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Românie de neinuins prin Constitutia Regele Carol II. 
27 ~ebruar ie 1935 ! PrO(lamHfio ~. S. DtQtlDi (flIrt popor 

c, La 'Il Februarie 1938, Constitutia Cristea incheie îndemnând poporul 
~T iela/ă de M, S, Rege/e, primind: la mt/ncă construcfilJă pentru md- ROMANII sa a creiat Statul nostru na- naţiunii să poată fi intr'a
il eziunea masivă şi insuflelită a drea şi fntărirea Romdniei. ! Un singur gind, iubirea ţional. devăr' reprezentanţii şi ocro-
! a/iei, fn urm(( plebiscilului din 24 Răspuluând 1. p, S, S, Patriar- nesfârşită pentru poporul I Se stator~cesc şi se !ămu- ,Utom nev~ilor oşteşti. 
1 eflruarie. a fost promulgatd şi hu/ui-Preşedinte, M. S. Regele a ; resc ~ai bl~e ~atoriile şi I ~e aşeaza p~ drumul.inda-
, .ne/ională in cadrul unei impună- p"ommlat llrm/ill)rul discurs: ~ dteptunle cetalemlo~. ~lini.~ei _ d~tone~ pe totI slu .. 
]"are siJ/emmWţi care s'a desfăşu- I Se sporeşte autorllatea şi jltOru tam, fenndu-i de ur .. 

I la Polalul Regal. , Ilnal1 prea SIm1uI 10, ,se întăreşte independenţa m.ările primejdioase ale fră-
Cu acel prilej, după depunerea Domollor "Inl,lrl. ' guvernului. mântărilor politice. 
ănuÎntului pe noua Constituţie DOmnilor I Se reduce numărul senat o- I Se prevăd pedepse aspr. 
ră/re toti miniştrii. 1n frunte t ',rilor şi deputaţilor. pentru răufăcători şi indeo-

1, p, S. S, Patriarhul-Preşedinte ln aceste clipe inălţatoare,: Se Rsigură o mai dreaptă sebi pentru cei vinovaţi de 
, Miron Cristea. M, S, Regele a de reînoire a Homâniei pri- i I re?~ezenta~e în ~arlamentul risip~. avutului public, acea-
!lt urmăioauQ insul/etită deda- Inul Meu gând se îndreaptă I ŢarIi a agncul1onlor, a mun- sia fiind de azi inainte soco-

cu adimeă evla\'i{~ c~Ltre erea- '1 1 cHorilor, a jnlelectualilor şi tilă drept crimă. 
t Noua Constitutie este izvoritli 

ntr'o 'nevoie sănătoasă a cerinte· 
lI r nationale şi a fost frământată 
:L conştiinta Mea şi Q sfetnidlor 

torul României intregite, i ·Se institue un temeinic şi 
s("umpul şi neuitatul Meu ri.guros controlat avutului şi 
Păriute Hcgcle Fel'dinand cheltuelilor publice. 
Cel Leal şi către toţi acei, Se statorDicesc drepturile 

II, . j- 'd '1 M ' I cart, a atuJ'l e ~eU1tatu ' eu r 
ll~ rinle, au fost creatorii României 

tărănimei pe pământuI ce-l 
.. stăpâneşte prin expropriere. 

el 
astăzi. 

.Tara căreia l-am încredintat spre 
, oire aceasta noua Constituţie. ~ .. 
'mir-o cu un en,uziasm care Mi-a 
rurat inima. 

~u Sunt cel dintâi legat de ca şi voi 
ni, cel dintâr păzitor al ei pentru 

ele poporului romfm", 
Ir~ Luând apoi c!mântuf 1. P. S. S. 
B.: Iriarhlll Dr, Miron Cristea. adu
i: la cunoştinla Sl1ver<lnu{uÎ ci1 ţa
as apmape în unanimitate a votat 
1 l/(l Consfitutie cu bucurie şi ar 
• . 1 neinfrânat. 
I~ 

'.~sem('a l1wierii Domnului care 
;t ulru popoarele creştine este săr
I: IOllrea sărblîtorilor. ziua care 
ea r!leşle o nouă Comlitutie, izvo
,,[fii din dragostea Szweranr1lui 

niru poporul Său şi din adânca 
I in/!'Iepciune, eslI' o zi sărbi"lto-

Ja~Că,~ '. 

Mlfjall Gfjelmegeanu 
""Inlstrul CucrdrUor Publice 

mici şi mari, cari alături de 
El au pătimit şi au muncit 
('[L să aşeze Tara în granitele 
ei fireşti. 

Opera ce s'a intăl'it cu atit
ta entuziasm, o de poporul 
Meu, în ziua de 24 Februa-

Ma/esfatea Sa Regele 
Carol al II-lea 

: Meu, o singură dorinţă bineM 

I le României, Mă căIăuzeso 
fără şovăiaHl pe c",lea ce am 
făgăduU-o Ţării Mele. 

Salvarea Patriei este pen-
tru l\1ine singura poruncă 
Gare Mă indrumeazâ în ace-

M111ld Constantinescu 

Se acordă o mai largă şi 
dreaptă participare Ia pretul 

I ..... , ... u;"'o:!oiunii şi la redevenţă, 
r de zăcăminte 

mere expropriate de Slat. 
Se asigură o egală indrep

ăţire tuturor seminţiilor de 
tă rasă aflătoare de veacuri 
pământul României intre

gite. 
Prin aceste indreptări alât 

folositoare aduse legii da 
a Statului Român, 

convins că se cheza
,şneşte poporului Meu putin
ţa de a se desvolta liber şi 
stăpân pe destinele luI, pe 

I calea ordinei, păcii şi a pro
ipăşirei. AdminIstrator &.le Flnaaţe 
I In această zi solemnă ,1 

,a celorlalti factori conducă· înviorătoare pentru viitorul 
tori. t României supun învoirel po-
I Se prevăd garantii şi se porului Meu această Nouă 
. hotărăsc incompatibilităţi se- I Constitutie. i vere pentru membrii Parla-I TRĂIASCĂ ROMANIA! . 
,mentului, aşa încât aleşii CAR O L II 
'~g{jjIgg~ 

Intelegerea balcanică 
rie, este izvorîtă din gânuul Realizată acum cinci ani, I ,.-------------r 
curat şi din adâncul conştiin- Intelegerea Balcanică este I 
tei Mele şi al sfetnicilor Mei, formată din patru state sem I 
că îndeplinim un comanda-
ment imperativ al zilelor de natare: Jugoslavia, Turcia, ! 
azi şi o moştenire sfântă a ,Grecia şi România; tratatul 
făuritorilor României Mari: ARM4/'1tD CJlC'/'ItESCU . 'Ia fost încheiat la 11 Februa-
consolidarea definitivă a MInIstru de Inlerne rie 1934, la Atena. Intelege-
Ne~mului Ro~ân~sc. ste vremuri îngrijorătoare de I rea Balcanică a isbutit in 

