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Redacţil şI IIdmJnlslratll: ' 
IlRAD, Sir. P. R lJSlf Nr_ .3 

resa !drăină elogiazăExamenul de constiintă 
regimul nostru Am citit eu multă atena' hârtie şi făcând cunoscut in· i şiţi de un secol atât de dina 

, , , _ ., , i tiune scrisoarea fruntaşului ~ tregei opinii publice româ- mic. In Ardeal acest senUa 
după el/m Jns/!-ş Srwl'r(IJm[ 1/III}'d('(/ IIIt ar/'c()1 w/rllilal: .. Ne/oI', d 1 V' t M ld I ti i chl'pul l 'I~' me t t d . ~ . " ' , ,:, 'ar e ean IC or o ovan lleş , n ce mal a·: n se poa e escopen In 

m f:IS-U ŞI, dl1]J(I .C/ltH f~cc'll'(', ("('- 1 ~('Ie pulllu'(' a~e Hl'fJl'lw Carol, dela Bistriţa, adresată Prl-: Dludt procesul său sufle- toate fazele existenţei noas. 
I Il era sigur ca.l'a ţi, reţ]lnm/ !l1l care se ()CrIJ)(.1 pc larg de par-, l' M' ~ t ' It: t n ţ' I d v t ' , ' " ,. . , . , , mu UI lD'S ru, prIn care esc, I re a Iona e, upa cum eo 
Il ru poill'C, va Illlr~, de/IlH/I;" ~n "a~ent~lt COl'p~r~/IV, c~ Iia f~ :n(/II- sgHcită înscrierea în Frontul Fostul ministru făcea par.' ria neagaţiei nu s'a putut a. 

cd!'nk tU/!:\(llu//(r tll1I 1.)38. (1 111 (1/ /li ROllliH!,t/ In _/fUI d( I 111- n t" N H I R~ d" t A v er' dint 'un grup de pl' , . d t V 1 I t'VI't ' 'f' " ( J;1;.enaş erll ap'ona e. an o4· e pana 1 ~ r . Ica DlCIO a a a co ec I a-

ţpd un an Şt ?e,va dtI p1'i'glJ IrI' mc CI' . ; rile d-sale sunt un impresio- spectatori ardeleni. Foarte I tea românească de aici. Când 
I Mă'"in ~at:~, UIIOI:ul ~~{;;(;::; el:: "şti~'ell nOII/lor (:l~f!~ri a fJrn(~~s nant document, al nemti. ~implu a~ il vp~tut s!lune că' un !m. de val?~rea intelec
, G~r(/ r~n(/sU/le, Im~1 , ~ o !nwle ImlHl II1l!UCS'/ - scne da Din ele se despnnde un exa. ltoreşte sa paraseasca o resa tuala ŞI autentIcItatea a d. 
; mCI S~' cola~lOr~l~~1 s IlU sl~a 1'111. - ('rici dOl)ed['~(c, c(1 , Cgill~ll{ men de conştiintă, pe care pectativă, aşa cum nu odată lui Victor Moldovan se rOS-
, dm ~as!Jllte~1 .~(.l ,t dca P(li/lei : ClI/'C ,(! ~1IJ!rlTlj(/{ parllJde pO~ltle,e şi l-a făcut multă lume, ma! 'se obişn.uieşte a se glăsui de teşte atât de limpede că re. 

ea dma,rwt/ll ,Ş' prcst/gwl pe- I SI' sImte dr111111w conl;olu!al illCfll; ales în Ardeal. 'către un om din viaţa pubU- gimul este verificat de cele 
a YNm/l:', raid ca ,110/11 sislem par I fJ00le aWma o::i aSfJl'cll1l le~!'ll Cll/"f~; D. Victor Moldovan nu se că. Sau, d-sa s'ar fi putut în- mai concludente fapte, intr'o 

1'111' /'(1 iri "/1 II' "'I I1 i/('(' ')e~/c I ' l' , . (' "1 l' l' 
" " , , " l' s/,- I1lC<lu/,c:c II! .(l11St;!1 f(/ / [Il sfieşte să mărturisească în cadra fără motivare. Insi!. asemenea declaraţie se cu-

, a :~/t., ,"! ~!I:J8. (():'Y(llli::u/,m, S!a!u!lIi !?O/llrill i auzul tuturora că regimul şi hotărîrea nu putea fi lăsată ,'rin(t.o cel mat substanţial a. 
t'~er~le"gl'ne.1 a/e bal/a lIŞIl, Ce-I III f()rma c()rpn/'(/Iwa). loamenii săi sunt pe deplin fără explicaţia profundei sa- devă:r trăind pe toate planu. 

~i nu la!'11 ~e UlSC1 trJ m n:arr en- t ,'UI/orlll mi/colllilli lccunoaş/I' 1'(1" verificaţi de istorie. Desigur, le semnificaţi. Dacă adeseori riIe în provincia de peste 
Sin In Ilste/I' drd()ral~, preiu: '1 nNJlânia şi-a l'cydsit mdtfltra de. În spovedania aceasta de actele oamenilor sunt sem· munţi. 

tm s~ observă 0, fr(,lle~,e NI/ma s:m/iri', da/()ri/d fldlmllllHi l'('fI:'JIl: credinţă nu este nimic nou.' uate pe o criză de sincerita~ Nu e vorba deci numai de 
ruel/tld, cum n a mal losl la, al lk/J(l-şII'l'ii Sa/i()llale i Ţărănimea ardeleană condu~! te, d. Victor Moldovan a ţi. o adeziune nouă la Frontul 

, " • J fiNI/mai după 15 IlIni €te preglilire ! să de o sănătoasă intuiţie lnut să informeze ţara tocmai Renaşterii Naţionale, dală 
w fawrre 1111 lle IIUII I's/(' (a '." ". ~. ' - ·1 • ti' t' 1 d l't t i 

! " 'I! Interna, el se slllllr În start' să fa-\ pobtica In toate fnze!eJsto~ despre &a&men U In lm a e o persona 1 a e proem nen 
, Mr!pm d(~Sm(llrll "{1cn/r/or c ec- I • ' . , t" t' 1 ~ d . d'" t V 

• d l' 1 . l' d'" : , . l'a a/l'flt'l'/ ('/'{'oc(' tlOl'cdrşle că ta- inei a ajuns de mult la o ast- I conş nn el Ş sa se espnn a a, CI e conc UZJa a care a 
1, In anII trl'('Ilt r , cu băldl ŞI I " I l' ~ ~ d 1!' 1 t t '1' d t" 

':ndal, I'u se aflri CII ar/l'l'lirfll consolida/ă 1 fel de c.?~? uz~eJ vazan ~,"l. 1« In grup~ v spec ~ o.rI vor, cu a!uns un P!,oce~ e co~ş ~n 
i ' ," ",' şi ÎII sIon' ,it' II I'iisf/I//U/e la IIJ)(" I varea ,arn chIar din prJma i acea senInatate ŞI Inaltlme ta. De destalnUlrea ii-lUI VIe 

esrgw, nrml'fiI nil Pll fi U111Is/~'f II!/ GiIlll:'l'llIllrli, Il zi a instalării ordinei consti- 1 de suflet ce face din franehe- tor Moldovan că înoirea ţă-
nil ~(' mal awl dlsclI1'surlle • d' F b • 38 I + ~ Ub Ahi· f 1 " A ~ A 1" " ţi'" ' • i I SII('('('S/ll nu !l1l liJ)si - opiniazll I tuţlonale In e rURne 19 • i ~R era Inc nare In a a e· fU Inseamna Imp lnlrea vre-

, om e ('Ii IIU S,' mal IUU pe ,,,,,, v. v "d I '1 ' A ., d 
,; / '/ IOU/OfUI orl"'(Jllllrli dlll Trillunr(' La fel patura Intelectuala Ş1 Vl enţe o.r. murt or, In prOVInCIa e pe· 

. f Y'm uri e prngramele I)('I'SO- " , .. l' . , 1 ti t l h· I V e ea şi-a luat sarcina ste mu ţ' i It' i .' l' I '" 1'" ,-- 111'111,.:/('11 Illllssde Jlopularl', SI' In speCIa nere u cu vec li r m ni Ş care mu 1 an 
rll ~ "napo eO,m,or p~ IiICI, , I ('!'{lfrrsel'ă I'n '1 ,le In/llt ol'osll ll" şi statornice aspiraţii într'o I ~ă lămurească multe lucruri. a deţinut pe lângă atâtea 

w ~ mO/'OlJllrlle de IrlsNl mJllII" r ( .' '1' • I ' ~ • li'rI v v d 't v " f . 
1 • " , {uJlde ('le '/ora/I''' operă de inoue morala şi Pnntre mpeZl se numara emru aţi ŞI uncţlunea de 

SJln m/oculle dr programul) t . • v ~ d ,. 'i 'ţ '1 d tii i 
al nllţiuni!, de illcrerif:re fII lală clil dl! jl1.~t pl'i/ll'Şfe .ţfrilină ~atenala. O n~ta eMdllsbnc-. Ş"~ 'VOIn ~ oI ami ent o~f ? a nu secrtre atr gener~ ,a,. une l.t~-

ni I l' /' f . 1 '1· : t ~ lirica Im:'nlrile, cicla Iloi iald cum ţie aduce d. VIc.tor o dvan I ,surpnnş a pen ena rea- po an e orgaruza 11 po 1 Ice 
,U plI rlo IC n }llrrl il aJr$ (1_. , A d' TtVHI A ti . d v. ardele t" 

r Sale RCf/l'lrJÎ şi !II HI':lw;ff'l'ii 1111' apre('ir1:li 1)(' noi, ('are in ullf- aşternand cre Inţa sa pe' 1 a,. or romaneş ŞI epa« neş 1. 

