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re:~:rători10r noştriil ~_~ ~~~~~d!~~~ nu~~u~:~r~~!!!o~~uUI!l 
n~ in toată tara, in garnizoanele de I praznică. contribuind la distruge-: pe Marele Voevod Mihait ală- print. : şi-ai luminat ca fulgerul în-
,\,iatie. s'au ofici~{l slujbe religio«- i ro! ş! v~nlur~le ~urbale şi valurile 1 tur~ de augustul Său P~rin-l MIhai! I tr~ gra~itele _d~. astăziy ale 
,~ pe~tru p~memrea celor zece (l- dl'slanlmte ŞI fngul ucigător. I te, In f~tay m~nu~entului ce- . Arhanghel conducător de' mandre~ Roman~. . Iata ur-
~C~atorl cc'f:utt la datone. Floi/la de hidroaviatie a pierdut, lor trei cautaton de drepta- maşul tau vrednIC ŞI tot atât 
~J.Clopotele au sl1.~at În ~ă~dllh c.he ~s/fel zece din cei mai buni oslaşi, I te: . Horea, Cl~şca şi ~C.rişa~, f.· ... ·::·7 de falnic .. Mihai!A P.rinl şi Făt-
~dnd pe Rom~.ml in~o.llatl, la ~u~ In trunte cu comandantul ei, care 1 ridIcat pe. colu~a ~et~tii dIn l Fru~os al RomanIei Mari şi 
Jdclllnc; preotII au CIIII dm carlt a tmul scI fie la primejdie, În mij-l oraşul lUI MIhaI V~teazul. L . Veş~lc~! v 

fVinle pentruca sufldele sburători-!locul subalternilor săi. Toli aceştia; Imi aduc cu drag 8mlnte de ţ:: Batrani sfatoşi ai ţării, nu 
r~r morti in slujbll Patriei s(1 fie ~ dela soldat până la comandant, ca: cea~ul acela. Nu-mi puteam l' vă îngrijiţi de soarta de mâi-

timile in loc de lumină şi vadea-I intr'o legendă de vitejie spartant'1,: deslipi ochii depe făptuta f,. ne a Patriei. Garantia păcii 
" acolo uncl: ~i1Iâşluiesc eroii ce I au tinut să dovedească lumii că e-: ~ui. :s~ toţi ~ei ydimpre!ur, ca I ~i ş~ progr~sului l~mi~at, al 

făcut Romanta Mare. Iroismul ostaşului român nu cunoaş .. Şl mIne, Il Invaluiau In cal- r· l'leamuiui e cupnns Intr UD. 

t In/reaga Aeronatlfică româneas- te margini şi luptă chiar cu urgii- ~ de priviri de dragoste fără ' ' nu~e: ~ihai: 
ISId a luai doliu pentru () săptămâ-' le naturii Nlzvrătite, până la capăt! de hotar. . . . TlneO, phni de dragoste 
'a'ă, penlm cei zece camafll:i viteji I cu rlsrlll pietii lor. I Ori cine L-a văzut, nu nu- de tară, nu vă frângeti avân-
:I~rr au, Că::,fll in luptă c~~ ('/emcllle-' Mintea noaslră l1u poate .ţă C!I-: m!ică .ne va întel~ge, clar t~l, camaradul vostru e pil-
t desl(wlUlfe ale na/urII. .Vu le-a I pr:ndă 101 dramatismlll acestor Iilp i îşI va SImti sufletul plin de (..... da pentru toti. 

rfisl des/ul vdn/rlrilor Mării Negre, I le din care omul are siguranta di-! aceeaş căldură fată de mân- r Generatie născândă. a Ro-
~'~ ~u făru! zi/ele acestea aMtea I strllgerii, fie prin priibuşirea avio-I drul print care ~steMoş!e~1: ' ma:nel, a!"bo~ea~ :zîmbetul 
I"c/rme pe adâncul apelor, au tre- nului din înălţime. fie prin (necul t torul TronulUI RomanieI ' .. , de mcredere ŞI mandrIe, con-
,!uit sd răpPrl.ţcă şi. câţiva fndrăz-! ape/or de jos. fie prin friyul ce le-a: Mari. Atâtea frumoas<! nă- rl~că!orul tău de mâine e: 
n Îeti din/re aviatorii mării. I tăiat răsuflarea. j dejdi lţi inspiră cucerUoa- MihaIl 
'I~ Doliui ce a lovit aripile romd- Sacrificiul lor conştient, deşi rn '1 rea-i fUntă şi-atâta te far- Şi cu totii, în ziua de săr-
: ~e$ti a Întrunit Îll sfintele locaşuri,' timp de pace. este aşa de mare ca ,mecă, încât il aşezi într'o ln- &ătoaI'Ef â lui MihaI, să-I In-
/tmiliil~.,indl1rerate a ~.elor duşi ş~ şi Cn IJreme de război. De aceia ei ,me de basm printre alti fett t))iniim: ceh! mai neprihăn1ţe 
.' :.maf(I.~rt avân~l . ochu vultllreştr, au trecut fn panfeonul NeamulUI" frumoşi ca El şi printre lu- MdrJa Sa VoIvOdul ""Ifjal gânduri şi cele' mal simţite 
~~ăld~tl. tn lacrimI. . ! iar amintirea lor lJa fi (n veci ne-' cruri numai curate. oşti. Nume predestinat ca şi urări de bine Lui . A 

I AVI~ţra noastrd a mai suferit şi pieri/oare. IA' ~ .... -' v t - t l lui . ' ';.' ŞI ugu~-
...If alte dăfi p' I'erderl' grele . r II' 1 Nil ,. . d I ~' Mame ţara Intreaga sarba 4 pur a oru. tului ParInte care-L obla-
,t ,la s- 1 ume e or sa tnscrts e as aZI , 

I~ nobililor cavaleri ai aerului este, În legendă .. iar copiii tcIrii vor afla toreşte ziua frumosului nu- I Mihail dueşte. p. s. 
~rstul ~e lungă, ~olJedind jertfa din cărţile de şco.ară despre sfârşi- ~~~~~~ţJ~~~~~ .. g ... "'C4Ya ... .,.,..'tp~~wr..x.."t..~~ 
lururătortior româm, Dar, parcă, ni fui eroic. fiind deapururea pildă şi 

: ,'"'/ho,,',a n'a '0" ma; nd- Ind'mn d' j,rtfi! pealta"" Pa'rI,'. P r est i gi u 1 e X t e r n al R o fi â n 1 e i 
~e răboJul aşa zlselor S'au petrecut câteva fap-' reda încurajare şi suprave- a fost apreciată fără rezerve 
~t proeesloul poharistfee te cari sunt de natură să des!ghere a înteleptului Rege de toată lumea, Insăş Ger,,: 

t velească în chip ~igur auto-' tarol II. Vizita regală în ca- mania, a observat o ţinută' 
't.,C. ă in Iara noastră ospitalieră îşi 1 şi n'ar putea avea n'ai multe drep- . I . ,. ~ 1 '" . 

d I rltatea deosebită de care se pltala bdtanieă va sporI tu pliml d'e condescendenţă me-
ti~c e cap minori tarii, e un lucru . turi dccât la noi, nu se sfiesc a ne I ' 

t D I bucură statul român peste mocI' consid'el;abil allreola: f[i- najftnd eventtlâlele noastre 
11i lU . ar. in privinla infamiilor.; pline într'o postură de adevăraţi \ 
J1.~molJstr~lla dela 30 Octomuie a. I călăi ai ungurilor, pentru a ne crea frontieră. l'ii noastre. "~USceptibi1ităti. ' 
IT,' ~o~c:~.tă ingenios "procesiune eu : o atmosferă nefavorabIlă peste gra- Cel mai de seamă indiciu A doua imprejurare, Care a" România' ar duH o atmos'.. 

arlSl1ca '. e sub limita toleranţei I nită pe care ei o exploatrază in este desigur mănunchiul im pus în evid('nţă greutatea! feră' cât se poate de favora
~ poate Il ingăduită. II fa\orul tezei revizioniste. Iar zia· porta.nt de ecouri pe cari le pe care o are România in ~a . bilă in afară, fapt care-il per
Ir'~~~ acea~tă, de :ătre ziarele, mi- r(-le lor sunt ~e .. părere că n'ar 8·tri- spicuim in presa engleză in lanţa valorilor internaţiona~ mite să se consacre cu toată 

