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rdeal~1 după un an .dela lIn ilO d( ildmlnislril'l( IO(illii 
apllt:areil reformei' , 

d 
Imperiul nouel legi admf-l Circumscripţiile admiDis- ţinutului Timiş poate privi . a mini5~ril~i~e DisiraUve, elaborat~ de actua trative: tinutul, judetul, pla- cu plăcere la rodul osteneU-

luI guvern, in spintul temei sa şi comuna - dotate cU lor unui singur an: la noua 
La 1. August s'a fmplinit ZlJI en tdnd spre ministere, s'a lichidat JIU i nicei ~şezări a statului, renă 1 perso~aUtat~ juridică politi- structură financiară a juda .. 
la insla/area ~ezide'1~dj)r R(:9a~! lw~~i printr'un aci de "oinţJ In: scut, ŞI transformat, a im-I eo-terltoriala sunt nucl';8 des ţelor (peste cara· apăsau a
rn Ardeal, F!reşte, ,'/ecI1re tmut: mdlnde Rezidenţe/or Regale. Un ~U~t u.~ an de zile:,. In viata centraUzatoare pentru mtere c.um un an mari dificultătI 

le căula sd prezinte cu ({ces! prr-' fenomen tot atât de rel .. mllior ~a InstitUţiilor, a ori carora, un sele locale şi in acela, timp financiare), la implinirea li .. 
~i ~ilanlul de activitate 'n ,:ele 12/ produs fn ce priveşte problemele an DU inseamnă mare lucru. legătura strânsă cu cenbul. P~su~lor in gospOdăria loca
luni şi s4 pun~ in curent opmia !locale, Altă data. ele circulau "rin I Cu toate a~t~a, o .l~ge, vcum statului, pentru salvgarda- I~ din. această gospodărie a 
)I1bUcd cu rezultatul (':rp(:/,i,:nt'~!)r memorii dela o inslitul:e la (.J./ta fn ~ cea a.dllll~s~rabva, careia I rea f~tereselor. acestuia. I tarii ŞI la acel ~mbucurăt.lr 
lbjUlute in cadrul noul! aşezăn [00 Bucureşti, Astăzi se l'ez.)!vJ r-e te- 11 trebUIe, pana la perfecta i Activitatea tlnuturilor, ju- program de lucrari pe 5 ani. 
tpoddrefti. ren, Cli promptitudine, apUcare, ~ perioadă de timp detelor şi ~omunelor urmea·, când fata ţlnutului nostru 
i Noi, aici, vom căuta să ill/ăţi- In Ardeal, progresul se fnfă,işa ~ai lu~ga, - I~ aflr~ă in .. z~ o eale nouă de cins~e,~muD va fi cu desăvârşire schim-
tin obiectivele mari atinse de Ţi- I {'U aspecte de un bi::ar cont"lI~t de sa viabIlitatea ŞI necesltatea ca, organizare temeiwca şi batI. '1 
IIIlluri, şi fn special, Il0r:'- ,1II',mir;', la ,0 ~şezare la alta, li nele /;,cali- C~ .-:ât d~la~ in~eput Încă p~n j înfă!tuiri miraculoas-;. I Iată pentru ce, d,:ab~a a
«Inrecmtele pentru proomCl1.1 arde- . fătl dIspuneau de bugete (~onsidl'l'a i clpule el ~anatoase şi utile Ca ~şa stau lu~rurIl~ nu i cum la finele celui dlntâi an, 
I6:md, Şi vom face aces~ lucru, pic i bil~, cu putinta de li sillisf.we Jie_llzbutesc sa se Instaureze in e. neVOIe de nu ştiu c~ lD!es- i pute~ sorbi .cu plăcere din 
td~d dela ,constatarea lnitwlă, că vorle urbanistice iar aliele se sufo- cel mai scurt tim~. tigatii ~r~l,?ngi şi mlnU'IO!- i r~dmca actiVItate a admi .. 
lIIel una ~!n cele şase 1'e/(m~e tm-I caII din lipsă de mijloace, Ordinea Noua lege admlnistratlv~, se. RealItafile noul ale beca- i mstratiei locale; .din pU!lctul 
irloare 11 a corespuns rcal/Lătilor s'a ,restabilit nu.mai Cn Houa uşeza. a administratiei locale, a fi- rei comune, judet sau ţinut II de vedeere polItic, SOCIal şi 
it a~c,i" . re gospodărească, bugetele l'epul'li- xat la 14 ,I,?Ue 1938,. ţării no! I sunt O mărturie elocven~ă, tinanc:iar - Ţ~nut~1 Timi~ ~ 
, QrI, noua ordme a ('OreSpIUIS fn o.::ându-se după necesităţi. Abia Q_ stre c:ondlpun{ de Viaţă noua Pretutindeni - in special In 'de~emt o forta ŞI o venga 
IIIlregime la două nec':sllâti L'ita. \ cum progresul incepe să fie unil:l/'; refăoand tot ee ~e anchlloz~-" ţinutul nostru, pe care îl co~ s~ra~ucltoare care se v i~cop
It Inlâîu , a .. rea?ilitat principiul· oamemi dobdndind sentimentrll fii. se .S~b. anachroDlsmul vechii duc. eu atâta competenta claz~ l~ ac~llant de !arl'! ne
~tsunt:aIIZăru pr,1n crearea Ţmulu I trăipsc deopotriL'ă, atât tărmwl r.e l~glmm şi creind In acelaş Excelenţa Sa d. dr. Alexan- infranta ŞI v de sohdantate 
~or ŞI tn al dot/ea rdnd, a dat voiaş din Maramureş, i'dt şi oame- !im~p d~umuri noui de urcuş dru Marta - f~ţa lucru~i1~l' neimpuţinata a Statului no-
rtaJilăţi/or şi solutiilor fn/âldale I nii din Banal ajU1l1i :a ].rosperi- tUfapţultor. a. fost schimbata cu desavar I stru. 
m pre,o:uparea cotidiant1 Il admi-: tale, . A. ţ~n~t şi ţin~ ~ocot~ală de Şlre, AIci legea a devenit o La umb~a actualei legi 
IIIs/ratlel. SIstemul cenlmF.~t ce [nn I D. Armand Călinescu a dai ,4.r- realitatile ad1DlDlstrative, de r~alltate şi intreaga popUla .. admlnist~ahve, ,cu metod!le 
qlOna .peste orice ten.tint1 de des. dealului o legiuire cu binelăclittltll'c Iterm1aate şi creia~e da viata ţie a acelui mai mare şi .bo- şi oamen1l n~uI pe A~re l~a 
~ntral!zare, ca o consecinM im'vi. repercursiuni tn toafc domeniile Il~ală!. organizea~a, dând po- gat tinut - cum. e Timlş~!. pus la muvnca, Romama. va 
tabllă a Vietii publice, tolnl gruL'i- I vietii liatinnale de aici 'slbiUta1i de viata şi de des- - simte binefacerIle intenţu. avea o faţa nouă, de rezlsten 
.~ voltare, aşezărllor omeneşUj lor pornite dela Indrumăto-

1
1 tă pregătită pentru veacuri. 

. indrumă toate celulele de via rul statului. D. Armand Călinescu a a-
Cene ""1 1 1" - tă locală, sUmulând şi gru- Secondat de d. dr. Oh. Ciu- vut o viziune genială când a 

ti a pr~vl oare a sa arIIle plnd, In aşa fel ca viata a- pe, secretarul ţinutului, delelaborat legea pe care o săr-
funcţionarilor şi lucră- cestei administratii locale cei cinci prefecti ai judetelor bătorim noi azi .. Binefacerea 

t 
- .. să se poată integra In an- şi de atAtia funcţionari de legii, e sărbătoarea d-sale şi 

orllor concentratl samblul cerinţelor statului. 1 elită - d-I Rezident Regal al' sărbătoarea noastră. 
