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"ŞI fiindcă Legea Dumneoteeascd lnvotă, ro stdpânlrea este dela DUlDlJe.:eu şi poruD
ca 101 sufletul să se supună stdpânjrJJ de aceia voI. propovdduJ respectarea slăpiinlrlJ 

supunerea la legile 1 ă"li~' NICODIM 
Patriarhul RomAnteI 

~~~~~~~~ee6&e&~~~~~WM~~~~~~ee~ee~~&~~~ee~eeeee~ao~eee 

ajeslalea Sa Regelel La Arad -
Carl!l al ll-!ea a IRadio nu mai poate fi ascultat 
realJ:al unJtatea i Publicul ascultător de :ra~ iinşi care se pare că Increază i nu. Iată gravitatea proble
li/ied· a IăI"jj Sale!d~o. n ajuns în situaţii foarte:intenţionat spre a impiedcca:mei, pentru noi români dela 

. critice: fiindcă dela o vreme' audiţia. Şi, credem, că dacă.' granita de Vest. Şi tocmai 
-încoace nu-l mai poate ascul există o asemenea anmn.adi~: peniru acest motiv atacăm a 

franceză din provincie, a I aceea a Renaşterii N"POI!;I:'·. L.pc- I • 

in(luen\ă asupra opiniei pu- I rienta polilidi. a acestui Suyenm t~ In calea. ~~delor .radiofo- : -: ea trebue curma!ă,. pr~n ?east~ pro~blem~ şi _ccI~m 
. ., _ ,:- !' '. . . . . .' IDCe, anumIţi Inşi dm Arad: nasura ~upravegherei ŞI prIn ImedJat sa se la masurIle 

este bme cunO:Sl uta, se ocupa, lInel LSC, sportn, prletl'n .ll tmere- • t f rt lH -. '{." t • d i d . 't H i . . . " . .. ~ - ŞI sun oa e mu,~ - (tlSDO:!:.lil1 ca cgonce e opra·. Inpuse e aspnmea SI uatAe • 
,mod slănulor de Romallla, Ul' tuiui pa ŞI al oamenJ!or de sI :llI(a. . v t t h' ~ li t4 

• 

ei externă, de raportllrilt~ este cheză~ia cea mai bună 'a "ii-. aşeaza ~~ara e ee mce !l .c~, Ş e. I Anticipăm cu deplină şi 
ţările wriOl' şi de ~l1:irile lăun- lorului Ho;mlniei." ror .activl~ate fac impos~blia i Dar, d~mp.otrivă!. răspltns~ certă informatie: potrivnicia 

sub noul n>gim. au dia ~adlo=ul~.. . recla~1~t!undor facute suna nparatdor technice ţinteşte 
in mers l'ălre un nou. Prinum zll~c pl~ng9._tl, de- ri~v~rtallll: "nu. s.e poa1e fr.c.e incmai Imposibilitatea de a 

J,J1Olnanla la foarte mulţi cetatenI, aba- mmlC!" E pos!b!l aCt',:lS'ta '1. ,. _ A 

aceasta este titlul unui ar· naţi al radiofoniei cii situa- Nu credem. O cercetare amă- se ,~u~la BucureştIul. Mana 
dOCUIUl'lllal puLlicat de ma- ţia a devenit insuţJortabiIă .. : nunţită a reclamaţiltllHof se straina, eretlem, are un rol 
ziar regional "La Republiqul.' S':lt1 .adresat n:ulte .re.cla: I i~pun~. Cont.raveni~nţii, a· odios in această situatie-

rEsl" care după ce trece in re· maţiun1 in aceasta prIVinţa; cel can intenţIonat ŞI cu un şI nu se poate ca să i se mai 
situalia din Rom,lnia, incheie p~ştei - şi ea, ~e-a_ r.ăspuns : a.nUmit. scoP. împie:tică audi- I acorde vreo tolerantă. Poşta 

1· Ca nu e capabIla sa la vreo. ţIa radIo-ulUI, servtndu-se de ~ . • 
timp de 9 ani, Regele Carol i măsură împotriva aparatelor I aparate technice, chiar sub n~ poate face n1~IllC? Foarte 

~l Romaniei a realizat uni! technice a căror flctivitate I scuze profesionalismului -: bine. Dar, atunCI, cerem ca 
politică a ţării Sale. El a dat: siânjenesc audiţiile radiofo~ : aceşti contravenienţi tre- i Ministerul Comunităţilor si 

j j It I 

i Sale o foarte lllare desvol- . ni ce. i b.u~sc descopenţi şi ped.ep- i dispună prin măsuri repre-
economică, a evitat 7gud'lirik. Nu înţelegem acest răs- i Slt1: O ~eglementare este Im- I sive cu ajutorul organelor de 
ferjt·o de' influentele de extre-_! puns. Nu-l pricepem mai ales penoasa. : poliţie. 
stângă şi f'xtrcmă dn.>aplă, iar 1 f)entru. motivul că acolo un-I Şi mai ale~ din aU punct I Altfel _ abonatul r ân al 

anului Irecut a îndru i de, pon abonament, se re- de vedere. AIci laAuHI, ace- I • • ?m 
pe calca desyoltării paşnice,' gleme~teaz~ audiţia I'adiofo- ~ s!e aparat~ techniee i"?~ied:- IradI~-ul~i şi aUdIt~lii ~u~u-

nicaY ŞI se Instaureaza" o or-!, ca cu preC1ziune numaI audl- I reştiulUI sunt lezati în lDsaşi unei zugudil"i car~ agitau i 
Europa Centrală. In ceasul: dine, înseamnă că abonatului : tia postului nostru de radio, i interesul şi dragostea lor 

Regele Carol al lI-lcu COIl I îi asigu~ şi situatia de. a pu: I pentru rom~ni. C!:lalalte pos· : pentru programul central al 
poporul Său pe o .'al~ nouă. M. S, IH~(jf:Lf: (Juun II. tea SUCI butonul radlo~ulul turl de radIO strame, cu toa- i ţării noastre 

rw~IQfii~MiM~~'~Qo~.g(,]IQ~~~I~~~QG:Q\OI<x~~;.ga{lW~<''';!.iIf,;l postUrile radiofonice nu-i po- I aparatelor technice, se pot Ceeace nu se poate admIte. 
când doreşte, şi legătura cu tă activitatea potrivnică al' . 

ate fi stânjenită de anumiţi I asculta. Bucureştiul, insă, . C. L. 
(Liliil se "a ridica un mon.'men~ ~~~~~~~ 

lui S~elan (el Hifre ., 
!~':".."..d,,~:!I:"!::':t:~::-:.!~~~';.~~~;~~a d· DUpa o muool I"c:eronala· (O 50(((5 
sudul Basambici. 11(:,)/0 Il1lrlC ll!~i Yfln l1rca dr JOS,'I holă,'iI .WL ~r D. Profesor D. fiusfi S'iJ IOiJpoiof In fara 

se apropie de Iwu'e şi lIn-ll'!dl(~e !Il1 bronz mare/'li !;r;p/1od (Il 

vremuri era poarta dr fril,.a-

I

},f(1ldo/U!i:_. După O activi.tate plină de luetl. al spiritualltc"ttii rom:l- [fl.umoasa acti\'i:;,t\~ .,OChl~ă 
Moldova, geniul polilic al lui La Chl/za, Ştefan cel .1f.lre arăta i roade pentru hmele poporu- 1 neţ(.l I 'H rolul d .. ccl~ bora ţOl' Slt';i
cel Mare a l' t I't '1" . tuturora că stăpânirea românească i lui; .- după O mun~.l iIlfOl'o-1 In afară de grandJosul Pa~ lndt al ~1 ~" Regcl!'j '-:al'ol n II C011S' UfreG I -. ~ .' v '1' 1 R ~.. , . 1 T 1 
Ch 'r- 'Iă ă -dăitmie dt' veacuri p~sle flce I 1 II nata de succes, flesfn.,;,urata I Vl lan a omamel, ce a. Stnr- - ea . 
. I la, mem s apere tflra I .> ,. ~" se o· în străinătate, dl prof, D. !n,t illtfll't>sul tutnro: '-Ilitato Din initistiva sa ",j Inalla 

per~odieele năvăliri turceşti. I cur!, 101' la ~~.~cea, p~ mfl'~' dobro : Gusti s'a intors in. ţară, I ]'il.Ol'~ di Gy~ti a fă~ut ('U?'O~- aprobare a Suveran;.tlui, va 
/lindcă era nelJoie Ca aceaslc'f gean al DUnlllll, broll.111 1111 JlrrrN/' După cum se ştIe, fiI pre-1Cl!l In OpInIa pUbh;;a amell- UV,'(\ 1(,1' la Bucureş'i C'Olt

să fie câl mai r,'pede ter~ cel Bătrân "stăpânitoj' al cefatil I şedinte al "Sel'vicinilli so-I ca nit însuşi spiritul nou ce I gl'<>;"ul mternutional ~lt' sf>do 
in anul .. 1479 Iunie ')2, DIÎr$fomIl1i, până la 'marea cea 11111-1 cial", a fost in AI~c,~'ie~, ,!l~-! domneşte astă~i în Hor.:ullll:l leg!" .. 1.lJl?e .Preşedi~ntel'} Ser. 

