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Organ de afirmare rODlânească 
Inscris sub Nr .. 13/1938 Trib; Arad ............................. ~ ...................... ~ .......................... ... 

ABONAM ENTE: 
- Lei 200.- Sprjjin - - - Lei 600.-

150.- Banci, industrii, inst. 
art. ei blice 1000.-

APARE SUB CONDUCEREA 
U~Ul COMITET 

RedactII şI JldtnlnJlJirulll z 
IIR.1lD, Slr_ P_ RlJSlJ Nr. 3 

71mfşoara. Oradea 

-mpinănd nouel organizil~ie U OU'" I g u V e r n 
iică: ;,Pa,jÎdul lWafiunii" • - . ni.. I G · . I 

:·:;;;~~;:i,,;.:?;, ~;t,,~"~~:~ ':t:o~:·~r::n;~:~:~~ă~o:,itfc:"r;: d. Ing I ner O n I gur u 
regim constitulional, M S.' tionale I . , ,.. . 

e fI ru e e acor cu ce e Ce S au ara Q, • ,t. holăreşt incă O m Vsu ,; d I D . d I l' VI t BUCUREŞTI. Prla comu- eu lormareli Iu,ului guvern. lANU, DtlwsUu secretar de 
pentru destlvârfirea ac- potrivindu-Şi gdndurile Sale btwe i wcatul Nr. 38 dl. Mareşal al 3) La braM 13.30 M. S. Rege. stat la depattamentul inz ... • 

orânduiri po-litice. '1" la dorinţa pe care a exprimat-o' Curţii Regale face cunoscut: 'le a primit in audienţă o de-: trăril armateI. 
'. de, conduccrep. "Fron- natiunea fntreagă prin reprczen-I Az!, ta , Iulie: 1) La orele . . I D; V.ASILB S'l'OICA, mini· 
· Renaşterii. Nationale" să bine lantii săi fireşti, alături sufleteşte 9 dimineaţa M. S. Reg~l~ Il ~~gatle ip. ~ru~te cu d~Jlii $bu plenip9tent!a~ lubsecr .. 

a examrna dacă nu este ne I de tarif şi exponent al aspiroţiuni- I ri ·t d 'si 1 I Constallpn 1. C. Brătianu şi; tar de s'at la mm .. steru1 pro-
t . 1" i . S . . p mI emI a guvernu u , . nd' 'tia' I ca aces orgalllsm po 1iIC, n-tlor el, uveranul ,51-0 exercitat ŞI ,. v v Illlh.J M . 4) L I 15 paga el na na e. 

pentru a realiza împelrld- I fn aceasld fmprejurare, cu addncă i d-lul Gheorghe Tatare~e~. 2) : ,aJUu. a Gre e I D. arhitect 1. B. Enescb. 
tutror sufletelor 1nlr'0 cre- II fnlelegere:, a vremurilor, fn spirit I La orele 10 M. S. a fnsarclttat ,noul guvern GIGURTU a de- subsecretar de stat la mittis
cQmunel, s4 se transforme, organizatar, Inalta Functiune Re- ! pe dl ing.lner ION GIGURTU: pui Jurăihlnhtl de credintă. 1

1 
ter. ul de finanţe. 

implinirea fntocmai a po- I gală. D. DUMITRU V. TONI, sub 
· Constituţiei, fn.tr'un partid I Te:rtele ~e~ale r.rivind clit.oria de D E C' R E T .. LEG' E secretar de stat la departa-
de caracler tolalltar, in sco- partid politic, Unic şi totaiilar, au ' - . ,... j meatul educatlef naţionale. 

ca reahzdnd subordonarea de-! fost elaborate. " 1. ~ 
, a intereselor individuale I Ţara fşi strdnge rândurile in ju- ,Carol II pnn graţia !u~ !lum I AI'l. I~D. Ingi.ner Ion . Gi- D. Gen. ,de Brigada ACHI-
:«Ia celor coleclive, iId poală mi Conducdlorului Suprem. I::z.e: Reg-: a! ~om!lDlvel v la 'gurtu este aumIt preşedmte I LE DICIULESCU, subsecre
I un rol ~,e~.liv Şi. htJtărfto~, fn ~ Unitatea sulletească a neamultli te.ţl e faţa ~1 vu!on sanata- i al consiliului nostru de rid- I tar da stat la departamentul 

vletu .publlce. a tă~II. , 'seeă/eşlt.,... .! Văzând demisia infăţişată I Plhuştri ti ilUiărcinat cu lor- I aerului ,1 marinel. 
pentruca umtatea ŞI contmul-1 In Jata gllJllor de muncel ŞI de! de guvernul nostru pe baza marea noului guvern. I D. ilr. 1. SIMIONESCU, 
de acliune să fie deplin asi- I c~('atle p.e care ni .Ie mdicd porun~ i Art. 46 din Constit~tiune I D t 1_ B • 1 1 1· subsecretar de stat la dep ar-

era lire$c ca M. S Regele, ClIc destinului national, suntem o: Am Decretat CI' De-reta~ 'm' a... ucureşti a' u le t t 1 dt' '1 • 1 . . .. " . '" i .: .,. ., • 1940 amen u oer Iri or SOCla e. 
'Statulm, Şeful puterii eXI!- smguriJ vomtu, ncordald ŞI devo- Art t A t V d . i· I 
!'t şi felul oştirii, si! lie rllgat I fald plină la jert/fi. 'te pri'mi'tă ~:a~ :1. emIs e es- I C4ROL R. D. PETRE LOGADI, snb-
~mt"o!a8că a asuma noua sar- j (Continuar') In pa,. II-a) i ,. I secretar de stat la departa-

. . . , • : mentul internelor. 

IubllesăselRJdm 41 listA ~OtJUlI (jIlVIRN lşue~:~!~~~I~I.~~~!:'! 
't't'" d M' . f d·'· " U, Carol II prin graţia lui num', stat la depilt1âmelltul Ibter- tament"l finanţelor, 

rea ros I a e aJestatea m a ară c partId mCl una dmtre' •• . I . . & .' oU 
Regele la posturile noastre de energiile pe !!are le poate transfor- ~ nezeu ~eg~ ~I .~~~~~e~ la aelor., D.:NAPO ... tON CREŢu, 
.' ~. răsunat dealungul şi dea1a~ ma in folo{llle de ordin general. ! toU 'de faţa ŞI vuton sanata- D. GeBaral OO~8TA.NTIN $.ubsee~etar ~de stat la ~duca-
mI, ca ,o porullcll de 'VremurI Gândlll Regal a fost pentru pr\-j te. lIUCULESCU, mdtistru sec- l1a natIonala. 

Suvera~ul s'a adresat 1ilrii, m~ oar~ tălm~tit în. termeni cu- Văzând d~retul 'Qostru retd!' cle Itat la o.eparta.men- I D.· PE'l'RE NEM014Ntt, 
că este a:~cultat de un p.opor prmzătorl prlt1 d~scutsul ros-· Nr. 2300 din , Iulie 1940, pe Ud BJlărătU nationale.. I subsec:retar He stat ta depai-

t cănllQ nu este nevOIe s~ tIt tot la posturIle de rar I b""'" rt .. a·· C . •.• D 1. it â ..... J 1 di' NI. ril ~ " 
. r~stălmăcea li ,I'd'1 '. d' d f I d S 1.1' 1 cua a. ,. In onstitulle • .,0 tra .Q.Ura a. nnet 1- : tamenitti agncultq 9' dO-, sc.. el e, eyem- 10 e şe u e tat l> a]or a A" ,1 . ~ . .., 1 

şi lozincile, pentru a înte. Partidului Naţiunii~ Acest discurs I m Decretat şi Decretam: UOLAIE PAI~f mlmstru sOO- 1 menlilor., " , 
~rea târziu, din ele, ceVia. Re- aduce precizădle cele mai preţioa- .. ~rt. ,~ ~. Generat ~djunct retar de itat la deJlartam8a-, J). GHI:OIUJUE S'l'ltA', 
sa adresat ţării aşa cum un, se. S~. ya urmăr'i r~aIiz.âre:'l. unei e- ,GHEORGHE MmAJL este tul aerului şi martnel. I subsecretaX' ~e stat la minil