~~~~OOOOOQ~go~ 

o calduroasă manifestatie 
franca-română la Paris 

Cu. prilejul concentrărilor dio I lefurile funcţionarilor civili cari au 
ltlma.\·ara trecută, guvernul roman loptat pentru solda milîtară, pre
I vemt cu o lege care ai gură drep- cum şi toate celelalte lefuri ale fuo 
lltl!e salariatilor chemaţi sub dra- cţionarilor civili şi ale lucrătonlor 
)e~ Inlcsnind în modul acesta, se vor vărsa lunar cu stat In re
;llsienta familiilor rămase aca.,~,1 guli de autoritate sau instituliullea 
~sle o lege de înaltă dreptate, (':1-. respectiyă la tezaurul Ministerului 

~ s~uteşt~, pe cei plecaţi la dato- 'l! Ap~rlrrii Naţionale, Ultimul număr din "B1l1e-! tate, al cărei animator· a t ce-a pronuntat despre tradi
la e grl!a, celor Iăsati in urm!'i. Acesta este obligat a plăti regu- tinul Sociehlţii 1 nginerHor : fost d. prof. Buşilă "Căldu-1 tional, cele relatiuni fl'anco-

ndu-le hmştea necesarI momen-Ilat leafa celor in drept chiar dacli Civili din Franta" publi(;8. da 1 ros ambasador al gândirei I române, remarcând că acti-
fior prin care trec. autoritatea sau institutiunea nu ar rea de seamă a şediutei so-: şi technicei franceze", d-l' 'J.itatea desfăşurată le au pen 
Pentru cunoaşterea drepturilor li făcut Yărsarea la tezaurul pu- 1 t' d In ' I 

le care le au familiile salaria'ilor! blic. emne mută I e această so-1 err a comunIcat adunărei, I tru Franţa în virtutea origi-
~ t I cietate in ziua de 30 Iunie a. j că guvernul francez i-a con- nei latine comune şi drept 
neent~ali şi a obligaliilor ce cad In asemenea caz Ministerul Apă- c. pentru distribuirea premii: ferit Crucea de Ofiţer al Le-! urmare a acestei origini, a 

n sarCtna patronilor, republic:~m rării Naţionale va debita din ofidu lor anuale membrilor săi, cu! giunei de Onoare. I aceloraşi scopuri umănitare 
~lJcole importante (lin această, autoritatea sau inslituţiunea care a '}' , iN' 'ge 1 c~re prl e~ s a p,etrecu~ şi o 1, ." ?l vedem în această dis- ce totdeaun.a au urm. ărit. In. 

. făcut vlirsare., caldu as f t t d t t d î t t t .' ro amam es a le e I mC\lUne, - a spus -sa n- I aces e sen lmen e, lngmerll 
, Ar!. 3, Ins~itu,iu~il,e pal'ticulare v~r pu· amiciţie franco-română, de- I mânând d-lui prof, Buşilă: români vor continua activi
Comercianţii si industriaşii tntre- i lea fi urmante c,onfonn ,legll peJ~- spre care abia acum aflăm, ~ inaltul ordin, - un omag-iu tatea lor pentru cea mai ma 
~!n!ând In serviciul fntreprinderi-: Iru, percepe~ea ŞI urmănrea vem- Salutând prezenţa la ~e-: adus Natiunei, care, în zilele I re apropiere intelectuală cu 
Or ~(lr, lucrători şi funcţionari in. turl~or p.u~hce, '_ . dintă a d-lui prof. C:onstan-: mohorfte ale istoriei sale I Franţa şi pentru desvultarea 
lumar mai ma .... e de cinci şi care 1. Dls~ozltllle acestei legi se apll<;a )tin D. Buşilă, prodecanul co· n'a pierdut niciodată nădej-llegăturilor economice intre 
'lstreazll deschise' stabilimenteJe weepand dela data de 15 MartIe I legi ului inginerilor din Ro- ; dea in viitor şi care, in cea- cele două tări. 
~r, s,unt obligate. dacii iucrlUorii şi 1939, mânia,a preşedinte al sectiu-; sul marilor datorii rămâne ~~ 
b~ttlonarii ati o vechime ne doi ~ '1 nei române a Societătii Ingi. credincioasă idealului pentru 
~~ In serviciul lor şi sunt dblUo. MInistrul ItalIei la neriIor Civili din Franţa, d-l care cele două tări nle noa- Comuntt"shtl 
\11 sau au sarcini de familie. s1l le Bucureşti supus unei ·I!· BerI., preşedintele centralei a stre au suferit împreună şi Mln.sterulul I""f'u'a-
~11'easca pe timpul cât stabilim,~n- operatu ccstei societăţi, a amintit de au Învins". rolul Avuţiilor Publice 
11~ fun \' I . -'1 t '1 f 'E . ~ d . ă" • C loneazll fn timpul concen~ D. Pelerinoghigin minis- 1· comemorarI l' savan 1 or ran! ~xpl'lman marea slmpa- Minist:.'rul Inventarului face cu-
r ;1 Jum~tate din leafa lor, trul Italiei la Buc~reşti a c~zi CoIUT?b, Ampere, Ma-, tie şi ?,eosebi.tul int.eres cu I noscut, că termenul pentru execu· 
a!~~~SI~ sumă va servi ca ajutor ~...'. IVler, de catre SOCIetatea Po- care ştllnţa ŞI techmca fran- I ' , , 
lIl1lnior concentraţilor, fost supus alaltalel'l uncn m- litechnÎ('ă din România, de ceză sunt primite în Româ- I tarea lucrărIlor dc InventaTlere 

ijD. U,P,~ ,('~neentrare, toţi functiona- t~rventii chirurgicale la ma-l str~l~lc,ita, ol'g,anizare a c.ăIă-: ni a, d-l p~of" BuşilA. a . ră- ',' din l:1za administrativă se prelun: 
. elţlh ŞI comerciali sau hlcrlHorl xllar, care a reuşit deplin. 1 tono) mgmel'lloJ' franceZI în I spuns ammtmd de prImIrea gcşte: pentru prefecturi, până la 25 
~lntră de drept în functiunile lor, Interventia a fost făcută dA 1936 in ţara noastră de pri- călduroasă făcutfi. ingitH'ri-1 August curent iar pentru primării- • 

1'1: . ' miroa călduroasă făcută con lor români în Franta 'in 1937. . , ' " .. 
P rt. 4, d. profesor dr Dan Teodores-I f ţ' '} f . 1 . A It 't . d 1 . B ,le oraşelor ŞI mUmCIPI1, pânl!. la 31 
ensiuniIe f'ţ . , cren Iarl 01' ranceZl a noI. mu umI apOI - Ul . err 

o I enlor de rezei'vă, cu, la sanatorul francez. 1 Pentru toată această activi- pentru prietenoasele cuvinte August curent. 



2 I'BON'IUL DB VE82' Duminecă, 20 AUgu8t 

Inlormaţiooi Om cu dul) Dela P. T. T. 
eli bărbat renumit pentru 

Prezen~a-i de spirit, dar fo- Citim Intr'un ziar :iin ,2 August poate de frumo5 exec/ltate, 1. 

CI.unicat 5& 
Mareşalatul CurţU Regale 

face cunoscu t următoarele: 
In ziua de 12 August a. c. 

Majestatea Sa Regele, ÎDSO
ţit de Măria Sa Marele Voe
'rod. lnapoindu-se din căIăto 
rla pe mare cu Yachtul Re-
gal "Luceafărulu, a sosit În 
portUl Constanţa, de unde a 
continuat drumul cu trenul 
.pre Bucureşti, des·cinzând 
In gara Regală Mogoşoaia la 
orele 18.15. 

Activitatea Subsecretarlatu- ~ 19"9 't lOt d ' / 1 arte urât, făcea curte uJlei ... un mic ar leo , noap ee-a sahs ace gustu publicului 
lui de Stat al Propagandei femei frumoase. Totuşi sfor- licatif', prin care autorul tace cu- nesc, In legdturII cu sdrbrJlor:e 

I ~ă'} . i nate noscut cititorilor, cel fn Ang~io, ştelui şi anotimpul primiIu'.r" .. Iel 
Domnul Armand Călinescu, Preşe' \ rl e-I nu erau . ncoro ' , .••• 

1 d La. 1 b cdnd cineva trimite o !elegram(1 de S' lil t .1)/ r '. 
dintele Consiliului de Miniştri. a e succes. ,o p lm are, ex- a cu propagan".l'" Il """lrCI 
primit din partea D-l-.i Primar nIl clamă, extazIat: Jelicitare, sau de urdri, .4.dminiMra radio in legdturd cu lonn~, dlel 
comunei Frătăuţii Vechi, judetul - 0,. cât eşti ~~ frumoasă! tia POftelor şi Telegrafului o rre- pentru telegrame de luz, Cat! 