" •• ionole, mull (In am allul bucuria să trăim eeee~ee&eeeeeeeee~eeee~~eeeeeee~eee!l~~OOM 

:" ;;;~/~:~t ;~; a~;~jm~:r~iiI~~' ;::~i:r~:: ;~~I~~:)I:J:ej Ş~le:~;~~ a~ I DIlII-DI-f,-,-I fi. prE-mu I UI- m ," n ,-~ f r· D 
r ,ntniliat/'ll romanească? . noulail', \, '" ~ 
I ,rolru Il ne da seama mai I,inl" Toltlş! pentrll bUllul nostru re-

deschidem gaZl'lcle slnlillc, 1J1I- 1 /111111 1' prsll' 1101111'1', Înregislrăm şi: Trebuie Să reţinem cu u- i dela început, chiar diu pl'i-' scit cov[tr:;;ltoal'e. Ele au fost 
nbsertllllori atenti descriu s/ă-' acesle rlOfiii cu adânc(l satisfac/il" 1 entiune spedală dedaratii- i !tIa 7.i, c{wd s'a im:taiat \'('- :-;:1 \'01' fi respectate întocmai. 
de lllcrur~ dela noi 1'/1 cea mai r(}1I111n~ască, ~/tl/lll'i ciI' c,ele car~ le Uieute de, ~rimul ministru I g~lllui aetual_ a til~ut ~ă a?u- D,f'magogia" Ol~~lt<l , alllnga!ă 
t. O~u!('/I[Jlf(Jt!'., . • ar: mOI f()st ŞI dr cele con vor mm I marelui cotidlan franc~z "Le ~ eu ~) Pl'o,ll1p,ta Ol'dlIll' m hm: dlu an',J\a vletu nat.I~lIal_e, In 

n, darul "Trrbuna" dlll Homo fI(,lll. TE'mps", Nu suntem mci fa- lH'7.Il'(·a IdeIlor, tU a('eea~1 lDl'tll el a fost l'Nlhllltata de
J&'~~QQ~iQCj~~!;Ki~IQ4i~I)Qtg.gI4iK~iiKiJtI!;w~~~~QClIQ.S~1MiI I ei:-; ti, n iri n az i ~ ti, ni (' i p o li t i - ; voi 11 t ~l h o Ull'Î tii (' e l' a ract f' ri - In o fiii a, (' f' (' 1H' e ÎIlSP a m Ba se n 

Colonelul • I dt'ni; suntem d~mofil.i f~lr~: zează. mihiUl'ile ~i O~)el:~ d- sul real al pvoluţiei statului LI n d berit I d('magogie, rC3:1J~atorl fărl:: s.'81e 1Il s~ctoa]'ele va:t_ll . de mOd!'l'll. Dnl.gostea fattt de " d vOl'hirl' zadarmca, adversarI stat. D-Im Armand Call1H'S- popor nu tr{ie~te in vorbe ~i 
1, espre aviatia uermană I ai profesiunii ~arlamentare, cu îi plac euvin.tel(l .e1arr. şi lIU se tPOl't'tizea1.11 11rin Iozin 
le",. ' . ~ dar partizani al reprezentan PI'og'l'amele preCIS erIstallza-' ('i ('femere, ('a eOllst:...;tft în in-

I
~'\SIIl!\GTO~' - Colone I colonelul aVIator cere sa S0 tel alese şi ai libertătii de a te; a:;:a precum ţara întrcHgfi ţr-l('g<'l'c spirituală ~i se ex-

1 ' Ltndberg, aviatorul favo- sporească de' îndată numă- V.OI'b.i si a scrie fără licente dor'('~te să ai.hă imagiuea jn- primft printr'o pl"ofundft şi 
r ~I Amel'idi,.a l~lat,parte, 1'uJ ,institutel<?r ştiintifice 1-_ a s~us primul ministrl{ 'stă a orid"lrei activiUlţi dc ~tl'uctl1l'alrl acţiune' tit, înoi

P" cum se ştIe, mVltat de amerIcane, carI se ocupă de gazptal'tllui parizian spre a-l Stat. Suntem un POPOI' cu o re şi pl'ogTeH În mljlo('u) sa-
1,~.reşal~ll GOJ'ing, in mai ayjatia militară. Asupra ran Il~-tmUri asupra conc('ptiei :;;i Ylldit:J repulsie fată de sa- tplo,'. Iată semnifieatia adân 
~!le" r,~llduri la şedinţele: damentului uzine]or de avio- pl'og-ramului căIăuzitor al "alltli\(' şi ÎlH'Lîlcirea g[mdu- ('ti a 1)\111('1('101' de orientare 

l~~~ţll ştiin~if~,ce gel:m~ne I alW gf'rmane, colonelul Lind I actualului regim. rilol'. Tăl'anul român vorh:- dela cari pleac(t primul mi-
I il' l cercetarI aVIatlce, 'b<, 'T rrede că în Germania Cuvintele pl'e:;:edintelui de ~te scurt dar răspicat şi actlO ldstru; Îndl'pptătit fiind să 
1 lent lal-Ge!'lClIschaft". A- 1 g, , Consiliu au o îndoită valoa- 1l<'UZ[t cu tact dar hotărît. ,orhf'aseă dPST)l'(' I ilh'rta1('a 
I ,PI'(>Şia dp spf'clalita11' ,se pot produce anual cel pu-Ir(' mai ales in momelltul df'! Primul ministru a readus f(u'ă licente, parlamentarism 

Statele Unite anuntă. că tin 20,000 avioane militare. j fată când este convocat cor- deci limbajul vietii publice f;\ră prof<,sionişti şi să lămu 

I
PU] electoral pentru .aleg'c- la obftrşia lui fireasci\ şi pe r0a8că opinia pub1icii a Oeci 
rea noului Parlament. ln- Ijnia de mişcare a oamenilo'J' delltului că regimul din Ro
i tâiu, ele valorează prin con- Cl'f'atol'i cari preferă fapta mAnia nu este nici fascist, 

Andll'" i tinutul lor. Aproape 20 de vorbelor. In câteva cuvinte 1;]('j nazist. 
~ ~ lani societatea românească se a tnHiti:;;at o întreagă coneep I eeeeee~ 

, td!41rlle d·loi Jobn Simon. 
ministrul de fllNllte II 
LO!'\DTIA D(' )uta. ! ministru de Finante a răs- familiarizase, Hlră voia ei cu tIC eârmuitoal'e; in dO~lă fra-! luolauforUI,Ut IIDbll(e 

A](>x " I. • , . formule vag'l~ infrumusetate ze a prezentat cel mal sub- ',' , II I (bIS'" 
, and<'l fi mtrt'bat eri, puns, m numele guvernUlUI, cu vorbe mari. Lipsa lor de sr.antial program pe care l-a or n ~ 
C~nle~'~ Comunelor dacă. d'i nu poate garanta exacti- Ipreciziune a contribuit să ('l1l10scut poporul 1'0mf\l1 în I Luni, 29 Mai, fiind săr-
Olmat~ll~' PUblicate de zia I tatea tuturor amănuntelor Itrăi.m intl"~o p~rma.nentă c?n ('ursul evol.uOei ~ale pOliti,ce. bătoarea SI. Treime, autorită 
c~ f!l'IVll'e la progl'f'sele date de ziare, dar că s'au re-lf:'lZie de gandu'e ŞI ~ă . aSls: i ]n al dOIlea n~nd, CUVIn- \ile publice vor fi inchise,iar 
hzate de lwgoeierile ang-' aHzat progrese în mod gene. tam .la o contl'ov~rsa ş~ mal I t~,le. a~l o d~ose~ltă valoare, şcolile nu vor ţine cursuri. 
franc _ " - I ' . , '" .. haotlcă in materIe de mter-flllldea ele V111 dm partea şe- . •• a 
e"ărn~ s.ovl~tlcQII.core~pund raI, ~otrlvIt mdlcaţllior datelpretare a notiunilor. . hl1ui guvernului şi a unui S~rviclui va fi suspendat pa 

UJ, Su' J ohn SImon, I de ZIare, I Ori d-l Armand Călinescu om. de o probitate sufl<,tea- na Marţi la ora 3 jum. 