'ne ă ~'d' x Ch' rc" va fi mărturic Ill'ronteOf(117l Ide fi reprezentat tatti Jet Ex- ;M. S. Regele Carol II·lea. \1'111J',1I ~c'Clal roman Yk, ară 
, epu s d t asc.. 1- • - ., ,. a! .. d' N "~1 f" d' L .. l' b . . . .,.. ,. pOZIţIa m ew lor \, . IJll 1 ucra1'ea sa lI1 lm a ('n- ta tm11e rezultatele Ohţlfltlte 

IlO. 18p~av.i1. ~Il ace~aş !J(J~i1 Cll 1 dl e~(lIr.!lO/ noasf~~ (/~lipra pămdn- Comisarul ~eneral "11 PaviIio-! g~eză despre "ServÎ<'~ul. so-I de Pe l~! ,Da muncii ~oi ft, nt 
dezldan ŞI 11.000 a/lIt[Uon", du tulUl drntrr Dunare ŞI .l{area Nea·lnUlui ROma!l.. , IClal" -:- a. fost aprenata Il? dt· st~'ălu:,a, după frumo9.sele 

stii scris În cronica În rm- gră. I In .ac.easta cfl;htate, il'l ~ a I cercu~l!~ lI1te!e~tuale amen: I fh,'>"(>Sl culese pent.ru ţs·.ra 
a epocii lui .~f(?ran cel Penlrrr ca arest nWllllmwfe sil 1n:'Ul'gllllt numal_]~ Arolul d.t't cane, fHnd,galiltă eeR. nUHlllcastrn. 

(Bibl. hloria RomdnilQr 1 fie cât mai repede ridicole. dl M· : SImplu sol al ţaru In eont]- completă dmtre operele de a I'rabia intors, ne::>nosi~uJ 
149). mand Călip,rSClI pl't'şcdifllde consi, nentul de peste Ocel'~l. l\f~U1- ceRt g-en. . , . 1 P.}"~-;ed:J'tc al Servici lt~li So-

, • v' v." ,.. , ca pe care d-sa fi. ~heltult-o La intoalcele, ambasat,(!- l'2.1'. <\ înteput I'OdJlI'n sa 
i locL" vecht'!v c.~tall care sira/Il IUlIu.! de minIştri a accept'lt preş~~ cu organizarea Pavilionul ui rul no~tru cultu!'al s'a OP!'lt tu 1i.llc:l. aducând un 110,i in-
; mal!!1 Duna/"!l, la ~lOarta de I dmt!a de onoare a ambel,)r coml-! romilllesc este mai presUs la ParIS, unde, In '~adrnl li- (·ll~mll pentl'u orgall'l"n)",,,, ('ă 
··«Moldov·' ... , I 1, .•. '. A ,,<~,,"'. 
'. I . el, cetate :n care plă- tefa de Inrţlalluă. d~ orice laudă. inel *edmţe festIve la ('a.- minul'i1or Culturale in al'ut-
. Ul Şlefa~ au lup lat cu a:doa- Astfel, iniţiativa d-Iui. rezidellt re' I?l ~rof. D. Gusti. s'n stră-! (h'~i~ ,~e ~tiinte, a cxpu~ alu. t'ampanie de v~l'â . 

. apararea pc'1;nânlullll Sl~iI gal Constantin C. Gill/'e,~cll. cn.pătc! du.!t dm t~ate putel'\le să fa- P:'lllc~pl1le, Şl ~etodele~ ~enl PerII ru eforturile depuse 
rd ŞI unde a$lI1z!, /'remea na. '. '.' I că RomâDla cunosc.ută, nu Icmhll SOCIal dm Romull1a. .. 

sat drepl mărtllrir, r](('âl nÎ- ~Irul Şl aprob(l~('a d-1Ul .t~n:(/n~ Of i numai din punctul u-:) vp.de-, Ca şi in America. tiI I))'of. la l'eiaterea Ţăru, dl prof. 
dl prof, Comfardin C. ImesclI, preşedintele conslll!I{m de! re al rea!iUtţilor concrete, ex Gusti a fost viu felieihtt de 1>, Gusti merită tOR.Ut 1 ~C\l-
re:C/del1l regal al Ţinulu- miniştri. I puse în pavilion, dar -:i din academcienii francezi pentru· no!;tlJ1ta noastră. 
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FE1lNTUL DE VEST 

DUlllinecă, 9 

_._~

IUli. JUalil 

i De ce oare? 1 Situ~tia _econ_o~jcă şi :fiII ° ,"a 
: ~-.\fil.JUic:l, dl' (',' totd('aUlH), : CJara a lacll pe un drlJlll U 

Comun
icat Nr 51 - Domnul Eugen Ti"';!JIII, Sllh~(· I t.t i p.u~ ~e fa~u atflla HUn:l :-;jll ascendent şi întlorilQ~' 
I • 1 crdar de Stat al 1'I")lhlgalld~i. a (tllOnl e • " 

Mareşalul Curtii Regale fa- primit Ul'mătoal'ca tci:,gl',lnlil: .::-: (:<1 s[t lUă fucă frUm?aS.l. i In dist'ur~lIr Pt' cal'e l-a rostit la j "Desigur că avutiile~, . 

Inloro1ationi 
ce cunoscut următoarele: 1 .. SlIhseHlllallll ca slJll/lla ecf,l/nlll ~I de ce oare nu tH !<Wc?: Cameră, tii Aram:uHl Ci11iHc,c

1
1. sunt rezervate misiunii 'loast:, (SpOI 

1. Măria Sa Mazele Voevod ul ('(mwlIl'! ()ChlIld, rii'l j",(('/Id Gurd rea ! preşedintele r.on~i1iului tIt' minişll'i, torice, - a precizat dl AI"m3r,·~i ai 
de Alba Iulia a terminat cur- Odorhein. l1ii multumesc ('1/ l)/'ofllT,d a lnră~işat parlamcnlarilOl' şi \ă- linescu, DaI' oricând schimb~ ,tră 
surile clasei VII-a de liceu Şl respect pl'lltru "l'pr(,~,'"/I1I;'1 ('.J:t'- ,4. (cunosculului sitll) "Dllpi/. ('tI/Il l'ii întregi, întreaga situaţie a rea- bunuri cu alte \ări sunt inc: alt ai 
a trec"t cu deosebit t>ucces mulografkti dlI! ~iua de 'jl} Irlni~' t'/Il (w:jf. I'l/sieru, ti-talc (! şj;·r,H),· I;ti\ţilor româneşti, aşa cum aces- sabile şi utile". in R( 
examenul de fine de :tn tiind 19:19", "Li/o. .i 11101 ('/'1',1 h LI dâl!.~ur·? lea s'au slatornicit odată cu adân- Din această superioară con,lo[lll1u: 
promovat în clasa VIII-a. __ " __ . __ ._._~ ..... ~.~ ____________ ". "Ha, pe s(ltia mea". \ ca şi sănătoasa Ill'cfaecrc a noului au izvorit conventiilt~ ecor.ir de 

2. Audienţele la Maj.)statea Să nu credeJi, eă şi fără .1, .. V/'I'au s(} 'ntrl'l, duc!1 ,~!wl J'{'gim politic, cu Germania, Franţa şi An~J' insI 
Sa Regele sunt sus}lendnte loz puteti deveni bogdtaş!' aPt' de valoa/'e"? : ,\ rost un disrurs dintl·c cele intocmite "în toată Iiberlat~; dela 1 pAnă la noui dispozitiuni. Cumpăraţi-vă chiar DZi un ' mai lecunde in sugestii şi concep- colo unde interesf'lc noastn ~mpi[ 

Bucureşti, 3 Iulie 1939. loz norocos GOLDSCHMIDTI lJltima dorintd ·lii. El defineşte nu numai comple- prii ne· au cerul-o," ~toriU 
xitatea unei mari personalităţi po- Inchegate in acest spiril, c.1l gru 

Dna loaeseu e pe patul dr mo- litice, clim este aceea a d-Iui prim ţiile economice C11 sl.~tule ',1" l. ~{a 
DAMASC, T" Se comunică eii, _ Administratia Financia- arie, .• , LI' ministru Armand Călinescu dar in nu VOI' putea decât să d("" \\El 

• m o ultimă dorin~ă, spuse ac{'laş timp, marchează o adcyăl'ată m ti bune roade, economia, mal ştirea despre demisia prc~t:dil1h'llI; ră dill Arad face cuno~cut. \ 
republicei şi demisia guvt'l'IIulul. că pellsiol1aJ"ii de stat, cari ea hăI batul,li ei, l>acă mor să Îm- piatră de hotar În llli~Cal'ell ideilo,' nală pl'osperând şi inraur(~rela 
Prezidenţia a autOl'izat agentia Ha i::;:i Încasează pensia la aceas- jl:lI'\i o mic de lei la sărari. şi a laptelor de inalt sens na\ion;ll. chip fericit finanţele Iării, cJei. De 
vas" de a declară că acc,l'ită *tire tă administraţie, sunt rugati - Ce o mie de lei? Două mii! I Cuprinzând - in expoz,'ul (I-sale allfel, chiar de pe acum se' ~cup 

O d d ă 1

. _ . - intreg ~lIlsamblul evenimentelor ti îmbucurător, aşa cllm a: ~aste 
'U" U U .. dl'sfă~urate in loate tlol1le!liil<' de in cuprinzălorul său diSCUI> 'aşe2 nu c respun e a ev I'U UI. St: :-e. PI'C'ZlIlt(> cu eal'Jwtde -.it' Ilo O-O r-(erd Al Bfla-I ' ~, 

G t d 
.. 1 N----.t i. penSIe, intre 8-13 Iulie a. C., \ torllin 'A'ODa ' manikstal'c a yi<'\ii 1'0mfltH'şti, <lI la Senat, dl Victor Iamand. după 

a a e VOIA) a. UJ aţ 1 1 . 1 001 ~ l. cumpăraţi-vă lozul la Banca' a )\l'OH p:nsll 01', m <:az I BUCURESTI _ Eri dÎP1i. Al'luand Călinp.SCll cra fin'se sf. se nislrul jllst
i
l
i
ei. III de' 

GOLDSCHMIDTI 'l'rAgelea cont raI' lIU II se VOI' aduta \ ' .' _ '. OCUpI', -- după lrecel'ea in revistă "Niciodată, - a spus dl"lb'acţil 
la 15 Iulie!!! drppttll'i1e. ,neaţa aVlatorul Papana şI-a a problemelor de ordin politic, - Iamandi, în amintitul expoll' ul dil 

• I bătut propriul său record pc :-,;i cultura economică a activil5!ii finanţele ţăl'ii - l inând H"· căuta 
In urma ruperei unci fn'tni'l 'l'IENTSIN. Se afirmă că, Ca~ !distanta Bucureşti-Braşov cu national(', de greutălile cari apasă aSIW ora 

v • ' t b'l 1 v Politica ceonomică a tăl'ii a fosl n'au fost mai înflorito:u'e : fuge. 