Se ~dresea.ză unei, at-! ~ucaţl1 morale prm actIvItate dt' i Jl1ililit vicepreşedinte al con- D. prol. DOREA IIMA, 1111. terul economiei nationale . 
. ' cu ~ eon~'mgere că de sus IIlteres obştesc. Nu poate nimeni I siUuluJ. taI' hU . 't ., I t t 1· d _ D. DUMITRU TOPCIU, 
ană lOS fIecare ,'a inţelege I refuza sau întârzia obolul său in a- . ,.' ,. Sl,~re ar e s a a e. ' . 
· îi rămâne de făcut. I cest sens, fără ca, chiar prin asta, Art. 2. Sunt numtti mlttfş- partamentul eultelot $i ar- subsecretar tie. stat l~, depar-
latenii ţării noastre asistă, in' să se situeze fată de naţiune ca un tri secretari de stat şi sub- ttHor. tamentul agnculturu Ifi da-

ani la . ~r?funde transfor- dezer~o~, secretari de stat: I D. dr. VIOTOR tiOMOIU, menillol'. 
pe. fata Ylzlb.I.1l1 a Continentu- "SplrItul de erhi?ă" a spus d. D. MIHAIL MA.Nott:tS-I' ministru secretar da stat la Art. 3. D. r;re$edinte al c«fn 

ea ŞI rn ConştIInţele conducăto- şpf de Stat ~faJor . al Par-. depart mellÎui S ~ v t ~ ţ" şi sili ului nostru de miniştri 
de oşti şi de popoare Nu este tidului. Acest lucru trebue fn- CU mImstru secretar clQ stat 8 ana a u v , 

, • v • 1 .1 f '1 ocrotirllor sociale este insarCInat cu executl-
cUmlOte care să nu-şi fi dat "atat ,dela reg\!hle sportului, : a uepartamentul a acen or i . 

rea prezentului decret. 
!:'la, că noua Constituţie, şi des- dela solIdaritatea existentă in fami- 'fiitrăine. î D. prof. NICHIFOR CR.A.I~ 

, partidelor au valoare~ lie s.i in , ?licile alian.te dintre oa- I D. S'fAN GHIŢESCU mi- I NIC, ministru secretar de 
; aCle de prevedere legală, ŞI menI, Spll'ltul de echipă trebue ge-,.. 'stat la de artamentul ro-
~că aceste lucruri nu s'ar fi neralizat Ia intreaga unitate natio- I nistru subsecretar de stat la ! p . P 
)tuit, România ar fi plătit oală a Romaniei. ,departamentul muncU şi Ipagandei natIonale. 

direcţia greşită in care "Darul de coman~ament" a mai! oCletirllor sooiale. , D. DANS OTTO ROTU, 
, spus d. Stat Major. Este un [ D. Inginer Inspector Cene- ministru secretr de stat al 
\1 ~a spune şi astăzi, Faptul ,lucru esential ca fiecare Român. I al ION MACOVEI d' , 'minoritătilor 
,3Jestalea Sa Regele, primeşte ·actiyând pentru România, 1n Parti- J r v' uec.o- i • 
1$Uş comanda unui partid unic, I dul Naţiunii" să nu se simtă o mo- luI general al Cailor Ferate i D. dr. VASILE NOVEANU, 
!~. să ne facă atenti asupra jleculă fără însemnătate, ci un vii- Române, ministru secretar ministru secretar de stat al 
:'1 şi semnificatiei acestui act I tor comandant. Pentru acest lucru de stat la departamentul co- i fnventarului avutiilor publi-
:Ireved.pre. . Î trebue să se pregătpască, desvol- munÎcaliilor. ee. 
I mal e tImpul ca fiecare să : tllndu-şi ,il1ltul răspunderilor per- I 
·mdească la el, ci numai la en_!sOn[)It>, (';ll'e se cer dela orice con D. GHEORGHE LEON, mi i D. prof. D. CARACOSTEA, I 
"a naţională cuprinsă fntr'un, ducător, Astfel, Partidul Natiunii nistru secretar de sfat la: ministru secretar de sfat Ia 
II' cu"ilnt: România", Nici nu; nu ţinle~te, ca part\drle politice din departamentul economiei na, departamentul educaţiei na

formula mai frumos decât l trecut să facă din om un fel de slu tionale şi ad-Interim la finan . ţi anale • 
. Iropul actiunii regale. I ~ă a. programului politic, ci U? stă te, agricultură şi domenii şi D. 1. V. GRUIA, ministru 
rtid 1 N . " pân, un ş('l, lin om cu demmtatea • 
· Il atlllDlJ se deosebeşte I fnlrel1gă, la care să se poate face comerţul exlenor. . secretar de stat la departa~ 

Dat În Bucureşti la , Iulie 
1940. 

CAROL R. 

Preşedinte al Consiliului 
'de miniştri: J. GIGURTU 

sg;;;;+== 

Ati semnat 
bonuri DI. 
inzestrare; 
Armatei t 

"Iace a fost Frontul Renaşlrrii: oricând apel. D. General DAVID POPE- mentul i,nzestrării armatei. I 
r'Oale, prin aceia că el nu lasă Aceste lucruri trebuie să se ştie. SCU, ministru secretar de: D. ing. MIHAIL PRIBO- ~~~~-~-~=--~~_~-~p~~~~~ 



2 El!ONl'UL DE VEST Duminecă, 7 Iulie 1940, DUJl 

.-------~---~---
.. DE MODĂ 

Inlormaţiuni 
COLŢUL LITERA 'p 

~~ 

11~..t.1 NOUTĂTI! 
B1:CCREŞTI. Eri la orele I gialilor II implinit 75 ani dl' c:d-

. I I lă pentru doamne In 
17 ,a aV'lt loc la pl'ezidC'ntia Isll'IIIă. ,4.ceus"tă,soc l e a e posei pe \. I mare cantitate şi # I 
consiliului de miniştri pri- I sle 1~ SI(ltr~lIlI, dc solvare ~a ~ M,.l~ S t o f e bărbăteşti # 

{In eantee 
i'iţil. 

din 
,a ! 

Motto: 

mui cOllsiliu de cabinet sub i rea N ordU/lll ŞI Marea Bal/lca ŞI r: r , I N f A.IJ : 
prezidenţia ului Ion Gigurtu, i 810 re~rezentante pe intinsul În- SOS I 1 1 A 1 J\'u scriu ca să-mi ajung mărirea. 

Aur, averi s' agonisesc, ,;it ~ 

,:"cial preşedintele consiliului. Con- !tr~YUI:ll Heich, Până la sfârşitul Illl: "OTIII 
~~i~lilx:l~eam~:~~~~:ite~~~' ~:~:~~~ ~::u;~:;;a;; a salvat aproape GO.ono 1'1_ I 

Scriu numai că simt iubirea, 
Neamului meu românesc, 

VIa ieu N. lenopoleanu ,~, l 
clan! .. nului care vor fi anunţate # 

La l'niversitalea din Berlin s'a matlazln de mod~ 1 DI'Il ~s ta . 1 'IV 
I. 

astăzi printr'un mesagiu că- u u ca u cu ŞlI1ClrJ a 
preuă::ut crearea unei catedre de Cu '. d },tul 

