcchi o reprezentau oarbă, ca 
'l4fle d-I ministru Ralea con- forme. S[rtletul acestei, obijduÎt(' şi - "Iar 1I0i, mUllcitorii, unul din' nccesara de pâinc - vagabondau. : ÎII1re cadrul in care se frămantă 
•• unele lipsuri, a dispus ca ahandonale muncilorimi /'I'a p(/ră- i e1nnenlde primordiale ale statului < clandestin, în noptile reci ale Ara-' aci viata 101' şi intre aspiraliile lor 
~ital, în ?onstructie sa fie ginil. I/l(,stru: cari n:~veti nimic, ~e p'~er- dl!lui, Altădată aveau un adăpost,' ca fiinţă să se deschidă o dl'spăr
,alt cat mai ~n~ând, .. In afară de atdtdrile luptei de i elut dm desfIIntarea prIVilegIIlor la casa pc care mulţi ani de-artlll-' titură adfincă, un abis, Deoparte -

t;u acest pnle), d-I minIstru: clasă 1111 era ill inima It r ltoril dul dona Maria dr, Botiş, preşedin- ciocanul aspiratiilor fireşti, laI' de II d d' '1" d 1 ' co' ' IC ( OI' ') __ :;iik&LlAG&C&xu_a,4. 
r at Isp01;I\lum - Ul . -, altcwa decâl de::olare şi pustiu. ta •. Crucii RoşW', li-o deschisese alta - nicovala dureroasei I'eali-

al g~,vernlllUl ca să ~ pr~- Am infiinţat organizatia "Muncă şi la bilet la Loter"le p';lltru odihna şi educatia 101-, Dt' tăţi. ,. 
, ~n _vI~oar~~.leg: ~ ASlg~ra- )ioe Bună", Np doream pr:in acea- I ,~Î , aproapc doi ani, casa dărniciei şi Ce puteau alege aceste. fiinţe crU 

~ ~Ialr. inr~lI1t~l'ea C1. e spitale slc1 5(1 deprind Clasa. munCitoare. Cu)1 Ca sa SC~D·I de să ră c"le 161 a. inimii bune sustinută de d·na Ma I de şi neÎncercate intre rugul sără
,r!lal In reg~lIll1.le cu un. mare la via/â uşo{lrâ de trândăvie, nu LI U • 1'Ia Botiş - şi-a închis uşile, fiind- ,ciei lor şi între privirea dispreţui-

~ ţ d,e ~lIn(,ltOI'l, î:ntrucat .a~ !l(lwm s(1 svârl /111 ei plebe degcne- L~ DAnCA 6DLDSCHM1DT că oamenii huzunllui şi ai alcovuri toare a oamenilor? 
ritgIum au f~st până in ,PI e

y 
l'a//' "Panem' el circenses", /loiam I U U ~ lor secrete n'au voit să mai dăru- - Moartea! 

• ~s'le de aSistenta medicala Iltllmai s'o fac să se adape după 0- ./.1. R.4 D iască nici un ban - şi oficialitatea Au acceptat, cine ştie cu câte la-
~Ui. , . rc[c sfinte dt' mUIIcel, şi la Imnurile n'D găsit de cuYiintă să organizeze CI imi, suprema hodină in pacea de 
~aln.at Inspectarea topltoal'elor culturii. ,i slei:: i mllllcitorimea m'e • =-nrzrasnw-= _ ur: alt adăpost. dincolo; au acceptat să cadă-
ojtiza de Jos unde de ase- t . 'f" No' " l' It ..' f 1 ă tYţ'" ' l' d' 

f. ' , 'd' 1111 elltru al el; va avea lfl lCcare, de partid, n'alleli decât de caştigat "1, oan1l'IlJJ mOI'a CI a ora ŞI al \Jert a aer u a II ŞI egolsmu Ul In 
lsa constatat ltpsa umil ]S-j b'i /' ă f' , h 1 't r ~ h I d Y 