N oua ConstItu~n:ne ce am neliniştite sufleteasca. acest timp să aducă reale 
promulgat-o astaZI, în acest I Deci servicii păcii şi să devină o 
ca?n~ _solemn'A şi c~re a fost Infăhşez astăzi poporului 
pnmlt~ cu atata patrun.der.~ Meu Noua Constituţie meni- forţă de mare utilitate, atât 
a nevo}lor. :cale ~le. 1!atlUnn ta să aşeze temelii mai soli- în ce priveşte strângerea re-

~ de. ceţaţenll Rom~mel, ~on- de şi mai drepte Statulul latiunilor intre ţările balca-
nii ştlenţl .. de d~torIa lor catre nostru şi să fndrumeze viaţa nice, cât şi pentru o politică 
'01 gen~ratllie vllţo~re, nu. este obştească pe o cale mai si- de pace în Europa, 

~" VICTOR 11l,.,./ll't,tDI jdecat o putermca temehe J pe gură, mai libera şi mai să-'. . 
. MInIstrul Ju 1111 J care sunt hotărît, cu ajuto-' Yt - i AZl foloasele uneI aseme-

.s e 1 d Y t·l . b·t . d na oasa. 

~
M 1 ru a evara 1 01' 1U 1 OrI e i Prin această Nouă Consti- nea Intelegeri sunt mai eVi-j 

U/tumind M. S. Regelui pentru 1 Pa trie, să clădesc o Românie tu"e se proclamă hotărît in- d t d ~ t' . ~ d t 
Ila tem l' ".. î . tă b tă' t tă 'tă' )& en e eca orlcan aces 01' 

C
tri . e te data Ţăm, 1. P.SS, , nVlOra .' oga, ŞI n' rl . itâietatea Naţiunei Române,. , '. 

"hu,-p",,,Un'r Dr. Miron I (Conbnuare In pag. Il-a). . oare pril1 ierlfele şi credil1ţa I (Cont,"",,' In pag. Il-a) I 

EVGEN TI7EIll'tlU 
Subsecretar de Stat al 
Prese' şI PropagandeI 
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O mun~a- energ.·ca-· SI" VOI':'OC' asa-- . 27 FelJ.tuaiie f' înţelegerea B~lcanică il 

" 193Q 
," : " (urm, are din ~a,~'.· 1, -a) , ' l, 2~ "regallre eo lDa .. dl:&n~tlor ServIciului Socuu . 0# '. I 

, ' . (UJi. "d' 1) ganism de apăl'kWe a mtere- i hste de notat de a~elnl, •. 1 1 . 1 '1 F d t' 'Regele PI'I'n" 'i' a-şI' <':'r"v'; Ţara ŞI' l;cg'el
i
;,." car.;" !,mal'e In pag, . -a , t t' le atl'u t ~ a n oca u un a leI. ,,- ;' .: ~~, l v .; 1 t t lot componente, cu oa e ce p "_ ari ZlU 

eipele Caro'r' dela Valea Vinului ~,-(.a pus ţOUla llezacJuc:a III el ~I Accasffl. Constitutiudc a- "'~ or ~ aei ,<" ,i '. >, Inţelegerea Balcamca, St . aV 
dIn jud, Ndsăud, au inceput curs,u- in tmeretul jik care aceşii coman- l;iJl'uan<I ai'cptul'He lli'e!;\ti ,ald pl'~leJullHt. llltellsl~lcal e~ Zin'tâ în faţa Europei ca; a< 
riie şcoalei de comandanli de echi· '«uliţi il VOI' cOnduce Îil marea In,ş- ll!lllvuluhli' ::;tatol'lllce:;.tc în schiinburilor eCOllOIlllCe Ş1 cari au izbutit să-şi creel atil 
Pf pentru Serviciul Social. Se, dă cr.l.l'e de pr()pă~ite po'pultii'ci"" al'ela~ Lunp Ca al.:cste drHi- ~ultllrale in Balcani şi adu- consolidare internă şi: ~,~ 
~ici o pregătire desfăşlîtarea mun': in cÎcciisid ifcddenue se lo'fiiica- LlIri :sUnt sti'âns legate de tia Când ameliorarea mijloa.c'e, sporească în ultimii ani, i 'fii 
cii sociale la sate~ ::ă p'c/"soi1âltiâleâ coriducel.lorilor di" tom, lot (te co'municatie, prin stu- şid~rabi~ pr,estigil!l. l~or il Ogr 

Peste O Sută de foşti cOllJucăl~Fi~('oli şi eoi!pe Ciie ScriJicm[ Soc/ill, j\ "c"te da' '01'1'1', dl'll' CUI'" cea ' f ~ IirItl' o pohtlca de tort 
' y ..:-,." ,,~ \,; diuI problemelor de acest ~ra, P' , ' ~ , ,'.' d{ echipe, du răspuns la prima d< :.ăvarşlildu-:.e ,pregdllreâ lor in mai sW,nt ă este de a munci '. ' , I , dme paCll11Ca a popoar t)r!t 

cllemare, venind la adunarea din 'ldl1licCl de cO~lducere (i tall(~Î'elo~ filră preget pentru Patrie, fel in al1samLlul lor. ,. respective, la adăpostul 4i' 
ajunul plecării la Valea Vinului. de illSll'Uct~e, Tol.aici se Întocmeşte. tl'elmie înueplill1te iară şo- bia'" acolo' tinde utilitatea forţe militare. , Ci 
Unii din aceştia au luat pdnă acum /'( uliiâmeillut ae functionare d şco- vuire de tOţi ceti'tţenii, tie«.:a- Intelegerii Balcanice s'a evi- ,,0 ~semen~~3:. aC,tiune drfRn4 
purte la trei sau patru campanii la lilor şi echipelor de ServICiul. So- re după puterile sale şi in denţiat în special, este pe te- tinerlre a ţarn ŞI de roatPOP 
sate, altii cari apartin "Astrei" se cwL . locui in care esle hotărît a rOllul rezolvirii problemelor l'eforme, desfăşură d. Mt 1. 
tncadrca::.:ă acum in marea mişca- in alară de aceste cursuri de co- munci, internaţionale" faţă de care xas, pre,' şedintele .,C?IlSilitUP' 
re ,de ridicare a vie/ii tărăneşli.~._ mandanti, se ,vor; organiza ,5. şcoli ~unt ho'târit ti păşi cli toa- s'a adoptat totdeauna un de miniştri şi mUllstl'U tai 