Rădăuţi, următoarea telegramă: - Dm neferICIre, - ră- dd destinat~rului. IIcriscY. pe u~ '('.1'- puse la dispoziţia oricui. lil 
RADAUŢI I 1 ăt' spun&e ea. - Nu pot şi eu să mular 5peclal. cu desunul/Irl dile- In cursul lunii ,4.UglUt, D' 

,- n nume e s elll-. 1 1 d rUe poll'ivite cu Impre,'llrllrlle dm 
lor şi al autorităţilor din comuna afirm ace aş ucru espre . t' t d t' '1 generalii. P. T. T. lIa pune fl1 
Frătăuţii Vechi, jue1eţul Rădăuti, d-ta. IVla, a p~n/~ car; ~~ al! Ul e'bcg;a-

l 

zare InciJ 12 tormul'ue 't'- I va 
Imi permit a vă aduce cele mai - Ba da, - replică pr,omt mte e ( r ClUn, a, " mm, o ez, pentru telegrame de :u~ ., 

1 .. 't ee) " 
sincere şi devotate mulţumiri pen- ce JIgm. E t t d Il t' d r lă tdnd prin desenele lor, toate !oatl 
tru rularea filmelor cinematograIIl Fă ca mine: )Iintet d' se tn a eu : o a e,n~le, e lea II mente importante din maIa for 

. In par ea celUI care rlmlte () te- , ' ' 
lUi de către caravana Nr. 4 A. SS, PrJelenle ,)/ A-d)/' ,. t" rea. botez{ll. cthi1torla, onom, bre 
P 

" egram.... cerUl! Su tie rr~utl'~ pe . t' t' , ' 
. care culhvă cele mai Sincere, fiI 1 d l et'emmen e IS orlC:~, nnţlOnctlt, ple 

, , d' adevărată ormu aru a es ee. ' 
W'~.u ... ~v...v_~ preţioase ŞI evotate sentimente de ,. Gdsim foarte frumos 'Jestul outo- Costul formu1:J,rullli de, 15 II:' " iiv. 
118 ilrfl(81 deS,re H. c. dragoste faţă de Rege, Neam ~i - Iar imi cere l"eisprăvltul a~ rului de a rncunoştiinta prin :iar Iru telegramele de ?!J ICI. peri; ,21 

1'1 ., Ţari. ,... ,cela de Ione<3cu un sut-ar impru- pe toti cetdtenii tării cu tot re Q_ legramele cu text liber ie fura 
Re!!e .. : In re,lsfa Primarul comuneI Frătăuţu Vechi i mut. .. Nu mai ştiu ee să-i răspu~d. i pare nou rn străindtate. atri'lydrod la vreuntare odata CII te/eg apă I 

"J erdea Ruat" (ss) IPOLIT BJDA. -:- Nu~l rciu7.~ le rog: dm prl~-: totodatd ,i atentia inslitul!il(lr ro- In avantajul publicului POf: porti 
Revista • .Jorden Runt'· (fn jurul • teme p,entru. ml~e... mdneşti asupra acedor lloutăti. ieftin it tariful telegrafic dela J~ă 

Bucureşti, 12 August 1939. 

pdmdnlului. din Stockholm, publicd Domnul Eugen TÎteanu. Subsecre - Dm p,~leteme? Numai ct'f pentru Poşta Romdnă lie 1939 şi a introd.ls ieleg 'o apl 
In numdrtd pe luna Iulie, un aril- larul de Stat al Propagandei, a - Da, rundcă altfel mi-l cerc I faptul mentionat nu ean~lifllia de- '1 de fe:icitări şi condoleanle CI ·ODaJ 

(;01 despre M. S, Regele Carol Il şi primit din partea detaşamenlllilli; mie,~ loc o noutate, tntrucdt la rlOi 5'OU fir, cu Iara redusi1 ,ie 8, 10, Il, Se 
organizatiile strdjerpşti. de cercetaşi francezi oaspeti ui introdus "formularele pentru tde-115 lei dupcI distanld. ro Sp! 

,.Jorden Runi" esle 1) publicatie ISlrdji Ţăni, urmdtoarea telegrn- FerIcIrea vacanteI Y,rame de lux" t.nccI din lunl1Apri- A~tfel, ,cu cel mult 30 Iti SI 'ti 
de popularizare, ocupdndu-se d'-I md: _ Nu-ţi poţi imagina ce ilIe 19S9, cdnd a au pUf In 'JlfJOflre 1 te exped14 o telegrwniJ de la; " 
prtferintd de geografie şi cdldtorii OCNA SIBIULUI, _ In numele fericit mă simt! ... Prevăd că i la toale oficii/e din tart1,. trei ma- text fix In orice lJaTie (( 16;< sigur: 
şi este fo~rte răspdnd~ti:i. t,n de?sebi ~,detaşamenturui de cercetaşi fran- voi avea o vacanţă foarte Ii- deIe de formulare deos~b!te, etlt se lormul4rul aleI de pr'-zentalCl irti 1 
In cerCUrile şcolare ŞI UniVerSitare., cezi oaspeti ai Strdjii Ţdrii străjl!- . 'tă ngă 

I 
D1şh ... 

• rt')Sc Mureş, care a vdzul astih:i fII _ Dece? pleci in provin- litere 

BUDAPESTA. - Un cansi Im~l. caravanei cinematogralice, ~lri eie?., Chinina Si metodele In IUDII cont ilesti~l 
liu de mI'n'şt' , ţ' t J '. mltl vd rog. Ercelentif, exprellU- - Nu ... Dar a.m aflat că de I[ 

1 rl sa mu 011 1" d l' d· 1" P I d-s 1· I nea ce el mar ep me a mlra~1! p;:n pleacă toţi creditorii mei... aUI mu III 
8~b preş~dinţia cont~lui T~le II tru ~ocur:'entatul şi sugestivul lor 
kl. Se afirmă că delIberărIle CllprlnS ŞI pentru fructuoasa tenain Consecventa Cucerirea aerului. ~arc a luat in I testa o mare campanie de di~ , 

ultimul timp proporţii com.:dt"rllbi- re a ţânţarilor. punând acellt 
_ Copila mea, n/cifJda/cI nu lre- le. ne-a obişnuit să vctlcm Inlre- l-ruri rn apele Congoului. AC' .. 

s'au purtat asupra ordonan- ti! de a ilustra oraşelor tdrii forta 
ţei de punere in vigoare a le- mi/itard spiritualcI ,i (lMiea mina
gii privitoare la evrei. nate re~iuni ale Români(j renJs~ll

te sub wteleapta conducere Il il!l~ 

L'uie sd spui neadeutlrllrl. buinţându-se ,wionul la transportu-! parate sunt desemnate sub n' 
Promit/? ·mi că mă vei asculta şi riIe cele mai neobişnllit~. TOI uş : de "Avioane exprese pentru . 

~. CInema • .,FOKUll"" 
~ Tel. 2n"lO. - ~aJfl cea m,' rl~orM8~ , 

Azi două filme lenzaţionale 
intr'un program 

1, 

newvorM sub teroare (! 

Emoţionant Ulm de gangster 

II. 

SUBima IndiOnilor 
cu orCK FOtiAN 

eroul apusului sălbatic. 
Repr. 5. 7,16 ,1 9.30 

strului Rege Carol II-lea. 

Trăiascd şi infloreascd Romdl1ial 

(ss) ANDREI BOSDEV,4NT 

nu uei mai minţi niCIOdată,., transportul cu avionul a otrăvii in I vuri" şi escadrile compleete al In J 
- Iţi promit mamii , cantităţi mari nu e ind un lucru ,. tuat de numeroaSe ori aceste 
In momentul acela abdrndie SQ- comun. torii. Acesta este un mijloc cii! 

neria. Dar această metodă puţin banală I mai eficace de-a lupta conlll . 
Auocat fa Curtea de Apel din Paris _ Du-le draga mea. ,i ve::1 c:ne are un scop foarte important: e: ludismului. dar exh;tă un alt. 

