
Organ ~a-ri r nl are ~. o :In â nea s c ă 
Inscris sllb Nr. 13/1938 Trib. A.rad 

~""""""""""""""Ba ........ .a~.""""""""""""""""""""""""'''''''7F''''.!"i.I ••• ___ "~".U."'''''''.a .. __ ....... 
A BON AM E N T E: I APARE SUB CONDUCEREA h'! Redac/ll şi AdmInlstra/lI: 

Un8D. • ••••••• 150,-· UNUI COMITET I ./I.RAD/# Str_ P. RUSU Nr • .] 
~băDcl.indu8~iLtoate inst.parl ~ publ. JnUQ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.7.J.~~lş.o~a.r.a ••• s.t •. r •.• E._ •• ,~u.e.n~d.e~s.o.v.o~y~a~N.r •. ~6~~. 

"In Dumtlt mortilor noşfrii .. : inÎsterul Propagandei, 
Organizatie de lămurire a 
cp;nfoi publice'· In aceste clipe de răspân- rată de atentatul mişelesc al Guvernul nostru a apelat 

he in istoria lumii, singu- unor trădători de neam, ce la noi, toţi cetătenii, ca să 
ile, cuprinse in cuvânla' "MinÎsterfll Propagandei (a C/c- rul îndreptar decisiv care a au ucis pe primul sfetnic al ne strângem rândurile, în a

d-lui ministru Al. RadIan, tinu-l centual d-sa) llU trebue să fie o or- mai rămas, pentru fiecare ţării, Armand Călinescu. Uni teste vremuri tulburi, evo
cu prilejul venirii d-sale În frun 1 ganizatie biurocratică, menită sâ a- popor în parte, pare să fie a- tatea noastră a tuturor ro- când "numele morţilor no
departamentului Propagandei pUce toate legile, ci un element di- cele santuare în care dorm Ulânilor a rămas însă intac- ştrU, în numele generatiilor 
. oricând, o revenire şi o 1 namic chemat să lămurească opi- eroii şi mucenicii trecutului. tă. Ilai mult, pentru noi toţi obiditate care şi-au jertfit 

omagrală, nia publrcă asupra intenţiilor şi rea Aceste sanctuare par a fi ră- care ne iubim casa şi nea- viaţa pentru intemeierea Ro 
lizărilor guvernului". mas drept cumpână in echili mul, ea s'a cimentat mai pu- mâniei de azi ••• fn numele 

nu un om, ci insăş programul .. Lămurire" nu inseamnă, in fond brarea simţurilor Şi a neamu ternic, în faţa pericolului ca- ai:âtor nevoiaşi răbdători şi 
insăşi elica unui regim repara-, decât operatie de claraficare, PI'O- rilor învăluite în ură şi re ar putea să ne tulbure li- harn~ci cari şi-au pus nădej-

pus in slujba ridicării Neamu-I ces de sinceritate. Şi asta-i enorm! sânge. niştea. tlHe În ziua de mâine ..• în 
Despre modul in care trebue să Peste hotare, intr'o incle- Avem azi un guvern nou, lhlmele copiilor şi strănepo-

rolul covdrşitor al pre I fie Îl1t.~leas(1 această pr~ble~ă a i~ ştare demonică, patima for- prezida.t do d. Consta Arqc- liIor noştri faţă de care ne 
("Chemarea României la viata j punc~1I normelor de slncerl/aie III 1ei, a nimicirii şi a sângelui toianu. Guvern nou, - dar a~msă o grea răspundere". 

l
orf:/>;!a/cQ organelor de Propagan~ a reuşit să asedÎeze logica cârmuire continuă, care va 

,.," dă, d. ministru A. Radian n'a ui- rece, cumpănită Şi dreaptă. cGnriuc~ destinele neamului Ce român poate rămâne eu 
tat deasemenea, să amintească. In interiorul ţări! noastre, pe aceIflS drum f~l[at până a- !nimă împietrită în faţa sfin 

.. TrdJllC să Cl'r:i, s(1 crezi CII sin- unde milioanele de români ci, hotărît să apere ţara, să telor evocări ale oaselor eroi 
ccrirate in principiile nOHlui regim robotesc neîncetat pe plaiuri învingă toate greutăţile co- lor noştrU? 
(a spus d~sa), penlr'lI a-i merita pentru inflorirea şi întări- vârşitoare ce stau in cale, şi Glasul lor de mucenici ne 
cinstea de a-i difuza ideile. Trebue rea ţalU renascute- !';ii unde să ne-o ferească de nenoro-

t â i '1 'v â d porunceşte să fim uniţi, in-să-ţi legi, fără rezerve, fără reti, alte miI.oane de rom ni stau c rl e unui răzbOI, pastr n 
cente, soarla ta de victoria ideii ce de veghe, in poziţie de apă- o strictă neutralitate. Acea- tr'o singură simţire ŞI într'o 
sll~jeşti pentru a avea autoritatea rare, la fruntarii - totul s'a. sta, fnsă, cu ajutorul nostru manifestare uniformă - in 
moralii, care dă euvdnlultli şi fa- scurs, in luna aceasta de ră I al tuturor. jurul Regelui nostru drag şi 
ptri celei mai modeste strălucirea zboiu apusean, paşnic şi nea I Recenta proclamaţie a gu- în slujba Neamului. Este 
c['edin/ei' mut no~tru, într'o unire per- ; vernului către fară alcătuie-. 1 d 

. . i f t v f t' v i j 1 R t d t ni .I.z sInguru rum pe care sun-
Crcdill/tl in semnele Ilite/are ale I 8C a, ace s rala n ~ru e I Ş e un ocumen u c ,,~e ura . v • 

noastre: Pal,-ia şi Rl'gele, şi sincc- gelui. v : flode faţă d: neam, Şi c~n-I· !em obl!gab. să ~aŞ1m, din 
rifule in lrInlllrirea opiniei PllbU- Tre~Rtor, conştiinţa Intre-: ţ!ne. u~ pate_ie apel la urure rmperativul IstoriC. 

I ce, - iaM ce aduce ministerul Pro guiui popor a fost cutremu- deplina. v. d. 
. I 

I 
pagandei. 

ALEXANDRTT ' , Sunt daruri nepretuite, care-
P d RADIAN MlfilstruI 1

1 
datorită condllcăiorulul depllrta-

I'I1J)a~8n ei Natiol1sle .' ~ ~ .. , 
• 1 mCl1t1l11ll Şi da/orrla slUJitorI/oI' con 

. " se datoreşte in mare pal' ,tieiului, păzitori de totdeauna al 
II~lllorilor condeiului", a spus lle:aumilii de Ufrifl(i româneşti _ 
~'mslrtl Radian), - d-sa a indl ; vor contribui. (n cea mai largă mă 
In ace/aş timp, drumul pe care I sură, la opera de consolidare a 

"il urma minisierul Propagandei. Renaşterii Nationale, 

Un apel care trebue inteles 
Cu căldură, cu simplicita~ i 'va lupta din răsputeri pen- sat de d. C. Argetoianu pre

te, cu inţelegere şi mai ales I tru indreptare, şi pentru im şedintele consiliului de mini 
cu multă inţel(>pciune d, pre bunătăţire, ştl'i, tării şi intregei sunări 
şedinte al consiliului de mi-I Insii unitatea in simtire româneşti. 
niştri C. Argetoianu a vorbit i de care este astăzi atâta ne- Şi acest apel cald, cinstit. 

Mar'mUre'Ulu"1 eSle legatI de nordul ţării. 1 voie, nu va putea da rezul-lşi sincer, trebue inteles. 
U y a Şi a cuvântat, primul mini tate, nu va putea constitui ~ 

IUlui printr'o importanfa c!IIle de . ,. st1'U, pe limba tuturora, pe 1 fundamentul unei noui stări ~ 
. u comuRica re întelesul mulţimii şi în a-I' de lucruri, decât dacă fieca- Audienta d-JuJ dr 

, ',mpurilc cxccplionale In care j fosl subliniată de d. ministru Mi- cord cu năzuinţele şi cu spe re cetăţean al tării, fiecare H e drl c-fj 
ll1, vremurile de permanent pe- haii Ghelmegeanu, in cuvântarea ranţele ei. component al acestei colecti-

eare caractcrie('ază această e. inaugurală. Prin undele nevăzute şi vităţi româneşti, îşi va face De/egatul permanent al Comisiu-. 
',rer din parlea popoarelor Lipsite până acum de () legătură prin scris, au fost aduse la datoria cu conştiintă, cu en- nii Germalle din Româ1lia, d-l se
Ilml: de menirea lor şi cu 1'0- normal1l. şi menite să intensifice cunoştinţa poporului intreg, tuziasm şi cu abnegatie. nator dr. Ham Hed,ich, a fost pri 
10; III lume, eforluri mari, sch~m~uri,le economice, ,~ele dou1l. g~n~urile guv.er~ului ~aje- Pentru liniştea tării, ~en-! nd in audienţă Marţi de d-l prim 

. ŞI energie sporită, pusa în slu regIunI dm nordul ţăru, datorită ~tatl1 Sale ŞI ImperatIvele tru bunul mers al lucrurIlor . t C t t' A t' 
l permanfil t 1 't . , .. 1 '1 i " t.· h t mn!s I'll ons an In rge o:ana. 