,ă 

tr:" t::;~~i"~ d: 0,10 ,'ou "in-i":::~:::u~':'~;:ană "J/",,,. şi ~ ~b ~ ~ i ~~\~~;c~~i ~:a41:;:~~1!f,C' ''':: 
cCjJllt sapalurlle la cUlloscutele mor, .. ,', , "~t O N S lIl'1'" A unei iubiri pierdute. Q se 
minte ale regilor wlkingi din Rak-:' oe buna a I1WlIgurat recent In- # Ce-şi toarce din caier firul rădă 

h Ti d' I 1 ' tr'o fabrlcel cea dc a 3000-a expo- I AmintirUor trecute. '"rin ne augen, '- na /Il re ce e mal re-, " v V P It r: T IJ It I I I 
numite descoperiri făcute aici este :·/11' a Sa de aria. Se da astfel po- I '1 ",;aşe 

sibilitalea nu numai lucrătorilor, IXIDrn Dt: I II. ,sus 
vaporul Oscl,erg, eXptlS În muzeul ! ' I Şi se pierde 'n noaptea dulce se e 
din Oslo. Imediat după ocuparea dar şi răni/iior din spitalele miU-I' I r fII N r: # ! Avântându-se mereu ... 
Norvegiei, autoritătile militare ger Iare, preCUIll şi soldatilor din CC!- ~ i Sburând, ca şi _ l'H'murirea i~ep~ 

zdrmi şi tineri/oI' din lagărele d6' -----------11 . D mane au luat mc1surÎ/e necesare Sus în Cerm spre t:mnezeu. " i 
pentru proiecţia lui Împotriva 'lla- muncă, să cunoască realizările ar- Frumoa să sau DU Iar sub plopi scăldată 'n S[lIlge'~inal 
curilor aeriene. Id contemporane. Intr'o societate se disculă că al" O viată se destram8... ::prie 

• • lista X, r, slătea prea inapoi când s'a: Şi-o dephing în dangăt jalnic und 
, , , f I Glasuri sfinte de aromă. ~ \'1 

La 1 Octombrie se deseltide la \ Sl'T'llÎCilll german pentru cerceta- dlslrlbu~t rumu~etea. , I 

'e '1 l' h' t' ' (\1 ') d V TotuşI unul dIntre domnI decla-, ' Vlaicu N. IenopoleaJlI '.;t 1 
Catowice (Si/ezia Superioare}) o, l' a IS OI' el al' Iei 1 alnz pose al ră ' i2G~w~~~~a . ~ po 

şcoalit de ingineri cu circa 900 de llJ!a dintre cele mai mari colectii de _ După părerea metl (:; foarle! ~ 

locuri. Ea cuprinde sectillni spe- li/erullml Isloricel referitoare la I fmmoasă. II' R· i d i c a re a s a tu I ni, .:,b
e
, i 

dale de constructie a maşineior. hârtie, '[ - Frumoasă??! 
eleclroiechnicd, chemoiechnică ele, i • - InlT'1l câl frumos e ccel! ce ne 1 "'Inta . năzuinţelo 

, place fără in/aes şi ('li TItI nUl in- r 
S'a prevllzut deasemeni şi o sectie Cu ocazia celui de al 40-lea IU I 

dl'n-l feresează! O bstca ~tl· pentm constructia uşoară (atlialie bileu al Insiitu/ului iropical ... ~ ~ 

şi vehicule). Hamburg, Societatea germană de Rdspuns Su c prNl deparlc vremea când }wimitil'e până la celc mai apa! 

• medicind a tropicelor organizează diplomatic ridicarea păfurilor ţ(lnlneşli fn- te. 

Oficiul Turistic German o sesiune la inceputul lllnei Ociom- - Ce-aţi zice. doamnă, dacă eli semna, pentru majoritatea oame-, Alături de :mperbele ţcsă/uri' 
face cunoscut, că începând brie. Această sesiune, care se va v'aş săruta acum? Inilor politici, ÎmluHarea cu vorbe, ţăn1nciior noaslre mo::aic , 
dela data de 1 Iulie 1940 ţine în Hamburg, I)a (//Ica ca obiect - In acc~t caz, !lŞ fi inlr'o situa, I ClI rachiu sau cu alle grave toxinc, tuluror culorilor cari Însufll;i' 

Cc"l'le FCl'a"'e Gel'mane vor AIII b' tic, rftnd n'uş putca spline nimic. [a să/eni/or, şi tral1sformarea călu- pcisagiile noaslre, - /JOI' pli/" 
'li pr o lema sanlf.ară co-lonială in . , 

i llc10r in biete cluburi eleclorale, vd::ule o srl'ie Întreagă de K 

troduce din nou reducerea ·\fric<l. Se aşteaptă de,asemeni şi Definitia precIsă a I De atunci, ,repetdm, n'a trecut produse, rezulta/e din prelucra: A 
de t)O% din taxele tarifare parliciparea rcpre:enlanţilor sţră- excrocfjerlel: : prea mulf,/zmp, dar salutare le IJ1Imbaeu!tll, • 

pentru străinii şi germanii ini. A trăi din prostia It ! transformări SI/II/ de două ori 1'- I Problema bl/mbuQUlui (căci , " I 
din stri/-inătate. cari că lăto-~W~ oameni! . a 01'1 i vidente: odată, În bll1lc1e illft1ptu- o problemă, dela li cărei feri ":ns~ 
resc sau tranzitează prin , ~ri, rC:llltate Înlr'~l~ atât de sC,uri deslegare pol decurge neinchip: ;:~te 
Gl'rmania. A V • .Aşa se explică ~fltetrpal de t/m

d
Jl' .ŞI.l1l al,d(/Hlel! ra/llil/ binefaceri pentru (anI) ocupă ;Jb/i, 

. 1 Z v v 111 ragerea e Illlmă ŞI n mOI U loc impor/allt in ca dl'l1 1 "MU:1. 

La sfârşitul lunei Maiu, Societa

tea germană de salvare a nau/ra-

URANIA 
Telefon: 12-32 

Sala ra(oroOSA 
Inceputul reprezentatiilor: 
dela orele 3 în continuare, 
ultima reprezentaţîe se ter· 

mină la 10'30 

senza[ional prOgram dubiU: 

~esti el 
Pentru amatori de senzaţii tari 
Paulette Goddard 

~t'izonierul 
I din Zenda 

eu Ronald Colman 
Jurnal de război 

UFA şi PARAMOUNT 

Cinema CORSO 
Plolonul tleS<hIS' 

I&ielon %0-15 
PDO(jDA~ DIJBLII: 

1. 

UIS DE TInERETE 
II. 

SPftlMA InDlEnlLOR 
. cu DICK FOHAN 
JOURNALE : Lupta dintre va-
sele ScharDhoru şi Geisenau 
cu vasele de război britlfnice 
- DCUparBallniei ROwen Şi WOigand 
Ocuparea locillită\li CompiBgnl -
Intrarea armatei germ~ne fn pariS 
Serbarea militară în 111111 arculUI de 
triuml. - DcuDarea Wersaillosulul 

Int61niroa HITlER·musSOUnl 
la mUncijeD 

Repr. dela 3 până la 10'30 

- Domnule, doctor, vrruu sa. ma melodic al oficia liti'it li de a ridica Satului". recI 
Se aduce la cunoştinţa pu.! duc la bal; ati putea :la· m, dati un stl!ndardul de vialci al tărdnimii, AM/uri de pc/rol şi alătUri ~âto~ 

bl' l' v • d ; somnifer pu/erlllc? Ş' / '" . b d ' '( leu Ul ca prin re ucerea I N" v' ~ t I pen rlIC" venI vor a espre (/- grdu cultivarea bumbaculu! p". 'lr 
- 11 111 I f'/eg, daca : .. rCI sa e du- l ' i' ..' • 

circulaţiei de autobuse une· , '. ' ? c('st c an SIS emat/zal al ",la/ulm fi una din/re sursele majore de "lIel 
, CI la bal, de ce-tI trcP"c summfcr. i f b" . , 

e linii laterale de autobuse _ Nu mie, pentru sot/,t mea! n a ace rne Im~n~el masse. rll- gdlie ale ţării. \ipaVI l 
rale, - V011l sublrnla o excelcntă O seamă de instrumente spet· 

u lost temporar suspenda- ,CongevJludine iniţia~ivd, menitd sd arate lncotro (ră:boQie de mână, de picior 11 ;, G! 
e. In consecinţă, cu începe- tl:b.Ul~~C indreptate en~rgiile tâ- moi OI') vor funcţiona, făcând,:1 cll, 

la 
;t 

e de astăzi, circulaţia va rammll, pentruca sfortărl/e ajeslea m nllslrulii aSllpra frJlllirei /(::' Oc 
uncţiona numai pe linia 1: Trei ~ălrâni au fosl intrebati că să fie cil/ mai rficiente, Ne gândim iii/o It pi 