Ile 
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Dumillt.'ca, id '[ai E"D o: 

2 Inforln~tiuni I ;;;e:i
T

:;:;::,;: I Tara contribue tM 
--_&& I siliti sa evacueze • dO 

Domnul Armand Calines- .\lilli~tl'l'lll .\enliui ~i .\I,:i'Î 1 anumite carti~re la intarirea armatei 
cu, preşedintele Consiliul~i 1It'1 eomunk[l: I ale oraşuluI ~ 
de Miniştri, a primit urma- III zina de {) [UllÎl~ a. e. vu Autorităţile După illlpres,olwllta j.J.iI"Hld Ill[~ gt"sturi el' llIeril~ să fie ilhi~g~ 
toarea telegrama: , Hypa rOl' pe aerodromul Ha-· DEHLIX, Ji\ară dela 10 ~lai, nlmul in can' , in hl'Onicul zbuC,UllJat('lot c, eu 

C0SST.t.\{ .. L - POjJlllal:unea II ('usu, fest ivi t at ea anua IiI a·· genllalle' rOIl t j 11 u::"t :;a afinrw curg dona\iile pentru inZnll'an'a j zill" ea ~ă r"llll;in~1 pildă '1" ~ 114 
IIIl;sUll1l1ll1d tilll lJvflroyc,. irdrlllll- .\l'l'onauticei, '(';1 IIlI au de g[lIHI S~l Înfiill- :11 matci, a sporit năyaliuc din toa 'de Iară. de 
/ă priIl cei mai colrli,>(Jji ili t'l /1'- La a(:('~sUl solemnitate; 1 l',W dill nou ghetoul'i [J!'I1- '1' straturile sodctătii, vin QÎ!'aII dl' Lepro-;.ii dela Tkhile~ti ~i,,; "G 
prc:cl'/u/lti sub prqetl:"n/id lwşmu- \ OI' part Inpa toate persoa·!· . . " ,il:so\itc de scrisorI inflăcărate. Pri dat, ra,~i,a I(~r ,de I~\~ncart" pt I . DR. 
ftiu/ui spre a sărbdlori c!IIslirel1 J1t'le distinse ('li ordinul "Vi .. : Iru evreI, lotUŞI, un decret ,"ind defilarea 'lnatcrialului no.u, pll LOPII,I trImit nllrtle lor eC0: Si~, 
merituosului nostru frunta~ Sdlm tUlea .\cronautin1" sau ,,)1e- I selIlnat eri de primarul Bel'- tilcul a ova\ionat opera de mzes- renun\anrl la zmeul mult dn~ cre 
.lbdu/arhim cOlljJlat in Consiliul da-Ha Aeronautică". linului cu privire la situatia Il'an' a armate. şi a în\dcs d sa- In ('artea eu poze r.ivnită. nu 
Superio/' al Fronl;lhli H,',-,uştrril PO~t'~orii ol'llinelor mai Yiitoa!'e a loeatarilol' evrei, cl'Îficiile ţării meri acolo unde tre~ Intreaga ţal'ă vihn.'ază de d~\'3 
..... atlOllall'. socoteşlc de a Sa prim- 1'll s. a rit tate SUI~t j IlSi.st~llt rU i ntl'J'z ie~' f ol'lnal ('vrd lor s,1. blhe. De a{'l·(':l. popoml i~i d<i ('U simţiri; trăim intr'o aIJno)f, de 
on/w[(l d(jlorit~ de Il mirl'stl tlCI'~! i!ull sil. eOlllllnlt'(' ;\IlIllsteru- i • _ '1" 'cle !n,curic obolul, Iădtnd tie Lună Vo·? ridicare deasupra intereselor 

~I ., t f ' It)('llla"('a- 111 cart 1ere ee' . . - bl' 
rCCWlOSC(l ar OlTltlglll ue '("fi Il lui ~\('rului şi ~Iarillci, Servo I ~ . ' urice ]1'1':1:\ Jlt'!l!I'U Intarlr .... ! ~\'-;U:l' runte, într'o su Imă stare ( Br 
11t"nl şi /l'tf/ilale prwlIIllli SÎ"ll1i,' ~l'lTetal'iat GencI'al, până la! mai I'cpn'Zf'lItatlvc ale capi- lei, 'rIet, care arală cu c"identă '2 le ( 
al Jlajes/ătii Sale RI'gdlli CMol data de :2 iunie a. c" dacă tal<,i. ~l' interzice stabilirea Flln~,tiona)';, ofl\f'rÎ şi trupă, llIelll pOl'ul românesc cste gata dt denl 
al II-lea şi condllcti/OrH/ ti" cun'l, l';lt'ticip"-l ;-;1)1'" a se puti-a fi-: f'Yl"'ilol' În cartierele: Posl- I cllol'i, preoti şi ill\'ătăl0rl, elcvi -- jl'rtlă, lJcntru independenta, aliu 
I·t'rstigiu şi prlCl:pae l'I,re tl 1"/'111- xa locurile, LllptzO\\'- t(,ată lumea, mic şi mare, trimite tari'le tării, Sunt('m pregăti!, ntă ' , damrnpr~t1'a~~e,. 
s!a/at ortllllea in tarii şi l-a rcas/-. ~\:tragl'm atell.titllle,a ('[i. ce~i : !)!atz, Til~l'garten, cartierul contributia sa şi ronsideră ca o' t('ş!e pentru ceasul ('el greu li iti 
gural vii/orul. ruyâ/l(h:,1 /o!odli/,j n,n IIU se' VOI' 1Il~(T!(' pana dCZl'rtare. abtinen'a; dar nimeni !s'a eonvins că sunt('m prega'impo 
,~ă bineIJtlw:~cd a fi pe lcillgti Sw:,,- 1<1 Z 1 unif'. ~(' ('onsiderrt ta amha~adl'!or. lfanga, apro~ nu se ah\int', ! ca material; ea aprobă prin rm! 
r'lllll/ Ţdrll mterp/'rllll fuit'/111l111 . " - I f t" 't te J)il'rf'(l caz~'"tl'mii celei InUl YehT<ltlii c,l1npaniilor din 1\'1:;,! ,'abile scrisori trimise d~lu " '." I1ll parll!'lpa a es IVI a . ! , I 

noastre cie toldeauna ŞI a asrgura- t • .. '~mari (h'la :\Ioabit, marile al'- 1\,1,; ~i l~;H' au cumpărat un aVIOn: n-and Călinescu, opera de Îm 
l"ii, rd lrupurilf' şi sufle/de 11(J{!- " ~ ~!I~tn JH'~1tru ofIţerI: tie Ipr(' din v('slul Belinului, ca şi au ~tntns l;~)I).OOO lei pentru In-I n' infăptuită de guvern, şi SI: 
strc stau :id şi cht':ă.~ie dt' <lpii- ,foi" 1( IU, U1 al). . ,(:il'irl'a "ranitclor, I _ 'd' , l'd 
rare a fruntar/l/o1' ŞI aspimPlInilnr! PPlllru eiyili: jadwtă t'au ::-i cal,tip!'ul Bayernkschplat7. Femee~ Elena (~. R5no:u uin CI'a ge să faca ZI lU Juru I ft 
bunII lui şi ospitalieruiili popor 1'0- i sanHl IIpgru, l'a!'e ('l'a în mare parte I oeu it iova a oferit wright"la de cununie. ; Pall'ie, cu privirile indreptat, 
mânesc şi 11 Ht'galt'i Sale Dinaslii. I Deco!·a.t!,ulli: "Virtytea Ae- dp {'vrei. "pe care a purtat-o 26 de ani~ Sunt! Suveran, a:::teptând porunca" şi o 

• '. j'ClllaUtICa, ,,:\ledalla Aero- EVl'pii flll'i IO('uÎ<,sr in ac('- . ~~~iX)Q~~,W4i~tInIl 
m~~;;~~atea "Cul/ul Eroilor" co- i, HUlItică, şi ,,)~hai Viteazul". ste cartiere sunt invitati; 1 rId - d P 1 