:. tare dm ~ocahtate, ~UI: trihn· I ca ~acă medlCU sau alţii intelcc4 . 
Sl\ată proccslUnecuhanshcă, au I tuah români ar cunoaşte limba ma- legătură cu apropiata vizită le, este cererea formulat ă de energia consolidării sale lă-
Diat ,pa~te peste douăzeci de mii de. ghiară, Aici, fără comentar, punem a Suveranului nostru la Lon ,Cehoslovacia, ca' România untrice. Bine înteles, Româ
~ ~dmclOşi ai bisericii catolice ma~ 1 doar o singură şi legitimă intreba- &rii.: tiarfHEf londdneZe folo-' să facă parte din. comlsIU-' nia păstrează vigilenta cuve
l ~Iare. dând dovadă grăitoare că re: Ce-ar strica dacă minoritarul sesc prilejul aces'fa pentl1li a nea de arbitraj, chemată să. nită, pentruca în orice clipă 
j~.tara noa~tră, dar mai cu s('ama ~ ar cunoaşte limba' ţării, tn care·şi se ocup' a pe larg despre pro- " se pronunţe în chestiunea I să fie capabilă de maxI'mul 

• 1, l~ g~amta de Vest care e mult câştigă existenţa? . 
~~~c~Jla~a. de către vecinii noştri I Cunoscând metodde de propa'~ gresele remarcabile ale Ro- • Rusiei Subcarpatice! Ba ce e de efort şi de cea mai mare 

.j,mlOnJştl , fnzestrati cu o fante- gandă ale vecinilor noştri cari a~ mameI şi despre îndttIma- j mai mult, Cehoslovacia a a- : promptitudine în eventuale
bogată in ceea ce priveşte schi- I mestecă politica până şi iri' serviciul rea fermă a activitătilor PU-! dresat cuvinte călduroase de le sale mişcări privind evo

tnosirea fapt~lor şi stărilor ade-l divin - de asta' se poate ronvin- blice in direcţia cea mai să- I multumiri şi elogii pentru. luţia tmprejurărilor externe. 
la:c, tembeltsmuJ străinilor nu 'ge ori cine ascultă intr'o Dumine: 'at d' 'ă I . 1!~1I1 mcetează . ă .. l d" d'f d nătoasă, sub ausţliciile şi di- i aşarea cre lllCIOas a Re- Atentiuniie si menaJ"amen-

1 
.e.· . C servICIU Ivm I uzat e pos- , at 1 . Al' e;ln aceste t' . d '. ,g U Ul roman a alianţele 

, . ImpurI e grea cuin- I tul de radio Budapesta - nu pu-~ 1, tele a d t R A·' r.t"ă . --------- 1 i 1 fl h tă .. I cor a e omanlel se 
'17" , aceste intrunirii ale cl('rului; tem crede ca procesiunea euharis- I I sa e n C lpe atat de o c rI- l' ă . 
,~POPOrul:1Î catolic sub denumirea ti că, dela noi, să ti fost numai O idei revoluţionare, cari totodată, toare, Atitudinea României, exp IC prm pozitiunea fer
, proceSIune euharl'st' ă . 1 d t.· 1" ă • ' , . t t . mă geografI'că ŞI' POII'tl'că tn It/!. d IC , orgam-

I
' emons ralle pur re 19lOas , cu a- sfidează ŞI legile in vigoare. lTită. a ImpreSIOna, oate cercurl- . 

upă exemplul .,i . t •. t At • ţ' ă 'Iă·· '. . 1 ft> b d' '{ ms ruc\lU- a mal pu m c am avu. nep - şi eventualitatea că cel care păI-, le dIplomatice, Atitudinile momente e de fată, Posibili-
,. ,u apestane, nu sunt de dorit, . cuta ocazie de a citi articolul unui c • • 1 , , 
fi, In fond: aceste proc '. ItI· .... ' di.. 'î 1 ă d " . rilUt'ste are şanse de a mcasa ms-! noastre nu varIază dela o ZI . tăţile noastre de desvoltare, 

, !nt '. eSlUl11 nu "ca o It; , "o na t emmtate , " " ~ .. , 
" altceva decat mtruniri revizio- 'preotească budapestană, îndernnând tantaneu una cu dobândă! jla alta, CI se dlstmg prmtr o bogaţllle Imense economice, 
llte. Or e un f' 1 1 t ." , 't "1' d b ~t b'l't t d ţY 'f' ~s ,.' . apt ştiut că prin t pe credincioşii săi de a-şi lua sa- n erZlcerea In runIrl or e su .a 1 1 a e, pru en a ŞI lde- şantierele industriale avân~ 

~ bn~ i~ ~eSChl,na propagandă revi- i tisfacţie, in cazul unui diferend, cor-ducerea propovăduitorilor de ,litate demne de atenţiunea ItI i t t d' ,'. . 

8;~lels ~'l ntreţmută prin cele mai printr'o palmă bine plasată. încăerări ar însemna o prevedere' ~i respectul tuturor u n oa e IrecţlUlllle ŞI 
'," . mI) Oaee al" '1'" n -t'l h, sunt . e un.Ul ars~naf corn; Frumos indemn din partea Uf,U! oportună şi înţeleaptă. care aplica" Nu e astfel d ' .. " y .ca 1 ale poporului român 
i ~n1 arătat! peste hotare~ preot! Ce putem astepta dela Otl-. . . . e mIraI e, ca au izb Ct ~ . x 

u .. el'a mal asupritoare tară '1 . . tr 1 d t'? Sf' .... jtă la timp, poate scutI ŞI apăra o în ZIlele furtunoase Cart aU i u 1 sa Impuna respec-
'!ijriIă '1 . I a ml- mem cari au as e e preo 1 1,,~ ,i I ' 
~asă II or. Acel, cărora nici ]a ei I tia sa uită, probabil, de existent~ ţnă de un desnodământ fatal. i zdruncinat rece. nt fizionomia I tul merItat . 
... ~ nu le-ar merge aşa de bine I judecătoriilor propagând astfel de ANOS Europei Centrale, România -o-

I 

f 



România este chemată să joace 
un rol preponderanl In Europa 

centrală si sud-estică 

F r o n t u 1 de V est 1"Juminecă, 6 Nov. 193~DUJ 
"--

Gal&:~~::I:":d::,:::,, n::~::::, T"nlo,~!r !O~~:I" ~~ ~!!~ ,~~!~i~' "~!!!'~d~U'!i~~ r4 
răspunde Gafcscu, gafeur ca tot- C<1n constlluc un Isvor nesec<ll de il;':). paludlsmulUi lroplcal. "Se ~ 

i deauna. lJogă\ic peutru metropolele lor, au: afirma fără tcamă, - ded~lil 

LONDRA - Z· 1 Eve- gelui Carol sub egida căruia I ~f d' I trnvl'rsal o perioadă eroică exll'crn c:;ploralor f,'ancez contempor<\IBI 
. larU,. I .., !:ti me . ca I l ' • D'f' 1·· f l ă 1 '·1 I . f J - ! R ~. 1 t . I (C sangeroasa. 1 ICU tall oar c ~ C (O 01111 1.' noa~ rc n au ost '1 8 ' 

m"ng Star" publică un arii- omanla a ua un mare a- 1 Do~tol'e ce ~f'·l!ue"tl' pe cl'nl'- ..' , • d 1 1·' '1 I h' . ." rl 
_ i • A _ A • ! - ~.", ' J , ., • ,man s all lYlt 111 ecursu exp ora- . 1'1 e cu al'me e, cu CIuma, ,.. C 

col semnat de Edlth Nepeau, l,;ant. El spune ca Romania: va care a mglll\lt o doza mare dc, rii teritoriului Nlgcrului şi al expe- ~ tUI e:-.lc aceia care a permis llari 
autorea cărţii asupra Româ-; sa ridică la rang de primă, al~enic? ditiiiol' executate peutru a atinge, 1<11' francezc să săIăşuiască ~ r( 
