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"P1ugul de aur" 
ROD1ânului 

al Tot .ţespre Societatea de 
Electricitate din Arad !t~ Congresul general al meseriaşi/ar ln Braşov şi Sibiu s'au creat rCu

ea,.vmâni din Transi/vawa ţinu.t la niuni conduce de cei mai de seamă 
l

In cadrul articolului din donanţa Primăriei ·Municipiului Ilwri de or'dine dela 3501-4200 
Vurda a desbă/ut un mănunchiu fruntaşi, pentru a orgulli:a rându-

e foarte vast 4e probleme şi s'a in- ril<: meseriaşi/or, numărul trecut al ziarului Nr. 21230 A 1938, şi art. 11 din Or- In ziua de 9 Nocmvl'ie cei cu nu-
~ .~heiat Cl! o moţiune de revendicări Gh h B 'f' 'V' I f "Drapelul" aţi puiut vedea Arad NI' 4 din 22 Scptemvric 1938 m("ri de ordine dela 4201-4900 

1rnlillse, ~ .' eorg e an IU ŞI ,Ic .. or or- : reprodusă o adresă pe care 
r f daşanu au fost prolagotl!ştu cUl'en- I S "t t d El t'"t t p,'ccum şi Deciziunea Cheslurei Po- In ziua de 10 Nocmvrie cei cu 
, P bl' 't t f Y tă d t t' " ' oCle a ea e ec nCl a e 

• u ICI a ea acu e oa e zwre- tUIU,I, care s a propagat pre/utm- dl"n Arad I-o trI"ml"te" In li ti el Arad NI', 38703 din 1:1 Oct. numeri de ordine dela 4901-5600 
~e,r,.le discuţiunilor dela Turda. este de d 

ttl!, această scrisoare se spune-
e~ul1 folos deosebit, căci deschide 0- E o necesitate de Stat ca meserii-

Hl38, s'a dişpus verificarea bieicle- In ;dua de 11 Noemvrie cel Cu 

t",lor, pCI'Tniselor de circulatie şi 1H1lUcri de- ordine dela 5601---6300 sulchii lulurora asupra insemnăidtii în mod liniştitor pentru pu-
, le să înflorească, pentru că ele vor bl' 1 ~ d n - 1 ~ 'le 

.imrserii/or desvoltale la neamul d b ă t' ICU ara a - ca ucran pl'cschimb~I'ca nUnlcrilol' de ordi- In ziua de 12 Nocm\'rie Cu,' cu 
"4 a lIee un sarea umu mare nu- cari necesitau desfundarea .. 
U···lloslru, "d .. d i' , O". -:"':;" Il',m~rl' de ordl'ne d"'l~ 6301-7000 , t mar e energu pro !le!Ve ŞI vor străzilor, s'au terminat şi că, ' , , ... 
fii Pre~edintele congresului. d. dr, contriblli la Fn{lorirca civili:atiei prin urmare, Aradul at.., seă- Deci lo\i proprietnrii tit' hiciclete In ziua de ]4 Noemvriccei cu 

gale, IO;;t:gustill R(~ru - ~lă,~tar di~ f~mt i- româneşti. pat de praf. din oraşul şi judetul Arad, se vor 
,10 CII merl e nCplerl (lare In IS 0- Să llI' gUfldim la molii rlO~tl"i: M V t ""m C V at c· când d a~ri(J noastră poli/ieă,' _ el rostit () ar unsI a un 1 prezcnt::\ la Chc!;tura Politiei Ara r1umcl'j de ordine dela 7001-7700 
· cea Illcli mare Jmrl/' din ei sunt 11e- am scris articolul de care s'a I H,('!wântare inimoastl şi a trecut in S('I'yiei',1 Circulatiei cu hicidclclc In ZiU.l de 15 Nocmvrie cei cu 

poiti sti ia Miini pribr{Jiei şi sI1 se sesizat direcţiunea Socieia1ii 1" ,.., ' , 
lt~/'l'l1h/ă (jid/ea faptc din trecul şi ofere În sa lele Întărite dela ŞI'S fll'n- de Electricitate, crezândn-se ŞI PCI'IIl'sc-le de ctrcula\/(' penlru numeri de ordjne dela 7l01-8400 
,H;alcika doleanţe pre:unle. ' , , 
fi': ,Iru iQ( felul el,: l'qJlJ.ralHW1, ('1 fIU o~li?aAtă, s~ sc~le ~iarului. şi I ycririrare si preschimharca nu- In ,dua de 1!i Nocm"rie cei cU 

,f Iar rc:;:idenful l'egtll al fÎ/miu/u! !11ll'ltde lor - sin{JFlra avere îm- sa-şI InşlrUlaSCa b;lleia,;~nle: m5rul'li d€- ordine şi anume: numeri d<> ordine dda 8Wl-9100 

Pi M11rI'ş, d, general Papp. ea,re a ono- ,we/mă err bro/ul de mUIlcă, - nu ne-anl gâmHi să l'!gnim 1 ('n[' 

t 1 1 
~ j .. , din oraşul şi comunele Ara-

t, ra cOllgreslI cu p(llrOIla]11 S(tU, a P f t· li I 't aC1'6stă societate CC~::\ ce ne ' ,L' f ' , , , el" ee 101wrea 1111(' e or $1 ,'cee- • ... " liN· llr v 1 
osl inspIrat câlld a cvorul mmu- l' l' d 1 ă ' I"n+eresa a fo"'t p"r ~1 o;:lmplu {ll ,ou ŞI ,qUI'aşC se \'01' Ila, I " , ~., ~ , rer< a iJl I'meH'!'l'a e aG eu rate· ... <4~" .,,' 

1I/1,a cJl'flmt lc da/a Odll1fO(lrG dl' It'· t b'l t ' t'('. praful Io":i vrem să s"unem z('nta in inlcl'yalul dela 1-~O 
al 

E " , . a e.ICre s (! 1 e, pell ru CI eons 1 llIe • "1 '" 
I '!l/scopul ,Vlco{ue Ivart meSI'1'ICI - I I /ă ! că acesta ne illteresc~ză şi u.;:s, dl!pă cum urmează: of ' ° prl'OCl1 pare ac ua c(//,c se cere i ' 

. JI",I1/!~l~l!d-O .. p{ufjul de allr" al /'(Jm6- r'nnlNljată de silit prin credite şi I! acum. Ad.ică pl'oblema lui. . In ziua dl' 1 NOl'Il1\Tir {'('! ('a nu-
ll(~nl1 III. npl'wizionarc CII maşini, ' Pentrucă înza!lar vor fi ter~ hit']"! de ordine dela l--ion 
ari lntr'(uh'I'(Ir, de aproape o sull1 dl' SI / { A d· b 1 minat cei eu săpătul'ile elec-

, , /V 1 • (l H roman i']Q a pus aze el' v • ,- III zina d" 2 KOl'lTIvl'Îl' Cl'j cu IlU-

pre- Cât despre nOI, tot ceea ce 
Kov, vrem, este ca cetăţaanul de 

rând, cetăţeanul fără prea 
greu cuvânt, dar care este 
cetăţean totuşi, să (Î.e cât mai 
mulţumit. Pentru aceea am 
ridicat cuvânt şi nu pentru 
a ne hărţui cu Societl\tea de 
Electrici tate. 

am eX1S (j. (j preocupare (1 ., ~. trice lucrar le 
~~ _" , UfHll Cl'l'drf mi'şleşlI/Ja/·esc ŞI Q jlro- • • ~C('ndlI('u/orll /'omâni dm c'enlrcli' " -- IY,cri de ordine dda 71)1~11ila 
... '" v ce(](!t iti /'l'cunouşirrl'Q ŞI deslega- , ' , 
l'~'lrl!llsrlu(jnenc la/a de call'!Juf'w (1- " , / / " f • ( l' Clwslura politiei ~lnnidpit1lui In ,:Î'[,l de 3 !\ol'Il1VI'Le cel {'li IlU-
'alt r I ,'. I (n PIO) etm l n In regu CI, 
• ,CI (,1' i' I'mellle, con vorall ~(I SI' i v,, ",' Arad, ,HlllC(' la cUiloştinlă proprie- 111',rj de online dl'!a H01-2100 Dacă, totuşi, ne va f! dat 
sidfsprindll din rândlll plwan/ol' 'i I JIo/m 1/ luu Il, mc>sl'na e plllgul . , . •.. ~ . • '." '" ~ 
· ., .1 Il jl" I 1 l' , f ~ l' tarilor <lt' biciclete din oras,ll ŞI In ZI~1.1 de ,1 NoemvI'Ic cel CII nU-I sa prUUlm ŞI alte scnsorI (In 

cn-ml1ncllorr/(\f' de u:;:im! şi S(I lmlJ/'t!- ~ < aur a rom( mi !It ŞI o aza ma I ' I " • 

tl,e~ '/ /' v /y' '1' ," judel(,l Anld că conrorm dispozi- n,eri de o!"(linc dl'la 2101,-280n once caz trlIll~se pe (l criIe 
C

a! \,r o IlIl'S('f!1' l1e1'a Wll. W'( a (1 a Crul l:a~!el" ' . '1' ,~. ~' v d 
· . liunilol' art. 45 din lege. art. 40 In ziua de 5 NoelllnÎe cei {'Il llU- l~al (1rCCla ~t ~;h Sigura e~ 
~ă,~~ggQQgQQgg~ " .' .,~ cat Cî:a amInhtă), ne vom 

, din regulamentul legii circulatiei, 111("1 1 d~ OI dllle dela 2Rm-,~)()O 'ţ" bl" ţ' ~ t'nn - m I I S1m 1 (} u!a 1 sa COD. 1 a. 

