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Porun~ile 
Prezentul - situatia de a· I Poate că niciodată pozitia Porunca ceasului de fată 

Dc(lora111Ic, d .. Jul . prCsedlnte 
(OOSIIIU (. Ar!!CfOlilDI la(ute 

prtStl I cum a lumii - a Intrat in- : României n'a fost mai temei este ca fiecare român să pu
ŞTI. - Solicitai de rep- şie cd pom pdşi şi de aci Inainte' tr'o fază de desfăşurare pli-: nic infiptă intr'o neutralita- nă umărul, cu munca Şi cu 

, presei, d, Constantin I pe calea celei mai stricte n~utrali- i nă necontenit, aproape dela I te înteleaptă, ca in aceste vre cinstea, la inflorirea şi intă-
preşedintele consiliu-' iăt i. 1 ceas la ceas, de surprize. I muri tulburi şi generatoare rirea tării. Fără nici o precu .. 

de miniştri. a binevoit a răs-,1 Cine vrea pacea fn alard, trebuie! Surprizele acestea de natu I de atâtea surprize. petire. Fără nici o cârtlre. 
la intrebarea: să dea tuturor cetăţenilor fncrede- II ră politică, inevitabile aproa Iată de ce, credem noi, că Cu toată dragostea şi cu tot 

Pu~e!i să laceţi pre~iziiri dle. rea, că atâia timp cât poi fi eu En p.e in fie~are caz al izbucnl- 1 nici ~n român din cel care patriotismul. 
minIstru, care este /fi drama- fruntea guvernului, nici cea mai mi' I ni conflictelor armate - ~ poarta suflet şi sânge stră- La hotar stau de strajă fU 

noului guvern? : că abatere dela ordine, lini~te şi cum este şi cel de astăzi - 1 moşesc nu poate trece peste lloştrii cei mai buni şi ma! 
,Vourui guvern? Nu poate li disciplina indispensabilii, En ;,remr1-! sunt de natură de multe ori linia fixată cu atâta price- tineri, cu o hotărîre sublimă. 

de un guvern nou, Dacd pot ri atât de grele ci cele prin care' să schimbe toate calculele şi pere şi patriotism de Dinas- Dincoace, in interior, noi toţi 
o butadă istorictl, dati-, Îl'ecem, nu va fi ioleraici, Pâ11ă şi I să decidă serios şi asupra. tie şi Guvern. din locul în care fiecare ne 

voit să declar că nu s'a schim· ! s(Imârzla netrebnicilor şi inc"n- consecinţelor de atiitea ori I Cu sufletul Indurerat noi găsim, să indeplinim acelea
nimic In R~mânia ~i cii a intrat 1 !ş(i,('n~ilor Ce ar fncerca să tut.b'lre scontate. . II· românii eu dragoste de Ţară şi. porunc~ ale sigurantei pa-

un servzro~ mal ~ult fn e-; minţile poporului nostru aMt {te In cele treI săptămâni ale şi v Tron am primit ac:tul de trIei, pe b~a trasată de cir-
st~âns un~t~ in 1~~ul M, S, I run şi tolerant - trebuie stdrpltă, războiului izbucnit in vest şi ,tradare ~I Aunor mâim ,ucl- muitorH tapt. 
ŞI fn serVICIUl ţărII, Ne vom adre~a tuiuror rOmâ!1i-1 est, intre puterile beligeran- I g~ş~ cari, In de~en!a rvazb,,! N~l nu jlnduim nimic da-

esentială a regimu- lor: vom cere fiecăruia, mic şi ma- I te, ni s'a dat oeaziunea să I n~rli lor, au indra~Ult sa v U.CI la mmeni. Avem tot ~ ne tra 
creiat prin Constituţia dill Mal'- 1 re" s(} se strollgă fntr'un sultel si 1 asistă mIa artificlile atâtor da pe primul sfetmc al ta~i!: bue: şi suflet, şi hotarire, şi 

regim Întemeiat pe autori-, t'(Jlnttl fn jurul Regelui nostru, cdci! surprize _ şi să ni se anun-l p. regretatul Arm~Dd Cab- dragoste de pământ. . 
Coroanei şi sprijinit pe Fron- I numai prin unirea tuturora vom: te cu rapiditatea In marginenescu, executorul perfect al . NOi ~e iubim tara cu o dra 

Naţionale, care o- I"utea faCe laţă greultltilor care ne i le' căreia alunecă astăzi ştiri ! pla~ului de renaştere naţlo- Doste fară seamăn. - şi ges-
intreaga; noastră opinie' pdndesc. 11e din lume inexistent ă ,nala Initiat de M. S. Regeele tul izolat al unor amintiţi 

ESTE CONTINUlT.4.TE,LI Toti r~mdllii treblIÎe s~ ,la,~e tn i boiului Ideo'logic, care aa r I~: I Carol al 2-lea. ~ trăd~tOrl n'a avut altă conse 
de azi continuă opera I aceste clIpe la o parte orice patimă năsprit sau părea că inăspre Deşi d~rerea noastra este cinta decât a~e.ea de a ne fa-

"de eri, după cum guper personală, ori ~deologică şi ~tl se I şte relaţiile dintre anumite' f~eproşabllă in ce prive.şte i ce mai hotănţx şi mai uniti, 
de mame, va. continua opera desfactl, dIn, orice legături Inutile,: statej Şi ea o cumpână serioa i pIerderea unei minţi lumlD~, -; in cercul ~celel solidarI· 

de a~1 moştenite dIn trecut şi sd puie u ~ v IVi .d tă şi x· te ca aceea a lui Armand Ca ,taţt pe care n o va putea dis-
.. , - I sa sa asa n eVl en Sa Iinescu când t ai l ni f I 

mai bună dovadă a acestei m(lr la umăr fn jurul Coroanei şi! se impule categorlcul răz.' , A ara ave~ m l' oca . m c pe ume. • 
, , ,al steagul ţării, ! b /. mult ca oricand nevoIe de· In Jurul Tronului, cu ochii 
r o dă fnsăşl alcătwrea , oiu al In!~reselor sau drep- i înţelepciunea - şi energia lui ţintă la hotare şi muncind 

care a depus aseară. ~~~ tului sacnficat. '_ totuşi "'atJsfactia n t ~ I A t~ 1 t~ i ţV I t sub pre id t' Iti . .' . ." oas ra In acere Ş eu s aru n a, n 
re pri f ~, en la, mea, ~S a area d·lui Radian Totul, pretutindeni, este ne-a revenit intreagă, fiindcă '~ansRmblul renaşterii naţlo-
. echfe; ~a~ro ema i~ter;~, ministrul DroDagandei n-:preci~! nesigur, şi rotaţia trădătorii ucigaşi şi-au pri- I nale _ românii fac zid ne-

'n p e a muncIt In , afirmatllior Şi raţionamente- mit pedeapsa maximă, pen-j 
pa ,CI acum" va continua să! BUCUREŞTI, - Vineri djmin,~ata I telor se manifestă intr'o fu- hu crima de a fi uneltit con I clintit şi formidabil, eu UD 

• II P: mal departe cu ace-,' a arJUl loc instalarea d-It.ti A1. Ra-

l 

ribundă inăspire de rapor-, tra siguranţei interne a sta-I patriotism sublim. • 
raVl:CI ŞI Stă desălJdrşeascd pro- d.an, noul ministru al propagandei tnri şi permise. tulul. v. il. 

cncepu. . • •. ' 
. ce prilJeşte l'i' t" ,Inslalarea sa lacut mlrun cadru ~~ee~~ 
I po I Ica ex er11u, I I 
. mai departe a domnului' ,~(llcmn in preze11ta reprezentantilor I 

