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C (otldlan ifaD(CI ,.le Platln" 
c DOBDOtif4 DOM4NflS(4 Hinc::iuni budapes~ane 

De-o bună bucată de vre. drul serviciului de informaUi ! Ujsag" din Salonta spre a e
l (Rador), - Ziarul "L~ tăpţi să reziste din tO;lte put{'l"ile me, radio Bndapesta, jucind comunicat eri la lIrânz, al vident!a baIivernele revizio. 

publicil in prima pagină u~ lor morale şi ma!priale unei ram- pe vechea strună a revizio- spus printre aHale cn, loeu;. lli.ştilor bUdapestaw, care DU 
al trimisului său speci~ll, <1, panii revizioniste, sprijinită de eei nismului, lansează ştiri ero .. torii unguri din Salonfn nu ţ;:!ll€SC decât a produce o at. 
Rabachc, cu privire ]a "Do- c!lri fIlI intct'es să turbure pacea În nate cu privire la situaţia mi pot nici să se căsătorească D!.osferă de ură conira reali-
românească", . Europa orientală, norităţilor maghiare din tara fără auforlzape. In legătură t~lţHor din tara noastră. 

dela Bucureşti ,-' Aceiaş rczisten\ă o dewollă, de noastră. Nu numai ştiri era" cu acea~tă ~Urc am avut o :Om:, pe lângă desmJntirile 
,,Le Matin" _. refuză pur şi flBfel, romÎnii cu o grijă de m:'isu- nate, ci pe de-aJntregul In.- conv6rbirc cu şeful poliţie]. d, ce nu pot fi puse la îndoială, 
să admită că ar exista vreo· 1'11 şi curtoazie, la care anchetato-' ventate în laboratoriul levi- Debău~ ~i trnem de datoda noi mai avem un argument, 

de orice le] in teritoriul ruf străin nu poate să nu fie sena zionismului unguresc. 8co· nO~S~1::\ să fnfierăm ş," să spu uîthu".ll argument care Il 
sibi]. Cifre, date istorice şi mai a- pul maghiarilor budapestani, nem cij nu este nevoie de nici cpunom domnilor budapes

Dobrogei nu_poate fi les invitaţia prietenească de amer" : când îşi inforn,.ează audito- un lel de autorizaţie pentru lani: 
serioasll in _domeniul ge rn Cadrileter, constitue cea mai rii cu ştiri tendenţioase, nu e tinerea căsătoriilor şi că, co- Voi. pretindett un trata-

Se prea poate ca acest teri- bună dintre demonstraţii, dar toti nevoie să-I reamintim: el munitatea reformată a ţinut ment absolut Uber uugurilor 
să tie socotit de folos la So- au o hotărîre rece de a recurge la ,este acelaş, de pină acum, săptămâna trecută, iar cea de aici? Bine. Vă inţelegem 

pentru motive de a?ilrare na- I ar~~ în moment.uI când un gest nea de a scoate victime pe acei româno-catolică îşi va tine - şi l'am acordat din firea 
sali pentru motIve de re- I few:J4 ar ameninţa caracterul ro- cari nu sant (ungurii din Ro- Damineca viitoare. fără nic:i noastră care este bună Şi to-

Dar, românii se simt 1ndrcp- ,mânesc al Dobrogei", I mânia) şi de a ne înfltţ!şa. pe un fel de restrictie, sărbă- !erantă . 
. ~~wOQ~~~~~WQQIIHi~HM~~QQ4iMiiI~MH~~ggQ4ilIQQl i noi românii drept un popor tMm~a populară. I Vă întrebăm,' însă, cum 

Al 1 1 
I care chinuim minorităţile pu Poliţia de stat din Salonta tratati voi pe românii din Un 

e nerI· e comuna e : tine pe care le cuprind hota- I şi diferitele autorităţi in cele gar!~, cind le î~c?ideti şc~oli: 
~ ,rele noastre. Scontarea şti- nla! grele timpuri au proce- Je, It persecutati 1D massa ŞI 

• ' ,<. I riIor tendentioase ar vrea să dat legal şi cu bună vointă le întindeţi cursa maghiari-
cu luna Seplemone !>or fost realizat In intregIme, D •• 4.r· fi d Y t t V t vd . '1 'ul tV'.i" ~rl":: f"'rlate? 

f " ., ., v • , . e, upa oa a s ra anla re- cu pn e] execu aret Ornl- I ~< " •• ~ u 
ac alegeri pentru tlnutUrI, ]11- mand Calinescu, prll1wl mlmslr u ,~l! •• "tii hJ' t ! . 't ~I t Dar in te' 1 d rl " , .. t d 1 I d /' 'jVlZI0mş or mag an, cu 0- ne or pnmi e ~ au avu o , r CUlU e asup -

fi comune, Corpu! electoral va mlfl/s ru C Il.etne, esle pe ep f11 t 1 ~ t . d ti" f ... t-t d" ~ t l ~t f tă re al românilor it 1 d 1 i U Impo nva " rep u UI s- " ( U Ine In e ega oare a , care amer 
b/cn ru a se a !!O~Po- ... - ~. : torie", care, etniceşte şi e('o-. de locuitori. . pentru totdeauna la 1919, ati 

pll lce ;ş~~al'e~. def;mtllJtl . nomiceşte, ne apartine nOll.ă, I Păcat că radio maghiar fa- ofe:rH lumii cea mal sânge-
m r~naş eri! nu lDllfl e: .. I românilor. I ce loc unor astfel de ştiri ero- ronsă pagină de istorie, ca 
ecanrSŢ.Ul f~ncflonă~1l VI!' 1 ' Drept cea mai usturătoare! nate şi prin aceasta inăsprc- cel din urmă barbad. 

COllSI '/ au, Inlerul'ml ă~no- ; ! rlesminţire au primit ma. sta numai relatiunile şi acest Acum, pe ce bază cereţi a-

Ile;re~elsar~ 1(! l~orlesP.ltl~Zd Ot7-: : ghiarll bUdapestan!. Dela in- tapt este numai in d2trimen. cest tratament privilegiat al· 
O,), e O"Ş eş! ilai Il em- : I ~ i W rl'- ~'f ~ I J It"' ." t A d' .. t . u' , ' .', 'i . saş m,ar, a i care tra!esc n IU .ocu O1'1.or unnun s!. nu, ora, can Val, ungurII, ra· 

. ~ gOSp~danel. Pl;bll,c: ';: Il! : România, şi care prin ziarele, aduce nimănui nici un folos. tati necmeneşle pe insăşi, 
lor/ ~u crea, "CfI r~ a. ~n;I~ 1 I lor s'au ridicat intotdeauna i Sel'vÎcill I de informaţie al fraţii voştri: aserviţi în toată 

, C ŞI vpe : rNP~!Iăl u.ld:ep/ atI f i contra tuturor acestor ştiri jradicului unguresc a fost, Ungaria latUundiarllor, sub 
mamr" Iccr/rn ume t d ' 'd t ..' b' l~ d' l 

trid(f in administratie o răs-l . en
l 

te~ntidoase. I df ! crflnSl tO:t8 desl un iSter!'Clu. se~ ro ~~ ega a cu cea ln evu -
C l / ' ă .' ă d ' I ' a a, e exemp n, una n , r os a a e oCU oni mina· meniU. 
o Ce IV tunde u ml- t' '1 fIi f' v ' ·t..JI â t d • 'i f L t ţ' i d asa ee t' I [' t' i , Ş U'l e a se, e n Jerata de fI an, c! ş~ e maJorl ~" . up a 1 pen ru a res U-
va, N!(uCem a !c !unel ilhi A U' ,I d rl tiril v I ~ t d i b~' It mi mli I "f .' .. d I z arU mag ar "z lsă~' ar P n Ş e neadevara e ce In sare e o agle a e -

. e emen are prmclp" P ( 159 d' 19 1 J. ~ t • rl Ai' el r d:i"1 j nr. ln U le a. c.), c.a-, ~ansDllse e. ,1Ş pIer e se: Ioane e. nşI v 

f d
' /'" I re apare la Salonta. Sub tit-: rl&zftatea ŞI de aceeea ar fi Zedarmc. Lupta voastra, 

i's e lrec u ŞI orqCl-1 I 1 1 b • f b' Y tIi' t'4-I Jid b • I aslfel • < I ' U : "n aza unor In .0rnIS-. Ins ca sa se con ro eze n- s o Ş 1 p., se va o,'. e ra~n 
, Incat nil Si' poa e ţWI' ti _1 • t d' B d ' f H!I i ~ . v d ~ I 1 "t' A 

nimFn' N . f t I U LU greşI 9. ra 10 u apes-, orma~l e Ş s. a se conVinga Ile o~e a Toma.nu UI. supra 
Un 'prin" ICI un, pre i'~ (Ş: ta a comunicat ştiri cari prf. : de adevăr, mai înainte de a acestui ultim argument să. 