Foştii şefi de, echipă se pregă- _de şefi de echipd şi 20 de şcoli de tă voinţa pe acest drum punct de vedere solidar şi Externe fri Grecia, Dt lha: 
tese la Valea ~'~nu~u~, pentru a. qe-, cdll~lcri, .', ' " ~. mântuitor, îlltăril:d ~ără pre- soluţiunile cele mai potrivite meni, este d,eaj~ns să a~ 
II, eni COf}dllc~t~n mai in'aJfi~ tr:tc?~el J'ană ,l,a sfarşllul anulUI, prtgall- cupeti~'e mu.nca ~I ClI1stea în illtel'eselor comune ale celor tim că. d. Sukrll SaraCl(~ 
scop s'a ,crifrmfat această Academie rea va fi compleclă, in ,ved~rea i~- trebUrIle obşteşti. patru state, Experiente~e tre- ministrul de Externe al ~F 
s'uperioară de Serviciu Social. un- ccperii pe teren a aclwIlel ScrV!- I :C;copul servitorilor StaLu- cutului în acest domemu, au dei, a fost colaboratul ~ , 
de se dă viitori/oI' eomandanti o! ciu/ Social. 'lui în care :\la socotesc ca dovedit că Între aceste state' vins al lut Kemal Atatur ' 
educatie severă "pentru o mYinclf I Dupl1 cunl vedem, nu .se lasă n(- pri'mul. este de a veghea fără există puternice interese CO-: este astăzi. al d-lui h 
energică, dar voioasă", după cum' mic la voia' lntdmplării, ci toiul se încetare la ocarmuirea bu~ mune, ~i un spirit de adâncă Inonu, ca; sei înţelegem, 
spunea d. Dim. Gusti~ D-sa a rec()-! orgallÎzen::d pe baie $tiintifice, dâri- rn.tlui , mers , al gospodărie,i cunoaştere şi apreciere reci" rele său roi te formator 
mandat aceslor viitori comandanti, t du-se din vreme o' astfel de preglf.- I publice, pentl·u întărirea co- procă. ; Balcani. cb 
la plecarea lor la Valea Vinului, tire tehnică şţ morală .echlpelor şi muniUitii şi multmllirea fie- In conferinţa ce se ţine la: Tot un spirit re a l,is,t ia 
stăpânire de sine, care este cea comandantilor, fncât, la inceper~a cflruia, Bucureşti, sub preşedinţia şi d. Ci!1Car" Marc.ovlc}< at' 
mai inaUă calitale, a ullui coman· ./ucriirilor pe ter~ri, fwcare se1 Ştl~, l'\u!l1tll'ul a~a do mtwe a:l d-lui Gr. Gafencu, ministrul tînsul dIplomat ŞJ. InlllL. 

dant ce trebuie să conducă în fă- la perfectiune ce ;are. ~e, făc~t ~! vota~ltilor I~ni întftre?~e pe afacerilor străine, Consiliul de Exter!le, care repl'ez

ţ
. . 

crrc, modestie şi cu fndrdznealii. cum trebuit si'l-şi Indcpllneasca ml- . dephn convmgerpa. ea anI permanent al Intelegerii Bal- JugoslâvIa:. '. m1 

. Comandcntul de echipe Serviciul sill!,ca sa socială la s~te: ' : ÎlJ(leplinit O fedn{ă ain! re- I ca nice ,allalizează în acest î Homftnia,.. prin' p.UtN, lfI 
S(xiai trebuie sd fie deasemeni un In modul acesta, o lllOlrc_,,~e f(l~e g~11ui ,Meu pOl:O~, d~scutu-, spirit inatile probleme ale personalita~e ~ d-lUl Ga' '_1 
~m: de initialilJă şi să aibe mai. ales generală, .melodele F,Ulld~l!e!, care, ŞlOd VIaţa publIca de ll~tere-: actuaJităţii lucrând cu con.: cu, se prezmtă deasemen: ' . 
ŢIlCT, ceea ce nu se rnvalcl din s'au dOlledit alât de rOd,nlce" exllll- . sele strâmte de partid ŞI, aşe-; ~ingere si hotărîre la stabili- ! o tară iilOită, ~ cărei Caf ~S~ 
cărti. . ,_ . . zcÎlIdu-se asupra ill/rcge! tă~'1. ! 7.ându~b pe terenul a.dcvăt~-. rea uno;' l'elatiuni pacinice 11ă, prin evenimentul eG' $,. 

"ii/arii com'andallti au plecat la Satele [lor ClInoaşle alune! o adc- I telor fievoi ale obştel l'omu-: •. t 'e st.'tele din peninsula I rinţei de acum, apare Cf, .a~ 
. • . ' . 1· ,. !! - lIn 1 c. . 1 d' 1 

cwsuri manifestând aceiaşi, ~re- văm~a .Ill/lo/':re" care va 111 (l~( l~I~- i ne~,t!. ," , ;. ':. , ;'. , ... , 'balcanică ~i între aceştia şi I important centru 1~ OII ni 
drr.lcl in programul de fn/eIpim,.! al ta laran~(lsca ŞI va, aduce PIOPUŞI- I ,1 aratlll, mu.ncl~Orl1, f,act~:! celelalte ţări ale Europei. în Sud-Estul EuropeI. ,~Z:1J 
Fundatiei: ei sunt ariimati de dorul tea obşlti româneşll. ril. de ptoduc(le, mtelectualn: ~e 

. ~ QgQ~~ vor, avea: de aiJ Înait~te CU-I~~~g~~ Ep~ 

~Igg~f ~t::- Q - 11~:i~~ulii~~ S~j~:~:fie~~ l~!~,I:~: sedlnfi de des{hldtre o (Onltrtn~, 
n O l·m.a 1 UDI I1lenţuI., Tări,i. ca: ,repreze~-ll de pftSa CI Infelct!trn Ui2I(ftOIHr 

. tantI al sferei lor de munC<L. ~ 
'., '. , _ i Acela ca!'~_ ",,:rn~~n,ceşte ~ şi i Luni 20 Februari'c a. C., au sosit pl,'opagandei, care, a pronunt~:" 1111 

, - Dlrectmn.ea lI~eulul de I Gener?luI, Paul, Te~~ores lir-oduce ""a putea. gIăSUl, iu I in. Capitală llclegaţiunile de gaze-., vrHllar~a de des:'lIdcre, DLlp~" i ' 
fete Elena G~Iba ~Irta roa-I cu, ml~tstrui . aerulUI, d~! tJ'('hllrile obşteşU" lată cale,a; tari din Intelegerea Balcanică, î~ I au mal luat c~vantul d: AI. $,.e 
gă onor părinţii elevelor, să acord cu profesorul AndreI,. eNi, rlOl,1 .. ~" ~,are, ~ 3:', ~eScl,l1S I vederea conrerinţei a IV de presa !'lC:CU, pr~şedtntele ~l:'eg~tlt:' si 