Go(encu la mi~isterul afa-; pl'es~i şi a. corpului l!lflcţioarilnr t Tara Alnlreaga"" soli' dara"" Ain durere 
strctne. esle o SIgură cheztl- : mInisterulUI, I 

olT:'" Intreagă Intr'o mută I festat-o prin realizări practi- Arm.ud Cfdineseu a aV1I1 
~raditie de omenie şi impresionantă solidari~a: ~e î~ m~i multe ,~·ânduri. şi \ faţtl de toate marile impcra-

7 I te, a luat parte illm:'i.!~~llUrlta Il~ ~lIferlte ~Omellll" dovedmd ,tive ale românismului in-
. i din ' . ,de durere, la funel'alule rta- I ca Izvora dIn conVIngerea a- t ' , .'. 

o strictou vomta, sa de Il I ~ fost in,ce~ca~ de, toat~ schlmbăr~- ţionale ale fostului pre-::cciin. dfmcă a omulUi de Stat. ; sUnetul reahzatoruIUl I famI-
bel' ă ,~eutrahtat~ faţă ~C soartei ŞI dm fIre ajută pe prt- te de consiliu. Pe stri"tzile Ca I Cu adevărat Armand Că!- iliarjzat cu toate marile pro-

1geranlll Româma s'a beag Aşa e în natura româneasdl " - ' ' , 1 î " . I ' , pitalei în garIle ~pre dru- Imescu, ruprmsese in sfera I blcme de stat. 
n prlmalUel rând tregl~tlădt~~ I să o,cr~tedască pe cel ,ră~as pe dru- mul c~l de pe urm:l. .,:Î in oră activităţii sale, pUSă în sIuj- j Armand Călinescu a Iu-

, neu ra 1 IU, murt ŞI e aceea, prImirea cu ome d' 1 A . I b tI', aSlstenlă refugiati! 1" f' ţ'] l' şelul de deal m gUSll 1 ge- a permanen e or mtel ese a- I nat intens la făurirea unei 
, _ ~r po on,l. flJe a ~ ugla I or po onezi a Iost 'şului poporul inlăcrimat a le ţării, toate problemele ca- I ' ~ 

tImp în~a, a vlbra~ desl- I în, sentimentul genera] al poporu-! petre~ut pe Armand Căline-' re prin complexul lor con-: perfecte armomi lUtl'e popU-
tradIţionale sentimente I lUI . I I , '1 t' "t ă ' , 'v O ' , I ' scu spre locul de veşnică I vergeau către aceeaş tintă: a la maJol'l ar ŞI mmorJta-

d rlcare ~r fI ,fost popo- Autorităţile au avut toată grija I odihnă. . linişte înăuntru şi asigura-! tile etnice. . -
e soartă ŞI oret de unde. ea acea tă t r . '] I ~ ..' I venit aceste f â t 'd t I <, s recere a re uglaţl or pe In cuvântăriJe ţiuute de I]'(>a aparărll natIOnale. Armand Călinescu si-a pus 

r n un e oas e la nOI să se facă cu paza tut I R d ă I t d ă ti' de către uteri mina e '. ~" , ',uror 1 toate personalităţile de seR.- ,e us a aces e ou e- in slujba întăririi armatei 
p , 1, r, tlHcSCrJptlUtIl]or ŞI a măsurIlor de mă ale ţării a fost scoasă în lurl, apera pe care fostul', ~ ,. " 

~~in~~ă am fi prl~,lt, o,rdine: fă~ă a părăsi cătuşi, de pu, evidenţă fig~ra de mare 1'0- I preşedinte de consiliu înce-: m~regul. sau ,patl'IOtJsm~ llu-
să f e in tradIţia! tm ,atltudmea noastră au strictă neu I mân şi patriot neinfricat a puse să o realizeze, apare rumat ŞI maI cu seama toa-

OSpitalier le cu~ tOU sef p,oate trahtate, Ne-am făcut însă O dato· ~ilustrului dispărut măreată şi se situiază defini- tii puterea sa de muncă. 
, cu cel n su ermtă, rie de umanitate fată de c' d' . 1 " , ., D ' eXIstă săluc pierdut in munţii t~' I "d . , e~ m- La omagiile aduse s'au ra- i tIV prmtre marIle înfăptUll'I eacela intreaga operă in-

al OVltl e soarta răzbOIulUI, Tru, , .. , " . , ă ' 
nu există casă de ţăran, pele internate vor l' t t t t' hat ŞI reprezentantll mmOrI- natIOnale. I:eput de fostul preşedmte 

căI't 1 raae porl'lt~ţ'l t' 1 ~ 1 II A ~ l '1' 1 ",. sau a orul obos~t, pr~ns (~e vit regulilor internaţionale, iar ci- a ,lor e ~11ce ca~e, a t'~U1,(( II cu~, ca~d acteAle sale in: 1 a COl:Sl IU Ui_ de 1l11Iuştrl, t~t 
ra la de noapte, sa nu fie P~I- vilii refugiaţi ,'or părăsi ţara, Ne- l?l, au t~nut sa subl1meze 1 tră în IstOrIe şi cand pot fl fanatIsmUl sau pus tn sIuJ-

el acasă, Ţăranul roman au sosit şi c<Îteva vagoane cu co. "lnţelepClunea pe care a a-: cercetate prin perspectiva ba Ţării şi a Tronului tre~ 
rle bue' r d l ă . t A d C v li fi· ' 
Ca ,a Ica e a gur . cu pii, ratăcili de mamele lor, îngro- v~ -o !ma~ v . a nescu, a- i vremii ne putem da seama bue să fie Indreptar căIăuzi-

re )·a bătut la uşă. tI dă " ~ , ., ţa de mlnontaţi". ' 1 
sa şi-l învel t ţ 11 Z1ţl ŞI infometaţI, Sunt urmăn me , ' 'de previziunea omului de tor şi îndrumător pentru f4>a 

eş e cu oa ee, b' 1 b 111ţelepclUnea - pe care re . ,~i ' '. ' 
vita Ile a e răz oiului, răni fnsă prezentanţii minorităţilor, Stat, a reahzatorulm, faţa de : te marIle .âcţlUlll memte ~ă 

înseamnă răz- pe care ou ne·ar fi lăsat inima, să germane şi ungare, au ţinut toate problemele de interes Întărească poziţia actuală' a 
poporul român nll]e pansăm,.. să O sublinieze - şi-a mani- public, . Homâniei. 
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Pentru uniforme scolare sursa cea mal ell/nl Muzsay, Arad 
.... e 

115-a-IIS de Tel 1 '~'J 
1eatro • II ~:~ 

.... - --,~,-----,,--~--------.. -------------------------------------fl'~ 
formtiate Cll Legea Măştilor şi art. 
13 şi 63 din Legea A.A.T. sunt res
ponsabili de tot materialul de pro 
lec~ie in legătură cu apărarea con
tra atacurilor aeriene din intre-

Domnul prof. Silviu Dragomir. CI-re ula ra- 1 preuederile bugetare se reaIiuaz-'. ~ care. este f~con~u.raIă excer ~u 
Ministru pentru Minorităţi, a primit t"nloelnar. nanclară Şl politIca bugela:; nu 
următoarea telegramă: C • . .~i meritul acestei normale deS(Il-\ rii. ~vel 
Indignată de odiosul asasinat al Il IlIceperr de a.:: I 23 Septem- .' . ... . Auând această Încredere:' 