, ,1 (' or lJl erese nalio· noucl hnll de cale ferată, vor PU-I· momentu UI actua. J ŞI pen 1 U aSIgurarea o are-'. . 
P.omâni' • tea să se încadreze în ritmul de "Trecem prin vremuri de 1101' !10astre, B;p.elul preşedin~ f ])-1 .lJedrlch a uvut o oc~z.lune 

a gratIe conducătorilor ci, progres care caracterizează .astăzi /. incercare, vremuri il1 care! telUl d~ conSIlIu trebue inte de a mforma pe d-l prIm mInistru 
i ,perfectei intelegeri a nouei Într'eaga muncă naţionala. un popor nu se poate SOCOtljl€'S, m~l ~les trebue urmat. I desjJl'c chestiunile in legăturd cu 

,lucrează cu incredere şi Insemnătatea noului drum de fier stăpân pe destinele lui decât Romama, merge pe un situaţia germanilor din Romdnia. 
IHlltn\lal sporit, pentru implini. nu se mărgineşte numai la econo- în măsura unttă~i sale de drum cunoscut de intreaga i D 1 . .. t A t' 
tuturor . '1 J" I " • t ţ' 1 ~ - prIm mlnls ru rge o/Qnu a 

neajunSUrI or şi pentru: mic, ci se resfrânge la organizarea simţăminte şi de manifesta- 10pIme merna 1O.na a, merge . " 
runctionare a unei vieţi de apărării noastre nationale, atât de re", a spus d. prim minstru pe aceast~ cale .hber aleasă, ,asl?urat pe reprezentantul Comuni 

. pus~ tn slujba civilizaţiei şi a necesară in aceste vremi şi la intcn ,Argetoianu. subliniind şi cu ~eIl}-Illtate ŞI cu hotărire tăţll Germane de hotărfrea sa fer-
t' sificarea unui cât mai mare jnte~· greutăţile timpului şi nevoia. neclmtItă, I mă de a contimw opera plină de 

. p1m
p 

ce tn alte p1i~ti ale IU-, res turistic. i unei unităţii naţionale. I România1 doreşte să rămâ I sperante fncepultl de repoiatul 
di:p~:;ele s~ răz.b~lC.SC. tntr~ In~lIgllral'e~ liniet ferate Salva.! Stl'Â.n~i unităti în jurul Co nă neutră ş.i va rămâne neu- I prim ministru Armand Călinescu 

, P ,ndu-şl stăpamn ŞI doml 1 TeiclU, constltue pentru intreaga 11'Oanei şi a steagului româ-: tră in conflIctul. actual. . i Î f t t ,., 
, aCI in sud est lE' ă' "b ,.. . 'A • n avoarea u uror mlllorrlăţl/or ei 

'. . '," - ,\1 .uropel ţar, ŞI pentru opm.la. pu lte1l. mtel" nesc, vom putea birui vitre- I • ~omaIlla însă va face sacri;, , 
~ 1 ŞI îngllJorate de soarta I natlOnală, caractenstlce preocupă-. gia veacului vom putea fa- fI CIi pentru întărirea apără- mc din Ţară. 

lUcrează cu ~por, la o operă· rilor noastre. i ce fată tmpr~J'l1rărilor !';. vom rii sale naţionale va conti~ I In unele chestiuni ridicate de d-I 
{e progres ŞI de f t' R'" f d I , ... 1 .' .. .. 1. v, ' • per ec Illlle, omanra Jn a ară e preocupă-: putea să ne apărăm cu e1'o- nua openle de folos ob~tesc Hedr!ch, d-I prim mrnlstru a lrlUi 
'1,(:ullazl a fost inaugurată o riIe războinice ale lumii, neutră,! l' "'m hotarul . si va căuta să usul'eze s"arCl'-mIe fCl'atli ca 1 a t d ă â ă d" I ~. .. . ~.. imediat măsuri, exprimându-şi lof-

, ,< ,re eag .ara ar st p 11 pe estmul el, munce- Intelegător al tuturor ne- mie şi îndatoririle cetătfme-. odată dorinta de a lua contact cât 
al N- III cu. tlnutu] grăDlce· şte cu elan la ridicarea tării, la bll- I voilor tmnins si animat de şti. 

, asăudulul ! ' . l " 'P'" mai l'I'jJl'de pentru continuarea tra-
ImpOrt : , na el organrzare Şi a o cat mal per, dorinta de a. alina durerile si Nu am făcut altceva, de-

,anta nOuel IllCr~rI pentru ifectă apărare a fruntariilor ei 1)('! de a vindeca rănile unui tre- ('ilt 8'1 enumăl'"lm !';l' s'~ s'Ib- laave/ol', cu preşedintele Comuni-
gcnel'ală fi ţY'" 1" I '1' I e< < < < ',~ a ~, 

l'id' '< < am ŞI pen· ,ecl sta)1 Ite. cut care trebue să fie şi să' liniem pasaO'iile cele ma' im Miii Germane din RomcÎnia, d-l 
ICatea acestor provincii a v 'A k eo ·,_1 , raman}l t r e cut, guvernul portante ale apelului adre- Fl'itz Fabl'ittus, 



2 
Duminecă, 8 Octomvrie 1: mÎl 

Inlormaţiuni I Câ:::!~~'!~ cfli- Lupta 
contra diuasti~ 
anofelilor . J 

Domnul Constantin Arge- E, S. D-I PalrÎek de Heutersward i llilor, ca să te la ... '-'c în pace. 
toianu, Preşedintele Consiliu' ~l!;:;:'truJ Suediei. I ZOHOASTRU Dinastia anofelilor nu este o ne- 1 O dovadă că această famil~. 
lui de Miniştri, a primit ur- ,E. S. D-I Savakiroff, Ministrul I • i cunosculă în analele omenirii. Pll- ţânţari, cu un nume egiptean. 
mătoarea telegramă: I J'I::~a~';el, ,. . . ,1 Devotati-vă fără să aş/ep/ali l'ăs- jferea ei se vede din faptul că în' unul din cei mai mari dUŞU1l:, tJ11 

I 
l'~. S. D-I "Ilhdm FabrrtlUs, ml- i r Iă altfel de devotament nu exi-, lumea Întreagă se OI'ganizează coa II omenirii, este dată de exemplu Salt 

Excelentă! . 11"î.-I'rlll G."rnlanl'e'l. !I Pi'n. ' . i f' , , ' ,i liPi şi socletaţi pentru a lupta con " mător: n lecare an se ro" • 

I 
S Il, 

C0f!1iteţul Sindica~ul~i Co-, . E. S. D-l E.riq,ue J. Amaya, Mi- SECRETiI.N ,tra ei. Nu se Începe o luptă gene-' 800 milioane de cazuri de paie: !F-
merClantllol' Depozitarl de Illlst:'ul Argentrnel.. { i rală contra unui inamic imaginar.! Din fericire Societatea Naţie: ea 
Lemne de foc din Bucureşti, I E, S. D-l L. van lIoorn, Ministrul 11 · ! Această dinastie, cal'e are un nu-' încurajează lupta generală If, a-n 
are onoare a vă aduce la cu- i Olandei. Să mori nu-i lucru mare; I me egiptean, nu a ieşit - evident' acestei teribile familii de li' i S 

noştintă c[~ în şedinţa ~3;. dir; \ ~', S, D-l Frankli~ ~Iott. Gunther, 1 să ştii a trăi e greu, '! i- din imaginaţia unui Edgar \Val- 'arătând arma care permite 1U 

2 OctomVrle crt. a hotarIt sa ~hmstrul Statelor [mte,' POPULARĂ : lace, sau ullui alt romancier. Ea; distruge puterea dinastiei ar" 

s~bscrie ~um~ de lei 50.000 I ~'. S. D-I Q. de, ?liveira Baslos, *.~, : există intr'adevăr şi perderile pe lor. Comisiunea Paludismului: 
(cmci zeCi mll) pentru fon-, :\!I!llstrul PortugalIeI. ~lai bine caractere r 'Ii' care această familie produce în fie cletăţii Naţiunilor recomandi Im 
dul de înzestrare al Armatei: E. S D-1 Mdlsen Rois, Ministrul f~I.~ 'ral'C an comertului, industriei şi preventiv în timpul sczolluit pI 

, il l' cultudi, dedU cultură .ll d. I "t • D' '1 I ~ .\. y care intotdeauna ca ŞI azi l';H1U Ul, caractere, i Unlel lfI regl - surit enorme. III gun or, o (oza ZI mea de 40, 'M' 