, ,. I d 
1 : D-I millistru Ralra a pri- cenll:u o I J IOfl~C' r!me ŞI apara- din IlOy!W ordi~e a tări.i ~oaslr~"~ ,~L7~re CI. n~asd' r~v l~ra ot

l 
aiI' - i f~lme - pra a mlzenel care e es lll' , . te cmematogra Ice ŞI aparate de Dupa receptie. d·l nuntstru ŞI 1JI- l c.tn< ne Imple ecam III curc e (' a- , Igurase. 

multe delegaţlunr de mun-I d' U ,. d ' r t·'1 " I ăt' t lY I T '1 l i d' , . " .. ra 10. n SerVICIl1 e tUrism n, s(J\itol'ii au vizitat Casa .\sigurări- l " OI' Ja .. re (e c' CI pe s "fl[ a, pc rupul'l e OI', n Immeaţa aceea 
fI au prelentat memoru t t' d 1 f ,.., . 1" l' bă t ţ' d l' , ă' d f' • b ~ , ),. d d I )irul' lmp ea n I1ntare a pre- ,lor Sociale, unde d·l dr, Popa. me c"re-] p Im cu a CIl IC e ma CJ'1ll j cu s geţl l' rlg, erau ,lll ra(lşate 

'81111 oleanţele lor, II . I l' .. ,,1 , , , t t· b 1 ,",' , , ~ t,' t . '1 d'- 1 fă v fI I ' 1 
. ~ • • l' _ mn) al 1:' ~ll1g!l. ta~[[ cdt~va. ml~ dlcul şef al dlspensaruhu de tuber-! a ( o na, IClOasa a. el ea sm~patlce, e, .. unze e , ,ra S~I et, u hma 01' 

o~r~a, d I ~nis~ u ':la de nwncllorl; cel mar mtlltr dm el ! culoşi, a dat explicaţii, eu grufice! cocoanf" - ne oprim, rostIm un" mangăere ofIlItă dm lumea asta -
Vi~iz~tat fabnca ŞI UZln! nll 1)(I,::usl'I'ă ÎnecI IllCI Capita/a' asupra situaţiei bolnavilor asigu-: SUI âzător "pardon" şi ne permitem i mustrare cerească egoismului şi 
,e, "mx, un~e . l~creaza tdrii, / î raţi din regiune, I "gingăşia" s'admirăm odrasla patru I perfidiei lumii acesteia, ri:OOO mu~clton ŞI care In s~~111 ei şi În raporturile cu I Apoi d-I ministru al Muncii a "i- ; prdă a doamnei, carc n'are nici un I VASILE DUMBRAVĂ, 

: anna~" 300 vagoane p(1tronll, muncltorrmea era /'Oasel zitat căminul de ucenici unde d-l 
rl~ metahcj 10.000 kgr. de lupte sterile, dc sterpe rillalitd- '1 Ambrozie Nicoară a dat explicatiu
af 1700 vagoane acid (ii. Fiecare voia să aibe siIldicatzrl nilc necesare asupra stării ucenici

laIc; 300 vagoane pă-t SălI ca să se poată ridica pe spilln lor. 
oa~ec"oran~j 350 vagoane 1 rea ?lf~ra, la, c,ulmi .pe. care m~ 11'-1 După ce a mai vizitat camcra de 

ammte ŞI 300 vagoane I ar fI aJUllS IllclOdala smgllr. ŞI, Ca I muncă şi reuniunea mescriaşilor 
! de cupru ! .', d ţ' ~ ~ • _ sa-şI asrgllre a erell 1, desfaşlllYI o, români, d-I ministru Ralea a pIc-

B ce~ce!are~ am~Llll1n- supra licitare de demagogic 111 o-leat seard la Oradea Mare, sprt· a-
~ fablCei ŞI uZInelor ferte În acelaş timp paradisiace şi i şi continua inspectiile. 

a~X' a avut loc o m~re a imposibile şi care trebuiau să În- Iată munca rodnică unui 
; m sala TeatrulUI un- treacă cu mult ceeace oferă ve- ministru care nll-~i precupe

r .pa,rtic.ipa.t câ.teva m, 11 LJccinul. Vigoarea muncitorimii e-
Jl t d - I ccşte importantul post pe ca 

'OI :1 Ol'l In lntreprln- m roasă de aceste infinite ciuperci dm . ro il deţine. Iii regIUne. sindicale. Am adus legea breslelor ______________ ~ 
~cest . '1' d 1 ., .. i l: . PII e] - mllllS- şi am concentrat LJiaţa profesiona-

mobile bune SI elline . !~~a a ti.nut urmăţoa- Iă, f~rmând bresle puternice şi de 
~ antare. prestIgiu. 