Primului millistl'u Armand Ca-line- I'rie 1939 va functiolla pe lângă furarl a VIetII noastre economIce,: t I bl' t . p,r.· , . .. . ." l e e pu Ice, l.om pu ea 5;; Iii' 'IIi 

prinderile şi instituţiile respective. seu, minoritatea bulgară ia parte toat~ Pre~eclurlle de Judet . di~ ta- cu repercurslUm Imediate asupra I mai departe În lini,te şi ca: , 
Totodată se aduce la cunoştinţă îndurerată ta doliul general Figu- rd" l~clu~lV Prelec~ura POII.11e1 .\fu [Jllgciului general al statului, se da 'tru a implini o misiulle , 

eli organele de control ale Ministe- ra măreaţă a celui dispărut care a JlIelplulUl Bucureşti, un birou de /o/'eşfe in primul rlind d-Iui minis- este scumpă tuturor. t.m 
rului Aerului şi rtfarinei, prevăzu- fosl atât de tnţelegător şi generos vânzare pt>nfru bijuterii, au tomo- ~ml 
te' de art. lO 'din Legea A.A.T. au fntă de noi va rămâne neuitatA de bile sau lucruri pretioase aparti- M 
plecat pe teren şi vor aplica sanc- comunitatea noastră. nând refugiatilor poloni, care va P t t - tt€ Apr 
tiunile art. 63 din Legea A.A.T. atât E. Nicolov, C. Ţoncov, Gh. valida şi va da viza bunei Invoirl eş e con ra lnsec U de 
infractorilor "Al ~i·n<rectiilor"· "i T b' te· fntre părţi. ' .' 1"1' ( 

" v v, .. oporov, mem rt n onsl- d 1 d '1 '1 it' '" 
şefilor de A. P. ai instituţiilor şi in liul Superior al F. R. N. Penlru bijuterii, obieele de arid Pentru a s~ escot?ros e" u.n ce OCU~I e. n. care aces , An 
tr,f'lkinderilor industriale de orice. şi automobile va lua parte la acest rău, trebue sa-l apucI dela rAdaCi-poate raspandl spre a Ir ... ~ a: 
!d, unde se va constata as(fE'1 de Plotonierul T. R de re- b' t d t d . nă. Aceasta este o veritabilă axio- .regiuni" palustre in regiuni 10,' 

• lrou un exper cu rep e "veto' mă aplicabilă tuturor prim<,jdiilor .se. La această metodă eneri :ra
al abateri de la legile .specificate mai În cazul când invoirile de vânz:lre r 

. zervă BlJHAITEI ALEXAN- oricare ar fi forma sub care se pre luptă Se adaugă in mod j 

• 
au caracter spa/ialoriu. zi nU. Dealtfel in lupta contra boli- metodele preventive consistr ea 

DRU ctg. 1923, să se prezinte La acesl blurou pot lua parte de abl 
I A t· . A b d' C 1 lor un mare număr de cazuri Uu- tru toţi cei cari trăesc le 

de urgenta~ la Gruparea 1 A .ga I al m asa el sau onsu !'te- . ." .. " TIJ 
'" Ministerul Aerului ~i Marind co- • ". strează această aXiomă. I mlă!ftmnsse in luarea in li 1" 

v c A cazarma Ghencea ,or poloIle şj ai. comitete/or de aJu I Oag municd;' . . . f Agentul paludismului e un ţân- a 400 miligrame de ehini,j· 
• orare. f' d I ă f . "1 C a e Se aduce la cunoştinta celor inte- . . . .' tar, ano elul, cum se ştie e mu t i orm preSCrlpţlum or c: " 

usaţi dIa 1Q Octomvrie a. c .. U Curs de limbi italianl roa~e bl!:rourll~ v~r. tine registre I vreme, astfel eli lupta contra pnlu- : paludismului depe lângă s,o atI 
va tine in caz.arma Regimentului de de ~~/den!a _ a va.n::anlor ~(eci~ate. I dismului (l1oala teribilă răspândită Natiunilor. Pentru trala~c n dl 
Geniu ,ieronaulice Bucureşti, CI)- la Arad OIl~C uan~are sar ~ou~dl a '1 (d- 'în lume întreagă) trebue să inceapi. ludismului care a izbucmt • Ci 

troeeni, un examen pentru ocupa- i Cu incepere dela 2 Octom- culă I~ afară aceslu~. blUroll, .este cu anoft'llll. Una din regiunile un- I siunca paludismuilli prese:' ~US 
60 / '..1_ b f't . m.lld, Iar cu.mpifri1.torll vor li Ime~ de nu mai există luptă contra ano-II zilnică de un gram p:Înala' ,tQlI 

rea a OCUT! u.e SU O Ieri şo- vrie se vor relua lecţiile gra d 
leuri meranici şi I.M . ..!.M. t . t d r b - 't r v b lat arestatI. I felului este Cong.o belgian. Nu e, 1 300 miligr;)me de chinini fi?' 

Toti eleuii vor fi bursieri. UI e e lffi a 1 a lana, su .HJ!\'ISTRL' DE l:VTER:VE deci, surprinzător că acc:lstă luptă I timp de 5-7 zile. ~rltl 
d auspiciile "Institutului de GEN. G.tBRIEL Jl/tRI:V ESCU I a costat multă osteneală pe medi- Când peştele despre cafl ~tall 

Con itiunile de admiiere .mnt C It - It l' ă" d' B . b' 1 .. t' ă '1 . ~oas 
preuăzute in Decizia l\linisieria/Il U ura a lan In ucu- • 1 CI, .10 ogl ŞI au orlt Il e samtare I ba mai sus va face a m il !can1 
Nr. 236 din 31 Iulie 1939, putându- ,l'{'şti, sub conducerea d-lui Rdugiatilor poloni care obţin vi- be~glene. d . d' . I ceiace face chinina - ! :! ~8d 
se prezenta la examen caporali şi J Virgilio Pellegrini. - Inscrie i ze de tranzit sau de eşi re din ţara \ . stfel,. e pll ă, Wanson, blOlo- I un medic _ ar trebui s§ f.: pe " 

t" i d t t·· 1., ă r i" glst belgian, a propus o nouă me-
s~rgle~ I,n,.! curs. de. execl! ar ,ea .s a-, rIie se prImesc in sala de Ildomăaneba~c, I s~ .ncuvllnţează ca I iodă care merită să fie luată in con făcuţi (123). la I 
gru UI mr I ar ŞI In prlmu " a scrimă din Palatul Cultural up o ţinerea VizeI care se dă de·d • t iIlj I 

I către Direcţia Generală P rţ" _ ISI erare. J~cest savant a făcut n .'0 . 
doilea an de complectare, in condi- dela orele 15-20. 11o '

fi 
d t't ăla. °ă! IiI Co. ngo cercetări asupra unei specii r::1'i 

'

lunile Deciziei Ministeriale cu nu- r 1 mo gra UI ,s oculasc n DE NCHIm'! ~ă ~~ t" a" . 15'1 d I .. de peşte care consumă o mare can- 1 l' ,. . I ur maximum ZI e ea prIml- . 
mărul de mal SIIS. nscrierile se fac rea vizei, înlăuntrul cărui termen tl~ate de larve. Unul, di~ aceşti pe- O locuinţă cu 2 eaDI~· 
la Regimentul de Geniu Aeronauti- Cetiţi trebue sd părăsească tara. ~h roate cons.uma . zllmc 100-150. cătărle şi dependinte. 
ce, Bucureşti, fnlre 1 Septem',rie Ş1' ra .... spaA ndl'ţl' Pentru această categorie nu este e a~e de tanţarl. Peştele a('.est~. Arad, str. Sarmiseg 

5 O . 1939 nevo'e d bţ' . b'l d nu traeşte numai In apele dulci, CI N 15 ~h 
şi ctomvrle . 1 e o merea unUl I et e . O • I 

F 1 V 
liberă p t ŞI in cele sărate. • .\ 

Cinema 9,FORUM" 
Tel. !O·10. - Sala oea mii! rAcoro~sll 

Azi, două IIIme senzaţionale 
I. 

ron tu de est e ~lecNereS'T U DE T' Se va căuta deci să se multipli. kl 
• Il I R IN rERNE _ .... 

