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APARE SAPTAMAHAL 

D. Octavian Goga, 
preşedintele consiliului de miniştri, de colinde 

Concerte 

f d It· - 111.ai mult decât în alti ani, 
In noul guvern constituitl ace ee ara 11 presei daUnele de Crăciun s'au 

bucurat de o frumol.lsă TeM 
recent, subliniem cu deose- Ce va îr...făptui actualul guvern trăire în acest an, la Arad. 

Ion P. Gigurtu 

bită satisfacţie numirea d-lui J Scolile din Arad şi corul 

inginer Ion P. Gigurtu ca ,Mă bucur să iau con- noua conducere de stat; noi slrălucirea fără umbrire. Neamul, "Doina Crişanei
u 

au orga-
. ministru, "la . departamentu.1 ta~~u 1 cu reprezentanţI'.' pre- ,.' 'fiinta vie a etnicului românesc. nizat astfel mai multe con-

Ind C ţ I 
nu suntem mşte lm(:rovlzaţl, b' r 1 certe de colinzi, care ou a-

usttlel ŞI omer u w, sei, fiindcă totdeauna am de aceia nu trebuie să vor- tre Ule să-şi adrme setea ui 
• v tăt te ' creatoate, tra,s prea putin public. une-

~um're ca:E" ra,sp, e~ Şll văzut în ziaristică un plă. besc mult," Se desprind in ",' . ~ OT! dar au fost sauuraie 
lncorone,aza .ca1ttă\11e, ales~ mân prin care respiră con mod firesc din trecutul DOStM Ţara sa reslmţlt umlhta de elevii tuturor şcolilor 
a~e ,u~u~a ,dlO~re C~I. mal ştiinţa publică, şi în acelaş ru. atât indicaţiile cât şi şi protestară Ţara va fi re- secundare. ceeace este un 
dIstmşI Inglnen romam. I timp, un mijloc de îndru- chezăşia pentru ziua de mâi-' născută pe urma satisfactii-1semn imbucurător, Dacă 

Pe d. ministru inn , Ion P. t mare a masselor. De aceea ( t 't Y • t 'lor primite. Vom avea aşa oamenii mai in vârstă nu EJ ne. n fU ca ma pnveş e, . ~ ~ b -t '/ ' 
I Gigurtu îl cunoaştem din a-şi dori dela l-nceput sa~ va~ t - 'd t dar pace şi speranţă leoiti- c~mszaera sai o on e maTi soco ca Jll eea a mea po~ v ' ,~l decât un prileJ' de odihnă 

mar"le l'za~rl' dela SOC1'e 'f d l' li ' - ' . 1" ma pentru zIUa de mame, I ' 1 real > -ac o ee ara ţie: vreau să hca a urmat acelaşl lme; "~. ~ '" măcar cei tineri să se Îm-
tatea auriferă "Mica" din fiţi colaboratorii guvernului, dreaptă care astăzi a atins Ope:~ noa~tra d,e mfaptUln părlăşiască cu duhul mân
Brad, îl cunoaştem din ac- colaboratorii ideilor pe care un punct hotărîtor. Un crez,va fl~ l~lesnt:ă, ~m mo~e?t i:t1ito~ al praznicului Crăciu
tivitatea pubiicistică şi, mai le.am propagat până astăzi, naţional cu toate atributele ce gasIm alatun de nOI. 10 nu/uz. Poate că ei nu vor 
ales. prin intensa activitate şi pe care de azi înainte. lui fireş~i, m'a călăuzit în calitate de colaboratori pre- ~~ta In ici :ândto~c:~,te ~dQtin.i. 
filantropică de care şi-a le~pe 1 d'· _.1' ~ ; 1 d b ţioşi pe acei fruntaşi de aCU.e sa re rOlOsea prm 

I 
un p an-meto le In m~ Viaţa, De ..ttl,!-:.!!~ e su • v' . , , 'conc~,.tele oom.,~i"i(' ş; 'e 