un tramvai a calcat ŞI on 10- mera de Comerţ chine'Ză tiin I al.1 omo 1 u sau, slrăbătând cal'acterizală cu ac-el'aşi limpezime odată economia naţional:' r.: pe II 

rît trei femei. şase pa~l3geri Tlentsin a hotărlt să rupă: dIstanta respectivă intr'o oră a stilului. ce aldiluqle not,a domi- găsit poat{; în drum mai a~(" în 
grav răniţi. toate relatiile cu Anglh eco- \ 38 minute şi 30 secunde, cu lantă a verlmlui l'remlerul\li )'0- in creace priveşte halanlJ f mai' 

--------A------ nomică şi să boicoteze de a-l t~ate că a avut o pană de cau mân. plăţi decât astăzi". luat 
Intindeţi:vă ma~na spre no- I cum inainte mărtaril'!) "rlta-I CIUC a cărei reparare a durat! Politica aceasta ('sle izvorîtă din- I Iată, - tn terml'ni C<1tP~1 f!.('U, 

roci Cumpara11-va un loz no- , ni lopt minute Reco dul ă tr'un larg spirit al in,cl~go~rii .::e autorizaţi, - infăţişată sitna: )(:lM 
rocos GOLDSCHMIDT! ce. . . v r 8 u j trt>bue să insotească rezolvarea ori ,nomieă şi finlluCÎare a Iării in 

proprm l-a batut cu 10 minu- I \ Ob 

T t 
- -1- ... cărei probknll' ridicată pc phm ill-: Ea esle <It' natură ~ă de, se 

S'a inceput săparea unor pu- O USI Drega Iri e te şi 30 secunde. ternaţional. in sufld(: CI'I mai robllst np' tltsă I 

ţuri pentru aprovizionarea mi-Il-tare eOlltl-nul eee., Iti. PI 
populatiei în caz de război l~e&eeeeeM8QQQoe~~ - ,- Fng 

inl.o~~uind apa furnizată de II 1~~vas.afirmă c~ Pl'.e'gă~iriie 1 Avansa'" rl-·I·e dela Pr-Ima-rl-a Arau:':~; 
uzma. ,milItare' la Danzlg cont1l1uă. 

I
N lfauric 

DI Gh l""lă ă' d . oaptea trecută opt mitra·, , .. 
'. a rescu, cel ,·~;tn e o· \ . I U ~ t ' . f . . . Iti" 

1 1 
. ~T here au fost instalate în dl.- rma 01'11 uncţlOnan al \ l.a Y/,(/(/1I1 de dadilografă prind-Igat eL r, d·ra Musca Aurela,,"o" 

noare a oraşu Ul ~ ouvray. . ~.. r" ,. 
Dt Gli. Tătlirescu, Ambasadorul I t~va case .din preajma doI\. 11- :l'lm~~leI Arad au ~ost in~l~ pald d. ll-u: Comşa Elena, dacli- tilografă stagiară, se dcfin~·. dr, 

României, a fost proclamat, in ca- rllor "Sdnckau", unde se. de- mtaţl IU grad, nOlll numIţI Ilogl'ară el. I-a, IIess Ileana, dacliJo· în funcţiune şi se avansellz5l!nlu! 
drul unei solemnită\i călduroase ce- barcă arme şi muniţ.illni ve- şi incadrati. uupă cum ur~ 1 graiă el. l-a. Sla\'u Feliciu; datilo- I tul de dactilografă el. H- d L.: 
ţean de onoare a oraşului \'ouvray. nite din marele Reich. mează: ,grafă el. l-a. Vllku Elisllbeta, dac-; mula Georgina, se numeşte: ~r P~ 
~ La gradul de subdirector ci. I-a: I t ,\ fă 1 I 

II I d G 
: logra c. -8, . tul de împiegată stagiară, rl,;,~t pl 

Cinema "FORUM" eco ta e râu Curiac Ion, subdirector ci. II-a. Dr.j La g,radul dp. dactilografă cI. I-a: lilisabeta, se num{'şte în pc, E. F 

(Fost s( .••• ) Ned 1 N' I . Tel. %0-10, _ Sala cea ro.1 rl~orOSB1! D . e cu ICO ae, subdlreclor el. BQra Maria, dalilogl'afă ci. lI·a, dactl'lografă stagl'ară, Mari',· lui :.;,;;.;..:;;;~,.;.;..~;. -, - ('~:I ffil1nci1e agri'~':11e ' 

Azi, la orele S, 5, 7.15 şi 9.30 

DIlDlelle Darlle.1 

I
II-a, avocat şef. Popa Constantin, Z' . ' ·01''' ,81111t l'OlH"Plltrate la secel'atnl Immermann Artur a fost nunul numeşte in postul de agenl' , 

, )'I"tll" 1 - 1 - . subdirector ci. II-a, ,. d' d C" ' , nsort ~ h ,li, <. upa eva, uan p!'o- mgmer geo eZIC, . lUcun\a Gh. ŞI Lazar Const. se numeştI ~i R 
vi1:0rii oficiale J'ceolta de La gradul d~ subdi,.eclor ci. II-a,' împiegat d. II se inaintează impie- . tul de agent taxator. ~~i ,~ 
g1 a tI s'al' cifra la 2DO.OOO va- I Raliu Alexalld,'u şef de s~rv" I .. 

D
. -' . 1· t , .. " ICll1 C, ~~~_<:.n. ...... 

goarw. 111 aceasta '::lf"it 1 ~~ ... ~ ... ~ , 

Ased.
"u 300000 vagoane I'eprczj~l;ll -,a,. Dr, Eugen Crâznic, şef de ser- Desch-.derea curslr-.lor de "erfe ~lllt ('on~llmul inlern, deCi ar l'a- f VICIU el. I·a. DI". Regneală Ioan, s('f II' l, U 

Pert Arthur 
n~âne un disponibil exporta-I de serviciu ci. I·a, Iare Delltru invătltori 

şi 

(barleS 'anei 

bll de 90 mii vagoP.Ile. l' l.a gradul de şef dp serviciu ci, ~: 
J 

Duminecă 9 Iulie 193<), ora 10 a 1 tru intreaga fară. Cursuril: ... ~ 
Război RI1SO' aponez ~9Q1iQQQQ iII-Il: Vătian Aurel, şef d{' sC'cl i(' I .4 til., in sala Palatului Cultural din q;b dlr('clinnea d-Iui prof. '. 

Dum. la ora it '30 şi 3 mat. (ondua.forlll "ReretulUl! el. I-a, . 
P • 

f1h Arad, va avea loc, in prezent·\ d·lui ,,. tololl1~l1 Popescu, directorul S 
~ or UI(; ez pr~amar~s.e l' La gradul de şe.f de sectie el lI-a' 

I C 

't . i I opera de redresAre Sa·· . . Ministru al Educaţiei Naţionale P{'- I Normale Superioare din B 
rOl Of Ia pentru domn ,arsUa In RomanIA de Tercan ~I.rcea, şef de birou cl. l-a.! \ 

. MOSKOVITZ ~. S. Aetlele (Arol II. Dr. StOICl Lazar, şef de birou ci. tre Andrei, deschiderea orici.1E\ a I Croitoria pentru elo lu 
Arad. ASllrttment bagat, LlSABo'NA _ Dl N b . d I-a. Teşici Milan, şef de birou cursurilor de perfecţionare pentru MOSKOVITZ, A 

l. I o re (,1.1(' eSt l I ' învătători, organizate 1U Arati pen- are preţuri de CGDCU, 
Si D vs ! . • • conducătorul tineretului J)o/"/II:1hez, c, -a. VIU Cornel, şef de birou cI. I --~_..:..._~.;.....;;..;-..., ei 

ţ . . d . f înapoiat dela Bucureşti Im:i~" par- l-a. Popa Grigore, şef de birou ci ,~~~~U~~ .-
... ve 1 avea neVOIe e O In orma- t' . - 1 . . I f; d' C 't I~ d' 1 t I IClpat ca delegat al P~l"!ll(Jaiiei la -a. GOIcea Ioan şef de birou el I-a AAf • - - - -

l'{' 1Il ,alll a a sau 1U umea n- f btl '1 d 1 '8 ' . ,. , , ..... J1..ICJI aSaS"'DI treagă. De aceia e prudent să păs- I se: ~l e. e ,a Iunie, a UC')J'(!lIl Covaci Nestor, şef de birou el. I-a,' .. , .,. IIUl DlarlO Llsboa un lung inl/~riJie" La III traţl adresa InstllutulUl romanesc "n _ t" . l. gradul de şef de birou ci 1-0' Micul ţântar pare la prima ,'e- d(' sânge, tânt
arul 

ne [ 

d 
",' I 1 care preamareş e lfl termeni l.n- .' '. . ' int~ 

c documenlare .. T?1 : BucureştI! tuziaşti operă de redresare sJll1dr- Ştumper Iosif, şef de birou ci. II-a. UCl'e o insectă inocentă, dar mul- spre a-şi căuta aproape in 101 
1, str. Sf. Co~sta~tlll 24 (telefon, şiiă in România. Turman Andrei, şef de birou el. t~ lume păstrează amintirea inHI- altă victimă, 
3.16.15), care n raspunde la orice l . II nll"ii ci cu ac~astă musculiţă care 
chestiune dacă.i trimiteti mărci I . Du~ă ce onalzz:azi1. fnsf!m'Iă'<~Ii'a -a. te impiedică să dormi prin zum- Dar dacă tânt

arul 
n'ar· 

pcntru răspuns şi O modestă taxă \ IstorIciI a serbrlrtlor dela 8 Iunie, La gradul de şef de birou 1'1. Il-a: I zetul ei enervant. lucru decât să ne supere' ./1. 