ştă de veghe la fruntariile ţă E. S, D-I Pellegrino Ghigi, Mi- RK\IBRANT : alt punct de wdCl'e, ca are pe con- grame de chinină, iar in t:;:t 
rii şi în semn de devotament nistrul Italiei. : ştiinţă, allual, tl'ei milioalle şi ju-. boală - o doză de 1 gram pc 

neclintit faţă de comandan- E, S. DI Cari F. Sandberg, Mi- * :mătatc de oameni morti. 1 gram 30 de chinină pe zi tmc 
tul ei suprem, iubitul nostru: Ilistrul NOI'\'egiei. Dă .as.cultare intelepciunii, i E tcribil! Sub ce formri lucrează: de 5-7 ZIle, In raportul său':/d 
Suveran Majestatea Sa He- I E. S, D-I C, C, de Ouro Proto, Mi nu mamei tale, . aceasta dlBastie a anofelilor? -: cat în 1\);38, Comisiunea PaL oril 

gele Cal:ol II. Primiti vă J'U- . nistrul Braziliei. ,SHAKESPEARE • ne cele mai multe ori ea lucrează 'lui imistă, in pagina 129, a· ind! 
, l ' 

găm, asigurarea deosebitei I E. S. D-I Vicom!e Duparc, Mini- • pe neYăzute, Şi care este fUl1amen-: faptului că: caracterul inolen, l! 
noastre consideratiuni şi re-: sIrul Belgiei. Sfaturile dale cu asprime n'(m: lui puterii sale secrete? - Un ve-: rhintnci permite adminislrart't I 

spect. . E. S. Don Pedro de Prat y Sou- n;cio Înrtlllrrre.: sunt ca ciocanele I1ln care nu poate fi văzut cu: cestui produs şi de către ,: ani 
Comitetul Sindicatului Co- I Iza, Ministrul Spaniei. cure sun! respinse de nicovald \ ochiuL i subalterni, fără supravegherr: . pl 

merciantilor Depozitari de: E. S. D-l Miletz, Ministrul Siova- l HEL VETIUS CU toate că secretul ei a fost! dlcală constantă, Această su; ula 
Lemne de foc din Bucureşti. ciei. descoperit în ultimul secol de ell- I ghere este doar necesară f rl 
Persoană juridică str. 11 Iu- D-1. Mohalued Amin Fouad Bey, i. glt'lul Hoss, nu sa ajuns incă a înoi . d 1 ~ t t' " .1 ( 

. N 31 P . R ]., 'f' lE' l' " nadi VOI t i să v ~ 'ţ' r â fi' . " ' pl o use e Sin e lce , , 11le, o. . reşedinte omu nsarclllat cu "acerl a . glptu Ul.. ,'.. ,a SUI I n vru Ylnge puterea el. Dl!13stla anofeli-I ., It' 
Jus Teodoru, Secretar Gene- I 1)-1 Migud Angel Rivcl'a, Insărci- I,~carll onoareI, llU ud oprili la mi- lor nu se retrage niciodată. Nu exi, Astfel se rcuşe~te a Illmla' ial 

raI Sterică M. Toşu. : n:lt CII afarc~i al ChiU, : lloc. ; , • : !iIă ?enll'u ea gra~ile politice. Ni-I be.le ~rodus.e de l~secla ~alu,_ că 
• I D-l Koukohev Insărcinat cu Ara- I MOl''; T BLli E 'l1lel1l .n~l poate obţ~n~ crutare d~l~ I hu, elUl.' ştie daca ~men.l~ea ,Iar~ 

. . . . ('(Ti al t: R S S. I~ ea: mCI bogatul niCI săI'acul, mCI l' tea lupta contra dll1astlel~: ((Il 
D. Grlgore Gafcncu. Mlnlstrul A-te. I .~ I ., " ~ , d 

, '1 SI~' , 't· ! D-I Il itolH'n Ins~rcinat cu Aface- ett' ţI UCI atoru, nICI ţăranul, mCI barba- lor fără medlcamenlul minut, e 

d~cerţ/~ orM tr.al3neO al primI lin ~ll~- iri al Finlanda . < " l' tnl, nici femeia, fie creştin, mohu- . J'e este chinl'na (172) III 
Icn a J ar 1 c oml.1rle a" 1- l' . . . I ' , ,'. . " '" "d"ţ" medan sau adl'pt al brahmal1lsmu al 

ntster pe SIr Reglnald floare /111-1 D-I Taro Terasakl Insărcinat cu Şi raspan 1 1 1 ' I b d' l' CA d • . • \f' 1 J . Ul sau a li lsmu tiI. .an un 1 C 't· t d UJl( 
. nistrul Marei Britanii, şi pe Dr, 11 acerl a apoma, F b . f t d' r '1' f' rOI ofta pen ru on al' 

. .... I ront 1 d V t me111 I'n m ('ela m ami ta ano el' 
Wilhelm Fabrllws, MInistrul Ger- I ~-l Tress~ra Insărcinat cu Ma- U e es Iiilor înt!'aplă un om, el fi dă paJu- 1 MOSKOVITZ, ArI!. uriI! 
maniei. icen al MeXIC. ~ d!sllIul. « Bre pretul"i d~ concur" rs 

IrI 

Pantra unilorme scolare sursa cea mai efiină Muzsay, Arad ,15-il-'lS de Tol 1~'~! 
teotru II. U iri, 

Ind, 

Comunicat (urs del!i~~:ditali l- nă Intrep;::i:~;~uI~o:r:~aIă a Guvernul energiei st al omen :;, 
ge~~j::~ma ;:~:~i~~a C;;:ş\:~~ie A;; CU incepere dela 2 Octom- . Cabinetul Directorului Venirea dlui Constantin Ar ţii de omenie Şi de bun d~( 
şefii de misiuni acreditati in Ro- vrie se vor relua lecţiile gra .Il V 1 Z getoianu în fruntea guvernu care au călăuzit Neamr 
mânia. TOţi ambasadorii, trimişi tuite de limbă italiană, sub Ant!alare de pon1olorl lui Renaşterii Naţionale, ca stru în decursul veacur 
extraordinari şi Insărcinati de Afa auspiciile "Institutului de , , şi apelul adresat de d-sa ţă- Şi mai departe: 
ceri au ţinut să vie la Preşidenţie Cultură Italiană" din Bucu- Dll'ecţlUnea ~ntreprinderei rii, au produs o excelentă im "Facem un călduros n~ 
pentru a prezenta felicitările lor reşti, sub conducerea d-lui Co~unale cauta spre o an- presie in străinătate. la patriotismul tinerilor obi 
primului ministru al ţării şi a fi Virgilio Pellegrini. - Inscrie \ gaJare, pe 2-3 săp~ă~âni, Toată lumea a putut as cui meniţi printr'o mistică Iii 
primiţi intr'o primă audienţă. Ast- rile se primesc în sala de I penh:u o muncă speclal~, u,n ta în cuvintele preşedintelui lătoare, lipsită de temt,j ~i 
fd, d. Constantin Argetoianu a pri- scrimă din Palatul Cultural i nu~ar.-d.~ zece I?antofan, ClZ I Consiliului de ministri o vo-' raI. Şi de scopuri mărtu a 
mit succesiv in cabinetul d-sale pe: dela orele 15-20. _ 'ma~l, carI se pricep la;t COI~- ce, care este, in ac~laş timp, 'şi le vom deschide pori' fal 

E, S. Mgr. Andrea Cassulo, Nun-~~ ••• iec~~on;?-rea de ~ocancl. Dor~-! a întelepciunii, a calmului şi ! care le-au închis în . al 
ţiu Apostolic şi Decanul Corpului D I V E R S E orn . sa ~e prezInte la numl- ~ a omeniei. . i lor, dacă în sufletul: ro 
DiplomatIC. D ta Dlrecţmne, la fosta. Fabri- I "'f~ d f' ," d I ruia mai licăreste lnf;~ . sir 

-1 gen, G, Arge:,anu, preşedin- că de Gaz, in orice zi de lu-! "n ana e leI, e c~are a '::,' \ 
E, S, DI. Conte Roger Rakzinski, tele Consiliului de Miniştri Il pri- cru, între orele 10-12. ; dat totdeauna dovada (1-1, drago~te de casa ŞI d:, nCdl1 

Ambasadorul Poloniei. I care il poate adllce p, mit următoarea telegramă: Constantin Arg'etoianu, este, ;" '" la 
E, S, Dl. Yovan Doutchitch, Am- Plângând moartea fostului prim Jucati (u Incredere la prezentă încă odată la cârma pocamţeI . . 