, gat numele. t t t t b' v 1 li v ~ , v, seama al parbdulUl naţIonal ... .". _. rep a, re Ule sa e rea - stapamrea ungureasca s au ~ _ "_,." vor cultiva mereu în cercu-
.In regiunea Bradului - zăm , Nu vă voi da azi un făurit convingerile mele care ţaranesc ca~~, l~tr.o mrudt- rile unde vor ajunge mai 

; generozitatea D-Sale s'a vă- plan detaiJat, nici nu vă au fost sporite. nu alterate re de ~oAnştl1nţa ŞI de pr~gM târziu, 
dit prin ctitorii de lăcaşuri voi înfăţişa în mod progra. în cursul vremii. Cred în rarn~ vI~a~d. cu deosebire Aceast,ă cons~rvc:rre, ar ~în
creştine şti şi de cultură, ca matic obiectivele acţiunii neam şi preregativele lui de manIe InalTI ce se vor pro- se~~.a ilo. alta bl~umta a 

I şi prin ajutorarea celor mai noastre de guvernărnânt. stăpânire reală a statului. duce în uşurarea condiţiilor ŞCO.1l e ,azI, care n are ~u 
c • • il ' . d P .-' . de viaţă a ţărănimii noastre ",al memrea sa mca"ce mm-
i puţm pnv egmţl e soarle. entru aceasta imI lipseşte Nu-mi pol inchipui consolida ., " ~ ~ ţile cu kilograme de ştiinlă 
. Acestora 1 a fost un A C W t" 1 ('" d .. ~ - au stablht Impreuna cu not 'f W d" ~ e. ' e- ma- m a lropU necesar, \Un rea tăru f oastre, fara acc~ntua- , A" ce se uz a rf!pe e f m ama-

c ,re înţelegător şi sprijinitor. ocupat cu primele instalări r~a acestui adevăr, că trebuie să un umson de gandlre ŞI o nun tele ei plictisitoare, ci şi 
Noul ministru de Indust- ale guvernului. In seara de afirmăm areptul nostru de in- unitate organică de acţiune aceea ca să înobileze sufle

I rie şi Comerţ face deci parte anul nou, Ia radio vorbind drumare naţională. in toate rami- Programul elaborat de noi tfle tinerilor pentru totdea-
, d' t ' . d b' ţ":'rl'!' V • a '. v f ficatiile vieţii de stat. Aceste ere· e vast şi-} vom face cunosM una, 
;, 10 re acel oament e 10e do • 01 vea ocazIa sa ac d' t " "1 . 't . d L' O" II . d t' l ; ,..' " vI' ,In e mr·au prz eluz m mo lZ- cut în curând _ sincer şi rz cu llJarea a me or 
; tot mal ran In VIaţa pubhca, o expunere argă. ŞI a prI- resC intâlnirea cu A. C, Cuza. a, ~ . are o binefăcătaare înrâuri-
~tocmai acum când nemulţu- melor măsuri pe care gu- cărui ducrină nationalistă a fost det~tlat, c~ IUl~ea sa ştie re asupra inimi/or - care 
i mirile multora sunt atât de vernul," inţelege să le ia, determinată de gândul construc- carI sunt mtenţllie noastre. nu se şterge uşor. 
: mari şi îndreptăţite. I precum şi a desfăşurării tiv, menit să salveze ideia de stat, Deocamdată, pentru a pre- Iată de ce subliniem ÎnM 

i', 1 l' apropiate a unor dispoziţii Astfel s'a n'ăscul partidul natia- veni interpretări greşite sau se~ndtat"a~oncertelor de 
f n noua sa ca Itate, d, menl't v f' A (\" t t d nul creştin. ale cărui lozinci le genaturări interesate, ţin să colmzl or,garm,ate de liceele 
," g 1 P G"n t . e sa le mreEJlS ra ee· d ~ d a b 

