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legea dreplă/ll socIale 
ll11Jlcitorimea a putut citi cu in- cea mai justă. şi a fost găsită de a

legea minimului de şalariu cord cu toate elementele cari intră 
In special, expunerea de motiv sub imperiul noului regim. Mini· 

d·lui Mihail Ralea ministrul mun- mum de salariu va fi fixat de eo
. Este prima lege înRomânia cu misii paritare instituit pentru fie
asemenea conţinut, şi ea defi.. care tinut, compuse dintr'un număr 

mai bine decât orice, carae.. egal de muncitori şi palroni şi pre
demofil al statului şi al regi- zldată de prim/Il preşedinte al 1ri-
, ac/ual. bunalul local, sau de primlll pre-

Ce şi-a propus legiuitorul să rea- şedinte al Curtii fie Apel. Mlniste
. In primul rând, o mare 0- ru/ Muncii va avea ultimul cuvânt 
socialil ln alte ţă.ri, apărarea în fixarea cofelor, aşa că reajusfa

minimal revine societi1.t ii, rea necesară intre conditliie de via
de obicei, conflictele din/re capi- Iă. omenească a muncitorului şi câş
li muncă duc la frământări, da- figurile decl'nfe aiI' pafronilor, se 
nu chIar la incidente mai grave. va face cII/oală chibZUInţa nece· 
noi, sarcina ocrotirii mUTlcitori- sară. 

şi-a luat-o dirrcf statul, Ea a Noua legislatie va avea ceeaş !'a-
din nobilele gânduri ale Re-Iloare morală. şi socială ca şi regi

Reformalor şi lndrumă.tor de mul pentru apdrarea celor opt ore 
~OU(l. Re/aliile dintre . . munci-I de muncă., Regleme~/~rea timfJ!llui 

ş, patron! 8iUd modllecate tn de lucru n a adus mCI o prrturlJarp 

social in favoarea munCII, Iar VietiI economice, ci din contra, a 
punct de vedere juridic, ele ca- stimulat productia prin conserva
o bază de drept slatornict'J. şi rea energilor crea/oare. IlIfocmai 

şi legea de aSUlzi, nu va duce la o 
Legea va reprima, fărd cruţare scumpire a mdnii de lucru, ci tUl

Abuzul despre care a vor- mai la o echilibrare a '1a/arii/or in 
d. ministru Mihail Ralea. Acela întreprinderile unde nu se tine 5ea
palronilor industriali, cari silesc ma de nici o regulă minimaU1. Pe 
lucrători sit munceascit cdte 1~ Idngd efrclrll social, fără In do ia l(f, 
ore pe zi cu salarii derizorii de se va dobândi şi unul moral, anu

lei. Legea deci nu se in-! me, mai mult curaj dat muncilori
in general Împotriva pa-Ilor pentru ridicarea califativd şi 

. ' ci numai contra acelora; canlilaUvă a productiei. 
mteleg sit calce normde de! Lrgca minimlliui dr. salariu ~e 

omenie. Din contra, În- I Inscrie printre reformple cele mai 
II'wrmm'l'l serIoase au aprobat I . 

Î t ' ' 't d r ti' substantlale ale actualului regim şi n r un splrl e n e ('ge- . .' , 
/lmand şi natională. i se Inşlră prrntre numeroasele acte 

Deasemeni, împotriva procedllrii de generoast'J. buni1vointă dăruite 
lt poate pldnge nimeni. Ea este muncitorilor de SUlJeranul Ţării. 

CUVINTE REGALE 
VLAsTARULUI 

ADRESATE 
REGESC: 

Iubitul Meu Mihni, . astăzi, prin incorporarea Ta in acest viteaz Batalion al 
Vânătorllor de Munte, îndeplineşti un act care este strâns legat de tradiţia Casei noa· 
stre Domnitoare. Strămoşii noştri au crezut - şi bine au crezut - că, legând din ado
lescenţă pe fUi lor cu oastea lor, in~heagă prIma şi poate cea mai trainică legătUră 
intre ei Şi Naţiune. 

Oastea este in Stat orgallismul care deşi insemnează o elită, COBStitue tgtuşl 
cea mai desăvârşită şcoală de egalitate. Nu de unde ai pornit Insemnează ceva, ci 
unde, prin meritele Tale şi rivna Ta, ai ajuns. M. S. REGELE CAROL fi 

~t;,~~~~~Q~Q~'-lQ{;iOO"~QGG~9QG.OQ 

De ziua Măriei Sale ••• 
Sărbătoarea de astă'zi, ca- ială, nici întunecată de vrn-o, litărIo al căror singur moş

ro ests prima· onomastică 8. grije. Participarea sufletea-. ten Hor şi păstrător va li, îu
Alteţei Sale Mfuelui Voevo!t scă a naţIunii intreqi la săr- i tr'o zi. 
Mihai, de Alba' . Iulia, . dupil bătoarea numelui Măriei Sa-: Sărbătoarea de astăZi ne 
majoratul Său constituţio- le Marelui Voevod, esle in· umple inlm'le de bucuria Il

nal, ne bucură ca o zi a spe- benga, dar in mod firesc in-' nei speranţe atât de bine eul
ranţej, cu care M. S. Regele soţită de regretul că anii ca· tivată, atât de frumos dăru.l
Carol II, a impodobit pe vred . ri se petrec neoprlti de ni- tă de M. S. Regele Carol II. 
nicul Print. meni, strămută şi pe Faini-. poporului Său, şi tării. 

i eul Print al Coroanei Româ- La urările emoţionale de 
niei, in tinereţe, indepărtân- . viată spornică $1 ereatoare, 

j dUeL de copilăria care este de sănătate şi de voie-buB.ă, 
poate singurul parad:s pos!- către Măria Sa Marele Voe-

. b!J, Rci, pe pământ. vod M!hai, de Alba I'ulia, noi 
Inţelepeiunea Părintelui n,dău?nm fenUmen!ul ~e gra

; Său, iubit şi pretuit de toată btud!ne şI v de. admlraţle cai'e 
: Eunarea românească, a aşe- inbuJoreaza fiecare obraz, la 
; zat deasupra capului care va t!Bcerea

v 
Voevodului. pe~ stră

: continua, in viitorul indepăr- Zile Cet~ţii de v ~aplt~la, sau 
tat, prestfgiile Coroanei Ro- pe un c~mp straJ,eresc. ' 

: mânie!., o altă Coroa!ă: a eul- Instrul~ in datina păm;\n
; turit, o judecată limpede, o tului national, in umbrarul 
: jJstă cunoaştere a oameni. pe, c~re-:l f~rmează pentru o 
! lor, un rar spirit de discer- lm~a slmtltoare, c~. a Sa, Is-

O JUD
Pr'- la pOU; " DP(CCar6 i nământ. M. S. Regele Carol tona tărU, arta ţărn, Marele 
"''' ta I 4J ~. : II, fn modul cum a organl- Voevod, reprezin~ă pentru 

.1I~r.I.C. (lIm •• lca'alul ministerulUI de HlulDfe . zat $i veghiat Instrucţiunea R.omâDla un pnncipiu de 
Irr,~p~lrea nemurilor pe care le, aci politica financiară a ţării, mă- Marelui Voevod s'a Inspirat VIaţa şi de evoluţie. 

nn1l'uinţările care pândesc ~urile care s'au luat pentru buna ! cert, cUn afecţ[~nea adânoă Să trăeştJ, Măria TaI 
. la fiecare pas, au crciat gospodărie a finanţelor publice şi : pe oare o poartă Fiului Săn, Să treiască Dinastia Ro-

p'llwd specială, o stare de spirit pentru stabilirea unor norme defi- . dar şi. din grija supremi pe mân.iei! 
rtă iit 1 i R ROMULUS DIANU Muror svonurilor rău in- nitive cu priyire la impozite şi la care O poa v om u 0- . 

.. .I""I.'U,lau. şi de care profită numai stabilirea monetei naţionale. Marele Voevod Mihai de mâniei. : ~~~ 
i Ministrul Finantelor, d. Mitiţă Alba·Iulia Hu se poate uita că darul 

la noi în ţară, ca şi in multe Constantinescu este un partizan al Cei optsprezece ani cari au; cel mai scump pe care l'a hit-
părţi, circulă. fel de f~l de ştiri: ; ortodoxiei în economia politică, un trecut, ne-BU deprlu să le-; răzit M. S. Regelui pentru bi
de car~ m,aI alarmlstă, v m~l i perfect. cunoscător al realităţii ro- găm de această zi bucur" şi, nele şi desvo!tal'!a tăril, este 

Bo'!!arlft asteapta 
o ff(olfii buna de 

tuluD 1 mal phn.1i de n~ad~vaZ:Ur1:. r:'âneştJ, un om, care ştie ce pot da! necazuri ale Intregului po- acestă superIoara pregătire 
egătură cu diverse lJl~t1tut1Um ,. J1nanţele acesteI ţări şi anume cât. I por r. omânesc, şi care toale intelectuală şi morală dată SOFIA. Exportul bulgar de tutun 