basadorul Jugoslaviei. ministru Armand Călinescu şi In- L I ţării. Nu mai puţin prezent:, (:,<U'C l'OmflIl, cu ade~ /le~ 
E. S. D-l Constantin Collss, Am- tiorând cu toată indignarea crimei oleria de Stat I este, însă, spiritul larg cu-' mbire de PatrIe ar ~u:. rol 

basadorul Greciei. odioasă care a pus caplit unei vieţi COr.ECT\JRA OfICIAr.A prinzător al unei omenii si mâne surd unor atan .. P 
E. S. D-l Ad;ien Thierry, Amba- atât de scumpe Patriei noastrE', _ i al unei inalte Inţelegeri r~- nuri? ;(U 

sadorul F~anţel, . ,. _ ,Sindieatul Ziavri~t.ilor ?i.n Bucur~ Sediul ~entral CLUJ: Regi- I mâneşti. I Care dintre noi ~r pt:' ro~: 
Ed' S'l DT 1 ~U?hl Tannoer, Amba ştI vă roagă sa binevOI ti a primI na MarIa No. 46. AR~D. II Iată cadentele grave de so Idea indărăt, refuzandt:' 

sa oru urCleI ,. . "l • , t , : ..' aSigurarea celUI mal csld devot!.- I OI • . 11emn avertisment ale ener-" ma şi intreaga, pu rl 
,E. S. D-l Erlk ~, M. Blerlng, MI ment al presei române, hotărHă să • 11r1U, Str. Brăhanu 3. g" A b' t 'fiII" _ I muncă unui Stat al 

mstrul Danemarcei. . . _\ leI, Im lna e cu su u, Inl I ' " • 

E S D 1 R 'e d W k M" lucreze cu toale putenle el la de- ~~Y"""'iQf~ ştitor şi uman al unui Înalt: guvern energIC ŞI ome, I 
. " .-, en e ee, llllS- 1 să-vârşirell operei pe care marele II .. patriotism' ' i face decât să lupte [ 1 ,1 

,tn~, ~~v~~rLâSZI6 de Bardossy Mi-I d,efunc~ a tncep~s: cu atât de inalt! luau hartii de valoare? li "Sunte~ hotărîţi (a spus: sl~va Neamului şi a T rth:: 
nistrul Un ariei '1 ~l luml.nat pat~ot,lsm, Să nu neglijaţi controlul lor la I preşedintele Consiliului de lUI? 

E 
S s,g R " ld H M' ,_. Preşedmtele Sindicatului Ziariştilor I zI. AsUel veţi fi ţinuţi la cu~ent '. ministri) să înlăturăm şi ul- I Nu, nu incape nici o 

. , II' egll1a oare, mI v I CU eventualele câştiguri ŞI cu 1, ," , v .' l' . 1 1 1 ' r: 
strul Angliei. Senator ,Alex. Sandulescu 1 preţul lor de burSQ. Vă adre- I tlmlle boabe de neghma adu- : la ă. a ~ ap.~ u ~ ~~H 

Q4iK}Q~W~ i saţi nouăcu incredere. Anexaţl li se de vânturi pe ogorul ro- i toticetaţenll ţarll B I mărci pentru răspuns. mfmesc şi să readucem pe spuns: 
clneT~!~~!,~ilUM" ASupra DIs.!... şTEFAn mAR K U S cei rătăciţi la vechile tradi- "Prezent!" re 

' •• a lucrărilor Dvs. şi a preocupă- ARAD Bul. Reg Ferdinand 38 eeeeee mei 
AZI, un singur film 

dar bun 

"R E 6 I n ft 
CARnnUAlULUI 

ea 
SONJ4 n(Nlt 

şi 

DI(U4RD OR[fNf 

Rep. 5, 7 15 1)\ 0':\0 
La ora 3 matineu cu preţuri 

redus~ 

rilor Dvs. se publică adesea ro ce-~QQQQ li 
le 120.000 ziare şi reviste din lumea ~Ja R E CE!" or 1 
intreagă articole şi notite care vii lldmlnlstraU,e are 
sunt absolut necesare. Dacă doriti - . , I MaC U L 1 Presa streină şi cuvânta

n
' . Irul 

să aveti ac~le articole şi notite AV 1 Z Silistra, A, N. Hâciu: DesF fi 
preţioase, ca ~i personalităţile şi in , .lJllimul num~r al ~aloroasei re~ I ci" şi Ăromâni. Florca F '(dIn 

stitutiile din străinătate şi din ca- Rugăm pe ono abonaţi! noş vls~e de lupta naţIOnal-culturala Cl1suiul din Vale, O coloni~ . penJ 
pitala ţArii noastre,. adresati-vă şi tri, cât şi d-nii comercianţi 1"Tlmocul", de sub cO'ndueerea d-Iui mâni timocenî in CadrilaW 
0"5. agenţiei carl fac reclame in ziarul I Florea Florescu, are următorul cu- p g' li rt ă' Folclor Q o 

"SERVICIUL GAZETELOR" nostru, ca dela 101 lei in sus, I prins bogat: articol de fond _ scris '. a lIn I e~a.r I,Şl ii' .. '.~~( 
Directori' Aurel M AII'cu "1' Em ~ • ă - i . Imcl ', IIsemnarl ,ecenZ,' .. 1 , , ., ,sa ~u prlmeasc ,BIC -o Chl-, tn 1876 - de M. Eminescu: Româ- , .,.' . ; " 

Samoilă, Bucureşti 1., str. Sf, Con~tan tanţa pentru achitare dacă '. ' " I Hedacţlel ŞI Ohclale. ,CII 

tl'n 24 tel "161'" x dX • J nu dm dreapta DunărJl. Gh. 1 Bră 1 ' . ~ , al· 

plăcere orice llimurire suplimenta- timbra. Hscal de 3 lei şi UD tlanu: Dobrogea de miazăZI de Bul t' III dll 
li: • i f .. reş 1 , II " 

, . .,.. '-', care v.. .. cu n'are pe verso aplicat un . , .' I Redacţia: Str. Lat1!l~' ,~ 