auniJ... vorba de transportafl!:\ ('u avionul I re-l complectează perfect. E r Comandantul detaşamentului 

Iugoslavia 
cuJlivd Soia 

Dacii e proprietarul splIne-i ('cI a olrăvii necesară susţinerii luptei I de un remediu specific al m!' 
nu sunt acasef,.. contra speciei celei Illai periculoase II chinină, care sub larma Unt 

Dar liezi s(f ,nu te dai de gol... de ţânţari - anofdl11 - lIgentul zilnice de O grame 400 mI!:~ 
~_ ............ ~ transmiţător al ·nlhlrwi. Dat fiiud j tntrebuinţată ca preventiv - ~U,I 

BELGRAD. _ Societatea anoni- ( -. III 51 c~ din rapoartele s'.abilite \lc me., o prescrie Comisiunea Palu:, 7'15 
md .. Uliarlca". o intreprindere ger- OIDUOIc:a F. dlci rezultă că acea~tă specie peri- Ilui depe lângă Societatea Kr' '55 
mand infiinta la Belgrad fn 1935, Mareşalul Curtii Regale racl! eu~ culoasă ,de ţflnţari !le înmulţeşte Ilor - este loarte răspândit ~ '05 
In baza tra/a/ului comercial gcrma- noscut urmdtoarele: extraordmar de re~ede. dând loc I este angajată pe toate froc: '40 
no-jugoslav din 1931, seminte olea- In ziua de 15 Augus~ a. c, Maie~- la numeroase cazu.rI d~. boa!ă :,d~- cont~a acestui duşman al sâ"S'50 
ginoase, În special soia. pentru cx- I tatea Sa Regp.le rnsolrt de Mt'fru! sea mortalA. nu, se :legl' !I!aza fim)' c publice: anofelul. 0'30 l 
Port În Germania Printr'o organ;. Sa Marele Voevod Mihai de Alba~ pentru a se ahnge 1111 rezultat eât I E b d 1 tă t' i .. , ,,' vor a e o up SUS\In;:l 

La ora 3 m8tiD~U cu preturi ~atie de cul/urd in stil mare prin Iulia a aSIstat la serbdrrle Marlnel I se poate de efIcace. . , ' , 
t ... C ' ă . . d b' tr un scop nobIl: prcteeţl3 o 

red8.se ~ predarea de sămdntd CII mod cii! I care au auut loc fa Constanta. antlt ţl conSI era Ile de olrli-' .. 
~ l'mprumul. prin punerea la dispa-I In cadrul flcestor serbdrt Mtlria i vuri cunoscute ca cele mai dbII'U~. nI. . 

zitie de "Radizin", pentru inocula. Sa Marele Voeuod Mihai de Alb,t-' gătoare sunt amestecate tn re:ter-! Pentru tratamentul malant. 

,Comunicat 
Se aduce la cUlloştinţa tinerilor 

candidaţi la Şcolile Militare Ofiţeri 
activi terestre că limita de vârstă 
a fost mărită cu maximum 6 luni, 
peste aceea. prevăzută In Decizia 
Ministerială Nr. 1058-1939, publi
cat in Monitorul Oficial Nr, 131-
1939. 

~ 

4I1mlnts'raU'f! -
AVIZ 

Rugăm pe on. abonaţ1l Ji~ 
trl~ cât şi d-nil comercianţi 

cari fac reclame In ziarul 
D08tr.~ ca dela 101 lei fn lUI, 

să nu primească nici-o chi
tanţă pentru achitare, dacă 
D'ara pe verso aplicat UD 

timbru fiacal de a Iei şi UD 

limbr. de a"datle de 2 lei. 
ADMINISTRATIA 

SI Dvs! ••• 

rea planlei ca şi prin instrucţiuni Iulia, tnscris ca Aspirant tn cadre- yoare de metal uşor. Ele sunt 35t-" misiunea de Paludlsm al S&:· 
date de special'şti, s'a reuşit sI! se le Marinei Regale, a fost întărit in tel transportat ... cu avioane spc{;in! ~ Naţiunilor, prescrie o doză i 

sporeascd cultura dela 1000 pogou- 'atributiunile Sale pe Distrugătorul construite şi debarcate in regiunile, de un gram - un gram~' ~n: 
ne in 1939 la 12.000 pogoane In, Regina Maria. , străbătut~ de mare~e flUVIUl :lfricnn i g~ame de chinină timp df 
1939. Soia se ex,oortd exclusiv tn I ' Cu acea.sCd ocaZlune .a ~vut. loc Congo, S Il intrcprms In C.llPul 11- ZIle, i ~~.~: 
Germania şi se prelucreazd la ma-

I 
ŞI solemmtatea punerei pIetrei la 84il1Q4~~ICiK~~Q4ii~~QQ~~~~~jjHj>~~~9'iltQ4;~~gQ~~! 13'4~ 

rile fabrici de ulei din Hamburg, I Taşaul. - l44i 
La orele 20,20 Maiestatea Sa Re- Hafllic (011dl IIM tI A. \' Il gele şi ltftlria Sa Marele Voev'1d rl " ao rilD(tl ,. C r.a :~~ 

~ih~!p~~l:lba-Iulia 5'au inapoiat dtSprc DODIIO(j(4 DonllN(4~. 
Direcţiunea Intreprinderii Co

munale. incA odată atrage atenţiu

nea publicului, ca pentru orice ne
reguli tn căratul gunoarelor me.lU
jere, cu ocazia reclamaţiunilor, să 

noteze şi numărul de serviciUl al 
angajatilor recalcitranţi. pentruca 
Direcţiunea să ia imediat mă<;llrile 

disciplinare Impotriva angaj:\ţihr, 
cari nu-şi fac datoria sau aşteaptă 
remuneraţie specială dela localnri. 
ca si le ridice gunoiul din case. 
Fiecare angajat este acum prevăz:ut 
cu un număr de serviciu, la buto
niedi, deci poate fi identificat ori
cA-nd. Cerem concursul publicului 
pentru ca Serviciul Salubrită~ii Co
munale si fie curăţit de angajaţii 

negIigenp sau necinsti li. cari IIU 

\'or să-şi facă datoria aşa cum tre
buie, şi din care motiv suferă 10-
ea I arii. 

Bucureşti. 15 August 1939, 

••• IMNI888I1~ 

Noulle monede dt 
%)0 Iti 

LA 21 AUGUST vor fi 
puse in circulaţie nouile mo 
nete de 250 Iei de argint, In 
locul celorlalte al căror ul
tim termen de retragere a 
fost la 16 August. Noua mo
needă are mare superioritate 
faţă de cea retrasă~ prin ace
ia că nu poate fi falsificati. 
~ 

AVIZ 

PARIS, 1 (Rador), - Ziarul "Le I au o hotărire rece de Il retu:, C 
Matin" publică in prima pagină Uri arme In momentul când un gl'i Ilr 
articol al trimisului s~u. special. d, ferici I ar ameninţa caracter.: 3:25

1 Andre Rabache. cu priVIre la "Do- mAnesc al Dobrogei". 950 
brogea românească", . '00 

D·· 't .. d I 1% y .. IrlgUl oru e a Bucureşti - I ' d 20 A t· c. ' , Le M ' • ' n uua e ugus Il 
scne " atin' - refuză pur ŞI I l d 't 1 ntral 
, I ă d' - . . vea oc a epozi u ce ' 

slmp usa mItă ca ar eXIsta vreo tIt ' eD~ 
problemă de orice fel în teritoriul" ar a arm

12 
a ICI, c~~curs ~ I ,: 

Dobrogei. p~rea a , OCUrl.n anu , : 
, Ilel pretlăllloare de macşll1 1 

ChestIunea Dobrogei nu poate fi mentarÎ nichelatllri şi elecll\' 
o ~roblemă serioasă In domeniul nici. . 
etmc. Se prea poate ca acest teri- C did ţ" t' ta p'ni , , an a II vor nam ~ 

t?rlU si fie SOC?tit de folos la Sa- August 1939 odată cu cerem 
ha pentru motive de apa-rare na-" Z; Ah . ' scrtere actele necesare. • 
ţumall sau pentru motive de re- O· I ţ" lua diJ B, ASI! '" rlce re a 11 se vor 
va~ş.l, Dar. ~omâm,1 se slmt lndrep- recţia dep02:ltului central IlOt lua 
tăţlp să reziste dlO toate puterile t ' . d I ln.tr trall I 
1 

.. n orIce ZI e ucru, ' , " 
ar morale ŞI materiale unei cam~ 1 A N 1 toate " '" .. , , şa verescu o. • ' 

panu l'eVlZlofilste, SPI'lJlllltă de cei ., J ale C 
cari au interes să turbure pacea tn D" P 1 I i /.l! tari 
Europa orientală. . IrecţlUnea. ersona u U \lde' 

Aceiaş rezistent~ o desvoltă. de 
altfel, romAnii eu o grijă de măsu
ră şi curtoazie, la care anchetato
rul străin nu poate să nu fie sen
s'bil. Cifre, date istorice şi mai a
les iDTitatia prieteneascA de a mer
ge !ft CadriIater, constitue cea mai 
buni dintre demonstraţii. dar toti 

Dlsterul de Fmanţe aduce la 'r ~bJ 
ştinţa tuturor candidaţilor II lunllo 
menul de controlor şi contr' de coos~ 
jutor că acest examen estt ~ )F. j 

secret şi că forma tn ca(\) e, 
ţine exclude orce posibilitatI 
se idenlifica. dupA probele, 
~ecrete numele c.ndid.t~lul' 
tnainte dt fi:uru notei caJiC~ 



I 
~lllinecă, 20 August 1939 I'ROJl'l''lJL DE VEI!' 