- ' Luatirill> romi/iulUl Economic să-şi rante locuinte în imo-j '-1 D il mlQ . fi •• 
1) Datorită aprobării :$Î masun~. af lnte/l'gl'/'ii Balcanic!' se desfă- bilele car€' au proprietari e-l " " " 

lor luate de cali'e l'r ... ~edintla COIl~ : ş .. ară in mod foadr stlli"~făl'(lt<)r 0- '. A ~ .. • , _ 

s~liul~i ~e ~finiştri, "Ziua ~roilor": I propiindll-se de altfel. de ,ţfdrşiL ,v~'e1. El .sun~ mcu~o~tl1ntat~! PC pll· (ori-le "Ip'dl al( 
s a sarbatOrii anul acesta, m toata i /'" 1"' I b "C' ./' : ea trebUIe sa se a~teptc a fr I '" " U j 

, , "'"' 1:1'1 (llll'nt"1 a mem "/1 onSI tU-, C~ 
ţara ŞI la toate Clmltlrtle 1t1 care, 1 ' . '1 t ('" , \1' d expulzati din apartamentele ~ 

. _ ' " III OII 1,,:1 a :Wl'ce. Ol'lxa un e . , " 
se ~I:a ,mormlllte d.e ErOI, c~ o (~eo (l/I fost primili de COl'p111 de Ingi- lor actuale. într'un viitor a- C;lm('ra de Comerţ şi de Indus- '1 Toate aC~'sle ilHlicatnmi IDt, ' 
SI'blta IIlsufleţlre ŞI cu loata stralu , . " . '1 

. d ă d 'tf I - l' r:UI al l :1n1'i0l' carI (Ili d'll mem~ II proplat. lr;e din \rad aduce la cunoştinta te cu literv obi5nuite fără I 
circa emn ,e leI' a ce ~r C<lZU J l'r~/or, cu d!'osebllă corn )eten/d, ,.,. , .' ' '. 1 , " . 
pc-ntru Intreglrca NeamulUI, , " ' l I Proprletarll anem al IIDO-" g<,uenl!ă, că chesltunca redamclol'l" ~au" rhenal'e colorate ŞI răra I(;ute e.l'pllca/Hlmle necl'sare. , , A ' , " " ' 

2) Cu ocazia "Zilei Eroilor", So~, , "1 1 ,i bllelor fHtuate tn cartler('le; pc plicuriie expediate conform dis- 1 art:stlce, nu sunt conSiderate 
, Cumt'/'u fiI' (,omeri ŞI I!( 1/81/"11' I ' ' , , " I 

ciNa te:! "Cultul Eroilor" Comlte- dai apoi În 0l1Ot11'('(7 membrilor' "Izate de ordonanţă au oblI-: pozitiunilol~ luate de L>lrec!lllllea I mc, 
luI Cl'ntral a rlepus la MOllumen- (l, I ţ' d f CUllo':;Cllte pâ : . , 

Consiliului EColl.'omic, un tldU.1.I j" g-a la {'-a ace" . , " " < - 1, (;'.·i1naIă" a P.T.T., e reglt'mellt'll In I Sunt considerate ca recL tul Regelui Carol 1.. din pia\a PII ~ 10 1 t I 
'-!lrc (1 /11'111 loc 111 localul CtlmUII,: nă la data de unle au 0- ., llIodul următor: sUlmse la taxele tarifare on: lat ului Regal Bucureşti, o coroană, I 

de flori naturale, cu panglică Iri· 1J1IfJd am:u:iJ, diferitPle comisiu-: riUitilor competente numele: Expeditoriî au dreptul să·şi indice scrieri in plus, care depăşe!oC 
coloră, având inscriptia "In('hina- ni de f'..J:fltT/i s'au Întrullit lu orele locatarilol' evrei cari mai lo-! adn'sa pc tJ"imiter;le 101' proprii, ca lsa "pre exemplu: (unt! fondi; 

.' ";l cO/ilinlllÎru)l/-şi îll mod achI' 111- •• l lor; . '_ .' l' :> , , 
re IntalUlui Rege al Romaniei '. ă "1 I il{ 1 1 ' cuiesc !Ocă In ca~e e , I fun("iion:1rJi pr)~tel sa le poata 1113- I pitalul social inşil'ulre,1 jlroc 

cr rI e, pe care (!' a e e~au ŞI ~',. , '" " . il~ 
~ t,'rmin(ll iIlchernd proccsele-verba- Această ordonanta ('ste pla • pOla oblcctdc. cart> nu s au putut I comcrciale sau fabrlca\lI, s,. 

Fostul /.' rt'spectiue. rardată cu începere de eri I preda la destinatie. : lele, repr'czcntanţelc. medl\liil, 1; ( Cinema Scalla Arad I 

Tel'i'!fon 2fl-lO,l:i (Jjmill('a/a Ilrmea:ă să se În- dimineată pe toale coloanele .\ceastă adr('să înscrisă. sau im~ blE.'mele şi mărcilc, chiar dat; lt\( 

Prezintă lnllleascii la orf'/t' 10 la Camera de de afişaj~ Infractorii la acea- primată, se va compune din: fiU- i înscrise, desenele, imaginile rr, ari 

St (',mer/. C()mililll Econnmic ~TI pll' «tă ordonanţă ~unt pasibili 11H'le, profesiunea exprimată gene- i f1elor sau Iabricilor, anteturil' ach an /,/11 lUI. sub prrşetbn/rn ,I-Iw pre, , d{' ampnzi !3i inchisoare. ric fără sp('cialităt i • strada şi Flll-; ll'tel'e artl'oll'~C pl: şi şetifIlle X, Trlb/ll'olll(i. cand :>e "11; "c cu J ~ 

B Î~cepe lu{,rt'a iri diseiliiulll' a 1'0-1 eeeee~~ : mărul, !ocalit,ltea, t('\eronul, că,u\'1 ,'le, "'an poarle/or pn'şediIltilor comisiufli-j La restaurantul 'posl~IJă, adresa telcgl':lfid :)i ew;::~ Se ,"OI' considera ca reeL' 
I lor de experti asupra acti"ild/ii lor I I luai contul la C.E,C, şi lIumăml lk 

f RAD IAU O L O • 1·' ~i de Industrie. in <lltel:mlJi pe liil1f!ă cea r ... 

In din accaslâ sesiunI', 1" II e t I inreg:strart" la Camera de ConJo'rl adresele expeditorilor imprir. .. 

l'GIH atragp atf'utiuilea i ... ~"" " ~~QQQQ~~~ 
două ore de râs cu industl'ia~i1or ,că prill rectifi I 

I hohote şi jurnal I 
Reprezentaţif: 3,5, 715 9"]5 I cart;>a pUhlicată in ~fonitorul, 

Duminecă 11'30 matineu I Oficial din 17 Aug, 1938, ziua 
eu pret redus . de Sf. Tr€'ime a fo:"t intl'odll- . 

din Arad cântă 
orchestra de ţigani 
şi jazz a primaşului 'Un banchet în ODoar 

~8~1 _. - b-t '1 J l' , ." '. I s~ p,rlll,~!'e S~~ a or.l e ega e, • h 
In vederea apllrarll COll- 1 a:-;tfel (.l la .. 9 :\[al a, c. fa- Harvat I Xli pl'ntru a se hucura d~~ ex:s~ batarea acestei maladii şi a" din 

venţiei veterinare româno-' hrieele nu vor lucra, KOka Joska '1< n{a tlÎn\arilor se intrunesc la un' nina e considerată ea relllpd , el 

insectelor 'mu 

I hanchet in fiecare an, la 13 Mai, la J \'entiv şi cunlti" al pallldl~n pe acrmane. toate animalele des 1· dO O da.," 
!'" In ra e ,I.ondnl r,-,prezent,lnt ii şliinki, ai Comisiullca So('ÎeIăţ:i .• :1:. 
tl·nat"'. \'}'''11e1', ca SI' pl'odu:->,'"e- I Tot illdivi:i necunoscuti ali I 

<c' , D' tul e comertului şi industriei, ci dimpo': cOll"tituită specia pentru ' 
le animale, yor trebui să fie, furat de/a Tlirk BlaHca o vioară I'n es HUriln Iri\'ă. pentru a onora memoria al p,lludislllUlui, recomandă ca 

insotite de aceleaşi acte ce- i valoare de 1800 lei. des(bls pana doi savanti cari au fo~t dusmanii, pl'c,'enliv o doză zilmcă df' 

rute pentru exportul in Gpr- i o I d Imi n e il , il cei mai neinduplecati ai, lanţaril~r: : m: ,11~) de ,chi~ină. în timrUi., 
mania. In c/> p. rives.te certifi- '1' Ministerul Muncii anun A d Qt D N 3 Sir Ronald Ross ,şi 511' Patrtck II Ingunlor, m timp ce pe n.t fi" fa! ra t I..J r. uca .. O.. ~lanson, meni ajunge un gram pan, 'lat 
carea existenţei febrei aftoa-." tă deasemeni că slabiHmen- I d h"' ă " \~ 