, . " ministrul Educaţiei Nationa- pl~in: a(':easf~ ConstIh1t1e.
J

.• ! CI' se tine in Bucureşti. mane, d-Ilu: C, LUCOVICI, dlJ'e'~ ~ 
b~neVOI~S:[ a lua par~e, a~ le a hotărît introducerea ob I ,C~ păzitor sl1P.rem. al, lIl'te-] La ora 12 in sala Camerei de;Co-. I presei jugosla~e: Iunus ,Nad\ ' ~ 
tât ~a serbarea care va avea li atorie a aviatiei in toate :'~s~lor ~ Nlm.lll~ll, ~Ol ve,g?ea . lllt'r{' s'a', d~schi~ şedinţa ... confe~·lIlf~1 ,p,art~~ d~legaţIel turce. ŞI :~. ~a 1 

loc în zfua de 27 Februarie g. .I11,,fiec,ar?c,hpă,. c~ ~P~l'lt~~ I de pJ',esă, sub ~1r('şed(,l1tla d·hll Eu-, nadls, directorul presei ,d,ln e ~ şcolile. ! H:ce~tei nOUl aşezăTI a fătll l gen Titetanu, subseereta'r de slat al t{,~rul de externe al GreCIei, a:, c. la o1'Cle 9.15 tn sala fes- , 15 [L se păstreze felră ştirbire i 
lh;ă. a liceului, pentru ani- BUCUREŞTL Au (ost reinOile !'li ca. munca fiecătuiâ să fie, aQ~~Ki4iKH~~gg~IQ4IKi4i~S~~P~~E~~CMJ4~I~~A~~L~' 

. 'd 1 t şi inăsprite dispoziţiunile privitoa- ,~,u mai rodnică. '1 , REN 
versarea unUl an e a vo a- ., . " p ," . . d tă ' t b . e să' , , .', '.. I re la eontrohiJ p!lo~llor CIVIli, ro- I ZIUa e as' ZI ,re Ul L 
t,e,a. c?nSh,tuţIeI; cât ştIa ser- : prietarii de avioane şi acei car fi~. O zi, de bucu~le pentru! 8 Il 
barca străjerească, din dUP,ă rac Sboruri. cu avioanele minisle- ·t.~>tI, CăCI, se.,deschl~ larg por-li, B' '- v'" n"· , A'·. P E S· T' A' 

, ' . . " ' tlle unUl vnt9r plm de pro-
amiaza aceleiaşi ZIle, la ore. rujUl, au obligaţIa, să prezmte. do- Ig'l'es şi de linişte pentru Ro- '_ 
i~ 16.30. cumentele de bord cu toate vlzE!le mâriia de -mâine, Fă,' ă D a Ş il Dor t 

la ii. I Nu po't 1n această Săl'bă-1 ,.'" ,1 . I Â iA" Y .• ,; i,~ " or ou. ill il reu 

1 
. i toare să nu mulţumesc ace- •. t 

PalatUl CUliural Arad Prin decizie mlIlisterialif directolOI~ cari, .impin~i due up .tSC}C-., 9-14 MAR TIE 1939 e: 
f .' timent putermc e pa rl~- .' . '..;,i' .' ii ă' 10fm1l1 
(rul general Zenobie Pâchşeanu dm tism şi de credinţă: I;ătre Ta-I ~r8d, plecarea JOJ .~ Martie 19::'D ". 01 Pllereort j ~Drtle i959 

orele' seara 

mARE conCERT 
DE UIULlnA' 

5erllt" de P A fi A IV I N I 
dată de marele maestru 

JEftn P ROS J E A n U 
lIululIlu'"I",tU1UI'U'U"'"'''' LUI II. ,.,,"' IU," I "" LI., ,"Ol" ,"I"'" 
..... "UII"I~"'''I.nl~u1 ... I •• jl.Hllt .. _UI'llIUItU.!''' •• UU .. I •• It ... 

acompanht la piart 
de dl. praf Tolnaji' 

Blle.e de ,ftillare III LÎ
Drarlll Kerpel sl5enra 10 
(41155. pala'ulul (uliu rai 

'Ministerlll C!IIte/or, a fost de/egat rtt: ~i Suveran,. M'âu ajlitat Budripesta Nyuratl pleearea Marţl H Martie 111::19 orĂ 2~1' ' iA 
. stl studieze şi sif refere toate che,s- C\l' IUI?inile $~ experie!lta. lor Arad·Budapesta. dus $1 Intors . 1381 PI 
tiunile privitoare la cultul mozaiC, la; in1aptutr?a. ~~ţ!stel ?~er,~, --U-lt-lm-u-I-t-e-r-m-e-n-d-::-e--:-l~~~i~-;'e-:--j~l.2 Mortl~{ U;'39 'Ia - ari 

',irectirit fi probli>rhel~ cii prilJire .de .~esăvârşlt.; a: consolldărn '1 WIlGONS ~ITSIC(jOK 
, • 1 ' '··t· 'i I natIOnale. . ., '" ,,' ' ' 

la regrmul sectelor ŞI a aSOCia 1- I ,. CU, sUfIetcle1păItite .şi C~ il R .ti D (Palalul Mlnorl/Ilor) 
1(;1' religioase. ! bucurie, Româm; ti SOSI! c11- ~1e4!~MMIM~~MMIMMJI~MtMIfM~MMIeM!MJI~~ee~i II 

M ~ pa in eaTe; cn.ttN,torul !Utu: G: "r' '!f'p' . o· J-~' 1~uU~lljet'~~ 81
101 ~ ~ 1 r?r adev~r~ţilor: pat~ioţl, VOI ..... 

i Daruri~~ ,C01,ec.torii OIiClale if~f~i~l~~d:elr.i~H~~,~,a.~le ~u- In dif.eritele", ~poci .. al~. anului'lt~ ,Ind!îi8 ~~gi,~Z:~ 1.iio~.SOO. ~~~ 
lumeJe fabuloase câştiga- I ~gQ. gripa poate s1i treacă brusc la 0]'- sllh~da. 1.50000Q:".; .'.... ''1 ;:,;~~I 

~e .. ~e)t1căto~, car! ~i~!lu luat :1: şi tlv~~! e; i ~. diriea zilei. Aae~ea ,~ţ1ntem sU,r·llr~l .. oce, anul, hlCt~le", 1!1, S!fm'l!d~,' 
1.. 1 t tit i d 1 Co rinşi d,e acest duşmaI;l, .. tocmai __ a-, ~)ape,e, te, .R,<, in, t'li',îf de, ~r, ip~ ,~, ~~' si ~,l e e pen m o er a ea· I '., • \','" '1' .; ~' , j.... ... 

" . :: ' .. ,. ' ',"_.. . .. vetI avea nevO e ue o 11· t.:nci când ne aşţţjlţăm .ceL ma} t..,dm populaţier " ,. 'o'': i:' ~ 
1M!~~MM~~~~eelfM~Me!lectura Ofi~ial,~ ~~.f~~_t ~~hl r fortllăţie , din ,Capitală, stiu pltfin la ,aceasta. Cifrele următoare . Totalul .mondial, S~~la;Dia11 

tate~ ~n o~aşul nostru Sam· IUmeâ tritfeagi1, De e:c~îa e rdative la ,epidemia din 1918 arată 15,000.000 de persoane moar'orl 
bătă tr~~tă." 1 prudent să păstraţi adresa cât de grav Ei ajuns si fie acest g;îpă! ;' _ ..•.. 1.', ;':, " :. ,~ea: Cloemll Scala Arad 

Cioematollrarul fi1melor mari 
T~Ij>ron 20-10 

Dumlnecă. 