percepută la fiecare caz in parte. cond~cătorlll ti.nerelll~!li por'/ughez Guleşiu Vioara, sub şefă de birou! Cu toate că procesul de meLUllOI'- zetul lui sau cu pişcăturite Cereţi prospectc şi informaţii I de:~rl~ o:era

â 
l~preSblOnantlf I"e,,(I- cI. I-a. ' foză (ou-lar"ă-crisalidă-ins('(·tă a- fi mare lucru, dar Sir RO,l~ se 

gratuite dela adresa de mai sus, za n .om ma su eOIll'Jr/fen'Q dultă) este (oarle complicat, în ~~rl a descoperit o anumită y 

referl
'ndu-vll. la z'larul Dvs.!.,. II hO,tărrtil ŞI tnteleaptă a U. S. Re,l}e- La gradul de sub şef de bi,'ou el. t· l' fII l mult 10 zile acest proces se fnde. an\al'l, ano eu, care ,1 

lUI Carol. Făcând o .~ompal"atie fn- I-a: Siboteanu Pompiliu, sub şef de plineşte. Un \ânţar poate fi in 30 terIbila boală care e maJan 
Jucati cu incredere la 1 ire linere([ll portughez ,~i rei ro- birou cI. II-a, zile bunicul a peste 160,000 uepnti.l mitând paraziţii paludism

d 
II 

Loteria de Stat I mâ~ şi analizdnd doctrina COl'pO- La d I d b I Deact'ia nu trcbuie să lăsăm un nilor sănătoşi. ratwă care, stii la temelia cdor gra u e Sit şe de birou ci. Il a' Brând Şt f " ţânţar să sboare când aycm posi- In decursul secolelor arc 
L. '"' 1 I bilitatea să-I omorîm, ţari au transmis malaria i, 

COL
J::CTolRA OFICIALA dmul ţări latine, dl t;udţ~s (iI"lltd -. aş e an, Impiegat ci, 

opiniei publice portugheze că Romd -a. I D 
nia sub domnia înţeleaptă a M. S La gradul de impiegat el. I-a: tem să nu eădem în admiratie fală încă ei contaminează tico; 

acă examinăm un tllnţar Illl pu- ne şi milioane de perS
03

;' 1 
Regelui Carol Il, se Ilfil'lni1. ca o Stupariu Emil, impiegat el, II·a, de arsenalul pe care-I are in trom- \ mare număr de oameni, ti
mare forfă cf}nstrllclivă, al1dnd ca Mornilă Ioan, impiegat cI. II-a. He- pa sa. Imediat Ct> s'a ,fixat asupra· întl'ebuinţării chin inei nu~' 
lozincă ridicarea tuluror I1spedelor deşan Ioan, impiegat el. II-a, Mico- \ unui om, ţântarul îşi caută iO'C1I1 ceselor scade mereu. O· 

•• Ed2Xa:WOiIBilI "%EZZS ,.,. sale nationale. DI Guedes subE.lia- la Ludovic, impiegat el. II-a. Făr- c:l mai propice pentru tl,j giî.uri Paludismului depe lângă 5 

C 
'ţ" pIelea. El recurp;e in ace~t scop la Naţiunilor recomandă C<1 • 

ett 1 zif. rolul determinant al Străj'i rcl-j cuţiu Dumitru, impiegat el. II-a. diverse "instrumente". In primnl să luăm zilnic O grame 

Sediul central CLUJ: Regi
na Maria No. 46. ARAD: 
1. OJariu, Str. Brătianu 3. 

ni in organizarea tineretului ro- La gradul de fmpiegat el. II-a: rând aplează la două f031'f~ci fU grame de chinină in II C 
şi răspândiţi mdn "' .. ,,Ind In cu'." ,ii m"ile I U"",n P"t.nl •• impl.gat 01. III-a_ "" ta. pl.I ... ApoI ". 'into".1 • I,; ... rilo,. Iar pont" W . 

Frontul de Vest 
manifestatii dela 8 Iunie, rare au La gradul de dactilogralif. princi- două lame măreşte gaura şi în \II'. propriu zis al malariei, r 

dovedit că Romdnia este una d.in pală el. l-a: Crişan Maria, dactilo- mă ir.cepe de suge sângele după de un gram - un grall1 

~;j.~: (;j.; __ iitijj9,......,_tiiiiiiii,iiiJ.I~, __ =_mm_ii I naţiunile puternice ale latinittlt;f. I grafa. principali el. n, ce îşi infinge adânc in carne, un grame de chinină pe zi • ac extrem de fin, Când se satură 5--~ zile (103). ~l~ 



VUininecă , 9 Iulie 1939. I"RO:N'!'UL DE VES., 3 

iurlşlii sfrilinl Infifofi 
dt dl. li'tilnn 

MaieSIăIii Sale RegelUi cu ocazia 
mSialării 1. P. S. S. PatriarhU;ui nicodim 'c,pondenţii a~~cditati"la Eu- trim~s special al zial'elol" "New '/ ,~c I 

i ai ziarelol' ŞI age,n\lllor d~, land', "Weeckl)' News", dl Nahn- I 
, străine, precum ŞI lrlnllşlI i coft, corespondentul al lui .,Datly i Inalt Prea Sfinţia Ta! Traditia noastră istorică, care al Dumlle::eul nu,ţtr~ sti·li bitleCuvdfl-

ah ai diferiteior gazete, sflă-, Mail" şi "Obeserver". Z, Tomici,! /r'/I!I'1)l<!u-ic prin iWlIonarca câr- confundat rn decur.~ul vremurilor teze paşii. ,."'J 
in România, au fost tJasp~- I corespondent al ziarelor jug,)Slavc i jei arJtiepiscopeşti ca Pa/riarh al Natiunea cu Bi,~erica este ° 1)/ obă,1 
mDului Eugen Tilcanu, ~,:lb,;e- I "Vreme", .. Poşta" şi .,Novosty' tii. Bisrdeei Ortodoxe' R.J/JItÎ.IC, mI În- cil dacă toti, d~ la cel mai mic I SOlemSD1t°tljet'!tjJIDSveJ.s-

de Stat al J"ropagand:~I, ca- H Gebauer corespondent al zilru-! d l' . d t ' d până la cel mal mare, sunt demni I tJriJ enc a o e 
'nsoţit în călătoria CII a"io- i lui V'/iene; Neueste Nachrieh:C'n" ; t cP. rncd'sc :lUdmat~ uln < lre~) ŞI °t' a~ de locul lor, arată ce rol covârşilor 11 NIcodIm Munteanu 
1 I " ' , , orle upa a me e s rtlm'}$tş I CI Patrl r~ J Ro A Je' 

". J" la Bucureti la Consta~lta. ~ dl Max Obler, dela Serviciul de Pre. t' t d' fI' t 1 arc credinta fn desvo/tar.!a Romd- a /fi o mun 
!OI' I "In ac COl e porneş e m SIl eUl " 1 â <t •• mpinaţi pe aeroportul }oc:lI să de pe lângă Legaţia Gcrmaniei u. mei, ro cov rş' or, de~1 !'I o /'(ls- 1. 1.a il11ror('(l În '1nla Trollului 

mCU, d d 't 
loritălile şi co?fr',at~i dÎl~, t;,on- i la Bucureşti, d~ N. ~. Pctl"~lŞCU, c,o rotlll Marelui ColeU;!l, core te-a pun ere ~o~, rş,/ oare,. , ; a .jjaj~s.tă~ii Sale RI"~el'lÎ, conl/ Pa-
grupul. de, Zla;lş l!, ~tl'alill a i l'~s~?n(~('nt~ll ZiarulUI, "Petlt Parl- chemat la locul re răspund,~re şi de I Felul, vletu s a sc~/mb!lt. ,dm ~on ! IriarJtlcl ln/on,rază imnul ~egal. < 

, )!alllala Şl gazdUI\l la ho' i ~len , ŞI .. Noni Am(,l'Ica Nt'w~pap('l' cillslc ill cu re păşeşti (!sl!'i:i ti-a' templa/IUă a devenit vre ŞI oc:t,vă,! 2, Urmeazd !IItroducerea S, S. N 1-

FEX:, ~stăzi c('~ mai .nod'·l:"; Associa:io~", d-ra Go~ce, dil'cctoJ- dai cea mai Înal/ă r<hpl:dă p'entm I Biserica ţără ~ se. Îlldepărla dela; codim :lf,fllltt>anll, 11OUI. P'lll'l(l~h ~I 
warl,!Jm ,ro"um~sc, {'1;C:ll1:1 i re casei clJ1c~atogruflce "Eme". lungul şir de ani dt! 1Il11!1Ct1 prnlr'l învă1iilurI:e 1?1 .. Hrlst')8, h'el:llc să 1 Uomânll.'l, ,C,U ce/'em~n/(J~~II ~:,rtll. 