GEN. G.1BRIEL M,1RINESCU 

fl"DE .... 'D ~upr: • .' C\TORJA RURALĂ . ŞIRIA SECŢIA C. H., . lIsi!' . 
F 

. . ------__________________ ---- ! IU, 

ată de reclama/rumle proprie- No. U51i1939. ef. !lar d 
Se aduce la cunoştinţa pu- larilor de aulo-vehicule refugiati ~lor 

Comunicat 

Femei condamnate blicului că, pentru nevoile din Polonia contra proprietarilor (l'faS dIn pobll(allon" d" II(i· .onal 
eu 50llU fllerl : populaţiei civile pasive, care de garaje şi ale/iere de reparatiuni U '" '" ~Iar 

. şi LOul5 nOQWOrd . DU intră în prevederile De- c~ri lip~iti de . cinste pr.o(esio~lQIă Judecătoria, În caUza de execu- mifriţilor cu pretul de ~Iiei, 
II. ! cretului Leg-e Nr. 267 din 26 ş~. omenre pretrnd preturI spo[~alo: ,Iare pornită de urmărilorul dr. 150* lei. ă1ăn 

Arme pentru CHin" . Ianuarie 19:19, publicat în m pentru executarea reparatlUnr-: Lâsz/6 Iosif aduoeat c()nlra urmă-' Fi.:teazc'f termen pentru ~!ri 
H Monitorul Oficial Nr. 24 din [~r sau la .. vânzarea de callri~lc"ri i tiţi/or: min. Mzşcoi Maria, Feri- licitatiei pc ziua de 9 luIC ~zin 

cu Dolorel Del Dlo 30 Ianuarie 1939, Ministerul ŞI~ acces~rll, se atr~ge atent1ltne~: cean SeM şi conso/ii, la cererea brie anul 1939 ora 4- p. r1l lub 
şi "conte Sontl Aerului şi ~Iarinei a omol- ca la orice reclama/lUne conslatata Il1rrnărilorullli arda y l' '1 t' " -I'· J d -t '. le ~ ~ In . tă d' • h'd t nu ICI a le Exe UI u eca orlCI ruru II.. 

Journ_1 fax (u vederi gat măştile populare "Drae- fl~IS't; :e va r~Plu~e!nc I elrel"~ de l' cutională asupra '/~ ptlrti din imo- ta cartea (unduară. ~, 
din D4NIIO ger" şi "Auer" care pot fi In! ,va a garaJu tii sau a a e leru-.. . :r i 1 20 Jrl tie 1939. 

t d I t ţ .. lui; iar intermediarii vor fi are- bllul ÎnscTls fn cfund. din Com- Ir a, a ar S nil,; A 
Rep. 5, 715 şi 930 procura e e a reprezen an 11 . 1· /1 N 5?') A 1 Judecător: ss. /tI. ." 
La ora 11"3U Ş ora 3 matineu rf'spectivi. :\I:"tştile puse în slatl. (lIŞ O. ~~. • . 1. No. topogra- D· d f d T SI . Ir. e r un .: 55. . 
cu preţuri reduse I vânzare vor purta sÎgilul de (TEN. G;1BRIEL ,lL1R!N Eseu, flc 6269/32. portil/nile de proprie- Pentru conformitate: 
~~ I control :\1 .A. ~I. MINISTRU DE I~TERNE \ lufe de sub B. 33. 34.. 35. 36. a ur~ liS. Indescifrabil. Iru ______ '______________________________________ _Pi dh 

Stafe pentru 
militare 

haine bărbăteşti, uniforme şcolare şi 

e f tin se vând la cu p r e ţ f o a r t e 

--------------... ~ntr 

Postăvăria FAUR :~~ :-aJa~,: 

..-I11III. 
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r brl(O 101 JobiiSI 4rpiid 
tbOlc In(hlSa 

10 atenllunea d-IuJ dr. Romuald 
t" Collolu, medIcul şei al mUDlc!·· 

funtrolile DilfiODOlt nle 
losfolului preşt:dintc al (OUSÎ

JIului, llrmond (i'ilints(u "JuluJ Arad 
le, 'un reportaj anterior am mai, autorizatii oficiale. 

Jlrmand Călinescu a lost condus 10 mormânluJ de 
vecI Jn lacrImile intregiI tdrJ 

i', de fabricantul de fier din I Dosarul pe care îl are fa
:~' . numit Juhris: Arpad (str. A- bl'ica lui Juhasz la Serviciul 
1: il/i, tir. .1-5~. Insă, con- sanitar al municipiului este 

i de spat ru, n am pulrlt spu-: remarcabil şi foarte curios. Duminecă, 24 Septemvrie,; parca in mas să a 8tră~~rilo~ 11'ă. au luat loc Î':1 fat~ .Ateneu 
ce ştim l~ leg~turt'1 cu ac.~sl i Studiat filă cu filă, se poate marele român şi bărbat de I Şi străjerelor, corporatn1e ŞI' lUI, pe Calea VIctOrIeI. 

itar care tndr~=~eşte să _ a-, trage concluzia că prin dHe· stat Armanct Călinescu, a i diferitele societăţi, cu drape- Pe peronul Gării de Nord 
În faI~ au/orltatllor, romane-I rit ele cereri reînoite ale lui fost condus, in lacrimile u-' le cernite. au Juat loc numai personali-
cereri semnale ~llh~sz A:ca- I Juluisz Arp~'td şi prin alt~ nei ţări intregi, la locul de I Toti studentii universităţii tăţile care au fost de fată la 
şi pe .en-tet,-~i1e '?"pruna-! concursuri din umbră pe ca- veşnică odihn[t, cu fun. eralii 1 din Bucureşti, cu delegatii l' serviciul religios din roton

I afO. zuel fabrICI. a lur. In ,~-I re vechii politicieni ai regi- nationale, de unde dragostea celorlalte universităti din 1a da Ateneului. 
portaj am reuşrt sd clartfr-! mului din trecut il-au ofe- lui de neam va .. continua ~să I 
tă lu~dsz se nume!tc Arpâd; rit - acest fabricant (în spe- ne indemne paşu spre a cal- I 

t minorI/ar din numarul ,acel~~ t{1. fierar!) a putut să facă a- ca pe urmele trasate de eli Trenul mortuar 
11:. e ne n~lresc, MIlă româm,- faceri insemnate, in mod per intru căIăuzirea fericită a pa i In trenul mortuar, care a! triarhul Nicodem, Consilieri 
'a p duşmănre adâncă; cd, fn "-1 manent, fără ca să se vadă triei. i dus pe fostul premier Ar- ; Regali, preşedinţii corpurilor 
I:~hrica I/li funcţionează, ~ ceeace vreodată in situatia de a i se Fostul prim ministru, cti-l mund CiUinescu la Cur~ea, legiu.itoare, n:em~rii ~u.ver-
'.' drepl~l revoltă~o:, !ăra. auto-

I 
fi inchis fabrica aşa cum prl? tor şi cel dint.li osârduitor ne I de Argeş, unde după dorm-! nulUl, d, Teorli SldorovIcl, co 

Il; • sant/ară, deci impotrIVa le- vede legea in domeniul Hega obosit la clădirea de azi a. ţa sa a fost înmormântat, in: mandantul "Străjii Ţării", d, 
al Ilitătii. României, a fost condus la mijlocul Firanilor pe care i-a Dem. Guşti preşedintele ser-
J tOIlllu::ia acelui scurt repor-I Pentru aceste motive, ce- ultimul locaş de veci de în- iubit şi pentru care a luptat: viciului social, rezidentul re-

Itris In/ru atentia d-lui dr. Ro l'cm să se institue o anchetă treaga naţiunea îndoliată toată viaţa, - a luat loc: fa-' gal al ţinutului Bucegi, Şe
. Ca/ioiu, primul medic al mu ! sanitară, care să studieze a- pentru care s'a jertfit, ca u~ i mUia, r<'pI'ezentantul M. S. ~ fuI Marelui Stat Major, dele
~! 'ului, am. ~ixat şi câteva con- mănunţit dosarului fabricei, \ semn al dragostei nemărgi-, Regelui, d. general Ar~:şea: :g8;ţii . C~valerilor Ordinului 
e, . tii, anllCrpând ~sup'rn celor să ancheteze apoi realitatea l' nite pe care o purta in su- I nu, preşedintele conSIlIUlUI [1\!.lhai V!teazuI, reprezentan-

e le vom. destăinUI, tn con- ilegală dela fabrica lui J11- fletu-i mare. Doliul şi lacri-! de miniştri, I. P. S. Sa Pa- tu preseI, etc. 