Câştigători! sunt toţi oa- Intitutului românesc de do- ffl1ge1. . Nu e de mIrare decl eli' .t~ fi Jn 
meni nevohlşl. Da exemplu; cumentare ;,TOT":. gu~~reşti Lumea tntreag1i a fost devastat!l nouă epideiiH~. d~ (ţriPf. ~ă)~: i, 

Ila Arad milionul a fost' I! str. Sf. Constantiii 24, tele: şi !n toate ţările lurrlli gripa: s'a ~h, it. de m~,s«ri p('~~,r,~ ii,} n~I.IIl. tl: 
I _ '~fim 31615; câte vii răspunde '~u}ncroas~ îjj-tparate. au t~, II 

Uale!l g-Igantilor (câştigat ~ de un !o.fer saract la orice chestiuiie dacă-f tri· arătat ucigătoare, IIi ceea ('e pri- c:'~rcale: tns~ chiriitiâ -= .. du: 'u 'i 1 care a ajuns feriCIt. Deasa- mite ţi mărci pentru răspuns vrşte Europa, s'ati ~'tiin~rat 200,006 pr(';dus rlaiul"~[ ~ 6s(J~de~€lllll. 
tUm monumental technicolor I menea şi câştigurlle de cele: şi o modestă taxă percepută ăp. c~iuri mort~l~ tri F~an!a,dea- ni Totuil sa varifii alt s!ti~lal1llln 
Jurnal Fox, Dupa. masă la 3 ! câteva sute de mH tot de oa~ jla fiecare caz in parte.- semenca 200.000 In AnSo!lia, 400,000 r~~ pj.oiiiaclic~ :Jt chirif.,r.1 j; ,tăjt 
preţ redus 1), 7,15, 9.15 II meni săraci au fost oblinute,,' Cereţi prospecte şi infor·, %n Germania; 430,000 In Italia şi şi. a~ ,01>ţÎriu,·-t. tezuita,te ,20~tjD,~,~8,t 

- . ~ Oi' ruaţii gratuite dela adresa de , . S . , '. .... e luni premiera r ' Cine Joaca la Colectura f - \ , 'f' d )t 1 ' ,,'''' 130.000 tn palua. Chîninâ JiUlUi Iti i:1oi~ iHn,hp' a~ " I ~ . mal sus, re erin u-v"" a .... la· ~ . I , 1, " , 

illbil (ft zapodn I cială este cu trei paşi In do .. 1\' rul Dvs. b1n , ;)fatel~. tJmt~ li au Inregistrat 20-30 centi grame este de ~'fl O' 

$1 (el i p 1'U:1 meniu~ norocul~i. v • ~' 6, ~,OOO,}n M.exic 400,000 şi Ih Bra- stare să previe multe rele.' . 

Cel mal mare film al anulUi. I CâşhgurlIe S au platit In il Croitoria pentru dom nil zlha 12;).000. tn 1918, s'ar fi Inlrebuinpt il, R. 
Capod(ptlra!ui K4.LT DlSNEY prezenta unul domn Inspec- 1 MOSKOVITZ, Arad, In Asia s'au constatat cifrele cc- regulat de acest mediC!lIuc oeI 
vorbit n{'~ţeşte. ~Ilete se pot tor reprezentant al Colecta.: 8 pr.:>ţuri de concurf n'A le mai ridicate: In Japonia 250,000, pl'eve-ntiv, lucrurile s'ar fi rlJlndl 

p~imi Inalnte_ 1', I re r . t p'" 1 20'; 000' t' F"l' ,,,, 11:1) I . Int~ 
~ i rii Oficiale din Bucureşti. Qj 1._ 'l erSlau, • n I lpme " ,000 I mult mai bine ~n lume. I 
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dtain1l1, s~t~alotlrll lllC( del Cu,,'ântarea Domnului Eugen" Titeanu, Sub~ 
,%1 februarie ~a 4lba-luna .secretar de Stat al Propa_gan~el ia şe~iDla 
~.dua de 27 Februarie a. PaJatului Priffillrhii. ! de deschţdere a ,conferInţeI de presa a 
.il avea loc la Alba-Iulia I Adunarea se va deschide fin te i t,,l g <~ ri i :J al c alI j ce 
~ adunare de SOlidari-Ii exact la ora 11. : 

'1 aţiona:1ă ventr~ sărbă- ,Vo~, vorbi, 1., P.~ S. Lor Mi~ 1 Luni, 20 Februarie 1939. ş; ,rcformal~rul Turcie~ moderne, mâni, nici mancură uşoară de di-
:!10 i:tiî ârii \l~rS~r~, a, pr,o~ • t~'opolitii, .A.rl:J.ea..lu lui Nicolae! bOMN ILOR, '1' aJHmaton~1 Inco~par~bLl şi creato- plontaţie in!rigantt1. , 
'riî COIlstltut1el, al că:' ş~ Alexandru" Excelenta Sa , " . . ,1111 polIllc de IsforlCli. amploare. Presa trebuie să se fereased de 

,~ ogram în rezu'mat este d; Rezident Regal" General Sa-~i, fie Ingf1Juil să ~duc din, Nu puter:". uiM cf1 marele .. Ataturk crearea a/mosIerilor de falsă ostili-
: tQrul:, ~, '.".' . Dănilă Papp, cA te un repre- F~rtea ~uvernului ,:,omân ŞI, i~ spe~ ; -: ca Inltwlor al Inte/e?erl~ Ba/cll- lale şi trebuie să aibă grija per

I1râ ld, se va oficIa sel'- zentant al Clerului Ortodox e/al dm partea subsecrciarlatulUl: I:rce a fost - În fanI Ş' prrmlll În- manentă de a Înfătişa clar rea/itii- . 
, divin, cu .. Te-DellID" a- şi Unit, rep.rezentanţii inte-: dl; Stat aJ propagandei, salutul cel; drumt1tor al ldcrărilor noastre de I file." " 