;eliti muncitori Ca să pal.. apdm mll~l'itorimea 
, itlnilor • de ?e~Secllţll ,p,ersonale Ş! de· con-
i it '1' '.. cl'dlen capnclOasc şi nedrepte, 
,e, nr rn mr/locul Dvs. cu- am mtrodus Legea motiNtrii conce 
J Iara dela un capăt la al-r dkrilor. Am reglcme.ntal prin lege 
tu a ~~(~ea la faţa locului, cltllcediile plătite de vacant il. im 
,~m tr~lll şi pentru a..vă ex j ÎI1augurat o politică de construe/ie, 

numai la firma 

Margareta 
I . Berndlfj 
• A R A O, 
f Bulv_ Regele Ferdinand 41. 

mantDuri ie~~~~şi Neuland -1 şi blănurI numai la bliDOr. Arad, Palatul ~s"!:er Elis 

---------------------------------
lfan1iU!U pentru (UUorl! 

Orice indusll'ia~, mare comer- I scrie asupra chestiunilor care îi 
ciant, conducător de instituţie pu- j intresează. Institutul românesc de 
blică sau pal-ticulară, liber pl'ofc-: documentare ,.TOT" şi agentia "Ser 
s;c,nist, intele('!ual, ClI uneuvânt - I viciul Gazetelor", cari lucrează în 
orict' om care vl'ea să strălucească! colaborare cu 120 de institute simi 

I 
în ('al'il'ra alcasă - nu se poate i Iare din lumea întreagă, poate pro-
lipsi de o documentare temeinică: cura oricui orice documentare din 
asupra profesiunii sale sau a. pre~ 100'ice domeniu, Adresa: Institutului 
OClIpărilor sale particulare, 01'1, aZI I , d d 

• l • I t 1"" .. d romanesc e ocumentare "TOT", ean( apar m um€' pes e .ou mu l' 

rt viste şi ziare, nimeni n'are pU-I' este: BCCCREŞTI 1., str. Sf. Con-
tinta să urmărească În elc ce se stantin NI', 24 .. 

~------------------------------------_.,-------------- ~'----~ 

I ~Dlri1i O b~na bZU.Oa ŞI emn8 !~lni:~t:~~AD Strada 1. G.I 
~ f.IDOurll mmfrm~;Hnl Duca No, 1'. 

1·~rrl[11 In care concepe tre- . , • 
W , care-mi va permite ca săpiămana A.dmlnls'rall,e 

.J' p.c1Clle şi politice noul re- _ _ ~~eeeeeeee~~~eftfJOe~ 

,i~şQse luni de guveriare un ~1~~ou::tis~e:{:r100~~nc~;)~::::I'~~: A V 1 Z I Hadl·o 6raell E ~:::'~~e~e..~nl-
l1fi necesar pentru a asuârli cftine. In fine, silpWmâna "iitoare Rugăm pe ono abonaţi .noş- i, I · . 4011/, eCQnomie de 

f il! urmâ la drumul feleut voi aduce şi noua lege a aSlgurări-

1 
Iri, cât şi d-nii comerCIanţi ~ curent 

r~m. lor sociale, prin care se inlroduce cari fac reclame în ziarul! Incoronarea mărcilor selecte! Voce perfectă, nei-
)~;s~ ÎI1teleagă şi mai bine si- şi in (ara noastră pensia de retra- Illostru, că dela 101 lei în sus, ! i mitabilă. Recepţie fără zgomot. Scală uriaşă de 