relaflatllllu de St~t al ~ I,Op., I Subsecretarlatul de Stat al Pro- folosul Bisericii dominante. s~ a,d(lpte_e vletu de ~Zl, ~a(.ă /.rea I 3. DI Mf~,slru al Cul,/elOr, ş~ Ar: 

'< De a~lfel, oa~pc~lI străIn! n~ : pagandei a participat prin d-nii di. Prin studiile ce le-ai (licui lu Kiev sa-şI păstreze rolul bme!a.:Jf'lr te lor dr., Zlgre, dă cetu'e dIJ/(lmel 
: cupellt apreclCl'lle ccle INU I rectori 1. 'Dragu, V. Alboteallu, 1. pdn demnitdtile ce le-ai ocapal la I D.e ac~e,a, iim I'dzl~t .:"Il mal'e bu- de fnvesllre. 
< 'aste pentru ele~anta, "ollfl):- i D. Suchianu, V, Puşcariu, G, 'fa- Episcopia lluşilo/', la l.o,:o/ellen/a· cUrie, dorinta, ce, atI enl1~tat de a -t. Sane/itatea Sa Ni~()/Fm MfUl-

, aş~z~re~ . aceslu~ hot~l" de.,t~- I vroco,rd~te. Al. ,Băd~u!ă; ,?-nelC C~l Mitr~pohtall~ a ~(lsarab;ei şi i~ p~gh,a cu, de~se<l)ltd ~tf'~tle la pre~ teallll, Patriarh, al B')m,i~il'i, imun 
, dupa l~saşI. pArei e~ VIZitatOrI- 1 muskI ŞI Plesmlă ŞI d-nll Drăg'Jlt. sfdrşlt ca Mitropolit al Moldovei ŞI rJl1tI,rea pl ... t,I~", căCI el sunt ',11"1'", trază către MaJestatea Sa RI~gâe. 

devmă I,n eura~d l-'u~lt~tul nescu, Mircea, Dem. Pop('sctJ, F, Sucevei, cdt şi rdvna ce IIi depus-o ca/'( (Ili :'aI0"<<1 ~,e a r{l;~ S'Uk~IUIII rostind următoarele; 
~ Iract~e al ht,oratuiul ~o~an,e,"c! Munt~anu-~âmnic ş~ căp~tan Pa"-'I să ridici nivelul cultuml al Măncls poporulll~, dec:, ~".re pre:~~I!/fI~a k:; Prezint, Majestdlii ,\'~a,~tr~ earja 
i l dm lOCUrile ,d~. odlh~,l (<le j lovskl, căpitanul aVlOnlllm ~u carC firei N camtului, ai urătat col eşti I trebu~ sa se î. .1.1 ~pte, gll]'1 de ,.~- de păstorwe Q Arhleplsc"p'el Bu-

răutate de turlştll strallll. i au călătorit oaspetii. pregătit pentru SCQIIll1l1 Patriar- peteml' a cvllrl.!calonlor epl1rh'l- ~ cllreştiului, a Milropoliâ Ungro-

, ora 1.30 dl Subsecretal' de 1 La şampanie in numele f!oo1fr:l- hiei, 1
10

1'. ' I V/ahici şi de Patriarh ni Sfintei 
.Eogen Titeanu a or~rit invita- ! tilor săi, dl M: Negre, a mulţumit Eşti chemat in loc/ll I!e l'a ocu- Cred in/a trebue ~ă intre în ni l/a noastre Biserici ododa,'.:!! /,pmâne, 
~ te~asele hotel~lUl R~){, :I~ d-Iui Subsecretar de Stat Tit'!.mu pa,t timp de 20 ani re?retaf'll a~or- de '?(fte ZIlele, Ir' bue sa ;(J:,iJ .[J'1~·1 5, La acestea. Majesltllen Sa spu

In I!mplll căr.Ula a jnm nt pentru prilejul pe care l-a lfel'it ntlt Întru Domllul, MI/',m, pTimul te dw reflexele "l.iurole ale {ft'CO-' ne: 
f mai Vie insufleţIre" I eorespondcntilor de presă şi :-.i:.lt·iş- Patriarh al României, Prill fI/C'!1t'- TUia şi "entr:, tlf~(l$'(J 1,!'c.1fii 11'e-1 "Iti incre~in/ez C~?[J tIlJ,;t'r;!sco-

luat part~ la acest deJull: dl . tilor străini, de a face o căllltoric un sa dintre Vlădicii fll'detliului tn bucsc să fie ht)Iă-'ti, :a fToltimea' pa1ii a Arhleplscoplel BUCllrf"şlli()I, 
, fSfU, Hezl?ent ~egal al ~lnu-I în conditiuni atât de agrea.b;Je şi anii de dupii marele răzhoiu, Ro- I chemării lor, <:Ifei llumo;, o~'a Bi::;e- a ,Mitropoli,ei ~ng:o.~ Vlahi;~i şi a Pa 

~~"rea, ~hs~ "Ise,. c~resp,m- 'de a vizita un ţinut şi aşezări care mânia Întreagă a IJăzut hotărît UI1 ~ rica nOflstrif IJII d'!/J/:'li ))Ie, tnarhatuiul B'sel'lclI (.rt,)40:re ro~ 
In Rom,~ma a, lUt "rhe .. 0- li-au interesat in chip deosebit. I simbol al unificării natil)llule, un I Inalt Prea Sfinţia Ta. miine, 

.Obsaver , P. Woss, COllslher DI Subsecretar de Stat F'I.1el1 selTln lJifdil că după unirea polifi("el C 't I l' l' I ' f 'ă .. Să păstoreşti cu frica lui DI/mlle 
să de pe lângă LegaiÎa (,er-

I 
Titean"u răspunzând ~nullum('s~'c n d- ! f11·mu· făr'it fntârziere rlflir.~Q suf/e- UV,fn e de ce C-CII ros:_ mi r /l111- zeu. cu dragoste de Tar'ă, Nr'am şi 

, Paul Fulop Ataşat de Pre .' ", ( /'csr nc/'e erea ·;u r.i/re ,'-am nm - R" ' 
1" ,.' • -ilui Negre pentl'u bunele sentilTl"'ntt" I fească, • • ',,1' < • ,ege . , ~ 
lngal'tet la Bucureşti, C~op- (le prietenic ŞÎ de colegialitate măr- l\şezarea pe scaunul .4.rhicpisco- n~1 can,a palna< .Itll.II., ,,1d ŞI 1ft~1I I 6. Corul intonează "Mi/Iti an' Ira-

t Janvry, Ataşat de, Presa p~ 1 turisite, şi inchină pentru cei pre- I piei [Jllgro-Yla Jt iei, care fusese ilus bme prm ~ce .. 'c 1,IIIJ~at;, felul :~; iasci1". , 
. Ambasada Frantei. D-IHI ŞI 1 t' I trat de atâlla Boel'i 1Hunleni "j Moi t'ort' doreşl!, "'.1 ţ.1tl (W.I (tire .tl,1 7. Urmează cuvântm'l!O S(Jnd,td~ 
.Il • N C d I zen 1. .. ă . ă x, t' B· 
jlJiUnCe egre, orespon entlJ y' ",. rlnlJe"ni al unui fiu de tdran din apas pe umerl,'\ pllstH'es, 1- ,tii Sale Patriarhului. 

Dupa amiază s a VIZItat .n por-: . . . 't ' dă' f -l l' I ' ~., iei .. Havas", tiI Franco Ti,;tn- T ,1 Toplr/a, a fost UII semn (/1 vremll- ser!Ca, ŞI ti ',rese s -fi n'l!:'," 1- 8, CUIJdntarea MOlesi/It" Sale Re-
: . c()respondentul Agenţiei "Şte tul .constanta, mOlona"la " r.ansll- 1 rilor neşfi gtindurile, I gelui. 