Catedrala Ortodoxă a lp.ctualilor, mesei-iaşilor şi ai I mui cordial şi, in ,acelaş timp, ,cel i presâ. "ftemoriq. lui care lJa slrăluci 1 Numai cu 'asemenea metode se 
e .gnădi, .cât ~i~ Biserica: tărănimii. " ,1 mai . camar~deresc ~onfrat~l~r emi- i ÎII isloria ,universală rămâIlă~Înt:e I p:,a,te, I,lU~le almos~era de stimă rC-
jlPopeas~ă UnIta, inpre-; Adunarea', la care vor par- IIcnil, cari reprezmtlf aiCI presa I' alicl,e:. ;'iirans legată de eforlurlle ('t['roc il , la Care f!Ccare popor are 
II, 1. P. S. Lor Mit~?poli- ti~ipa toţi delegaţii judetelor I greacă, furc~, j~gos/a~ă şi, română. ,Pl! c~re astă~,i ,s~~~/eli c~~m!l/~ ?i ~rcpl~l~. ,Iăs<~ţ de, Dumnezwe, care 
lfUPă care ~orteg1l1e, se dln Ard~al, B~nat, Crişana şi I In aceasta c/rpă gandunle noas-I Du. ~ă le de.~avarşltl pe ,calle pacu. I-a dat genIUl propriu şi forţq de 
1 tâlni în piata pl'incipa- Maramureş, va lua sfârşit la (rl! se Îlldreapt1 spre acel care a f , r;e~f ce, n~ U11C.şte aSl~zi esl~, ~O: t(tf,/'mar~, in ut;iversaliiate. . , 
" 'hai Viteazul, ·tn fata ora 13. ' I fust marele Ala/urk construclol'1ll' lldantalea profesIOnală ŞI sen/lmen- Iată dece mă indrept, cu o sin-

r
F
· ~~"""""""""d-'~d~1 :~t%%~'}:;:::;~,~:;':::~:= = i::' Hiel n'·'I'O'? ~I" E',' uel'e' P r 

r~ericlrea vine int o ată .~:~~~aafn'i:~7~~~i~I}:sl:t,i~€ia;~~~: .' Ban' ur'''I'Yd'e Im' P' oz·all·el, 
care, a trasat drumul acestcl fnţe- \ W 1 

Milioanele care transformă viaţa Iqleri, "c?lIlâr.l(i s~ f'is{peasc~ tot i! pentru plata impozi-
Cl'C~, ce putea ,să ne despartă şi să ! ~ tului ş[ pământulUI for-

, cirea vine singură, fă.. tatea tuturor, anumiAte mi~ .. i multe câştiguri d~ un m.ilt- ~~~dfclot ceea ce (rebuia si! ne I r tsat. Pt>D,tru Asigurare 
ia noastră - şi adesea 10ace spre a arunc, a In destI- on şi de sute de mii de leI. NT'~ " " l' '. ", ,'v f" "t'V'-i'! oClală la 

1 i OI fi IL' Ad 1 N d ' u mi apar mc mIe sa ac as fI. 1, '... -, , 
1', atunci eâbd Dt! ne aş .. " nu v ntşldot °larea 'I,atât de a.

l
, .ra u -A ou, un}~ gealr

a ,şi airi declaraţii. polilice~ D~r cu, l' Bar ncf '"14Î 60' ,-«s·le" h'm' Igt' 
"im I rQ:ra ş e DlU te or nedrea· I maDl Jucau In numar mit d' • d' .' •. d' ... , rau 
z.,-. !, : p'ă a notoeulul,. I mic; CâşUgul de un milion a (ore ,sun .. Ifl ~an In ~{m ~Hms-I i ~ "C< . 

. a a, ,a no, un exemp u pro US o, senza e nem81po~ ă ă' 'd' ~ 7' ~ 1 l' , , ,' .. ,,, , f ~
mu1te ori O dorim cu I I t vII l I d" ti . I iru ŞI intotdeauna gazelor, nu pol I ; A lt A D 

\ aintă şi tu o petma"liertuli pomenit de conclu- meţlită. Tofi g enîl anii, pen~ I~e ~(' ,1I~~;(, I~.)a Qlrm}~ ,/)1(-, -J':JJ ~~, EIl)HI.(tS(',u",Nod~ 4, 
a 'căre ne vrăjeşte toate dent: LOTERIA DE STAT, I trU viitoarea tragere, au nă: Il ge:t a "l~ c~l~r(,a ,e~(~.J marl'tmu~ , - f't" iA - I r 
n' , , '~ • "1 1 ri ~ l·t I 1 t v • • .• (rca o a lan u pasager a, mII ma! 'd " ~' , ... 

L Il vieţii care lIrtll mari e co ectu va 1 a co ec ura ŞI şI-au, lf i 'f· ,"", 'r i " ,1 f'·"'" CIT recunoştw!a, dlll pUlldul a& 

t; ';1', f .. 't s~' raVtăce ;s' că ale el, cum este marea co-, procurat bilete din timp. II' nw, 't (l,l'~at o 'tc~ms 1(' atw pe Ir
ma

-, l'edere al acestei Intelegerii Ba, lea-
t ~e, or~a a alt ~ .• IV M I N '1' â 't'J' Vt '1 ' merh11 In erna zona. '. 't. 

d 
'ă' ~ 1 ec ura pnllclpa a n ercur", 1· ume e c Ş ga on or nu 1"f t' J., • B I " ;.', '1 c ,. ;'" 11'Ce, calre memurii presei jugosla-

8 are up ce se sfarş I ' r d' 1 ~ i ~, i C!i hi 11 e eDcrea 'J camca es e o me-
iI I "'. ' , ' n schlmbul, une~o sume des: i se }VU_ ga ~ manu '"'i C ar 11/(\(iă, ! l'~, tw:ce, grece şi ,rom~l1e, cari ari 
, nI Troiei" de acel atât tul de modeste $1 deci dupa daca caşt1gatorul o doreşte, E:: l'a·' ,,' '/" " ! şirul, In zona aceasta mferIoară a 
,4;J1Un, ot , eptuD;avea, pu erea c iar Ş până il ce~ co ee uri ~ cum e . anca E m'r!od<l e!aprl(Jr t,'cplalc Jr I11lcreslor, llOastre comune,. s~ dCI1 ..1. it N ' ", t" h·' i ' 1 't "1' B r' me o a Cllnoaş erll reciproce. 1, ' " 

e ,lnahîte Imagln, ea I lut mai nevoiaş om, acorda Goldscl1lWdt-Arad, BIct a~ v"/', "1' l "d" 'J I . 'Un exemplu care ar irebUi lIflr'a-

~ 
A n' ti f 1 j v t' t '"1 d V

' bli 't v 4-lf I r(v e 1'1'<1 IS e, care 1/1' spre Il ca, d ~ ., \ ~pel sale blsule Ita~d Şti ea$ gu abu oase ucato-. une nu 1 a pu CI atu. l' 'e t evar generallzal. 

fi 
.. , '·1 1 urI c r €. ă" ' '. 

, d ni v ă I'll Of. UN PLAN lE', m',' / d, '1 "f' '. /" F ru o indIcat 'e c1or,ă, ,f<lI'ă o . e o se parea cal ' e o CI I 11=11 'lI' nlmlma e Ş1 a " ." . 'r' pe' pământu-1 drs'" 1 LOTERIA DE STAT din ! La 15 MarUe cri' incep' e lo~" Î'<:SiilflitMilor max irila le. OI !/Iam:a,' Ile Î/n:ă 1J1ne fnch"grlfa pe 
l. ~'"' • r ' . ' .' ca ea e orfu!lI comun presa Inte-
i' ,ea el,A: Incă departe. acest punct de' vedere nu nu teria Il 19-a (sistem mixt) şi I f :" n..le.to~a tlnel ~ermUltlCnlle trdans- legcrii Bu/canice il ~iufat totuşi 
,.~' dO .,., v " ..;. ' ' ,', se termină la 15 Iunie 1939 ol'man ŞI a uneI cons an e a ap- u'" o, 

i, uu a lsper.at niciodata n~a'lJca ,este o necesitate so~ Emisiu lot' _ . Iări la realitătile prezente, mult, la lCl/nl!r1~ea o~m'llor n(}a~fr~ 
I',el 10 -ani eAt â. fost Ile- Claia - lucru de care s'a. pA- le' de 200 onoeoa 1 eri le! a 2.