de lOr/nu .. au 1~lt~C~m~ an el' vesc Salonta", "Az Ujsăg 1'. le comunica". nu vă înşelaţi. Va fi comod 
n(/ 'm, po 1 ICu ŞI mal, '. Vt I ; A d î iti vI.' 4-1 i ă 

d~ natură juridică, Ei dau; SC:rlne ud~maBoadre e:
t 

A : d .1'D;. rt~pro ns f n f nI !eg mA.e sa- .tneJ& n seam . 'd 
pro t M 't l' i n a 10 u apes a, In ea· eSMln Irea con l'a e nI,. Z v, . 

mp ,Ifl/S crl1l!! ce ~~g~QQ4iKHXMXK;~~~~ 
, 0$11 pr"CIWl ccalalte o/"qa- D. Anl14ND (l1L1NfS(1J 

ministraiir,i' din ra::.a Tim;tiJ- .. rlm-mtalstru $1 mlnls.ru de ,aterae 
trebuie ,ţă răspundă in lata 
enlulzri Regal, mandatar al indreptillit de a vedea În reforma 
lu' . 11-sale cele mai substan/iale /'oad'~ 

Cariera arlDelor 
. .1 ŞI al naţlllnii, Tollll estr 

tIai preei f· ~ , 't' , . şi ueriflcarea cel,1i mai modern l 'D v ~ 1 1I.f' 
, s, (Ira 11111,1: mn! Ş! . • Tn yr,'mllrile acest('R b~î!l-' scrierile pentru examenn de upa cum In una ~l nrl]e 

pultnta con/lInel, Adirr;, apl'm slstl'n; adml~!sira~iu, ~e care. Il re- îl· 'r' t t I 
POdărie " d d b clama fmpl'c]urănlc ŞI evolutia nOI1 tuite de Il<'sigurante, când admitere n şco ile de Miterl rezerVlş li sau prezeu a a 

,P1ls.. c acor cu Q- -" f t' d ... bătrânH. Europil, dovE'dind (':1 ,activi. Departe de a-i or"j pr' concentrare mai mulţi updit 
drept al/ l" d)l' str .. spre orme op Ime e Plai .. , f h· f l S a li III ŞI ClI a 1'1",- i n'a Învăţl'lt nimic rlela ulii- tinerii noştri, spectrul unui au ost c emaţ], - tot ast c. 
norme morale ale natiunii, I ~ ... ~~~O'.),.i~·i.M.a.)Q.q,.~\ mul război, i~i ascll1.e din· c\"cntual război, ei s'au Pl'€- proaspetii absolventi ai '$coa-

Ce prilleşte dreptul de voi, eli O l!mDOrl~nll hotarIre a nou suUtele, - " ~!:l'e inrc- zentat la examen in num;11' 1elor noastre s'au prezentat 
llir?il prniru alege/·ile loca-i" U li O gistrată de pregR 1I0astrii Pe jmpre~ionant de mare; Ia 11- la şcoalele de ofiteri, alegân-

' .. . /,Sla dată /lor voia şi neştiU-1 SI SiflOd : umple sufletele de Tliidejde nele arme numălul candida- du-şi cariera armelor ca pe 
; r~u~arl(', ~dndlJase pufi~t~ ca .. " " în resursele inepuiza~.)il~ ale tilor fiind de patru ori mai cea mai nobilă rare în actl1 a-
. ; rea lmloarelor eonslll! să I Mlntsleml Edwn/II'1 NationalI' a acestui neam. mare decât num[trul locuri- lele împrejurări ar putea 
. -re /Ofl/(f ,lumea interesată fn [(icul cunoscut rl'!!i::oralele şcolare Altă d9.ti'i. această şt.ire 81' lor lib('re, servi Patria in cele mai bune 
.1 /e1l!lrI!or locale. Gdn.1111 ,că Sf. SillOd a hoWdi Ca preotimea fi fost considerată drept un: Iată o dovadă că neamul conditiuni. 

, Q,(f/ de folositor (ărli de a: să suplinească În mod automat pe fapt tlhers, _ astăzi. in::::.::j, românesc ştie să reacţioneze Pe lângă avântul patriotic 
d oraşelnr $1 judetelor gO$pl)-, lllpr'itlilori, Ori de ('âlc ori accş/ia capătă o s0mnificatie deosea prompt in faţa primeidiei, determinat de ~tarea gene
ne ~lÎn~ fnlâiu şi o(Jmeni s.?- ar fi chemati pentru concenlrdri hită, Este vorba de elanul ti- rlovrdind o înaltă conşt iiHă rală, dorinta tinerilor candi-

Gir dzn eliiele sociefălii, a I sau mobili::.ări. n8retU]11i român arătat la in- natională, tColltinllare în pag. Il-a) 
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l~ I ... - - Sln't!rlfnfr. Ilo bOri'" 11 nor li la ,,1 UD I Cum vrei, dobilocule, ~ă ne mear· 1 . "". 
ImbU(UfllfOrf; ar. 

D1 E l ' S gă aractwile de bancă, dadi tu po-: ., b . t 'd ~ ~. 
Majestatea Sa Regele a ho~' . ugcn lteanu, ubsecretar· .. t <:1' t t d" li. eu am fă.! Hornallla se ucură aZI n i C lnasan,- ceeaCe nu 

tărit ca pe ziua lis 15 August de Stat al Propagandei a primit l' 'i~SI cI'" 1. P:c u ~I~" e.U1" C I străinătate, de un prestigiu mai întâmplat în nici un ., ri d' D 1 . P . 1 M -' C'll ;) aiI! pUşc;jrH~ 1 • ,. < ' ~ III 1939, Ziua Mannsl, Mă a Sa 10 partea - Ul l'Imar a UnlCI· . _ I unamm. Nu ulllcă este ma-, bugetar de pană acum. •• 
Marele Voevod de Alba Iulia piului Slbiu următoarea telegramă: ~ NU-I adevăruL ... am spus nu· l' sura "tu \:a.re echilibrarea fi-! Deşi in cursul verii se \ 111 
Mihai, să ~8 insc~8 ca Su.b~ i SI~I.U~ -, l~ ~u~el.e cet~/enl/o~ mal că ne-am umoscul acolo.... llanţelor ţării, ,a ~ontribu~t .la 1 că încasările scad, tott\:ii.' dl 
locotenent In marina de raz- mUnicIpIulUI Sibiu ImI permit a tiU lotre afle'eoe I creşterea acestUi prestlglU. Iunie, plusul care era In 
bo1ll. '1 exprima respec/uoase felicitări şi P i In adevăr, constatările asu-! de 1,4°/0, creşte la 40f0.Arl 

Comuni.cat 
tould admiratia pentru minunata I~ ~ t" - . d l\Ia pra executării bugetului, ,'atins totodată nivelUl , ., - \auhclOasa cela e n - , ~ . , I operă de propagandil na/'LOnald ŞI. 1 t tă lumea că ~UIlt pentru presa strălIla, I mai ndICat, in luna II I culturală real!zate sub directa Dv. ~y sp~ne a 0: prilejuri de a sublinia activi-\ din cele cinci exerciţii 

Mare. le Stat Major aduce la tndrumare de caravana cinemaio- cU ma, vopses.c .... y D' tatea d-iui Mitiţă Constanti- urmă. 
. . ~ f' ă It IX P - I't' E lent ~ I - N O lua U1 seama... ar . 't 1 },. ţI' . cUl10ştmţa celor interesaţI ca gra!e cu ura lt, nm 1 xce a, . . . 'ea s' e'l nescu, mllllS ru 'lnan e or'l Pe prImul trImestru, 11' 

începând dela 20 Iulie a, c asigurarea deosebilului respect ŞI ce creZI că daca ar a'i. .,1_ '. în articole deosebit de elogio . tul este excedentar cu D 
., 'd t t :,; il t il tpnul tău nu s'ar VOPSI:-<1 I . , 

aprobările pentru eliberarea evo amen ce vu p s r IŢt. " • ase, în care se arată că Illl- . tii superioară anilor ~ fat 
certificatelor tip, necesare ob- PrImar ea ?l... mai un conducător cu insu- denţi. Art. 
tinerii paşapoartelor, se vor (ss) SEVERYOp, Dorinta perUda :"iri excepţionale, putea să .\CC'Hte fantf' ~unt relf PO 
da de către Corpurile de Ar- -.. -.-,-.,,-.-.---- 'reuşească atât de strălucit, de presa străină, imN ehi 
mată pentru Cercurile de He- Ca m unicul - Unde mergeţi vara asta in con- i'n marea opertt financiară Ilată (le teehnica realis,:' Iert 
crutare aflate pe teritoriul cediu? realizată în Homânia. bugetului nostru, care' Art. 
respectiv. .". .! Se aduce la cUl1oştin~a tinerilor - La Constanta. Nevastă-mea. In adevăr, ~ondueerea în ~ ră nere~ifă.tiIe financiar; prii 