. ~al., . Deaceea nu a recurs şi nu va recur· . vor apartine istoriei. 'Sub o: A. S. Mariui Voevod Mihai. ne lucrat era anual in anii 1931 pil-
unuI au ,î~ceput 'lă fi~ ~op~ite I ge i.n diriguire.a finantelor româ- I chit noştri, A. S. Marele Voe- Amintfreaaceasta va stăTui nă 1:1 1937 circa 20.000 până 24.000 

cu prJ .... lr~ Ia m:l"Il'ca Jm- neştl, la măsUfl de extremă. Dea· vod Mihai a erescut dar tim- în cugetele celor ocupaţI cu tone in valoare de 1.0-1.6 milblrde 
la fl'duccrca salariilor şi . semeni un om care a ridicat şi ul- . pul sta scurs atât d~ repede întreaga fiinţa lor de viitorul Lewa. 1938 exportul se ridică la 

şi la o amputare a mone-Ili,m~ ('urbă care apusă asupra sala· Incât şi astăzi mai intâlnim: acestei tărI, intotdeauna. :n553 tone in valonre de 2.31).-
~~tlonale. J"IaţJlor statului, nu poate veni nici priD sălile de curs ale şcoU.! Sărbătoarea de astăzi po;.- Lewa. Din acest· cvantum, Germa-

~Igur .că acestt' neÎnlt'meiate şi cu reducerea salariilor şi nici cu, lor prin cabinetele celor cari te fj socotită ea o etapă de nia importa in anul 1938 21.000 10-
mtenţ10nate ştiri au produs O aceea a pensiilor. ' I co~duc Institutii portrete su- biruitor succes, smuls desH· l1e în valoare de 1..%.- miliarde, 

ingrijof!\re în I)pinia pu- Dealtfel, pentru a se curma oda- râzătoare ale Ma~elul Voevod nului, pentru cel mai mare Cieace inseamnă 57 Ia sută a ~llpor-
a !~rii, în'l'rijorare care a ne· tă pentru totdeauna zelul acelora cu cravata îDllodată impe"': bIne naţional. A. S. Marele tului total de tutun din Bul;;<;:ma. 

o d~smin!ire. . care împrăştie astfel de ştiri, s'au sonal, de mâinile Augnstu- Voevod îndeplineşte efortul I In primii opt luni al anului lU39 
adelJdr minIsterul fmantelor luat măsuri spre a se sancţiona con- lui Său Părinte şi suntem ~i viaţa discIpHnată. f exportul de tutun era de 15.550 ta-

Ua ~ai categoricd desmin· form legii contra alarmismului, to- mişcaţi pentru faptul că ni- I Nu vor fi destul de încă· I ne în "aL de 1.08.-- miliarde L~'va. 
$Vonurl1or lipsite de orice le- ti acei cari inventează sau propagă şte ani 'atât de puţini la nu-! pătoare aceste cuvinte pen- prin urmare c. 3.500 tone resp. 

Ce au fost puse tn circulatie, cu atari svonuri. măr, au făcut minunea ace- tru a recunoaşte meritul tâ-1216.07 milioane mai puţin dec.1t tII 
le presupr1se inlentÎuni de a Finanţele ţării în tot ansamblul asta de Baiat frumos şi sUi-' nărului Vlăstar regal In o. I acelaş interval al anului trecut, In

rr::/o.r,li im~ozite, .. de a se re- lor, au o !>oli~itate de care nu ne I tor, cu atâtea aptitudini şi magiul ce 1 se adrese~ă as-l tindere.a plan~aţiilor de tutun. In 
arule ori penSIIle, sau de a putem teme ŞI pe care nu o poat6 talente. \ tăzI, de pretutidenf, 8e va pu- . BulgarIa se ridică in anul 1935 la 

proceda I~ ampular~a valt')~ii clinti nici o zdruncinătură. Este dua numelui Să., as- : tea desluşi mai bine cât de 31.105 hectare iar 1939 la 42.751 ha, 
nationale, prin felurIle Să manifestAm încredere ei sll. I tăzi, _ 'It Printul se nflă la pretuită este, în tară, Qsâr- Speranţele refl:'ritor la rec'llta de 

In In . muncim cu aceeaşi putere pentru O yArstă când bucuriile nu. dia, virtutea, nobleţea cu ca- tutun In anul curent 'mat in gene-
al multe rfmduri s'a ariitat binele şi propăşirea ţării. . sunt umbrite de nici o iudo- re Marele Voevoll poartă ca. rai întemeiate. 
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Inform ati uni ISjn~\~::~:~~ii v:Ş:~('CI'C- Paludlsmul ca sarcină ti<Oeh" 
• '. • ..' >. . -::. t: dincio8. ~litică '1 . "Din toate bolilc cunoscute. pa- înic1cge uşor pierderea enGIlt: 

AIllVt:rsarea Mărlel Sale ?brehu Revista săptămânală :Con., _ Pal' ce eu sunt profet ludî~.mlll endemic este acea cart! e re rezultă din aceasta pentlll; 
~oev~d Mihai. de Alba [ulia a lost I jour" consacră două p'~giDi,' iubit-o? ' mai răspândită şi care prezintă ca·· tate din punctul de vedere al 
inregIstrati Şi comentată de presa bogat ilustrate, României şi rach'nll cel mai grav. cităţii productive şi ce daune· 
Cranced. . " . , . I SllveraDulQ.i Său, despre ca- Prea Itir:zJu Nici o altă boală nu produce a- ce paludismul.fif 

"PAHlS SO!H , publica, pc pilgl- re aminteşte că a fost pe; _ AlJeam dreptate eu. c/ind nu tâtea perturbări in desvoltarea po-· Insă ştiinţa n'a şomat şi C(·, . 
Da I:a,. o frumoasă fotografle ~ M~- drept cuvânt numit Regele, fin 'om sit-mi dau fala după strica- poarelor cari trăesc in teritoriile, Paludismului a Societătii~. PI~ 
relul \i oe"od ŞI UII comelll.U·llI, 111 JăraDiloT. tul ils/a! ande ea bântue". i lor, care s'a ocupat într'un Ill" ull 
c~re subltulază acti~ila:ea n~oslc- ~~~ _ Dar ce ţi-a mai făcut iarăşi? Iată rezumată in câteva cuvinte I tensiv de studiul chestiunii:'" 4i 
mlă a MoştenllorulUl 11'011111111. Prob'em~, el_octricl~!ît~ll- _ A fugit cu nevasttJ. ~ mea. judecata asupra paludismului ende- ,vind malaria, este mereu de· rtl!l! 

Ziarul "PARIS-MIDI" scrie: "Toa- • - • 1... mic de către profesorul E. Marcho- i re că CHININA este unul di,' lrlCli 

tă România a sărbătorit cu străIn- In ~lovaCia Pro:rnlsJune fericJid U1 din Institutul Pasteur. Iloacele cele mai eficace per:t rornl 

cire Il 18·a aniversarea a Mărlei DiI.1 totalul de 2.690 comune d;n _. Ascultă-mă, Luiza, da- Practica a confirmat până acum I prevenirea şi vindecarea, t Il 
Sale Marelui Voevod Mihai de Alba Slovacia num~i. 800 sunt aprn\'izIQ-. c'ai să te măriţi într'adevlir dreptatea acestei opinii şi a multor li boli. a:~j 
Iulia. Aceaslă aniversare co!oClde n t cu ele t l Itate Ac t 1:1 alte persoane cari sunt o alltodtnte In al patrulea raport al sit 

a e cre.. eas a c 'lI- ; cu tânărul despre care-mi 
cu majorallil Său legal. zează o consumatie enormă dp. pet- .,. ~ . ~ asupra chestiunii paludismului cari i rut decurând, numita COlTIi" 

Calitatea de Print Moştenitor, in rol. După constatări recente. lrehu- i vorbeştI, n al sa mal ma ve- au elaborat această apreciere sau· Paludismului a declarat că e (. uri 
vremurlle noastre, nu estf! lil':,ită intele de pelrol pentru uzul .:a~llk zi niciodată călcându-ţi pra- s'au exprimat într'un mod analog. I rere eum că tratamentul;' Bi 
de multă trudă. Astfel. tânărul Prin' se ridică allual la 1.6 milioane tone gul casei... Faptul că mal:lI'ia sau nu intr'un al paludismului este tratam~~ '~d 
cipe Înfruntă în acelaş timp pregă- la care cvantum se mai 36,nnlt It:-: _ Ah. mamă fii aşa de mod precumpănitor intr'o ţară este'l chinină d~ durată .scurtă. - df 
tirea bacalaureatului, studiile Sille ă 400 000 t p tr . t l"tl' ni " într'adeyăr, de cea mai mare im- 1 gram până la 1 <Iram 300 i. 