S 
"ani a", unul dmtre cc e mal mo-, . ",' , . , 

< ,dr, Klaus chickert, cores- d â t" S'a dovedit prin această alegere Mtll/mnmdu", ,.~ntril C/II inff le 9. Corul mtonează , . .lI·//tl ("It tl'll-
t 1 Aer t" D N B I el'ne vase rom neş 1. , ," D l' ", .. " nu "en leI . , ,,( -\la 1 I că. granita Intre ceea ce este Ro- ce AII le-OI a(ir'Wl~, r()'! pe pmnu lase ... , 
L Herma 11n core 'uolld 'Ilt fiI La orele 17, corespondentu "re- â . t C t" , ,< ~.,"- , ' ., 'd dl N Otl ' m ne,ţc nu m']1 sun _.'1r[la II. ŞI ~ ...n ~ 

or Parl's SOI'], .. ş' P"I'I'~ M' sel strămc InVltaţl e ,E'S- il " ' "- .~QgQ~-~-QQ~ 
" ,- I .. " " 1- , , '1 (upă cum avemn o SWf1IU''.l tura, 

: dl POlllllrein, ataşat de pre~x_ cu, Rezident Regal, ŞI condu51 de .. Y B' ' 'x t In atenţia indostriaşiJor şi 
comercianţilor 

_" SET' I avem ŞI o slllqu/'a ISeI'!C" ar ()-
• t "'" la'n"ă Le"a\I'a '~Qrmn dl Subsecretar de tat ~lIgen - 1· j dă' 1', l' 

1",., ., J.. ,,- 'b - li ox. Iar co mm IlrN lIIC era aşr-

, E. F, Ste"ens, c~respond~llt1l1 leanu, a~ f~Cllt o phm are pe" llla- I zat la locul de 'rUllte, 
,lui "The Christian Sciellce re cu pllotma "Dor de Mal"c , I Am avut prilejul de (1 11/,111(1/,; de 
, oi', Woodaido, trimis spedal La orele 18.~O, dl S~bsecr'~~:l,r ~.e , aproape opera Patriarhului Miron 

~sol1iului de presă canadian, Stat Eugen Tlteanu ŞI oaspl~1'1 ~~Il i şi str(ldtlintl'le sale pentru ()cârmui 
1, Rabache, ,trimis special al au, părăsit Conslanţa, cu ace1,1ş I rea şi cÎvilizarea Bisericei. 

Ca urmare a ordinului mi- tite contravenţii. Este inter
nistel'ului economiei naţiona- !zis execitarea comerţului 
le, se pune in vedere comer-I prin persoane interpuse, iar 
ciantilol' următoal'ele: I cei cari au obtinut sau vor h! ,,Le Matm", dl H. VC!"".\',' aVIon, ! Vremurile, În cari a frăit, au {(l-

cut din el un episcop ca in I'remu
l'ilr vechi, el a rnteles. cd Biserica 
('!;tc o parle vie a Natilll1l~i şi cil 
mi poate să rămâie slnlină de nă-

Este strict interzis exer,:i- .,' obţine autorizaţiunea pe nu· 
tarea unui comert sau indus- mele altor persoane, sunt 80-

trie fără ca firma să fie in-I coti ţi contraventi. Toti ·:ei il~1i croiloria nosliofilz Arad 
neimitabil in calitate şi pret. 

IIJC~IlAl:l:6lAl~!~ÂI»:lt~.~»:J:lI'\1'-

SENZATION AL! = 
I Impozitele DU lor miii II plătl'e = 

de (851u!aforl, iii 
ei vor Incasa câştigurile fără nicio reţinere = 
1. plan l~ ~~~~ Cl!~l!r!~~!.e câştiguri ~. 
intermediare de câte Lei 400.000, 200.000, ;;i 
100.000,40 .. 000, 20 .. 000, 6 .. 000, 3.200 III: 

Si 1.000 etc. ~ 

Ilvalonşo milioanelor ... 
Be menţine începând chiar dela Clasa I-a. 

,,! In(eput o loterie Douii 

Tragerea Clasei 1· a la 

:15 Iulie 1939 

..: 
~ 
~ 
~ 
~ 
li. 
~ 

= ~ ... 
lrIi 
lIDi 
~ 
...: 

\ Cumpăraţi din timp Iazurile ~ 
Loteria de Stat = 

·,·· .. ·~' ... A···A· i ,#: ....... _~~J:~ ~:6:~lÂli~Ajl~~~:~ 

:nintele Poporului. scrisă la oficiul registrulUi,! cari se găsesc in vreunul din 
In Ardeal ca Epi,~cop al CO/anse- înainte de Inceperea comer-, cazurile de mai sus, sunt in

bt>~lIlui, ca membru În Cam Sfn;O- tului. Nu este permis să se I vitati pentru ultima dată să 
ri/or din Budapesta şi mai ales ca ,~I i 1 ~ 1~ 

'

"I't l' h 'd l' P F vândă In magazme alte mar· se pună n regu ă pană la a 
8 n III OI' (l 1\1' : IIce ti! ran: er- • 
dinand, a dus O aprigă luptă pen-I furi decât cele pentru care, Iulie, după care se va faee 
fIII apărarea şi rntifrÎl'1!a ;;ofwl'llluÎ este inmatriculată firma. E-! controlul la fata locului. -
Stlll o dovadă şi mai evid'.'ntă că la l' xercitarea altor ramuri de ~ C t 'ţ'l l' l' ă 

. R â" B'·' '~T t' . I ~on raVlen I or I se ap IC 
nOI om nil, ,sel/ca ŞI" (l IIlnea I comerţ sau tnfimtări de SU~ i v 

e lot una, 1 fă ~ ă fl' fa v Ctlt . amenda dela 10,000-100,000 . . " cursa e l'a s : 
.1cest trecut ŞI deos/1J1'l ,1ll cu/tu .. . t ' lei si inchisoare dela 6 luni 

ră au făcut ca in zilele de Rena- menţlUmle respectIve n re- i .. 
şiere Naţională ,ţil-I chcm stl-Mi fie gistrul comerţului, sunt 80('0- ,la un an. 
Prim Sfetnic care să prezitlez,? la ~~4lQ00Q 
opera de reÎnoire a Ţării, 

Acesta a fost predeces,)j'ul 1 
S. Tale. 

P. Aiuta. german pentru 
refacerea Spaniei 

ei pe tărâmul valorificării 
energiilor şi bogătiilor mine
rale, până acum (Iel'xploataCu cât il/pilI po/itic/f ,~e linişteşte. 

Cit atât BiserÎC(/ re intră fll r.~lui său 

dr fapt. acela de a fi oC'/'oti/oarea 
şi rlldrumătoarea sufleleast'ă a cre
dincioşilor, 

Patriarhalul Inalt Prr'a Sfintiei 
Tali' va fi cu ajutorul Cdui Atot
puternic unul, În care această grije 
va fi opera de căpetenie: "rogra
mul aşa de fnrlllos ce-l enun/'It; esle 
o singurd indicatie pentru acest 
drum. ce sunteti h'Jtărft (/-1 / rma, 

BURGOS, - Şeful delega- te. 
tiei economice germane, Vohlj 
tat, a sosit la Bur~os, după Vech-.le brevete 
o călătorie prin Sp'l.nia de 
Sud ş_i Est. Con.silil'rul de profesieaale 

., 

stat '\i ohltat, cărma mareşa-
lul Goring i-a incredinţat mi I Camera de Comert şi de Industrie 
siuni speciale, a p!ofitat, d,e I din Arad comunică: Bre"ctele pro
şederea sa in Spama 8ă VIZI- fesionale vechi, - eliberate încă sub 
teze. ~u deam~nuntll~ \mel~ I regimul vechii legi ungarc şi in 
stabilImente mdustrlale ŞI. " 

Inalt Prea Sfinţia Ta, comerciale. El a examinat cu ; baza aceleI legi, - nu sunt vall'l-

atentiune posibilităţile de pu . bile. Intrucât cineva ar mai poseda 

Dacă vrei să fi elegant I nerea din nou în mişc m'ea a din întâmplare, un astfel de brevet, 
bnbracă-te la economiei distrusă ori stri- este obligat a-l preschimha de În-

M a D
' e a cată de război, precum şi po- ,dală, cel de comer\ sau industrir la 

sibilitătile de exploatal'e a iz- ! Camera de Comert ŞÎ de Industrie. 

. voal'elor de materii P],~IUC şi! cel de meserie la Camen de Mn:l-
calitate bună şi pre· b ;-t"} . IleI'al "le Iării ' , ,.. ţuri e f tin e oga 11 ~r mi e <l.,.\ " că, Dacă cmeva ar fi ~ăslt, că-SI 
A R A O I Germama va da Spalllel aJu exercită profesiunea cu un astfel de 

, torui său fireşte în scarii. ,. . -

1 

vis· a-vis de prefectură " . d brevet vechi, va fI dat tii JUdeC8l.a 

M b 1 C ,.! mare, pentru reiacerca Şi es I 
em ru a " onSUDJ ,1 1 ' . ~ ,1 ca unul, care lucrează clandestin şi 

TELEFON: 12-28. i I vo tarea economieI, punnnuu v ,. 

'i la dispoziţie experi€'l1 tele fară autOrtZaţH~. .' . 

-----------------------
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STR JERULU 
CREDINŢĂ ŞI l\IUNCĂ PENTRU TAftĂ ŞI REGE 

DuşlD~nij ,!lUriSHl.~l":.i.IITabere şi colon 
Turismul, în Fu'Ile apusene 1 necontrolat de nH'l 'lll 01.1[.'1~1 . 