~ I In ul1im!ii ani ai Yietii sale, Sil~: gram ;~on e r lIun pc ZI, ' 
se, ea se va face conform con i tele comerciale şi industria- Ronald Ross comemora la 20 Au- ;:>-7 zile. 

ditiunilor noului aranjameut le, precum şi halele, vor fi Si Dvs!... gust descopt'l'i!'l!a parazitului ma~ :\\1 sunt. deci, onoraii. 
veterinar, incheiat cu Germa- . inchise în această zi. lariei făcută de ei la 1::>\)7, !\c('a:ita de .. ziua tantarilor". ci 

... veli avea neyoie de o informa~ '" 1 --. ~~, ['1' au 1)1'''COnl'z~t {'('slru".r-" nia. Porcii vii vor fi însoţit i , d' 1 • zi' fu nunlltă "ZIUa tantaru UI" ,,, ... ~ ... " e 
tie din Capitală sau IU umea 1U- . Cum ziua dl' ?I)\u"usl cădea in de cartificate model "f" dela Cu chei potrivite, hotii au in~ Il'eagă. De aceia e prudent să pă:i~ i _ -, ~ ~ 

, , . I vacanta, se deCIse ca banclH'tul Ira i .e.MI&4!WJtWte4e-e~M!t<M~~ anexa ord. din 12 Ianuarie trat in măcelăria lui Tausch ion. tl'ati adresa Inst!tutulm romanesc l' d"' l' '1 1 1 13 \'.' , j' 
... '" ! II ona sa aI)e oc a • ,Hit, Zlll<l 1932 când au destinatia pen- din slr. dr R3\iu, de unde au fu- de documentare .. TOl : Bucureşti. d ti' S' (' II 

1.' naş ere a 1II • Ir ,ona (., 
rat carne in v310are de- mai multe I. sir, ,Sf. Constantin 2,. (telefon I . 

,> lt' 1-). - - d la ori 're La acest banch(,t se r05lesc m .." ), ;), care ya raspun e . " ", 
mii de lei, 1 e t' d -' l' 'It'!' ma-rcI'· fu'care an numeroasele dls('ul"un; c 1 S IUnc aca-l fim ... 1 " " 

Săteanul Bondar .\taria din Tămaş • pl'nlru răspuns şi o modestă taxă I aSlst.cnta i~i ream,mteşte cu reC\~- Rugăm pe ono abonaţi! 
da jud~ BiJlor, alaltăieri srară pc I eli fur' CI' lnfr"ce pe celela/-: p('rcepulă la fiecare caz in parte, i n~ştll1tă bll\ef,ace:~le a~~;;e on1t'Ill- tri, cât şi d-nii cotner 

f ' 1 1 " dl" I C ' , . f t" . fii de sayanlt. llerderl!e C3U7.ate I • ' la orele 2030 CI Încercai să se sill- 1 le a osl cvntls a oCll!nfa ni In91 cret I prospecte ŞI m orma n d 1" " .. . i cari fac reclame 111 
' 1" 1 R F . gratuite dela adresa de mai sus e ma ana 1Il Vieti omt"neşh ŞI mi.. Ş'II ucidă, luund o canli/ale Însemnală I Ambruş drn Bu ellardul eg, adi .' . . ' Lani erau enorme. Sir David I nostru

1 
ca dela 101 lellJ 

I d 6 d d h 1" f t l' refermdu~vă la ZIarul Dvs.L. l' . 
de sodă caustÎcd. EI a recurs la fu- "nan , e un e 0111 au ura !Il Adams n'a declarat recent că pie-r-·. să DU primească mCl.o re 
nesilll gest din cauz~ mizeri,ei, .ln I gerie tn valoare de 6 mii lei, ~ derile in bani din pricina paIUt.liS-1 tanţă pentru achitar,e, .!.It 
stare gravă a fost rzdicat din str. 1 • Vineri 9 Iunie se va de- mului numai in Indiile englcze va- i n'are pe versa apUCI,. 

I , 3 l' ~ Virginia Hotăran, şi transportat /ti I "Straja Ţării" participă schi de la fundaţia "Regele riază între 23---50 milioane de lire I timbru fiscal de el 1PU 
spital unde i s'au făcut spălături jla expozitia internaţională Carol 1" congresul şcolilor tă sterline pe an? Gratie descoperiri II' timbru de ,viatie de 2 'lt 
.toma'a',. Slma lui nu .. te ",av'I,,~lllncă şi Voie bună". raneşti. ,', ,.,it şi mij'o'"'' pen'," cOm- ADMlNISTBil'l 

tru Germania. 
AtlmlnlSU 

.. AVIZ 



\ . 

'"DU01inecă, 28 Mai 1939 

Ilt-

FRONTUL DE VEST 

" [n S I!C!!ClC (orol 01 1I·lco L .., -1 ( -~ ~ I -1 - .... -idOfCdl1 ta IBlelcllC ŞI cunoaste u~rarl e oml.e.u UI urls.l~ 
il misiunea SO" II ~ I -- B I -~geJe Carol al Il-lea ' .. crează cu o logIcă il n .. e egel'll il f:aOIf:e 
',' evJd.enlă la oF(Janl::earea uneI adIDinJs: Joi, 18 eri, .lupă mm;{i ,SH7 ;ncc-: "Doresc ca aCE'aslă ron/erintă, să di~suoltarca schimburilor llniuerşi

ira/luni de Slat eIICie;~/ă şi conşlien/a put 11I<'I'f)ri/f la S!l/,,~eael(1riallll dt', 11/1 formuleze nI/mai drzideralelc' tare şi şcolare de tmerd, ,~i la s/a
de rdspunderl1e Sale - s~:!le revIsta Stat tii I'rIJI'(/!1wuI4'i. COl1lltl'lI/1 TIT' pe care toti le /Jlinuim, Ea trehuie 1 b;/irea IInor mai slrdn!lc colabord-

/; "Greul BrlJaln aad Tfje l:.ast ~... . rÎstie al Intelegerii Balcanice, i sti fornmleu propuneri practice, i ri radiofonice. 
F_ 1" J' f t t h '. . I I , DRA. - "Hegcle ~ Carol, ~I i ,.In a('('a~t,t n~ăsllră, ca, ş,i in al· 1',('( 111/<1 (1, (l,: {, f'se Isa /~ prezen- pl'/l/ru desuo/larea turismului, să I "In acel" spirit declar deschisd 

t S'I a dat seama ca Romama I tde - scne ,,(,reat Bntam and i to de/eqo/ilol (JII'CI. Jl/{II>~/(Jlil, ro- 1/ /,,, ' ! '''' v/'/ t conferinţa . i '1 ,: " <, • ,nzt'ze acru ale ce ,se po acor-j . 
, creiată după războiul euro· l' 'fhe East" •. - Hegele Carol, a do· mâm ŞI (III'!'/, dr d, subsecre(elr de:, < v" v ...1 răspuns d, Georges Sefl'riade$ 

, . d â d' ă· l' " I Ul {alalOrllor, sa aSIgure mlJloa- li I I I 1 ' ou ar putea vleţUl ec' t fă- Vl: It c lnle ege ŞI cunoaşl~ mlSlll- cell" ' ,1 ,1' ega 11 grec pl'n I'U presă ŞI tu-
'do~ada că este o natiune con r:c-a Sa". , " unci comunI' ŞI N'crp"oce In- '1 rism, după care conferinta şi-a fil-

de destinele ei şi capabilă Dupii ce descrie opera realizată: 1< I'lIla(ii turistice. să confribuf' la ceplll Iucl'liri/l', 

'ogrrsezc" - scrie revi~ta sub cei doi Regi, Carol I. şi Carol ~~ 
'Britain and The East". al II-It'a, penlm ai ilustra popula-

le Carol lucI'cazii cu ° logi- ! rilalea de care se bucură Sllvera
t enlă la organizarea unei ad- ! Ilui Homiiniei, povesteşte 1111 inci
; 31iuni de Stat t'ficj{'ntă şi! dtnt petrecut la BUCUl'cşti, pe când 

nlă de răspunderile sale. Per s~ făceau pregătirilt' pentru instala 
l. a luat initiallv:l un('Î mă!wri rea monumentului din fala Pal:!· 
j' 'mportant ă \'llală şi care pri- tului Regal, arătând cum M. S. He 

rmala". gPle Carol şi Măria Sa Marele Vor 
,'orba de un nou sistem vod Mihai, au sosit pt' neaşteptate 

IL a asiE(ura o pensie echita- aci şi fără nici o suită, pentru a 
i iterilor şi subofitel·i!OI'. In-I VI riricu pCl'sonal pl'ogresul lucrări
" de se pre\edl' şi măsura de 1101', Corespondt'ntul lui "Greal Bri I 

orda o primă suricientă de tain and The East" relevă sponta-
t, ?, inlesniri pentru plMa ehi ; lU'itatea cu care M. S. Rt"gele şi I 