~ Care lle !J{lsim astăzÎ, e gfl'e la biitrânete. Toale acestea I să nu primească nici·o ehi-; sticlă a staţiunilor, manipularea simplă. 
~ă privim care era tabloul S'(W Iăcut in şase luni. ~\r fi tre- tantă pentru achitare, dacă 1 , " " " • 

"4 liirii a doua zi dupd ve- buil Î~, vech,iul ~egim,y ş~se ,ani de 11 D:.'a.re p~ verso apl~ca! un; liI~ A~C.JJlltf]/l-l f~~d SIDlsmund Hammer SI FIUl 
~~ putere a noului regim. dIscutII stenle fară fa fi a/lInS la hmbru fiscal de 3 leI ŞI un! ODl'lga une a. :J 

're era mal, ales situatia nici Ull rezultat. timbru de aviaţie de 2 lei. I Arad, Bulv. Regele Ferdmand 27. Telefon 10 47. 1 i 
~in[rncitorilor, Dacă al' tre- Am ajuns cu Încetul la ceeace i ADMINISTRAŢIA~W4iMiMiJ"" 
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""'f 

STRĂJERULlfj 
CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU ŢARĂ ŞI REGE 

Slrăierl1 Si cei in temnită 
A intinde o mână de aiu-I ceu u~ s~aun ~entr~ s~~o~ul 

tor celui întemnitat este o I de frizerle al Inchisoru, In
faptă aureolată c. frumoase, fiinţat recent de dl Rădules
promisiuDi de răsplata diri-Icu, noul şi harnicul adminis 

........... r .......... ~; 

Vizita Suv .. ranolul RomAntei la 

"Băia tui acesta,' care vine în An 
este Moştenitorul unui Tron" nă - şi, pentru acos,t mo-I

I 

trator. . • , 
tiv, străjerul are menirea şi; Ni s'a tran:sDlls ~nforma~a "IDtr'uDlll dia colţurile primejdioase ale Europei" 
datoria să-şi verifice şi să- c·ă dl Ascamu Cnş,!,n ara- ,., '" . , . 
şi a:derioriseze prisosul lni- mas plăcut impreSIonat de F aJmosul bIOgraf al rega-l lant în afacerile E~~opel, ne- spre ex~:eleDta metoda ~ 
mii hai bune, inseDinâDd, du- felul cum administraţia in-! l~tăţii britanice:, ,Hector BO-lrfiiI~d, deloc ~n pacIhs~"", d'l~atie, p,e ~are o pri~ 
pă p.tere~ soarta intuD8cată chisorii - reyrezeDtată exce ,hAtho, carAe ~ v~zltat de ~u- 1 rmţul MIhaI ~reA ş~ El In- Prmtul MIhai. , 
a celol' in ~I Ilent de dl Radulescu, adma rand Romama ŞI a avut cm-

j 
devendenta unUl tanar ,"ul- A(,UUl câl,va timp 8'1-

S fi t l e "t· lă I şi dl Tomulescu, contabil - stea să fie primit in audien- tur şi, dacă evenimetele o tâmplar să fiu la bordul; 
u e ee cura e nu se - t~ d 1\ S R 1 R -" 't d' I I 

muresc deeftt in preafttta face eforturi Încununate cu \a e
bI

,!. , eg: ~ onbla~tllell' 'J'vo1tpermi ,e, ,val' evdem ~n ('ruei~ător român pe ~ I 
. In. i'locul feri ţel mult succes pe dramul re" a. pu Icat deunazI, su tI u jVU ur aprIg ŞI p In e VOm-jNeagră in timpul un~il 