. . .,. c. one en u Ins a"" u bună ~i dă-mi în scris ace- " , 
mlh~~re Şl ~ndc~lmeşte .numcl·oas~ industriale şi pentru maşini secvl!1d: , '. ". . ~, . pOI't:l!1Iă din punctul de vedere al nină timp de 5-7 zile; acesl: 
st~~11 technlc~ ~I îll agrIcultură: agriculturii. O introducere mai "as- ,R'S:a, V?l tnvInge cea dIn ur- prosperitătii sale. căci această boa- l1}ent fiind reinoit în cazul 
, Zlar~le .subllnIazl că Marale \loe-lIă a cleetricitătii In' ţară devine 1,)11 ma eZitare a logoqnicului,!il pp<lIC s~ ca\lzcze mari pierdere nou acces dţ friguri. Pentru, n 

vod MI~al a lost proclamat la a! .Ilai indispensabil in inl~reslll :mei meu... I de ~ordin economic. • . . veni malaria, ·această Comisie 
J~-aanlJ;ersare, Sena~~' de Dr~'pt I aprovizionări pl'Opl ii mai largi şi ,. , Când vedem că In ţănle ean manliă a se lua o doză ~ilc, . CIl 

tl membru al Academiei ROOl,\nc. I a unei economii pe domeniul f(o,,-: Dr _ HA. eMA G' jJ N suferă de malarie, această boală fa- O grame 400 de chinin~ In 1'1 ,1I11iu 

"LE PETIT .P.~RISIEN·', .. intr'o i podăriilol' şi a industriei. După e' 'mediC dent'sl s'a reIntors.. ce mii şi milioane de victime, vom pul sezonului frigurilo!'. (tOi} ,f'lRi 
telegra~lă, subiliuazli. parhc~pflrca i valuări oficiale, realizarea ace~tui. Consultel JO-12 şI 2-5. 'romd 
Insufletlt.ă a popor~IUl rOIfl:m. l~ i plan a unei mtenslficăd mai largi: A. R 11 D. 
8~rbăto)'lrea MarelUI Voev~d M'hai a ţării, ar costa aproximativ 20Q.~ 1 Str. Cons'stoJ'ulul 8 
~r relevă devotamentul ŞI dr;\!~os- [' milioane coroane cehe. i _____________ _ 

tta cu care poporul român Încoll- . 
••• D. 

CE.rIUL .1'0 c. f. R. 

ioară pe MăI·ill.Sa.. I~~~g~g~ij~ 
~OQQOggg 

Ofensiva ~tiintei 
Mer5ul autobQselor c. F. 

ia regiunea A.rad ,1 Oradea yalabU dela 1 Noe.vrie 

AI Capone 
li-pus in 
libertate 

va 
In curând va incepe o nouă mânească în provincia arde

Al'ad-TlmlI!Joara 

ofensivă: a ştiintei. Ea vine leană şi, in special, a arătat .silO l 
\ 83P3 I ti3H5 

după ofensiva agricolă şi cea oamenilor valoarea morală ro au 13.30 18.3U p1. 
Faimosul gangster ame1'i:- 'sanitară, ale căror rezultate Şi ştiinţifiCă a acestei culturi. : 6.83 1338 lIS 3,"1 '08. 

can, Al Capone, va fi pus tn fel'icit~ au intrecut toate aş- I ~cu:n, extensiunea s~ anga- ; ::!: ii:: ~:!! ~l. 
libertate in ziua de 19 c1't. El teptăl'1le. Jeaza la o nouă acţmne de 1 tU7 II 57 1857 .. 
a declarat că n'are altă do- Ce înseamnă noua iniţiati- proportii chiar mai vaste pre- ~ 7.04 1404 14.04 '08. 

rinţă decât a trăi retras il1 I vă şi care sunt obiectivele ei?, gătind poporul nostru pentru 11~ 7.08. 14,·U8 l19.IJ8 pl. 
" . 1 . 1 • d t' f ' b' . ţă II 7.161 1 .1 Il !U fi " vl11a sa bllndată din Califor-! n p.nmu ran., ea sa lS ace: o .mate Iru In a progres - i 7.2":.1 •. 25 19.251 .. 

nia. '10 lege de neceSItate a progre- lUI. !, 7.37, 14 37 19.37 .. 
~t::::::t::::llc:c:IQIQII';;:c::tI:;;;*::::II sului. Prosperitatea unui stat De altfel, vremea este şi 1: 7.~O: Jj 5°1 1150 I '" .. 

--~------~-----------
.. ,. 

Arall AItIl.llrI 1108. 

Ara4 Crucea Albi pl. 
10 •• 

Aradul Neu 
" ijagu! .. 

IIlla pl. 
1108. 

OrUşoara .. 
Jadanl .. 
tlânandrel r8~. .. 
(;ovAciţll ., 
TI.lfUn .ulogarl pl 

I~[~' ,. 1:1.30' 161(;) 

I 8.27 l4.5i 
8.22 14,~2 
IU6 14,4i; 
B oa 1433 
7.5tl 14.2~ 
7.52 W' 
7.45 14.W 
7.55 a()5 
7.23 18.5) • 7 .10\ 13.~ 
7.00 In, 

ril~ 

dt j 
iro, 
Iim 
~III 

~ 
D (- - n I ~i bogăţia unui popor nu se foarte prielnică unei astfel I ! 800' lii.OU :;o.on "II. 

e ratlUn jl dobândesc prin scheme ideo-, de initiative. După fiecare re-I"'OSI' 
au sosit cE-asuri .. marcă ~ 1 t' 1- 1 .... c renumită" d b IIOgiCe şi formule mistice. Ţă- vo u le mora a, popoare e au I arad-Oradea Sa' 

; alţi 

e uzunar' l . _. i . xi' t t . l' t I 

şi domni, 8sortiment O 1 forta lor economică şi spiri- I desvoltarea lor. SOCiologii au ; f. R70l .7078703 11.705 ~702 H7n( 8iCiIÎ' u 
şi brAt are pL doamne 1'1 e putermce I-ŞI ntemeIaZt~ nregls ra epOCI g orlOase n i 1 G , ~. I I I ~ . 1 

a bo".t la D I tuală pe ştiinţă. Dacă un pat- ~ descoperit ehiar o iCRe de tiOl-=-,~ li.UU • pi. Arad JOS. ~ W.3u J;OO S; la.] a CO LOm Bn Ha RT ni An n ~ \ ]'ici~n dispunea in. vremurile identific.are a stadiilor istOI:i: 6.481 - 1'.1" 11.18 It ~!:':~3~: ~~~. 10.1217.42 7.42 > • S 

~ 
blj I n antice de 100 sclaVI, un ame- ce, arătand că se poate vor01 •. 5'1 - 14 24i16 24 "Sf. An& r&l8. " IUJio 17.3fi 7.36-~vil 