niei, intitulată: "Romanţă şi; importanţă in Europa, deoa-I - Să-şi facă testamentul! Ol'a~ul kgendar Tllmbu~tu din Su- i it'plt: î~l Africa ~eutraIă, Ch~ i 

li It ~n care face portre- i rece minorităţile se bucură Forte dai~/ : I'.-t,· umcul l·emedlU coutm P~'loal 
rea sm , I l' V d t t t ech'tabl"l ŞI' i (' - l l l E~'ploratOl'ii, cari În genere ~e, llllIlui. remediu ce poate fÎil>la tul Regelui Caro ŞI oevo- e un ra amen I I - ,lllll y,) P aCt' sa amu pc ca- , . 1, • ", '!" 

1 . • v ' , ah'tlll'aU caravant'lor, au trr])llll IIU : d,121' 10 m~llmlc oamemlor irtat 
dului Mihai, arătând dragos I au o stare economlca, une-! re I-a~~ maneat?,.. " ! n1lmai să sufere luni de zile de foa- : fi'J ă un conh'ol special. Chininie' 

1 · t r' . h' . r- români I - bxcell'nt. Sunt III mine 101"\(", , ~ : , tea Suveranu UI pen ru 1-! Ori clar superIoa a-i d .' . I lll.', !$l tit' salt' - CI sa lupte con-I ((' un rel11l'dlll, care apuc'l.l şi 
t • 1 "t' I t· caţlva cal putere 'b '1 '1 1 T '1 1 . ~ , ul Său şi grija cu care es e 1 or ma]Oll aIl., 11',1 tn urI OI' osll e a e U.ll'rgl OI' na, pont!' numaI sa aSigure elul 

educat. Autoarea notează o Tineretul român a fost pus: Deşteaptă rău şi Negrilor, dar mai ales să se i sl;tre sanitară a ur,or arma!~ple 
• R 1 • f v IV" id 1 1 So' "1' P'Hloi nostru s'a compro· P'PUIW maladii lor lropicale, cum t!'cgi, dar chiar să apen' JlliLIrul conversaţie cu ege e In ca- pe un anaş a caruI ea es-! ,,',' ... ,. , , , il" l' i 1 l' 

v .... I mis. ne·a spus că l11~îinl' va fi o ZI 1 sunt lOala somllului ŞI ma ana, d,- persoane copl!'a pa U{ lSIl~orl 
re aces~a & a declarat ca vrea I te munca şi datoria. : fl'Hl1lons:1 şi astăzi plouă Cl! giilcala, j :'\oteJc de căliHorie ale c1ireriţilor i E~I(: de ajuns penlru aceasta "e ~ 
să puna lU valoare frumuse- Capitalul străin este bine I Soiia: Vezi dragă, ţi-am spus cu C' ploratori ('oncol'dil pcrfl'cl Înlr,' Î ~ă zilniră de 0.1 grame îu tot~ell 
eeeeeeeeeeeoeette~ v • •• • A 'să cumpăr·ăm unul mai bun. pl.~ din acesl puncl d(' \'t';kn:: a de- i pul s{'zonullli friguri lor pal.oi 

H SI- n 13 ro c ! aparat de legi Şl lUCUra]at In 1. seL' de .\ îrit'a centrală civilizatiei, a : persoanele atiuse de mal:Hie pJi~ 
g intreprinderile româneşti. O Dădelde, ~. ..' 11ll'i1!illC aici în viitor o stare sani-\ nevoie să ia decât 1 gram itPă 

Noroc să fie! Ura de rasă nu este tole-; - 1 O t,l l'I 1.', crezI ca al să le~lt la . llhl ~atisfiki!to<ll'e şi a supune tri-j gramp de chinină în timp drlt, 

J I G Id hm-dt ~., v jl'xamen? ., ' .)' • i hude sălhateee - toale accste lu- I zile peutru a combate prjmJ~r 
OC. a o se I rata ŞI Româma este o ţara I - Draga, tim: a~~ j)lllea ~ s:\ 1II1rcc 1 el'uri nu sunt posibile deciit dacă 1 r.;{cstare. recedivele evenlll8lc~a 

II ~OTERIf. 1 bogată în resurse naturale. ,p" vreunul, cred ca am sa les pen- europenii pot s'llilwi aici un tim!);, . • i ~ 
! . ' • humd să fie h'atate 1Il acclaş • 

WUOQ~ ... to 1 crede ca v Suveranul i ultimuL ' )l'ai îndelungat şi într'un număr r l' I O] 
,n,U ru I ' ., : Aecslea sunt u tIrne e recollla 

ţile României şi in special li- _ . . v Idete ortglDtllă ' mal mare, spre a Ilutea paclf\!~a. ., ,. ' , ' 

la gaSit formula Ideala a U· 1 t" o sa- ne "ct"'l(' ţinuluri Si acest lucru uu a\4> ComlslUnn Paludismullll p toralul Mării Ne re -. 'c'nlru noua sna a, 1 <, .,. , , • , 

. g v • , nei democraţii desbrăcate de. C<-.s!llll;:Ull uupă culoarea părului. (',t(' posibil, decât dacă 'WCITl la lângă Societatea Natlullllor, s 
ReVista franceza "Money' 1, . , '. ,Iu' . I.~~~~ 

• v cusururi şi intărită prin- bl l!l 11l'gru, MlIlll 1n ga cn, Jar ~ _____ ---..e~c 
pubhca un articol semnat de,. .. Im:tm3 in gri. ~ţH 
ziaristul american Lee Wil- tr un rteDllm

l 
diie autoritate ŞI t - .\tulld CII, spune tatjăI t'~re era ,." ./l X 1 I~ E . f~ 

son care elogiază domnia Re respec a eg. chel, o să viu cu trupu ~o .... . 

• Si, fi prea nrmll!tumil de tille el Gluma c ca şi Sllrell: lrebu, nt 
~~WQ~ggQW~Q(i)Q~'i mobl"le bune ~I· olllno It o slâ~icillI1e; prea /l'l1l1/UJllÎl t' () u7czi de ea Cll mă,>ură. t ~ 
Principele Paul al Jugo- numai la f~ma j),·osfll!. (Sa!llc) (Pita~l~ 

Cel mai mic •. am greşit", fa 01', 

1 ... • tAc .-taIa- Harga. reia .lllîI1ra ((I·e aUilll/(Jjtll dl: a srurla V] S aVlel a SOSI 10 ap ::1111(' şi de a 11I11(/i uÎn(a. o mic de pretexte m('şteşug'tl~'m, 
Bernâi.fj (Diderot) (Brl In ziua de 4 Noembrie' hiarhul, preşedintele consili A R A Dt 

1938) ora 18, a sosit în Bucu- ului. ministrul Jugoslaviei Bulv. Regele Ferdinand 41. Când munceşti să ti se pară că Cei cari aplaudă ~~ 
re~tl Principele Paul, Regent C11 mE mbrii legaţiei, minis- te f(.yi: munca este ~Ylnlă ca o rll- sImt mal vinovati decât~ şi 
al Jugoslaviei. In gara rega- trul de externe, interne, lu- parastas oentru Od,-nna !,iu.a.nt:, 1" ~Sl 

(Car/gle) ce- comIt. ro 

lii Il fost intâmpinat de M. S. crari publice şi apărării na- marelUI- Doel OeI. 60ga (G~ ICI 
Reu_ ele, şi Marele Voevod Mi. ţiol;ale. C'lf.l idlll stclrii noastre sufleteşti ! ar 

dl ~~a-hai. Mai erau prezenti, Pa- --o-- Implinindu-se şase Luni e a est,' şi mai bi:;ar d'!,~c1t acela al 110- . t- . 
• moarlca dlui Octaviftu Goga, se v"'jl,.ul"I.i I La monetăria statuluitlI 

t v f fUm fioverBele ilutonome ale (ehosloViulel Da pot sluji Luni 7 Noemyrie un paras as (La Roche{oncauld) Iluat o·măsur~.care ~voqi p 

lil(e de(ilt O sln!lură pOUtiOl la biserica din Răşinari, s~tlll de Sfii/o/a c aripa pe care 1Ie imHliim I ză pe posesorn de ples~('ar 