.şi o relribuţiune lunară, ca- I Măria Sa Marele Voevod au fost I 
ădue tint'rilor ofiteri ,>ă se ovaţionall de multimea adunată ca 

(ăsători şi face faţă mai I de obiceiu în jurul şantierului şi 
'cheltuielilor pc cari le im-I' care nu ~e aşteapta la această vi-

căsnicie". zi1ă Regala. 
D. fU6fN Tllf4NU 
subseueta ... de sun 

Funeţiona.-ii adD1inis
trativi din Tinutul Tlmlş 
s'au constituit în socie

tate 
Tl.\lI~O,\H.\,~, Mi~rc,uri ~ av.ut loc ! ~Ianl~~, primprt>tor :imişoara. dr. 

la n>zHlenţl<l ulii TImIşoara II1tru- I ~t. ,Llghczan, notar 1Il Ciacova, 1-
llirea fUllclionarilol' auminislrativi i lonaşcu dela Tinul, dl', AI. Vasi<le 
din Tinutul Timiş, cari s'au consti- 1 dela Lugoj, D. Socol, ,pretor la De

Il,it in societate, ,iar după aproba· 1, V:l, C, Popa·Arad, 1. Pop, notar,in 
1'('a statutelor au procedat la alt>ge.! Severin, Gh. Popa, notar ,AI'ad, dr. 
rea de conducere cu următorul re-II. Borlovan·Caraş, dr, 1. Niehin. 
zllltat: I prefectura Arad, L, Polgar, notar 

Preşedinte: dI. dl'. Gheorghe Ciu· ! Caraş. 

(t 010 cztl dtm 05(0
'1 

~:'~~ăt:~;;:: ~~~e~:;~; carc ti I'!,s/it. ~':~i:~C1"dar gem' l'a 1 al Tinlltului Di~:I:ZOl:~I~t. :::i:iiP~~laT:~:u;~~: 
(Sil P n "Sunt fericii că pot ocsdwlt' Şi'-, , " •• 

I /' t d 1 1 t I o, B I Vlcepreşed1l1(1: dr. Iuliu Iont'scu, S, Oprlşa, notar lD Satchinez, 

'1 I nÎl'l' TUI'i.~li(,I', complllnl'nt "a{11ra[ ',;;,;'lntco'I-I-lt fiCrmilnlcl- I { 111 '1 e acl'u (l II e egerll a ca- inspt>clor la Ţinut şi dr, N. Table, Secretar: Iosif Spălariu dela Ţi-
,al cererii economiCe şi să salut aci secretar general al Municipiului, nut. 
pe eminenti ei repl'l'::,'n/(/nt i . Scnelar general: dr. G1H'orghe 1 Comitetu1 de directie este alcă-

Turismul dlr('e la cunoaşterea re· Oprea, Jllriseol1sult: dr. Cornel Ţei, : tuit din ,preşedinte, vicepreşedinţi, 
\. \\'ieczel'" scrie: In cea Ht'ichul inreg-istrează orice ("[Jl'oct1 ti li/I'i/ul' şi ti popoarelor şi 
J cu; secretar general, )'urisconsulţi OIi 

f· 'd t d d't 1 t' dai la acea stimă şi pretuire,)' 00' "r fată tactica germană se ,1 ll1CI en 'ove. 1 01' a pre In- 1" O' d care USlţJUf'(/ (,o/i1lu}f(lri/f' de lot: I :hcmbru: dr, ,Damll1eSrll. E. in d·nii E, Petrovici. C. Popa şi 
nează cu mare precizi-: sei r.egponsalJili~[l~i a guver- dorUl'. I Pclrovici dela Ţinut, dr. Gh, Dră· ~t. Lighezan aleşi din sanui ,consÎ-

c·"· ~ A 'nullll polon. I'.Vldf'Ilt, este ' I D d P l' I ' ara mal puteau rama- I .' ~eeee~~eeeee gan, primarul ora5u ni eva, 1', • IU UI. 

'o, , . ' ., 1 vorIla să 80 aranjeze pl'etex-
~' ii ll1dOlelf cu pl'lVlre la te pentru a se spune că situ- Credile enorme 

pen:lru înarmarea 
armateI ruseştI 

t' ile urmărite prin pro- '\ atia diu ora~ul liber "nu mai 
li'le danzigene, toate a- poate dura" şi pentru a se 
.; indoieli s'au risipit i !'Iervi apoi de ele. Faptul că 
~. ărturisirea lui "Berli- I Germania înregistrează e~e- JIOSCOV.\, ~e anunl.1 l'a Joi 

:,achtausgabe" care de- curi politice şi propagandis- la ora 14.15 s'a desehis la 

InaUgurarea 8HDoziiiei turistice 
romană la Berlin planurile propagan- tice, dovedptşte o enervare Kremlin a treia sesiune a 

declarând că i crescândă". 
Soviptului al FRSS Ia care BERLIN. !\Jinistel'ul Româ-j frUI~o~sa ţară române~scă şi 

'. a asistat membrii guvel'nului uiei, d. Cl'uţeseu, a iJlaUgU-\ ospItalItatea poporulUI ro'" 

,,< t J t h 'şi membrii corpului diploma rat prima expoziţie turistică I mân. D. Kleinmann, secreta-
,an a ang o-por, ug e-!liC. Comisarul poporului pen • , . rul de stat şi d1' :\lul!C'l'. mi-
I~ .... A. A. • română. Erau de fată numc-
~ I'amane In vIgoare lru finanţe a pr('zentat buge- nistrul Comunicatiilor, au ro 

t 1 t t 1 ' . l' - 1 t'oşi repl'('zentanti ai guver- stI't SCLIl'te ~ t-' d usa tl UI {'are se 1'1{ lea a _ cuvan ar't, a u-, 
DRA, Se aIlun tă că 1 n I secretar de stat la Externe al' ...' venituri la suma de 155,607 nu Ul gE'rman, al orgamzaţll- când laude expozitiei româ-

de Vineri a Camerei 1· răspuns, reafil'mâIld validita 
dersoll, laburist, a ce-: tea alianţei angIo-pol'tughe. milioalle ruble, iar la chel- lor turistke, ai căilor ferate, I neşti şi mulţumind pentru 

'mului ministru să pro ze. tuieli 154.957 milioane ruble. I ('te, D. Cruţescu a subliniat primirea făcută expoziţiei 

din nou vointa Angliei MOSCOVA _ GU- Dintre aceste, 40.885 milioa-I Însemnătatea turismului ,înl germane din Bucureşti. 
ex!'C'uta obligaţiile ce vernul liniunii Sovietelor şi ne sunt destinate aPilrării! ~. 
pentru ea din alian-, guvernul Japoniei au respins nationale şi marim'i mili-: 
~Jrtugalia. D. Render-I fiecare protestul pe care şi tare. i, starea Dlo1ori=ării 
lJlteşte că în recente- l-au adresat reciproc în Ul'- -

a!'atii preşedintele Sa- ma unei serii de incidente de ~~QQ~.g~! JD Polonia 
precizat credinta tă- frontieră cari par a fi destul Se deschid e \':\BŞO\'IA, - Stadiul izbitor de de rele a şosdclor, pentru cari şi 

, faţă de alianta cu l\la de serioase şi cari s'au pro- '" 1 ... ÎI!:lpoiat al molorizării, care pune a~tăzi tot vehiculcic cu cai '>C po·, 
'. itanie. D. Butler, sub- dus între 18 şi 21 Mai. In ca pita a Polonia în ultimul loc printre \ă- t!'ivesc mai bine dt'cât automobi-

I I 
... ril<! europene," a atras, În timpul lele. In parte, aceasta mai este de 

""! ... ··I.··l!· .. ··l!··I.·· .. ··.··.··A,·..,.·.··I;,··l!··.·I·"'··.··l!·.. congresu ea-.1 , _____ .. ________ A.aAiiJIl di!1 urmă, atentia locurilor milita· atribuit şi {<tptului că nu au mai 

.. a mai ieftină librărie tn ~ • 1 I tural re La 1 Ianuarie 1!B9, ('l'au ad· putut fi procurale. piesele de. 

t . 1iIIIo.!.; mlDU eu mise. in Polonia 54,,000 auton.lObilc, schimb, necesare pentru o rellarare 
e Instrumente muzicale: JIIII"; . . ' a..:: BUCCREŞTI. _ :\liercuri t adica Cll puţll1 mal mult decat în Chm se cade. Nu sunt nici doi ani. 