Itn. on ' le,ur U are ŞI '. bl' v • CUn'Jaşteti, Ce înseamnă deei Ve-\dec1ar că după cum instalarea e ,ete In ATa- ,SU con-
,mai numeroase ocazii să fie oP~l1a ~u lca dm ţară. , ni,ea noastră la guv"rn? Cuvân- noastră la guvern s'a făcut cu duc~rea d-nei dir~ctoare Eu-
f de folos fraţilor săi. " e va pot accentua ~~ tar,ea M. ,S, Regelui a lămu~if in respectul formelor constituţi. ge~za C:0nstanlmes,cu, de 

l: L N' ăd" t t ,pnmul moment) este Splrt- ChlP maglstral pentru toata lu- onale, tot astfel şi guvernarea GzmnazlUl de Stat dm AraM 
I""! OI, ar anu, sun em as - I ~ ~ ~ "" ~ d 1 l'I.l d d d f f 1 f .. ' 'ţ' c "1 • tu In care se va desfăşura mea rosiu~ nost!" la carma tam, noastra seva desfâşuraincad. ~ -lvOU .. con u~ e, ,pro. 
~ e ,e.lC11 ă 1 putem sa I Sunt conVinS t'a din primul mo- rată în constituţie, nepierzând Vlchentle Ugrm, Şl cel al 

\~~ufa ca mare dregător puh- .' A • d " . , ' ment se va produce o destindere fireşte nici o clipă din vedere corului .. Doina Grişanei u 

-

. ,~c, la unul d~n~re cele mai ~allmr:ărlC:ri.hpsa de capl- b~ne~ăcăto~re, o >p~cificare ime.- că ~ondul salv~~ ~ intereselor dirijat de d. prufesor Sever 
'.~lmportante ministere. t ş. " . _ '" dloia a pSlhologlez populare, agt· naţionale se ndica deasupra Agez:.. . , 

; '1, R t "1 ~ d' ToţI aceşba IŞI mdreapta lată la noi în tiupul din urmă, unei pseudo-legalităţi. la adă. Gme a partICIpat la aceste 
1". espec uos l rugam eCl A d '1 1 ,. t ., 1 
! ~ b' . ~ '- gan un e spre nou mImstru Lozinca "România a Români/uri' postul căreia au tănjit de ata- concer e a pTlm,t cu a te 
(ca sa me~01asca a-şI ~n. de Industrie şi Comerţ în înscrisă pe steagul national creş tea ori izvoarele noastre de sentimente Crăciunul, şi ci-
I drepta atenţl~ .~pre gramţa ceasul descătuşerii, cerân- tin ca un adevăr care derivă din viaţă," n~ nu - să regreti! că nu 
de Vest a ţanl, unde ele-: du-i d-lui ing. Ion P. Gigurlu tripticul docrinei noastre: Chris- Compoziţia guvernului! şl~a • Pl!s .. de.o, p'arte toa/! 
mentul românesc aşteaptă I 1 . I tos, Rege, Natiune. socot că vine mmzcmcnle ZIleI - ca sa 

ce ma) arg concurs. r' -" după ştirile primite până d~ . v f.l t l' tr 
~să fie chemat Ia muncă I N ~ d . ta timp oportun sa mspzre con- arulf!sca su e u, ur un ~ op 
~sPQmică pentru cucerirea." u ne m. o~ că ~~Sa ducerea de stat, Creştinismul, acum, a trezit sau senti- de alm~~e creştzneasca. 
r. d tr" . l' IIŞI va pleca IDJma la rasu- pavăză străveche a neamulai, mente călduroase de ami- Tradllw unor asemenea 
,tu us Iei ŞI comerţu w. t 1 d'l t' - fii ,. ~ , , . . ri t b v tr I ~ • , ~".. . ?e u ~ uren or noas re ŞI că care r~ ata a ta~u ~r ~I-a p,ast- clţte. sau o cuvlincloasă aş- c~nce e. re ue _ pa~ a" ~ ŞI l Avem ataţla tinerI bme In curand elementul româ- rat larnele de eXlStanta ale lstO, teptare. înţelegânduMse pre- cat ma,' mult rQSpa.ndlla. . 
ţpregătiţî aici, care cer de 1 nesc dela graniţele ţării va riei noastrv, trebuie să devie din tutindeni că după declara- !n ZIlei: dramatice ce l~ 