PRAGA _ Ziarul te privită ca un răspuns la naştere al marelui dispărut. La a- la cer. 1250 lei. Piesele vor fi prilprl 

agrarian "Vecer" scrie: Gu- recentul discurs a lui Tiso, ceastă pomeuire, in afară d: rud~ (Shakespeare»)la schimb la monetăric,!fI el 

verI.ele autonome ale ţării priDl ministru al Slovaciei, I şi prieten~, ~or lua ~ar~e ~ŞI mulţi Sii JIU ' • " i sesorii vor primi în sct~cer 
.. ~,' . _. t admiraton al marelUI disparut. ne asociem deeal cu egalll. monede de 100 şi 50 lei.l dE 

nu pot face pobtica externa, carI! revendica prin aceas al (Lafonlallle) I !' fl 
căci, dacă statul este unul, pcmtn: slovaci, dreptul de a ~~ GA d d d v • - • -lea 

I an eşte-te e oua ori I Cl'oitoria pentru d o 111~, 
politica externă trebuie să I duce ei înşişi negocierile, I3FHLIN Se ~lIlunIă' că Amiralul inainte de a vorbi odată. MOSKOVITZ, Ars$e 
fie tof una. Această afirma- I privitoare la interesele de . , 'Ir", pr""turt· de concur .... re I Horthy a trimis o telt>gramă fflh- (Plu tareh) '" ,- ,. t'" ţill principială a ziarului es- I poIitiră externă a Slovaciei. "Cet 

D • rcrului cancelar pentru modul cum _.- ' t . 

I
"SC~]'.'~·A·:j a :-Cl'oam!2l!onralUI F"llmelor Mari" T

20
elefo

t
n
O 
I Gl'rmania, împreună cu Italia a mantouri ie~~~~ şi Ne u lan d er ~ 

LI II II II 41 ~ tranşat problema frontierelor un- 'i blanuri II 
premfe~41-'Cap()doper;lutMih~ Ke'~tesz PremJerd I garo-cehoslovace, subliniind că "sen Y numai la bldllllr, A.:ad, Pd\fltul Fische~ 
Bătălia ./lucului mlrGt8I:('nnt(olor ltinţa arbitrală va garanta un vutor R A. E · ... " ţl 

I I 
mai bun în aces. regiune a Euro- ",OmaUJ8 rOICa 

Olivia de Havilland - George Brent I 
Sâmbătă d, m. ore. 3, Duminică a. m, ora 11.3U şi 3 taxe refluse pei. I Anul H. Nr. 6_ t 
Jurnnl fOI. Repr.: orele Il, 7,16 şi 9,15 * I D. Ion Calofescll Dela\urtla scoa- dona Alexandrina '}r. CantarJ 

RIS S tă că guvernul alt PA . e anun il- la Cluj o bună revistă pentru r "Mentiune la hotare", de~! 
tt~eee~ acordat agrementul penlru Gariglia: pl'OmOyarea rOIll~luismului, cal'e se I Calofescu Delaturda, .,Figuri t 

C O R·- S O taNEMATOGRAF DB g noul ambasador al Italiei la Pa-: cuvine a fi suslinută şi editii de! lene" de Şlefan Puseu şi ,ţ!1.d! 
PR 'rI .... IERE Tel 2O-tiQ I ris OI ice român. In uumănl1 acesta: I , '1 . 1" dO', .~~t 
~ . , '. ,'nllsmu natlOna e ctavl,l..illn 

Garanţia spectacolului bUD ~ "Marcşalul .\ll'xandru AWI'('Snl 1~lldu Preţ modest '''i t;l)ar frd.·n 1 --------.;...--------- ." ro tur' de blana "Eminescu cucereşte Ungaria'·, (e' . '1" ! ~ 1 Blanuri, an ~ I . dl'. Ilie Dăianu; "Clipe istorice " de I Mte 
Senzaţia zilei! lucrări de blănărle după eeee~ 

cele Dlal noui modele ettine , "'~eeMMeee~&eee I 
execută i R d· I! I E culmea tebnl- i 

CLONDA li a iO-drae l· 40~;!~n;:::_~eedel: 
blănar eureot I 

A RAD. () II Incoronarea mărcilor selecte! Voce perferfă, nei· , 
Bul, Regina Maria 8. (In curte) () mitabilă. Recepţie fără zgomot. Scală uriaşă de 
,~i sticlă a staţiunilor, IDanipularp8 simplă. t 
au. URA NI'" ! Ascu['f1ti·l fdrl! SI"OI'nmUnd U~mm~r ~·I FI'UI ' 

tii. ! I ofJligotiune Ila y il nU li Y : Telefon: 12 - 32 I 
____ o ,Arad, Bulv. Regele Ferdin~HLd 27. Telefon 10 47. 1

J
' 

5000 de sputatorl SI-GU i 8~)'l'HlQ«ag(~~.....,M .. X" ... QOQOOOQUI.,IIl;'~ 
dat parerea!!! :. 1 @, « 

Al doilea slagăr mondial al I 
tăleliit·OB"~iDr:si ~!"!a~~~~!t.!~ !entru bărb.ti, copil, p' . 
Capodoperă minunată o prea- toane de piele, specialităţi în paltoane de iarnă,. 
slăvi re a tinereţii 1 Partener: , 
HERBERTMAK.;:,HAt,L,Rugăm .OSI-~ Muzsa,'n 
publicul 8 se prezenta la timp.ll .1. ", • 
Pentru evitarea aglomeraţlel, W' 

Biletele d~ hvoue şt parmanentele suspendate! '; 3 matineu 5 7,15 şi 9.15. il Arad, vis-a-vis cu Teatrul comunal 16 
, (! ' I • ..;. __ Js 

"""~~~~q;~,,, $a,,, ... CA ''W'iI ll;>!IiIi!ol ••• s __ ttBlaa::' ... aili ••••• __ Il_ ... ___ • ___ .... __ .. _ .. ~~ 

I 

GrandtOttsa operetă 

Jurnal Paramont. 
Reprezentaţii: 3,5, 7.15, şi 9.15, 

I 
• 
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l~ Duminecă, 6 Nov. 1938. 
........ 

F rOD t u I de Tel t 

i 

Dongresul "Federaţiei "lIe,olulla Dc!!alil dtla 10 
brunrit" Şi presil > 

fc-
~1 Presei din Provincie" ~ - După c9ngresul "Federaţ,ei 
~~BlU, 30 Oct. 1938. - La I D, colonel Mihail Cămăra~" le, după care au rostit ClI- Presei din Pcovincie

u 

148 şi jum, au descins din, prefectul judetului Sibiu, a· vântări entuziaste domnii: Congresul dela Sibiu al "Federa-, mulLd luciditate decât presa ŞI ni-
<1t c?ngI'esh;:.tii din, Îl~trea-I salutat în ,n~mel~ jUde~ului; Ion (:ollceaw, ÎI~ ml,m_ele f,J'e- I/c; Pres ci din Pl'Ovin:=!e", s'a des-lmeni nu a slat mai ml1lt III ujuto
llara, l:epn:·ze~ltantJ al. Pl'~-l pc .c~ngres!ştI prmtr'o msu-' sel dm Banat; (ostIca Sarry, !dşlIral intr'un cadru de entll:'usm: rul actiunii de redresare Jlaţionulă 
~ romane dm provlIlcll, I fletIta cuvantare, urmânclu- I în numele presei din Dobro- 11dntâlnit până acum, deceeit presa", 
:h~ întâmpinati de d, Pop, 10 spor la muncă. ge'a; Nkldpjde, în nurnele prc- Din loale piirţile larii din Banat 111 timp ce o bunâ parle dintre 
'~:Ioal'ul Sibiului. * sej din Moldova; Emil Lega, şi din Basarabia, din .4rdeal şi din lriilrânii oameni politici şi dintre 
fÎ~la gar~l con~resb;:.tii au . în lIumele presei Oltene; Go- Muntenia, din !Jobro(/I'u şi din J/o/-' haimanalele treculubi se ascullse-
i~at în automolnle ,la ho~e- ,D: Pop, pnmarul oraşului> logan, în numele presei dm dova, ca şi din J\!aramureş, solii! 

lin,e, in <:,a1'e, :s'au lllcartlC- SibIU, a ~r~t > d~ asemeni, ,in I Ţan~ Bâ~'sei; .D, Iov. îl~ iJ,t:~1f'- Cl:t'tinlul1li tipr1nl .s·'i/I .l/dl/IWl În! P'li!iZ ____ II •• ________ _ 