ACORDEOANE Hf'...HNER VI- JiII"'C P' '1 1" Ş' t t i Polonia de c~lnd în Polonia 'erau rl'lll'ezen-._,, __ ,,_,_,, __ '_ v_______ ~ se va deschide tn cadrUl u- rusia one,n a a. .. o uş , 
0_ ARE, VIOLE, VIOLONCELE, : e~~e, ca înlll1dm'c ŞI populaţie, cam tale ;lproapc 3UO de mărci de auto 

~ nei impresionante manifes- de zece ori mai mare dec<H provin· mobile dift'rite. Deaceea, dat fiind 
!d ~.~~O LIN ~~_HIT ARE, ~ tati uni naţionale congresul cia germană, Sunt de aceea temeri numărul mic al automobilelor, nil 
COARDE etc GRAMOFOANE ~ căminelor culturale, la Are- că, intr'un caz grav, transporlurilc e mirare că comercianţii nu au În 
ŞI -PLACI .. H I S MAS TE R '8 ~ !lele Romane. Joi, 8 Iunie, IlC('CSHI'e nu VOI' Ptl~t',\ fi "fec,l,ualc totdeauna în depozit pit'scle de 

---, .. ~-- -~'---~'-'--~ ~ ('oll oTcsiştii vor asista la ser destul de reped,e, hpsmd mIJI~a~ schimb ~ecesar~. , ~ 
V OI C E f4 • COL U M B 1 A'" ; _:. _. " . crle de loeomo!lUne adceuale, cacI Au m,lI stat 1Il drumul motorlza-

R N T R 1 C 
~ !ml'lle stl'aJere~tl, la stadlO- I chiar şi dl-umurilc de fier sunt se- rii şi sarcinile vamale extrem de' 

"B .t\. U - ELE C E". Ib.! I l' 1 (' 1 II Dtl a~ a I P't nu 'lege e .aro . p - 1ll.1llate rar În Polonia, iar cu w' mari. Dintre automobilele admise 
de scris. ~ miază echipele de jocuri na· hkuk cu cai nu se poate duce un : in a,nul t~ecut, nu~ai 1900_ au fost 

O l. re asortlment de jucării pentru copII ~ ţ.ionale se vor prezenta la I război mode~n; ~u. toate as~ea. pro j f<'.brl.:ate. ~n Polol1la, aşa, ca .aproa".b liJ!i concurs la Arenele Homane'lblema motonzarll In Poloma nu a iP'" ca mCI nu se poa,te ,orbi ,de 0-ii ra" rl-a Kerpel Arad : .' t 1 ieşit, până astăzi, din stadiul discu-lir,duslriC de automobIle proprie po ~.' ~ Scal a se ~a rda, un sp:c aco. tiilor. Că in fiecare an () zecime IOlleză, Celelalte automobile admise 
~Ul il ~ la Teatrul NatIOnal ŞI ap~l 1 din loate automobilele se S?ot d~n, nmt p:lrle impo,rtat~. i:lI' parte 
J. EGINA MARIA Nr. 12. TELEFON No. 19-85 ~ va urma programul tntocmlt sfrYiciu ca uzate, nu e mal pupn I montate in Pololl1a dm plCse deta-

t,".' .. r.~J;I_--.,--------I- ... IIiII:-~ în acest scop. "şi o cOl1secintă a stării nt:obişnuit lşa~e importate, , ...... Y •• Y •• y ........ y •• Y •• v •• Y • ..,'" 6 •• Y. • .... Y.,. He ii1I . 
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STRAJERULU~ 
UllEOINŢĂ ŞI l\IUNCĂ I:JEl\ll'RU TARĂ ŞI i-tEGE 

"~~~~~~~gQ9QO~~~~liKrg,QoQQQ. 

DI T~~fiiO Gi: aWS~iOd;;;;id.noa§~w~: or~i~nţl~._ dT(y ~~" . 
comandantul Străjii Tării distinge l ,,:nrilJII ilfll 

o slrăjeră arădană I B~:!~:=:.nUIDl~~~!~~~~!i~: !!aă!B~:i~~L 
ARAD. - In coloanele Pa- Dus. ziar, articolul .. Pi/c/If. 1'/00'pI'n Pentru n afla numele vred i r~~~i, comandantu.l St.ră ill \ turii; o . ~ 

Jrontul de Vest" am remar I (:" Olloare vei /'og sti ar·rli /lltncl- . noi şi distinsă de d·I coman- 1 xând "săptămâna străjeri- sericii şi familiei; D Il 
ginei Străjereşti a ziarului /(1". din pogilla 1" ! nicei străjere remarcată de I Ţarn, a dat un ordin n, fi- "lume: ZIUa lnChill~ 

eat în repetate rânduri lap-' PlIn(a a adI/re lJ1'edlllc('1 s/rd]crl" dant al Străjii Ţării, ne~am lor" în care, dela un hotar I .. . " bI 
tel~ ti!lere!u~ui din regiune;! mllll~lIni~'lIe JlOas.lrc p:l1tr~, frvmnu] adres.at LegiunIlor ~t!'~jere-i la celălalt al ţării, străjerii 1 5 lume: ZIua tradiV' 

• • _ II '.. / • : vor ac va pe ogoru Ina ,a-obIectiv, Iara a aduce laude 1:<(1 '~I IIldllc!1nc ŞI (1-/ 11lIlHII1a NI ,.(' . şti dln Arad cu rugamlntea' ti 1 ~ -llv In ziua a şaptea din:, 
sau a cntica. Clt aceasta pa- I ('fllwşlllll(1 n/aIIlT'll,1! fOIr.[jmfle (// de a cerceta şi a găsi pe mi- i.. . . I mâna străjerilor se' 
gină a modestului nostru ~(lul(lgr<lful lIostru, dr/'pl semn dr t _. v . ~ d rll patnel. I premii cu deosebit" aj 
ziar, nu mai puţin modeştil I deos~bită disilinctie. ca s raJera: - .comunlcan u., "Săptămâna străjerilor _:.' a •• 
scriitori interni şi colaborat o ' SMdT4TE! le totodata cmematogralul,! E:pu.ne ordinul de zi _ este: mtat~ .. Anul acesta, Ill' . 

C~maJH.lilnllll SINljii. Ţ~lrii : z~ua şi Udul filmului respec I popasul pe care-l facem in i prem?lor v l?~~le .pe c~ 
TEUFIL (,]1. SWOHO\lU : tIv. \ . ~ vlţVt ei zl'le de I,*StraJa ŢarII a llBUI f preajma Ina a oar \. . 3 

• ~QQ~~~Q~~gQ~'8 Iunie, este o pregătire Iă- (;u.~a]eze natabtatea~ ap 

.. • • • i 1.1 ntrică! la fel ca a creştinu-I mund mamele cu ma! ului. 
Contribuţia ofIţerIlor 11ul înainte de marea sărbă. copii, iar din acestea, Jânl 

C d 1 .. G - I . .. A d 11 lalege câte una de jud actul ornan amfillotu Oi ar- ,toare a InVlenl, can su e~1 . v ~ . . IC()S 

../ . I tul trebuie luminat prin taP-j vor II sarbatOrIte ln treI 
zii Naţionale la f('odul ]te şi viaţă curată, este o ~arnor serbări dela I ruh 

• : mărturisire de credinţă fă-·\ cand vor fi prezentate !nB 
de inzestrare al ar-mlltel: cută înaintea "'ării şi Mare- lui Străjer. Toţ astfel .dup 

I .. I d şi ~ 't IV t· ~l I 
Ofiterii Comandamentului I Deasemen{ tot un milion a; lui Străjer. Trei milioane ju- a ~. In cap! a a. S la .. ~Iil 

• • , <, /' S I v t d t vo . • t ~. stra)erele cu merIte d 
Gărzii Naţionale comandan- donat şi Banca de Credit Ro mata e e s raJerl ŞI s ral9- \ ~ v v au 

J , , 1 'ţ i i 1 d o' d i te la Invatatura şi ',' 
tii de Tinut si de Judet COIl- \ mân iar Banca Comercială rl e Ş tre zec e mll e co~ '! .. cel ., , " I d i' d t dO ca semn de dlsbnc~e i i tribuind la sporirea fondului Română 500.000 lei. Ingine- man anţ ŞI coman an e 1n ~ 

20 O O : -t' - ei şi ca un Indemn ma 
inzestrărei armatei cu diur- rul, locotonent colonel în re- o O. unlta,l, se vgasescv pe alţii. kimf 
na pe o zi, domnul preşedin- tragere Eduard Sava din şantierul de munca al 'farli. . aces 
te al <'ollsiliului de miniştrii, laşi, str. M. C09ălnice~nu 26, I 1. Ivll~ie: Ziua închinată 10- Ziua de 8 IUnle va adez 
luând cunoştinţă de acest a donat pensia pe o lună. I cahtalh; bătoarea eea 