I
r t - fir vIrtutea. căror-a Ju- hasz Ărpad - şi să decidă mile populatiei de pretutin.-I 
~ Mpdd nil nu~at cel nu ar.e în mod definitiv conform le-j' deni au mărturisit iubirea Lam o r m â D t 
~ '·/J~e de functIOnare a fabrl- I gii. . de care a fost înconjurat in I . 

'fŞj vea I~nclio~eazd .. în baza j Ancheta aceasta o pretin-; ţara a.ceasta de toţi cetăţeni, Trenul mortuar, care a ple 1 pluga!-:li din Argeş, clerul, de 
r u caror IRlpre}urărll), dar. că dem in siguranta că fahrÎCa in slUjba cărora Armand Că- : cat din Gara de Nord la ore- ,coraţule, carul mortuar, fa
li,nu i.se poate acorda autorlZfl- lui Juhasz Arp~ld va fi închi' 1in~escu a CăZ~lt . ră~us ~e?: le 11.45, a ajuns la Curtea· ~Ua. d. preş~di~te al Consi 

vemtil. să aşa cum s'a decis până a- ! mană de crImmalI odlOşl,! de Aergeş la orele 14.45. A i bului de mimştn. gener~lu1 
cu'm în diferite rânduri. potrivnici românismului şi l' fost întâmpinat de persoane- : Argeşeanu, d-nii ponsiherl 

rem O ancljetd interesel~l" superioare ale le oficiale, de cler şi de toa-
I
' RegaU,. d-Dii p~eşedinţi ai 

riguroasă I De ce trebuIe neamulUI. te alltorităţile locale. I corpunlor legiUItoare, d-niI 
Inc.ţjlsă fabrIca luI O companie cu drapel şi miniştri, comandantul "Sfră 

redat aproape ~n in- Juţjcis: Arpcid FUNERALIILE muzică a dat onorul. I jii 'fărll", F. R. N.-ul, d. rezi-
me cererea fabncantu- SI'cn'ul a fost aşezat pe un dent regal al ţinutului BlI-Sanclilalea Sa Palriarhul Nico-
'uhăsz Ărpad, pe care, la Fără a luno-i discuţia, re- car +ărănesc, tras de şase I cegi, reprezentanţli autorltă-

r- dem Munleanu a oficial, in rotonda t 
.~ Aprilie 1939, acest turnă- producem deciziun('a Con si- boi C>1' ornat CU multă ver- ţUor din localitate şi delega-Aleneului, un serviciu divin; la că- ~ 
, de fier a adresat-o Consi- liului de Irrienă al ~runicipiu dea+ă. ţilie ţărăneşti. 1 C' pălâiul corpului de/unell/lui şi pen t 

ui de gienă al Municipiu lui Arad, 'cu Nr. 159/1939, . Dela gară şi pa-na~,locul in- Cordoanele au fost ţinute, iru odihna suflelflilli cel!ll care şi-a 
.. Arad şi prin care a 80li- din 14 Iulie 1939, pe care o . b·t IA d It ' . b' . huma~rii- prenu'lita-b Şi. straV - de d-nii C. Argetoianu şi AL 
.'- . autofl'zaţl'a sanl·tară ne- . IU I a uf e mu ,ara ŞI Iser,ca. A-, J.'" 

redăm textual şi mtegral: AI· dAC . ai 1 _:. 
1. ră dreptului de funcţio- U ost prezenti: -na dela ă/l- jerll au fost înşirati într'uili V da Voevod şi do d-uu . 
,r! allabricei. "Consiliul de Igienă şi de nescu, Barbu Călinescu; d, prim mi cordon Impresionant. I generali, toţi dublaţi de câte 

Ocroti~e al Municipiului i nistru general Argeşeanu, Insotit • J d 
f easta e penultima cerere Arad, In şedinţa sa ţinută la· de toti d-nii miniştri şi subsecre- Cortegiul s'a format astfel: I un plugar frunta, dln u e-
~ abricantului Juhasz Ar- 29 Aprili-: 1939, ~ respins ce-! tari de slal; d-nH Consilieri Regal i ; coroanele pe care le duceau 1 ţul Argeş. 
'i penultima şi cea mai rerea lUi Juhasz Arcadie d. C. Argcloiaml, preşedintele Se
ni oasă slortarea lui de a (".Arcadie", conform semnă-! natu/ui şi d. Al. Vaida Voevod, pre 
::R ~Iudarea legii sanitare, turU lUi de pe cerere) pen- şrdinte/e Camerii Deputatilor: con-

Cuvântărlle 
atlVă c.are, î!lsă, pr~cum tru ateli-:r de turnători! v de· si/ieri regali; membrii consiliului La cavoul familiei, au ros-1 jUdetului Argeş, care, cu 
dovedI, nu l-a reuşIt. fier, fonta, alamă şi o lacatu ,superior ai F. R N.-ului, coman- tit cuvântări: : ochii in lacrimi şi Indurerati 
cererea pe care am re- I şerle de maşini in Arad, str. dantui Gărzilor Nationale -'- şi loa Plugarul Nicolae Lungu I s'au adunat să asiste la in-

us-o a fost detenninată Abatorulul, Nr. t-5, pe mo- te Gnloriti"ltile militare şi ciPJile. din Argeş, care a adus oma- I mormântarea fostului prim 
tonstrângerea autorităti-! «vul că localul respective in giul tăranului român celui I ., , 
nQastte sanitare, care, 1n dustrla este d. elasa a 3·a FORMAREA CORTEGIULUl care l-a iubit o viaţă întrea- I mmlstru Armand Călmescu~ 
.rite rânduri, pentru ile~ şi locul de elasa a 2-~". gă şi care a murit glorios pe pe care in trecut il alegeau 

, ,late, i-au aplicat câteva Iată, pentru acum, unul Pe un afet de tun tras de baricade, victimă a idealuri II reprezentant al lor în parla-
',1 oase şi grele amenzi fa.- din motivele principale pen- şase cai a fost aşezat sicriul lor. sale, a datoriei, în mod I ment întotdeauna şi care le
:t ~ntului refractar Ju~a3z tru ?are. fabrica lui Juhasz 1 celui care a căzut 10. datorie eroIc. y ,a sustinut interesele cu cea 

act, dar a fost determma- Ărpad dm Arad trebue in- şi ucis de o mână uciga!'!ă . Au urmat apoi cuvântari- I . d" ă tă. . tă. 
.; pe de altă parte, şi de do- chisă imediat. CI otele tuturor bis;ri'ci- le reprezentanţilor minorită .. I mal c~e. mClOas s r~m 

l~ permanentă a fabrican Ind, mai sunt şi altele, pe! O?" . w • . • 1Uor maghiare şi germane. l' PartICIparea lor intr un' nu 
1 de a-şi salva propriile care urmează să le relatăm llor dm capItala sunau Jalmc! Din partea prietenilor a măr atât de impozant, şi ja-: 
e.Ji .ale firmei ce functio- a1tădată. şi prelung, in cadenţă sfăşie vorbit d. Grigore Gaie~cu, lea lor - e poate cel mai 
a Ilegal, la umbra unei c. v. I toare cu lacrimile miilor ~e I ministrul nostru de externe, I inalt omagiu pe care l'a pri-

cetăteni cari s'adunaseră să elogiind viaţa de ~un .pa- mit la mormânt Armand Că-