1' .. '1 V ace - la cerere - ,i ,ro timbru de aviatie de 2 lei. gal'll Anton Golopenţia: Func,iu- Administraţia: Str. Oc!l' ŞI! 
~~~ ba gratuitel ADMINISTRAŢIA Inea Dobrogei de Sud. A, Andrei: Irăscu 84, Bucureşti IV, unii 

nO$! 

Stare pentru 
militare 

h'line bărbăteşti, uniforme şcolare şi 

cu p r e ţ f o a r t e e f tin le vând la Postavaria FAUR JI. R il D, 21' ne: 

Rea- MarlO It In 
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. Discursul domnului 
• AI. Radian DlinistruJ 

p.-opagandei 

Sfintirea nouilor instalatii dela 
Uzina de apă din Arad 

n, 
la: tmat prin increderea Majestd-: pentru a merita cinstea de a-i difu i La solemnUa.e il par;i(;~pat ci Excelen"'a Sa d. dr. 
k Salt la conducerea ace.stui n,e-:.:::a idrile, Trebue sd-ţi legi fdrd re- ! ~,. . 

tnl sunt dato~ să,-ml exprim i ::erve, fărd reticente soarta ta de: !Iexilodru Mdr'fa" re~idenful regal al ~inu~ljlui 1 imi, 
1,' ga mea gratlludlne pentru i victoria ideii ce slujeşti pentru a Q- , ' "' ",' . 

M 
'{'itatea Sa a birze- 1, I 'f t ă ' Prin stradurnta neoboslic'1 ŞI jlr!- ner Trlpa, pentru eminentul con au D. ing, Tripa a Idcut un scurt 

1[" ta ce aJ I ma au ori a ea moral care dd cu t t fă d 1 .. ' . ' , ' . ".' 'f e _ cinste pe care oa, Ati' . f t' l' , d' ceperea IICcon es a a - UI Iflgl!H~r I cător ŞI reallzarorul perfectlUnllor istoric al uzinei "/ a ardtat lOd!f: 
tJ, a-mi (lC ,vun u UI ŞI op el ce el mal mo e- I M'h ./ T' d' ti' , . , , ., 
Il, 1 s'o /US • • ,J S e s ru uClrea cre Intel. : pă . . . A' .' " 

. 'ti!i
e
' prin devo'oment! t t.v/· d" ' I al rIpa, Irec oru UZinei de I technlce ale UZinei de apd fazele prin care s'a a/'uns pdni [a 

, d [ serviciul Tronului şi I ' ., ' a, a mun:cIPIUllll rad, s au rea Insuşi d. rezident regal al tl1ZU- rezu/latele eminente de astdzi. Din 
, ,,!te n I C~ tn ~ooptca. InV!errt să luăm: llzat la aceasta uzind lucrări fecbl1i lului, dr. Alex. Marta, a tinut să darea de searnd a d-[ui ing. M, Tr:-
n. , ~ I ",' li lumlnd din [umlna Intelepciunii, şi ce dupd u/limile cerinte moderne I onoreze solemnitatea ~fintirii /le pa, - un model de condl1c"'rnr ~i 
i credmta ca flJurClnartQ 1"C1rJ te d t d l' t . . . ! , .' u y a' (mi va fi uşuratd rn primul i ({ • OS ,a • (' ~r,' a ma~e ~I nos .ru ! Lu~rdrtl~ de mOder,mzare erau, de, care a 011C1at-O păr. Codreanu, [lro un nepretuit element in serviciile 
. 's rijinul pe care preSQ Rege. ŞI ll1fră/lţl tn aceUtşl credm-; o ImperIOasă necesItate: de plldd topopul AradulUi. tntreprinderilor municipale - s'au 

It ,prtn
d 

P
I
, dat In toale lmpre- Iă s'o purtdm ca izvor de lumind' aparatul de plliverizare l'rin care i Erau prezenti apoi dnii gen. Grigu-' desprins lucruri de o ese~ti'll(1 va-

l! ntase a . , 't bt' .., ! . t,~ ':! marilor imperative natio- ("(lre să rlslpeascd besna ideii şi I se ?oa e o Inl! ("ea mal polabl,d ) ~e Geor~escu, col. D, Stlng,he, prer.; loar,e, care laudd cu prisosinţd ca-
fntunerecul urei şi patimei ca tn apa de b~[lt. . 'v I Judetu~UI, gen. A. Ylad, prtma~, dr. 'pacli.atea de muncă şi pricepere a 

',1 marea Romdniei la viata 1lQ.- t ăI . d .,. d . bA I Solemnltatea a fost cl1Zstlta cu, R. Be]an, prIm all/tor de primar, numItului director Uzinele de I1PI'1 
S r ucrre e zon Su ve em rz u"!- '. '." .' . 

1', li! se datoreşte in mare parte ' . .' , . : prezenta tuturor personalltăt llor de i Dimancescu, subdlrecfor la ţinut, au fost infiinţate de o societa'p. t'n-
, ori/or condeilllui; _ lupta pen da, RomânI€! Mar~ .pe ~eşnlcle 'n-, seamd din Arad: constituind, tri :'1 maior. Porumbita, dela comendlli- ,glezcască, care lnsd n'a fost r.UilU-

I, indepeI'den/ă a trecut fn pan- tărltd In fala luI el Istortce. aceasta un elogIU adus d-Iw rngr- rea pIeţii, etc. I bjJd sd dea randamentul cuvenit fi' 

~n' 1 glQrli/or Iwtioale aM/ea nu ~~~~8 •• ~ ••• eoeoM.R8 i cestor' tntreprindl'ri, pdnd re In 
\1t it m(lri ga:elari. In epoca le anul 1931, când s'a pus uzinfl ~'lb 

:: . ;;,;:":'~,,;':";:;,,~~';"d"i::~ ReDti la ri Şi P IOD ori de fU 10 r ~:;~:~;:;';;~<:;;, a;~d-~~u:"'.;:'~ 
~' uilli naţional lnlretrnând tII .... tmbunătătirile cheltuind aproape 
: rrstrişlilor vremii focul sa- O recenta expunere a d-lu' general Al .. Vlad, prJDJurul 10 milioane lei fn răstimpIII de tn 
f .1 dragostd de neam, In vrc- munIcIpIuluI Arad 8 ani de zile, cdt au tinut lrlcr.l;·lle 

'le de azi _ dc răscruce rn is- de modernizare. 
l' iumti _ am hoftldta convin- Implinindu-se un an de I !iza cu orice alte instituţii lipseşte cu desăvârşi re pa'H~,- i ImbunăIătiri/e aduse acestei IIzi-

IK' că diriguitorii opiniei publice., z~~e dcl~ .p~elu~rea conduc~- similare din întreaga tară. , juI. . i ni culmineazd prin aparatul de JlIIT 
1, ara noastrd vor fi purtătorii i fU mUl1lClpmlUl :,-:rad de r,a~, P: prim,a~ a arătat că lUCJ'.i-! Aradul va CI .tnzestrat ('U; verizare, care dă cea mai potabil T 
l:. clii rari să lumint!Ze drumul t,:,e. act'!alul conSIlIu al mum ; rlrl1e edlhtare executate in un restaurant ŞI o cafenea i apă de consumul, ceeace In ~n'(",,' 

de Majestatea Sa Regele Ca- cII;>mlul ~rad, care a, fost nu- : cursul unui an se ridică la: româneasc~, tn fost1!,l local nu s'a putut realiza. 
Il-lea, mIt p~ tlymp~ de 6 am, va avut; valoare de 26 milioane lei - : al cafer:elel ,,~allace '. I Dupd d. general Al. Vla1. (~arp. a 

a ~i-a manifestat Intr'un con- loc, saptamana treCl~ta, a~u-. şi, cu toate acestea, bugetul; D. prImar ~l-a incheIat CX-I multumit Excelentei Sale cd a par 
unanim adeziull/'a fatd de nare~. t';ltur?r funcţlOnB;rIloJ': primăriei a Inscris un cxce- i puner~a apeland la concul'~! licipat la solemnitate, a luat cu
olezdminte. Oglindd fidelă a' ~unIcl~mlUl, sub prezlden- I dent de circa 19 milioane lei. I sul ŞI. .inţelegerea tu~ul'or, vântul Excelenta Sa d. dr .• 4Iex:m
rilor şi simtămintelor publice: tia d-Iul ge~eral Al. Vlaei. I Cea mai mare parte a su-I sp!'e rIdICarea A::adulul. ro-I dru Marta, re:!idenlul regal al ti-

r' rsle chemată sd. tntdreascd Cu acest prilej, a vorbit el. ! melor angajate - a accen- I ~anes~ care m:rItă o sItua- i nuiului. D-sa aduce vii mlllt~lmiri 
tele, sd stimuleze entuzias- primar, făcând o amplă ex-. tuat d, general Al. Vlad - I tl(~ mal strălUCItă, in confol'- pentru frumoasa rntdmpinare re i 

~ ,să promoveu a~ţiuni/e bune, punere a ~nf(~ptuiri1or ~n cu]'. I a~ f~sţ destinate. şcoli~or :-;1~ II' n:itate cu trecutul lui ist.orie I s'a fdc~t, apoi laudd mdreaţa "pe
d' ulsteascd abaterl/e de la In- sul anulm !';l a planUrIlor __ bIserICIlor. FunctIOnarIlor II ŞI cu rostul pe care il repre- ră reallzald de elementele romd

'ri. : c~ ltrmt>ază" a fi realizate in; se vor acorda noui loturi de I zintă aci la granita de Vest. neşti, aci la Arad, de oraş <le care 

'ndeplinire~ a~stei no.bile mi viitor. I casă. Terem!l Costului ~.eatru I~ este leg~t sufleteşte foarte IIwl'. 
le cere slncerltale ~I bund D-sa a Inceput prin a face. de vară va ~1 cedat şcolll 1101'- D-sa aSigură pe 10 ti subaltemii d-
/ă, Rtsp~ctuo~i fatd de. liber- O paralelă între trecut şi pre-

I 
male de băI~t~ din Arad. Dea :sas ~~Ie dev toa~d solicitudinea şi spri-