şi orientale, aL~'lea cu frumu i competE'nt:. cu drept t;e.lll~ll~ i DI Mircea lspir semnează ţii, în inima satelor şi încă sului greu ce ne 
set!. nat~lrnlc ~l l11011Un1(',n1.a-! tat de infl1!1tare ~le S~(,l('t~;\I,: în ziarul "Hotmlnia", d~ sub am fi vizat îndeajuns acea~ găsim depozitate in 
le IstO)'lt'C, ~a~l eu'apl~a~p: eu nume lmp~mato~1 e. d,lI I direcţia d-Iui Cezar Petrescu, stă importantă latură a sttă- straturile sociale, fără 
cl"h~l)J·t\. e~nstIt~le_ o. boga.tlc I?U (~e~esubtul'1. cal'l les. la, la , a ina stri'tjerulni", un jeriei. ,bire. Şi atunci, ajutorul 
natIOnala 1I1 }JllIH~ d('gv~lta- i lYl'ala III cazuJ'l regretabile,. fru~osg articol, cu titlul de Ca un corolar al acesiei !proc, asistenta socială 
rt', De p~. urma tun~m~I~Ul ati! Au fost, acum câtiva ani, I mai sus, pe care îl repl'oJu- încadrări disciplinate şi fă!ă itorie, atenţia la mlădiţa 
a\';:lllt~gll nu n~Imlu 1',<\1le f~-: soeiC'tăţi de turism, .-- căl~ora: cem pentru actualitalea lui, rezerve a tineretului în ro· !vă de azi, cetăţeanul 
rate ŞI !lo1~~unle, daI 1.Hma- doritDrii de călătorie şi se: in intregime: mâneasca horă a faptelor, a nul de mâine, trebue 
s:area 1;'1 n~lJ~locul ~e lXlstel1' I adrN,all eu toată increderea i "Inlăturând reclama stear 4 bucuriei tinereţii rational "Sraja Ţării" nu 
t~1 ale unCI lIltregl tru~)c ~o- meritată, - cu mijloacele lor' pă a vorbelor lipsite de fapte cheltuită, vine "Stra.la Ţării" te nimic pentru aces 
(~lale -A d('la hamal, ghid ... ~- (le publicitate, ~i cari au con' străjeria şi.a înrădăd!l~t. cu o grijă deosebită pentru realizări de interes 
fem', vallz~ltor ambl.llallt PH~ stituit primele- companii de I adânc temeiurile spirituale irur.ul r,i suIJetul, pen.trn să· Aceasta o dovedeşte 
ll;{ ,Ia marIle .maga~l~e, 1~:H.-, turism ce-au lansat excursii I in fiinţa etnică a pooorulnt nătatea morală şi fizici\ a ti- ,mul de vacantă a 
Itt"l, t.eatye, ŞI sta,lu It Ul(' ~ 11(' le populare în ţară, organiz[md' Concretizându-şi preocupări. neretului României. : mentului "Străjii Ţ , 
irn.l:1·:]1l.J'lmllt?I' _ Plt,~!'~~::'I.1 ale tI'<.'l1~ri specia le, d11.-11 nd Dll-: le asupra celor două ~'l?ri oh I Taberele şI coloni~le striijce l' ba celor 200 tabe!e şi 
OI.l .. f_101 mar; , d_ pmde (le mmIca sute de persoane la i iectlve care sunt asl:lli c:m~ reşU aceste multe ŞI frllmoa~ Ipresărate in toata ţara, 
1l~:mHrul, tUrlştIlol' in decul'- 1\'1 are, la Dunăre şi la m~nt\." I trul de atenţie al tuturor se aşezări de vară ale "trăja- I Aceste aşezări de 'la' 
SilI UlHIl sezon. făcând circuite prin ţal'd,or-! factorilor în stat - tinerp.tnl • rHor, sunt tocmai verl~,a de I străjerilor se cer 

ViI'IIU, mal'ele oraş al,Hlllj ganizânct primele excllrsii: şi satul"': "Straja TitrU" îş~ 'legătură între perioada mun~ şi îndrumate. 
tinut pl'ca mic (cum era Aus- extrem de eHine h [slamhHl, I desvoltă, studiat şi amplu, cii constructive, CU odihna, 1 D-nul Teofil Gh 
tria) ca sa se poată 11l'ani, la Viena ş~i~poi mai dep~I't?, i program~l de l·ege.n!rar~ tru: r.ecreaţia şi. întărirea în aer i Comandantul "Străjii 
tn'lla odi nioarâ depe urm:t ! tI cure de sa Ha tate tu. S~Jt1U. ~l- I pească ŞI sufleteasca a Nea- bber ~ .~opi~l~~; A' ; şi~a făcut un crez în a 
ri~ .. tilor. le noastre halneo-chmatel'h e, '1 mului. "StraJii 'faru li revme me~ fiecare prag de tabilră 

Istambulul, capitala dotl'o- excursii de initiere 1:"1. Sinaia, I Paralel cu şcoala şi cele· ritul de a fi coborit in iurr.- rească neprecupeţind 
nat~ a unei republici malh'l'- la salinele dela SIănic, ~a ,lalte aşezămtnte de temeHe sul vieţii de toată ziua. . lIre- pentru a îndruma 
nizf.te, care-şi mută fOI'~~~le sondele din Prahova, de CR-: ale structurii sociale ~i na- ocupări mai atente faţâ de moralul comanda 
tn continentul vecin, 1l'ăe:;te te ol'Î un grup Je străini se' tionale a României, Straja un tineret lăsat până mai! simbolica Domniei 
In parte din miile J(. tunşti afla prin ţal'il, cu o;'azia unui 'S'a ivit. ca un semn in vreme !j.~rl in.se~I?"'a tuturor vântu· Izentă peste tot iure~nl 
sosil,i lunar, fie cu vapoal'ele congres Rau a Ulllli lOatch. al unlll revirlment etnlc, corn \' nlor nUJ!lClfoare de :;Ilflete: ită nouă şi sănătoasă ~ 
noasi~'e, ,de.ta .noi, din f~sta Aceste companii au inte!eR pletând Aşi spr!jinin~ ceeac.e! ,~~tăzi t~b.ăra şi col~mai teriel. 
(etlo~lmaC1e ŞI PolOllla, sau să aducă aportul lor de ('111- metode lUvechlte şi mtocmlu

, sna]cre<!sca lşi aş1:enpta cu i A t 't~rl j d ţ I 
veniti din Bulg-aria, ltHt!:t ~i, ~Ît' de di~cip1illiî tIe price-. ri birocratice n'au avut viziu 1 bratele deschise voioşia oas~' ui orl~ta l i e, UIt e ti, 

l't·url~a ŞI' "lll'al' (le IOat' (1" '1' ., ' .'.. l: v l' i ~'l t· ţ'i ._- na Ş a a ur mu e 
, .. ~ l' 'C . . "'- j pere şi UI? bun SImt m lIlC p- nea sa rea Izeze. ' I)e~t or Inere 1 • 'te i institut;i ubliee 

parte. 1 plinil'ra, acestui rol public. Satul cu bogatele·i !'esurse Pentru cei ce au asigurată 't Ş â v ~d P 'ut ' 
Activitatea comel'dală :;i 1, Succesul turistic fără r,re- de sqflet şi datină străhtmă, de părinţi ~Jrija zilei. de tnâi~ "nj • ~u m. nta el' aJ~ l~r 
t· t' ~ p' l' rt - ,,.' d r b v I t d . t v... . d lnu~ aces e m şcar , 

a,r 18
b
lC8 a R;lSU Ul, '. ,ac~ cedent al excursiilol' pOJlHla- eiriltm la Ş por"t e :omo~~ ne~ ~ ra)ena

t
, Vllle cu Ul ru- i şi indrumată de fIS 

sar aza. ll:m~al pe I?1l:ISIClll ! re, afhtl?nta a mii \.Il' :H1latori sp ua e acoperI ~ ne !,':i~ mall .prac lce, cu. pro}Jram Irit". 
al' putea sa-şI inchida POI'- '1 la excursiile dumi 'jicah' 5>.i la ghiţa vinovate. uitari 01'1 ln metodIC de recreaţIe şi 1nvio~ I t'l . . . ., " t ~. vrl t A ~ t l' d f t •• I Numeroase sunt 
~I e. I voiajl.lrile colective il1 ~lnl 1- s rall!a , es ~ Inscauna . (In. rare, e revcon or are prIn v~ ~ ." 

La noi turismul nationnll n~"ttat(! inf'lptnite fttlesea lIU nou In vechile drepturI de. ta de booa1ie a taberelor on Inele natIonale. care i 
mai este' în faşe. Fată de 1 n~lmai' F\;'ă ben~fil'iu dar stăpânire ft spiritualităţii cvloniilor. Idea~u~ra «:,OIOlll!l?l'ti"l 
nnii trecuti suntem totuşi în I ehial' cu ~aerificii h>"incHtj au noastre etBice. Pentru cei lipsiti, TegaIa Ilor lV'!te dm imţla va. 