DECRET • LEGE conducă pe fostul cârmuitor Itnot şi în1elep~ carmUltor linescu a cărui viată . eroică 
al ţării a lui Armand Calinescu. . '. A.' 

lltru prelungirea şI eompleetarea ·Ieglt din '. ~ . Curtea de Argeş era plină ŞI intelepCIUne de carffiUltor 
Aprilie 1939, privitoare la contractele de In. prdlm~l rdand,: merg.ea o de sătenii din tot cuprinsul ne-a mărit prestigiul ţării. 
hlrlere ale mliitartJor acth'. .au CODeea- sectIe e Jan armI, apOI co-

tratl dIn e flftlplectare ,1 rezervA roanele, sute de coroane Iii AfOd, pOfos.as pentru . 
pra raportului Preşedintelui 1 ARTICOL UNIC. - Efectele le,! drept omagiu ultim celui I 1 I prim mini" slro 4rmood 
!liului Nostru d. Miniştri Se- gii privitoare la contractele de fn- I mort, şi clerul şi decoratiile OS U . 
r de Stat la Departamentul 111 chiriere ale militarilor 'lctivl ~au defunctului. . (iillnCS(O 

•. lor şi ad-interim al Apărării concentraţi se prel'mgesc pe ineă Carul mortuar. I ' .. I onale şi al MI' nI' tI' N t ş"oe luni Duminecă 24 Septemvrie la ore- nlc au fost mc111se, spectacolele sus 
, s ru Ul • os ru "" . Familia îndurerată '.. , ' 

,dar de Stat Ia Departamentul Beneficiază de dispozithmile le-. ~... 11e 11.30 in blserIca dm Cetate, a pcndate, , • 
. llei, • gii de fată lo\i chiriaşii ofiteri, 'll1b Şi urmau, ln ordmea fua- avut loc un parastas oficiat pentru . Armand Călinescu. a fost plan~ 
~15nd Jurnalul ConSiliului rJc ofiteri şi solda\i, activi sau (~OIlCClm tă mai dinainte, inalti dem- fostul prim ministru Armand Căli- d,e. întreag~ pop~la\lC a Aradul~1 

'Ţi sub NI'. 2814/19il9; I trati din complectare şi re1.el-vii la nitari ai tării, corpul diplo- I\t'sru. . . - .. '. ş~. Ju.de\u~UI, în ftecare comu~ă. Ofl-
31:1Jla aviznl Consiliului Legisla I data puhli('ării prezentei legi sau matic, toţi' conducătorii F. R. La arest pnrastns au partiCipat cllndu,s~ parastase in meIŢI?1I3 d~: 
suh Nr. 31/1939; înainte de expirarea terenului de 10. d-nii g!'TI('rali din Arad, toate au- r funct:lIUl" la care au partlcl~at ma 

IthleiUI art. .16 din Constitu- caţiune, ~.-ult11, ~tc. torităţile judetului şi municipinl?i, i de ţaram, c~ sufletul în.dohat. •.. 
Df'~scmcni intră în prevederile . Cortegllll astf~l f~rmat in- în frunte cu d-nii: prefect D. Stm· i- Pe d~ alta p~rt~, .toţ~ roman~) 

AM legii atât contractele de inclJinere tre armata înSplrata pe tot! ghe, primar general Al, Vlad, ar- j Ara.dul~I.I, in ace~aşl slm~lre c~ Jnl-

DeCRETAT ŞI eli re expiră la 26 OctomvrlC 1939 parcursul dela Ateneu şi pâ- i mata, unităţile de premilitari şi· nontam. au, inflerat . ~l inflerazi 
DECRETAM: citt $i acele care ';le ~fâr$c~c la un nit la Gara de Nord dând. străjeri, comandanţii străjeri, !Şco- g:stul a~arhlc al as~smllor, ~are au 

PROECT LEGE li b·· 1 '1 , .. î f f· rapus viaţa fostulUi premlCr Ar-I - alt termen, statornicit e t, leelU onorul a parcurs str Fran- l' hIe cu profcsorll n runte, uncţIO _ ' . 
,.ru, prelun~irca şi complcl"tarea locului. ' . • .• ...... . mand CalInescu, a căruI gU"Terna-

dl 20 kIin, Calea Victoriei şi Ca- I nam ŞI toti membru F. R. N.·ulul, re cinstită şi fl"lIctuoasă a transfor 
,. n Aprilie 1939, privitoare Durata prelunairii nu poate deră I I 
"'Oltact 1 d l"'a GI·l·"I· toi până la Gara In memoria marelui defunct, Ara mat fa'.a AraduluL 1:1 cec închiriere ale mi-! ş; termenul de Maiu 1940. " <;. \ 

1 ~~~: actiy~ sau concenlrap din Dat în Bucureşti, la 16 Sp.~ll"m' ue Nord. I dul a arborat drapele indoJiate in-, ~radul păslr~e~ză o vi. memorie 
tare ŞI rezervă. vrie lf.39. Impresionantă era partici- că de Joi seara - şi toate localn- hll AI'mand Calmescu. 
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STRĂJERULU 
CREDINTĂ ŞI rtlUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

Executarea 
progratn ul ui 

/ 

stăjeresc 
1. Ziua străjeriei aste Sâm 'tă pe unitate, suprimându-se Neamul Românesc" publi prin regiune până pe Zăga- tăcită, din prigoana 

bătă. Se va căuta ca in acea-, jocurile şi cântecele ori să se Că" următorul articol: i nul, sau în pelerinaj la Tabla după noutăţi efemere, 
~ , ~ 1 . . ii· f v t t .. ă a . v "B t" mătoare ...:i sterpe! sta ZI Sa ucreze ŞI ucemc i aea exeeu area ememiC De multi am, inca de inam I u, ll. . , .'" 

şi extraşcolarll. Numai unde I curiiţenici pe unitate progra te de războiu, profesorul Con I Ex~mplu de lIlteres ŞI , ,de E tImpu~ suprem 
nu este posibil ucenicii şi! mul special şi cel recreativ. stantin Nedelcu, originar din I atentn~n~ . intru urmăŢll ~a d~c~m amm~e de , 
extraşcolarii vor lucra in al-I 5. Realitatea şi viata. se Banat, se numără printre de I c0l1?-ulllcal'llor,. d, Ned~lcu ll~ JHerItoare, ŞI ~ă 01'1 , 

tă zi sau în alte zile ale să- prezintă ca o succesiune de votat ii Universitătii "Nicolae S~lŞI e. un:ll ,dmtre ce~ mal I neretul ~pre .Idealurl 
ptămânii. Pentru ucenici şi I lucruri şi activităţi ce se lea Iorga" din Vălenii de .Mun- i sm.1Pa~lz<;tţI ŞI. aSC~ll!aţl ,c?n~·1 Spre Bme ŞI Frumos, 
extraşcolari se pot întrebuin- gă unele de altele formâ.nd te. ! fe;~ntlal'l al .. Ulll':,ersltatn Adevăr şi Dreptate. 
ta şi 3-4 ore Dumineca, du~ I un tot. Străjeria fiind e şcoa An de an, d-sa se găseşte' "Nlc~la~ Iorga, ,atat p.en- i ales spre izvorul a 
pă slujba religioasă cu un i lă a vieţii trebue să se con- în Văleni deodată cu înaugu I tr~u sanatatea, c~!lrIt?-tea. ŞI ~- I lui, spre Bunătate! 
~rogram recreatiy şi educa-I! forme, deci realităţii şi :vie- rarea ciclului şi,' de câtcori I vantul. ~xpl~nerll, c~t ŞI pell uătatea nelimitată, 
tIv, care nu ar fi în contra- ţii. Pentru aceasta, şedmţa e liber rămâne credillcios,: tr~ orlgmahtate~, ŞI sponta-: hăţişează totdeauna 
zicere cu modul creştinesc străjerească ori cât .de mare până l~ incheierea stagiunei: nelt~tea concepţllior ce l~n-' JIU se eclipsează , 
de sărbătorire a zilei. ar fi ca durată de tImp, nu cu excursia tradiţională. I seaza, totde~un~ cu conVlll- vădindu-şi prin : 