d~ g~nd[re, dar hoti1r~tl sd a- . zent, fflră a jigni pe foştii, seme~e.a, mImste~ul a apro- Tlnul sau ŞI se declarl1 a fi mai 
Idela de stat [mpotrrva aten, conducători ai municipiului i bat rIdIcarea unUl nou tca.t- DE INCHIRIAT mult decdt mdndru, c<ind eO:J.ţţ<lttJ 

Il; ce se pot sdvdrşi tn numele dar totu:=Ii remarcând haosul ru în locul celui existent as- o locuintă eu 2 camere, bu- cd Aradul românesc de ieri. plin 
Ihde O,dndire.. : din gosp~dăria trecută a a- i tăzi, care a fost. ~eclarat. in-

I 
cătărie şi dependinte. de avd~t şi patriotism de pe uite 

pre/urdrlle exceptIOnale ce cestui oraş. . I salubru de comISIe tehmcă. Arad, str. Sarmiseghetuza V,remurl, trece astdzi pe terenul rrQ 
nu dau nimănui dreptul sif T Adi l' ~ . d Dacă s'au dărâmat unele I No 15 /rzărilor mari şi durabile, care COl) 

0' obeu dela obligatiunile soli-' rlec~nl d a rea.IZt~trl, . g:-I imobile şi s'au scos din uz • • sc.crd capacitatea de muncl1 a 'un-
'ii ţ' l h' d t' nera l' a a amIn 1 orgal1l~ v. d'l't ' , ţ' l' .. F ' , I na ZOna e _ clar acd a . "1 . ă" . unele lucran elI are, sac lonaru U! romun. e/rcltd pe I're.I-

. t" I ' 1 zarea serVlcll or prIm rleI ŞI . . d ţ.... . . 1 d' . . 
, ~[pres Igt~Ut d' p'ers.onal -ilr I 'in special p~rsonalului care, făcut dm conSI edra ll. 19lel11- ~eeeeee flIcud d1rtectolr al u~lnel de apl1. ~i 
I',. na spre alu Inl smgulare. 1 t d ' . 't i ce. De exemplu, ,prImar a con uc oru lechmc al Intreprm.le 

1
," 'fac d b't'" /ă d ,era comp ec ezorgamza . , . t' lăd' f tI' t sa a I a - 1'1 IAd 1.' o eose lup cere e a G ~d' l' b amIn It c lrea os u UI ea- ne D s r m oraUI r or comuna e, spUIIun cd cQndu-

MI • d .. ' .. ra ma oraşu UI, su noua d . i1t" .• 
: ,a uri . e reprezeentant~~ i conducere a reu it să aducă tru de vară, care .. evemse un c .orl! prmdrlel Arad se pot mdn-
, romdneştr pe reprezentantII b tI' ' . ~ . 1 • f centru de perdlţIc morală. Tenrienţia preturilor este drl cu asemenea elemente desl"i-

" 'strdine j uge u UI mUnICIpm Ul ru-! . ' . ti' f ' f Id / ' d '\ I .- , . . moase venituri materiale' Au fost apOI suprlmate toate IHlr\. eonHill,ă urcare n ce, cari ac a nume II! e ro-
, re IIOŞI falli de oplllla ptlbll . . ., ", . , ' ' mdn. 

ndial" c" er' ' , ,fund exploatată ratlOnal, tar \ eRpaSIanele care erau aşe-, Intors(~lll,'a pe care ati' 1 1 o I I 't d 
CI ur a nu avem nimiC d ~ . ă i . f" tâ . ! < uu - nam e e masa com'lnl1 cu co-

i ascundem d "d tit pro usele, desfacute pe Plat' zate n apropIerea an m~. evenimentele inlerna/ionale fn lfi-' 'f h' I 't ' 
. ormc~ e o c print'o concurenţă justă a nilor publice. In centrul ora- : ' u,. ,re sa nc e~a! so emm atea, EI~ce-

:1" lensd colaborare IIltelectua[lI d t 't vd .'. l' . '1 1 b 1 l' R ma vreme, cum şr fnceperea osll/I- lenta Sa a vIzItat condu~ de d ing 
~ rări, intelegători ai exigen-' t e ermma O ~fa e~e . ,SI~tl-1 ~~1 li.!. mlJdocu tI V.-U.Ul eg' Uitilor in IInele pdrti ale continen- M, Tripa nouile' instala'tii i~ter~~ 
profesionale veşnic în cl1ula-! ,?a:re

l 
a
t 
Phre~url lor pletI~. ,::5:1"- , ~., ana, u~ e se va crel';l- un I tului nostru, au avul o influentă di sdndu-se de toate cu dedmibuwt1l1 

plului nou ne vom strddui sl1' ~I~I~. e tmc a ~umcIPIU- i tarc en: e~es~l-:- Ct:~mlca va rcclă asupr-a intregei vieti econo-' in special lucrdrile fn curs de eu-
U', IIm cadrul unei cdt mai umi I CUI't l?S areatăr~a n car~ a 1 scotas~ .ŞII u 1 Iz.ar . a pava1- mice. ! cutare. . 

'. wlaborcIri OS gaSIt, as Zl poate rl V~- rea s raZi or perI erIce, unI e <;:. d t y 'Il tă . I P {/. d . E 1 S ;", . ' v r un e ([ceas a III uen se slm- i re u In em, xce enta a n rll-
'1 obiectivitatea profesionald de, ~~~~~ tP. moi mult, esle pe piata ce,.ea- mas fncâfltat de ordinea şi perfcc--

dau dovadlI reprezentantii pre II - l' ldor. In adelJdr preţul grâlllui, al ţiunea uzine/or pe care le conduc," 
1 Qlne, vom şti sd răspundem n m il r ( . tftnlmtn '. orwlui, a/ taso/ei, al secarei şi al cu atdta destomicie d. :nq, Tripn, 
[ ~oldeQllna la dispozitie ma altor produse, a tnregistrat urcd,.i I C. '.o. 
i :t~h;n!orm~tiv care ex~lude o- considcrabile: Piata fiind ,,!rmif, a- , eet"~~"e~",""'","""'~M~8 

er:oe şr tnlăturd orrce n~... La 15 O c tom b rt-e 1939 'ceste preturz sunt in contlnud ur-! răsplătită după valoarea pe care () 
, care. , . .1 merită. " . 

': If.VlLOR COLABORATORI, Fată de această noud Situatie ŞI I Se cere din partea agricultorilor 
H arI' a (raripr" 11-n a I ~ lllând În considcraţie şi Intinderea! o rezistentd in fata tentatiilor din 

istmll Propagandei nu tre~ riU" u U ~ \.r .... U U conflictului european şi durata lui ce in ce mai mari; se cere dease-
flt o organizatie biurocra~ care după specialişti poate fi mare meni putină răbdare pentruca s4 

re sd aplice toate legile, ci agentii caselor importatoare capete echivalentul unei mrmd stă 
meni dinamic chemat sd lă- Peste jumătate din lozul"Î vor fi căştigătoRre: străine, au inceput să facd pe pia- rllitoare şi din greu execlltatd. 

" d opinia publică asupra in- j 2 câştiguri A câte Lei 6 Milioane ta naas/ră Însemnate cumpărături. Să nu păstrăm cerealele pentru 
li Or şi realizărilor guvernării. 20 câştiguri â. câte Lei 1 MIlion Cum produsele agricole constitue a lua pe ele preturile pe care le 
1! are functionar va trebui să. . L O O pentru popoare o reală bazd de re~ merită. 
, 'r~ns de acest principiu di-j 20 câştiguri â câte ei 4 0,00 ::istentă, mărimea cantităţilor de re ~~ 
: , f' In cadrul activităţii sale 120 câştiguri â. câte Lei 100.000 zervă, este o politică adecuatlI vre- CJc(Jula"ă 
: ed.zneascd gândirea şi imagi-! 400 câştiguri â câte Lei 40.000 I muri/or actuale. • 
.~ P<ntru a aa maximum de a- I 100 câştiguri â. câte Lei 20.000 De aceia, satele noastre sunt cu- Se aduce la cunoştinţa pu-

I 
200 ~ . â â L' 10000 ,cutreerale de cllmpdrdtori fmputer blicului că, pentru nevoile 

:' a organizare de Jtal trebue caştigurl c te el niciţi de a achiziţiona cdt mai ma- populatiei civile pasive care 
, ,G:cd In D-voastrd cei mal 4000 câştiguri â câte Lei 6.000 ri cantităţi de cereale. ,nu intră in prevederile' De-
.~ MI,. ,i devotaţi slujitori. i 40000 câstiguri â. câte Lei 3.200 In special grâul este cerllt in per II cretului Lege Nr. 267 din 26 

ICII " 64.000 câştiguri minimale. maJ1ell(ă dela pr.odllcă,torii noştri. I Ianuarie 19M), puhlicat În 
nurdviti tn criticismul Ql el ' Luând în considerat le aceste rle- ,l\I onitorul Oficial Nr. 24 din 

"anlmlor, fncăpătinatii u- C d L I 250 t t" 1 dl/li d ' U suma e! po par lClpa a a- mente, cum şi cerintele din Ce fn 30 Ianuarie 1939, Ministerul 
'1 " e partId sau grup, 0- t" t . 1 'A t t ," Il" â . ~Ii ~e inteleg să-şi dăruia- ceas a ragere ŞI persoane e care n au In fa ce mQl marI, agrlclI oru rom mAerului şi 1'\Ial'inei a omol-
ort~flle In, functii de avanta- în joc la inceputul Loteriei. Cereţi informatiuni sllnt sfătuiti să nu se grăbeased să gat măştile populare "Drae-
umare, nu au ce cduta tn mi IIR coleturi. ,l'ândă recolta, fiindcă preţllrile ger" şi "Auer" eate pot fi 
nostru. cresc mereu. procurate dela reprezentantii 