A d P 1 ut.er, D"'"!riran are astăzi la îndemână de prefaceri in structura spi- 7U - 1.4416 .• ' ~I Slmaodul .. 9.4617.16 "l~ 
~~~~~ Il~OO sclavi t.n lforţe motric

2
Po" ~·~tu~la şi s?:iaIă _a unel

t
' na- n~i = :t~:i~ ~~:~: :: Nadab : ~'f~ ~~:~~ ~'~i beaI 

Iar un agrIC'u tor german . \lUlll numaI In masura n ca- 7.&8' - 10.30 17.~' 808. ehlşlnea eri, pl. 9.0216.32 6.lt ""se 

C
' cai putere in motorul tracto- re înfloreşte ştiinta. Iar ba- B.lJl! - - 17. 1 pl. Zer ind 80S. 8.5! 16211 - I<ne: tnamilOuralice !'l'UIUi. ~tiint.a eli.berează p~ rOlIVlt~u! acest~ jUdici,?s Ţii ~';~l = = 17.5. .. Hegina Maria : 1 82516u5 .. luI .n lj il oamem de munCIle grele ŞI se aphca in ehip netagadmt. 8 fiii' _ _ 1::~~ :: Clurut'~blu .. ~.~~ t~:~~ = 

. ". obositoare, desvoltă resnrse- Hegimui constituţional din 911 - - 18.41 BOS. Itl9ltl) pl 7 4P 15.19 - a 
(.onc!rl'·fl!~rll •.• :;·:m ltogr"r i ';'.; 6,: le economice, ridică standar- 1938 nu este altceva decât o 914

1

. 7.20 - 18.4-4 pl. 80S. 7 db l;=; 16 -. gl 
IIl't!!iut/llcielll'" 'n;i)" să f·r. r. .., • i d lă' 9 ')2 728 lil52 Mădll.rnş 73 1'" OR A( 

• '. o •• ',' ." ,;': dul VIeţii SOCIale, şi emanCl-. ncor are genera prm mUIl- , . - ;;;'1 "Homowg film. .. • oJ. -

mal ma~t! at~,lt.e .;1 •• :,IjIlJarea P('/'- pează popoarelo de sub robia' că şi disciplinl1 spre a desă- ~'~~I ;:!~: - l~ \'21 " hand ,,7.30 l!iOO - ~ a 
sonalrl~Ul - indeosebi a C:(lS'Ult~- i mij\oaceior primare al~ exis- vârşi statul modern şi a crea 119.50! 756 = 19.201 :: G~piu : ~.~~ :t:~ = ror 
~or. chiar dacil le-a moştenit •. ,- Ir-; tenţei. . . condiţiuni oi)time de viatii 1 O.Ol:, 8")~ - 1932 .. Leş ram. " ta /),!iR 14 2~ 'nt wdcă aei I t f 1 1012 818 19' ·.42 : • NoJurld .. . 1 -, I 

t 
c ~ persona. ucn'n· 11 ! Ofcn:sivit ştiinţei la noi. tre- ~oporului român. Incă o con- . I - 648 4. tii (1'/ c~n act pCI manenl cu mJ.r.~le pub- bue înţeleasă deci într'un fU'mare despre valoarea şi O.SOI 8.3U - 2000 BOB Orallii pl. 6.:i!l14.0U - !ă 

Irt!, tr~bue să aiM ŞI o . .leaeă" de, larg- SPIlS social, aşa cum toa- misiunea istorică a acestui * Nu circuli Duminecf1 ,t -;; zilele tie 8 Noe-lDvrh .•. 1,0, 2.;, ~IUI 
cu~ura. . . I te reformele dc până acum feg-im al solidarităţii natio- :lecemvri. 193~. - 1.8. 2' lan., 27 Febr .• 23, 29, 30 Aprilie, l.l~, la CI 

u este s'~f,cl(:nl. că, dact'J. o '(;fă au avut darul să ridice in- nale, o aduce ofensiva ştiin- 'lai H140. . . ' băt 
drla ţară aJungdl1? pe mâna unui treaga obşte a tării. Lahora-' toi iniţiată de profcsorii uni- ~ .~ -'., , r: 
şmecher -:-: care luanciu-i go/.)gani, 10 toarele, mijloacele uni versi- : versitari. r 
s~~ 20 mllşoare. lelsdndu-şi bocan- tare şi oamenii de ştiintă vor. W~~~QW~~ Domnul (onstlnt~n .t\ffttlo1il"U. PI~eol 
~ll sub. podul pe care l-a Irec/.lt Jlcn- avea misiunea să lucreze pe ' • ~ II S 

~u a lllt~a Cn oraşul m:peCl!u, co- teren într'un cadru' general, (tUfi şi răspftndUI şedin'elC (onSiUnUU de Ministri ~,Iede 
rl bocanCI dau dovadă că, (llu tă'oa-, stimulând energiile creatoa-; 
rea lo~ a frecventa.! grajdul ('Il l'a~ re, descoperind noui surse: . Ziarul primii urmatoarele leltl!rilIDC: pis, 
CI, obllgdnd-o, apOI a depilne ŞI de bogăţie, model'nizând a- I A 
cârpa de 1!e cap."pe cart! a [Jurti/l·o pal'atul nostru de productie, frOniUI de Uesi Studenţimca facultăţilor de mine k. desvoltal'ca calitătilor [ .. r~d 
cu .mândrle -: (!1ndct'f ~dn+l-i jJtlJr-. şi Îll1primiind în conştiinţe ". şi metalurgie şi de electromecanic,i mOI'flle prin propăşirea s; ~el, 
toll cu focurI. fnal~e ŞI poJărre in sentimentul promovării prin !" ale politcchnicei din Timişoara in- . studentesc. ei se identifică i: UlOi 
cap - acopertndu-I c~ero!sll'aua CII ştiinţă. Aşa se. poate schita trimiti în fldunare generală astă7.i, cu ideologia frontului nal

io 

uoal -. pla/Jdrtd-o .apOl la l'reo ca- ofensiva care va incepe peste ~~~g~ 28 OeI. 1939, aderă cu însufletire· den\csc şi făgăduesc solemn' !Jlf, 
sif de fIlme. - val de ea s/irm<If1G r[tieva zile.' I . _ la Frontul Naţio.nal stu~entesc in' credinta nesirămutală fală; "mn 
cum se simte dupd aceasta mefa- i Semnalul se va da la Cluj, Plantatnle d~ orez În care văd un solid organIsm naţio- . ~ului 
~orfozc'l. eera c!! se poate vedea i de către Extensiunea univer- . B~lgarla nal de muncă jertfă şi devotament S. Regele Carol al Il·lea' ~ a 
ŞI după cum păşeşte. _ dar nu fn-. sitară. Această organizaţie ali . pentru Regele şi tară. gata inlotdea- ,munca şi jertfa pentru palr: it un 
seamnel IncCi cit, biata fatli. cores-: corpului didactic din invăţă-1 SOFIA. Ul!e~e sta~e dIn ~u- 1II1a de a urma directivele şi îndem- : făclIt cu crez, asigurându·

ri 
Ijl,rb 

ptmde. acestui post. cauzdnd astfel mântuI superior a avut du- I ~opa ~~de.stlca au 1I~treprll1~ t nurile Domniei Voastre. Vă urăm dâncul nostru devotamenl li ;riut 
proprietarului - care p0'11e lIici pă unire o' misi~ne tot atât i In ann dm ~rm~ mcercă1'lj sănătate. i sănătate! !Iud 
t'1 nu ştie - numai daune 'ii olite ~u- I de importantă. Extensiunea: ld)ent~u B: aclll~atlza plante~e I Preşed. Studenţilor Minieri Pro· i· . '!rica 
părări. i a făcut cunoscut cultura 1'0-; e OI ez 111 regIUnea re!5pect~- I fesor Ing. Ilie Popescu. Secretar i Preşedmte Conferenţiar ..• fI.. d' 

Fiinddl tmbră('dnd şi 11
11l1l

d.nd o· • . I vă, pent~u a le face pla~tabl- Student. Avram Lazăr, preşed. Stll-; Inginer Ion Vlădcscu,ScCrr., ~âtG 
astfel de faid tn caseria ;lnlli cine- II JucaU cu Incredere la l~: .Reuşltele ~cestor Incer- denţi Electromeeaniei conferentiar i dent Savu Spiridon. Ore 
ma şi - după o aşa trans!r)/,m.lre I Lot - d 5" t' . cal'1 in .BulgarIa. de . sud, au Dr. Ing. Ion VIădescu. Secretar Stu- ...... ' .. 
- al/zind din gura ei nel)ino)tJ(lli1:, eraa e .a. 1nde:nat cerICUrIle Intt~ret~a- dent Grigoriu Aristide. O R- h d I!. ~~ . 
. ,Amu mis doamni1"1, fncă nlJ do-: COLECTuRA OFICIALA 01' e orez. n prezen ~n ~n- • r le!lr Il' ;~bor 
vt!dt'ş/e cu nimic d!. dacif ~i.a' II 5adiul centrul CLUJ' R . ~eer~: fUraeztă' Itnn VPrdezenetpmttIn- Studenţii membri al· . t'ţ" •. § U : basl: 
s('himbaf toala. şi-a schim1l,11 ~i nl1- g. . egl' .. e er en ru SOCle a Il I ~l 

v I plantatlunlle de orez de cam sportl·v Polit cb l'ca T' . sp--~alist de lnilll
i ~.3: ci 

ravul, indiferent de faptul r.ă. tn oa Maria No .• 6. AR:l D • ~ . ,o.' e e n Imlşoara au """ !lUă 
ce raporturi e~te cu f t l' . • data numaI in valea fluvm, hotărât cu mare însufleţire să se CONSULTA DIN J(~ ~l~ 
a~tualul .~f.' os 11 sau cU·1 1. O lariu, Str. Bl'ătianu 3. lui Maritza, va fi de 1.200 i încadreze in Frontul Naţional stu- Arad, Str. RUSll Şi_rlallr;;lei 

hectare. denţesc, care urmăreşte intre alte-

----------------------------------------------------------------
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ârnosirea Catedralei 
!Ortodoxe din Arad Pentru un stai ce rUlJncşle să se sulletească, pe care, mai mult ducdt 

impună Opiniei publice mondiale. oricând poate, o impun vremurile 
sub semnul civilizaţiei, grija pentru ce străbatem, 
bunele orânducli dinlăuntrul grani- Ceeace - in mic - reprezinta :'ărbăto1.l I'tP Il rf) m âlJIJ(~r (~fIi, 1 a 1l re ~I ni ta d~ ,reti ţ ţel OI' sale trebue să consliiue o per- sub aspectul bUllei ÎI1/e/cg<,ri, o fll-

'. , . ; .' _. ! .. . ,muncnlă dalorie şi a conducă/ori- mitie, - se cuvine să înfăţişeze in-
c', inecă, 5 Noembrie 1939, special formatiile Frontului Hcn:1Ş'-, artă, cal'c a creat de mult fruma a- 101' şi a cetăţenilor. ; lrcuga naţiune, ai cărei fii să se 