In con:secm\a, OrIce cerel'l' candidati la Şcolile Militare OhţerÎ spune mereu: "S<'l vdd Constanta ŞI cest mod a fmanţelor lJubl1- Statnhti, ('1\ toată con\r; act 
de asemenea natură, se vor activi terestre că limita de vârstă apoi să mor!" i ce a făcut cu putinţă să se a- :nea activităţii economit;' 1i~1 
adresa direct Lomandamen- I a fost mărită cu maximum 6 luni, i conla ll1ijloa~ele necesare în 1: toriti'i pr4?tutindeni eve~ unt 
tului ~e C:0rp de ~l'mată, pe 1 peste aceea prevăzută in Decizia Uii 1I~.rb.i lalifie ltiiill ~.estrări~ ~i apărării ~atio~a- telor internationale. 'lil~1 
raza carUta.se afla Cercul de Ministerială NI'. l05S-1939, publi- CU: titl.Slei UU ,le, potrlv,lt inţele~ptel dorm-, f, J1 

Hecrutare dm care face parte C:ll în Monitorul Oficial Nr. 131- l,e a M. S. HegelUl de. svolta- •. I.'-... p ........ ., .. i,.~.~ .. ~ ..•. -
lH'tltionarul. 1939. cltea mult, de pl'efeIintă seara. rea fortelor de apărare ale!, ':"" '..C 

__ 1\1 vrea să fiu o carte, i·a Homâniei, prin acţiunea efi-: k{.:.: . tftJ::;i:::.·:.~ :C~·.i:"':· 
Direcţiullca Personalulm din Mi-: cientă a d-lui Armand Căli-ll,~.,,: '. . .. 1'" ... 

~pus nevasla, prh'indu·l cu ochI . T 

nisterul de Finante aduc~ la (IIM" Ger ro an f a cel du;c!. n.~scu, primul mi!1istru. al ţă 17.;; j;:" 
~tinta tuturor candida~ilor la CX~l' imai mare impo.r- _ De ce? ru, este acum atat de lInpol'l~L:" f.:' ... :.: .... , .. 
menul de controlor ŞI cOlltrolor-;'·, t· d ' - tantă şi reală, încât ea COll- 'l'~ . #\'.i.~.,.·~ţf~J\l 
jutor că aCI~st examen esle absolut I la or e VInurI - Ca ~~\ slai mai mult cu mine. stitue O îmbitrbătare hoUirî- •• ' 'ţf;:-~ţ; ",'Z';, ' 

secret şi că forma in care se "a! La congl'csu 1 viticul dela I - Atunci să fii călindar, rt!plic3 tă, pentru tot poporul ro-Il., . ti:' 

::::.:::~::~I:~~:::lî~:~:: oc~::; , ~~â ~~~ 1!J.~1:~~~~u~~;::.~2~1~~ : ~:\~:;. ': .. :C "~' "h,mb. ro ,,'" od,· I E!!\~l:i{~S~;~ă v~~ Et~i~: :ll t '", " '~i~.'.,.;:.....~ ..•. ':; .. ·.~.~ .... '_._.·l ... ".'-.<~{":A'.' ..... ,': ... '.,,: .. ha)) ~,' 
mamte de llxarea notei c:alIhcat1V('. oară f-ij o probă de vinuri in-: la otO(ul : 181e. sporuri de che.ltueli ~e I It ... ,;.: .,~-;::;:~, ;;-;~\:~ { 
~~ ternatlOnah~, cu produs~le, Clientul. _ Stăpânul meu mal sU8:au ~ost O~)tlIlu.te prm .. ' .'. .,,~'.;cf;t~:"i'.( raI 

(Jln4'!m~ ~,FOKUn" ('('1?1' mai. ,;nsemnate r Va!Ie-' m'a insultat, apoi mi-a SpUH: ~~_lte veUl.t:ll·~, dec~t prm spo- L, .. <':$~,f!'i""';i;~; e) P 

;::::'. -g:::::::::':::;:~ r~:::~n~~:lt~\:~i~~~~~~~a~i: . ~~;~:C=::I~U~ Şi d-ta ce ai ::i:'t~~:F:g:~0~~i:lf~\,~1 ~ I r ." J~i~W~~; ~ A 

'dm!;t"~~t' :~~'~'.:!~:r.o"., ~ite~rteR:~, :1:iZŞi ~r:.::.ela, , '"~~icnl uI. - Am venil la' ~~:~~:a;':' ;~a d~o~f~~: ;e f~e!:: ,I .~~f~k;ţ~~~i?-' · 
F!lc .. Producţia anuală a PO?go; i d-ta. . o- i~ Ili!ăti formând ':IU organisl~·I. ei'Z;~~"t~~: u rnlor g.el'mane s.e. evalmaza (omertul CU siUpenanîe! sanatos. Inc!=\ ,dm luna M~l,! ~ 

• î~ '!ledm l~ 8 mll1oa~e hecto mdre-te vea'lui Vaiia1iH 'Iau fost depaşlte preVedel'lle D !"Illll&. (O~SU,Nrl, ce-mi ,htrI. TOtUŞI Germama este .,' hugetare lunare, cu un plus I • 

place 
cea mai mare ţară impol'ta- LOl\-DRA. - DU[Jd cum anuntă ~lnls'rui de flnil 
t oare devin dep e pămâ n t. ziarul "T i mes" din H ongkong, ue-: '1f!itM~~MlMItM'tft4MMIftf~~MlMIfW~MlMitMte4MJ.f!teM4~ 

Pe ultimii cinCi ani impor- l1itUI vamal al acestei colonii en-j' F d • 10') k f II 
tul a crescut constant. In gleze din vanzarea opiului a spOi " una tia .IU .. 'I. " C e e 

,1938 el a trecut de 1 milion: rit foarte multe, Explicaţia stil in I '" • 
cu lrene Dunne şi :hl iar pe primul semestru ifaplul cd contrabandIştii de 0pIU 'in s~"vlciul 
00l1g1as fairbanks )r. 1 din 193!J a fost deasemenea! n'au mai putut sd-şi lacd afacerile , . 

_ 'mai mare decât importul pe; lor de pe teritoriul chinez. Guuer- In curând nu va mal (').Ista nu Cu ajutorul conferi~ 
Matineu la 11 3'1 şi S p. m. • primul semestru din 1938.lllul din Hongkong a cerut acum I singur colţ de pământ tn tare nu- proccţiuni\or de filme, ele 

Repr. fi, 7.15 şi g.30 ,Germania l\lare, cu cei peste: statului parlamentar să dea o ap'-o- ,mele "Fundaţiei Rockfeller" să nu ge atentia a~uprJ. to'ln\ar'-
eee~~ 18.0 milioane' locuitor~ ai săi, i bare şuplime~taril pentru tr~n~pf)r~, fie cUIIO)~cllL Lucnll acesta as:~ l~s· culos. r, i 

JIl 4:fth""a D'l§ I pste deaceea o ţară lffiPorta-! tarea şi fabricarea de cantt1atl mat ne de înţeles, intrudlt admlrabIla Trebuie arătat şi rolel ăr 
~\'H' ~, •• .; 1.. • • \ toal'e de vin însemnată peu- mari de acest siupejinnl. Se crede instituţie creată de billefăcătorul fundaţia Ilockfcller din f ) A 

-- . a lucrărdor Ovs. şi a preocupă· ,tru toate celelalte ţări culti- cd acest COIlsum va creşte continuu. I miliardar John D. Ror::kfeller are "edere al generalizării ir: dilii 
riiol· l)"vs. se publică adesea În ce- i vatoare de vii. I ('n scop să dea eJl1slu'slIl său în ton- r;i ehini'1('i" renH'diul al. J U 
le 120,f~lO ziare "j reviste din lumea ---- .' . • eMfMlH)eef)&eeeeeee&oe~ 1 h: don1C'ni;le in caI-e C ",orhn dr . t b la 

h1trt";t~ă articole şi notite care vă rOl oTla pen fU omnl (ari~ra armC!Af 'll'r('.gl'es~II l/tiin\ific, social, cultural Comisiunca paludi~ml\lui strr 
Y I C t t d I cnclla e e Ine cunoscu' org: 

lIunt ahsolut necesare. Oacă doriti lUOSKOVITZ U Iii~ ti U V S&U relativ la higienă. gă Societatea Naţiunilor utib 
lIi ~veli aC06t~ articole. şi. n~ti~e _.~rad. A80r~!men.!.~Jf~-=- (Urmare din pag. I-a) I In. ce pri"eşt~ această _fundatie al doza zilnică convenabl1~ prOI 
PI'f'll01il!U!, ca ŞI personabtăţlle ŞI In d t" d t-' al' arată ră; eărcl scop e atat de nob,1, \1Il lucru 4110 i\'l" ~mc de ţ~ ude! ' .: . . .. a,l e as aZI nI ~'., _ _. me In_ ,.,1'" ' 
'Ihtuhlle dlO strălllătate ŞI dm ca·. buna situaţie materiale pe mal pu\m cunoscut, e faptUl ca 1Il t u prevenirea malarie: ne, 
p;lala \ăMi ~oastre, adresati-v li şi ACel d ell t care a realizat-o d. prim' mi- ,cursul ultin:ilor ~ece ani a ~?lIsa· 1 r - fă o excrl : 