~au IV m ) şi su nm.-:, educaţiei infractorilor. de mai sus, următorul inte- I ţă. Aceasta se vede de pe a- tuni Era pericol şi Pr-
u ~ almt 1lJ'88Cd Ş·IW" di! Determinat de importanţa resant articol in "Sunday clIm în atitudinea Lui. . s'a purtaI admirabil. rJ 

meaza a un eva. o COR - f ei ti ~ri p' t '1" A urc .' 1 cţ'e' , A ,.. q . ai 'IDi ă d • Vi şi rumuseţea un ac va l(' OrIa , 1 •. 11, oeI m loma- tJmb- El. stl'ăbumcl1 LI.:C 
ret m 1 prle f :; 1 e : p~ia in slujba iBdreptărU celor In Un tânăr de 17 uni se pre- ne~te, în tnupul căreia mi- I hingii El, căci se ştie ~ 
t n eg:~ SU e n ~ ec~ fio' teIBDiţaţi _ dl A. Crişan a găteste să călătorească în am lăsat gândurile să rătă- gîne Victoria nici n'a ~ .J 
~~n ţa - n1l cre am sa el promis că şi străjerii de sub Mar~a Britanie, Este o CăIă-: ..;ească~ . deoal'ec~ nu intele~ când UIl mizerabil a I~A 

a a. ; conducerea d-sale vor parti- torie importantă, o călătorie ge,m meI. ur~ {.uvant. AtunCI peste fată fU un biciu I 
Anul trecut. dona profeso-. cipa la misiunea transformă de O mare însemnătate poli-· m am ganult la problemele,. ofiter (''-ire era ]a bord.' I 

ară~ ,Ionescu, dimpreună cu rU celor stigmatizatl de lege, tică, în legătură cu soarta kar,e s'al~ P?S Suve:,anilor În! povestit, că Prfnţul MQ~OI 
stra)erele dela Uceul comer- prin şe'.lători şi ajutoare. La mai multor milioane de oa-l· ulama suta de ann, asupra! iost de un ca]m absolut Cl 

cia~ de fete din Arad, au co- cea dintii şezătoare ce se va meni. Tânărul este un Prinţ, cr~şterii c.opiilor lor, Cand 'avea de(â~ G dorintă ~tu.ri 
bO,rlt in repetate rânduri in organiza, străjerii vor dArui, moştenitorul unui Tron, în- IPr~nt~l.c.Ollsort, A soţul Hegi-, taI Lui sli nu afle nimit_ 
mijlocul detinutllor din peDi închisorii, pentru deţinuti" tl"unul din punctele tulbur.i i l1el VldOl'l~, ~ mcepl;lt adu-: pre primejdia In care, 
tenciarul Ar~df organizAnd u~ număr de saltele spre ho-' al.~ Europei. I car,~a. tll'lUl sau mat. m~~e,lseli "El ure şi a~a dest~' 

frumoase şezatori şi, in cad- dIDa trupului celor cari sunt I Aee5ta este Principele Mi- a facut o mare gre~eal~. sm-I. ,'rmi tarl' să~L îngrijOl 
rul acestora, dWribuiDel· di- cei mai nehodiniţi oameni t hai, Fiul Regelui Carol al gura n.~re grel?eala am ca- Erar' În halluI din 
ferite daruri strlnse de ele- din lume. ~ v! României, care soseşte la 15 r1er~ lu~, . ,.' , ,eate se află in spatele SO 
ve., ~ , In celulele uude freamat a i Noembrie cu Augustul Său ~~t l~:t~! Albe) t l?l-a crescut·. tl11ui Cine\'(\ sosi cu om 

DumlBeca· trecuta, dl Pl'O- - cu ecouri negre de moar- Părinte. l~aI~t ,,1 1~olat de restul ome-! Gument. impozant. Era ~imt, 
fesor Ascaniu Crlşan, direc- te - dorul de viaţă şi de li· Moştenitorul unui Tron 1.11'11, PrInţul Albert-Eduard I mf>lltU' lmui ordin Pfj t 
toru.l lioeului "Moise Nicoa- bertate al atâtor suflete sbu- yiitor Rege al uneitări car~ nu avrb vriete!li. Câteodată I R - 1 - Il f P ',1; os I 