l' .~ IOC;/inţirea Catedralei 01'10- !Prii Nationale, d~ldeau nota naţio- I cestui select cor. Cine urHlăreşte evoluţia slalului! ştie pdtrunşi de aceea datorie: pa_ 
'v. udin.'r''''l,careareosemnilica- nal- a so!emnl'txţl'I' I I d ' , h 

" ~ .. a ,'" nostru îşi dă, Idră in ola/d, seama za legilor ţării, pentru a IflC ega. 
,t ma>cpbUq pentru acest ora, Remarclim participarea enlu:!Îa- 1 Predica că _ de-alungul veacurilor, oricât astfel, o forţă unitară a tuturor su-
n' ;:cut tst~rie~ oraşul . vr~dnicii- ~tă a functionarilor şi muncitori~ot 1 Episcopul Aradului, P. S.: au fost, uneori, de furtunoase aces- fletelor, 

'rcrndneşl1, ŞI care azI sa Îm- Fabriccj ,.Astra", lUajoritatea ,dll1-: Andrei a rostit predica zi}eoi' I~a, _ pârghia de re:islen/â s'a i Pentru aceasla, nu trebue să se 
t ill ha1nll ~e stlrbdloare. tre ci imbrăcaţi in alba~tra umfor- i ~olemne. P. S. Sa a amintit! confundat cu spiritul de disciplină dea prilejul vreunei constrângerl. 

a:nicul de aii, dt'f prilejul bu- mă a F, R. N,-ului. MUZIca aceleca- de vechimea bisericii de me-; al poporului, care - salidol' - CII Tradiţia rumdncască nu Î1!gădlle a
" ndţărmuile credincioşilor cu şi, fa,brici a condus în marşuri p~- (rit ele ei pe terenul r~ligios şi 10 conştiintă uni/ard a luptat i/~po~- semenea abateri dela norma dlscip
mai mult, deoarece in acesie trlohce cOloanel,c tuturor m~mhr:~ naţional, care au mers opt- 'ri/la oricărei ap(!sări a soarlel, bl- !inei. 
ilri Iris/e, mai mult. ca ori ~or ,F. ~. N,-uIUl, atât .pe fuct~onaru . zeci de ani la şir, mână în, ruind, până la urmif în l~m~na Q-, D, general Gabriel Marinescu, spi
Biserica, penlm spirituali~a- l~stltutllor de ~tat ŞI, ~artrc~l~re I mână. Dacă până În prezent i celoraşi scumpe ţeluri patrIOtice. ritul de ~uplele *i ptllrundere rară, 
'edincioşi/or ci, dă o i!ltreagă dm Arad, cât ŞI pe cel al fabrlcl1, ! biserica a servit interesele i De aci din această resursă boga- fiind iIIIle.~lil cu demnitatea condu
de mijloace şi posibilrtăt i La .mijloc, .tr~na im,punăt~r şuba i neamului cu ~it[tta suflet şi i tă a inţelepciunii şi ~ cumlnteniei, cerii notllili minister, a În~oen;it o 

buna educare a credinoioşilor, sătemlor cu InSlgna ŞI cu pleptarul I cu atâta dârzenie ea este' cu care Dumnezeu a lnzestrat fl/"ea circulară. ddnd aslfel c~l drntdl do
~t'Qrea prin biserică este cu ~. R. N.-ului, aS(',~1ănăto~i la c.hi~ 1 mai ales astăzi ~el dinUU j românului, sau alimentat toale ma- vada acelui duh al inţelepCIunii r~ 
mai semnifica/ivd pentru In- ŞI la port cu ,"echll plăeşl glorIoşI! stâlp de înălţare şi de illtă- riie izbânzi de inleres naţional. mâneşti, de care am aminlit. 

! . naţiune, cu ctJt gra~lil(1 con-. ai lui ~tef.an Vodă, . , I ri~e a cetăţeanului. P. S, Sa 1 N'au fost- istoria noastră stă m~r D-sa a tinut să atragă atenţiullrQ 
o lume aparte; o fclşle d,., pCt-, In blSerIcă, lumea ~eveRlse .a~at:a făcut bogate aplicaţillni i turie - lesne de fnvillS grculdt1le organelor În subordine pe departe, 
care se 1Iumeş te graniti'i -"- ~c nume['~asă, i,n~ât lnlI:area Şi le-Ipractice la viata cre~tinilor,; câ'e lJitrl'q~'a soartei le-a scos ÎJI ca~ şi "nşleşli, pc de allu, eli ceaeI' ~,.e

:, ,~lliulli sp~c;alc şi grele, tinutul şll'ea er_a l~POSibIIă .. AS.I~~enţa cra: adresând şi călduroase în-Ilea bUllil.or Şi. străbunilor noştri. zidcază activitatea n~ull1i Minister:' 
" gronitil fiind o legaţie n slllleitl- compusa din reprezentanţII tuturor demnuri de unire şi pace. lIotărârea insă, de a ie Înliilura a şi ceeace trebue sd fie penlru iotr 
I 'românesc, aşa cum eslI' situaţia autodtătilol' locale, profesorii tutu-l fost a:dl de tenllce, Încât In blocul căi demne de urmat, surzi legile 

nllQr dela Arad. ror şcolilor primare şi secundare, Ţ;oncţjetul 1 granitic al vointelor obşteşti, nici o străvechei rn/elepcfllni romdneşti: 
Msirea Catedralei est", o vie I'eprezentantii asociaţiilor culturale. . c 'crăpdtură fIU il! iuca. Toti fiii tării, adică simtământul ordinei şi al re-
it, care se citeşte pe fetele şi patriotice etc. La Internatul dlecezan, tIc, /(//'(1 deosebire de trcaptă socip.Iă, spl~ctlllui fată (11." orândlle/ilc tcll'ii. 
ncio~ifor, in chip dt lumină ,L~ ,liturghie au. ~ar~icipat:". p, S. fete, a avut loc 1..:11. ban('he~~ i simtcnu că au aceeaş ~ato~ie; a- Orice conştiintă rnmâne~sl"l !p, 

uriei, S,",plscopnl Oradlel ŞI d-lllI: N. L~ ban~~et, a VOI bIt d. mI cee de a face ZId de nellllr'lI1t 1n ,telC}" că acesta e:;te unUI dIntre ... 
şe explieif marea participa- Zigre, ministrul cultelor şi artelor, i nIstru SIlVIU Dl'agomtr. d?~ lata oricărei primejdii. 'rile imperative ale oriţăror vremi. 

'idregului Arad românesc la ser Silviu Dragomir, ministrul mino-: spre prob!em~ ra'p~r,tuIul dI!l Crmştiinţa aCl'stei dalorii îşi l'e- UQQ~~8~ 
ofinţirei de Dllminecă, flÎndcă ritătilol'. general p, Georgescu, eo- tre Stat ŞI mmOl'ltaţl, d('scrl- 'sfrângea, În chip firesc, luminile ei 
'nul intotdeauna a Ştillt să-şi m;>J1d;>I~11l1 g:'lrziior nationale din ilHI toată dragostea cu ca- : mâll/uitoQ,e asupra raporlurilor ce .. 

IDI suflet/Il la contribuţie, cu ţară, Nichilor Crainic, profesor uni- re. sunt tr~t~te aceste~ ~a 1 trebue să se slalornicească in/re 10- i 
limd care vrn!' din acldllcul versitar, general Alexandru Vlad, nOI, ca în mCI o altă ţara dm I cuitorii aceluiaş pământ. De aci, 0-

Intreprinderea ComunRlă 
a MunicipiulUi A.ra~ 

A \T l Z :) r;'/or de suferÎnfi'l, la fot C'- primarul municipiului Ar:1d, 1'010- lu~e,. D-s,a a cerl!t tut.m·or I cea bună înteleger.f'. accl] :>tfmif re-
dt fiinta Neamului sdu - şi neI D, Stighe, prefectul judetului, mmorltanlor leaht~te ŞI su-: clprocă dintre oameni, Într'lIn cu- Se aduce la cunoştinta pu
iro, pridvorul cdreia i-a pă- corpul profesoral al Academiei de punere în cadr~l legIlor aces- i vânt acel simtământ al armoniei ce blicului că halta fixă din 
limba şi, conştiinta naţională, teologie din Arad etc., etc. tui S!at, care-I protegueşte! caracterizeazd firea romdnuluL ,Piata Avram Iancu, spre ga-

ipen/ru orice român o conditie I Riispun'iul"ile liturgice au fost da- cu atata dragoste, . I In traditl{l acestui spirit. de dis- l'ă, în fata prăvăliei Krama-
enlald a fiinţei Neamului. I te de admirabilul COl' al Aradului: S.-a toast?-t apOi pe?t~u' ciplină interioară şi de ordine ob~ rOVlCI s'a, desfiinţat, ~la.!." 

.. Armonia", sub ('onducerea d-hu Majestatea Sa Regele Cal 01 şlească, nu sporit. an de an, dec'ml se mentme halta fIxa 
rfmlrea IncdlJlor profesor Ioan Lipovan, cu multă' al II-lea. ClI dl'l.'pn,ii şi veac de veac, bIlIIII-. din coltul străzi ,Moise 

O··fjJ!H.!f' ~~ riie patrimoniului nostru national. iNicoară, CU direcţia spre ga-
aHii oaspeţi ,ai Aradului Minillterul Or,linei Publice, 11011 ră, unde se pot facc transbOl'-

,sosit încă din cursul zilei M :1'" m ~ e fnfiintuf, uine sti atrngă atentia cif dările de pe alte linii pe l!nia. . 4'1t A1\ . lf 7!!1 ~ f!1'f,~ 'sin9ure legile acestei traditii sunt N o. 1. 
Sâmbătă. D-I !\Jinistru I ",I§l. ~ __ Zi ~ .iL.;,L.. .Ilrcdnice sil ne dea ~i asfdzi tdria I DIRECŢIUNEA 

_:Y 'uDragomir a sosit dimi-; '~~. 
" . Dă' ~ 't! COl1dul't'rea Uniunilor de Bres- re exdusiv de Ministerul Muncii,' 
Q a, up ~mlaza au .SOSI : ,le Mescriaşi din Romllnia, Îm- ne interesează cl~ apro~3p~. Soco- j Stude"111 Academiei leoloflice din 
i~' ~', EPlSCO~l~1 ~1~oIae; IWC1H!ă cu comitetele Bresle~or de lindu-lIc sohdal'l cu nazullltde de I Arad au aderat ia Fr()nlul 