'~,l: In~'ru('I" a In ala(lIr,.a On!inn)ui Ministerului de Intune In zina dr 7 Noemwie cei cu nu- R !'ăSPl1Dd,~. H. 

31 , u u u ,,'*U ~ggooQ~v~~W~W~~~ 
:~lrftUdt:lor din DilSOfObio Muncă Şi voie bună pentru tărani 
1~ BUCUREŞTI. _ Cabinetul proprietar şi el la Iaşi, au-' ~nşcarea ,,:\Iuncă ~i voie! lumea satelol', iar seJ:bill'ile d,l~{'t~I't'a l'tlt,ion,ah\ a gospodă
eIII. instrucţie Ilfov continuă zind de această afacere a şi !lnmă" organizată de ),liuis- \'Rl'i s'au Hlcut în capttalele 1'1110)', In SfHr~lt procctul pr~-
iicu mult . t . . t r A t -'t d' i 1 _1 terui Muncii pentru lueră- judet~,lor pentru ~istl'ibuil'ea v?dc Îndato~l1'ea p,~ntru Inl
'f In eres Ins ruc la 111 rezan In pr mu mo 1 tori este necesar ca să se JJl'cmlllor, au treZIt un mar('.m~t('ntl agncultul'U pentru 

m: I~udelor să~~rşite cu exp~o I ment un mare ~hişeft. Şi-a I por~ească printre tăralli. ; clltuzi~sm şi au descoperit; con~une, t~lllt şi camerele de 
it pnelea moşIeI Glavcev dIn luat deci in senos rolul de I Este pe de a1tă parte o ne-j strădumta, care ne dau drep- i agrIcultura, de a prevedea 
[lD Tg. Ungheni. Joi a continuat finanţator al afacerii. Du- I ccsitate ca diferitele catego-' tu 1 ]a cele mai frumoase n(l- : mijloacele necesare organiză
~~interogarea celor arestaţi la! pă ce-a incheiat o scrisoare i lii ,?e ~gri~t~ltor! mari, mi.j- i dejdi., , '. i 1'ii ,acest?!' A ~lanife~tatiUI~i 
l]lllaşi fiind i 1 ti I d " GI II0C11 ŞI mICI sa se apropIe', De aceea, dom1lul nUlllslru I memte sa llltareasca agl'l-, n ace aş mp con, e onoranu cu avcev, -, ~ , . "." I It v' l' ' 1 1 1 ptfru t H 1 1. • ~ " 1'ufleteşte, sa-şI armOlllzeze fi. \ agricultura a mt·xmlt un! fU ura, sa rlC lce l1lve II cu-
i .n a t .. cu aVOC8!U Berov. "car~-~ ceda Jumatat~ dIn be- i interesele in,tr'o solidaritate dceret,-l~ge, cal'~ pun~ oblig~~ l' tural şi să sI?orească Iiutet'~ll: 
, Ehsabeta GavrisCluc, 8voca- neflclu, - a cheItull treptat I de breaslă ŞI să se consacre tla mImsteruhl1 agncultul'lI ~- sufleteştl ale populatIel 
rlftul Chiri1ă şi avocatul Octav su.ma de 80.000 lei, - averea I cu puteri unite înainUirii a- şi domeniilor de a organiza noastre }'tuale, 

LPetrescu, arestaţi la Bălţi. personală, - apoi a impru-I g~'i('.,:llturii - şi îmhllllăUltirli '1 concursuri a~t'i('~le ,anuale: ~JoQ 
nCi In special avocatul Octav mutat pe rând la vreo 40 per vletu; concursul graulUl, p(1nnnhu-
lOfpet ". ~ I ' ' . Contactul între capii auto- lui şi altele, la carfţ să pnr- AD ~rarea locurilor 
'01: . reseu, inVinUlt ca a con· I soane dIverse su~e spre. a ritătilor şi ţrtrani trebuie Iăl'- i tieipe toti agricultorii mati, U 
; tnbuit la falşul controlului t avea cu ce cumpara conşbin git şi desvoltat in sensul ll- I mijlocii şi mici. Statorniceşte sfinte din 
lr~Turtureanu a fost audiat tele celor cari aveau un rol 1Iei apropieri mai strânse în-Io sărbătoare a primăverei şi Palestina 
af c' l' cât de mic in rezolvarea a- tl'e sat şi oraş, Ţăranii tl'e- '0 sărbătoare a recoltei, ]a 
1»', l~C ~re şi Aconfruntat cu cestei urâte afaceri" Păscălu. b:lÎrsc· deprinşi să înteleagă i care, în ,toaţe, com,unel~ ţări~ BERLIN Şeful 
~ CEilalţI. La sfarşit a ~ fost as- ţă a dovedit a fi ceeace în ca l~ oraş~t se lmunc~ştc_ t?t I::;~ !le ,Cl~1Stlil cel ,~f\ ln~m cancelariei consiliului supc
~! cultat faimosul Păscăluţă, America se spune un gang- a~a e mu d· ca a ţara, ca d1l1 i P u!!jal'l, !~r n (',a

t
P

1I aţ~ ~, JU: rio1' al bisericei evangelice 
ii oraşe e tot eauna ceva el det0 OI' ŞI in capI a a atu sa i 

- procatorul moştenitorilor ster mare, de oarece la ter- YiSzut şi de inv,l(at, iar O1'a- se distl'ibue premiile şi <1i5- a publicat' o proclamaţie n 
i~ Glavcev şi în acelaş timp fi- minarea afacerii {-au revenit şul trebuie s~ 80 de~:n:in~ă a I t!nc~iu,ni1:, par~i~ipantil,or l~ favoarea conservării locuri-

nanfatorul f"1 16 "li 1 . d' rl 1 . întelege, a stIma ŞI IUbI pe (01]( UJ SUll. PI ~,' cde o~ g-am- lor sfinte din Palestina. Pro 
LI \ a acen acesteia mi oane el, In ca UI tărani. zar{~a de exeurSll colectIve cu clamatia se termină printr'-
~urdare care până acum a i-a rămas aproape zece mi- C?ncunmrile agricole o~- iS~l~,lli~ pentl'l~ ,c~moaştel'ea [un apel către toti creştinii 

-,rapus două vieţi: J·udele Hân !ioane, bani peşin. gamzate în anul 1938 de ml- I tnl'l1 ŞI pentru Imtierea în ce-.~ t "b' 1 , 1 ' It" t ~ , 1 ' b t 1 d l' Sd con Il UlC a conse-fvarea cu şi l' _ _ v n1f'-teru agTlcuu 1'11, au s a l'-: p mal ' Ulle me OC (' e cu -1 ~ .. 
on Flanu. Pascaluţa o) lIit un interes foarte viu în· turii a pămftntului şi în eon- acestor loeu!'! sfmte, ' -

-



de V est DUU1inec~i. 23 Oct. 2 Frontul 
.J2M,.-------------------------~ .. I __ ~------------------~_.~~s .. Z~ .. '.-~~~--~--~~-------------------

v .,I~J da PlI1Dt4 ••• lJ - Ai fost in cd/ătorie? njJrclc 511t(CS 01 produtfiilor 
adevăru,' 

(BuJ 

- Vu, ill Jiulw, 51 (ftll14fUor tll!fi(OIC ro
manesti In 1918 

In!Jăţdlllru dif omului demnitate, 1 Cine cU1Ioaşte bine 
(Dideroi) I nu-l spl1nc e un laş, 

~Vu inv(ltăm pentru şcoaW, ei [)('II-

D. MI.lstru 'onescu-Slse,tI de8pre poru IIlbul Pcezlcere tru viaţd, . l' 1" I Numai pel'fe(,(~Ullea. pri~ lre: 
şi p'autele !l'Qrttjtt .. e şi textde ale tărlt U doamnă elegantă, aulomobilis- (S ,n ca) I face 0/1'/111 superror flerulU!. , 

IU, se (WtC lu o pre:lcuLonrc ('(1 seH (:rcue!H câteodată că urdm lillgu- (E/liit
UI 

Multe dill prl'jmliciile In'cullIllli il./t'/'ll1edicrc in f(wo(J/,cll (II/oI' liiri. şirca,' 1'1I'ii 1111 llr'ln deea't le/III dl.' " 1l',iLC{I;,nl vlllurw, ; u U , 
se spulberă. i J II 1't',~lul CfwdJlliirjj IHI mal 9'1- _ J'II~('~jC-le _ il~~pulle yhU:l- {I linguşi. N ep(lsart'a e somnul ratiune/, i 