1 ŞI apOI .s~u adunat laln~Im,('le cetaţen~l,ar,., ~nm '~-Ije, IJJ':gel dU! BasarabIa" r. l],'cliea celale transr/t>wlU, pentru al 8onlo ('1 EIDCla 
e elul Bulevald, de unde l1lt m cetatea lstOllcă a SI- ,BăltCmlescu, ll1 numele ZIa- SI' OCl/pa de I'oslllrile şi nevoile I U .. " Y li! 
a:~pleca~ î~l ~Olyo~e ~~ :~-lbiului.. h'l,,~U~ ,,~~m~nia de Vest": C. profpsiunii lor, dar in ace/aş timp:: Bflnurl" de ImnUZ"lle 
11'·lrul hro~lOl ŞI la.~ ~ 1 m,t 1- I Dl ug~m~I eseu, în numele penlru a cOlls(a(a fi a celebra pu- 1: U i 
s~oraşuIUl, depun,and co- '\u orbit ano' d- ", D·IPl'('seIdmPrahova, Iternica legăturăstabilild, In ulti-l, t I't' ._ 
ule si jerbe de flon pe mor . ll. <', 1. ,nIl: J., ,. ,... ~ ;' pen ru. p a a ImpoZl 
ot~el~ croilor din mar(']e j' Pl'ed~ ŞI PamfIl Şelcanu, d. '1 ml

1
11 tl{mP

t
' ll1t

1
re Slat

d 
Şt!y ~re~a't t l' \ tului Şl plunântuJul for-

1", • ,GabrIel Sarkanv, pr('sedillt .... - I ,_ '. • A • U os m!l te cuu n ari, ŞI oa e , tat, pentru ASigurare 
al"01 ŞI ale luptătonlor na-l 1 'd' tI" :, L Up.l amIaza, In sala de insl/fle/'le' pom rt'''rr/; GSIll'ra II1W-1 ~ S' 1 J 
. bI' 'tI' dl'II ArdeRI p sm lca 11 UI preseI mIno-, "('liinţă a prefeclurl'}' au ur- " ' ,OCla il a 
le" 1:) '. ,'t ' d' R ,. " ,- '" 'ra am/re ele, pe rdnd . 

-1tPă al'Cea, cu totii au a-Il lslal~lltetll pmreseOI,mmal~llIoal"I' et'aXl~! lI('na<~ I m;. r desbatel'H~ prop,riu zise Ikocamdal(l nP vom opri asupra II: Banca 6 o I d s c h m 1* OI 
d~ t in frunte cu d. subse- . 'C, ,Rle congresulUI, presldate de. ,. . 
l. d t t E T 1"t re intelege să se integ,},C'lp cuid ~t f Vl-d ,,' t t dlSC11r.mlw d-/III Ellgcn Tlteanu'l~ 

nJ~r 'f~' saI ',ub~e?- el eta- 'lealitate în cadrul Statului: j', d'; ev~~ '} Ma el·scu, hatS':SîR 
ministrul presei şi al propagandei, : A RAD 

II.' a s anta s U] <l In a e-j ~ n' .c e . 11 gl o In, o elr n- d' b t 'd t t q , 
, !\litropoliei din Sibiu, roman. a~a cum de ;(0 de am' cItI-se întocmirea unui me- ISCllrs oga ŞI oClJ~en ~ ~a un l' Str E1!1lnn«'u No 4 
IŞ' . . ,"'II f"C'lt-o SI' aSI'O'lll'a- pe (1. _ ' l',rcr[pIlt esse, substantIal ŞI plm de 1 __ 1i I • mllJlIISS .-ora. 11 ŞI ]lun. C011,Zr(>- <1 • ,'" •• , • - •• monu care Sa fIe prezentat .' v ,- _ .... __ o .. ~ 
Iar . î 'mInIstru SI gllvernul de CI'e- '" adevarUri, In afara de aceasta, un v • ti v • 

, I (ll'nta 1 l' Ile"'tra-mlltat 7 l' in .. ' , .,' dlsCllrs rpparafor, Reparator al tu- .. ,. 
au plecat n corpore'" d-1111 mInIstru al propagan- , \ S( 1'11 p1'111 co OeIllC ca Sfl-ŞI rWllege 

Prefectura Jud. un- o o-, a Ş d('~ ~l preseI Couchizandu-se • . ...' . capelall/I'Ile acumula/r 111 am de 
,_' I CadI'll1 '10I11'lor aseza-rl' ale ~ , ' , \/UrOr nedreptatIlor Ş! j!gmrllor su- i' 1 . sala fe-stIva, la ora 12" ~. : " ' jla ll'ToenlIrea UfHll cod al ' ~ :guVerIlUre mara I:::a oare, - ga:::e-

, 1 Rom'unel . . ,{ente nu prea de mult de calrl' Il .. b' {'/. t" , t ţ' .ndeschis congresul sub pre- < • I ro; ,~~('I SI a unUl ante-prOIPct I ,~ urII al' I 1, gaze ar!! can - OI. 
'""' ". It" gazetari, cărora ra:::bunarea unora'. v b' 't . 

~
tia domnulUI suhs€'cre- de lf'!l~ p('ntl'u regle-mentare 1 ' .,. , , _ Ilară dcosc l1e - uses(,l'd tralaţl 
e stat Eugen Titeanu I D :=:'t"farl VjXrleSCll pre~e- proff~Îlmii din ziarist ~i în- dll1tr~ oan~enl/ pol:'ICI ~e a~rt1sese tir! rând ni !},hHl/'ii. orl'~1i oa:cllIrI 

, ~ '. '. , n, ., '. , , ~ '1 /Iil (ilscredll nemer!/at ŞI odIOS. 1, • , 

lID ŞI m prezenta repre- dintele federatiC'i nationale a fm1ţare-a colegIUlUI Ilazetan- . . , . o lşl puneau slI{lellll şi ('ondcllli In 
, , ~ , " ] 1 - , D. l1Hmsfrll EHqcn Tllearm, lin I I 'b { .. d t' b t 

bu ntJlor autorIta(llor CIVl- 'presei din provincie Într'o I ()1'. (upa forma de orgam- I _' . f d /.. " " t d' jS U! a re aceru e li a,. su s eaua 
, , '.., I ' . , . t~!Ons e prps IglU :;il mrms ru 1-, 'ă . ~ 

IDlhtare dIn SIbIU, ŞI a inimoasă cuvântare a arătat zare a medICIlor. avocatIlor, I • d f ,'ă _ l' mm pur a unu! nou cre_o 
""1 '1 d /. . 'J ,. '1 InamIc, eopo 1'1/1 era ce mm . . . . JllZaţn or reglOna e e importanta presei din pro- wglllen 01', magistratI ar, et(', i • v - f b i [, v d' - 1 .. Orlc!nc 1111 (/ plltul s(l (lJllIlgrl om 

lta~. d It .. l ., I I D - . - . In TTlaSlIra sa rrs.a . (asca a t U/1- , , 
. ŞI a e ega Il ar smdl-I vincie ci a amintit de ffillrU upa amIaza domnUl suh- '/ 1 fY t t fă ,de Stat (a spus d, mIIllsfrll Eugen 

fa r.de.presa dIn capItala ,lnaintaşi al zjflrigtlc{'l "omii- !-:Ierretar, ~e stat Eugen TI~e~- iubire cu entuziasm. ~;if'anll), orr~a/'e Clccrone, c(/I'~ nil 
v' • _ " , • rllrr c,. (lCU -o CII compe en ,cu I ' .. 

. VInele, : ne de pe tot ('lmrin~1.11 nă- rlll a VI7:Itat comuna RaşI-I' , . .. şI-a V(lzu/ dIscursul reprodus mie-
(I\(' l :' tI' t' ,~ , .' d ' d Îl' D-sa a subllmat ('f>nlnblltla dez- . , I 1 d 

I
mu cuvan, -a avu asf'-; mântllhn romanesc Sj a 1e1'- r.,lJ'l, un e s a lIS n pc erI- i .. 191'al, oricare arl!cu fi. or e onoma-

Br,. eonsistorial părintele i mjnat multumind" tntu.ror na.i la mormântU.1 marelui! ltl.lercs~fa, pe (,(/I'e. ,~~psa a arlus-o I toreÎcI' din /J/'chiul Ţ,(:r/nml·f/1. rarI' 
S - b t b' " ,. M't ,- l't 1 AdI I ' \ ,ol/nulll! mers a/ lIIp/u de Sfal, dl1-\ r M f( 

PtOP y cal r~ "~·~lcare l.ne- I oaspetllor care au tmut să la ·1! ; 0J?o 1 a r e~ u Ul. ~·tnt'·1 . pă eera ce a fost Tl/lmit de oralor 111.' ha fost acceTPtall
1 

a ld
un 

,,' e er-
eaza UClarle congre-!parte la acest măret COT1e-res (le. 0aguna, apOI a VI ZI a . .. . mc sali UII a eyran, sa por-

,'ti " - b tII· ,. . -- < ,- "t t •• d b v • aşa de polrwlt: ,.Rrpolllfw Re ga lc'1 I '. . ~. 