Gara CFR-Aradul-Nou' li· după. parerea lor. care esle secre
J 

la frricita ideie pe care a a/Jut-o Fiecare /Jblator va pleca, il, Emil 
• 3 G -d' t V 'G : lui vietii lungi? dAI' CI TVI v ' gllr, dela această e,"Cll'em de 1;: , ' ma : ra IŞ e, ama- ara -na re /a ,1. Il arescu, prezl- " I~ 

- Eu spuse primul imI' (1atore- ,'CSII/IIă e.~'l'>()zilie,' organizaM dl. POdgoria cu transbordarej li· ' .... dcnta "SocieU1lii naţionale orio- ,., ~ 
. tiV f ti' x d ând lui neinlrecut al d-nei Aretia T;' ni 7 B · . M' • ţii ma a unga ap u UI cu, e c d f '/ '" I " P a : lsenca lnon or-' . c.,u a emel 01' romane, a UIlC! rescu, cu sentimenlul că numai" 

Fabrica Neumann, precum s'a inventat automobilul, n'am: când - în cadrul "Lunii Bllcllrcş- fel, prinlr'o operă de cil'i/i;Q/i'iar 

I 
r 
I 

I 
" 

I 
I 
IŞ 

, YI I'şit pe ,stradă! I '/ • f ' , , I linia 10: Vama Mica aca- i il OI''' - s'a glÎndit să In ă/IŞ('ZC bine fndrllmafă pedagogie am, 
Li - Iar eu, spuse al doilea, faptu- I ţV ~ l' I f' 'd' t ,nl'l' 

I 

I 
I 

Gara Podgoria. nia '1 inlo· , vizitatorIlor o expozitie a muncii (ln.tl('Ş', poa e I 1'1 leCl ""., 
ueşte şi linia 9. lui cel m'am născut inainte d, a fi tărc1neş/i. O EXPOZIFE e prea pll . se poate oleri sătcalllllui vial; 

. fost descoperiti bacteriilel '1 v 

Pentru liniile 4, 5, 6, cari tin spus, Mai curând, o mic(! uzină, ,minoasă, pe care o merl el. 

c 

- Eu, spuse al treilea, că am a-
emporar sunt suspendate vut răbdare! în care se Va putea admir'! nu nu-I ;\'11 prl1l vorhe, nu prin drm" 
ntreprinderea - la Cereremaire.::lIltate/emunciidrlatară.ci·giabnll/urii.ci.prin c,,!a)Jllr,r 

- rambursează valoarea a-QQQ~~ şi tehnica însăşi a acestei munci, I îr:te/egiiioal'c şi efec/ivel cu S!ll~' 

t 
1 

'b onamentelor eliberate. IntAmplnând nOUR elcelllUlă Cll mijloace dela cclf' mai! ('u sullelul său, 

I 

DIRECŢIUNEA. organizatie polltit'ă: ~~~~~QgggggfiKt"~Q~Q~Hi)Qâ. 
"Partidul Naţiunii" 

I 

4..ţt semnat 
bonuri 

(Urmare din pag. I-a) 

Zid de apărare la hotare, cu con 
ştiinţa drepturilor şi a fort ci noas, 

pt. tre, ne l'egăsim încă odată in slră
moşeasca frăţie/aie, CII Voevodul 

inzestrare "1 în frunte. ,im infruntat primejdiile 
pe care· le armau, ameninţătoare, 

~ee~. acele ceasuri grele din Decembrie 

S · D' 1937. 
1 VS • • • • In mai pulin de trei fini, am slră 

.... v~ţi ave~ nevoie d~ o informa- I Mtut prima parle a drumului cel 
\1{' dm Capltalli sau dm lumea 'in- nOII, cdtre desăvârşirea biruinţei 
reagă. De aceia e prudent să păs- noastre asupra noaslră inşi-ne. l' 

I , trati adresa Institutului românesc Stweranul, fn acord de simtire 
de documcntare "TOT": Bucureşti şi de, vointă cu poporul inlreg, o
I, sIr, sr, Constantin 24 (telefon feră astăzi lăr'ii che;;dşia solemnă 
3,16.15), care "ă răspunde la orice a i;;bdnzilor de mdine. 

chestiune dacă-Î trimiteţi marcI Trăiască M, S. Regele, CondlIcă

pt'ntru răspu 1S şi o modestă taxă tor Suprem! Trăiască Partidul Na

percepută la fiecare caz in parte. I tiu~ii, fău~ito·r .. glorios al destine lor 
. '... nallonale In VIItorI 

Ceretl prospecte ŞI mformaţl1 Să fie fntr'un ceas blm hotăririle 
graluite dela adrcsa .de mai sus, ll/ate asW:;i penfr1l strălucirea şi 
re1erindu-vă la ziarul Dvs.! .. , prop<lşirea Romdniei. 

r. , .... , .... ~,...,..........,~~""'!'" ..... 
~~x· v, 

~(*,. 

~ .. :.~", 

-;'. i 
":''''01 

," " O,l , 
i 

o fotografie luată depe un nerodrom al lui Royal 
. Force, Avioane enol eze de bombardament. 
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'Pentru toţi plugarii D. C. C. Giurescu, Hlinistrul Culte
lor .şi ./lrlelor prietenul Greciei 

Ijlla săptămână vrcmca s'a liyc Ş~ agi:icole trebue să. ~rgani-: Sub titlul: "Un bun prie- Henal-;terii Katiouale până prezintă un preţios factor,. 
. , -t în zeze ŞI mal departe curaprea de 1, " (' . I 

il!l!. Apa ce a pa l'U~s b" . 1 "1' d' ,'1' ,ten al GreCIeI: .onstantm iu timpul din urmă. Domnul deoarece domni-sa este unul 
din ploi, trebue pastrată urUlem a lS aZUl! OI, 1 UJllUIl OI, Giurescu ministf'ul român al 1. . '" • . _ • • 

f losi semănăturHor cât locur\!ol' yirane, cu concursul pre- leii' " A' 1" IGmrescu este unul dm cel" dlll cel mal caiduroşi pl'le-
a o , _ ., . 1 1 .' u te or ŞI 1 te or, ma- 'd' t' , 'd f' ă t ' 'G ,. , t'mp , militarilor, straJenlor ŞI a OCUI- I , 1 tl'd' 1 din Athena E mal 18 m~l ŞI e o alm' , em al reclel, pe care o cu-, 

,:tII, _ ' '. : 1 e e co 1 al" - I '_ . " ~ I . • ~. 
,:<,eial la plante~e praşltoa.re. torIlor., • _ . 'lefteron Vima", publică ur- plolldlala a IstorIeI ROma-jllOaşte llU numaI dIn cartI. 
,ă se facă la tImp lucrănl~ I Pe terenurIle unde ,se~ana_turtlc mătorul articol semnat de d. ! niei, profesor la Universita- ~ ci şi de aproape. Domnul 

ll'u pa·strarea apel de toamnă sau de primavara au '1' k l ' B ...: , f 
'!, pl'n '" . . SUl' 'as: . tea dIn ucureştl scrutor profesor GlUrescu este oa1't9 
" I fost dIstruse de grmwnăsau del l', ,- d 'h t d't' 'A . _" . . 
"lant. • • _ _ • I • " '1 d " '1 mUll O vec e ra 1 le ,InCercat ŞI cercetator neobo- I cunoscut in cercurIle UI1l-
":1 repetam ŞI in saptamana: lnundaţ~l, precum ŞI aco o un ~ nu • in istoria ţării Sale, Regele I , • • • _ I .. . 
"ă continue făI'ă preget s'au putut face alte semănătun, sc;C 1 1 II 1 1 R ~" iSIt. LucrarIle lUI poarta pe- versltare dm Athena ŞI Sa-
s se , . .• ,aro a - ea a omanIeI, I ... " . ' .. 