răU şi comandantul străjerI- ciumate, mângăierea pe care p'Oate juca un rol vital Î1l t~nul sa:l. d~~1 ~ăi~ţi del~ I e~c ~ c~~ erea r11 
lor arădani a rostit O conle- \0 vor duce străjerii va fi pa· Il f' ţ' F' l-,ton t~rau lTlvItatI ŞI la ('eal, pel.trt. CUl~lJul ce L.all .. ' 1· v. .. . CQn Igurale .uropeI. i ." i 'd i i t' 1 f t ,. li rIntă intAmnitatilor~. vorbin: ce coborita In Dl1Jloeul uneI Ce fel o.' • ,? l1~a nt~t eauna n prezenţa I lllmpu ur unn. , . 
du-le despre o conştilDtă mal suferinţe ce n'are pereohe pe le t de btlI~~.t este El, prmţnlm Albcrt, (~are condu~. era tll('âl.tător, iar efed . 
curată şi mai bună. Ca acel I lumea asta. '.Ul? ~8 e i rega ~ pe~tr:u ·~ea ccnyer:-.aţia! într'un mod I supra ((0101' "ase elevi ~ : 
prilej, d-sa a donat dela li-·I Vasile Dumbravă vp:Rtae v efI' r SLPu!li ere, cal e sa,v,~nt da.r pntm agreabil. )1 mai illrâlltăt~or M'am t ;: 
• a a, Ul n momen- Cal,d PrlH\ul s'a dus la " 

t~l când va ajunge la matu- Oxford, a\'ea un fntrpg ba- 10 pat'te,-mmţind c-ă t~ ~ 
Alt7 -lea congres al Aso- ntate? , " gaj ~('. ~UHoştjllte şi reguli de I,ir.tunilalca Ei accept 

•• . IT. faţa f1ecărm copII, carc con.), :ltă Nv avea voie să lo~ iluare'l ca Uh tribut at 
ciaţlel Clerului Ortodox. se na~te in aceast~~ lum~, se (~ia~(,ă Cli ecialalti,studenţi unui coleg, fără nici I 

d 
• S "de~~hld sute de cal, se Ivesc Şl mc: mi ayea VOIe să fu- d . , , A.n rei a "UDa sute de posibilităţi, de IJlese~ meze, e sentm,lentahsm, I 

, , @il "]·1' de caM 'ere' 1,.· SPUH el. el împărtăşet " • , . . I Le·:tH~ romaneaseă s'a ter- " . ,: 
Joi s'a deschis congresul, după 1ru curajul dovedlt în măreata ac- Viaţa unui Print însfi este' I'Iina~. . curla LUI. DOI dm e~ 

el: s'a oficiat la biserica ort. rom,ţiune pentru salvarea ţării din ghi· idefinitivă ~~ stabilită diJ.l eli-I Ne.an. întors căsuţa din ~PU8 rr.Gna pe umăr, AI. 

din Josefin SI. Liturghie de dtre arele politicianismului, cuvinte ur- pa naştern. Acum cateva spatele Palatului din Bucu- muUc şoapt~: şi multt, 
un sobor de 11 preo\i, in frunte ctI mate de frenetice ovaţiuni, expri.jltmi eraT? ,la Bucureşti şi I reşti ~i m'am dus cu Prinţul I suri. Reaetilmea era. 

, 'alT: fost ll1VItat să merg la ~{jh' i AI .- halI D"· . J' .t \ "A' ; P. S. dr Andrei, episcopul A.'adului. mate de întreaga aSIstenţă, Iv' ,_. 1- fi Il eŞI ~or Je~ e: unul (hll eI CUl?tlgase 0I 
I f d d 1 ',' • ş(oala cu Prmtul MIhaI. C, red foart{· bitw englezeşte, con-I 't _ v. :. 