plină ascensiune, ~ăei ~tn! îll-, dat de gândit unora '·i.!'m cil Dacă am p~o~eni numni 1 Cti.~orie ad!lu~Jă şi stJriji~ ma iculan ca un pro:n;pt 
ceput a avea tUrIsm mtern, ,.afacen~a" al' fi bănoa~ă. ~i: acţiunea b!nefacatoare, de un I ten al, punand in mân~ flului Ila opera ~e m~rt 
turism de export şi ('hiar de R'au pus pe hwl'U să far ă I robus! soCta~ românes~, intra, de ylugar ori v meserIaş, ~e sovci.a~t nat,onala a 
import. ALa. fel . de !l~CeSare bani şi "turism". Au 1 ual fHn I p~~sa de catre Cve.~.trel': (1:: l~lc:ator SR.U ,!almaş, o ~uca~ I Ţan.! • 
sunt cat eşI treI, caCI nu e I tă asociatii, eompanii' dp "0- In!1lere ~le "Stra)l1 Ţa~i i ţl.ca v mai banat un medlll ~e I In prezent Ţara umr 
put!n lucru ca ~or:nânuvl. s~1 I iaj, cu titluri nn. iversital'(!, pnn reuvşltele anchete SOCla~ I vlat"!. ce nu~l are de intâlmt! cu incredere şi sali.· j 
călatorească 1n ţarl strame, acadc.mI'roo turistice compJ'O- le, adevarate cercuri de stu- II acasa. ! St Vjeriel" Tl'n~ ~. A . ' ''', , •• l' . v. Vi il' opera ra . • sa receptIOneze, să.-Şi 1mbo-! mitând însă în tot locul !:'Î dl1 SOCIO oglce ce~şl l1rmarese ! ata ş umbreşte unzon.~ I ' . t 
găţească .cunoştintele care-~i in toate împrejur!\l'ile pr0as-1 originea în însăşi concepţia: tu riie tot mai greu pentru s.a incadrat ~umIn e, cepd 
găs~sc cândva valorificare pătul renume al turi~mlll1d I de lucru a Augustei Jnstitu- ziua de astăzi. Rezervele cea~ Zlast, recunoscator". loe 
In mteres general. dela noi. ,~~8filQQQ~w~~ şi, 

E bine fireşte, să ne cu noa- O asociatie, eompHnie sn\1 I _ _. _ w _ 

~!:~r~~~s~~(:a~~~~:11;~~ă~~~ !~~~'~~ed:e~.f~:~ăil~~)~~~~n~ll.\O~l~ Oetllil ~I IDSlri. DO sfroltrtilS 
te,. CăCI omul lzol~t nu mtre- I specialitate, de cal'i {}('r ~Hclc. '1 le 
prmde de unul sIngur o că-. buna stare a unei t n'uplri în l' . , . 
hUol'ie costisitoare spre a ,~u- : tot timpul căli'ttorici, :::a1'e ne DespJ'ln~em. dtntr'un articol, pe (Oltenia cu Banatul); in c(!/,tictlll al. pe albastru. doi defl~·lli rit' 
n.oaşte ţinuturile atât de va -1 bue să decu.rgă cu o precizie i care dl :lb.el:~u Crudu. il scm~I,('ali'i q-Iea tăiat, I'n câmpul s!!peri'll', al- i capefele În jos şi a{rOlwţi 
nate şi fără pereche de bo~ cronometrică. I în. ,.Rom~ma, la paglll.\ .slraJf'l'u- bastru, o acuilă neagră, fllsotitel la' gCII). . '. 
gate dela noi. In anii trer.uti, l' tII" ~ IIUl, sub tItlul: "Legătma dllltJ'e de. dreapta de un soare de aur la sldn Peste fot, la centrul ~~!l:. 'II d 
pentru prima oară au sosit! !lI pl dezentt ~on r~lll SOCl1ea I viza şi insigne străjcreascif' -- 111'- ga de o lună contura/li de (/r9 Inl, 1 alt scut fmpi'irtit (Il 4 .:u d' logi 

.. " . I tăţl 01' e urISm, 1 are il 1 r, d . ' , 
p,e plă]lle noastre dela Efo- In i Oficiul N aţiona.l de Tu-l m toare eran un: . iar fn câmpul inferior de (/:/1', şa- : trdtele albe şi două new' r~lsl 
rle şi Carmen Sylva trenuri I ? ~ care stăvil~.;ta orice "M.~. Regele a spus ade~eorj că! ple turnuri. 'patru dea8ufll'o şi trei· zentând armele casei domn fXI~t, 
speci~le cu sezoni:-;;ti cehi şi 'I rl~ ~ v' .'~' 'r' ." Iă strdjerla esle o credintă si ~n (d'~nt \ dedesupt (i\rdealul); jos în coadă' Hohenzollern", ,'re 
polom. Dar atunci nu aveam prIleJ. de deţalmai~ fO.enCla Acest avânt esie redat prin uallll-

dece ne bucu~a, ~eoarece sta I a turlsmu~~1 nos.tl'u.. rul stilizat c~ s~ pr~ect,'~a::,ă fie ('ru-
rea deplorabllă 111 (arC au Duşmanll tUrISmUlUI t!'e~ ce. El poale mchlTJU! ŞI munca, ~ _ 
fost găzduiti Şi hrăniţi cu tO-1 buesc înlăturaţi, ia.r l)ull!ieul străduinţa, celei uulturdl este Q ,.0- 3~ .. ăjerj, iI",ia~ori SI 
tul neconform rondiţilmilor I să fie prevenit impol,riva mă săre ce CII multă tl'!l(ill şi chibzuinţă . ~ tel as 
de p80spect, a du s peste ho- tl"1 . tăţ' ~. fşi cdştigă hrana, AIăfllrill'f~a lII;e-! De aproape zece uni C.~ISf.:.!U g1':1 barare cu cercul'i/e compr:t ni, 
t t . t ~ . d t ~ f . I run e 01' ŞI nOI 01' socle . 1 ,,] t· It d f" i A I ă . d' l' ă d· l' ., Ull are o 1'lsa ŞI ne reap eL al- I . • .' S UI uu ur e cruce 'Ira ... li "uIlSa : p 1'1 e tmer'et pe ,dn!1 werse.e mentell; necesare un'!! rt)ll: 1 
mă a ospitalitătii llOastl'e. laI. con~ucătorllo~ lor, nJlOI~I- Icgdturd d~nt~e. munr:ă ,~i .crerliJlt~·II~sWutiuni de propag(ln,j~ (w;alil.ă, tiuitdti. alp 

Căci turismul in trecut a' mI, carI nu pot fI traşI la 1',18 Ţara este Infaţlşatt'î in insigna priit. ŞI anume tineretul ,lPwl!c român; de 
ajuns o "afacer~" rentabilă, ~ pundere, S~ema r~ri~ Scut albllstm, CII ac- i şi tineretui A. R. P. A.. • 
• 1II1~ ,crucrata ,de ~ur, f~col'Qn~tă ~'u I Ce~'ceti1şia de asem'!lIca. ~ăd!lse o Sportul pe apă esle CII~' ne, I 

al'lplle deschise ŞI cu I)loclll ŞI ghla- ,speclald atenţre constl'llcl!el şi C'lIlM tirea aviatică, un puterJ11C 

Tabăra de 'vară a Legiunef rele roşii, tin<ind in dreapta o spa-ICUI'SUriIOr de planoare, CIl ser'pill de educatie a energid şi, 
dă.. În stdnga un ,;ceplru de (!ur. de a familiariza tine/,pfl~1 cu PI'O- laş timp, de utilitale :,ent 

de Străjeri Arad pe alhasf/'u, doi deefini de aur, CII: blemele ::borului, In ultimii <I/1i, (of- Mai fniâi inotul I]a !rer 
. ~ . _ ~ având În cartierul 1-111, pc alb!lstru.! ganizarea cercurilor de comlruc· dus peste tot unde $e 11/1 r 

LegIunea de Stra]el'l Arad, 1 Tabara va incepe la 10 crt. o a('vilif cruciatd de (1111', Însoţită I tori de modele z/Jllr1/')m'c reduse liând seamă de faplul cd Plltil 

a liceului "Moise Nicoară", or ,Plecarea din Arad cu trenul la dreapta de un 'IO'lre, la stdl'ga, şi pilotaj de planoare, (Itai ~Il sra- ţări, face parte din inslfu~ podi 
ganizând anul acesta a tabă-\ de o lună (crai-nou) de f,'cel(/$ me- II mtl la Cenind <le lnd'ls:rle T-reauia- gatorle, Apoi toată seria· dr/ 
ră de vară pentru şefii de cuib de Bl'ad la orele 7 diminea-I tai (Ţara Româneasc-:l); fn C(lr!ie- i tic străjeresc al tinere/illlli A, R F. f-Îunilor cu vâs{e şi cu ,'el, 1101 

şi comandanţii de centurii ta. Participantii din judet se rbUI al 2-lea pe roşu'l trm cap de; A, din Câmpllla, au ./a
l 

ICZt';/'l/1' eia I vâslilul Ca exer:;l~ill 'II" cel! 
our negru, cu stea n re, coarne I urmitoare. bue să fie pus pe prUI1<1 (l) 

In hotarul comunei Zimbru,' pot urca in tren, -- n:.:ei rare şi însolil la dreapta de un soare, I Straja TiirU dă cea mai mare a- ţara noastră, unde Marea,: nsl 

la punctul numit "Poiana domiciliază in 10callU'ttile de la stdnga de o lun/l contil/'nuUf, i{la- . tentie tineretului dornic de auiotie, 1 şi infinite le resurse nil' 1;1' de « 

Iosaş, 18 km. de gara Gura- ., v le de aur (Moldova); tr. farfieml
l 
care tinde in cadrul stalllilli străje-1 tn rduri şi lacuri, rle~clJi,! 

honţ, la poalele muntelui I pe hma Arad-Brad, ,- in g-a- al 3-1ea, pe roşu un l·~u de aur fre-l rrsc, ~d se specialize:e În elresfll111i cel mai lntins de activrt'lti 
cdnd spre dreapta pe un [Iod, de prirlÎnd ::borul şi n<rlJigllţ'1111N l..e-!IUi de toate eategorlll'!, 

J\lama Codru lui. rHe respective. acel~ metal, peste /la/ari naturalI' l'Îatul şi va gli.~i desigur, În (:f.,la- . 

fiI' ........ , .&nil 
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