~IDI'II IWlC!lODlral CI~emlllDralelDr dlO Arad. ~.ru::.:~.~:;.. ,Iv.r m ........ " 

f
' "1 ~nelllrDarlt IUAC)lDoeaZI reale.ORlar, sau, AM. 31. - Intre condensatorui 

.~ ,latB IUDeltUOI Sub ua Ilvaa OI 150 anl7 de lumină şi peliculă, se va intre-
pune un aparat protector capabil 

IIleltl,.r. c. laRe110narea CI.~.ato.r.lelor tUD Ara., de a produce un curent dublu de .. a. J8S IClllia reQalameBIIII •• prlyllQr .a: autori· 
::~ •• amn,area, (o.slr&(lla, Insl.lare. f. luncflenarea aer rece, pe ambele feţe ale filmu
~'d.t".lotiralelor In ltaman.a. a.,8rol In !fIIonltorlll OII· lui, sub acţiunea acestui aparat fil-

(lai Nr. 10 G.a se narile 19%1 In contiDuare mul imobilizat fiind de cel puţin 

I lingi furtuni, cinematogra- rămâne tot timpul descuiate, sub 30 minute cu faţa fascicolului lumi 
e Tor fi prevăzute şi cu apara- saneţiunea Inchiderii localului. nos proectat pe lama cu oglindă 

" de stingere patente, iar perso- Art. 28. Incălzitul fiecărei sili de i sau cel puţin 35x40 (35/40) amperi, 
1 va fi instruit cu mânuirea cinematograf, Vl fi de preferinţil. I nu va trebui să ia foc. 

incălzit central. Se admite Insă şi I Orice deranjament al aparatului 
foate instalaţiun.ile de apă sobe de teracoti cu gurile de lem- I proiector trebuie ca tn mod auto~ 

, for face după modelul şi ne spre sala de aşteptare sau cori-, mat să impiedcce şi trecerea fasci-
dor. I col ului luminos către film. 

~brel. aflate blserviciul I 
.pierilor din oraşul res- Art. 29. - Aparatul de proecţiu- Ar!. 32. -. Conductele. de a~uce-

~
' iiv, ne va fi instalat Intr'o cabinl con-. rea curentulUi vor trebuI să aibă o 
ArI. 26. - ,In comunele urbane struită abs~lut numai din material: secti~ne de cel puţin 1 mp. pe ~m-

le fără canalizare gurile neinflamabll sau metal. I per, Iar la pătrunderea tn cabmă, rura , I f' . t . , . li 
ă t fi Inlocuite cu o pom- Ci' i vor 1 proteja e prmtr a\: mve toare 

ap p? . . ab na va avea o dlmen- izolată o 
portatlvă ŞI .~anhtatea. de apă slune de cel puţin 20.50%2.80% j' . 

treSari stingcrll foculUI, tn bu- 220 E treb' v fi 1- Art. 33, - Partea mlădIOasă va ," • m. a ule sa e c a· l' ă " 
pie apoi, cu g~leţi d.e apă pro- dită CU totul separat de ci-' avea un~lmea necesar . regulărll 
frlional cu mirl~~a cmematogrl- nematograf, la un aşa loc, ca j aparatuluL t. 
~,Se dă ca. mlOlmum o găleată in caz de Incendiu, să nu im t • A~eastă parte. t~să, va trebUI sa 
!50 spectaton. piedece pubUcul la ieşire. ,fie Izolată., I~ mCI un caz c?nduce
~ 'l1, - Toate sălile de cinema I Distanta intre cabină şi r.ea sau trtm!terea cur~ntulUl n.u va 
11"1, vor fi prevăzute cu lumini .. primul spectator trebuie să fI permis .să treacă prm apropierea 
~ siguranţă şi .anume deasupra I fie de cel putin ~.5~ m.. I reostatulm. . '.. 

/i! 

3 .. 
Donaţla SocietAtii Phonlx de

la Bala Mare pentru 
inzestrarea armatei 

Suntem indreptăţiti dacă zintă existenţa noastră C& 
relevăm ('um se cuvine ges.: stat. 
tul patriotic al Soc. Phonix i D. c~lonel S,. Coman, pr~
din Baia Mare care a donat ,t~ctul. Ju(I.~t,!lUl, A. multumIt 

, • I fIrmel PhOflIX pentru inaltul 
pentru Inzestr~.rea. armateI! gest patriotic, cate trebuie 
suma de 250 mu leI, acum loferit ca pildă tuturor firme
când paza graniţelor repre- lor. t ' 

• 
Viza Dermiselor de Dort·arml 

- PREFECTURA Judetului adu-l tnainta pdni1 la data de 15 Septem-' 
ce la cunoştinţa tuturor posesorilor I brie 1939 la Prefectura Judetului tI 

de permise. de port şi posedat ar-: cerere opiniatiJ. de Legiunea de 
me de culoare albastră, verde şi ce I Jandarmi sau Chestura Politiei JIu 
nuşie ce au fost eliberate tn cursul· nicipiului, dimpreuniJ cu permisal 

anului 1938-31 Martie 1939, cii pen I de port sau posedat armă. Nepre_ 

iru prelungirea valabilitt'ftii, urmea I zenfarea la viza anualiJ. In terme

ză a fi prezentate la viza anuală. nul mai sus fixat atrage anularea 

In aceM scop toti cei interesaţi VaI'I permisulul. 

1iKKJ~~ 

Amânarea 
concentrărilor 

idrei uşi de eşlre. IAr!. 30. - Deschlderdor făcute ArI. 34. - Lămpile mobile ŞI fl
lUngi fiecare lampă va fi scris' pentru trecerea razelor luminoase I rele simple sunt int~rzi!'!e. In. cabi: 
• litere mari "Ieşire" iar p~ uşi- II v.or fi prevăzu~e cu obl~an~ me.ta-: nă. conduct.ele vor fI despărţite ŞI 
t destinate ieşiri forţate "I~I1-e In lu'c, manevrablle atAt din mterlor 1 Intins6 pe Izolator. 
"de incendiu". Toate ieşirile vor I ('At şi din exterior. Uşa cabinei va (Continuare In numărul viitor) BUCUREŞTI. Ministerul A 1 Se atrage luarea aminte 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'~~b~ _ .me~Hal~rl~~rl~ri aHu~de 
dat aseară următorul comu- poveţele autorităţilor, şi să 

~ • ./1.. R. E. S. meat: urmeze indeaproape sfaturi-

t 

anJJle AerleDe Romdne Exploatate 

"Iu unele părU ale ţărU se le specialiştilor agronoml 
observă o oarecare nelinişte cari nu le vor decAt binele şi 

CU Sta tu 1· in urma concentrărilor făcu- să nu se lase amăgiţi de svo' 

Orariu de Vară 1939 

Linia 2113 
kd-nll,olra-T. sevarll-CrIIOUI' f. IIIBgareI8-Bucure,1I 

L1.1 . ., 
7'15 pl. 
~'55 BOB. 

~'05 pJ. 
9'40 B08. 
'9'50 pl. 
IO'SO r 108. 

--

Arad 

Craiova 
T. Măgurele 

Bucuresti 

.. J.S. 