19 AB: r E metoda adefJărurilo'i- c~nf'r'un publrce respectIVe ŞI la pl'cgcllrrea 
.\, sa rătăcească pe mate. runs Ş sta~ u evreme,ce ,tii ti câte 1000000 ", 1 tde şi a realitălilo~ posibile: a loiq.- ,Hr,/l ar .um po I Ice r, ca rs C ŞI 'Sa-l
' ~, tit I d . ozur In Se-" ", ,,' ',; ~ . /'(' l' t ' 

ri, a disperat _ şi odată' o patro~ea~a - dar ea e~t~:, tlase~ numere Ş lilătf{ deslIvârşitJ ti o: fen'tiCitt1:(it t;{ (utar~. , ...' 
li ' '. '. " o adevarata şi foarte utila I CA' 1'" i'." '.w "~." ';',' , efo'd, ; AşI dori. ca pe, aceasfa cale, q 

~ aluns., " InsUtul-le de Stat şt gur e SUl1t deaS6me-, j' , " . 't ','.,"'" ~. cunoaşterii reciproce. conferinţa de 
. • ~ p • 'nea' fabuloase· 86118 dl··..,.; In loclll hlmcre or deshnale siÎ ~ , 
~ a Vine fericirea şi aşa se . " . ' ' .... . ~ . Vl~~- , ~" '. :', , ' • a~t(!:i sif fic fcctindă In reZIJltate şi 

. 'ti ,', " 'i ' DA'NSlJL -ILIOANELOR bile şi 102.840 IndlVizlbtle 111 • schlţe .. c Idealul'! 1reallzablle, sa ·'f; ~ . 1 ." a nge un ţel· pr n per-.1n " b n 'f' l' po~, d'a In conc U, II, 
'y • , '" " " " ' valoare totală de aproape' S!1 s I Ul, prrn această ntelegere, A' d' " lL' ",' , 

enta, prin constanţă." ~a ,fiec1lre tragere, are loc 400 de milioane.: ! ndcanică, o metodă realistă, care! şt" orI ca, pe ,luIlgl1 organlsme-
mal ales" prin baterea ale~gat să partiCipe la trage- ; . Priii urmare media este' p,·ate servi de model pentru desă- i le oflcl~le care ~ rş~ au rolul lor" .. ţă 

'ril l t'ei .... d .. li ' " ,.L " " , • , " .... :- I se nasca acel schImb de corespon-
cetată la uş'â norocului j e: o en ,-7, ŞI c,.an ,',caş - ioa'ite imDlleutăfoare: pot a~ varşlrI vutoare" " " ' ' , . . ,,', , 
letfcltel . gur,! ~ fabuloase pe care le junqă' tn1i~n.arl 400 de Iitn' La lJa:â ad'slei metode fn"s'if stii ~(~* ca1'l, p~ to~te pIan~r!le - po-

l'roc: I â ... , ':ii It ~", c' i acordă: ,î~ C~Irsut fecărei tril~ ~e' jucători, deci tot atAtea şi Criu'm'fi1 realitatea, - ,realitate i !.trc, ec?nomlc ŞI cultural - .. sli du-
,j":t u... r Plute . lmagt~ ,ge:.;1 Loteria, de Stat au tre- ferictri nespuse. j ÎMi ales prin cunoaşlereii re.ci~ I că, fn" aceastd p~~'e a lumu, la o 
~c:ti e~~ ,ş -~ reptez~nlalf cut, ea. peste' noapte' şi ca 'n \. ,;JJ '" • o ,~ • ! proclJ. ,1 cdaborare cât mat larqd şi cât mai 
Oi!b~~ "F~htmuţ o, hidl . p.o!"eşţl,. il;1- buzunaruljucăto,,: ; INCEPUTUL VOINŢEI! "Numai din dceasui ,cunoaşteri re-- I sllb~l.antial~. , '," .",:, , 

d& mint ,;oft, "av~~: un nlOI:, d!cele p1~ multe, ori , Noroclll insA nu vine' sîn'" clproccl şi prf~. ~ceasUf cllilOaŞt/~re I ,Aş.I ,dOr!, ca, p~ lâ!!~ă cOIl~acf!J~ 
un'dt~Jt d;t "da;:. n,u ~u," desavârşire saraci, atunc~ guf $i DU' forteazA pe om. o- I rrcr'kf'()c~ s.e p'oafe dUgIHci, FnWa- P(,~so~ar, care are afaf~ valoa~~ th 
t" e Dor . dragostea lumiÎ a crescut ş( mut tr-mule să' forţeze veni.' devilr, o paCe şi o colaborare /e-. tI.c1rt'(frtrea regă(rttUor mternatlOlIa-:
ea n~ te poate dUt;8 8~n. azi numărul Jucătorilor este rea lIoroculnf: ' tC!lnd8 trltre' pbpo'l'Ire, • ll~ d,t vrrsit, tiatele TlDâstrc, Ni $l 

flll::t:Dl::efertcite şi phne nespus ,de mare., " .' Loteria de Stat pnii~ la cU'; I Oricine vd rel:flhdaşte cli tit acest .zwrt'lc Droâ~tr~,', ~~-~~ ~siqur~" de 
li . Stlftdent ~e f~~' l!t, "La ţ~are, tragere, ate<" ~~ spoziţla'fiecăruia acest no-. do~cniu r,~lul presei esle esential. I a~lI~ ,iri, co(6 ~ervlClI ~~rmaJlente 
l' putint l i/~ ,'fi aţă, să ';In adevărat dans al mlllt;la-.. rOc dorit ..;.;.;. dar inteputul a,;. f AreasfN !ortlt imen*iI, Pe car~ ci I ŞI I eetproce de In/~rmatll" 
_ are-I a e :ut" !l0r~ -, n.elot. Oameni săract, oa~' mulul il aparţine. I rCJlrezih'fN fddid tipă,.iiil,~ este llh 1, i\ş'i dorÎ cli aceastiI colaborare, 

PrimO::i~~ t a%~ ~a UD merif elin !oate păh~'tlle Sb- I ln schimbul" ,unei " sum~ I cutÎ~ CII dmili Iă{şu,.!: eil podtr face I urnilirttl1: eu ar?1.iâ teTwc{ieiti (it Iif
Sll11l1ni -..;. 4!:~:r :~: «fi ale gusta din fericirea ~e; mici,.pu tem avea un bilet _şi tot atat de. u~or !dW" fa 1# ,b~rie, l~: l' iim!'i dhi; .~?t-"şf ~liseasc;i, 1n urma 
Hpst S1ftplttslil de I f~ ~arev o d~rl~ toţi --:' şi, Intr o ,putem avea succesul dorIt: .. la.fU delle, astăZI mb) mull ilecttt acdiCi con;erinte o d' ă li r, >. 