Clt i"r şi in nwleri([ .~tiiJilii (IYl'i- :'/Jl :mrpri:e de jJ/,(JjJol'lic ccll'i de (l.a IJo~h"lollc~uld) (\raUVeJlarg',tatl] '" !('W <11 '" "il U' /' 11111iit:rW,~ , __ o Uii - \" ~ ... l, 
{'de noi şi noi adrviiruri ies la moi sus, h!Srl ne-a/11 pus la ('W'l'n/ uUr/'lti ili llJl ,It {'ti ,qu' III ,uil'... '1 ' 
iveală şi se cer popu/arizale spre (II uclivilalfll la/,o/'ion$t1 şi IlllrI/inl __ , VII: .ll IUle mal t>J'Jl(' ~a-I ~l'jd sa, i/Wcl(âlll Il /'csp,ccta Cllra]u ŞI In fiecare seard, Înaillte d~ăş 
binele obştesc," ! {I depa/'tamentului ay1'icol in im:e8- III. SH 1>1: Pll;;/.:usnl! ~'~_ • c/"'r/mlu Iti w{Pt'I't';{lrl. '.. adormi sd ne glÎndim ce am "ntr 

In cO/lferin/a Sll ultim{l dela ra- tr(,re eu maşini agricole, in linalt- . (Blsmm 1;) I pe~lc zi, ~, 1 

dio, d, mi/lislrtl IOllt'snr-Sis('şti (1 1('''''(1 conw.scirii, in ilH'lI/'llja/'C!t />0' Ue· .le lor S/I :<(lerific'(I pridcnului tău o (Pil«9!ţ1 II 
0ffrm({l, e(1 actualmcnte jHJI'llm 1> Il I !f,I/iei pomku/(' (distribuim/II-se Jic- _ Dul' ce faCI Manlol Ştc/'yi pa- do/twie pe nI/'(: Irehuie s'o Îndepli-' lla 
l'lI/11âm'sc arc o mai IIwrc C(lllta/'{~ .~II' :!IJU mii pomi ('U pluttl pe!>/(' .i twrul CU batistal ~ n.'şti, , Il'/'fi alâl cât iubeşti, i d 
pe pietele slrăine decât grâul - 10- (!!â). ~'1l ll,lI'l!!inc/'I'Cl p,1/I'iI1!(jn!lI/~'i __ J.u" Hh."U (,lI lUi Ll'l:ui;;'l """"1 (S(llIlf Lllllbl'l'f) (l.a nochl'fol!co+ C 
vit de P/'I'(I 1l1lllld COJl('un'nlrl. f'lf {c/'(,s/Il'r. III /'t'race/'ea cl<'~II'I'lor II! 1 -/ l' ~te, 

/ 
'1' , I (1t'tlel'l'(/ /llll'Î jJ/scicrli111ri ,~i$[.-mu- a SIJIl li .... : ~""'QG~M~f:Y~~"''''''..aIlW' __ v __ v~W~~ , 

1'''f,'01l de J101'l1l1l) St' VlJ!t C !li I,m -' , - LtilII, .ilarw, 1I11-UI ~fJW ( l'll-! ~tlt 
(urile lloaslre de e,rpnri cu 35,(J(jO tlce, "iil II""', lUI" .""L,,:(I tiI' 'IIM tit' I ,_ am a~1!Pp1a1 astParA'n pran l d 
lei Imă prodl~clia Ilo()sl:~~ de po-I,:f.(~i Il'd>t,li~' să SI'lIWIIM~ll ill mod luni? ! ~·U u~" u u "U U U~ jonl 
rumb eslI.' C.rll e/l1 de llHe a, nu (I-! ~/1l (1(1/ pUI Il a dlsctlrslllw •. C(1l'e se _ lJWI', (;/:1 Jlull/!, ('(1 nu ('J'U j'uU, T,'-o/l1 aş/epta/ (lSI'(J1'c! n prag Te-am aşleptal sd vii, aseară'n!1t d 
vem penlru e.rporl ,decât o ct1nt~-; (." lIlJd, ('/1 ~()lo(ll'ea fi/mllelul' 111/'0- (,'oIHt li : : Si Imi ('1'1'::11/ di vii şi-acuma inn1. elIlJl fc-aşteplilJll În ori şi carc~l~c 
tate de 1I11 miliard Şi jWll!Htlle, .U/- i V/'l' ŞI textl/t', *: s,' Sflllll/'Or! !il' miII!' florile (fI.' {u9 .~i le chemam ill cdnlec dl' cllilflpli 
ni~/('I'fll agriculturii (1 pledal ctir I Ministml (1 spus, clI .. /lU pom [1- 1.'11 condamllat /a mow It' 6 Il!:' S; SlIS pill/I'(l o lumi !/ol/.enli de Sil le mai sf1'l1119 la pieplul ~or 
duros pelllni in/cl1l>i{ic(/l'r'(/ Pl'o(/uc- : r',a "de 1>l/1Ir' de lmkcWric, Iliri 111- !H;llc(ul de II /! dus lu ghilotină, Ne- : ceară, cu d'flC, 
(lUnii. care trebuie să dl'(j o re-i('!(lrile ugricole fi/culc la vrl'me, Jll,)uttiul.: (I/ltn:/I LlI «'(1/(1 ş( //1- 1 ~ntl 
coliCi [lIÎ,1l<1 la 1~~1;'j ~ni~iw'de v Il'i. " {tlril lHllrelflri", In cc pl'Î//{'ş(f"' CI1~- IHlldi ca () r,tI/!:il in [,tiIWH v,;lclu- I Tc,~wlI (Iştl'pfat ÎI! V(/IlI1SHlI'ă'I1 pl'.1f/, ~c 
Dedar(1l!llw~(l ml/l!SI~'lQI(l, SIllW (/- i turilc de in, clÎllepii şi bwn/lal', m:-I

I 
Uit. I Glll,:orU;JlE TO!.' 

proup,' ,~ell::(llio/1al. " Il S a ~Hll0SC" nis/1'lI1 a!Jricul/urii a u('ordn( crc-, _ etil aj pricle11e: - il iml!,]"r/!u" lin 

Sin/r~ăe~lel~!llr(I,(~!/iit de vm al pu't
dor

! dilc, a u[J/'ovicional eli semin/e de in.~d It'IlU!lCt'rul - IIU 1.' IJWlllei1lu! i .. ~P-*1-.. KM1""Jv~C~i~-Ş-I~_ ~p~al-.-x..U~d~I~-gs~.Jt(jIDl~~Ui'fl~',', a~ 
,~ I dt' OCfll~W arcu/fi /'0-: in, li IIHlril s/1p/'Hle(rfe ogO!1/'f'iIl /' w;UIIl sil-/i [lIcrzi capul: ! __ 

mlil1csecl! Stiam, că ill regi/lJll'a i d('~Ii/l(l/e lwllll>aclllui. I 
Iron/in'/'i de \'esl se con/rac/(/II' l' Il / . 11!')/' fa '/ Ii'!lre Intre doi studenţi '·)1 I ,.'('0 (1 anII /Il ,,>II ti ~ ( , 1 n Conao belgian ~.i in, special i,n idc, nlice. Aceasta" diferenţă e şi 
mari ("anli/iiti de porumb de că/re 1', P , " x1 1 " 

('{'le lnal abundente. rut grlJa -- Ce juccm aslăsearu. vechlătatca \IOlllbassci
t 

către fron-. c\",dcntă la copu. 
piata !lngal'(1. fir l,,'nll'll eOl1wIn; ,Iiinli/'{nl II ministerului de agri- ,- .-1seuIlă, am o idc!C: sil Încc/'- < I (' ~ 1 t t g d' ~ 

I
v, • : tiera orientală a pădurii ecuato- l .creclal·1 e aces ca a l'a In 

pr(lprili (mai ales pl'l1trH Îllţf/'iişa- 1 nlllllnl, România va avca ŞI 111 vii- l'am d,~-tl juca nşca; tie ('CulC puju' I riale, se mai găsesc îneă pitici. A.' aftonlia asupra paludismlliui , 
lui porcilor), fie J)(,llfru of ici!! dt' irul' J't'collcle merittltc, ni, mcrţţl'Jl! la (;,nema, de cude i ('eşti indigeni cari se disting prin I1U face ravagii numai în Co2ia 
~ ............ ~~-.:~~y-:.cw."-"'~~îMiKM~~ sc/'is, mergem la varieteu, iur dacă ",: talia lor mică şi prin picka lor" bclgian,' c. i în. toate. Africa, rc.~, T 

~uw ....... __ u:u%SWuxuuu_...u. __ u..z..u.wrwu._~_... -- ---- I . . - . I e ~1';'11 
I1W!H'(.(l I'W/!!IllC 1/1 PICIOU' , ,,(, ; albă sunt adevăraţi locuitori ai pă- 'h\nd vlclnne In mal toale t, .. 