,tur porumbului şi al tutu-, mal poate semăna melU romanesc '1 nu numai că acordă intreg cetea ştuuţeI inalte ŞI senoa- .10nIc, unde are mUlţI prlC-
,~Ielor ce au nevoie de a fi şi porumb, de nutreţ. inaltul Său sprijin culturii, ;se şi a metodei disciplinate.lteni. Student drag şi prieten 

I Se reammteşte că să~ân\~ de dar intelege totodată să dea Domnia-sa este fără indoia- 'bun al profesorului D. Rus
au bătut pământul, s'a. meiu se gă~eşte la Camen~c ŞI 0- intelectualilor un loc de frun !Iă, in viata politică a ţărei Iso, dl. Giurescu, după moar-

"ă cal'e strânge plan- coalele Agricole, precum ŞI la Fe. t,. "1'1 AII conducel'ea StatulUI' I , , I •. , 
o sCOlI • " , '" "'. _.. • pl'letene unul dIn oamenii. t maestruluI l-a CInstIt ca 
Îădăcină. Dacă nu este dls- ,dcrale Judeţene. . Sunt putllle poate tarIle dIn " A ,y' • I ~a. '. ~ . 
:fÎn prăşit, acoastă scoart.ă i Tere~urlle care au fo~t c~ltlV~te ,lume în care oamenii de lite- tll?Ul, ~are, ,~e .l~nga pres tI- mm~l1I aItul dedlcandu-I un 
.)aşe mereu, prin ea se r\- leu rapIIă, lrebuesc ogorate lmedla~ ,re şi de ştiinţă au un rol a- ,gml sau l-;tunţIflc, aduce în studIU foarte aprofundat de
c sus apa din pământ şi se după seceratul l'apÎ\ei şi apolltât de activ în treburile ob;.. inoua carieră marea lui capa- spre viaţa şi opera lui Russ() 

. ;e evaporează. I grăpa te. , . . . ' şteşti ca în Romania,' unde citate, spiritUl său organiza- publicând două mari volu-
, • ' I t d' Ogorâtul mtrtşUlor de rapl\ă nu e' nu sunt PUŞI' la margI'nea I . , . termmată m prlmu r.ln; ,.'..,' ~ ,.' y' tor, precum ŞI amploarea SI me a operelor luI. 

re ede prima praşilă a po se va mtarz1a, caCI, pamantul se u- VIetII publIce, nu traesc dIn', ,.. .., I _. , " 
p ,". sucă se întăreşte şi dacă se lasă mila ceta-ţenI'lor ŞI' a Statu realIsmul pl'lCeperll sale. LegatUrI deCI sp1rltuale pu • in regIUnIle 111 care a· , , . - I . " , 

: t' . din a z tim- să treacă mai mult tmlp, arătura, lui ci dimpotrivă formează In ce prIveşte raporturIle I termce leagă de GreCIa pe 
~lDat arzlU, ' c . U a . '_ " . ~' A , • ! ., 
" rielnic, nu se Ya mal putea face, astaZi cea mai prIVIlegIata, atat de cordIale intre GreCIa dl. ConstantIn GlUrescu, un 
"~nde prăşila întâi s'a ter-; In unele regi~ni se poate incepe !Clas~ s~ciaIă:, Pr~fesorii, ~n~~ Işi România, noul ministru !adânc cunoscător al istoriei 
.. fa incepe praşila doua, seceratul orzulUI de to~mnă, Plu· IV,ers~ta~I, .~Crl1torll~ p~bhcIŞtIl al cultelor şi artelor re- I Şi limbii noastre, 

1 "" totodată şi răritul defi- garii vor băga de seama să nu la- ŞI ZIarIştu reprezmta marea _ 
." 1" d~'l. ,porumb, sfeclă şi floarea se orzul să se coacă prea tare, ~a~?rI~ate a . con ucatorl or 

cultură 
re va lăsa câte un singur ('ăci atunci se scutură foarte uşor, ţarII ŞI constItue pepmlera r-

J
... f -t. · 

b, in regiunile mai umede.' a"{!I1d astfel pierderi mari, Secera- I în caŢe se face selectionar~a n r a . t re a p rl n 
,le comunicatele din uIti- tul orzului de toamnă se f:ace a-, valorIlor. Astfel, în Româma 
'1 am stăruit să se stârpea 1, tun ci când bobul nu s'a întărit I de astăzi înfloreşte cu adevă I Nu s'ar pulea afitma nicidecum, sebire, in aceste clipe când o reve
':mile din semănături, de-, complect . şi se poate tăia cu' rat O viată ştiin ţUică, litera- cu mâna pe Inimii, cd epoca prin nire dela glasul tunului la vocile 

'lri şi f~nete, hotare, dru- _1 unghia. ! ră şi artistică, care găseşte care lrece~ este .cea ml1~ p:.ielll~c~ Muzelo,r e~tt! aşteptatd ~e fn.lreaga 
,'ocuri vira ne. ' Se rcamintcşle că şi in anul a- I l' , l' ". roadelor gandulw, apropIerI! Spll'l- lume wfrrguratd, hdrturld ŞI sufe-

• I • ' 'un arg ŞI vo uminos sprIJlIl ' . ' . d'" au rămas încă multe bu- I ceasta se vor ţll1e concursunle, d' . . Luale dIntre oamelll. I rin a, 
" 1 I '1" b I . P "1 ,m partea RegelUI ŞI a Sta-. '" t I ă' t d' :fdistruse. Plugarii tre }tIe grau UI ŞI PO~UItl u u~: remu e se I . Cel, foarte pullm, can - cu oa-. C CI, intr'o vreme n care Inco-

,'cu stăruinta contra aceSr vor da numai p.lugan~?r care, vo.r 1 tul~l.. , . te acestea - continud să perslsle Ilo de llOtare, pe front, se aude 
"i3nÎ care le injurnă1ăţese f8.ce dovadă c~ îşI ingrIJesc mal bl- lUna dm nOlille valOrI pe fn Sfânta muncd a fmpăciuirii oa-I doar glaslll tunului, d. Zoltdn Fra-

Autoritălile admijlistr:ll- ne semănăturJle. care Regele Carol a pus-o in menilor pe calea culturii şi a co- nyo continud să lucreze la cizela

slujba Tării este Ministrul' mutului de bllnuri ale sensibilitiz- f rea (n limba germand a armonii/or 
Cultelor i Artelor dl. I tiI, sunt ~devdrati pi?nieri, seniori I cueşti din "L.uceafdrul" l~i Emi-

. Ş . ' paradoxal!, dar cu atat mal de pre, nescu, a cdrUi traducere In/egrală 
Constantm GIUreScU, c secre- fuit, năzUlnd să atingă un Ideal In limba tedesciI ne-a va ddrui ta 'iANSĂRI ŞI NUMIRI 
tar general şi ministru pen- Eldorado. 1, curând, Poet de mare talPnl, d-su 

.. "J Iunie s'au făcui nume- D, Mihail Popovici, şef controlor tru organizarea Frontului Printre aceştia, o adevdrată per- şi-a pus toate caralele inspratiei 
-'lfisări alât tn armată, cât financiar, este avansal la gtadui de ~~ SGIIaIitate, care aCt!tiveazd ,le peste I in transpunerea cdl mai lideli'l. Şi 
;nte şi in rândm'i/e funcţio administrator financiar, În locul doud decenii pentru o cât mai ar- mai inar1pată a lirlcii româneştI 
:,Jbrici. d-lui administrator Pclrovici din II O f f' l' h" , asupra fS monioasă intelegere ntre popula- lin 1mba mag iară şi in limba ger-
. recentele avansări re ţi- Timişoara. • •• • tia majoritară a ţării şi minorita- I man,d. D. Zoltcin Franyo a alcătuit, 
~ătoarele; D, Vicior Dabu, cont. financiar, 1" . a lucrărilor Dvs. şi a prt:~cupă. Iri, esie d. Zoltdn Franyo. Nu:nele i fn IIr:zba g.e~mană, aCllm c~fiva ani 
')r Opriş, medic, la gradul este numit controlor şef, in locul rilor Dvs, se publică adesea in ce- d-sale - prestIgIOS nll numai fn - ŞI sublIniem: pe proprie chel