; lVICl al Oradlel, dlstmsullMeseriaşi dIn Tinutul Bucegi, în- o viată mai bună. şi mai ~m~nea- i N~tf-n(Jl Stpdenle,9('; 
1 al spiritualismului ro-I trunite azi 19 Octombrie 19:!9 la s('ă a colabol'atonlor noştri dm a- i 
, C d M x B t tcli"I'C, lucrători <ti ucc'lici, lorul, ,<'âmbâtă,!~ Noembril' eri., sin- : .Uo/ill1lea cetită, Il fost primită cu ese, d, Nichifor Crainic, I amera e" unc ... , llcureş. 1, a,u ~ "(.J I 

- I d \ ill').,11'lI firesc este alături de aceştia dentii Academiei teologice din A-I opat:uni IlIlaIlimc şi apoi expedia-neral GeorgescU, comal1- I aflat cu îngriJorare. ca a ISCU la I . d' . , 1 fă d l' 'o I C Giurescu, mi-
lui ", '1 ţ' l d' : pc articole a Legcl Breslelor, care la acela~ l\1inislt'r tule ar ŞI eCl nu rad au ader-al, cu tntuziUsm, a - UI mllllS ru , 

gm ZI OI' na lOna e In I are loc în Comisia de Legislaţie putcm fi dcspărtiţi in ministere I Frontul National Studentesc. Şe- nistrul F, R. N.-llluÎ., , 
: Civilă a Camerei Deputaţilor, s'a deosehite. 1 din ta solemntl a fost prezida!ă de Pclrintele rector dr, NIC. POPO/JI-

gară, .corul studentilor I preconizat sevatel'ea meseriaşi lor .\dlll1nn'n comitctelor de Uniuni P. C. Sa păr. dr. Nicolae Popovici, ci a spus: 
Academia Teologică din; de sub autoritatea Ministerului de meseriaşi din toată ţal'a ')i bres- T'ec/orul Academiei. "DiIl toată inima mă bUClir că 
a cântat ani" I Muncii şi trecerea 101' la alte Minis- le de meseriaşi din Ţinutul Bticegi. i Studentul Ion Ageu. preşedintek ati luai aceastif hotărire, tn care 

"mulţi : tere, ccrc l'cprezentanţiIor ~arlam.cntari: ~ocietătii de lectură a studentilor, văd că sufletul dus. continw) fru~ 
~or oaspetilor, cari au I In repetate rânduri rne~t{'şu<1ări- ai muncii să sustie sohdar Justele, a r()~!il o SC!lr~(1 euvâIltare, in care 't d·ţ' l' stl'tl//I'el' noastl'" . mt' '. .. J '( ,., 1 .. ' moasa l'a I le a n _ t Impmati de şefll au-, mea organizată in uniuni şi bresle noastre observati uni asupra egu a evidentiat dragostea tuturor s/u- I • r II 

; tălilor locale şi de cei ai I profesionale şi-a manifestat vointa breslelor: concretizate i,n memoriul I dentilor de a se fnscrie fn cadrele I Dumneze.u să ~lute pasul na pc 
lui epal'hial. ei hotărâtă de a rămâne sub autori- i lIo~lru d!l1 11 Sep,tembrlc a .. e.' : F. N. S. care l-atl fi'J.cul , 

'cated Iă l' t~t('a ~'finistcrulili "funcii unde in-! :\dll'wrea COlllltetclor Ime să I -•. a"".~, . .. ,., .. -It." .. ~ ....... ··.··A·iiI·"··J~· "It .. ' .!1J" ~~:. ·lj;.·~" .. ·it· .. fo:·~· ~l4.. . ra a avut OC, i" ":' ,jl. .' 1 '_ ' )" _ "' .. A ~ Ă:l' ;i •• k _ .. _~ :..'Si..) ~_ "'" ~<';{~:'1!.~ -. .• " 
b 7 tă . . 'teresele ŞI neYOIle el Vitale g!lsesc' mul\umească dm nou D lUI 1 I ofe A~ '. • 
a seara o prlvlghere '.. .. ' . 1, " R I "1" ·t· l ~r nCl'i , .. q., , , .. '. II' ' o' . solullUDlle ŞI sprl]1I1ul cuveOlt. 'sor :'\Ilh.ul :l ea, l' II11S 1 U ' U . '1 '. 'i ' ~,! 
TltualuI. bisericii _ no~-! Pe de altă parte intreaga legisla-I pentru sOlicit,udinea ce !)ern~an.('nt j ~1 S a pus il vigoare ::: 

),~~:~e~I~::::;t: ~~::! ~;;,,~~ ~;;~;e ~~,;:'~;7."·p:::,~m c~; ! ;o:;:t~, C!:'~:"ăm'~~~~!.:I:~Ş~O:~t:: ij Un nou 01 an de Ira o ere ~ 
de pUblic de toate cate- i instituţiunile de o capitală impor-: I11c:eriaşi1o~ ~e a lr~n~1e ~~Ib au- ~ t ; ':.'>-:JJ. II M 

';Ie . 1 ' • tanţă ca: Asigurările Sociale Came-! 10l'ltatea MlIllsteru UI unCIl. ~ _ )IIi 
, . SOCIa e. Au partICIpat I d "{ - C l'f' ' f ' .~~ ~ • • .,.,.n== It..! .. 'pis .. i rt' ~ e 1. unea. a I Icarca pro eSlo- iteil _ _ _ ~ 

A COPII: P. S, S. Andrei! nall1. jurisdicţia Muncii, elco sunt II R I . B" . a" ; !l:~ 

.:~~;:. ~~m~:~OI;:i::Ş~; : ~~~~:;;~;f,:;' :;;nV;~~"~t:7;;V;~,~:,~! '~ce~~e"~"I~~" c~~r~!:~; ~_, ~ j~c:~;~i~ d~~~f~t~~~~-~~ ~:~itft~' H. ~ 
Qlorltatlle locale iCU, care coordonează actIVItatea a- Il' r N' bisor Crainic pe II .. duhle şi clasel~ şi s'a infiinţat f''-; • I .,.. I 1Il pro esor IC. " ' . ~ 

1 cestor IIlStltutlUnI, : t't- D 1ineca- la Pala- I t,·.i un sistem de loterIe pe tranşe ţ~. d --' ti.. care a ros 1 o, un . , ~ ~. 
I , lm .. DPO a! Crearea Ministerului Muncn a tui Cultural, in prezenţa unui nu-! .,~ 2 T R ~ GER 1 în luna Noemvrie 1939 ..-. 

.; ,~m?ltatea sfinţirii catedralei constituit un evident şi real pro- meros şi select public. I ~ flli 
' ,lUI a inceput cu obişnllita gres pentru meSeriaşI. ale căror I După o savantă incursiune in is- i ,4 lrilnSii I-o la' lj NOf in , r I e 5t{ 

a utreniei, cate a fost oficia- nevoi au găsit climatul şi intelege- I toria bizantină unde împăratul era! '". I I IU N r ... ~ 
, ,un, ~um('ros sobor de prl'oti re~ at:~~ă şi ~biectivă necesară $0-1 deţinătorul pu;erii politice şi al ce-! <4 Tronşa l-a il o c m , ~ .. 
:/hl~1 AI·adului. Răspunsurile lutlOnaru ,lor Juste. , . . 'lei religioase, d-sa a acccntuat că ,1 ~ 
,ultl/ ~t1 fost executate de co-I yespărtlrea .. mesertaşllor de 1\11- această conceptie au moştenit-o 1 1 Câştig-ul principal va fi de ~ 

,~Udentl,lor Academiei teolo~i('e. i.OIsterul Munell, în .momentulcân~ ,toate tările Oliodoxe, inclusiv noi I « 8 _1_ M 
. ,ca, phnă Ca la o mare sărbă- 1 întreaga meşte$ugănme se orgmll-. românii. .:'t Le -1 · nn I Ioa n ta ~ 
, , .. de credi,ncioşi, devenise ne- I zează cu avânt şi îşi Întemeiază: Suveranul nostl'u, care domneşte I im' '. .... ~ 
~atoare,' i sperantele i in bresle, ar produce o 'peste o ţară cu o bogată spiritua- I'~ EI ~. 

orele zece î t I't h', dcziluzie şi o demoralizare profund II' tate este un fiu profund credin- j ,1 1 
'.. ,a ncepu I urg la " , .. , b 1 .. , I \1 '., , I '2:'~ 
ru, POntificată d t 'E' - ;păg/Jb,ltoare ,Ol'ganlzăm lJ1 res e ŞI 1 dos al bisericii din convingere in- ~~ precum 21 că,şt;guri de' lJo Mi ~on _o. 
1 P . e nsuşI .plS ' h' l' h'd b I ' '" , .. . • L' r 1. j. ~ 

, S, S, Andrei, tnconjurat de ! r:; l;:tr, o .I,C I are a. ace:tor res e .. , i timă, şi militează, dand Indlcaţn '" ~ şi ca te 'el H 1 !:f 
.

1 ~bor select de preoţi. Asistenta ~ L.e,gt.~la~la de ~~o,te~tle a, mll~Cll preţioase, pentru o biserică vie, ".1 Preţul unui sfert d~ loz este tot de Lei 200,- li'" 
': aSIă Iiturahl' t fO. I care depmde tn InIţIatIVă ŞI aplIca- dl'nameă " ... ro'.';' , " e nu poa e I in-·, . . ", ~ f" • 

i. a, ci ne mărginim doar sit aco' I CroitorÎa prmtru domni I D. Crainic a Inclinat spre o U',I. ~;. Lo teria de Stat W 
~ ăill că participarea românilor MOSKOVI'rZ niune ~pirituală a tuturor ţărilor • ' ~'" " _','" .~ 
: .1 largă şi entuziastă. Piata ca- ; lortodox,e din Balcani, tn care să 1 ti\... '1.1'.. . J!.~ 

,'lel era tnlesată de lume, ~n' 2 rad. Asortiment bogat. Idomnească pacea l.ui Iisus Hrbtos. I ~~~~~J:E~~!1.]!"'i"y'y': ,,( -,,:::v.;r.!'-... ' •.. 
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4 Dumine 

p GI IA 
H STR JERULU 

CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

s'rl~ .... l:l~.:.il~::::~~~~, ~~~::CI(iI Infră tirea cu pă m ân 
CtlTtln4lal'ea Cort.auda"t.I.'_' St .. ăJII TArif MdrJa Sa MareJe Voevod la coarnele pluguluJ 

I 
Straja ŢMil. I'n cadrele căreia dIntâl răscruce de unde în- i Multe şi deosebit de fru- - "Acum la lucru", le spu- pe drumeagul dela 

M(lrla Sa Marele Voevod M.ihai de cepe majoratul Augustului: moase au fost realizi'irile se comandantul. 'răzoarelor şi Maje~ITIl!"L." 
Alba lidia a activat fncă de-acum Vlăstar regesc.. ! străjereşti ale Măriei Salt) Măria Sa rămase să poarte coboară cu acel zâmbet 
cinci ani decând a luat fiinţă, a (0- Peitru aoi străjerii acest! Voevodului, dar cea mai stni:- plugul, în timp ce JurcheSfU caracterizează, 