,a! SŞfI, Stcy~as al selV~'ta nal.t ~ll prll p .llll carllla se serbea- s~ u .. ~I a stat p yor el. cu 1: dela 10 Februarie" '.ml ImpotrIVa preS'!1 . 

r mliel "- a e 11 ropo}- zi\. şi 20 de ani dela Unire. salenn, v Ei bine, ,,(lsIă::i, loIi aceşti meler-· 
,ril'llÎeolae Bălan al Ardea-.. 1 "La rascrucea, a.ceast~ , a evem- nici" şi .. falll'!Jran:i" ralelti, toti a-

I aflător la Bucureşti. ,nrentelor (a sl1blrmat mmlstrul pre- ceşti trecuti calomniu/ori ai presei 
~a cttcel~nrcia--Sa- Sl.lbn.- - A 11 urmat disell'snrile dlor ,La ora, 10 seat'a ~', s,evel: 1 -: - Slmt la pdmdnt: .. puluis el umbra", 
l) importanţa presei pen- :Pou]ain şi Lun~ules(,ll. ~0J.-:' prImarul mUIllclpmlm ~ Jucati cu Incredere la Revolutia Regală dl'la 10 Fe/Jrua-
~minarea satelor şi a 0-1 o, Colff's('u salntă deasp- S!J IU, a dat un ba,nchet în; Loteri;g de Stat I rie a lichidat un trecut cu destule 

iOqj publice, at'ătâ nd ]up-; mf'nE'a ('ongr(,~111 în numele sala . restaurantulUI Bule- ! păcate şi a deschis orizontul unui 
~S~care s'au dus în trecut· p'fizetarilor din Tara MotiJor. vard. La banchet au toastat i COLECTlJRA OFICIALA viitor luminos. 
triipresă pentru naţiunea' (lună carp llt'mpf.\7.ă discursul efI. primar Pop: d. Ş~efan VUt j l Sediul central CLUJ: Regi- In accst l1Wor luminos, presa îşi 
c. )DE'aseă de pe aceste. Pla-II d- lui ministru Titeanu. dE'scu, d. Conclatu ŞI domnul I $ M' N 46 AR ~ D. are rolul său şi lacul său. 
,ctlcerând presei să spri,ii- ~edint~ fe<l,tivil s'a .termi- Rubsecretar de stat Eugen, ~ na arI~ o.. ~. s a 
" I de acum înainte insti- 1 nat la ora H. după care con- Titeanu. Banchetul s'a ter- l': 1. Dia riu. Str. Brătianu 3, 
~l. ~ fundamentale ale Sta- 'gresiştii au parti cinat, la res· minat. la ora 12 seara cu o ' __ ._.. --. _ .. - Ia bilet la Loterie! 
-"1 ca: Dinastia, Biserica,: taurantul hotelului Blll"'- manifestatie entusiastă şi I se! şi al propagimdei). presa a dat Ca S9. scapi de sărĂcie! 
D1~, Arma.ta şi Justiţia, yard. la un banchet. oferit de g'rEll1dioasă de drag-()gte şi de-I cel dintdiu exemplu, fncadrându-se 
r8~e străduesc să ne facă. Comitetul Federatiei. votament pentru Majei'itatea I fn ritmul nouilor rmprejurdri", Hai noroc! Noroc să fie! 
wtcreştini: buni români şi I La bflnchet d. prpsi~ent l' S~j, Rege!e, Întrea~~ agisten- I .,Revollltia Regală nu a avut slu- Joc Ia GOldscfjmidf 
:;cetătem! (Aplauze). I ŞtefAn Po?escu fi. închmat ta întona~,d in pICIOare "Im- jifori mai devotati dtcdl presa, In loteri~ ! 
r. nentru MaJestatea Sa R('~e- nul Regal. vălrnăşagul evenimenteior interna- \ 

d~~gwgQaggoQ, tionale, nimeni nu a anUat mai ...wzÂr 2_ 

~ . Reoens'i 'L- II - t- I-t - - SI tara reclama este cunoscut tuturor, 
t Itera • noua revis a I erara . ~!:t~~ ~!~~~n:i ă~~!~, s,!,:~s~!~~~:~?ţ: 

arj a Aradului 1. S(HUIl !R!D 
ri ~ d F P' Secţia pt. doamne: Str. Brătianu 2. (Palat. MinoriţiJor) ra ul rn CU re slova roml1nea- tie deosebită ercs/{,lm pe Nlbojull, cro/i'ni'Ilt ANE ,';EORGE :1.JIŞTE, ; • 1) 

ti I ~ Secţia pt domni: Strada Eminescu No . .-: . 
. '~ât de pu/ill răspândiUl - şi slrădaniilor de afirmare culturală, i patimaş şi talentat Îlldrăgostif de. c' ~~~~~~QQ~g.QQ~~~~~~ 
'l~'ui t' â I , , , 't IITF.RA"· t· 'f ~~OO~~ >'":,,0 ares molw tol pe al tjapal'lţla nouc! rcurse ,,' " .Iara ŞI I'llmOS, -* _. -,_._~ ----
ru::ln preluilă _ cu O salisfac-! Meritul este, integral. al d-lui (a-I .. LITERA." a i:bulit. intr'o me}su- i 1'1001L(; sulrOi!erll, dOrmU~ftr~ şi Drll(~le de lop~,erle. I 
1.' ! ră vrednică de admirat, să se ridi- ! cea mai bună cltli.ate şi ~ele mat elUne, preţurI. prec\Jm ŞI In rate. 

~~ ce, pe te~elii de cllltură sănătoasă, : n~~ai p O "J O N Y ) ~!~~'a~31~o~ţ~: 

1 
SJngurul Izvor de aprOVIZIOnare cu prlll pretIOasele colaborări ce le-a -- •• ~ 

1· polic8ndrele MATUZ, la preţuri de i obţinut la fntâiul ei număr; tic, cu mult adevăr şi CII su{ld .- . !1ofament ~ IDI';,.\U'L Fi FIIS]) 
~ fabrică in luna Otfom,rle il. (. I SI/ccint şi exprc.~ilJ!11 "CUVÂNT rellşeşte sd ne Îl!fă/işt':e admirabil \ ,U. :VOSTRU AL 1TTl·R01U. -
e,' i IN.\l;VTE" tă/măc"ştp ţinla spre rellll cultural şi isto:'ic al d-lu; dr, Spl'1' a deveni lI11 trainic şi exce-

I '-' t - I ' TEOI)O. I J BOTI:\:, venerabilul preot I lent organ de cultllrrl românească. g i c[lre Imri!' să se uree reIJisfa: rrdi- , " 
i· a In rai S \ 1 . I '1 It al ,'radrlllli. j aiI" (o gmnita telrii, \ . c('re/1 neamu 1Il spre ('11 mI e cu u- t 1 
le . I rii şi civilizatiei, Pop:ii sl'rnIleuză d· nii: D. IOV. i Dorim "Literei" o activitate r~d-

f 1 Hemarcăm, din sllmarlll re/Jistei: sl,hWlll şi tanrlrul nr;('t basof'(!!>f'rn, i llică Si lin succes. Tl:Îngpnl111chr~~ 

II
', la fie car e policandru becuri .. Primalul statului national _ fn CO,'wST,,\VTIN BM?Ct1ROlF, PE- pe sfrigl'nţa matenala a apan/lel 

"TUNGSRAM". Ne ingril'im de mon- TR· [T SFETC:l. ION ŢOLESCU- )1_ aMf de imr)()r/nTl1il În viata unei Ilumina principiilor de bază ale nou-
tarea gratuită a policandre]or. Vin- II 'd ti' t '/" . / ' V.{U:Nl şi FANE (i!:ORr.H P:\- o reviste de cultură. 

l !l! rep a glT! 1 ar , m!1luna eran I d ' . . f' 
dem pe credit de 6 luni la preţuri d . d fi 1 IT ă JISTE, directomI rcvlstpi, ,DreZd con iţie ~e frăI~1/(,f(' nI' : I urI e aclua I a e pa! IC ,semna- Tot d, Fane semueu:ă croII ira is- llImel'lt dacă revIsta şI-ar forma 

de bani gatA. ',te de d. profesor unit'ersitar (;1'01'-
ge ,y.fronie acla Cluj. D, Eugen torică, literard şi teatrală, j Il!! cerC al ei, in jurl1! cămia sel se 

'Popa - tn acorduri minol'c şi Rem(/:c(/~ technica, gr~fică,. ~(~/',~ Il/lUpe::!' În mflmlIlchirt de rl'zisli'/lţi1 