80S. Â 18'15 
pl. 16"35 

80S, Iti 25 
pa. 1550 

8Q8 •• 1540 
pl. , 1500 ,-

,'.$\ 

~UCllre$tl-Ar.tI-8ud.pest-V1en.-Beriill 
Linia 1370 I 

! 11'15 pl. 
! 13'10' 808. 
i! 13'20 pI. 
~ 1320 808. 
I! 13'45 pl. 
~1445 BOS. 
rlS 00 .... pl. 
I 17 25 , '08 - . ..... 

Bucureşti sos . .l 17 lU !II 

pl. "15·15 : 
Ira d 80S. 15 05 :~ 
Buda"'esta pl. 1305 Sili 

II' 808. 12'4"' ii 
Viena pl. 1l'5U~::i 

B erl."n 808. ')t\ 1 U~5 ~ 
1)1. m 9 lfi .. 

Linia 2119 
~~.rnlllll-(IIIJ - Irad 

~I Cernăuti 
1'1. J.I. 

~'25 pl. A-

1805 sos. 

I 1'&0 808. Cluj pl. 1640 
HJO I 
1'0· p. Arad 

sos. 
I 

1630 
....2 • sos. pl (525 

TA R I F 

A RA D ------
BerU. 
.ru:ules 
Bucuresti 
•• c.resU 
Budapestl 
Cernau" 
(etatea Albi 
(Iu, 
Ca,st.n,. 
Craiol. 
Galati 
Ismail 
Londr. 
'aris 
'raga 
T. Mlgllrela 
Venetia 
VarS.fia 
Viena 

8111t 
lill1Pltl 

III 

5600 
8090 
1750 
1750 
1450 
15HO 
21180 
8iO 

2460 
900 

2410 
2580 

11350 
11'iflO 
4300 
1150 
5420 
4285 
2450 

OUI
Inrarl 

LII 

10080 
15642 
3150 
8150 
2610 
2700 
5184 
lE30 
4(28 
1620 
4338 
4644 

~0430 
19350 

7740 
2070 
9756 
7715 
4410 

mlrfl 
1 "u. 
III 

56 
87 
17 
17 
14 
15 
29 
8 

25 
9 

24 
~6 

115 
93 
43 
11 
54 
43 
24 

Pentru mărfurile expf'diate din Arad se 
acordă o redueAre dt> SOI'. asupra tsrlfului 
Ori ce alteinformaţiuni precum şi rezer. 

varea locurtlor la avion 8uaaţl la 
telefonul: 24-15 

te in vederea lnstrucţi.ei de DUri neintemeiate :Şi necon .. , 
toamnă. trolate. 

Guvernul inţelegând aces- Agricultorii să ştie că gu-, 
te nevoi ale plugarilor a amA vernul veghiază ea muncile 
aat concentrările pAnă când cAmpulul să se facă tn orice 
cea mai mare parte dintre imprejurări la timp şi In bu. 
săteni işi vor termina suAn- ne conditiuni". 
gerea bucatelor, chiar şi tre-

oentraU cari nu şi-au termi. I pen ru 
eratullor. Iar pentru cei con I Butoaie vechi t-

nat aceste treburi, guvernul) P r D n e 
a luat măsurile cuvenite ca I de vânzare i 
la ~~?ie munca lor s.ă fie Alei. 60ldschmidl 
spriJlnItă cu braţ~, anImal~ Arad, Eminescu No. 4. 
şi unelte de ale satemlor ra-
maşi la vatră. 

Astfel fiind situaţia, toti 
concentra1ll şi familiile lor~ 
trebue să fie Uniştiţl căci lu· 
crările lor chiar dacă 'Vor su .. 

JapOnia eSle diSPUSI S8 
trimiti nout reprezentanti 

la TaMID 
Ieri oarecari IntArzieri din) TOKIO. - Generalul Sugi 
cauza concentrărilor, acestea I Yama, şeful fortelor japone
nu vor fi de lungă durată. I ze din China de nord, a pri-

In acest scop autorităţile I mit pe reprezentanţii presei, 
au lost obUgate să suprave- I cărora le-a declarat: Armata 
gheze de aproape aducerea I işi continuă operaţiunile mi
Ati 1 I d Unir - ,litare in China şi face tot po
In ocma a n ep e a ma- sibilul pentru a mentine pa-
surilor luate, iar acolo undeI cea şi ordinea in regiunile 
se va constata că nu-şi VOI' ocupate. De aceea este inad
face datoria cu stricteţe, vor misibil ca, in ace~te conditi
fi aspru sanctionate. uni concesiunea britanică 

A.ceasta nu inseamnă ca din Tientsin să continue a se 
R E DUC ERI săten1l rămaşi acasă să se arăta ostilă fată de japoni. 

~ducerile ce se pot acorda de 200/.: La biletul de intors, elInd ministraţiile publir.e depinzAnd' de bizuie numai pe sprijinul au Generalul Sugi Yama a Iă
~etatea "L. A. R. E, S." sunt ur· pasagerul cumpără un bilet de dus- acesta. ,i membrii ~r familiilor ce- toritătllor, el mal mult, să-şi sat să se inţelegeaă că ar fi 
~arCle: intors. lor de mai sus, adică soţia şi copii incordeze toate . puteril9 şi gata să trimită noui repre-

1,: persoanelor cari tntrebuin- 300/0: a) Membrilor Corpurilor minori, -1'1 I d 1 t t 
ti b'l t .u.u] oace e e ucru ca oa e zentanti ai armatei dela Ti-
~, le e circulare. (C. T.) Consulare şi Diplomatice, cari cala- b) Piloţilor, radiotclegrafiş!ilor. cii A lui v fi b" 
'1,' a) per 1 . f b . mUD e campu, sa e 1- entsl'n la TokI'O pentru nego-. . soane or carl htre u- toresc către sau vin din ţările unde mecanleilor şi observatorilor con-
~ă Abonamente de Călătorie C. sunt acreditaţi. tând In personalul navigant ~\cti., ne şi la timp făcute. eieri, dacă englezii ar da do
~ Asup;a acestor abonamente b) Tuturor ofiţerilor şi subofiţe- al Aeronauticei, Mulţumită ogoarelor făcu- vadă de sinceritate predând 
~llua lnformaţiuni la Agentia rilor tn activitate. c) Invalizilor din răsboi şi pose- te pe intinderi foarte mari a· autorităţilor japoneze depo
ll~/' A. ~: E .. s.": Buc~reşti. c) Ofiţerilor ~i subofite~n()r con- sorilor uneia din decoraţiile umll- proape pe Intreaga tară, in zitele de argint chinez aflate. 
l' al e Agenţllle ŞI Birourile de tAnd In personalul navigant din toaTe: .,!"'ihai Viteazul:'. ..~irtutea' toamna anului trecut săte-
~ ~ Companiei "L. A. R. E. S." rezerva Aeronauticei (pe baza carţi Aeronautlcă" de răsbOI, "VIrtutea' • , ' în băncile din concesiunea. 
!.It . lor speciale de legitimaţie). Militară clasa 1". "Virtutea Mariti. D.iJ s au putut bucura de o re britanică şi interzicând cir-
IIi e~brllor Aerocl~burilor şi A- d) Functionarilor publici. deJa foa- mă" de răsboi (fn baza cărţilor d. coltă multumltoare. Cu atât culaţia monetei guvernului 
1 unil~r Aeronautlce RomAne, te Departamentele şi Adminislra- legitimaţie specia!e sau ale carnete- mal mult trebue Intetltă la- din Ciungking. 
le~Shute şi oficial recunoscu~ ţiile de Stat. lor de călătorie pe C. F. R.) cerea ogoarelor In toamlla a-
~e) , A. R. R. (carte de legi- !5C:0/.: a) Functionarilor din Mini,- d) Copiilo=. Intre ~7 ani.. ceuta, pentru că In impre-

. terul Aerului şi Marinei Şi toate Ad- 9()t/.· Copulor până la 3 IUU.. I C 'f f t d I I 
1
... 'jură riie de fată tara are nevo : rOJMo

O
'" 8SKPeO,nV",uITZomn . 

'.,.IU ... 1. bilele la L.La.E.S. Aeroport •• Arid. 1'elefol 24.85 Si 25-11. Ilrourlll-4l, 25-U. le de recolte cAt mai mari 
cari să Indestuleze neTolle Arad, Asol'tfment b02'Rt. 