"lIe1; d. maior Maior V, şi d-lui administrator financiar po_!le 12U.Uoo ziare şi reviste dw lumea cerellrile li/erare şi cl!1tur.ale din t~ială, - .p~imQ occidentală .anto!o-
. ă . 1 " ţard, ci şi tn Germania ŞI fn Un- gir. dIn lIrica noasfrd. IntItulată': 

"P"Vl'Ci' I gradul de It colo povici mtreag artlco e ŞI notIte care vă, .' ' R _'. , 
v ,a . . I gurla - trebUie subliniat cu deo~ " umamsche Dichter", ea cuprInde 

j, George Fane-Pajişte, la D. Gheorghe Liuba, şef de cabi- sunt absolut necesare, Dacă doriţi " '1'" '~ poezii din 43 poeti români, fnCi'-

; :, cdpitan. net al Prefecturii Arad, a fost sA aveţi aceste articole şi notile i r!R~~,S~,'Ii"l\.i'imIiiJliiilli, .. ~ pând cu Mihail En:inescu,. ~lah11Iă, 

(cCf 

Oc/avian Ardeleanu a' avansal la gradul de şef de sccţie Pl'e1i.oase, ca şi personalităţile şi in : ~ (4~r:DA ~i Coşbuc, Şi, O, IOSIf, DImItrie ..tn-
It prefect al Sătmari/lui. ICI. 1. ' ,'stitutiile din străinătate şi din ca- 'I'?i f~eg:t~!d~oşbtla~! [lThCdl, OctalJ/an, Goga, trecâ~d pl'1Tr , . ' I '. ,'.. ,. ~. U OI' ArgheZI, Gh. BaCOVIa, Ion. 
Emil Ţleranu a fost nl1mlt Avansdrile au fost bine mentate, i pltala ţăru noastre, adresati-vă ŞI : I mtrare f eparat! ~ Pillat Ad" ~f N' h 'f (" . 
, • ." , , , I Cl! aeces ]a bae, ~ , ' rlan 1 anl1, IC I or '111-

,: ludeţ/IIUl Tlmlş-Toron- I d~~arece, ~elllnd În contact. cu d- D\'s. agenllel 1. _ de ~nchirjat. Vis- ~ IlIC: . F, . Aderca, Pe:pessicil1s, Al. 

, , . , I nil .de mat ,su~' to~deauna s au d~- . "SERVICIUL GAZETELOR:' I m a-vIs cu tribunalUl, ~ Phlll!'plde, Ion Marl~ Sadovean/l, 

.
! Petrovlcl admIn/straia- vedit demm ŞI la Inăl/imca chema- D' 'A I M Al' 'E I ~ Jl R Jl D, m Caml/ Petrescu, LUCIan Blaga, Ion 
cl'ar la . dl,'ect d' Ti'ml'- '\ '. I Ireclorl; ure . ICU ŞI m, "F- Oul. ReQele (Grol No. 57 =~ Barbu, Camil Baltazar, ele., şi sfdr-

!Il r e i1l rIl ar. . v B . I Sf C t ;>f, , '" 
" I '. SamOlla, ucureştl "str. . ons an ; ~&liii:!:\\\im!:!It\iI$i\\N8+.',W:l1l1II\~Iil~i_~ şl1ld cu d-nli Cl11reZIl şi Zalwdll 

,.1 avansat la gradul de Le dorIm ŞI pe mar dep~rte spor tin 24, tel. 3,lti.15, care vă dă cu . Sfancu .. , 
financiar la Alba-Iulia. Iia muncă! 

ursuri Drin 
gOndentă Den .. 
Iru soldati 

In atentiunea 
cultivatorilor de 
sfeclă de zahăr 

. Comandament al armatei Invităm cultivatorii de sfe 
"introdus o inovatie, gra jCIă de zahăr cari, au ,tăcut 
; numeroşi soldati cari I contr~5te c~ !abr1:a ŞI do
;'('$C direct pe front, se I resc, sa obtma bOl h~t ,uscat 
: f t 1 rb I Să-ŞI anunţe pretentlUIllle în 
'/ n lmpu 1 el', cu pro- ! biroul sindicatului (Bul. Re-
,,,eresând profeSIUnea lor !gele Ferdinand 41) verbal 
"n "Scrisori profesionale sau în scris până cel târziu 

dati", aceştia sunt tinuti: la 10 Iulie, căci anuntările 
cu foate progresele rea- ulterioare nu se vor mai lua 
iOmeniul prOfesiunii lor, în considerare. 
procedee de lucru, având In baza conventiei, cultiva 
'jul să-Şi menţină şi com torii cari transpoJ;tă sfeclă la 
~noşlintele profesionale, I fabrică prin vehicule proprii, 

'./ pentru soldati" apar de I,n'au dreptul la borhot uscat. 
/le lună fn patru editii: I Cei cari transportă sfecla I 

:'ru comert, penim meştc ICU trenul, pot opta pentru o 
"hnicd, pentru agricu/iură I cantitate până la un procent 
,cultură generalCi. Ele se din marfa livrată, din borho 
inl4iu tinerilor incepălo- t.ul uscat'. 

':~e profesiunile, urmând a Sindicatul cultivatorilor 
::lIlplec(ale prin cursuri de sfeclă de zahăr din 
;:in1a/i. Arad-Banat 

plăcere orice lămurire suplimenta
ră şi vă face - la cerere - şi pro 
be gratuitel 

___ ..... __ " -.. ----, O a doua ediţie a acestei anto/o-

Cerem poştei să-şi facă da; gii - minl1naM punte de apropie-
• • v .: re -, complecială cu poezii din 

tona ŞI sa ne predea Zl8rnl cele mai recente prcmotii lir:ce 

~e~ la destinaţie. Ne sosesc re.! ale litera t I1r ii ron/t'neşti, va apare 
•• • ~ in (oamnt'1, Şi (ot fT1 loamnă in 

Ioan CsObOd, clamaţl1 dela abonaţI ca nu i Srptembrle, d, ZaI/in Fl'anyo' va 

primesc z:arul, deşi noi îl ex, tine, In Germania, o sf'rie de c()n-

pediem regulat. I ferinţe despre cultllra românească, 
dentist, dela 1 Iunie s'a mutat In I despre arfa şi literatura noaslrll.. 