> d/lÎoase - scriI': ,.ELOGIUL SFÂn.' a reuşII sa ~ dea ,rl'/Jlstel "LI,ela I şi luptă, toale condcl'le româncşll 
: şITeIXl", Mflifând pcntru () pia/ă lin aspect placut 1$/ modern. > ,1radului, 

d CIUDIN VALCU 1\ I granita de Vcst, d, Amln'osie Me- fă şi răspândlta cu dragoste ŞI e- _ 

~,re miU!tUln de stl(ldrle 51 pOTeelannrl ! Îi!'f/'. ÎI! ,.OFICIAUr,\TE.4 şi PRO-I DOr!ll O blana buna ~I emn8? ~1~~~r\ifL I 
·~d 1 I I .'" ~R :ET HJmLF. DR c[rnUHĂ" ll'atea- i Y ARAD, Strada 1. G. 

I 1 .~ . . fot 99 ~ JI~ ~ ~::ă iudicios pro/J/Pma locală ~ ('l1l- ',_ 41f,ltin~fn l!mmf.rm~nn lh>(~..! _ 
~QQgQQ~OQ4iK}W~otllrii. D. lan 1. Pppalla - Slmpa- _ 

! 
~ 
! 
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*PAGI II (STRiJERULU~ 
CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 1 

z 

INCHINARE DiSPOllflunl prifilOilf( Iii (I(lilifilfto 
SfrilJtftilS(ă din ZiDiI de Joi 

Măriel Sale Mar~lul Voevod Mihai de A.lba 1 

3. Programul străjeresc In 
afară de Joi, se execută ast
fel: 

(Urma.re) 

ţiHe de apărare pasivă, să- I n:rilor, spoduri/or, excursii/or, elc, 
direa pomilor, lucrări edili-! e) ,li L'ZIC.4, Se vor executa cdn-
tare, vizitele, excursiile, etc. tecrle necesare ceremonia/elor, 
A • I '/ '/ '1 1 1 ./ a) In fiecare Luni dimineaţă, la 1!1 acest caz se redu~ce ob~g~ I marşuri 0/', şe.::a on or, sa)( fi or, 

ora ·7,30 are loc ridicarea PapiUo-l ţia ca prog~amul sa conl1na' etc. . , 
nului Naţional, la care participă ,eleme~te dm toate laturile I f) ,D~:SEJ~N. ,Se vor face dese~n 
profesorii orei fnldi de curs, con- educative enumerate mai : dup~ Ima~lnaţle Cll, sC,ene s/raIe,
torm dispozitiunilor anterioare. sus. i rl'l;l" schIte, croehnrn, ~lanurl, 

Preotul face interpretarea textu- Programul străjcrese va con line I scheme, ele. Penlm lucrănl~ ma-
lui biblic. iIlSă, absolul in fiecare Joi, urmc/- i m~ale se V01' face desemne Indus-

/c.arclc: ,tr/ale,' 
La cuvântul şefuilli se vor anunta 1 ) T"I IP LAI 

a) Aduna"e, raport, ins/Jec/ii <i g J "" mspoz ŢI:l STR..J..,-
lucrările ce urmeazi1. să se execute Y 

ctTcmonial de inceperea lucrului JERILOR varund În/re 15-20 ml-
tn cursul săptelmânii pentru ca lie- I t f f I Unitatea se adună· intr'o formaţit' llve" n car, e v,or i .iisati sd se 
cure să ştie ce are de Iăcut. f / impusi! dc Împrejurări, La venirea I mam cs e singuri cu cantece cora-

b) In fiecare dimineatil, se vor comandantului, se dă raportul. Co-I'e sau instrumentale, recililri, etc, 
lace timp de 10-15 minute exerci- mandan/ul trece unilatea În revistă' In acest chip se creiază o atmos-
'ii de inui orare in "colile cu in- , fer" d b il d' 'ţ' , l ' , ... şi o inspectează din punct de ue- l( ~ tl!l rspoZl te, prre nl~(' 1 
ternaf, iar la celelalte şcoli invlo- jlucr I dt/ a /ă f - ! I dcre al atitudinei, curăteniei cor- u Ill, ar o o a se ac prega- , 
rl~rea se va executa pe cent urii, I tt'r' ŞI' sO r l' I II! p(.rale. imbrdcdmintei, Se face du- 1 L (,Cl'll e=a e emen e e p('n- i 
In recrea tia mare, de cmre .,efii de trIl serbărl'l~ şe-ăt '1 'e .. , ... p~ .. aceasta, pe unităţi, mici exer-, .. L, - on e ŞI xcursll- i 
cuili prin rotatie, sub suprUl)cghe- C//li de prc.::entan' şi salu/. Din (or-jle vlIloare. I 
rea profesorilor. maţia de adunare se trece la una h) ORll DE RADIO ŞCOALA Ila 

c) Sâmbătă, dupd ultima oră de sau două formatii. Se executd apoi fi ~sculta,tl1 ,~oia la lI,nităti de că/re: 
.curs, 5e va executa ceremonialul următorul ceremonial de inceperea' toţt străJeru 'adullatl laolaltă, iar: 
coborârii Pavilionului Na/ionol. IlJc1'lllui: I Sâmbătă după amiazi ora de pro-' 
Sâmbmcl după amiazd, la ora stră- _ Tatăl noslru, ros/it. I gmm artistic şi dis/racliu, va fi as-
jerească de radio, se va difura _ })C"ize" I cvltată de fiecare după posibilităţi 
pr'ogram artistic şi distractiu, , _ Gândul zi/ei. (O maximif, sau (i~dividll~l, pe cuib. etc.). 

d) Se recomandel unităţilor ca sll un cilal de cel mai mult doud fra-: I! Pn.tG:~TmE:l ŞEFILOR DE 
meargă Dumineca la bisericd, iar ze) " ! CU IB este ImpUSI( de faplul că me-
corul sd dea răspunsurile la oficie- b) Marş şi defilare se va lace in Ioda de lucru s/răjereascif, preconi-
rea SI. Liturghii. limpul proyramrl/ui şi seara la ler-I :C::ă ac~i"ilate pe unităţi mici (cuib) 

e) Programul 5rrăjeresc se face minarea programului. Se va avea! 111 specwl afard dc şcoală. De aceea 
Joia, 4--4,30 ore dimineaţa şi ~3 în vedere sd se execu'te în perfecU1 l's!~ absolut necesar ca aceastel pre
ore după amiazi. Se lasă la lafilu- lillUUf;' caden/if şi d/seirlirit!; gatlre să se facă in cdt mai bURe 
dinea unităţi/(w sd-şi facă orariuf l!Jl Ediltdtfa fh:ică" (lhioiorare, conditiuni, Comandantul de sloi ua 
cum ored, mai bine În limita timpu, gimllaslicil, (ll1sambluri, jocuri, dan- fntruni, În fiecare lună, şefii de 
lui de 7 ol'eJ in care intrd ,i a.- suri natnonale, sporturi, lirj, c/lib, în doul'f rrprize (cei Înlre 
eultarea orei de radio, cu fndru- Dintre sporturi 5C va accentua a- 1!-1fI. ani şi f5-18 ani) pentru uni
.mări de llJcru~ Orele ar putea fi supra al/etismului, pregălihdlHe I'I.car~a pregătirii, penlru •. verificare 
'1mpărtîte astfel: 8-12.30 şi 15.30-- t:.!rmenfele })('nl;-u concursurile vii-l ŞI ~tlm/llar.:, Co~and~nţll de. cen
.18. Se poate intrebuinta şi ziua in'" (oare. Iarna se fa face s!lniutif, t~rle vor ,111trun.,1 şe!/~ d~ clllb, in 
lreagd, cu ofeli! In' contihudre; a- ski, uara inot, canotaj, Se va insista flccare saplămanli, mtr o şedln/li 
tunei, cdnd natura' lucrelrilor ° ce- asupra e:tercitiilor de tir. specială; dându-Ie pregătirea nece'