;;;;--- populaţie! şi ale statuluL 
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PAGINA STRAJERULU 
-{JREDINTĂ ŞI·.MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

Echipa de jocuri româneşti la Inchiderea taberei 
D, .,.,d ~~,~~~:!~:~-~,~) :<k~~' ~r~m~ rn Su,d;., SlrăjareSOvala 

de Tabăra şefilor de ()uJb o 
giunii ·de străjeri din 1 

secretariatul de Stat al Propaqar1-j echipa de dansuri şi port romd- Zilele trecute a avut lo(~tn 
dei, a asigurat participarea . lmrli I nesc ua ştii sif prezinte In mod I c:hiderea . primei tabere de 
grup de ~6 persoane. Ia serbărll~ a-i demn şi anul acesta, folclorul ro- si răjere dela Băile Sovata. 
nuale cari s~ .organrzeazd la Nrssa, mdnesc. I Cu ocazia. serbării de Snchi-
cu care ocazia sunt prezentate por- l' d I h' r t dere .s'a executat proU'l"amul , . " . d nalrtte e p ecare ec Ipa a os, . ,., 
Uri ŞI JocurI a numeroase stat e . • de coborire.a pavilionului 

Pe continent prezentatd d-IUI pro/. Ion Dongo- I ţ' l 1 ., i . .. .' . .", na IOna. a care a partICIpa 
După succesu7 echlpel de căllljarl raZI, dlredor Cn Straja Ţdru. un lHlmcros public. 
.~ După ceremonial, coman-

,(erc:e~a,ii Iranc:ezi 
Pie'ro,iCa 

la 
danta taberei, d-na Ana:Măr 
tinaş, a vorbit străjel'elor de 
spre însemnătatea ,acestor ta 
bere. 
După acest ceremonlitl de I i~chide~e, străjerele au pără-

Potrivit inţelegerii dintre I Aut. C F R, a fost primit in ~ SIt statIUnea ind:eptân~u.·se 
Straja 'fării şi organizatiuni I gară de către autorităţile co- cu b?gate cunoşt.mţe. ŞI re
le tineretului altor popoare, 1 munale in frunte cu prima- creaţIe,~ spre căm!nunle lor. 
pentru strângel'ea legături- 1 rul, care a rostit in limba ~data cu inchIderea. tahe
lor de prietenie, s'au organi franceză un cuvânt de bun I reI, reprezentantele pOlo. ncze, 
zat şi anul acaesta pe bazii sosit.. care au stat în. aceasta ~tab~
de reciprocitate, sChimbUl'j In timpul primirii, străje- r~ 2 săpt~mâm. au parAsIt 
de detasamente cu Polonia rii C F R au intonat imnul, ŞI ele statIUnea, cu frumoas~ 
Italia, F~anta şi alte ţări. 'naţional francez. In uralele! im:presii despre felul deiospi 

Urmând acestei înţelegeri, localnicilor, detaşamentul de tahtate al r?mânului - d~
Direcţiunea Generală C F R cercetaşi şi străjeri C F R, vada scrisorIlor d.e v~nltU]m
a trimis in Franta o unitate! au pornit apoi incolonaţi, re adresa~e autont~ţllor . 10: 
de străjeri elevi-meseriaşi II străbătând fruntaşa comună I cale - ~:r:m care ~~l expnma 
C F R in schimbul unui de- Pietrosita pe sub arcurile de mUlţumIrIle lor Vll de felul 
taşament de cercetaşi al căi- 1 verde~ţă presărate dealun- cum au fos.t primite şi mi
lor ferate franceze oare du-' gul drumului spre tabără nunatele clIpe de bună inte-

'1 , 1 1 t 1 ~. 
pă ce au ·vizitat litoralul Mă-I unde au fost primiti in SlJDe egere wc~ e-~u ~vu (e t~~\1t 
rii Negl'~ şi alte localităţii, tele fanfarei, de către d. Lam· in tabara alatul'l dcsi.I'flJe-
au sosit ieri la Pietroşita bru comandantul taberii. rele noastre, cari deşi nu se 
pentru a sta câteva zile in * puteau prea bine înţelege, 
tabăra străjerilor ucenici Au mai sosit in Capitală, ,le-~u arăwtat totdeauna., cea 
C F R instalată într'o poia4 dintr'o excursie de pe Valea: mal. calda dragoste ŞI fra·· 
nă, pe dealul Runcu. I Bistriţei, 50 de cercetaşi fran termtate. Ele s'au îndreptat 

In gara Pietroşiţa, frumos cezi, sub conducerea d-Iui cătr~ Braşov, de un.de vor 
pavoazată cu stindardele ce- cpt. Maximovici. c~nt!nua ?rumul prm .. t a:ă 
lor două ţări amice, detaşa· In gara de Nord au fost pana la hto!'alul r..fărl~ Ne
mentul de cercetaşi france- primiti deo delegaţie a :Fa- gre, ir;dreptandu-se apOI spre 
ZI insoţit de d-nii Comandan ,langei străjerilor apoi au 1 Poloma. 

;La .munte sau la mare, in ochiul r Tab1lra şI-a inăltat 
de pădure şi pretutindeni unde tih- 5 Iulie, activând· pe o nPr'",· •• 

na .se infrăţeşte cu natura, stdjerii 25 zile-. 
şi străjerele ţării şi-au intins cor-I Cunoscând condiţiunile 
turile taberelor, ori şi-au instalat' ale unora dintre strlljerii 
coloniile de varii. \ dela oraşe, mid functionari, 

Ca şi in toti anii, Straja Ţării pa citori lucrAtori dinfabriei 
tronează marile iniţiative aleasis- les u~ oraş cum este laşui,' 
tenţei raţionale a copiilor şi tinere. tem uşor inchipui de ce 'rel 
tului ţlirii in timpul vacantei. Prin: pentru sllnătatea tineretului 
sprijin efectiv, pr~ fn~r.u~rea:ce- I tabără recreativl, ca cea a 
° dau comandanţu cahhcatl de ta-: nei Iaşi dela Ghimeş. 
bere !fi colonii ai Strlljii Ţării, la I I 1 li. i • 1 li. li. 
care se adaogă pretutindeni concur ,n~ta at ntr o. nc ? toare 
sul neîntârziat şi intelegător al au- ~1~~heră t ca~:l :m ~1~OCUI 
toritătilor şi publicului, strlljeria Imeş'l m . s ~a.t t e 
vine să ocrolească şi să coordone-, n.u~a~ ~1 re~lUl1el .ŞI 1 ncadral~ 
ze folosirea vacanţei pentru tinere- ~md t ţAl el< plto~eşh Il le d 

.. l' d Jn em Ua ,cu 17.voare e ·e 
tul şC0-11el ŞI cxtraşco ar Jnca rat i d b ă ii" d . 
tn Unităţile Străjii Ţl!.rii. Intrecut e un, tr In . 

Una dintre aceste tabere organi- : nat~rll In cad~ul u~ui 
zată cu un real folos penlru tinere 9ctIvltate tehmc~ ŞI .. 
luI din şcoalele şi fabricele oraşu-' p;oba:ă de St.ral.a Ţ~ru 
lui, este cea a legi unei Iaşi, insta. glOnel ~e strli1e;1 IaşI, se 
lată in localitatea climateric!f Ghi- zli drept ur.a dmtre cele IDI. 

meş. Tabăra este pusll sub condu-, n:oase şi bine or.ganizată 
cerea d~lui comandant Ionel Popo- I VIaţll . a~e strlijerllor .. 
viei, . are un efectiv de 40 strliJeri: ActiVItatea deosebită ee o 
dela unităţile tuturor şcolilor se- şoară Ia comanda acestei 
cundare din Iaşi şi 4 comandanţi comandant Ionel Popovici 
străjeri, cari indrumeaz1l. activi ta- toarele sale, ordinea şi 

tea t?hnică a ~cestei ~abere-şcoala In care-şi petrec viaţa 
a şefilor de CUIb. Susţmerea mate- tr . 1t' . 
rială a acestei tabere a străjerilol' ag tot mal mu sImpatia 
ieşeni, aparţine legi unei Iaşi şi Co'l tiei localităţii Ghimeş 
mitetelor şcolare orăşeneşti. berii. 