D,,~. ;!~('ntiel 1 -d' Călin 's{'u ! crat nu mal puţlt! de 64 mlharde 1 fundaţie a, cut ,_ ' 
SERVICIUl Gi\ZETELOR" i sau s nUCI ere nIstru . Armand. t, f "de dolari progresului medicinei în ;şi în ce prIveşte miJloc" $ 
... • ": : corpulUI nostru ofIţeresc a~ ~.. .. I • ,.' nul 

Directori: Aurel M. Alicu şi Em. \ D d N dl JI u asis; d- - a arm.e lor ur a ,dlfente ţărl în alară de Statele bumţare a acestUl "cnwe 
A' 

. . .. 1 . C· I na r a a pesc, ce In carler . I IT'. ' _ , i " "..... 
~f\moJlă, Bll('UI e~tt ., str. onstan·, t ti 1 't 1 1 C ei P t din cele mai sigure ~l avan- (mte .de AmerlCCl. Suma de malltutea aXlomel "a vre''', eonc r ':14 t I 3 16 t!' ă dă en a SPI a u as a ro .., 1 . 
10 ~. e, . . ,), care" ClI. y tajoase. Infiintarea "CaRei iSUS cuprinde şi cheltuelile at\~ajatc mai mult decât a vmderi 

plAcere odcc lămurire suplimenta- nale din Floreasca, a fost ga Oştirii" primelor de t'chi om'e : t -t 1" : tia a luat o parte Import 
li. . li f e la cerere _ şi pro sită moartă pe caldarâmul·' . ,pen ru cons ruc la Şl orgamzarea 

r ~l v . ac - ,_ ! şi celorlalte îmbunătăţiri ma Ilni Union Medical CoJleg~" din crările Qfectuatc cu pr' 
\'le gratm\el di.n curtea spltalului. 'râna- : terI'ale aduc ofl-ţerilor no!-\tt'l': .:' . " . 

. . i i t't d' .. t "t Pelpmg. ln cursul ultlmllor am un \trebuinţarea chin inei In m 

lucati cu incredere la 
Loteria de Stat I 

l'a doctontă a murIt n urma: cer 1 u mea uneI eXls en e . - - . $C 
~d .. d J t' 1 t 1! onorabile dându-Ie posibiti- depar~ament speclal al fundallel a, tra malartei, interesAnd: ca eril ea e alu a şa~e ea i , ".. _ ., ,{vea 

. ,~ , ,tatea să-şi inchine toate fOl'- ar-gaJat credite Jmportante penlnt. celaş timp de lupta ~.' In. 
Impre)urărlle m cari sa pro, ţ' d ·f·· 1 1 di 1" J ' 

1 1
- ele Ş1 puterea e S3crl lCiU upta contra pa \1 smu UI. celorlalte boli cu cari ' i r 

COLECT" IRA OCICIALA dus nenoroc rea nu sunt a- t numaI' pentru bl'nele suveI'all: S' 'd 1 '" 1 - d ,. Î \01 .1.. • : . a pormt ,~Il prlllClplu ca ac" rea. Pentru tratament, pe 
murlte cu precizie. NeferIcita ,1 al Patriei . '. _ f, • Sediul central CLUJ: Regi~ " yrel să exhrpezl răul dela rădăcl~. ComislUnea paludlsmul~ 11. I 
s'a căsătorit acum câteva Cu un corp ofiteresc: de ,'li- ' ... 1, 'trM/ 

na Maria No 46 AR ItD • , ă' b'· 'î uă, e necesar ~ă al cunoştllnţe in- gă Liga Na~iunllor ~: 
•• 1'1.. luni cu dr Jlpescu. Unii cred t armata noastră, me n-, . t. ' r şi 

I O ~ y • .. t . ro tmse ŞI aprofundate asupra agen· I doză zllmcă de un~· • iarlu. Str. Brătianu 3. I că ar fi vorba de o sinucide- zestrata prm grlJa s atOI'lllCa '. . . .. _ I • , ~e~ 
• ________________ Î. a M. S. Regelui, va avea ori~ ;tulUl transmiţător al tcrlbllel boh: j8ram 300 miligrame ,Ir 
- re din cau~a unei profunde â d ' 1 . 1 A •• fII . Miea joa(1 Marti cu deprimărl, alţii c~ed că s'a cn toate şanse e IZIH1H7.U. I ano eu. timp de 5--7 zile. It: 
Gloria CfA din Galati intâmplat un accident ~~~~~~i: 

BRAD. - Marţi după ami- Autorităţile cercetează. Comunicat 1 sonalului Biuroul 6 Ofiţcd neclară să-şi limpe; na: 
ază, echipa locală J' oacă cu 10.6 1 5t t lI.f - AII de rezervă, cerând lămuriri. finiti v această sîtll' iois 

~nare eal'. aJor a\luce. a < V 

proaspăta divizionară Gloria Furt I cunoştinţa tut.uror ofiterilor \ Vor arata totodată în cuprin- , . T~to~at~ se a~~ ~va 
CFR din Galati. .. I de rezervă, care nu au situa- : sul cererii, starea lor civilă l' }1l1şl1l1ta ca atuncI' Ztle, 

D. LudOVIC Bondar dm str. Gdu 'ţ' '1- x 1 t] f' 1. It' 1 . . . {,oll~tala că un of: In acest joc Mica" va !n- _ . . . la mI Itara. comp ec cara 1- ŞI U lmu domICIliu stabil. i ,_. . . . I 

, " \4 a reclamat pohţlel că autorI ne- cataV adI' ca- aCel- cal'e nu cu i Aut 'tvţ'l "1 . A ,zerva nu cunoaşl' '~Ie 
ât l' 't" d I . , - I 01'1 ale CIVl e ŞI llltre-' , cerca c eva ac llZI 11 e ma cunoscuţi l.au jefuit, in seara zilei nosc precis unitatea in care: 'd'I' . unde conteazâ, va 1, 

ro valoare! Iprm e1'1 e partlculare sunt Justitie' Militare . 
.' • 1 de 8 August, furându-i un ceas de, co~t~ază, ~au acei care au. rugate a vp:rifica situaţia mi- '. 1 , 't :PC 

I 
Croitoria. pentru dom nil: aur şi o tabacheră. Furtul a fost I pnmlt ordme de chemare . lUară a ofiterilor de rezerv.'l, Şeful ~Iarelul S" rl]TI: 

IiiUSIH)ViTZ Arad I sih'ârşit in localul căminului meca- 'pentru 1939-40 dela mai: functionari în institutia sau, Inspector General. Ip.Q 
, . " ti 11 t -t ~ t' ă d } t, , ' e~,( 

fire p .. ~tur; de ~r."(',llrf'DtA 1 nicilol' din str. Surorilor 2.: tl1\ e. um a. 1, 8 ~e a. resezc i intre~rincterea ~e8pectivă <;oi; Gen~ral de Di"lZlltUh 
n scrIS M.A.N. DIrecţla Per- ,a oblIga pe acel cu situatlll (8S) FI.. 



• 
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[alspre lanCUDoarel BtlllJlltograleror din Arai ,.,. 1'-4 
Iri ciOl.alura, IIDC!llIuza reileiilatar. SIa. ~eco .... o bună 
. pUlte functiona SUD •• tavln II 150 Inl7 După evaluărl/e făcute de Minis-, Porumbul pare mai bine desvol-

I IIIetla10ra (. '8tK1I81U1rea (Inem.'ollrele'Or 1110 Ared, lerul Agriculturii şi DomenIilor re-
I 
tat decdt n alti ani. Un fapt I'm-. ,a •• al '35 tel'ul reQillemcnlUllI1 prlfUor la: enlorl- I d It 390 

zlrtl, 'ftlllnHtrea. (Onslr8t1'a, InSlelore .. " Ino(IIonareo zu t că vom reco a .000 vagoa-I bucurător, deasemeni, este cd flrll 

stelelor şi parazitilor vegetalelor. 
Evident ci1 in tara noastrd tim

pul, bun sau rău, are o Inrdurire 
preonderentă asupra recoltei. N,. 
este Insii mai putin adevd.ral cd 
noile directive, dale agriculturii, 
sub regimul actual, Incep sd-şi ara 
tt, bunele rezultate. Astfel, tendinte 

\ dltmalotlr4lleler In IIO .. aRle, aparal In !I1.nllarul 011- ne de grt1u. Aşadar, un belşug cum 
[ttll !ijf'. 70 dlO SO P1~rt'e 1921. numai anii cei mai buni au puiut, 

'Arl 1. - Exercitiul intreprinde- Dclegahli Uniunii cinematografiş sd dea .. In urma sfa~u:ilor şi tn~ 
or de cinematograf esle supus tiJor în c~z cind o astkl de unin-l drum~:llor date de MinIsterul Agrl 

j ditiuni10r regulamentului de ne ar ,exista. culturII. supra/aţele însămdntate au 
Il. In celelalte capitale ue jude~ vor I cre~('[(t foarte mult, ce;ace. explică, 
Nici un cinematograf nu poate funcţiona subcomisiunile teatrale, I intr o oa~ecare măsura, ŞI ~po~ul 
cliona şi nu se poate deschide in care preşedinţia revine primaru I de recolta. Asifel aU fost lmaman-
~ aulorizaţiunca regulamentului, lui orasului din reşedinţi:l. I,aie cu grdu, de c'!' toam.ni1, pes~e 
faţa. Art. 8. - Autorizare"1 d~ cinema 3.,78.000 h.ectare ŞI socotind medw 