81 TrorlL fin. SIDODOYI(I: gest nobil, a multumit dom- ~I' pp~ra(hp lupo ,1, 2 Iunie: Ziua sănătă.tU ; tului. 
(omaOdaO,ul 5'rOJIl TarII I nului general Peh'e Georges- ~ "-1 u " 

. ~ . llcu, comandantul G!'irzii Na- il dODOI 1006 Iti . Glorl-a a plecat li externi grupaţI In )uru I ţionale a Frontului Rena~t('-
• t ~ I I ... CiobRnul Petl'arhe Lupu a ziarului, am I~cerca sa a- rii Naţionale, prin urrnătoa- • 

4:em cunoscuta "Straja Ţă. \ t 1 dOllat pentru Jnzestrarea ar- la Bucur 'i ~ v ţ'l t • s~ rea e egl'amă: t· 1000 1· D . n" I~ ~ar I e a~es ea ŞI al.. ma el el. easemem 
c:ontl'JbUlm . intr o oarecare I "Mulţumesc ohterdor ca-, Fundatia Maglavit a donat a 1 

măsură la organizarea ei în mandamentului Gărzii Natio 4000 lei. ARAD. - Aseară, Gloria a Ple-jlUi va fi reintrodus Mir, ,e:\t 

.mândrul. judet ar~dan. D·'1- Dale, comandanţilor de 'finut c.at la Bucureşti .unde su.stine u.n formaţia GloriE'i: Theim, .. ' pllc 
eă Pagina StraJerului a şi Judeţ pentru contribuţiu- 8QQQQ~gQ~~ d r. 
~,Frontului de Vest" a reuşit v . l~C g:cu cu R:1pl. :Io.rla \'a ~h-l Volcntir Şiclovan MicOSSl , 
58U nu în indeplinirea mi- nea adusa la sponrea londu- La Paris a avui loc Illa m faia exfel'ovwrllor echipa T d ~tă' F·t Il J 

1 ~ li o,·"' rlcnuţ.< rl Z €. 
siunii pe care şi-a luat-o de: ni de mzestrarea armatei" inaugura rea Expozitiei descomplectată. Codreanu nu va l 
bună voie, vom vedea mai! Preşedintele consiliului de Propagandil Romi. jnca în partida de mâine. In locul I cea (Rcgner). 

târziu. Deocamdată suntem l' de miniştri: lIealCa, organizata de 
::~Ci~l Căe;:n~~r~~~::~ă d: ss. ARMAND CALINESCU subsecreta.iatul de Stat Dtlellirlle de arbltfl de mll .. 

a 
,~~ 

mUlţi, - şi chiar de insuşi 1 t al PrODagaldai In "ederea matchurilor de mâi- camp. arb. PaHi, Hohn, 
comandantul Străjii Ţării, doI AI e Imporfan1( In ziua de 10 Mai a. ro, a ne, Comisia al'hitrilor Arad a fă- Orele 15,45 Transilvanil la} 
Teofil Sidorovici, dela care' d8na'Iafti avut loc la Paris înaugura- cut următoarele delrgări de arbi- juniori, arb. Hustik. ;r:: 
in două ~ rându~ a~ av~t . rea Expoziţiei de Propagan- tri: ARENA UNIREA ]llic 
ein~tea sa I!rim~m,~ In scriS, - Continuă cu multă in- I dă Turistieă Românească, 01' I AHENA GLOHIA Orele 10.30 Unirea-Stil en 
eUV1nte de Imbarbatare. sufletire sub scrierile pentru I ganizată de SUbsec)'etariatul . 
~e astăd~tă am primi~ O! înzestrarea oştirei. In afara' de Stat al Propagandei. I Orele:4 I'~)l'luna - Amefa comh arb. VăgăBiu. 

scrIsoare d_lB partea d-lul co eontribuţiilor zilnice s'a ri- Aceastii expozitie s'a dps- arb. lpslianh, Ardelean Ion. Orele ARENA BANATUL 'n~v( 
mand~nt, lmpreună cu O fo I 't dO rt BV !. R P â chis in sala "Le Grand Ate- 15.30 Vnirea - SGA, camp. cub, O· Orele 16 Banalul-Haei' soyj 
tografie a d-sale cu autograf mi In pa ea ancu om - lier", din Bd, Hausman. prita, Mara, Milancovici. arb. Barbu Gheorghe, Ilie 

pentru a o preda unei mici neşti suma de 1.000.000 lei. Ea coincide cu a 15-a adu L'lni, 29 "ai 19} d _ t ,. . t 1 d Orele 17.30 Trieolor-.;"mefa, arh. ," 
8 r~Jere car~e pnn g,.es u ~ ~~ nare generală a consiliului d Ch A RI;:N" AMI,PA ul ~ 
a ndica mana salutand stra I eentral al Turismului Inter- e tllşe Darazs, iral. ,'" - . rus 
jereşte, în timp ce se intona I Desc:J.idereii T âr lLational. AHENA CAA Orele 14 Hacoah-Amr lanu 
Imnul Regal la sfârşitul u- '" - Materialul expus se C0111- ~.rb. Kalmar. fără. 
nel reprezentaţ~ dintr'~n ci- gutUi Hoşilor "in pune din fotografii cu car ac- Qrele 11 Titallus-CAA camp. arb. ta, , 

Dematograf ~r~dan, a lnflu- (. I v tel' turistic, afişe şi cusături Ciorogariu, Darazs, Gabor. Orele In ateDt'P .. ' coa] 
enlat pe veClmi ei, apoi pe ilpda il )'omâne~tL 16.30 Gloria-CAA juniori, arb. Po' arbJtrJlf,evl 
restul spectatorilor; ~astfel U S toata~ In sala de proecţic cinema laretzki. . .' te I 
că I~ un ~ome~t dat Intreg B. CUdRE.. ~I. - ieu tografică, care se află alătu- ARENA A1\lfEFA ARAD. - Conu~l 'iui 
pub~cul din sala ascul~a lin ploala e JOI, care ncepuse ri de sala expoziţiei, s'a or- . . . 1 Arbitri din Arad ad toti 
Dul In po~t.ie de drepţi cu din ajun, săteni şi sătence, ganizat prezentări ale filme- Orele 9 GăJana - Tricolor, JU'. est~ 
sah!tul stra]eresc. ~aptul a în costumele lor pitoreşti, au 101' de propagandă românea- ni ori, arb. Tomi Liviu. Orele 11.15 noştinţa tuturor ar "ert 
fost remarcat de ZIarul no· sosit în capitală spre a lua scă executate în studioul Găiana _ Tricolor, camp, arb. MUl1 se prezinte la arelll ile 

, stru intr'un articol intitulat: t 1 d' . h' SUbSeCl'etariatulul' de Stat al d' e 
P·ld~ l t~" par e a tra ltlonala desc 1- le an Lu'a,· ŞI' K,'ad,' rraty" pentru a pn'D1l' OI 1 :u, 

" 1 a e oeven a • . , • o '.. PI'opagandei, precum şi pre~ "! t" Ira 
Iată textul serisorii: Oere a "Targulul MoşIlor zent V

,' 'Iod f'l d ARENA OLIMPIA trucţiuni foarte 1111 . - - . d J . , alI ZI mce e 1 me e in 
Stra,·a Ţării. Comandantul. Nr. tOţI sarbatol'm ma MoşIlor 'pl'opag,andă. O 1 - O . " , 

. . re e 10.30 Iimp1a-Intelegerea, ~.., , 
!./,·t'l.-'l7 A/miiI' 19:;9. Redacţia zia cu aCelaşI veselie ca şi in Deoarf'ce această expoziţie C eu", 

. . arb. PIeireI', Adamovici, Veimber- etl'ţt' " wlui "Frontul de Vest", alţi am. S'au amuzat in spe· comcide cu adunarea consi~ , . I f 
ARAD ci al de jocul minunat al că- liului central al Turismului ger. Orele 17.30 Ohmp'a - Inţele- .... I 

str. Popa Rusu 311uşarilor noştri, a căror artă ltlternational 111; Paris, ea igerea, juniori, arb. Adamo.,ici. ŞI raS;tp e 
.' ". " I ~.' '. ,. este o bună ocaZIe de propa- I ARENA TITANUS F d BI 

Uimd 1/1 numarul 66-67 din 23
1 
a stallllt admIraţIe Şi peste gandă turistică realizată cu I I rontul e ece 

Aprilie ({. c, al mult aprecialului : hotare, în special la Londra.1mult folos.' I Orele 17.30 Astra - Transil.,ania! • ______ ~ b 

---------------------------------------------=~~~--~~------------.------------------------_4~l t'Ip. La .... , .... 
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