Răspunsuri e au ost Me e ro,. In dUlOase cU\mte a evocat ro- 'cĂ a fost ceasul cel mai mte- \'e1"at·a n .. ',_ . t d : ti PHl .eli btlnD. In educa\~. 
'J :l h' o d' ,. t d S 1 ,li ~ a. amma eca I ~ ~ 

numltu cor a paTO Iei, 1rI1a elul Rcginei Maria in istoria neamu: resant pe care l-am petrecut eând aw Î11eeput să vorbesc I ţului Mihai este că I . 

d dr. Emil Grădinariu. lui, precum şi pierderea suferită. in România, de s}.:·!·':'! aploll1obil, atunci a j llU îneeul'ră să-L tranJ 
La serTiciu an asistat toţi congrc I de neam prin stingerea din viaţă a ~ Am fost illtrodus într'o sa- surâs şi ochii 1 s'au aprins. iar tnl(·ntelco' Lui suL 

1 ~ t' X A I KIIllf. slştii, uo număr mare de intelectu- poetului Octavian Goga, Asistenta,: ahspa v lOaSrt: ca teva scaune, vc,Itat", ne în~lbuşite, WiI'r; 
., • , • v • 1 • " o arta, un aparat de proec- I P f J L· 'Ih 

al~ dm locahtate ŞI autOrlta,\lle ~ll' ~ auzul ace~<;tor nume atat de !lI- j Huni. . ro ('~oru tU ml-,.,. s. 

bhce, în frunte cu d, dr. Gh, ClU- l:nte pentru Intreg neamul româ-!. Şcolarii sunt 6 băieti, din Ia bilet la Loterie r I p~ urma. Hegele e~te It~ln 
pC', secretarul genrral al ţinutului, nesc" i~ s~m.n d~ ,p. ioasă reculege- :,;:oate proyinciile şi toate ela. Ca să. scapi de sărăcie! I v~ral r~cdl:/!O~, prmt~f %0 
d col. Praporgescu, prefectul jude- re, ridIcata 111 pICIoare, a păstrat:sele SOCIale, Şcoala este o Hai D r N ă f' ,la.le o llldl/lsţle natU!~ 

d · • l' d 1" I cl;'ldJ'l'e mI'ca~ s]'tuataV ~In 1 oroc. oroc s le, ~ t '... d . /}, ţlllui, . dr. COrlolan Băran, prima cateva c Ipe e mIşte. ( '. ! . ( o: • I!'u mccalllCl, JU er'1rdjr 
rul municipiului, d, dr. Ţieranu a- Trecând la rostul congresului, d.: ~Ul Palatuh~l ~ega], con~lusa Joc la Goldsc.ţjmld1 este cxt."aordinară pei~uri 

de un om d]stms, cu OChI fru I b v' d A r.t\' 
jutor de primar, etc. protopop Gh. Ciuhandu a arătat moşi ~i care nu are in nici loterie! I ,alat a~a t' tanăr, o .C, 

nevoile materiale ale preoti mei şi tu! fpl aspectul unui peda- I tme: h' o Lună jUde1ţ.ri: 
sedinta lt!stt,a cere rectificarea salariilor, armoni· gog rigid, I dată pt' 50ăptămână 'rQua. 

Şedinta festivă a avut loc in sala zându-le cu salariile corpului di- i Am sosit pe Câl~d ~e f~ce~, ~~ar'_ pe ~u~ te~en de inţele- Ise 1:1('1' la o uzină 0}tla 
. dactl'" ŞI' cere în acrlaş tl'mp, rectl'- Uil CUrs de prOlecţlUl1l ŞI JLl'l' «'m'l.la (Cum eu nu cu ; mobIle, Astl' .irltl>av în~ festivă a liceului industrial din 10- '- r 