fă. peni' D clipa, datorItă sistemului ex- . ferlclrea. j orfriîrld; dz'băCib phifesionată tJ.~- j ,.. es v rş,re: pe 
sUrâdă. ~u ca ct~sttDul: eelent.:aJ ,Loteriei de ,Sta~, s~ .Aşa' viD,4f, lIo,toC'U,lI I buie sit ,', ie rndruma,liI d, e o lumb:! cllre e:r~~rlenta. DlJoaslrlf, deSigur 

ar norocul IlCesta' . trezesc fe?cltf, cu o avere . . '. ~ '-, nOds(f tOiiştiint~_ politiciI, (1 !Ja far.:,./!ţa: , . ,,,' 
l!!ionant de CapriCI~e t;: pe care n ar fi putut-o do- "; ".I,~Cţr,C~,~! . . '." "Hoi tfdmÎt să subllhiedt tol c'eea Vb~t fI ferICit NI am' putut fire;.. 
~[tg~rea noastră prin Invol- ~ân~ alt~el In ylată nici da: Ulise, e:ou( iegendar~ alc~u.i 'ce t destinat să rllifiiţeQsc~ şi sd I(:t?" ci as'~.ineir.~b. actiun;,." ' 
răni" cotidi luI că ..şi al: fi scos in vânzare I Homer cantat cu atâta mae I '., .J' , " ,>. '. • ' '', .. Imi' ~ miJ t" , .,'. t' 1 ' ""'tA anu J !dngu-. sufletul. ' ' . . , ,,'. ~ alurigam, ~in e.urcitiul, profesiunii_ "t),~~. r., n, act' aş ~. Imp, sif a-

JC;~ •• ,Doastră este si" ' ',', ,.. , .. ,.'", strle In Odlseia, nă. incetat, noastre, tot ceed ce este menit să duc omaglUt meu nobilelor Duoas-

1
~. ,'tninpalmă. norocul. I CAŞTI, Gl!Rl RECE,NTE I' niciodată a spera că va ajnn-! desb, ine. , , , ' . fră ţări şt lTtarllol" lor lor con du-
, ,8,Schimbe sbuclu- i I""tx • ...1 d t 1 g 'ămi tii' t d t ' ' 

:,j" şi ne11lultumlrea. c t Q CI, JIU mtu; . epar e a ac- e pe p ,n .u u rag. I~fl1 dece,' din (fcest, punct de ve, cmori. 
"', sboară d 1 ... 8$, tuala ţragere dID 1~ crt.,. Q- ! A vâslit apele mereu - şi dai> r' , 'e;'" ." ; it' , "d . 1 1 Durar ltesehisd il "iVftta coitft-
r' ' e ce e mal mul rit .,1 l' ' 1 l' 1 l' I ' , mI p rmr li consl er ro tl t'~ 
u,ort Inaintea hU r '"... aşu nQs r~, .ca w , a ~ee a - când i-au stat împotrivă le-a . 1" t" l '(" ,', d 't t ferinft'1. li presii bdlcail'ich~ 

~
I fa lIn fi oc o, .110Ş-: te de altfel, a avut iiucu~a I fortat in aler area-i s re fe-j In er,na IOn~ ~ pres~l: cov rşl o . , 

fi In raz l utute plA')iAnd şi Bă primească c,âŞUgurt Iaar- 1. g P 11lformaţla. wternatlOnald nll mal 

',' ~ e e de soan ale tit r ctre. t b' "" ...' d . li ' 1, a\>eril _ şi t Jo.:.' e nsemna e., '. i re tue Su le mCI JOC e panlCu C r~f·ţ'· • ,.,J ",' A 'd' "ţ' • 
dntr'o f ocmiU cInd Sâmbătă de exemplu, Loteria de St,at pune la i b s' lt "/' 'A' JI d' ă' .... t·· e t 1 ŞI raspan 1·1 

t
" ,s ortare 8U ' ~ ti ' , , . - ~ i ur leru, n CI guanu lip sen4« 10-

~,' delll L. a v p~eJP.a, BANC, A, GOLDSCBMIDT , S. : dispOZiţia noastra a fiecaruia' h r ' .. d'l' . J ' se'; 11' l.d' t" fr' dnt 1 U "\ U'" n I~ f· . III mana, sboată, lă- .II' , I •• • I a I"e 1, filet Il!' II are na lum- U e es·· du-şi ftoar p f 1 "', i at ...... ABAD, ea tnsăşl colectu- 1 pOSIbIlItatea de a dobândi" 1 . . o ': ,1,. .' r' "/ 1 
!\Uuriet.. ... ' u u arg nt ,ră 8duc.~toare de mult no- 'fericirea: câştigul milioane- I (lr, care, I~care, ŞI are men tI elI" 
I fhnul, a " . ro«f tI( foate ftagerne, li, plA~ , . V V • ; ŞI dreptul de eXistentă pe acesi pcl- ____________ • 
.Iil\"d pol, iZ:ldit pentru a I tit ~ ... -'I:.lili I.l.( d 'lei "i fu .10r. Partea deCIsiva, staruln- I ". ' 

1, .. aJ1lipururll I u.uu.t Ou e unu "'ţ v Pri ' bIIQ~~" 
c!lea dela ; ncepe aler"l tâfbi 'ina.: din: ArttdttI-Nou, i a, e a noastra. ntr un - 1 _ • ., ,,'; • 

" .. ti.ten'ă ;apăt, CU aceeaşi (precum şi It ciştlţJUrI d~ cA- ,let, plătit eu o sumă foarte Va,loares reclame.i stă in 
~Pă ne, po:ou~: aceeaşi do- to',1000000Jet' altor jUcătOrljmicăI putem participa la e~tIDăt.ate8 preţurIlor co~~ 
'~1: ",., , ... ditf ora'; şi Judeţ. trageri - şi putem deveni, vmgeţl' vă la Postăvărls 
. ~ CALE ,ln:REC~A :şi . Deasemened au venit câş- peste noapte, mi.Uonari, deci 
.1:' !PInA SPRE :NOROC tigu,ri tot aşa d6 fabuloase ~ oamenii fp,riciţl. 
(loci t prin COLECTURA OrICIA- I . v.' - '-"b.d:l~tea, In tendinta de 1 LA, ca şi la celelalte trageri" . IncercatI, ~t~tar~'tl: "feri. irad" Str. BrÂtianu 2. vis, a'vis cu fosta cafenea 
bt Sortile oamenUOI !care a distribuit norocuri şi i Cllea este lmposThIl Sa nu 1-1 u , Str. Eminescu 2. PalRce, TELEFON 19- 65. Loellll" c. din solidari- ifericirl l'_JJlulle familii, mal ;'riDă! REI'. ~_ 
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