O I f â g ere a Anglie,- ech-Ival ează acasă şi studiem. 1 duri lor, trăind în micile lor colibe i tropicale şi rl1inând com'ple~t ~,~ ~ n r n I _ _ 6MK.~'(W.\o..~ .... -Ww.v---........ ~ fI depe urma vânatului pe care il ecol1omlcă a acestor reglUlll. ~ti 
CU O Infrângere a Statelor Unite scrie I I schimbă cu produse ale solului: ba! Adeseori se ivesc adevăI'ate.il 

mer&lcana- PI(lnol C(OnOm (il nane, porumb, etc, ~ dl'mii ca cea recentA din Cey131: presa a ,-- I Pigmrii au început să se familia-j Pretutindeni se luptă contra 'ou 
1 condam- O-lUI tiOrlul! l'i,.ezecu europenii graţie noilor:larieL Chinina joa.că u.n rol cap,,;,. 

Agenţia "Rente!''' anunţii efl,rile dela Miinc len, 1 I 1- • PARIS - "L'Oeu- I drumuri pentru automobile con-, ca agent terapeutIc ŞI ca m:., 1-
simptome din ce în ce mai nând conditiunile acordului ,sll'uite în interiorul tării, aşa că preventiT. pa 

l ' .. ,1 • f • vre" anuntă că d. Gbring ai' ! numeroase indică in ultimul ~i sub Ulllllu 111 rangerea su- ; azi nu mai este necesar să pi!l-! Tratamentul rapid cu chitli! I 
. f 't - ,1 d t'" sY l)regăti un nou plan eCODO- 1 d ,. , . timp că evenimentele mter- e1'1·a uC emocra 11, CI a ~tl'UIIzi În mijlocll pă urilor vlrgl- . este rec.omandat pe o scară Ir.lru] 

naţionale pun la o nouă in- treacă la o aeţiune mai pozi- mic de opt ani pentru explo- ; M ~pre a vedea pitici. Poti să-i < să de ComisÎll de pal/ldism a l..r 

cereare politica arnericantt!1 tiv[l. atarea Europei Centrale, BaI'('ontempli dqla distanţă, dar nu-' Nofilmi/or. Această cură dllm O] 

de izolare complecHL Reflec ~~ eanice şi a unei părti din A- ; I~ai cu ,g~elltate. te poli apropia, de azi câteva zile (5-7) în timp c,lIiri 
Â A sia. Canalul Hhin, J\Icin-Du· I eL MedlCll CRn VOi' să studIeze dinio:u'i!I ce trt'buia să dure7.e t 

tfi nd această stare de spirit I SĂPTA~ N ~ ACEAST ~ 1 . l efectele paludismului asupra pitici-' nlulte luni. Dozele l)reconizalc L 
. • ! apărut lU edli,ura "Drapelul năre de 3000 km. unglmG., 1 1I0D 

zlarel: ~merlcane cer c~ S~a: volumul de "Poezii poporane at' urma să fie terminat in t lor (studiu ce rec amă scoaterea sunt derlÎt 'de 1-1,2 .grame pt, 
tele Umte să nu se mal mar 1, dl'n J'ud. Arad", culese de d ă ,unei picătl1l'~ ,de s~nge dela fiecare r.uvern.1I1 ~rec şi cel al Indiilor~ 

. 1 't d' , trei ani. Ac'elaş ziar cre e c : membru al tnbullll in vrderC'a exa lanol'7.c t'r('omandă acest tmta"* . 
ginească numaI a o ati u 1-" Gheorghe Tolan. Pretul 12 . 1 1 .. l~ până la sfârşltu unn se va ~ m( nului microscopic) trebuie să re 1':l1lici 1"11 ehinini!l pe care-l al" 
ne de f:ritică fată de acordn- i lei. I t .. __ anunta oficial incheerea u- i cu~~ă la tot ~('11I1 de :iretenii~ (l!> mili mtllii ani cu S\lcces, : 

CI·o·-r·a-'u· ·1-Ca-I~Z~I-~;â~~'şi~~v.e8t;;:;'-a~~tj-;~'J~.'-tri 800VO' 1 nei uniuni vamale Între Ce- I I~l retl.5esc 111 cde d,n urma gra-. In ce priveşte profilaxia, CI.! . 

I tie 1igărilol' şi a sării. Astfel s'a . ~D. 
, cotl'lte de Iarna, pantalOnI re· ~ hoslovacia şi Germania. t l'l't fII f t' S]U!)('(\ recomandă O dod dr, 1 

f-orm pe bani gala, ce] mai e f t j D la lfirma IS 
H III ap u oal' e CUl'lOg cu pa- . ' .': ~e ~~VP~ ... ~~ 'lud.ism,ul. e ,mai. rar .. , la p.itiei ('a. l,a. !.,I';1,~'1:' \i1, \01 tllnplll prllOadr. he 

Arad, St ... Eminescu 1. (lângă cimma "CORSO". - r • ceilalti Indlgem tramd In cono1111 lt!"!~Jll\illll. ~ dJ ___ Manifestat .. de simpa- ,. 
•• M ~~ tie pentru Polonl», la ~~ggQ~gg~~Iil~QgQQ~QG~nst 

URANIA 
Telefon: 12 - 32 D~;;~~'i ~:~!~~~~: e~~:a 1"~~~~,~;E;'~P::::;;~:'l:t~::, In forma ţi uni, r,i 

executA ! 
C L O N D A 

fala mOllumenllllui gcneralu/ui po- Set'viciile exterioare ale nd la 1 Aprilie 1939 ~rl .. rcrs~~~ ! 

~ 1011 Bem, unul din şefii arma/ei lI/1 I drumurilor si apelor din mi-, ddaşnl dela alle senllell, '!:"'"!tl 
blănar go/'I.' În rii::ho ill1 de eliberare 18,18-"", 1 1 ~;- ,'1' Il""': ca in bugetul e,l'ercitiuilli vol'/iale RAD llll~ tern UCI <lll 01 pu 1 .ce se i directiei generale a dl'umu"iI".~u 

A. 5: HJ, o impunătoare manifesta/il' ÎII' organizează după prevederile . ~ -! 
BIII. Regina Ma,la 8. (III curtB) C; I ' i S'J p/,('rJudd pasollulul cu C(ll , 

~.q.,q;;."ft;;.'W'A"J."rNMJt.~.#J {auoarea amicitie!' ungaro-polone. 1 nouei legi admillistrati"c, j' fi Încurlra/ acel inspee/oraL ~Ol 
111 fata unei multimi de 200.000 I * :\l doi/ea decret prevede că f ac 

CO RSO persoane, mai mulţi oralori au re-, uiciilc rl'f/ionale ale apelor pi'J\ Si 
levat importanta amicitiei milena-! • IS:rAMBUL. - BUle-\ te ill' ace/aş mil1ister, se reduf_ Cinewatograf de premiere 

Telefon ~O,65 
Garantia Rpecta~olulut hun, - Azi 

Azilul de nOlple 
(Les Bas·Fonds) 

după celebra piesă a lui 
Maxim Gorki cu J ean 
Gabin, LOllÎS Jouvet, 
Suzi Prim, Junle Astor 
şi V, Sokoloff. Singurul 
film premiat in Europa, 
America şi Japonia. Jour
nal Paramountş icompJec
tare colorată, Repr.: orele 

3.5.715 si j:Un 

,tinul medical de Joi ora 20 12 la 10, având şi ele aceleaşI t 
re I1llgaro-polone pentru Europa şi ţ 
au cel'ut, In interesul păcii durabi- asupra stării sănătăţii preşe- I cums~J'ÎfJtii tel'it~riale, şi oC'J 

dintelui Ataturk, spune: /'eşedlllţc ca ŞI tllluturlie adm, 
le, realizarea unei frontiere comu- , 't '1' dm~ Simptomele nervoase au dis' tmtive, pofrrw nouel egl a ' , 
nr. ungaro-polone, 

QQ~ 
părut compleet tl'ative. d 

• Semiciile reqionale ale (1 

• din tinu/urile Marea, Ihm!l/'<; 

A fosttoeh .. lat un acord M. S. Regele a semnat decreiele Jos şi .\furcş, nou Afnf~fl'~ta1t~~:. 
economic Intre Polonia f!lficţfona pâI1d la 1 pn II' ,"' ,1 Cehoslovacia ce l-au fost supuse de d. Mihail personal detasat dela alte scr1 

Ghelmegeanu, ministrul lucrări/oI' urmând ca fn bugetul umor al t 
PRAGA - "Pra- b/' . 1 . "/' 'bl' -1 pu !ce Ş! a comunIcaţI! or, prin nislerului lucrărIlor pu Ice, , 

Cehoslovacia eu privire la ll,men(u/ui de mai s.us, se sporesc 

gere Tageblatt" află că un a- care polrillit prcvederilor ari, 196 ree/ia apelor sit. se prevadă Pet 
cord economic provizoriu a din legeq administrativă şi ari. 45 nulul cu' care vor.fi fncadrate If

p fost incheiat între Polonia şi din legea de prganizare q depar- te şervicii. 