re (vizite, excursi, lucrări" sociafe; , fi) Se va insista in spe'cial asupra sară, ("(Iri! trebuie sd consteie din 
etc.) In acest caz' strifjerii(ele) (şi ir/ienii indilJidllale şi colectiL'e, dân- executarea ptogranmltif pentru a 
1101' lua asupra lor hrana rece, sau du-se' atentie dCdse(,itlf mai dlr,~ CII- dl'veni bun exi'cu/ant şi coman-I 
prin fngriiir~a unitif.ţii. se va pre- I'dl~nfei, corporale. alimentatfd şi dnnt . . V~r ,~rm(l .. apoi fnd:~~IIr.i'l 
pura hrana la câm'p, locuintei. sfalurl ŞI dlsI"utlr asupra ml/wtl-

Se irls{sti'f asupra faptului ca strtl ' Comandantul str'iljer va veghia ca I uel OI'· de lucru. 
Jeriisd-şi pregiftească de Miercuri md,mrile ce s'au luaI prin campania 5'; Org'ailele de' co'ntrot' ale 
după amiazi lectiile pentru ziua de s(mifard să nu fie pilrdsite. asigu-' Ministerului Educaţiei Na~ ~ 
Vineri, rând şi pe mai departe colaborarea ţionale vor supraveghia ca 

/) Educatia se face pe eenturii slrăjerilor cu organele Ministerului ar-este dispozitiuni să se exe-
prin cuiburi, iar lucrările de dn- Sănătăţii. cute intoCDlal. 
şamblu' se vdt executa pe staI. Iri Ce priveşte primul aiutor se Direcţiunile şi eomitetele 

C' d '1 1 ' va executa sub formă de aplicatiuni ; şcolare vor pune' la dispozl~, 

Iă an ptrogramu. arăe ac ăfn şco~- practîce cu ocazia micilor acciden-l' ţie tot materialul necesar I 
'ădo, pad)~ el/SăI' execut

r 
~!ar Jcurt~" le sau cel putin demos{rativ, simu- pentru executarea pTograme- \ 

gr [Il , a parte n mlerror (sa IdO d .' "d t '1 . 1 • 

'

''' d . . t' d ' d' n u"'sf! accl en e cu pn e IU JO- I lor străjereştl. 
u e glm.nas IC ,ateltere l' lucru 

"'III~~ manual, sală de muzicel, bucătărie, 1 

I-a fel ca 'naintaşii, pc calca biruinlei, 

Sic/uii să-Ţi meargă pasul, .\Jdrile Voevod, 

l,umina isuorî/ă din flacăra credin tei, 

Va fi îndemn spre muncii. snpusului norod. 

Rşti trrlP din trupul nostru, I'şti glia strămoşeascd, 

.ViidejdeG 'naripala, al unui brav popor, 

Eşti Făt-Frumos din basme; eşti doina românească.; 

Sâmânlif de virtule, svârlită pe ogor. ... 

Din cele patru vcÎnturi, stritjerii' ati lJi'ghează -

$: Ti' adam frrnetic in sfânlul nos iru grai, 

I t 
f P 

Cu loii - lin singur sl/flet - din inimel-Ţi urea::d: • 
Sd ne trăcşti Mările şi bunule Mihail 

C~IP}TAN AN .. 1ST ASE P . 

§tn Iii fi O n iI~ 
S'a; s ehi m' bat plaSI 
nul LoterÎei de Stat 

N oul plan prevedJ 
20 câştiguri a Lcl l~ 

_ _-o _. _._, _.~ ____ aoa 
tn 

1.o00.00E~ 
iD 

La, clasa l:a,'18' milionari pe lut~~ 
4' câsti"guri de Lei 6.000.0~e~ 

74 câstiguri- de Lei 200.0~~:n 
598 câsti!auri d'e': Lei 1DO.OtaiI 

rui 

Procentul de câstiguri' 63.31su~: 
Ioa] 

,; !ă ' 
Tragere'a, clasei I-eeg 

Ij No~m,rit 19.1ffi 
Lot eri a d'e St~~; 

rnu 
'in 

Reclificări «c8arlera mortil~~ O InveJlf ; 
ele.) Unităţile trec apoi, prin rota
'ie unele In locul celorlalte. Atât la 
programul din şcoală, cdi' şi' aluHci' 
când se fac teme; aplieatiiinl," ezer-I' 
ciţti, v izite, excursii, activităţi so
dale, etc., comandantii şi' profe
~orii se grupeazel pe specîalîtllti, 
dupif natura lucrdrilor şi Intr'o ca 
muriitate de muncd asigllrif execu
tarea' desiIvlfrşitd şi practicl1 a pro

Comandanţi' Doul: Jtigu' t. ia comanda stolului, iar d. care are menirea s'A ,PUDsă-
Dimitrie, cdt. stol şe. prima- inv. Caşotă Marin centuria. capAC războiului P'O.I 

granudui. 

,. In general, programul 
străjeresc de Joi, va conţine 
elemente din toate laturile: 
educaţia religioasă morală, 
educaţia naţională-patrioti
că, educaţia sociaIă-cetălene
ască, educatia fizică şi in
strucţia technică străjereas
că. 

Se va destina timp sufi
cient fiecărei lature educatil. 
ve pentru ca ea să poată' fi 
bine adânciU. Când în ziua 
de Joi se execută activităţi 
din acele care reclamă timp 
indelungat, cum ar fi exerci-

ră Seleuş. Rusu Nicolae, cdt . .D. Poliş Gheorghe, coman- "III 
stol şco primară ZiIhDtU: Se- 'dantuI stolului" din comumi \ PARIS. - Ziarul "Le Ma"'scoperirl, calificată se~ 
che Vasile, cdt. stoi şco pri- Lupeşti~ fiind transferât hi. tiri" publică din Londra 1H.'. nală şi, asupra căreia! , 
mară Păiuşeni. Prof. Ul'lea Seleuş, devine corihmdant de Ihătoarea telegramă: '"După strează cel mal mare ~ 
P. Gheorghe cdt. centurie la cenţurie in noua localitate; razele Jilo~ţil" Care sunf iilcii: a fo.st prezentată Joi,M 
LiC. Ind'tlst'r. Arad. Părinte- comanda stolului păstrând-o în stadhil eqerienţelor, du- mimstrulul coordODă~ ... 
le prof. Tândrău I. Nicolae, d, Jugu Dimitrie. D. Oarşă pa' cum se ştie Inginerii en- viciulul apărării Da~ " 

la Lic. "Elena G. Birta" A- Savu, comandă stalul şCo Pl'i- , ,britanice Sir ThoJllJ Vr 
rad. mare nr. 5 Arad, nu acel al giezi ar fi inventat o "barie"- ~kip' • .li 

Transferări, schimbări de 
comandanţI' de stol, etc.: 
D. Mandă D: Ion~' directorul 
şco primare din Grăniceri. fi
ind străjerit, comandă sto
luI; iar d: neta; Gheorghe cen 
turia. La' fel est~ şi' ca;zul de 
la Crocna, tihde d~ dir. li] 

şcoalei' Popescu t. Ioan pre-

ră a morţii" peste care nu ar • !(ins 
şcoalei din ,Pău1iş, cum din putea să treacă' nici o arma.. II =~ p. 

greşală s'a anunţat in numă- fă pe câmpul de luptă. O de- I bil t I L I ~lul1g 
rul trecut al ziarului nostru. ...l ri a e a o o cn !lC ere completă a acestei de " ~. OI" 

~~~a~:: ~.Ol~pU!e=i~ic:;a~~ Ca sa scaul de sar~r~ 
Tabloul publicat de noi nu f.-cro~.o~~ke~t~:~mnf-I La BAnCA 60lDS~~aeP/~ 
este oficial, el putând fi corn H tn:;. ~ 
pledat şi schimbat oricând ' Arad. Asortiment bogat. ; ~ el 
de Legiunea Arad.---'- '--~ I ---AC/li 

... aawa as: ~{,rc 
- ..... r1l 

Tipografia LOVROV " Co. 

c-
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