Ari. 2. - Nici un cinematognlf tograre se poate acorda şi In mod de 1000 kll?grame la heclar, vom 
poate functiona ŞÎ nu se po.ne principial, daI' În nici un caz, fun- av~a lwmm din aceste tnsdmdn

r hide fără autorizatiunea mi- c\ionarea. nu se ,va autoriza decât' ţăn 378.?OO v~goan.e. La (1c~ste ,~e 
i: . terului Cullelor şi artelor, : după indeplinirea ulterioară şi corn I adaugă wsămantă~lle de pr1măva
: Art 3. -Autorizarea pentru in- pleetă a cerinţelor regulamentului rtI, care au fost In supN!f~ta dl! 
. . deri cinematografice se poa' de fata. 2'lp.OOO hectare, cu o recolta proba 
" prm : b r d 1" 000 i . I ': acorda: cetăteniIor români, so-; Art. 9. - La drepturi ('gale pen- rac -1. vagoanc., JllIlgem a 
.;~etălilor culturale şi de binefacere, i tru obtinerea eoncesiunii de cine-, un total de 392.000 vagoane de 
. unoscute persoane morale de matograf în acciaşi comună, se poa : gr~u. . 

']ilale publică, societătile anoni-: lc prefera socicUqile ~u1turale şi ~ Cddultc cereale oferă perspectz-! 
,i'ldrte10l' ln'micipiiIor. Tll'ccum i de binefacere de utilitate publică,; pe t~f ~dât ~e ~n.buc/1rătoare. . t 
comunelor urbane şi rurale. I judetele municipiile şi comunele,'. Alat Insăm~lltanle de toamnă cc11 I 

Arl. 4. - Pentru a obţine auto- i inajnt~a pi'rsonnc)or particulare şi ŞI c!"ll' de p:rmăuară, ra .secară, au I 
arca de deschidere ori de func- I a societatilor anonime. ,fost foarte Importante, ŞI se speră I 

i •• t f că vom avea aproape 48.500 va- I 
'\onarea unUl cmema ogra, per- Ministerul Cultelor :şi Arie D 
., . I • d goane recoWi ' PrOIf.!iior N. (ODN4 TfJ\ Nil 
~ nele parhcu are, "OI' a r("sa C('- lor este în drept a aprecia . .. . 
" . ' t • 1 . CItI .!\' . . Deasemem, evaluărI le ofICIUle se fUn!SinU It.slrlm!iuru ' 

dmile de zarzavat au luat o mai 

de indrumare spre o agricull urd 
intensivd, sporirea inuentarului an 
ricol şi mai ales lumInarea sdtenÎ
lor prin şcolile ţărăneşti, serviciul 
social şi in genere prin foafe acti
vităţile de ridicare a satelor, au 
conlucra! la sporirea marei bogăţii 

naturale şi de bazd a (ării. 

Desiţwr că aceste perspective bu
ne vor influenţa favorabil şi ridica 
rea nivelului de viaţă al tărănimei 

şi vor da posibilitatea să se Mfăp
luÎască noui aşezăminte 'de bine ob 
ştesc, pentru plugi1rime. 

Măsurile Ca agricultura sd nu su-

sufere, in timpul concentrărilor din 

Martie trecut, se dOl1edesc acum 

deasemenÎ chlbwite. 

~ rea ~lnl~ el ti UI r ';1 e.or li S.I : ~- ,v.umărul autonzatIlor ce pot ridică la aproape 126.300 vagoane 
or prm mlerme{ IU prim net 1.0 . ti. acordate pentru deschi,l.e- _. L' "''' mare extindere, iar recolta lor este 
nei in cal'C doresc să deschidă I = de or - ŞI 00.000 vagoane (le ot/"z. 

Pluparul multumeşte lui Dumne
zeu că i-a dat vreme bună pfmtrrz 
recoltă CmbelşugaM şi se gândcşle 

cu recunoştinţă la toate miisurile 
pe care autoritatea le-a luat, pen
tru propăşirea agricultrIri româ
neşti. In fruntea acestei mişcări de 
propăşire agricoUf, se află Î1l.mşi 

M. S. Regele. spre care se Îndrca-

, . rea de cinematograf in f.e- Sf'milniHlIriie se prezintă foarte foarte frumoasă. Timpul esle t!c,(I-
~matoJ:(raful. ! care comunav• . . ' f b'l' ' d' ă 

Cererea trebuie să fie insotit li de bme. Grâul de toamni1 a ŞI lnce- semem avora 1, Iar grln ma c -
• 1 t Art. 10. - Casele de loca\iun('3 p"t sii fiI', secerat. Orzul de primă- zulă pe alocuri n'a cauzat decdt 
.loare e ac e: . , I . locale. 

) 
! t 1 d t"ţ' < ă fllm~!or deasemrnea nu pot uncţlo vară promite deasemeni o recoltă, a "c u e ce "eme rom;1ll . < ,. ~ • • 

l.' 1J t'f' t 1 l't 1 l' na In Romania Ura autorizarea mI mai /Hlnd decât ce~ din anul tre-: Ministerul Agriculturii a Inceput 
~! Il cel" 1 !ca (e mora 1 a ee. . 

d l't' 1 1'" . Dlsterului Cultelor ŞI Artelor. Cllt, la fel şi ovăzul. . (l vie acţilln~ pentru stdrpirea in- ptă toate nădejdile tllriÎ. raI (! po I la oca <1 • 

. c) Planul localului de eÎnf>mato· Art. 11. - Uniunea cinematogra- gQ~9~QQQQQgggQQ~~~QQQQggeQ~~a~C'.l~O~~GOOQ 
, f ridical conform art 46 al pre- fiştilor, pe lângă apărarea drepluri- Art. 18. - Scaunile vor Ii fixnl,' QiY!N!S~~'i! ZAG ţ" " i a qr'" 
; tului regulament: lor ci profesionale, va avea obli gll- ! de parchet şi intre ele vor fi lc-

Statistica d) Avizul comisiunii a teatrel!)r tinnea să infiinteze şi să fntretie o ' gate, pentru a nu se dephsa şi ril
, a subcomisiunelor teatrale ju- şroală de mecanici electricieni de i si uma. Şezutul scaunelor se va ri-

. t r 'd" d' Oaie comp:uative de traficul aerian t:\e anii 1938 si 1939 e~e, asu~r~ .conditiunilor. de .,~- C'iiH'ma ogra '. i tc.a JlI mo ,meca~lc... . ~. , "!""''''''''''!'""'' __ ........................ ''!'_....,s'"'!_ ............................ ..-...... ..." .......... _ ... , ..... -......,!'>,. _' ............................ '!!!! 
rltate ŞI tglena localultn desU ... · .\l·t. 12. _ Toate clnematografcle; Este cu desăvârşlre oprIta lns1d- -, -- ---- -

" il1,talării einematoar'lfllilli el~l'- îl' g'p!lf'ral trebni(' să fie clădite din larea de scaune suplimt'ntare Şi 1938 
165 
187 

1939 
210 
231 

1\ a~. şi, apreciate conform obli!(u· materiale necombustibile sau din! strampintine. 
mlor Impuse de acest I'egula~ material astfel impregnat incât să i Arl. 19. _ Scaunele vot' fi 
nI. .• , . ' devină neimflamafiil. ! amenajnte p~ir~llel CU pânza 
enlru înrllnlnre ŞI rllnctlonar'~'l: A t 13 T 'ivc ·te ! de T'roecţiune in rânduri pa-
cinematografe ?tl sate net'st;1- v ~. .:-••• n ce pl .~ ~'ralele. 
~r va ela. linând sl'amli de po. m?l'lmea !"~l:l, nu ~e A

vor ad: ; . A 

ilitătile locale. mIte sub m~l un c";,a,nt mm I Dm 10 Jn 10 scaune dela 
rl 5 _ S . ă'1 1 1 . multe locurI tn sala q:.artpJ',! primUl rând se vor lăsa cU 
:' oCletdl.~ Cll tura e, ~I ,lo]e, balcoane, şi galerll) de- I •• 

.~ btnef~cere, de utlhtate publICă,: cât câte- vor ieşi din împăr- i luare de cIrCUlaţIe de cel pu-
adresa ce.rer.~a lor. pentru ob- I tirea volumului de metri cu-, ţin 1 m. lăţime. Deasemenea 

rea c~n.('eslUnll. de ('ml'mat~grnf, bi in patru, astfel ca fiecare, de jur împrejurul sălii se va 
rt ,mmlst~nl!Il.11 C:ult('l~r ŞI A.r. i persoană să aibă minimum lăsa un culuar de cel putiD 
r. Jar SOCJf't"h e anonIme, prm, de 4 me a er v • 

llnaria ,locală, intov1\ră~ită dp.:: • . , , v; 1.50-2 m·vl~tlme. Acea~ta In 

Pasageri sositi 
.. pleC&ţi 

Poştă sositi:\. Klg. 
.. plecată .. 