~~ Teschen, Pe baza lui, minele dela 9 la 10 inspectoratele regiona- D. Ing. Ion Mihalache, 
le de drumuri prevăzute de ari. 68 rectorul "eneral al drJll 

şi cuptoarele înalte din acest H I 
din legea de organizare a ministe- lor, a plecat din n01l pe' ilr 

teritoriu vor putea continua rulu,i de lucrdri publice şi comuni- '. dlft l 8 Inspecta drumull e ", r J 
să livreze produsele Jor in cotii, Inspectoratul regional de dru- giune8 Cahul _ Covurltll • 

UizitaU croiloria ~o§lio'ifl Arad 
neimitabiJ In calitate şi pret. . 

• teritoriul cehoslovac. muri nou infiintat va functiona pd- lsmail _ Tecuci - T1lto~ 

t 
t 



I 
}3~ninecă,. 23 Oct. 1938. F rOD t u 1 de Ve» t 3 
-c· ~~-----------------------------------------------------------------------------------------------~~ r 
~nchetele Controlorilor generali (ou1cle de Paris il latul dc(lilfil-

111 zlarls1110r 
::J" ai statului asupra: , P ABIS - Contele I acţiune mai directă şi mal 
l~ese!or foşttl0~ Conducăto~i ai A:dmtQistraţ'il~r. jtlde~eDe ş' de Paris, pretendent la tro- puternică asupra tuturor 

,iunale; Cl~ilrtlor de evaZlune fiscală; admlolstrarn caseI nul Frantei, a intrat in as~ francezilor. Am conştiinţa cA 
/lUt pădurilor statuluf cuns în tară şi a făcut ziari- trebuie să fac auzit glasul 

r + ştilor o declaraţie politică. meu în ţară. Rog fierbinte 
ei,f . 

,tatea Corpului Supel'Îol' dt' depunând raportul său asupl'a con" său asupra constatărilor făcute, Intrevederea contelui de Pa- pe toţi francezii să ascuUe 
Ir91• In cursul lunci Septembdc, statărilor fă{'ute. D, controlor gellcl'al de Stat. ge- ris cu reprezentanţii ziare- acest avertisment pe care ni 
d~ăşurat astrel: D. controlor gencral dl' Stat, dl'. nen.ll (,h, Jorgulcscu, a 'anchctat lor din Paris s'a desfăşurat ci-o socoteală nu-I pătează'·_ 

l 'ţ'ntrolOI' general dc Stat, Ioan ~i~olae, N, Le-on, a t('r~inat CCI'n'- Iwceguldc comise la Primăria ora- într'o modestă' localitate la Subliniind apoi infrânge-
, a terminat ancheta ordo- larde ŞI a (.lepus clivelUtl'le rap.oar.- şului Mihăileni-Dorohoi, de fosta l'ntrarea Untll' mI'c sat dI' n t fii d f rea diplomatică a Franţei, 

agti1 legătură cu neregulile să- e cu I'C cnre a nnc lelal'ca I en" administralie. dt!punâlHI raportul 
, . ă' 1 . \' I . 'f' provincia Vexin. Au fost in- contele de Paris a declarat 
i la Prin)' na oraşu Ul atra- tc.OI' cazun de evaziune lscală, cercetărilor făcute în cauză şi a I de fosta admmistra(ic co- cum şi activităţii COl'pului de Ins- inceput cercetările ordonate în le- vitati reprezentantii ziarelor că Franta trebuie să sufere, 

led, cum şi cercetarea a dire- peetoti Speciali din Ministerul de gătUl'ă cu activitatea gestiunei Efo- de toate opiniile politice din nu numai dictatul germaD 
Jtte, cad interesează gestiu- Finanţ.\ fi'icllnd propuneri în legă- !'iei Spitalelor Civile din Bucureşti. Franţa, in afară de organul care este o umilire fără pre

~titutuluj Demografie al Ho- tură cu cele constatate. D. controlor general de Stat. gc- comunist L'I-Iumanite. Dea- cedent În istoria noastră, ci 
l depnnând cuvcllitp!e !'apoar Impreună cu d. controlor general Ilcral Sabin Banciu, a cercetat semeni n'a asistat la intreve ea vede slăblndu~i şi pozilii~ 
lontl'olat indeaproape, modul dr. 1. Teodorescu. a continuat zi!- 1 (nludele şi rcaua administratie, ce . I 

~ f1t desfăşoară înaintea instan- nic cercetările asupra modului de! se pun in sarcina conducătorilor derc, reprezentantul Zlaru- e sale strategice. "Vă spun 
~~I,.uc~ăt~rcşti .~)roce:;('levÎu ~ari adn~injstrate. a Casci P~dul'ilo1' Sta-I ~:(lJll!Jos('s.or;~lelor dc păduri din lui L'Action Fl'alll;~ise, sin- totuşi că guvernul nu putea 
llil.:tJplml\1 foştll conelucaton ::11 tulUl, dC'punand un prJm raport., SC(lIlm din Jud. Ciue, înainHlnd 1'<1- gurul organ regalist din s'o scoată altfel la capăt. 
, tfior administra\H judc\l'll(' şi D. ('ontl'olor general de Stat, Ellg, 1 portul săli asupra constatăriloJ' fă-1 Franţa, rare s'a abţinut din Blufful unei rezistenţe în si· 
I d.fle. :lurdza. a ră;nt ctlyellitl'lc, c~rc.c1ăl'Î : !'lilC; cum şi asupra propunerilor I proprie voinţă, tuaţia noastră materială ar 

pntl'olo1' general de Stat ge- lfl comuna \ alra MoldoYl\el, JlI~e. II de, .In.~replare a acestor stări de Ziarh;.tii fuseseră convo- fi fost tot atât de criminal 
ilc divizie N, Mihililesctl, <\ tul Cfunpu(ung, în legătură cu I e- I It.CI 1lI1 şi a inceput ccrcctăI'i(,' 01'- .•. • î . ,. ca şi războiul insuşi". Decla~ 
1. ,"t te' H •. l ' 1" l' 'd· 1 . I rutI m ajun prlll ngl'lJll'ca 'Oir UC IVI a l'a asel ,,,UllCLl (' mna\13 unor oCUllon (m acea co i ollate m cgătul'ă Cll acl!Yltalea şi: , ~ v 

1 in rare ~('op a inspectat di- 1 mună. împotriva fo~tei administra-! ~t'sliunca Eforiei Srt. Spit'idon din! reprezentantulUi din Paris a rand ca nu înţelege să caute 
aşezămintc ale acelei rase, 1 tii comunale, înaint:înd rapOI,tul Inşi. fostei familii domnitoare răspunderile uacestei decă-

f '1· , ă î deri" contele de Paris a con-
I ~~MM)eM6eeee~eeee68~e8Mf'leeM~ rancezc Ş1 I sa spus C n 
I absenţa cOlltelui de Paris, că tinuat: "Germania şi-a des-

şilmânia UO-&j pOila" (ăI(a (Ul1ân"ul ruia legea din 1887 îi interzi- chis căile spre răsărit, spre 
, U il "U u , U I ce şeum'ca în Franta, o decla Marea Neagră, spre grâu şi 

n l după vl:lto dlui Dec:k ratie le va fi citită de către spre petrol. Alianta rusă es~ 1. " ". .'. t d P ,'. D' . te făcută inoperantă fără a. 
<Aliarul TImpul" de azi I de revendicat dela nUD-eUl ŞI Care ar fi avantagiile ce i se ron esa e alIS. easemem... . A ~ rCl$" , , ' .' '. t '1 1 1 fi slUJIt. Cele mal lndrazne-
'Taşcă rezumă în trei chiar de i s'ar oferi nu pri- pun înainte Avantagiile nu s a spus zlall:;; 1 or OCU •• • tii '" • d " ,.. 1e VISUri ale pangermanIs-

JOI principiile de bază a- meşte sub nici un motiv n~_c1 sunt de moment Cinstea în I un C-l '\ a prImI contesa spre ~ . 
,-!"" . • .,'. ,', 1 mului sunt denaşIle. Eram 
tliticei noastre externe o părticică din pământul al~ îndeplinirea angajam~nteloI i a ~'\ lta ca sotIa pl etendent~- -

e .ina ultimelor eveni- tora. Noi n'avem interesul I şi lealHntaa sunt sprijin pen dU.l la tr?nul f~'ancez S,ă :18 dii. T _ za~~_. 
'Ia,.: să ne împestri\ăm cu ele-! tru tQtdeauna. s.tll1,gher~tă P1'111 . at,pn~lUmle Ranle SI EleCle 
a 'omânia nu are a se te- mente străine. Jl1l11tantllor r('galI~tl dm Pa- • • 
:fţe ~ci o revendicar~ te- ~. România se sprijin~ In Articoh!l <Il' foml elin zia- ris cal:i ar f~ ~e.nit să o salu- Bonuri de ImpOzite 

pla. Ea e constituita pe pnmul loc pe dreptate ŞI pe rul "Umversul" sub titlul te dacă ar fI ŞtIUţ locul tntâl l
l . • . I ' ., nirii 1 pentru plata lmpozl-

hir.di. etnice şi aşezate in- lealitate. Forţa serveşte Ro- "pupă Vlzltţt ltu Beck" se 0-' ,. 1 tului şi pamântului for-
i 