2. Durata unei şedinţe es- s~ va împ~rţi ~.imetric în ore! Cât.iva ani in rând şi-a' ţ!('re cald~ ŞI sll1c~ră, care. tea ~i esenţa divină ~j 
te de 4-5 ore pentru tinere- flec~re ora . fnnd .r~zeryata adus şi cercetaşii săi din co- j farme~~, Impune Ş.I răpeşte,. stitumd J?rm aceasta' 
tui dela 7-11 ani şi de 5-7 unCI anumIte activItăţI, - harta "Piistorul Bucur", şi I Lecţllle sa~e .Iuffi1l1?ase, de I l'a omulUI cu Cerul, cu 
ore pentru cei dela 11-19 uneori fără legătură imedia- i-a instalat in Tabăra de va- I spr~ Aurei v.laIcu, 01'1 .desp~e ,nezeu. 
(21) ani. Cu extraşcolarii şi tă cu activitatea dinaiz:te r:1 în lunea Teleajenului, con ~ Sabm DrăgoJU? avo,că~I~e dm! Bunătatea e virtutea 
ucenicii care nu au posibili- sau cea care :rrmează ,- Iar ducându-i altprnativ, când la : Danem~J'(~ O~l ammt.lrlle de • vitoare, talismanul 
tatea să execute şedinţe de orele nu vor fI despărtite in- conferinţă, c[md in escapade i la Romami dm Amerlc~, ,a~ I condiţia fericirii câtă 
lucru de 5-7 ore, se vor fa- tJ'e ele printr'un timp anu- ! rămas in comoara a.mmtlrI-1 fi atinsă de om pe 
ce in cursul săptămânii 2-3 mit de repaos. ~ '1101' tuturor c~lor ~arJ le-~u: Că nimeni nu poate 
şedinte de câte 1-2 sau 3 Comandanţii (ele) străjeri Spor ••• "'OlltO $1 DoskeU ascultat incantatI, îndUlO-; ,'t d :' t 1 b . .' 
ore. (e) îşi vor intocmi în limita baII· 01 Obll~Gl0rll In tt:Ollj şaţi. , ! filx' nt~~a bO~US"~~~ 

3. Se lasă la latitudinea co duratei şedinţei, un program I BUCUREŞ1 I. :- Alcătumd In pro~ra.mul dm acps~ ~n, ţelepciunea veacurilor, 
mandantilor ca să tntocmea- ('u activităţi legate şi orân-; programul sportiv pe. anul i a fost prlmlţă cu deOSe?It In i gogia veşnic nouă ... 
scă programul de lucru pen- duite intr'o succesiune natu-' şcolar 1939-40 "StraJa Ţă- teres comumcal'ea d-lUI pro-IVi d d ' 
tru a jumătate de zi sau pen ralav apropiată de realitate! l'ii" a introdus obligativita-: fesor Nedclcu despre "Idea- 1 0RID n

â 
~u.ma, eel 

t . ~ t ă d ă t" . I .•.•• 1 d ţ' '" tu om meI spre ru o ZI ~n reag, up Imp La întocmirea acestui pro-! tca spor'tulm de wolley ŞI\ lurlle eterne a e e uea leI. r " . 
Şi greutatea programului .de gram, se va chibzUi cât timp baskett-ball în şcolile pri~a- i In mijlocul exaltării gene- / s~re mblre, ~pre. . 
executat. Se atrage aţentm- se rezervă fiecărei activităţi I re şi secundare, considerand i rale şi goana după "noutate" ştmească vemtă dm . 
nea ca pr~gramul Să. fIe ast-\ aceasta pentru orientarea ge că .ac.,esta este sportul ~ c~ll cu lici!ă:i şi supralicitări, în I Spuse, cu zel de 
fel intocmIt i.z:.cât să nu se nerală a comandanţilor in! mal bun pentru desăvarşI- preamaTlrea "metodelor' pre leu convm.gere· de , 
obosească cOP.ll1. . . timpul executiei şi pentru a rea trupească a elevilor. Str~ ! zentate ca unic-mântuitoare I ind~mnurl~e d-lm , 

4. a) La şedmţele mal ma~l se evita improvizările. Dura • .ia Ţării a cerut ministerulUI i şi cari, tot mai pripite, se Iau lmpreslOnat cu atai 
d~ _3. ore vor intra toate a~h- ta de executie rezervată prin Educaţiei Naţ~op.ale ~proba-! inghit reciproc ~oate greşit.e· adânc .cu cât. cei c~ il 
vltatIle, prevăzute la cap~to- program, poate fi micşorată re introducerÎl m. şcoh a a-II şi sterpe, dar fIecare contrl- tau, ştiau că însăşI 
luI pr~ce,dent punctul 1, l1te- dacă activItatea s'a terminat cestora sporturi. .. buind cu ceva la haotizarea a fost Şi este pildă de 
ra a-l ŞI p~nct 2,. mai înainte (aceasta pentru ~ învăţământului şi la anarhi- tate şi de jertfă pusi 
, b) La şedmţele. ~al mICI a nu se face umpluturi inu- coala de Ilo/al zarea educatiei, a fost bine· jba binelui public 
de ~ ?~e .se pot ehmma unele tîle care ar slăbi efectul} şi Ş p. făcător de a asculta tndem- A fost ca o rugăciune 
a,ctlvltatl, ca: marşul de d~. mărită durata de execuţie la a Aradului nurile luminoase ale profe- incheiere, e un imn, la 
fIlare; alţel.e se pot comprI: celelalte activităţi ce urmea- . Dumineca trecuti s'a deschis cu 80rului Nedelcu din conff1- şitul ciclului 1939 dela 
~a la .mmI~u~.' cum ar fi ză. Cu această latitudine de o solemnitate remarcabil1t şcoala I rinta sa, care s'a întâmplat nii de Munte, ciclu 
mspecţla umtătn, latu:a su- mărire sau mic~orare ~ tim- 'de pilotaj a Aradului, la aerodro- I să fie ultimvR <;l~n sesiunea de bogat şi de r?dnic, 
fle~beasCă,tadUnarăea şefIlor dtăe pului de executIe, rămâne tn dromul "Ceala", ,1939 dela Valenn de Munte. I nat de marele ctitor N, 
CUl , pen ru ca s se poa. - bl' t' ă f -tiE' 1 d 1 tI' 't l' tăt' . t ât ' t .. sa o Iga la ca s se aca oa Serviciul reliai05 a fost· oficial " tlmpu suprem e a ne eu u UI VI aIn . execu a c mal ememlc pro t t' 'tVt'l v t' e • t I d' 1 ă t' 