Mărfuri sosite Klg. 
., plecate .. 

Bagaje sosite K!g. 
., plecate» 

In JUDa Iulie 1938: 

Pasageri sesiţi 
" plecaţi 

13.401 
7.792 

63.70 
45.100 

1561 
1909 

46 
65 

4.865 
3,839 

181.3R5 
73.] 70 

114.~09 
50.300 

2238 
8089 

In luna Iulie 1939 

92 
97 

f ) AVJ1ul l'omisiunii teatrale in. Art. 14. - FIecare sala ct~ vederea ca In caz de ]ncen~ 
:: diliile art. 4. liter~ d. I ci~ematog-raf treb'!ie să fi~ 1 diu sala să poată fi evacua-
3 J Un exemplar dm statutul lor., pl~ce?B:tă ,de o .sala de aşt~~-, tă in maximum 2 minute. I Marfuri sosite •• 34.700 

or~anizare şi legea pentru reC'lI- : tarE' IgIemcă SI confortahl1R'j . 1 

Poştă 80sită Kg. 
" plecata .. 

27.026 
20.670 

27.00 
i . ~ler/'a lor ('a nersoane morale i Intrările pxterioare vor tre- A Art. ?o. - Distanţa intre I "plecate" 23.100 

blilitate publică, sau o ('opie (1~: ~H1i să fie. a('oper~te şi amena f r~n~unle de scaune, trebuie i Bagaje sosite 528 Kg. 1073 
proce~ul verbal de constituire l' late estetic, coridoarele de. sa fie de 40 cm. dela partea i ,. plecate 698 " 1289 
udelele. municipiile şi comun~lc trecere vor trebui să aibă i~~ I cea I!l~ ieşită. ~ svcaunulni! 1, .. --iiiiii_-'iiii-li"ii .. ii .• i.iIi~ •.•• I1 .•. iliiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iliiii_iiiiiii .. iiiiiiiiiiiiiiiii 

ne, re~edinte d<> jl1dete, 'Vor ll-! şirj la ambele capete. corI-llar lapmea mtmma ~ unUl I 
a cererea lor ministerului cul- i doarele de trecere vor avea scaUD trebuie să fie de ~. ____________ ~. _____ •• ___ ••• 

. il] ă' d 1 t' 1 e:' O 50 cm " hi ti ' r ~l artelor, tnsotite numai de a r~une e ('ve ,,?U In .iJ - 1 • I 

'.: nul localului, fn care se va ill- i 2 ~ .. Ace,:t~ta larglme va !rl'- I Art. 21. - Sala de cinematograf 
,. cinemato~raful si o expunere bll1 ŞI ~cal'llp .de l1rc~re ŞI !le : trebuie să fie iluminată cu electri- . 
.. eonditiuni1or sale techni{'e iar scoborire, <'::lfI vor fI cH'ir11te citate. 
;(i unele rurale vor adre~a c;reri>a din material ne combustibil. IA')') 1 l' d 1 . 

. . I rt. -_.:- nsta atia e ummare 
pnn Intermediul prefecturii ele A:rt. 15. - FIer-are sală de se va face conform normelor stabi- • 

r !e. cinematograf va trebui să a{~ .lite de către primărie. 
mod exceptional, scolile si efo '1 bă cel puţin 5 ieşiri $~, anu-I ~ . , . • 
$colar b . d ] d ma' una la mHlflc ~\ eâte, Art. 23. - Saltle de cmematogn- , la: e vor O tme repttl el· . -,..~,' . f b . a . . 

vea cin"'m t f d] .. ; două pe ambeJe Inturt· Nu" I e tre ule prev zule cu plsuare ~l o " a ogra. e a rmmste- i ...' l' ' . . 
" !!1~trl1~t'" hI' f' mavrul ie"I-lloT se va ~"lc1.l1" j (' osele comode ŞI IglCrllCe, atat, . '.lIInn pu lCl~. "011 orm '7 0:1, ,<". ~ , • , • • 

Il i rrITllln t . I • ă in Jlropn ... t~a rle ca-te 150 P". : pentru bărbaţI cat ŞI peutru femel . . nmen sn~r!a. ,ns 1111- -.' • -a-, , .' 
Il~ Pl'nlrn ~('npllri pur enllcative.· ,;oane. lJşn~ de ~f!sire vor tre ! S; dă ca nO.l'mă de stnct. necesar, 
1" .rl fi P' ă' Iă bul s'" f1·e dA CAI utltl'n 1 50 .150 spectatorI un closet ŞI pentru I " " , - r!m rlfl locn este ......... .' - .' : 
.' f!AHf A 'n'" t .. l' C 1 2 m largi si sa~ se ~esch;dav 100 spectatori un p'suar. I r" " I .,In a mtnlsteru III ,11 - '., \ţ, • 

r şi Artelor ('ererile pentru ob- in afarij. VP.stH~11IeIA vor ~- Art. 24. - Fiecare sală rle cine- j 
;ea de au'~rizar{' <le cin('malo- v~a o tohl,ă ieşire Ijberă 2/~ mntogI·af. Va fi pre"ăzută cu venli- i 
. tnlovnrăSlte de tWlte ac!ele dln faţadă. latori a caror capacitate va fi asl· ' 
le la ari. 4. tn tl'!'m('n de. ma.; A rt. 16. _ In fata ieşirilor (' fel calculat ca la fiecare sfcrt de 

,,~ ,1m 10 zile. sub ~an("tinne::l drep, strict interzis a pune ba re, a UI'an- oră, să poată fi primenit comple.:t. 
,.J Oca('liun(' pentrtl <laune. a pe .ia "itrinc SAli ~h('rcte. si~uranta Ventilatoarcle trcbuie'iC astf('l ' 

~~. ~arull\i. ' publicului din sală trebuie să pri,/ anmj:lte că să nu producă curent 
li: lnislerUI Cultelor şi Arlf>lor va 'mezI' oricărui contrOl sau mijloc de şi să nu jeneze pe spectatori. 
t. ~\'a cererl'a tn oll'l>:imum . ~O dlşti/t. areasta sub pede'lpsa tnchi-, ArI. 25. - Fiecare saH! de cinema 
, ZJle d . I 1 1 . ' fi" eri oca li Ul. tograf Va fi preyăzută cu guri de 

ei~\.- C?misi.un(':l. tl'alral~ tn I Art. 17. _ Să.lile d(' cine- apă şi cu furtunuri bune, cel pu-
I .C!an U:lst§ reatrul Na- matogl'af cu halcoane ~au tin două de fiecare lature. Ele tre-

'rrc~a fI compusa din: r etaje· supranusf'. vor trf'hui huie astfel aranjate, inc!it ]a orke 
ti OfnI Teatrului National: : sfi aibă ieşiri direete dp fj('- p~rte ar izbucni ince~diul să fie 

marlll C'omunei; i rarf' etaj, cu !'\ei1ri eom::1rnl- a.1uns C,lI fllrlunel~: I'urtu~ele vor 
t~.!!ahll POlitiei. . tfl din mntcrial neinfJamflhil

1
f1 aranjate in c~tu pe. c"an se vor 

~d1eul r·· t G d d 
. ş<, comunal ~f1tl mNliclll 'dA cel rll1tin 1.50-2 m. Hif- 1 no a " ura, e lncen IU . 
lului. : gime. ~ . (Continuare in numărul "iilor) 

Reînoiti Lozurile! • 
la 

15 August 1939 
Tragereâ Cfasd a II-a 

InmulfirCft (ftstiuurilor 
mai mici de 100.000 Lei la Clasa I1·a şi a III-a 
mulţumeşte şi pe cei mai pretenţioşi jucători· 

CU'250 Lei 
puteţi intra în joc la CJBssa II-a, 
cereţi prospecte la Colecturi 

w 



• 

PAGI Il" 
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: ~~~'t' STR JERULU 
CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂŞI REGE 

"Straia Tării" IElevul străjer RAICU C_ MIRe 
cinsteşte eroii nealnului I Pe maJ"ginea unui I~jmos apel 

In ziua marelui prooroc Ilie, fn' riie le dă corul centrului ac ini- i In marele ziar românesc lac., un aflf!1 către toti străM gest al micului sbăjer. 
:tlatiunea balneară Covasna a aU l1t fiere condus (le d. prof. 1. Peiro- I .,Universul", a apărut o info:: jadi din ţară să de eAte un face cinste tuturo~ 
loc o impunătoare manifestatie sfrd ' uan. • matie, cu titlul: n A născut leu pentru cei patru ge.. I?r ~omâni - de a fi 
jerească la care au participat cei I D, prof. 1. R. IOm'SCII, directorul patru gemeniJl şi cu un sub- meni". t1,?tiva atât de !llare ~pe , 
500 de stri'ijeri ai centrului de ini- t de studii al centrulUI, in cuuinle titlu semnificativ: "Un apel A t tIt ga vârsta lui marunta, sa 
fiere, SI. Gheorghe in frunte eu co' imprcsionante, arală cum caraele- către străjeri" _ cu următo. e cea: a t e~ ~ ~~ area 1 C?: pună pe o ~omânc~ cu 
mandanlii, două delegatii ale fabe- II ristica poporultli roman psle dora! ,rul cuprins: ~i sp;n t en u UI "1 ve~~ UI