losU Inaltul exemplu de vrednicie moment reprezintă c~l mai .1ucită, ~ea. mai în~ăI~~toare, tl"c~buia să mâne boii. Aşează pOl·tUl. 
li disciplind al Augustului Coman- strălucit prilej de reculegere, 'cea mal plmă de maretIe dar brazdaruI, apucă de coarne Prin miriştea pr 
dant Străjer, sfatornicind cel mai de mândrie şi de întărire pe \' şi de înaltă semnificatie, es- :5i odată cu cea dintâi opinti- intează apoi. căutând 
luminos principiu de educatie stril- drumul viitorului. te fără îndoială cinstirea cu- re a boulenilor, fierul pătrnn virea plugul la care 
jerească pentru milioanele de sfră- Acel ce reprezintă nădej-· rată a brazdei, când Fiul de se spintecând într'o şuviţ.l. ria Sa Voevodul. 
jeri ai Ţdrii. dea zilei de mâine şi-a petre- Rege cu mânecile suflecate neagră miriştea cenuşie. Mă-! H('g(,~C1l1 plugar e 

Zilele fes/ive ale Măriei Sale ~unt, cut cel mal frumoşi ani al a- a prins cu voinicie coarnele ria Sa e numai ochi. Suh tili- 'cum mIşcat. Augustul 
pentru ARM:1T.4. i1LB.I tot atâlea dolescenţei in rândurile oşti-' plugului răsturnând un po- şuI răsturnător al fjeruIui, te e lângă El, 
prilejuri fericile de manifestări ale ril albe alăturI de milioanele gon de telină, la ferma rega- scrâşnesc rupturile de rădă- cu blândeţe: 
celor mai calde şi mai respecluoa- de tineri ai Ţării. Iă de la Băneasa. 'cini, iar brazda scoate la - "Eit Cum merg, 
se simţăminte din partea celor ce Din pragul vietii ce-L aş.: Era o zi de primăvară, cu: iv('ală o lume de fiinţe ce nu , hăită ? ..... 
se pregălesc pentru ziua de mâine. teaptă, se deschid largi per- soare cald şi vânt amăgitor, se aşteptau să fie turbura te , - "De-acum am şi· 

Cu prilejul măreţei aniversări, spectivele unor mal cuprin- cu freamJt de muncă şi înc,~- in liniştea adâncului intune- ţat, răspunse Marele \'. ' 
Comandamcntul Străjii Ţării a dat zătoare îndatoriri, Măria Sa put de viaţă. La ceasurile. cos, Pe tăpşanul ogorului ne- adâncindu-şi gropita : ~ea 
dispozitii unităţilor depe teritoriu· Marele Voevod Mihai este de· două, maşinile ne poartă pe 'tNI, ca pe o pagină de carte, braz,' vi 
de felul cum se va sărbători aceas(cl 'acum cel mai preţios sfetnic sub arcadcle înfrunzite ale plugul regal desenează cea' - Bine bine de 
zi rnsemnatd, tn aşa fel fnct1t lot ce I al Ilustrului Său Părinte şi şoselii Kiseleff, spre ferma dintâi linie tremurată, din invăt~t, d~r acu'ma 
e suflare roml1nească, să particepe podoaba cea mal de pret a unde avea să se desfăşoare nt.,are~le poe~ al legăturii ("U inveţi să ari... bine". Şi 
la evocarea luminoasei personalitd- nădejdii poporului Român. lecţia de practică agricolă. I pamantul. Dm ce in ce mai fu pe cuvântul din urm~, 

.Ii .. a Cel~li cc reprezin/t'f nădejdea Unindu-ne Inimile cu ale.' Şase pluguri cu câte patru;rat de vraja unu! simtărnftnt rul Voevod păru 
vuloruIUi,. ,N.?amului întreg, trimitem boi aşteptau gata la lucru.: necunoscut, Vlastarul .Re- mirat. 

In CapItală. persona"~1 din, Co- ganduI. notsru curat ~ I!. ~ale Marele Voevod coboară din gesc întoarce la . C~l?ăt ŞI ~e: - "Da, da'\ continuă 
,":andament a

y 

fost ~nfrtmlt intr o Şi' RegeluI. Carol II ACalauzIt~. maşină mai vesel ca nicioda- propteşt.e cu VOIniCIe î~tr o veranul urmărindu,L 
~mtd solem~a pre:'.dafd de d. Teo- lui deshnelor roma~,<!şti, aSl~ I tă. Işi a~ează în ordine gru- a~ăsare de brazdă mal a- proape, "acuma să . 
tII .G.h. ~~d(~rOVlCI Comandantul gu.r~ndu-l ~ mal cu tarie decât! pa, prezmt.ă ~aportul coman~; dan că. ~ . .. a trage brazda drept i~ 
Stră/1I ,!ărll ~I.'a. care au IIl~t par- o?cand ,ca. vom sta ca uni dantului ŞI dm bastoane se D~od~tă .~ar]a Sa ,'J(he-el ea~ devărtare una de 
te d-n/f consl!rerl permanentI prof ZId neclIntIt şi puternic în. ridică un catarg cu pavilio- ochn ŞI prIvmd la boulenii! A' t 
dr. Si. Şoimescu şi d-ra Nissa Că- jurul Tronului şi că armata InUl fluturând în vânt. Se l~O- ce suflau din greu că corn an- ! t -b ,,' POl., Pbe';l, rUă 

y y •• , .... lb~ • ~ I f ~ I dă d . I re ue ca ŞI O]] 9 ".w!'aşes('/!. apOi mlSlonarll mstrlll- cea a a va şti sa·ş aca aşa mandă rugăciunea şi'n .. ;in- < e oprIrea .plugurilor. Cu- i d t" y~.r, " 
f Ier d D V Ţ l' b t d ş' fY t î t f d t' ~ 1 - rep . raspunse m.trl, , . . . on, Sll secre ar e cum l-a acu mereu, n rea~ gurătatea câmpului cu iarh1. un a 1 m ucru cum era.u it': 1" î " , : 
Sfii "( lEd ,"NI' dtri ăd' '. '. '"senamp.tnsasols (] a mmrs eru ; !lca rer a 10- ga a o e. încolţită Fiul de Rege ('u aceast lspozlhe ridică oa- 1 Y t .... . 
na!e, d-n? Elena Sidoro/lici, d-nn Mă~el Sale Marelui Voe~ fruntea ~idicată spre cer, pa-. re cari proteste: ' ; a a Uli '. . . v • 

Alice Vomescu, d, col. U. Sdmbo- vod Mihai de Alba Iulia U a- re un simbol şi un interpret: - Dece M'lria Ta că toc- - "AICI stă ~lbaC1a 
iea . d' t " . r f I d d 1 al " < ,,' dela coarna" T'UlpUnSI 

nu, apoI rrec OTII ŞI n regu ucem e asemenea ce e m al ţării de plugari. . mai deprinsesem ~ă ţin plll- . . ( "~. " 
personal din Comandament. călduroase urări, asigurân- P~' t - d t I gul drept" Jestatea Sa, des'lvârşII 

Serviciul divin a fost oficial de du-l că datoria noastră cea ". amea ~oas ra c~a e ".~~~ i . _ '. scător în ale plugariei. 
către d ho nI 1 SI ă ... T-~ 1" • i f~ t ~ f· .. te ZIlele, da-ne nouă astazi.; "Dar numaI dep luA' e ŞI' a mers a .. tfel Rec,,· 

Il v cu r JII ur 1 IUr ma s an a va 1 gnJa perma- M 1 d' ". t d .' 'b? 1 .. ., .,~. 
răspllIlsuirle date dp. corul institu- nentă de a-i pregăti o gene- 'ăedo la rbugn cleş.e eStpn~-'Vt.~lba. a mtaţl-v~ ŞI ~~. hle- rii pe lârigă plugui 
,iei raHe cu Y l'd s e pe uze nevmova e,::-;e 11 OI, ce greu rasufla, ră- indemnând glumind 

• lA care Sa conso J eze pierde în depărtările de au" spund Ma l V d " Cu accst prilej, d. Teo/il Gh. Si- moştenirea lăsată cu atâtea ~. . < ZI; e re e oevo. ; tând, Era ieoana cea 
dorovici a rostit următoarea cuvl1n- jertfe de marii Inaintaşi. ?~~ ~dancurIle nebi'inult.e a-! . Pe urma brazdelor ce în- prezentativă a d 
tare. Trăiască M. S. Regele Ca. e 11'11. : cmg ~a ? pan~1ică lat~ I)go- st~u de Neam legat, 
Crwdnfarea d-fo' mfnfstru rol II, Marele Străjer al 'fă- C?mandantul le vorbe~t~, rul, clOrIle carI a~ prJ.ni; de mant, de cinstire a 
Teof;J GIi. .sldornvlc'. ro. rii! apOI despre această nobila: veste scurmă cu clOcurlle tă- şi de preţuire a ţăranu: 

DlandontuJ StrăJII ŢifrJl Trăiască Măria Sa Marele îndeletnicire a .munci! pe 0-1 r~n~~ scotân,d râmele şi gân~ o răstoarnă. 
Astăzi, Intregul popor ro- Voevod Mihai, nădejdea şi gor, care .. ne-a tmut ŞI. ne~a: gannle ce _ n au avut timp să i Ogorul îşi mărea . 

mAnesc sărbătoreşte cea de-a chezăşia de viitor a Neamu. păstrat. fllnt~ ~eaf!1uhll prm I se ascunda. ,cu ochii c]inul de 
18-a aniversare a 1~lăriel Sale ]ui ~omânesc! grele ŞI nesfarşlte ~ert~e, (~are yBoulcr:ii ('t~ privirea hlâ~ll: 'proaspăt răsturna.te, 
Marelui Voevod Mihai de Al~ A.slstenta intonează Imnul l~a?ă pe om de gl1~ şl-I face I da, nemlşcatI pe brazd~ JŞI la capăt de răzor '. 
ba Iulia şi in Rcelaş tim,p cea Regal. sa-I întelE'agă poezia brazde- I rumegă cu resemnare l"'f!S- ridică plugul şi-l 
~~~~~~~~~ lor, le vorbeşte ?espre acel turile de fân dospite în foi os. : parte până dincolo 
M. S. Regele Carol Il. a b8te:al pe suflet. al_ ogorUlUI, . pe c~are Un sgomot de motor, vine vea sâ fie din nou 
cel de al 17.lea copIl al ceferJstUlui ~~lrn~I \ar~~UI ili sImd; ~a}:~ să turbure liniştea câmpului. br.azdă .. Mergând in .' ,Şed 