str, Alexandri Nr. 3, Arad . - ~olJf.'dind, astfel, odal/i mai muf" 
I că IIlfelegcrea tnfre oameni pornf'ş

~~~~eee~it(' din cunoaştere. iar c!1noaş/erea 
I fUi n<t.~tere iubirii şi sfl/nei reci

LA l"::\ TEATRU DI~ LO~DRA 

Pe scenă îşi face aparitia marea artistă Grade Fields. 

ll'roce 

T 1 

P:iătindu-ne cu avânt im-

1

, pozitele, dăm statului putin
ţa de-a înzestra la timp OŞ-

I ~;r!la şl să îngrijească de 
, ns~ a~ii cnrl stau de veghe la 
f]r<.mi.ţă. Cu credinţă în Dum. 
nezeu şi urmând exemplul 

I 
strămoşilor, fiecare să ,ne fa 
cem mai mult decât datoria, 

I să dăm soldatului, ce trebue 
1 soldatului, plătindu-ne dă-
1 riie. 

( iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiurriiiii" 
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GI II STRAJERULU 
CREOIN 1 MUNCĂ' PENTRU BĂ ŞI REGE 

Şcoala primară Nr.1 şi IV din Timi- Serbarea străjer~lor 
Şoara serbează finea de an dela cursul pr,ofesl011 

de uceOlce 
TIMIŞOARA. Pe timpuri ncnta elevă H, Schwagen din Ciolac, 1. Bogdan, :M, Stan-

când d. C. Angeleseu, era el. VII, ambele eleve ale d-! cu, B. Fleişer, El. Coher. Incheierea de an a cursu- \ tradi/ionat a contribuit 
Ministru al Educatiei Natio- şoarei A. Iancoviciu la. Con-I La pian s'a distins străje-! lui profesional de ucenice fn nea la reuşita serbării, Q, 

nale, a PUf; temelia. unei e}ă- servator. Ira Marioara Rădoiu, dela li~ I anul acesta s'a serbat tncadratc'1' program s'a desfăşurat dupd 
diri şcolare menite de a adă- Clasa V -VII au avut me- i ceul Carmen SylvR, elevă la intr'un bogat şi lrumos program lui ~e%ătoarelor Brediceanu, 
posti O institutie exemplară. rit deosebit la succesul ser- '\' Consel'vator. I slrăjercsc, care a fost CU mult SUC-, zându-se cu "Imnul Regal" 
In acest edificiu frumos a băl'ii: ele au constituit corul, D, Nedelcu a accentuat cu ces executat, recent, În sala !es-: care s'a rostit deviza şi cr;zu! 
fost instalată, in <,ursul anu- sub conducerea distinsă a bucurie că aceleaşi eleve cari I tiuă a Pa/a/ului Cultural din Timi-' jeri/or. 
lui şcolar 1939-40, şcoala dşoarei A. Iancoviciu, inter-I au fost aplaudate pe scenă, I şoara, fn prezenta unui public nu-l Implinindu-st ritualul 
p:imal'ă de fe~e .Nr .. ,1 şi IV' pret~nd precis părţi din Li-; s'a distins şi tn clasă, cu 0- I meros . şi se/cel, alcătuit în majori-; nici striijereşfi al deschiderii! 
dm centrul TImlşorll. turgla, de Ion Vidu, apoi al- I cazia examenului de admite' tate dm organele de conducere a mat programul foade drdyUl 

Cu ocazia unei prea fru- te piese cOl'ale bine alese. E-I re în cursul secundar. Pre- I slnljeriei, membrii corpuilli didac-' mirabil executat. EleVQ , 
moase serbări ee a dat pe levele M, Tătu, cl.VII şi· gătite de diriginta lor,' dns. 'fie, părintii şi patronii Ilcen[celor, I Stoian a declama! cu mult 
scena Teatrului municipal Irina Veţer el. VI au cântat, Alex, Pescaru, toate cele 20 I precum şi din oaspeţi din alte gnl I ment poe:ii patriotice de G~ 
(?espre care am vorb!t la. în duet, un imn religios Şi! eleve din clasa IV B, cari· pâri sociale, cari urmdrest dt a- I bul' şi Bolin/ineanu, Plellelt 
tImpul său) stolul străJeresc împreună cu Elena Rem-1s'au prezentat pentru a trece Iproape, pregătirea socială şi pro-I Tomoiagâ şi Maria Imbrea au 
dela acea~tă ~coală, c~man- hardt şi Elisabeta Coher e1.1 în liceu, au reuşit, şi încă cu I fesionaUf a tineretului indmmaf Ia lat dohle, corul a executat 
dantuI ţmutului străJeresc VI, in cvartet, frumoase lI)e- note înalte. 12 având medii meseri!. naţionale, iar grupuri de 
Timiş, d. Con~tant1n N edel- lodii de rugăciune, din o o~ între 9.33-8. . Pentru ilustrarea gradului de a- pre,zentat dansuri naţionale 
cu, Un ~preciat cun?scător peră de C. M. 'Veber, după Asemenea constatări ser- IC/lţie acordaM de marele public reuşite. Ca rncheiere el f~st 
in ma~erI.e ~e e~lucatle dela recomandaţi a. dlui coman- vesc spre cea mai binefăcă- manifestatiunilQr culturale a ~tlle- scenela .. ,Munca şi . lenea", In 

ca,tedra ŞI dm afară de şcoa I dant N edelcu .. care a dat şi toa.J~e b. ucuri~ pentr~ oricine, ~ ret.ului dela meserie, . alenţiunca ereve.' le ... Marioar. ci J .. beleanll li 
1~, 8, spus in aplau~ele ~n~u-It~xtul. Tot dm clasele V-VII I sugerând şi lnUirind convjn~' afi'asă ?e nota generaM stabi/Ui1/rlo Ma.cedoIlean au fos~ 
z~~Rte ale publiculUi: :AtI JUli !s a format frumosul ansam-gerea că numai educatia a_lvremurlTor de azi de lIt. S. Regele La {!nea programuluI d. 
tIfl~~a.t c~m . nu I'!.f JI putut j blu de ?an8url bănătene Ho-I devă;ată, tn cultul Binelui, Carol Il În marea operi1 pentru dant SedelCu a adus .. Iogli 
ma! s~:'aluelt. hotararea. ~u"': l'a, Brauleţul, De-doi, sub l' Frumosului şi al Muncii' 0-1 fiil'rirea S'oCieti1tii de mâine, reţi- Plllui didactic, cât şi elelJikr 
to~~tăt~l şcolar~, care VI-a I'condl~cerea dnei c. ~anţl~, neste, poate garanta viitorul nem di~, l'â~dnl. asistentei ~âfeva ~,cl'~re eur's.tlri, ~a~i ş~ In 1:'// 
ah ~~Ult ca s.edlll "şc~aIa mo! Şezatoarea a culmmat Im~ I omenir. ei ajunsă la strâmtoa! nuine dm dlfer!tele calegorti de !-au eucerlt a. dmll'afla prin 
dei " DeunăZI,. deodata cu in p~·esion~nt. In ev?carea seeni lire traS-ică, I o~speli. Din conducerl'a St~(ljii Ţi1 şi avrin/ul ClI c~re se ·lt~i!'d 
cheel e~ ft.!lulm şco~a.r,~ q. N~_ ca "InVIerea ErOIlor" de VoI D. Nedelcu are personal 1'11 remardlm prezenţa d-Im profe- stor , .. , de mantfestatlUn/. 
dele:u a facut o VIZIta la dl- bură Poiană, in regia dnei ' .. 't 1 . ' ă . ' 'sor C. Nede/cu, comandantul pc /1- Solemnitatea S'a fnchtiaf t'1! 

}'ectIa şcoa~ei, pen~ru p. ,ac- lAlex. Cristea, cu elevele sale jmare, me"fl ~ a~eas~ orl:n~ nut, fi comqnda.ntelor de stri1jere, gelciunea "Cu noi este 
centua inca odata nobIlul din clasele VI $i VII: Bosin,.ltare sănatoasa ŞI avantata a comandanla sto/u/ui de ucenice Fe 
exemp~u de colab~o.ra:e r~ali~ I ceanu, admira.bilă ca "GeniUll străjeriei tn Timişoara şi în licia Marin şi comnndan/ele de cen 
zat aCI intre itrale~e ~l in- României", Irina Veţer, S. Ţinutul Timîş, turie Maria Popovici şi V. Spacicu, l O frumo 
tre şcoală, precum .Şl roadele • dell). Serviciul Cultural al Primă-
bogate ce rezultă dl,n aseme- 'riei d. Reldu, apoi d. lJudescu, d. serbare 
nea sţar~ de armome. (Onf~rl-n'ă dl'Cpr' ~f J director Dragu/esclI, d-nele Livia 1 v 