1 d 1" f' t t e ac IVI a 1 ~ ~revazu e prm de pir. Virgil Lugojanu. A urmat opn n oc m a ergarea r - Ş 1. gramu e 1)..lcru lxa pen ru programul ZIleI ., , I 
ziua respectivă, reducându- . ' un program artistIc executat. de ~~~KH~~~~~IQ4iM.14iaU4W~~IQ4i~~~QQ4Mi~IW~ 
se astfel partea recreativă şi (Contmuare fn numărul ş~oala C,F.~." Arad, de sub dlrec.! M- ·Sle ui Aerulul- SI· Marl-ne.- cam 
curăţenia corporală organiza viitor) ţlUnea. d-Im ing, !oma ŞerMnescll,: Inl r 
~~ orgamzato~u~ şcolll , Conducerea ;:°'1 In ziua" de 7 Oct. 1939 ora 8 se I Regiunei Şcoalei) unde a 

r~Iă Ş artlstIeli a avut-o păr. Il'· I va tine in localul şcoalei de Ofi., menul, din care să se 
Propaganda ADI de zADada nu gii Lugoşanu, , .. 'ţeri de Aviatie "Regele Carol al II- zultatul examenului. "' .... 'u.-•• 

car/ofulul Partea frumoasă a solemmtătll i lea" Bucureşti Cotroceni un exa- I tru intrarea in şcoală fără se bea a"u realizat·o deJilo~st:ati~le de sbf')~ 'mcn de admitere pentru Aviaţie I vor prezenta in plus un . 
Ziarele engleze semnaleaz(l ci1 "". ale celor ,ase eleVl plloţI brevetatl : (Secţiile Naviganţi şi Mecanici), II de pe foaia matricolă din 

• opt fncântătoare tinere fete vor După cat se ştIe !n expe-Ila A şi B, ale cllror sboruri .au fost I Candidatii pentru secţia Navi. se constate că indeplinesc 
s/riIbate ,aproape SO oraşe unde vor di tiile la Polul Nord, savan- I aplaudate c.u multA Insufleţire de: ganţi vor trebui să fie bacalaureati . tiunile de medie pentru adr. . 
dan~a ŞI c~nla pentru a atra~~ a-: ţii duc cu ei un distilator tntreaga aSistenţII. I ai liceului Teoretic (ştiinţific sau: fără concurs, Condiţiunile O; 

tc~t"ra publrculUl, ~supra valorII nu i pentru apa de zăpadă. Prima decolare a realizat.o, ~~~: lilcrar) cu vârsta 17-22 ani la 15 ~ necesare pentru a fi admişi]: 
trIl/ve a cartofulur. Adă d ~ t v structorul Teodoranu, in - eXlbqll SCll1emvrie aci cursul sunt publicate în ." A t'" 'd bl' , 'ă d pa e z pa a nu es e Sa-. ' . 

ceas u ! ee pu rc/st/c se ato cu adevărat artistice. Unul după; A • t' fX t . , 1 Oficial No 156 dI"n 10 Iubi C " 'N' ăt vă' . fI ţă ' ,,,cel ce au sa 1$ .. cu serVICIU 1 ' reşte "onsllzulul aţ/onal pentru Il oasa, C CI are In uen altul, s'au urcat tn vâzduh şi ceilal· '1" t i d _ srrierile la examenul de . 
d ţ . , â t f'l .. • • . . I mi Har, sau sun n curs e execu . 

pro, uc la ŞI v nzarea car o I or. asupra stomaculUI, ŞI formea ţi elevi brevetaţl, cu aceeaşi Isteti: tarea lui, pot avea vârsta de 23 vor fi până rn seara zilei de 
Tzn~:ele fete au fost alese cu ma- ză un strat gazos pe intesti- me, cu acelaş curaj şi cu aceeaşl I ani la 15 Sept. a, c, _ Candidaţii tomvrie, Examenul va cons:~ 

re i/,/e. " ", ne, ceea ce cu timpul se poa- artă. pcnlru Secţia Mecanici vor trebui tr'o proEă scrisă şi una ora.< 
, e sunt svelte ŞI, cu lmll ele~an~ te agrava şi duce chiar la Comisiunea, Infrunte cu d-nB CO· să fie: bacalaureati ai Lic. Indu- erile insoţite de acte şi 
e pentru a dovedI că intrebUlnta- d' T h ' B t", ",' t ~ _{ Of 

f ' m arte In eo arI, avocat, ucureş I Şl st 1"lale absolvenţi al Şcolilor de ate in 1'. . se vor rea carto ulur nu este diIunf1toare O , ,. N' 1 S . " I .. .' . , 
armelor. 1. mgmer, ICO ,ae ta~, w- şI-a exprl- I C.o~ducătorl Te~~mCI (SecţIa M~ca- Şc. Of. ~ vlaţlC ,,,Regele 

I mat satIsfaCţIa deplina pentru felnll mCI . sau ElectriCieni) sau vechIlor Cotrocem. _ OrIce cerere 
~Q~ cum au fost pregătiţi cei şase elevi Şcoli de Arte si Meserii, care au după date Inscrierii nu se 

aviatori. sntisfăcut stagiile de practică obli- lua în considerare. Program! 

CAt F R N După demonstraţia elevilor bre- gatorie ale acestor Şcoli preCl'Jn llilice cu chest10narele din . an area _ " " vetaţi, au avut loc câteva sborLlri şi absolventii Şcoalei Technice Ae. I didâtii vor fi examinaţi se., 
de agrement, executate pe un apa- ronautice Mediaş, care au avut! la toate liceele, Comendulrc' 

Comisiunea pentru' alegerea marşulUi F. R. N. compu i r.at ,,~otez",_pus la ?iSpoziţia pul:: menţiunea Şcoalei că se pot pre:w:,: Pi~ţă. şi la Unităţile de A, C 

v. • • '. 1 bculu! de catre Societatea "Lares, ta la concurs pentru Şcoala de Of 1- I AViaţie. 
sa dIn. d:~1 Ge?rge Ge~r~es cu, dIrectorul gen?ral al ,,:~I Au participat la aceastA solemni. ţeri Mecanici sau au avut dreptul a Examenul de admitere In 
armODIceI EgizlO MasslDI, comandantul muzlcelor 1Ill1i-: tate toate personalităţile Aradului se prczenla in anul in care au ah. 5-a a Şcoalei Technice II 
tare Şi profesor C. Brăiloiu, impreună cu dl generalI.: in frunte cu d-nii: general GeOl·~e.,· II solvit·o, ticei dela Mediaş se amână, 
Georgescu, comandantul gărzilor nationale, luând in cer- : cu 1. Petre, general N. Teodorescu, Candidalii care vor reuşi la exa. data de 2S Sept. a. c. ora 1 

cetare cele 1'1 lucrări prezentate au ales in unanimitate ing, 'l:'0ma, Şerbănescu, .~ng. Vi~tor I menul de, b~ca!aureat în sesiunea neata. Pot candida: " 
lucrarea Cântarea F. R. N. de d-nii N. VIădoianu şi Ion P~r~ţlu, directorul şcolu de pI]O- I ~eptemvr.le msa cărora nu li s'a e- sului inferior ai LiceulUI . 
VasUescu. . i tDa~, lOg. BOgsdaD ALlexa~,dreSfcut etc. !hb~ra!. dllploma până la data fn- Secţia Metale, cu vârsta intri 

~ v v • v In partea oc." ares a. os. pre- sCf'H;r.lJ a concurs vor prezenta un 19 ani la 1 Sept. a. c, 
Cu Incepere de astazi aceasta lucrare va fi difuzata zent d, Vladimir Luca, actIv ŞI po- certIfICat eliberat de Ministerul 

zilnic la postul nostru de radio. liticos ce intotdeauna. Educaţiei Naţionale (Inspectoratul 

... - '1'. 1:0.. ... fI 
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