I ,~t si! c,rezi, slJ. crezi cu ,in- LOTERIA DE STAT I Mllnca pămdntului şi ~odul lui, respectivi. :Mă.ştile puse in 1 It In care până aCl!m a suferit o drl"c- vânzare \'or purta sigilul de 
, prIncipiile n 1 i i ~ ou u reg m ~eeee~~e& roasă depreciere, va fi însfârşit control M .A. 1\1. 



4 
Dumir.ecă, 8 Octomvrie r Iz 

At' 
~:/..,."- t . 

. ~, ~ ST 
CREDINTA ŞI l\IUNCĂ PENrrilU TARĂ Şi REGE 

Executarea [In nou _ 1\~lInit"'~a str~I·~rilnr ~fn Telenrm" teren sportiv tU.iaHn :liljU - li lE Il: Ul IIII
J 

pronralllulul- sta- J. e' re se la Arad A~ul ~cesta, mulţumită itr'un,cntlru de înălţătoartl 
~ D ţ' r l' d b v ţ' M' Pl"cţlOsuhlI concurs acordat lemm tate, 

(Urmare din numărul trecut) e ~~c IU~~,ad,lcelu uln ~ ae I '~ :1, de d. Mih. Ştefănescu, prefec; T~băra d:la
v 

Tichirigl: 
s Icoara In oca la e a avu u ti' d ţI' t . Tabara numara un tota!, 

, 'ţ' d "ţ' 1 ii' u JU e u Ul nos ru, cal eal, 
Hcpaosul se dă atunci, pentru lucru câte 2-3 la un na inspira le . e a inl. Hl ucr rl : dat din partea prefecturii su 75 străjeri şi 9 comand, 

când este nevoie. Când sunt' loc. Pentru aceste centurii e I pentru a!~ena~a,rea unu~ nou tere~, ma de lei 60.000 legiunile de şi pusă sub conducerea' 
, , ~. b ' 1· d . t d' t I de educatie fiZică destmat exercI- ! ..', ' 1 G S' . actIvItatI o oSItoare repao-, neVOIe e aJu oare m re.. . " , ' 'străJerI ŞI străJere ale TeleOl' or . lmomescu CO· 

sul se dă mai devreme (ehi-: cei fără curs, sau chiar din- ţlllo: gm~nastl~e ŞI sportive ale manului au putut să organi- dant de leg. străjeri Ti,; 

ar după 30 minute) când se: tre elevii mai mari la şcolile elevilor lIceulUi.)", . i zeze 4 tabere dintre care trei. man şi prof. N. Mustaiă. 
execută activităţi recreative I secundare, care vor lucra .. Terenul, ~a staru,ltoar~le mte~ven ! deja instalate la Budachi' mand. cohortei Alexandr. • 
repaosul se poate da după \ sub supravegherea coman- ţlI ale .d-IUI ,Ascalllu CrIşan, dlrec-! Busteni Techi' h' l' .) \' Solemnitatea ridicării: 

. 1" torul heeuiui - a fost donat de " rIg 10 ŞI una," . 
1.30 ŞI 2 ore. A ,da~ţului de centUrIe cu curs .)'" " .' , , 1',. 'la :Miroşi, in curs de instala- I honulUl, a avut loc !n 

In altă parte se vor da ca- ! straJeresc. IPr,l~a~la mUlUclplUlul ~r,ld ; 41~(U re care a functionat dela 1 : zenţa d-Ior gol T. Nic,) 
teva modele de program. ! 8. La şcolile secundare u- lUi 1 S ~ cedat, terenul. din c!WH fa- Au ust. l' primarul municipiului l' • 

6. Intocmirea programului; nii din elevii străjeri de 16, l~a şcolu - ŞI luc~ărlle de amcna- g . stanţa. Slujba religioai.: 

Pentru şedinţele străjereşti 17 ~i chiar de 18-19 a. ni da- Jure, conform cerInţelor moderne, Ins~ectat~ de ?rganele ş~o i fost oficiată de preotii'. II .. , I t t' t Iare ŞI stră]ereştI taberele JU 1 , 
59 face la adunarea coman- că nu sunt împiedecati de sun aproape ermma e. " I pescu Ştefan - Alexa~ 
danţilor (elor) străfert (e) din instrucţia premilitară, vor fi 1, După tnau.gu~are. terenul amena d~ţ~lltll T~~eor~an. au fost I confesorul taberei; Iaco~ 
unitate iar când aceasta pusi să conducă grupe şi să IJat. va serVl ŞI pentru executarea g~lSlt~ întl O SItuatIe prospe-

1 
tohi Vasile Ionescu şi E .. 

din cir:.e ştie ce imprejUrări îndeplinească funcţia de aju 1\ p:~gra~ului .s!răjeresc, .un?e se va ; l'a . dm toate punctele de ve- I Apo~tol din Tichirighio: 
nu ar fi posibilă intr'o să- tori la centuriile claselor mai r'dl:a ŞI pav!,honu~ străJ~rIlor. , del e. , ! spunsurile fiind date d, 
ptămână, se va face după in miCi decât aceea din care fa Liceul "Mo~se Nlcoară. va avea i La Bud~chI-Cordon,. fru- irul străjerilor de sub Cf ! 
dicaţiile comandantului de ce parte străjerul. de acum i~aInte cel mal ~odern moas~ ~~atlUne de pe IJtor~- t cerea d-lui comandant I 1"1 

stol, urmând ca apoi coman In acest fel străjerii mai teren ~p.or~l~ pentru ~erfeC\lOnare. ,luI M<~r.ll ~cgr~, se a~la taba-I culescu; a luat cuvântr.g ţ 
danţil de centurli să intoc- mari se vor lega şi mai mult educatiei flZlce a elevilor. 1 r~ straJerII~r lIceulu! teo!e: l'Ştefan Popescu, care ~ re 
mească un program de deta de mişcare, străjerii vor a-~ tIC de băctl.. AG,e.ast~ tabara I tat însemnătatea creen ~il 
liu conform indicaţiilor prl- vea elemente de conducere PremIile 5C:~lItorllar a f,ost. ~dmlJ'~bII _ lI1stalată ~ berelor la mare. . Gal 
mite dela comandantul (a) :din chiar mijlocul 10l~, pe de t!nel'1 illtro vll~.~paţl?~Sa cu te!en 1 Cu acest prilej au ma: Mic 
de stol. : altă parte aceşti străjeri vor Fundatia pentru Literalurd şi AI' de ~xer~lţll SUf~CICl:t, avand, bit d-nii Octavian Cion IIM 

7. Conducerea întregei şe~: fi în stare, în urma unei pre- tii .. UEGELE C.tIWL Il" aminteşte '\~~catărlC propr~e ŞI to~ mat,~ 1 primarul statiunii Tf (ari 

dinte străjereşti revine co- 1 alahile prf'g-ătiri să execute uz a luat asupra sa tipilrirea ope- \~ lalul n~~es~r mtreprmdcl'n I ghiol, G. Simionescu,) pen 
mandantului de centu,rie. A- p~o_gra:r:n de ~pecialitate (ml~ rdor ce vor fi prrzcn/afe ~om~te- 111 co.n?Jt~:1I:1 excel:nte. I ~tat~l, comandanti şi: Mii 
colo. und~ ~unt centurIi. mul- i z:ca, glmnastl~.ă etc.) ~tl~ncl tului ,pentru Preluarea Sc~ll,t~r!~or Sti ;l]Crll In numa~ de 42; :;-";icolau, primarUl mmr,al. 
te ŞI putml comandanţI stră; rand profe:'1ol'n respectIv1 ar TIneri, contllwâml astfel mItUl/Iva I nu se ocupau numaI cu pro- lui Constanţa, care a t ~ 
j~ri calificaţi, ccnturiile apro I fi ocupati cu alte centurii. d-Iui prof. D. GllSti, din timpul mi-I g~amul ~e, ed.ucatie prin dite zentat pe d. rezident . In/i 
plate ca vârstă, se pot grupa I . 11is/cl'Îafului "D-sale ... Manuscr~sele'lr~t;, serb.al'1_ ŞI şez~tori d~e fi- Am remarcat în .asistf: Nal 
~~ pentru premIIle sem/orl/or tinerI .z~ca, daI fa~eau ŞI opera na d-nii comandanţI: Petri QUsI 

Crucea ~oş'l-e pot fi depuse pâ11ă la 31 Deam- \ tl~)I1al~ .in fIecare ,~{iPtămâ-1 nescu, Soare Duca, .. ~'au 
~ vrie a, c, na. Rldlca~'e~ pavlhonul, a I Ciobanu, V. Constant!:, 1. 

IoAn o,·ulo"ul celor Prcmiile pe allul 1940 sImt în nu If~st ~n prIlej ~e adevărată Mandache Iliescu şi L udtl 
• , mdr de patru şi por fi acordate sarbatoare, romallPască, aco- I na; insotitorii taberei. :llon 

n - - s tu iti pentru poesie, esscllri şi studii din: 10 la I!largl,ne de hotar, sub cum şi pe d-nii: A Go' ban a pa .. domeniul artelor, filosofiei şi ştiin-! f~ld~ll"lle ~,rlcolorului D. prof. drumătorul ţinutului ):mea 

CI',,!'II"'all'a durerl'le !'ăzbol'll- te/OI' morale. Premierea consislă fn !, (,nua a tmut o caldil cuvân- A, Sixt, N. Lazăr, IOll,k"" .. \ modernă ne-a creat o I din toate puterile - - t ' • 
dominantă mentalitate optimistă;' lui implacabil, tipărir!!a şi editarea manuscrisului i ~r? a!:ăta~~ str,ljerilor sem- Rcmus Buşiepure cu d':fe 4 
progresul culturii, minunile tech.,i. "Crucea roşie" romanească a ÎIl- de către Fudalia pentru Literaturd; n.Iflcaţla ŞI Importanta isto- 1 Simionescu. Ana Sma,. IIor 
cei precum şi bogă\iile spirituale ceput de cfltva timp O intensă acti- şi Artă "REGELE C,4ROL Il", auto i r~că a acestor locuri de amin I seu, Edip IsmaiI. I. Cu liatl 