• ,.,~ > • " 'bl r f In locul conteSel de ParIs t tA' r,lrul gramţelor istorice, mânie! numai pentru a-şi a~ (.up~ cu acelaş1 v ~lO ema, .~ r ' . a ,pentru slgurare 
It . ,. v • v ArtIcolul enumăra mterese- Şl a facut aparitIa însă in- SOCială la 

m" oncare ar fi crdellul para drepturile şi a face sa I I' ", . c . j susi prinţul Henri conte dc 
. • e tOmalllel ŞI .ehoslovacl-. ~ .. ., 'B & I d h -d 

,r,lIinlor - ea nu poate fi triumfe dr~ptatea: De ace~a" ei, în special din punct de I Pal.'is, c:~,e. de~i Opl'~~ de !ege: anca o sem I 1 
c tA. . . n~ ~i este 1U9ă~Ult unei lar~ I vedere economic pentru a a ţlllUt, :să la co~~ta( t ~l~ec:' A RAD, 

.oman1a nu are Dlmlc sa~şI calce angajamentele on ; păstra frontiere comune, cu repl ezentan tu preseI ŞI sa 
~~ citeasră el însuşi declaraţia, 

~M'Jee~&Meeeeoe~~ Z· . ," f d' i 
a, lar1ş.tll au ost a UŞI n sa- socotiU că ne respectăm cu 

3
1;1. allil (oufro prOfO(ilrilor ncrmanc ~~b~{~d~o~~~s:u~~t'~~i:~~~i- gândul şi semnătura şi Ulai 

Str, Eminescu No. 4 

le mult încă, în spiritul deoât 
C~k v v • •• regalişti din Paris. Nici ace· ~ . . 
1 r·DRA.. Se anunta ca Sll 2a d·lul Hitler: "Totdeauna ferită omenirii suferInde.· t" t ~ In htera lor. Am pierdut a· 
r lAI H .. t l d t t . A • ş.la nu cunoşteau nsa exact t ~ t' I ~IJ 

r: r- oare, mlBlS ru e ga a pen ru pace ŞI J,n once Trecând la chestiunea ser- 1 1 ~". A ces renume In r o una. 
',e a rostit Miercuri sea clipă gata a ne apăra". viclului nalional, Sir Hoare iocuă întalmrI1. Intrand în I Contele de Paris a subliniat 
k d" 1 CI t S· H ,. • ne perea unde se aflau adu . ~ F ţ . t ~ lscurs a . ans on ca lr oare s a ndlcat a- a spus că este suficient să, '.' apoI ca ran a nu~şI poa e 

iXInstituie un răspuns la poi contra .criticelora duse d- se organizeze o mare comu. naţI repl'ezent~ntl~ preseI, I găsi mântuirea, decât in ea· 
irsul +" t d dl H·tl 1· Ch b l' contele de ParIs s a scuzat A V. i v "' d" 1 r tInU e • 1 er UI am er atn. Este con- nitate industrială care să se d f v • v Iinsaşi Ş ca mCI o tp oma-
~arbliicken la 9 Octom- ,.ins că cu mai multă răbda- poată proteja prin propriile e ~ptnl ca a trebUIt. sa re· i ţie şi nici o combinaţe, cât 
f v v • d' . . curga la un subterfugIU care I de lOd IV n . poat h v 

~ re, masura ŞI o ISpozlţle I ei mijloace contra unei lovi- - I ea a, U-I e c eza· 
,~~~ spus că e convins de CQnstantă Ile-a se inţelege, turi fatale care-ar putea să~i era. totuşi necesar pentru a: şui securitatea. Ceeace tre~ 
Jltatea promisiunilor de puncte1l' de vedere german fie adusă printr'un atac ae- fi sigur că va putea reuni I buie este să se refacă Fran
!1.,ia1e d~lui Hitler, dar te~ t şi britanic va fi posibil să se rian. In acest caz, Anglia pe toţi ziari:;;tii în jurul său.l ţa". Nu':ai noi putem. juca 
:rJu~se că Un eventual I ajungă la Q reconciliere euro poate privi viitorul cu cerU- Foarte mişrat el a adăugat:! acest rol şi împreună cu 
~or al lui Hitler DU ar! peană şi să se creeze un cO· tudinea că nici odată nu va Fără umbra unei şovăiri,! toţi francezii să refacem 

H a~eiaşl părere cu fiih~ i milet al naţiunilor prin care fi învinsă. Sll nt sigur că nu veţi spune II Franta. Cu noi nu vor fI ni-
;~e adoptă. devi- o pace stabilă va putea fi e- Guvernul va anunta în nimic care să poată trăda lci inving ători, nici învinşi, 
~ prezenţa mea în Franta. lna nici asupritori, ~ici asupri« .. 

şi i 'curând măsurile socotite ca f 

.",f Sinrruru) izvor de aprovizioDare cu amell'o- inte de a vă fi înapoiat în să Franta so vede constrânsi , " ~ necesare în vederea - ! 
mJ policandrele MA ruz, la preturi de lile voastre de redacţie, cu l' să aleagă intre decădere .... rări! sistemului de apărare 9A 
m~ fabrică, in luna OllOmyrle II. (. câtva timp inainte de ora 15, . dictatura unui partid". ID 

1 
pasivă. ., , A 1 

eu voiu f1 revc11lt pe Păman-

1 
concluzie contele a de. clarat: ... 

gratis 
la r i e cal' e policandru becuri 
"TUNGSRAM". Ne ingrijim de mon
tarea gratuită 8 policandrelor. Vin· 
delll pe credit d~ 6 luni la preţuri 

d~ baQi gatl1. 

Albert Szabi 

~ •• a4iJ800 •• ~ 1 1 1 . S tu exi u Ul meu. unt COD- Pledez :pumai cauza Fl'antef 
In ultimile convorbiri vins că nu veţi trăda in cre- şi UQ. mă gândesc «eeât la la 

miniştrii unguri ,1 cehi s'ar derea mea in probitatea voa- I ra mea. Dacă prin Imposibil 
fi pus de acord asupra deU- stră profesională.. Cu glas ho l ar răsări astăzi o echipă ea
mitării Irontierelor după tărtt a. dat apoi cetire decla- re să lucreze penţru a red!l 
principiul demografic, luân- raţiei sale politice. • ţări( securitatea In onoarea 
du-se ea bază actualele Iron "Aşi n putut să vă trans- şi pro~J'erltatea şi dreptatea 

I Uen llDguistice, Introducân- mit declaratia mea pe cale' fărij. a se desfiinţa libertălile 
I du~se anumite corective pen normală - a spus el. - Am ia numele m.isticel totalitare 

I 
tru motive de ordin acono- preferat fnsă să aleg o eale această eehipă ar binemerl-

I mic. Este deci foarte proba- exceplională .. Ve1iinţelege ta dela patrie. Inima şi eOD

I bit că noua delimitare să ai- insemnătatea acestui gest ştiinţa mea mi-au dictat a
!~ltlre miU!illln de s11(Jilrle 51 por(eJoDorl 'bă la bază planul prezentat excepţional şi dece am voi. ceilSt~. De aCUllllnaillte fraD 
D lr II la Komarno de delegaţia slo să v-o citeso . eu Insumi, pe cezU şl eondllcijtori( lQl' f!lă~şl 
ni il . T(Jelon 12 39 'Vacă şi care dă ungurilor pijmâ~hd patriei mele. Am la răspunderea, iar Dumne-
o_~~~i578' km. pătraţi, teritoriu făcut-o ca să poată avea olzeu să mântuiască Franla","" 

t 
t 

.1 
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PENTRU TARĂ ŞI REGE 
; 

Inalt om.agiu Marelui Străje 
Ma;estatea Sa Regele Carol Il, exemplul virtuliilor stră;ereş1i 

de Teom Gh Sidorovici Comandantul "Străjii Ţării" ' I 
13 Septembrie 19:),1, M. S. RcgeJe I Au eobonH umbrele scrii trimise ~ SfSC loca/III, înşirându-se rn iI/nil] va putea m:tngăia cu privi,rea-I se-] anlt atunci deosebita ci~lS!f 

La Brcaza, in dimineata zilei de I de haurile muntilor, au început şi pcwiliOllll/ui national. nină, imensul rlimp al flOrilor stră-1 mească odată cu medaha • 
Carol Il inspectează prima scrie dc stelele să clipească pe cer, /II_ S, Rcg!'/c coboară zum/Jilor cu ! jerqti. I nwradereascl!. strângere dl! 
comandanti străjeri, spre Q verifi- M_ S .. Regt'le mai, ~."ea de, văzu~ intotdeauna şi primeşte /,apo/,tul! Şi-atunci, Înfnll1l;lI1d riscurile boa ! a simţit că mâna energică _ 
ca aplicarea practică Q noului }l1"0- ceremomalul coborarll pa"lJlOnuIUl -.'.. d 

,,' I Conwndantei. 11el a 1mbrăl'at Uniforma de ~fa]'(' runulUl, ar ea. _ 
gram străjeresc. Din tot judetul n.,tlOna - s~' . 1 . dAI S~ 