,Printul I\lihai era Acela care nosf' difcr('rtta dintre un car- !rile Lui -;i e~te' deci. ' 
calitate şi s'a deschis la orele 11,30 ficarea legii pensiilor, care nu a· s"himba dispozitivele din a- l"lra1ol' şi tlr. ,aeuum nu era', 1·' A "d . 1ţ>le, 
sub preşedinţia protopopullli dr, sigură preoti mei nici cele mai ne· pRlat El împarte cu acesti' deloc Hşor pentru mine). ~ Jat. ~ll' cun tmlV.bt, 
Gh. Ciuhandu, presedintele Asocia- cesare unei existente extrem de bflicţ.i toate intâmplările ~i- i PtJ dl.nd vOl'beam, o mică: bUl', Îli fjpcare Săp"r~ 
tiei, asÎstat de cei doi episcopi cari modeste, lei: .lecţii. distracţii, plimbări i lntâmplarp. încântătoare a a-, stă (. zi în pădure dl'j'~. 
au onorat cu prezenta lor frumoa- prin pădure, exercitii stl'ăje-j"ut lo~~. rarc m'a convins de- 'c'l.rţi, o hlteligentă]'r (u,an1ilrlle rpf-:'ti. Au erescut ('.li El şi 
sa intru~ire. Au asistat dease~eni, P. S,I. Epi~copul Caransebesblui Prir:tul a ,!nfruntat peripetii: I i Dt 
d, dr, ClUpe, d, general Dragahna, IrIr Vasile, în cuyântarca dsnle arată !lo ~meretll, cot la eo~, cu CP1; D. prolp§or N. Iorga despre ,(:oal~rer( 
d, colonel Praporgescu, d. primar I bucuria preoţimeî din parohia Ca- . can reprezIntă mul tIm ea. I li - - - S I H 1." J!â 
Băran şi alţi demnitari. Iransebesului de a participa Ia acest \ ,.?rir;~lll Mih~i, este în~lt, ariei il e are UI ,oel'od ~i114 

d 'v sfIOS ŞI are infatIsarea inean-I O v· f 1 °t 'd . d '. 1. ' 
Părintele protopop Gh. Ciuhandu congres, care easupra revendlca-: t;< t' t· t~' C: d I nOUH ŞI o OSI oare 1 ele pe a- o nuturtlor can formează ~~non 

., om e a mere 11. an am I . v d JV' fi ţ'tă I Ir • • t d 1 d d h'd ·1 t' I ' f' 1 t . . goglca, e şcoa a msu l' I asupra ueru in adevăr mare ,"OCv 111 cuvan area sa e e esc 1 ere n or ma ena e ŞI pro eSJOna e, es e I VOrbIt cu El şi mi-am dat ' ~ . • , ~'A • I " • , .; . , .' '. I reahtaţllor lllseşl, a rasărIt m mm- : a fi cunoscut şi departe pAPun 
a congresului, a mulţumit rcpre- un bun prIlej de comumcare dela, seama de concepţIa LUI, tea preocupat v de marile prohl e'I ţă· o d \' 1) , A d'. , 1 a el11 ·ree rll un e a fost COC 
z('ntan\ilor autorităţilor militare şi suflet la suflet. Ca încheiere îşi a- ,\m am ş-an It. ImedIat a SPU-\ale ţării şi vremii a Regelui Româ-l 1 I i d ., ~ref 

, V. sele lUI \Vilham al II-lea de. ,. . . .. la(us a n cphmre. ! 4 
civile pentru frumoasa participare rată credmta fermă ca revendlcă- I 'b.' 'c ·1 . mei ŞI ea a fost pusă In serVICIUl I 1) f' '. pi J 

Spre un prmţ ntamc:., el' '1· i 1 'd l' _ ro rSOrI entuziaşti au 'l la acest congres apoi exprimă a- riie preoţimei cari in trecut nu au I , A ~ A v ,unUI nobl ŞI na t I ea. creştel ea I .' _ j M 
dP. 1 d' mal încantator tanar dar cu \ ullui viitor Domn de 1ară între cci I saI cIna de a reahza un l a 

"ncu evotament al preoţimei fost ascultate - în viitor vor găsi:, . . " . v • '" • ne~ 
fi,. o agerunea unUl vultur ŞI des- carI O infă\I$ează în toate ramurile i carUla 1 sau IIlchinat cu '.mli' 
aţli de M. S. Regele Carol II pen-', }eclllrea cuvemtă, I Ur,at să joace un rol impor- natiei şi cu ochii asupra tuturor ţi- i riie sufletului lor. ~at~ 

..... __ ------------------~------------------------___ ... -- ________________ ~J~ a 
Tipografia LOVROV & COt ! 
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