1M 
patru gemem ate~JIe~ şi 

re/or străjereşti ale legiuni/or de de libertale. I "Potcoava, 5 Iulie. _ re- n . o co}~va - Ş ape u. m I Hllu'l. tuturor strajenlor 
f ă · , , i v' T' S ! 1 '1 IV fă' 1 1. E . I R~d eului straJer Raicu C. Mncea" ţar<> s r JUI ŞI S raJere reI caune, un lllr('oga aSls I'n a /' leş e ap'>' , mela catenna orgu a UM N - t ă' _ L<, 

mare număr de vizitatori, autor/fă! momenle de Înăltare slIfletească În Ilescu, din satul Icoana, co- d 11 ne o~~pam. -: ca J. r i.t~ Prin ajutorul pe care 
file şi populatia salului. 1 desfăşurarea ceremonia/ului. ! muna Floru, Jnd. Olt, n nlls-' e a

t 
ceas a dPagflnat a. . aru U! sigur toţi străjerU se 

, . . , , J ' nos ru - e ap a IDlmoasa ~'-.' - 1 t . t" In Jurul monumen/ulm eroilor Ill! DupCl mas(l s'a VIzItat t«oăra ~l(" '1 cut în ziua de 29 Iunie a. C., ~ ,. d' d 1 P t tlraul sa· nmea a 
l t I d I fii I r/' tit" I . ., T . S" I • -. I ' fi !~ -i'U.111 ma IC e a o coa~ -ţ~ 'i E terina Iorg 
d
ua 

.. oc I epa nc~p~ NU sdo, emm
l 

al Il' S 1'1 Je:,. a t elgl~I,nlll d rebl v', cda~rne'l par 1 f'A ~emenMl: un baleţe 'UŞi tre
t
!' -:":1. btăl străjerului, ci ne' darianci d.ca Icoana U

v -nu co. 0PO/J'CI . In s a P1 CII ŞI inS a atu e c ar 111 (lCtJ-, ebte. ama şi COPI SUD -. I I I u escu In - ! , .., r' I - - . ~'r.!'1 onI( asupra ape u u e- 1 .. ţ' . ma/ar al gărZII natlona/~. pro, D. /Itate. ,deplin sanatoşi. : 1 ..' f ~j Rai C M' un semn a 8l.0p lunei 
Stă . f 1 Rt'fd I d' 1 I D • . t' IV IJ(,i!~!nl\ s.l'a er cu. ir· tII al a n~scu, pro'

f
'
l 

dU e,sc,u: lr. s(,e ~gggQOQ(;}Q~ I ar Sthl!tta ma erl~ a It i !'~:t 1";/1 cnre IMa adresat tuluM UD e OaJtcetO~. p', ~ , 
studII la cen ru e Imţlcre . ,lui Iorau RadulMlcu e cat se I ' 'f ă' nI di ă A de pe "s raJellet Şi 
Gheorghe, insp. şcolar Octav Zei/'a· SosIrea delasamentolut : poate ei'e rea. neavâml de nici I rdor s: 'dl~'" 10ră f n tar

At
, In- i rilor. G~lllenii vor 

vă, comandanlul legiunii de sini- d I§,'I r!ln elIn unele. I emnan U
M 

S o ere c e un I ponte m.âine cei mai 
ieri Trei Scaune, dr. Luc·'sCtI, Ro· e cerce IZy re el. II ~tiut fUnd cât de greu e să leu ;n:~CII celor patru gr:~ I străjeri şi ai Ideii care sIa 
mulus Olleanu, avocat, prof, 1. Pr- Gara le nord oferi unui singnr copil celp. ,~~{!nt ~_n coana. temelia "StrăjU Ţării". 
frouan, prof. V. Vedea Popescu, 1 ! mai bune condiţii de cresteM Soco~m că e fru~os şi In- Străjeri ai A.radulul, 
Dima, dr. D. Ivan, preolul plasei Zilele trecute a sosit în ga- 're, oneine fş\ poate inchipui de.osebt de utiI ca sa retransM pundeţi la apelul 
Couasna şi Gh., Zugr~vl1, secrelar, ra de Nord un d('ta~nm(>Dt! sacrJ.ficiile supraomeneşti pe ml~em şi ;nOi apel~1 mic~lul I nostru mic Raieu C. 
avocat N, Jurebllă, p/'lmQ: V. Han~ de cercetaşi francezi, în ca- I care ar trebui să le facă n11- str~~er Rmcu C. Mirce? ~atre I şi expediaţi fiecare câte 
%Ca, notar, comandantIi InstructO~1 drul schimbului de tineret I miţii părinţi, pentru a da pu~ tsfraJerH din ora~ul ŞJ Jurle-, leu celor r.atru mici , 
l. Cuza, T. Pană, C. IonesClI, C, TI· între Straja Ţării ii ('elelalte I Unlă de viaţă celor patru !ul Ar.ad -::- şi sa v admJ~ăm I de pe 011. 
molte. comandantii şi romandnlI~ ",' ~ 1 e fănturJ. 'lniţiativa laudabila a D11CUM: El 1 t ):O.' R ! 

• . ,,,« >. • 1 i v, d Olt T b .: evtl S r(1~er rueo 
lele ~e taMrif: 1.farza S!~tvel1, Irma I Acest detaşament este con D; dr. Rafeu, medicul c;rr-. ': s.traler e pe v' ~e lll~ " i-a în~e ut 
Dobnan, N. Hagm, N, "adllllG, ,t dus de d. prof. Basdevant. sanItare Potcoava, Jud. Olt~ sa fim crezuti, ca nu I ~~u Mircea Ş • p v 

Va~cea, f'· Jantea, şi ~, Tulel:a; 11.- La Curtici, numărul celor ee ~ub in(!ri!h'ea căl'ufa se află no~ştem p~ elev'!I, str~J~~ c~ cea ~81 fr~moa~a şi 
pOl d-nu: subTt. MateI, Jur;bltă, N. alcătuiau detaşamentul era m'cuW. a an~ajat o doică in I Rmcu C: Mtre~a, D1C~ pe l~t I na fapta buna. 
Dobraş, M. Bucur, 1. Cranga. 1. Prl'- de 86, dintre cari 36 s'au op- : acest scop. oferind $i suma 1 mosul sa.u părmte. ~I nu dIn, Pilda lui să nimbeze 
da, iar din partea corplliui didac~ rit in tabăra ţinutului Mll-' de 500 lei familiei Iar fiul dM l curtuoane scriem aceste rân- ~. ăi â 

. Gh D ' < , • I 1 • 'oricaruI str er rom Do flc: . obrran, Fr. Boda, Gh, 'Pt>, reş, la Zănoag-a, Muntii Apu-: sale, Raicu C. Mllcea, e'~v 1 tun. i 
frescu. Gh. Bdrbulescu, EI. Sforne- :"rni. iar l·('~tul de 50 au venit . s~răier in el~5;a In pdrn.aT~. I Ne-a fermecat frumosul' v, 
k~A. Ghue~cl~ .. . , în Bucu~şti, deunrlet~ vorl~~~~~~~;~~~~~~~~~~~i~~~~~~l~~~~~~~>~~~~~~~~~~~~~ 

Impuntltorul serulcru drmn eslt', lua directia Putna-Bucovina 1 1 d 1 ' 

(lficiat d~ preotii: P. ~rigorill d:~I: unde v.or rămf\nea timpui Slra-,-erele Dolc.eze la Savata I Exame.nu va avea oc eal 
Bucureşti, 1. PaSCll, dm Focşam, hotăt'ît. iN Octombrie a. c. în localul 
preot militar Soroceanu din Craio- I In g ,x' f t .' . t' l' , • , de Submaeştri Militari de ' '. .!. al a au o~ pllml 1 (~ Zarlc treCI/il' IJU sos il In gara r ah/furi de strnJcre1e româncsc, au 
lla, Er, Tlcuşall drn Cowlsna. ŞI d(' O deIe at' 7 d' d ' C stanta . .. '" . , g le compus<l 111 - Sor;ala un detaşament de 16 polo- arnit s re tabără cu muzica miU- on 
preotu cursrşil al cenlrulm, A, Va- I nii rpt. Filip Nicolaescu av.! d 1 d t l' I P P Condiţiunile detailate se 
~iliu din BIIZi'i1l şi Teodor Moldova- '1 Vicol Papa(lopol prof' BlI I ndeze y-cI·od

n 
.1lse K' e .cohman an a OI. '\ tară. " Mi' . llit N 

., ..,. , . - -ra.r: e urge raSlc a, preclIm ŞI " ,in Decll:Ia nIstel'la. r, 
JUI dm Rostolr(a-Mureş. Răspunsll- daW R·1du.lescu etc d 1 . d t d I Si . 7'ă 1.11 tabără sau Jucat dansuri ro- . I 