N t ~ 't~ . , !'!rJUl"" s~ porneşte 111 al' tare a- traJcr Şl a ătUrl e ugustu au Timp de cinci (;re M S ~ IJrahova s'au ales 60 de învătători u vom pu ea sa UI am Il lin etlJ v ~ <, " 'f 

şi invă\ătoal'e, precum şi 15U copii, din cei ce am avut noro('ul să fim I IlII'u;n\lind intr.:ruperea pro/;;I'amu-! Fil~, :\făria. Sa Marele Vocv?d ~,{j- având alături pe Măria Sai l 
cu cari l'xperimentează mt'toda e- d~ fată, .clipcle . ac'.'iea de "p.:'îtr~n-IIUi I h~l, n SOSit pe neaşteptate In ca-I V0evod Mihai a stat la Inalt! P 
dl1calieî noui. zatoare ŞI zgudllltoare emoţIe, cancI '"~'""t?' t bă SI pltală. dând tuturora un exemplu" 

Sunt prezen1i toţi membrii COll- sub ',ul.mna palidă a lunII ŞI c;~nde- Poate că niciodată străjl'r!i n'au I se poate mai strălucit, de 
. . .' . - • a stanJcneş e .... In rea 1 !-

1 I d I d I ă ,r. Yl~rall\}j siliului superior de îndrumare, iar a mI Iar C 01' e stc e, se s varşC:l - '. fI - b' . tă 
1 ~ ~ . ă l ă -- î "." ă ă fericite co- Slnlllt III Sll ('te o IU Ire mal ne r ţin ce trehuia tncrustată in In intâmpinarea SU\'l~ranului a eşit a a( el/arata tall1 a ego tUrii ntre -nU. fiU, r spunser , ~ ~ 

ir.tl-eg poponll din imprejurimi. E zi Hl'ge, ropil si popor, făcâltd să I'ă- mandantele. mUrJta, fala de Ilustrul Lor Coman oricărui romandant. 
de !;ăl'bătoare, zi cu adevărat isto- sune până departe peste neguri le Şi a stat astfel Marele Străjer, dant Suprem, ca in ziua dind I-au Atunci când 1 s'a proPus'M-
rkă în evoluţia mişcării străjercşti. de codri refrenul cântării sfinte: i ţ't d M S Re"ala~ ;rărit făptura luminată de aCI'laş carta ceremoniei pentru ai Clire era nso 1 e , . ." .. . 
Marele Străj'er vcnea să constate Cli nOI' este Dun1nezell 1 zârnl)"t 'n ~ala TrOI1UII!' tiI f"la ce L 

pl'lsonal, rodul celor dintâi aplica- ,.Intelegeti neamuri si vă pl('ca!i I -00 f t ă t 11 
,. . , -- Principele de Hohenzollern, Urmă-\' _ ~ 1 ~< , 1 '," - ta durata, Majestatea Sa n'll G' 

. d ' ~ '1 d amblu cerce 01':> amoane s r ]<'reş I pe cllre 1 ă" ă f' 
ţwni străjereşti. "Căci, cu noi este Dumnezeu! rm mlşca!'1 e e ans, • - - n str JerJe <; se 3 ne 

• ' . 1 ' d' I avea ~ă le distribue personal co- , . 
Primirea făcută de popor, care t;md prin norolU ce ajungea 111- • ., _ • I in deplină conştiinciozilatc ~cpr, 

nu precupeţea uralele, entuziasmul Infruntând Orgla n~turii c010 de apărătoarea pantofuJui, Ioa I mandanţllor străJerI, rostmd ObOSI-. ,. \ă S4 
. . - , , " , t f 1" • t. v .. llIal aşa vor Izbândl, au fos~tt -' ŞI f:istul ofiCial al ZIleI, precum ŞI Centrul de formare a comandan- t~> lucrările gospodăreşti în grădi- oarea ormu d ::t lnmanarIl. I '... an 

arşita de soare dintr'un câmp des- 1"/01' slnlj'ere dela Predeal func- d 1 d 'b '1 1\1 După distribuirea fanioanelor a I pe carI straJensmul lrebu t:m . " - .. na e egume un e CUi un e - r 
coperI!, ar fI fost elemente holăI"i- I tinna de un an, clÎnd JI_ S, Regele IA' i 3ni- \,{'nit râncIul (]ccoratiilor şi eine a \ le sape in frontispiciul alta' eeu 
t(lare ca Inalta vizită să se limiteze • 1şi anuntase Ina/la-I uizită. erau, m ogra~da, de păsăn ~ , . luat 
doar la o treccre tn revistă şi lin .f '. d f 'i "1 Vi ,maIc, in alcatUirea întregeI VIeti M · d. In 

.nll e pro esoare ŞI mWll oare I unca SI cre In'a d ~fat, cu" .conducălorii abia înfirip~tci se !ormasel'ă aici În spiritul cel: gospodăre:şti, unde Comandanta des ' , (\11 

InstltU\JI,;. da~ ~. S. Regele ~t'IlI:~~: nou al vremiI, care cere dela. o ! fi!şura o deosebită enr,rgie şi price De n tr u Ta ra s.- Re ~ ! nI! numm pentlll a da o stralUCll t "Mamă şi educa/oare" efort de rn-I per;:.. P . 
simbolică străjcrismllllli, nu nUlllai ,~ , ~e s 

. dreplare a orIcăror scaderi sufle- Deşi ploaia de care nu se mai ~ doua zi străjerii Ţării L-au speetul penlru disciplinek I 
pentru a răspunde unei p!'otocola- tt'şti. . <'. .. !'.. f~ a 
re invitatii, ci cu hotărîrea de a putea nimeni apăra, biciuia fata putut asculta larăşl ŞI L-au putut S\lllt tot atatea pietre scul1ţldat 

Incă din zorii zil.!! când se pre- t \1' 
adânci ,problc.m,a, de a găsi ferma tlltlll"Ora, totuşi programul s'a des arlama din toată puterea fiinţei I Coroana cc-[ împodobeşte~, j giitea J[ajcs/ă/ii Sale o prrmlre 
cea mal potriVItă pentru a o inca- t ăl '{" .. t I"t' d iăşurat o zi intreagă. fără să j se lor. Ce conştiintă de Rom:în. al d î t ' . d' s r !lCI II, nourll ros ogo 1 Iepe . in I 

ra n r un sistem e IIlteres na- crestele B[lcegilor începură să cear- reducli ceva din cuprins. Cu un astfel de Comandant Su- rat, ar putea rămâne ami ,: I' 
ţlonal, care să asigure des\'oltarea I g 

pe teren constructi\', a tinerelor ge- "nă o ploaie mărunld şi plic,tisiloa- Tân:iu dupa ce maşina Regală plt'm nu mai poate fi pentru ni- I lHÎa Inalt('lor e:":'t"'mplc dt 'ui( 
nt'raţii. re, care avea să dureze :wa in- se pierduse in negUl'a văii, glasul meni ur secret, măreţia la ('Hre I ţiI' Regală? f {.a 

Ireagă. . d'l I t 
Conducătorii primului curs, pen- un ~l coman an te venea să 1 ustre- s'a ajuns În mi~carea străjen'ască. I Iată decc turburăloanlc "-oii 

I ' . . Toti erau cOll"inşi că pe o aseme-"' 1" tru a nu pre ungI o VIZită şi aşa . , v ~ le nOIanul de impresii şi semnifi- Am evocat doar câteva din mo-, c{~ trăim 1'iI' găseşte ca a ~ţll, r. 
destul de obositoare, comprimaseră llea [)J':me Inalta, !JIzlia regaln se caţia zilei: I 'ld' I '1' 1 't ă • f -.( ... a1 

programul demonstraţiuniIor, astfel !la ama~a, aş,teptn~d!l-~e. pentru a- mente e pi Ult031-e a e ZI el cal'c gram. gata S 111 runtc ŞlftSI~ 
ca în două ore toiul să se poată j ('(-esta din nunul In mlnul anunllll - Stii, abia acum ni-am dat sea- a precedat adâncirea mişcării stră- me toat(' valurile ce ne·ar· ;,ul 
tnmina. telefonic. ma cii ploaia s'a pătruns până Ia j('reşti. dui exi~I(,Illa şi iară dl'CC i m 

M. S. Hegele insă, cere programul Comandan/r/e, nespus de triste, pirle-. In\cbml 101' simbolic nu poate jerii ÎmpăI·tăşiţi cu "iată d: u, I 

ir.lreg, 'Şi lrece la verificarea pe te- a~t~pta~ fn sala cea mare C~I pri- Marele Străjer nu se abate nici- scăpa nimănui şi mai eu sl~alllă vi,lta Marelui Slrăjel" prol:klria 
reI:. a tuturor punctelor stabilite. vlnl~ I,ndrepiote ,:u o ruga .~pre lOdată dela Inaltele-I hotărâri, A- r.fouă Străjerilor Ţării. . h gătod ai dragostei şi r.-f<'r~ 