ne-au ridicat conceptul despre om vitale. Despre binefacerile ei ar pu rului respectilJ acordându-i-se are- tIre românească, unde a lup- năţeanu, Toma Creţu, \ uel'( 
şi umanitate până la un grad atât tea să po\'cstească cu lacrimi in pturile de aulor obişnuite. tat Ştefan cel Mare. .iau, prof. Niculcsctl, lI, 
de înalt încât ne puteam' crede la ochi refugiaţii polonezi ce au găsit Manuscrisele vor fi, pe eât s~ Tabăra dela Buşteni cu un Răşcanu Bâârlad, d-nanale 
un pas de divinitate. adăpost cald şi o primire bine or- poate, bătute la maşină şi fără nu- efectiv de 96 eleve străjere I Fălescu Turtucaia şi C mdn 

Doar s'a spus' de atâtea ori că ganizală, de indată ce au intrat in- mele autorului. La predare se lJa ,9 comandante. complectând! meros public din sI, ,dlfel 
omul este de esenţă divină, fiind 1 tre hotarele româneş.ti, da fiecifrui manuscris un mIm (11' de lordinea de bătaie in chipul Intreaga feRtivitate S 'le Il 
singura vieţuitoare de pe pământ I Ind din prima zi s'a dispus în- (,rdine, ce ~e, va repeta pe, pl~clli ~ următor: 8~b conducerea d-Iul f lea 
ce inţelege şi urmează tainele lui \ fiintarea de cantine pe căile ferate ce va rnso~1 frecare manllscrl~ ŞI fn I ComH.;ndanta, taberei, dona I ~lObanu, comandant cit meI! 
Dumnezeu. şi şoselele pe unde urmau să trea- c~re vor fI .trecute nUr;'e/e ŞI adre- ; Fevroma Eftlmovici. c~dta CiU. .Iarel 

Ne inchipuim .acum consternarea : eă refugiaţii. so aulorulUl. Manuscrrsele t~ebuesc Leg. Teteorman; ajutoare de I tona 
omenirii când ne trezim reintorşi I In timp ce dela Geneva sosea de- depuse, pânif la ~1. Decemvrr~ 1939 comandantă, dona :Maria Bo-I 'Yl 
l~ sânge~oasele, instincte primare legatul inte~naţional .. al Cruci~ Roşii Ila se~lul Fundatrel pentru Llterat~! te~,. c~dta cohortei Ale:ran-\ CODslătulre 5 h/lcl 
cand raţIUnea sa dat la o parte fă-lla BucureştI, se infunta un Impor- ră ŞI Ariă "Regele C~rol 11 drm, eomandanta centurIci a jereasc(J lQ ,Pro 
când loc războiului, ce preface ci-\tant birou pentru indrumarea re_IBulevard~l Lascar Catargl NI', 39, I-a, d-ra Sica Niculescu, co-I TImIşoara IQml 

vilizaţia in ruine, fără a solutiona i fugiaţilor, centralizare informatii-! Bucu:-eştl, .. v 1 ma.ndnnta centuri ei a II-a, La 2 Octomyrie a alldur 
nici o problemă de reală valoare ilor, legătura cu cei rămaşi in teri-, OrIce scrIItor tâ~ar poate ~re-, d-rlt Paraschiva Verdeş, co- în sala festivă a Ueeu iru 
socială I toriul ocupat etc zen/a un manuscrIs spre premIere,' mandanta centuriel' a III aii d· m.·mişoara. PInii . l ' ' , , v .: - , mere a In... . . 

Şi totuşi"tn clipe de grea ~mmpă~ Mii de persoane au primit mân- md1terent daca au.tort/,I mal. are I d-ra Cocuţa Stoinescu, co- sfătuire a comand': Po 
, nă, când începem să pierdem in- 1 care, adăpost. ţigări, - s'a luat sau nu o ~ucrare lrpărliif. ,i mandanta centuri ei a IV-a, străjeri din tinutul!l dulj 

crederea in cuminţenia oamenilor, I măsuri pentru remarcarea maşini- Jfanusc:lsul ~red?t spre ,premIere, d-ra M. Marinescu, econoa- care prilej d. profesor .orll 
din străfundul sufletului uman pur lor rămase în pană, iar la Bucure- tr,ebue sa fIe me~lt. In. mterlJalul mă d-~a c-dtă Maria Nico- stanUn Nedelcu coD! ~Iui 
ced să izbucnească ideile generoa- Jş.ti şi in alte oraşe, refugiatii au dm~re depunere ŞI, p~eml,er~, manu: laev, ajutoare de .'. aconoamă, I lui tinutului, ~ CODI ea 1 

se, incepe să acţioneze iubirea de fost găzdui ţi in numeroase cămi- sensul _n~ poate fI tlpilrrt !li, tota!, ; d,-ra .~arga Dinulescu, educa' instrucţiunile primil~ fkJ 
semeni alât de plastic sintetizată. m~i ofer~ndu-li-se obiecte de pri- Ll~crarrle, prezentate ,vor fI cetl-! tIa f~ZICă, dona Sofia Ionescu, : tru anul şcolar 1938-' "h 
de Mântuitorul Lumii' Iube"te pe ma necesitate. te ŞI aprecIate de Comrtetul pentru. mUZlca d, comandant Tase L t~ fa-t: fhei~ 

• , '.. '( P , S"'l T' . . ' B ' a aceas a cons 
aproapele tău, ea pe tine însu-ţi!" 1 In afară de traditionala ospitali- remlerea erll.torr or I~~r: ... Iar, ,otez, contabilitatea şi casie- , ecl lildti 

Ne referim, astăzi, la splendida tale românească, - cea mai mare r~zultatul va f~ dat publlclla/II in, 1'1 a, d-ra Alex. Voi cu, croni- luat parte toţi du , ill/! 
laudă se cuvine femeilor noastre zIUa de 1 MartIe 1940. ,cal' al taberei, d. T. Botez. şcolii de toate gradele 

organizatie internalională a "Cru- I h 
cii Roşii" _ această instituţie sa-· din "Crucea Roşie" ce-au arătat a-~ I Tabăra s'a instalat în 10- cum şi comandantele . Inrl 

mariteană, care a adus atâtea man- IMa entuziasm in ajutorarea celor Automobile ca g210 lacu! şcoalei P!"ima~e. din Bu mandanţil din TimişOl' lJluni 
găieri in timpul războiului mondial năpăstuiţi de soartă. generatoare in armata şt,em, pus la dl~P?ZJtl.e de A mi D. comandant NedeJI- uliu 

î ă d ă 't - - - msterul educaţIeI ŞI avand.. . ' ia 
care a l1ceput sa. uc ŞI n actua ~ SOvletli:a întreg spriJ'inul d-luI' VI'ntl'la- arătat bucuna şi sa, ' 
la conflagratie europeană, t Z NebunIa JJj e;zeJ'n Atelierele "Elect~osila" ale lui ~i: Mărculescu: direct. şcoalei. fată de marele nUJ]l~ c~ . 

Urmând bunul exemplu dela Ge- AmerIca rov au scos O sene de automobile l Tabăra avand caracterul ta- celor care au partiei. I'r 

neva, - "Crucea Roşie a Româ- cu motoare cari sunt puse in miş-I berelor de odihnă, constitue 't- f-tuire ~ 
niei" a înfiinţat un COI:P auxiliar, Despre numărul accidentelor de care cu ajutorul arderii antracitu-! O mare binefacere pentru ti- a,ceas a cons a 1 lldi 
de voluntare ce "or acţIOna in toa- I circulatie În America. se comufllcă lui. Actualmente s'a început un raid I nerele străjere de Ş U. tit c_vlnte de a 
te. l?curile unde ~a. fi nevoie:. ad- I din , l~c: a.tntic că, du,pif ultimile, de probă a ,acestor autom~~ile, pe; mâ nd CU atentie fişel~s'med~: Iru spiritul d~ , PUII~ 
ml!1!straţw, apro\ IZlOnare, atehere, st~tlstlel, I~ St~liele Unrte .0 pe~soa-I~raseui Lelllngrad-Pskov-KIJev-Cha I cale ale străjerelor, se obser- rîei care s'a manIfesta! tcrlll 

am~ulante, etc, • n~ moare la fleca,re ?6 minute In ac j rkoy-Rostov pe Don-Moscova-Lenin I vă O creştere în greutate, iar 1 drele străjerlei In ~n kare 
,Nu, este o î~tamp~~:e că in, orga- cldente ~e ~omuIllcatle_ pe ş~se~e. 'grad, Dacă raidul ~e probă va da I bujorii de pe fată spun sin- mi • ,,,li 

I1lZaţla "Crucll ROŞII, - achvead Se afIrma că, numarul vlctlme- de rezultate bune In toate detaşa- I guri despre aerul ozonat si I Ş • • ~ , a 
în majoritate femei, ele fiind ace-! lor de felul acesta pe anul trecut a mentele m. otorizate ale armatei ro- ~ mâncarea bună din tabăl~a \ A dat citirei a~o~, c~ 
lea care în sufletul de mamă, sotie fost in Statele Unite de 324,000. S'au şii, atunci se vor introduce in 10- I lor. I instructiunile pnlll1le 

rut 1 

s~u s?ră, plâ~g i,?to!deauna ~ebl!-I plătit "(n tolal desp<1g.ubiri în lJaloa- l c~II aut.omobilelor eu benzină, maşi! Ridicarea oficială a pavilio vire la anul ŞColllrla/Ol 
ma sangeroasa, cautand să ahneze re de 3,000.000 dolarI. nI noUl cu gazo-generatoare. I nului naţional s'a făcut 1n- 1 cepul. 
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