," "', .' -ne e coman an e ea. rala ~ - . .. 1939 publicată în Momloru 
~~~ I rii şi Daschevici, care le-au fn/o- ml1Ilcşlr ~l POI.onezc. '. 1939 

ă ,. It' l' ă • , t t' I N r 117 dm 3 August , , uăr lşrl dela graniţă.. n rmpll cat r man 111 s a lunea i • 

S~răJ-erii din reni unea a'eam..l l Au fosl pl'/mite î,n gar~, de un S~uaia. directrrmea Mi,lo:. a oferit II Şcoala de subofiţeri 
=:II III , I detaşament de slrăjf're, In frunte I imerelor poloneze pOSibIlitatea de; e contra Aeronavelor 

I nd - cu d-na comandanlil Ana .\fal'f/'- I a face Mi gratuite in lacul ursul'l r a t a Hii 10 naş, comandallia Igiunei slrăjere 1 Pentru a da pC'sibililale tinere/ar Examenul de admitere n 
Murel;, comandanfa taberei Sovata· 1,o1oneze, de tI admira şi cunoaşte i de Subofiţeri A. c, A. se va 

O:a de Dumine~ă a~ străjerilor. Ia I pă caJ·i CII urarea slrăjcrcască îşi ş: de d, Iocot eol. Cohban Mi/rai.l cât mai mu/le din fmmllsetile tdrii ~ Centrul de [ushucţie A. c, A 
r~dlo, a fos,t sus\l~~t,a d~ s~c. Ar- I iau ~ămas bun, î~dl cpli\n~u~se sp~'~ primarul biiilor SOlJata. D, primar' noastre, a-na comand(/r:tif ,.i'ln~ i 20 i 30 Septembrie a. c, in 
uşească tIIn Mal gmem, JUdeţuI:1 cămmul de ueemce al mlOlsteru!Ul a rostit un frumos (/is('urs de pri~ 1 Mrlri('!:aş, CH concursul directlllIlu Ş 
Neamţ. ~n pitoreştile I~: cos~~mc: După masă aJ'caşii s'au înd.reptat i mire în lim/Ja poloneziI, la care i-a 1 băi lor şi a O{iC11l1111 national de tu- reşh Cazarma Ghencea. 
ca,re ammtc<lu pe plăeşll ves.t.lţl al sp~,e expoziţia "Muncă ş~ Voe Bu- /'lf.~pllns d-ra Krasicha. 1 rism:. a organfzat mai multe ex- re ~a .sc~p de a forma , 
lUI Ştef~n cel Ma.re" membru so~. I nli. unde a U1'mat o mteresantă Elel/ele poloneze încololldndll-se' cursll. speCialişti in A. c. A. nece;;<r 
arc~şeşt1. al~ăt~lţl ,dm: învăţătOrI, I demonstra.,ie de dansuri naţionale, ~~QgOO~~I9-9Q~goQ~~~ c. adrătei Grupărilor din A, 
tnvaţătoare ŞI sa tem, în număr de CII cm'aetl'r local ~i lăutari din co- . d un an 
peste 40, după tcrminarea progra-I muna Mărgineni, jud. Neamţ. Co d· ... • -1 d 1· t· in! Durata şcoalel .este e l 
mului la radio, au făcut o vizită la muncii, din str. V. Alecsandri, un. n lt1UD1 e . e aoml ere ...vii acestt>i şcoli se recruteat 

:I~ociatia.g~neraIă a învăţătorilor de au luat masa. lşcolile de aviatie şi marin:1;>re sergentiî in termen şi 
din R~mama. I~~~~QII . :rii din Grupările A. c. A., 

Dupa ac~ea intr'? atmosferii de 11. Şcoala Tehnică AcronanU-
1 

plomă echivalentă de absolVIrea tele de Artilerie, GenIU, 
cald entuziasm natIOnal, d. preşe- O"'D8NUL că Mediaş Icursului inferior. Etate: 15-1~ alli ," " reculJl' 
dinte T. Jacobescu mlll\ume~te fn fi 1 ,AViatIe ŞI AerostaţH::, p 

> 'i P t • 1 d d' , I Ila 15 OctombrIe a, c. EXl'menul V:l, •. •• I d pi • numele d-lui Ţoni, celor prezenti, St c··· T.:ll ··11 en ru examcl1u c a mltcl e ni, Unităţile Marlnel Rega e Il 

cât şi d-lor Mircea Ispir şi Firea. "r alU c ru Şcoala Technică Aeronaulit'ă Mc- i ll,'ea loc ~a 20 S('ptembr~e in loc~- l'rmeaz5:: La terminarea 
pentru gestul străjeresc şi camara- Prl D t R l' 'diaş se recrutează elevi' In clasa· Inl Şcoalci de SubmBcştn de J\ItlXI- .." b e (cei , . ,. . n ecre ega sa acorM \ . i ". de serVl('lU su arm 
deresc, dm a dlror Inltlatlvă a Q- d~ d~ I SI ' Ţ-rl'" _1 V-a: Absolvenţi a 4 clase primai'e ,n5: Constallt~, Ahsolvenţll acestuI " M . 1939) La tl"t 1 d' l ,.. nt Of ~nt1 II raja a I ~. , , 'ratt in ,urtle " . .,,\1 oc VI?I a a se IU asocIatiei " ,. â t • 11 13 . IlS t i eurs intră direct în Şcoala Snhma-I .. .. '1 
gt.'n{'rale. : IV, d-nel M1caele Catarg!, din i cu v rs a.n - aOl, a cp . 1.. v • servlclUlUl actIv sub arme 
, , , • i 1 1': S t b' ln"g! estrllor de Marină, care le ofera . iw·. ApOI cel de fală cântă cât{'\·~ l Subsecretanatul de Stat al; a, c. examen a ;). ep em ne t"'" ' • •• Intreg sau redus) Şi tn lIr 

cântece populare şi stl'ăjereşti, du-' Propagandei. 1 Absolvenţii a 4 clase Liceul Il1<1u 11In pos~ .bl~C reh'I~U1t de Stat. de complecteare. Condiţiunik 
~~~"'''VVlD~A'''""nL">~,nJ''>n. .... ,.., .. v,~ sIria! Secţia Metale Cl1 vârsla în-I CondJţlUllIle detalIate se găse~':!, t _. rn Deciti --__ • ____ C>w_~ __ .......... i ' ., " . dctallate se po gaSI 

,t1'e 15-17 ani, la 1 Sept. a. c. P.:Xl\' ,în DeCIZIa tll!ll1stenală nr 153-9:N 233-1939, 

I 
nisterială nr Transilvania. ]·ubilează menul Ia 29 August a. c. COndi\iil~IPUhHc.aIă în ~:>nitorul Oficial Nr. in Monitorul Oficial nr t'Ti 

detailate !le găsesc in Decizia Mi- 161 din 15 Iulie 1939 .. 
I August a. c. 

Clubul sportiv român ,,1'ransilva: de foolball, dotate cu premii. Vor nist~rială publicată în Monitorul 0-. ~ ~!f!l!l~~~!!:~~~~~:~c~!~or 
IJia" împlineşte zilele acestea 10 ani lua parte: Gloria, Amefa, Transil-I ficial nI' 161 din 15 Iulie a, c. 2. Manna C?m~rc:!.ala Fiu- l'l 
tie exislentă. Evenimentul va fi săr vania şi CAA.! VIala 

bătorit cu deosebit fast în ziua de I La 0r:elc 3 Gloria pitici intâlneşle' CurSUl. Pregătitor ~ de Snb· Elevii acestei şcoli sunt recrutaţi Cetiţi 
20 August a. c. i pe Transilvania, la orele 3.45 deri- ,Maeştri de Marina. RecrutaM prin concurs dintre absolyenţii a 

La orele 10 dimineata are loc o i larea tuturor membrilor clubului. ; rea elevilor cel puţin 4 clase liceu teoretk, in-

~edllltă festivă în cadrul căreia se I Apoi urmează jocul dintre TransH- i Elevii pentru cursul prrgătitor! dustrÎal, comercial !lan o diplom9 

,'a .pr~zenta r~treaga w acti"î~ate de I vania ŞI CAA ~i tnt.âl~irea Gloria-! sunt ree~~tati prin concu~s dintre: echivalentă de absolvirea ('ursului 

la l~fllntare, lar dupa .a~Illază. se Amefa. ~u~ă Jocur.1 fiecare grupa, 1· abs.olventu a. <1 ~lasc d: lIceul leo- I inferior secundar. Etate: 18-21 ani 
'vor Juca pe arena "Glona' parhde ! re l'a prImI 1111 famon de mătase. rctlC, comerCial, mdustrlal sau o tii ! la 1 Noemhrie a. c. ' . 

. .... 

Ş1 ras 
Frontul de 
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