Tabara 8Bli1nr de cuib dela Bizus 

ţi C. Rarinca, Leoveanu şi \ fost conduşi şi găzduiţi, la 
Constantinescu dela Reg. liceul "Mihai Viteazul". 

Legiunea de străjeri Someş de! unei activităţi de (rei 
sub conducerea d-lui Emil Precup, l Menţionclm C!l această 
comandant, a aranjat o iabdră ja ce o poartă şi rdvna cu 
şcoală de şefi de cuib la Bi.'lile Bi- 1 Emil Precup comandantul 

PREMILITARE %Uşa, o minunată statiune. climater! de străjeri Someş mUllceşl, 
La inceputul lunei Iulie a cit şi balneară pentru bolnavii de ridicarea strl1jeriei a ' 

• luat fiinţ:l o tabără a T. P. reumatism situată la Nord-Vestrll de M. S. Regeele Carol al 
din Ilfov, sub comanda d-lui judetului Someş la o depărtare de, 84ijHiM~~~~KH~gQ~ifAtii 

~IDr(iI Soltmnl1i11c il InfCs11rli 
. DODllor (omondon1c dtlo (CIfrul 

din DumrC$fl 

. 2 km. de localitatea I1eanda, cu lin '1' maIOr Băiculescu Dumitru, 
comando subinsp. Ilfov. In a- parc bine amenajat inconjurat de 
ceastă tabără T. P. au execu jur imprejur de păduri de stejar şi 
tat diferite lucrări spre lau- fag. 
da lor şi a comandanţilor şi TaMra este condusd de d. Emil 
spre mulţumirea locuitorilor Precup, comandantul legiunei de! Stolul şcoalei 

Ina prezenţa domnului ministru I aduce mul~umiri d-Iui mini;;lfil To- din această comună. străjeri Someş, directorul liccrllrli rol In, din Câ 
D. V. Ţoni şi a d-lui maior Panail l ni pentru prezenţa d-sale la aceu- Această tabără, carae a du de bi.'leti "Pet:u Maior" .din (;herl~, cel a organizat o 
Jugănal'u, şef de Stat majQr !lI stă solemnitate importantă pentru rat 21 zile a luat Sfârşit zi- oJuiat (le d-nll profesori: Petru BI- del de recreaţie, pe 
Străjii Ţării, a avut loc invest;re:l. I neamul şi ţara noastră. Mullumeşte I lele trecut~, printr'o masă co i':o şi Gheo:ghe Pic şi fnvl'ilc'1.torii: nutul Bucegi, la 
celor 250 comandante străjel'e, de- d-nei directoare a şcoalei llormale' mună la care au participat I,:aslle SUCIU, . Iacob Rusu, Mihai I Tabăra 
la centrul "Elena Doamna" ~L co- "Elena Doamna" pentru intdcge-I pe lângă reprezentanţii auto i?-.. uşfeleanu, Victor ~opescu şi ~a- Iulie cu 30 elevi s .... a' ....... '.·~ 
borlrea pavilionului scriei l-a. rea atât de rară, acordat1\ cemru-I rită.ţilor locale şi un nume-! s~le Mold()ueanu. ASistenta medlca- comandanţi: AntoJl 

Pr. Crăciunescu a să,'ârşit servi lui. ! ros public. la se face de d. dr. Alexandru conducătorul taberei: 
ciul religios explicând şi te~1U1 bi- CUVANTUL' Inainte de Inceperea mesei I Wagner, medicul circumscripliei Dumitrescu, Z. ft ... l .... '·OIlL~ 
blic al zilei, dupll care :il I,rmat D-LUI MINISfHU 'fONI sei comune. muzica milita-l I/eanda: . , D. Şerbu, 
momentul impresionant al investi· Iră a intonat câteva hore şi i .Erectluu'. de străJer! este de 99 li, medicul taberU 
rii, de către d-ra prof. Vioric3 Li- . In cllvinte simtite, pline de cutu- sârbe, Ia care au ,intrat nu' ?Intre can 27 de c~lrs secundar,' dr. C. Roman. 
tziea, comandanta Falangei ştrăje- .uasm şi incredere dcpHni!. în de- numai premilitarii dar chi_l lar restul de curs prImar dela şcoa , Aşezată pe un _~.I"'I11·'" 
relor. sUnele neamului d-l ~:nimslrn Ţoni ar şi o parte a l'ocuitorilor lele prlmari'i, din fmprejurimi. . ruit de primăria 

Printre asistenţă a fo-;t şi d-ra arată importanţa corpului oldactic din comună. D. Atanasru Popa, comandantul cea mai frumoasă 
Elena MalaJ!.:l, direclao;\rca ~c. ('en în regenerarea ţării şi :il conşti~n- La masă, d-l maior Băi- străjeril?r din, tinutul Someş, cu vă la mare, elevii şi 
trale de fete, iar dela. Strnja Ţii- ţei nationale, pe căile luminol1'le a- rUlegcu Dumitru, arată 1'0S- ocaZIa ~nspectlei {(Jeute a rămas dantii au injghebat o 
rii, a-l prof. 1. Angelescu, maior Ile străjeriei, insurleţite de drago- tul acestor tabere şi multu- pe depll~. multumit de cele consta- scă instalaţie de 
VIădulescu, cpt. Filip Ni('.o!-lrscu, ste şi voinţa M. S. Hegdlli pentru meşte autoritătilor locale tate, fehcllând pe d. Emil Precup, cutând diferite 1 
d-rele Edner Saghin, Gen'iI, dela neamul românesc. pentru felul în care au 1nţe- comandantul legiunei de străjeri bără. 
Indrumare şi organizare şi d-na D. maior Jug1lnaru şef de Stat les să sprijine şi să colabo- Someş şe pe colabora/orii săi in Elevii străjeri, 
Nicolau viitoarea comamlantă a Major al Străjii Ţ!lrii, se adresea- reze la executarea lucrărilor. fruIlte c~ d-nii Petru Bizo şi Ghe- de o stăruitoare 
centrului "Elena DOilnma' p.mlru ză noullor comandante s.tr1'ijere, Din partea comunei a vor- orghe PIC, profesori pentru reaUzll rie şi voe bună, 
seria U-a. ne in viitor, pe tărămul străjerieL! bit d-l Nascu Augustin no- riie !rumoase şi progresele arătate b'~UD spirit de 

D-ra comandantă Viorica Litzica expunându-Ie munca ce o au depu- taI', care aduce vii mult'umi- de imerii slri'1jeri. i disciplină, prog 
• ri T, P. şi comandanţilor a- Deasemeni d. colonel Ioan N. Pe ,ŢărU, adaptat ImU~~'''''II'<rri 
Duminecă la orele 11.30 a- sigurându-i şi pe viitor' de trescu. prefectul judeţ/llul Someş, I de d-nii comandanţi 

re loc tn biserica gr. cat. din. Ziua sirăjeriei: cea mai bunâ colaborare. a ŢămaSvfncdntat de felUl cum (un-Iret. 
localitate parastasul de un c11oIl':,aza tabăra, cu ocazia vizite-II • Cu acest program 

SâmLă~a lor facute fn doul1 r~ndllri. Vltate şi intr'uD rltJII . 
an dela moartea 1 tă demnitare strial'~ IllDi",~. 

Fellciei Trimbotioni Ministerul educaţiei naţio- Cetiţi BILANŢUL UNEI ACTIVITĂŢI DE :străieri şcoalei nO!'ll11JtlSlih,j 
Sunt invitaţi să fa parte la nale a .dat o '!.eeizie !,lrin ea- TREI SĂPT ĂMANI I rol 1" din 

serviciul religios dela biseri- re stabIleşte ca, odata cu in- şi răspânditi .In ziua de 20I.ulie inlr'o impre_\Cru~.llaiC.vân.,Ddl'nlâicnugă 
~ ceperea noului an şcolar, U1.' HOil~"I!liflati; 

ca: toti: acel cari au cunos· ziua consacrată străjeriei va Frontul de Vest slonan solemnitate fn prezenţa: recrează pe 
oeut-o ŞI admirat-o. fi Sâmbătă, în loc de Joi ~rtur~r autorităţilor în frunte cu 1 mintea şi trupul, 
• cum a fost până acum. -W.#~.". ~~W§!~." J·~d~OtU·I'III.oasno Ne' P~tref!cu't prb~fectul nut care este Ia lllilWI\fl'n"j. 

~~ L m ş, sa ucu Ilanţul numelui acestor 
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