Gei 60 de învăi ători şi-au tmPăr-1 fllă/tlmlle p/umburll. ceastă tă . . t d 1 icte 
• A • _ .1 .• ~'" ' '. rle precum ŞI pu erea e Inaltele virtuti cu care L-au in-:. pilde ee zi de zi ne-a dOI 

tit 111 CUibUri mICII straJ('rI fermall Veodală IImştea apăsa/oare a: a Înfrunta o . e t',' . , - f, . '. nut 
aici, executând fiecare parl('Q ee i' mW Râşneavei este sfâşiotă de su-!.. rIC pro n mele a. na- 1 z('~lrat ursltoarde în noaptea de 161 (~t'm Zid de suflele ŞI vre".) ( 
se rezerva se. I netul goarnei ce vestea sosirea Inal j turu, a~e o" insemnătate, cO"ârşltoa-j Oetomvrie 1893 când I-au urzit dl'-' jl'rul Inaltului Cetitor de l,u, 

Suveranul trece la fiecare grup, I tdu! Oaspete. . [re prm exemplul dm care se 1 stinul, s'au revărsat ca o ploaie de! uă ~i-I ridicăm altar de ~on\, 
ob~earvă, lămureşte, sfătllc~te, Îne\l- Sutele de comandante fn/r'un ~llIpărtăşesc milioanele străjerilor II aur peste câ~pul Romaniei illtre- mărire, prin neprecupeţitJ~prl 
raJează. Stă de vOI'bă cu coman-

I 
ilireş de neslllpânilă bucurie pără- ŞI comandanţilor noştri. gite pe ogorul ridicării Neaml'P, S. 

d~,n~ii să le afle gfllldurile, stă de . ' . '. v • fe ,T. 
vorbă CU micii străjeri spre a putea D · f· d M I 51- · Tăna caracteruhll, bunatatea ŞI mflllesc. . tul , 
conslata reflexul psihologic al cursu eşI SU erln areBe aler' duioşia, sentimentul obiectiv al dre! Să trăiască mul!i ani cdu, ~ 
lui. Pe fată Ii înfloreşte un z<Îm- este gala la da'or.-e ptătii, iubirea neţărmurită fată de t(', Mflje~tatea Sa Regele ljar : 
bet de ad,'Incă mulţumire sufletea- 'popor, dragostea pentru copil, re-I II-lE'a Marele Străjer al ŢJe a 

scă. Se simte din ce in ce mai prins Strălucila personalitate a Celui înh ânt de nenumăr,lte ori primej _ ~~~Ola 
În mrejele programului iar soarele v vI, '. anu, 
par'că nu mai arde c; in primele ah's de Dumnezeu sa ne che1~aşueas I dIa ~grav~rll unei suferinţe fizice, COID!tnd!Jnlwl-1 ~ Le"r"un e"1 rle S'r~Ierl "r,lona 
ore, el luminează numai. cii izhânda Neamului şi intaetatea ul'lllandll-şl programul în care Inal IJ "_ - Y U Il It bum 

Au uitat parcă toli de oboseală. ill!re celelalte popoare, s'a mani-I tr.,-I prezenţă aducea puterea exem (Urmare) I hin la stolul şcoala primar~Cuş. 
Dealungul cordoanelor de gardă ff'l'tat în forme c"ari înseamnă tot plului. , D. Dtrie la stolul şcoala pri- Arad, Tămaşiu Aurelia la te, 
pt:·porul a stat neclintit ca şi cum alâtea lumini călăuzitoare si exem In pl'eajma lui 8 Iunie H137 a gd ! mară Păuliş-Baratca. Serban Ni- şcoala primară no. 20 Ara; anl 

a~'r' ti Yr[~t s~ gdhiCesască, ori. sbă, ve- pIc vii pentru românism, iar" dcpă pă Il lintuise câteva săptăm~lli pc: colae la ~lolul şcoala primară M~l- poanăcă Ni
1
C

5
0l

A
ae Ida s~~llll Ş('tt 

CI Ice fi atun e uveran IZ andn "1 ,.. h' . . i ' . , "' ," I'{'~el, Şlc1m'an Elena la centurI a I maI- no. , ra, 1 aranu. 
mişcării străjereşti. Ştr1 e v1clu o lşnUlte ŞI nf.-untarea p.ltul de suferlll\ă la SlIlala. şco:1la primară ŞdlÎn, Şic10van G. î s{hiv la stolul şcoala prb 

Inalţii . sfetnici .în f,r~nte .. cu I.P.S: alât~~ primejdii, va qeveni legendă I ~ărhător'~ea cea. m~re a tineretu-I Nic~lae :3 stolul scoala pl'imarli' ct'ava, Terniee~nll AI;),,:[II 
Sa Patrrarhul ŞI nUnJştru, furatI în vIItor. lUi Il cuprlIlsesc Intr un început <1r I CUVIIl, Slrca Cornrl la stolul scoa-I slolul şcoala pnmară (,hw1 
d~ ~rai.~ nouă ~ un?i mistici rO~<Î- Biograful istoric al M. S. Rrge- convalescenţă,' care impunea inca! la primară .no. 19. Arad" Sl:1~\1 G. f m~dan, Octavian la ce.ntur:~. Ll 
mşh, pareau ca adancesc în mlllte lui Carol II-lea va avea dc siste- un repaos de reconfortarea tru- I Coslea la stolul şcoala prrmara Co- 1 pllmal ă Măderat, lJngu,,",lll~ 
o admiratie şi o divinizare, ',nop, Stănescu D. Dtric la stolul 101; la stolul şcoala prirm,atJ nwtizat un material vast, din care' pească" I 

Dintr'o InaltJl. intuitie a OC<Îrmui· . şcoala primară Dezna, Stăvaru T, Arad, Vârtaciu Ioan la sl(tfa 
t(".1"ului destinelor naţionale, ră~ări- să poată răsări In toate domeniile Temparatura revenea zilnic Jar. Hnralambie la stolul şcoala prima-!Ia primară no. 3 Pecica. \ ~ 
se acea<;tă şcoală făl'ă ziduri reci, "ietii ~cel spirit eroic, prin Care medicii hotărâseră respectarea şi 1 ră Nadaş, Stoian Iosif la slolul I Dimi!rie la stolul şcoala ,t /'~ 
f~~":î . catcd:ă, ~~te şi catalog" f,ără vremurile se pleacă in faţa omului continuarea convalescenţei spre a I şeo~la pri~al'ă VăI'ădia de Mure~.1 Ravine, Yidican N, IO!' ;1( r: 
banCI de lmobrhzare a s\'âcllInlor şj al cărui isvor de energic crea- I s~ evita complicaţii. StOlan Marm la stolul şcoala prr- 1 şcoala prImară Bereclllu, ,li 
primei copilării, dar şi fi'inl de a- D S I mară MlidriITeşti, Subescu P. Aurel,Dimitrie la- stolul şcoala aJe t()~_re a fost Majestatea Sa" ar uveranu nu putea" 1 
cpsl('(/, nu mai putin o şcoală_ conce- la stolul şcoala primara Panatul I Miniş, Voinea C, Angel~ lVrI 

O şcoală vie, a şcoală a caracte- Orice om are dreptul sli-!ti armo pe ca prin sărbătoarea Ce-I este INou, Suciu Gheorghe la stolul şeoa_\şroala primară Luncşioan i Esj 

nllui~ a deprindcl'Îlor cari s~. 1n- nixcze munca duplt starea s1'ln3t3-1 a~M. de. scumpă .să rămână inchis Ila primară no, 10. Arad, Tam~s Sa~ ! T. Dimitrie la _stolul ŞCOll 1J t~; 
c('~~pa dela educator, a cuccnrrlor tii fizice, îl'. mlerlOrul unel camere. Desluşa IN Eva la cenhma scoala prImara Sdeuş, ! ,.. 

pc teren practic şi spiritual, a far- MArele StraJ' el' al Ţării in dra- din tăIăuzirea inimilor româneşti Chişindia, Sârbu 1. Petru la cen1u-! T bl l 'd d}E
11j 

• ... • • .. <t, 'l' 1 . ă B h' S~b~ 11 a ou nu cuprm e ,1 .sl m{'CIIIUl vle111 COpl Jare~tI a prpga- ., . . d d riS şcoa a prImar erec IU, • li au , , L 
. " . . 'f ' /tostea ŞI vomta nestrămufată de II acea nestăvlhtă ragoste e a-L f"' L' 1 t' I . d-nele comandantele dela Il! el tlrll temeinICe pentru ormarea U- _ ,.... u. aVlana a cen una şcoa a pn- 1 ~ , 
n~i spirit de jertfă înch~nat Ţării da vieţii naţionale un rîtm 11011 '~dea ŞI ~lmţl in m1Jlocul lor, acea l nl:lră Conop, ~ănd~tiu. ~. Mihai ~ la ~e fet~, cari apartin kg ~~1~ 
ŞI Regelui, care o reprezlllfă_ , şi structurlt cu substrat eroic, a t< mere ca poate", anul acesta nu stolul şcoala pnmara Clclr, Sătma- 1 Jcre dm Arad. lIes . 

.. -------------------------------------------------~n6n, 
~ 
! 
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