, Bala VasIle dIn Salu Mare . ~es~~~~le cal~n!l n b~a:(~:iu~~·1 fără de sfârşit. IIşl pTlveşte. bă ,1' 

L 
~ " - Trebue să fie Majes! a- palme, pecetI ale unUl 

a 4- crt. a avut loc la catedrala! marea semnificatie a acestui botez 1 Care sămanţa reinvIe ŞI de t S"" ~. d'ă . y.' mânt întărit pentru t r ... . b y' , d t I ea a lŞI cu pare1't~R . 
greco-ca o ICu, ceremonra, oteza- prin legătura intre Suveran şi pă- un e porneş e seva ca un' M 1 V d Majestatea Sa Il I 

rii de către M. Sa Regele Carol 11 lura de jos a tării' M S Regele sânge dătător de viată până 1 taI': et oe
1
vo , careI' . cunofl.- şi-I spune râzând' 

1 1 · d 1 17 l' ,.. '" ~ b b 1 ~... ' e can ecu motoru UI, I . 
a ce !li l' a - ea coprl al cefc- rmprăştrmd dragostea Sa celor mi-; In o u pamn noastre ceRI . A â t" ă 
.l'istului Bala Vasile cantonier la ci, creând legă/uri trainice de su-I de toate zilele, de poezia hol- ,- ,,~~ Incepe lucrull" d~ M'hă:iă~f se c Ş 19 
Canlonul 88 linia Baia Mare-Sahl !let intre coroand şi popor. Sf. Sa: delor cu onduIări uşoare in I dISpOZIţie c0ll!an~antui ~ll 1 ,1 ..• , .' 
Mare. a Incheiat adl1nc elogii M. S, Re- bătaia vântului, dar şi despre i porneşte .în int~mpmarea Su-, ("J?1n VIata. unUl .F~u 

M. Sa Regele Il fost substituit prin gelui. acea incordare a braţului, de I veranulUl. Maşma se opreşte Teolll Gh. SldoroVlcl). 

d. dr. Coriolan Tătaru, Rezident Apoi d. Dr. Tdtaru Rezident Re- tremului atâtor primejdii, de 
Regal al Ţinutului Someş, de faţd gol, făcl1nd urări pentru M. S. ,Re- aspra dobândire a rodului. 
mai fiind dnii Filip, Directorul Ţi- gele, se adresează fericitului tatd - "Simti - vom noi care 
Ilut.ul~i şi directorul de cabinet cu cuvintele: ceva din toate acestea ?!" in~ 
Ghrdlonescu. .M. S. Regele a binevoit să accepte a I chei~ comandantul. Intr'o 11- 1 a 

Inspectia 
legiunea de străj 

din Arad 
La solemnitalea au asistat şefii fi naşul celui de al 17~lea copil ali: şoara -incruntare, Măria Sa 

autorităţilor civile şj militare din Dlale botezat acum. ascultase frământat de o m'
loc In frunte cu d. prefect colonel Iti donet din partea M. Sale re-, zăt?ll:re dorintă să înceapă 
Simion Coman, reprezentantii şi re- gescul dar, de 10 mii lei, să-i pd- verIfIcarea acelui simţămâ.nt Comandanta falangei strdjcrilor rându-se foarte multumiM 
prezentantele societăţilor culturale strezi pentru fiUl Dtale piinii la ma- I de slujitor al pământului. I din fard, d-ra Viorica Lizica, tnso- I tatul inspectiilor. 
din loc, functionarii institutiuni/or joral. .',. . . . I Cu "Doamne ajută" grupa tită de ,alte două ajut~arc. a inspt:e-! La ora 16, d-r/t "nrnllu.·· ... 

precum şi Un public foarte nume-' Creş~e-tl .copiiul in SPI:,t creşlz- i se .repe?e impărtidu-se câte I tat legIUnea de strdJe~e din Arad, {alangd ? lu~t contact cu 
1'08. nesc ŞI national, spre a fI demn de dOI la fIecare plug. Mai întâi care este pusă sub priceputa COll- le de CUIburI, atdt dela 

Actul botezului a fost oficial de aces~ ,avor regesc de a li finUl Re- II se face o scurtă explicaţie a- j d~c~re a d-~ei Plorica Bucurescu, cundare. cât şi de/a cele ' 
călre p(1rntele protopop A. Dragoş, gelUI. supra diferitelor piese ~j fe- dlr~ctoa~ea liceului de fete "Elena dându-le sfaturi de 
profopopul Doboşi şi preotul Le- . Apo! fe!icitl1nd pe tatăl COPilUIUi'

l 

luI cum trebuesc folosite. Ghrba Blrta". bună intelegere, .'. 
meni. fi mal fnml1neazd 5000 lei din par~ - ,Nu-i chiar asa de 1 ~" Comandanla falangei a fost fl1- La ora 17, d-ra Vlorlca 

Finul Regelui - care este al 17- lea Rezidentiei_ ' : zise 'Măria Sa.... Iţ.or , tâmpinatd in gard de d-na comal1- avut O cons/ătuire ~lJ toall 

lea copil al ceferislului, cifsdtorit a- TaMI ca şi mama, copleşiti de fe- ! Ba M~ , dantă a legiunei şi d-nele coman- daniele străjere din 
28 " . . I -" e UHor arIa Ta" It" d .' ip' cum am - a prImit numele de rlclre, multumesc pentru această fa răspunse D' .. 1 ..: dante de centurii, cu care. după vo un u-Ie l10ulle prrnt, 

Petru voa'" O h" 1 ' lnu escu la sa I Iic V 

•• 1 ' . re ~egeascu. c II or strălucesc' vezi ce brazd ~ - t' " " I primirea raportului a plecat tn in- p .. arII programu Il! I 

fn lacrlm' d v' 't I .. I a ras orn eu vutor 
DARUL REGELUI I e nemar~ln' a erlClre, - "O să te văd dar pâ~ă spectie la şcoalele secundare de fe-I C . a 

. Dupd oficierea botezului pdrinte- ce;u ;e, P/~ate descrIe., I atunci nu uita Că' lauda ( de II le, din raza oraşului Arad. D-ra Li- Ud aCf;leraftu,' de .sear. 
le Arhidiacon Aurel Drago

Q
, a tinut ICU ldl .IU, parcă ŞI-ar fi dat '1 sine"... zica a inspectat formatiunile strd-· măană ~n A a a, ang~l. 

.. seama e Importanta evenimentu-, _ O ă' . ., ,... . p r SIt radu. alC' 
-~ impresionatd cuvdnlare, arătd.nd lui zâmbe Cngereşte 1" s mlroase-a bme il Jereşil dela liceul "Elena Ghlba' seria inspectiilor fi1cute ~ 
__ a. fură vorba drăcuşorul. 1 Birfa", şi dela alte şcoale, decla- Timiş . 

.... > J&ftIo.v: • .... ...... ----------1. 
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