Ammtmd de .serbarea-şe- .". U "3 t ,,:J ro II Ciocroşculescu, şi Elena Cloaşe:, ŞCO aro 
ziitoare dela Teatru, d, Ne- d-na Luciu Relciu directoara cur- v. 

delcu a relevat meritul fje~ TArl-l-Ula (OI cui dp notarl- Slllui cu colab~ratoarele d-sa/e Dl1mineca 16 IUlPe~, . 
căt'ei clase, fiecărei invătă- U U " " U d-na BudesCll Ana Filipescu Po- i loc la şcoala de ţOpOilă:i 
toare, ca;:e s'a dis~ins cu a- I pescu, Cotruş: Dragan, etc,' no, 16 din Arad~Bula~ !/Ia ~ 
pOl'ţUl sau deopotnvă de in- Tl~tIŞOARA. Din iniţiativa d-Iui decât d-sa, care de 2,'') de ani luptă Scena splendid Împodobită cu co- sub tondue~rea d' ~ln ( 

. grijlt, sl~b cond~cerea. ,de-yo- p.'oresor Constantin Nedelcu, eo- pe tărâmul îndrumării tincr~ului voare bănătene şi Cu verdeată a Sm~han~a Gbgor, ser :in!ri 
tat? a dIrectoareI, d, V~orIca mandantul StrlljiJ ŢArii din ţinutul pe calea cea mai folositoare pentru rnfd/işat un dnlgălaş cadru de şe- de IfArflt de an ş~O]~ r;,!'e, 
Amuca, a comandant el stOT societate. z(1foare, care prin pitorescul ei Jn t:adrq.l Ul\Ul P, 1" 
lului, Alel;, Cristea Şj a co- Timiş, ~i cu aprobarea d-lui rezi bogat şi amuz~ut, lI)l .el 

mandantei de cohortă A- dent regal dr. Alexandru Marta, • "absolvenţi" au arătat ':iş/i 
lexandru Pescaru, a~ând direcţiunea cursului de notari co- l' I 1- d' liculultare a ţinut 
concursul corpului djdactic Illunali de sub conducerea d-lui a la espre I parta, cllnoştiJlt~l& ce 
intreg beneficiind şi de con- c8.,tigat Intr un. an de" 
curs din afară de şcoală, fn sccretk1r general dr. Gh. Ciupe, a Drobl. eme Ro' m' a"" n' e·· Sti- că", Dechurtatii, coruri, perSloana dş, Ada Tancoviciu, intercalat tn programul lec\iilor o suri naţionale şi la sfâ 
profesoElră Ja Conservator şi serie de comunicări informative piesă de teatrll rentn 
a dş, E Gilbert, maestră de despre rostul şi organizarea institu ROMA 10, Revista Corriere . b 1 1 '. au dat prileju celor 
educatI' efi. zI'că, SI~ o u unei nOllI atnlOsfe- zenti sĂ admire vtGid tiei regale StraJ' a Ţării, Diplomatico e Consolare re 111 ca " d f ~ -Dsa a reamintit, cât de căI ' . ,re ",.e es aşoara re- şi inteUgent~ miciler el, 
d Făcute de însuşi comandantul publică, alături de un port- laţlU11l1e dmtre cele două I ne J'emarcat este I 

uros au fost aplaudate de ţinut, aceste conferinţe de ini- ret al Majestăţii Sale Rege- ţări ale căror schimburi co- I t ~ 
gingaşe le eleve ale clasei I, tiere străjerească au fost primite !Ul

t
' 'tCalrol II

R
, unA Il!ng .articbol ~el:ciale inregii.treaZă con~ i lui in CR.rtl'Q P~ElştJ.1t~O. I 

pentru dansurile nationale ' mIU at " omama ŞI pro - tmue şi imp, ,ortante pr,o,grese ,. mare. pa e mInor. ' 
de canQ,idaţii 10 notariat cu mte 1 1 1" î . • cu cari s'au produs, în mi- . eme e actua e n care ca val<:~are ŞI ~a voluAOl. . 1 insUŞlt Q lfmbl rQUl'" \" 

nunate costume bănăţ n res deosebit,. luc:u ce nu n.e m~,ră I dup~ _ .ce pun~ in relief "Haha, ca ŞI RomanIa, ve- aleasA şi lipsit. dtt pia 
.. e e, deoarece mmem nu e mal bme: realIzarIle înfăptuite in ghlază pentruca pacea să nu 1 t l' . h I ..,. p' ·llUe 

toate egale, ca o expozltle de iniJiat în "iata acestei organi-! România 8ub conducerea fie turburată tn llalcttni. Pre .. e eUl mp d a fllJ~:Qle, earti ,!, d 
păpuşe neasemănat de dră-, za\ii ca d. p~ofesor Nedelcu şi ni- j energică ~i iluminată. a cip~tarea evenimentelor, ma-! eo~ ~r e p Il 
gălaşe. Jmpreună ~ll clasele r .' t tI' b' I SuveranulUI său, vorbmd I turlzarea rapidă a acţiunii I marglnaşe. 

melli nU-l cunoaş eros u mal me d C t· ţ' d' 1(\38 • . 1..1 II, III şi IV ele s'au distins 1 J aspre ons ltu la miii, care va da Romei fasciste a: Daei mumţIi e 8'1J 

:şi în fermecătoru! halet Săr ~~~ desl?re Fro~tul R{>naşter.ii lui ~Iu8solini primul loc In: laude pentru eforturile .. J lE 
b:-t fI '1" .". I NatIOnale ŞI despre Straja MedIterana, departe de a pre ! te şi progresele realiZ!t~ :" Il 
, a oarea 01'1 or '. o. r.e~hz~- Ce tiţi şi răs A nd "ţ' Tării. ş.i d~Ipă ce subliniază jUdieia interesele României, I •• - • ali. :e, ( 

1 e de valoare artIstl ca,lllspl- pa ~ 1 sem~lfl~atla clară a numirii! va Intări. poziţia sa de senti ... ! lImtanle cele mai C 19 I 

rată de dna directoar~l V. I fii d U l' d-h~1 GIg"urtu la Externe, in- : nelă inaIntată a laUnităţii i curin d-foareiv SJ!1'um 

Aniuca, studiată ritmic sub IrOD U e es I cheI~ ~~tfe~: .. jin ~p~e orient. In. ceasurile' G~gor, condueat~are,a ItsuJ 
conducerea dş. Gilhert. :,,,NOI ltahenl1 nu putem de '1· hot~rltoare ale. Istoriei in- Iei, care eu multa Dl.~9, '.;;j I 

Cla III I cat să ne bucurăm de rea- tervme fratermtatea de ori~ eu răbdare-a ştiut Sltat 
. .sa. a. prezentat o se- : prin~erea latin~tăţii in RO-lgină, care este întotdeauna v • v. Iacă răt~ 

r~e dlStI~~ă de exercitii de' ! mâma: ca~e. cre~ază elem~n- exprimată de cei mai inalti ~asea ele~ ŞI. sa I ine on: 
gImnastIca, sub conducerea n i te etllIce ŞI IstorIce foarte Jm pxponenti ai gândirii şi ai Intil1şeaSca atat de b i s' 
o-nei A. Mircea, 71 Maşini de scrIs portante, spre a servi de ba- i sentimentelor naţionale, pen ba StatUlui. ~inli 

Clasa IV S'a distins cu ~u. rechizite de birou, re- I ză Îl~tre Roma ~i Buc.u~eştij i. tru. a cimenta viitorul po- ,...........ld, 
't" pararea maşinelor de I pentI u o vastă ŞI rodmca eo- : pORl'elor cu adevărat putnr- ~ 1 •• rlml •• r. cu ..... I•. ,ii a,' "exercI 11 ritmice" cu eleve- . t ] " ~.. ,., J scrIS Ş stilourilor a laborare, care este ('('rută, nif'e ~i demne de a se inăl- @ seste. rochil. pardnl~JI i'J 

le delicat gătate în costume M Sze' glu.. şi d~ .!mportante interese! ta", AIIXilNODVilJai 
de marinar. Ele au dat şi • -' practIce . 'i ~ .pp r~ 
isteţe soliste la pian: Dorina a Arad, Str, 8rătianu 7 ~ ,:Prezent!l re('ent~ prin~r: ~Croltorla ~entrtiliomnl' ~I ~ tiN 1-1 i!e I 

Doşlea, M. Popescu şi la a Telefon 1144 , tlO1 a d-lui Teofil ~~~OrO~I~!, • ~ vopsttorie roecltvlC! .~ P 
\'ioal'ă Aurora Beca, foarte ;; 1 Comandantul StraJll Tarn, MoskoVlfz, Arad 1 @l Arad Sir Iritl ••• t ~e c 
aplaudatil, alăturea de emi- ; a d.at loc la manifestaţiuni, est~._cea-.Jn.mo1tl!!!-. e $i 'EpiS~OpUI Radll

i
' 'lin, 

can au apărut tuturor ea ~ '"lat: 

---~~---~-----~.---~.--------------------------------~_._.~=. ~~~~~=---~~~----------------~~--------~------------~--TIP. LOVROV It 00., _AI) 
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