'f.'lIlult să li Se dea posibil'ta-' .. f f r d It nou p,atra unghiulară a simtirii "1 t d A ~ trarm aZl, reluarea cultulUI 
tea ' ~ ~ v ~ I f PrIr?1 sa lS ac la e mu cu· româneşti. Regalitatea, tem€lia ţu e noas re e pana acum, daiinelor înşeamnâ fapia cea 

f c~ ~a_ ~atrunda ~n aces-
l
, vemtă şi atât de justificată. existenlii neamului. trebuie să-şi n oi reprezentăm o judecată mai nobilă de care ne pu-

, re actiVltaţl ecooolDlce, dar "Ti .. pal P.o .. iaciei" ducă mai d.paTt. .,ştirbită, - Urma" ;n pa,. '·a - tem învr.dnic;. Silviu Faur 
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Prelată 

Multi şi dragi tineri ne cer să 
des hidem o pagină de lolklor şi 
dacă s'a,. palea, o pagină pentru 
săteni, care să publice material 
literar adunat din lumea salelor 
şi alte probleme care inleresează 
pe săfenii noşlri. 
Regretăm că, deocamdată, nu 

le putem satisFac," această fru
moasă dOI intă. la care ne-am 
gândit şi noi. dela incepulul apa
riliei acestui săptămânal, Anu
mite greută{i redactionale stau 
însă în calea dorintei, 

Dar - pe măsura imbuniită· 
tiri/ar ce vom aductl ziarului. 
vom tine seama de d07inta ex-

Astăzi, inaugurăm 

colt de folklor - care 
odată pagină, 

însă un Suntem in pragul. unui I colegi, prieteni, cunoscuţi, J tând încă a, doua zi de toa;t 
va dt!veni nou an de luptă pentru exis- superiori, inferiori, oameni aceste banalităţi" el face c 

tenţă. cu a~elaşi varia!,ii şi I de toate categoriile sociale, ,să se împlinească ceeace ţii 
cu aceleaşI monotonl1 de îşi urează, - unii din ini- scris. fatalitatea!"',>, ,~ Publicăm deci O culegere de 

versuri populare din Mândru/oc, 

Des«:ânle«: 
din Mândrulo«:: 

Fetele din satu nost 
Tăt umblă după frumos. 
Da frumosu nu-i la ele 
Că·i în târg la rumenele, 
Şi is harnice la lucru, 
C'or avut noroc în cucu 
C·o cântat de le-o sculat, 

~otdeauna ale .vietii. suntem mă, alţii din datorie, alţii' Iar acum să lăsăm 'la I 

10 prag~J unUl nou an car~ de circumstanţă - la des-, parte toate aceste meditat 
ne ammteşte tutu:ora, ca I pă~ţi,e obişnuitul •• an nou şi din vâltoarea sbuciumi 
av~m d~ aşteptat 10 viaţa ferICIt" ! I tei vieţi să facem un scut 
mal puţm cu un an.. . d fI' ă t"~ 

h. ~. 1 ŞI ce intransigent e des- popas e re eXlUne. s l 
Ce mesc ma ŞI me anco· , ' , , l, 

1. ~ , ~ a tinul! Cu toate multele u·: cem o prt:I~~ retrospech'î", 
lca este vIaţa terestra 'v' d . . f .. , asupra v ţ noastre dj .. 

f " .. U bl ran e am nOI erlclţl, ros-I ' le 11 .,. 
11nţu umane n ansam u ., • 1 > t ~ f ,c 

v • ': hte de gUrIle atâtor oament, ,anu mgropa, sa acem t. 
de organe a caror dlsPozl-1 'A d f' 1 minutio~ bilanţ al fapteI ,: 

, A fi' t v A oncat e mare ar 1 ace .-
ţIe e 1D aşa e aranja a 10- ~ ~ v bune şi rele pe care le,a 

A d" 1 . numar care ne ureza ace as· , 
cat a omu Ul un aspect t" f ,. I h' b v săvârşit şi să vedem da ,. 1 a enClre, e nu sc Im a ~~ 

Sănulemânceg·andu'npatl ... general cu totuldtfentde a "A A f d v d' nu va trebui să facem. ..' mCI cat un var e par m l 

COCA" LE celorlalte fuoţe dIn punct de, d 1 ţ' l 't reformă în felul nostru de .~ 
primafă. d 'h l 'd rumu pe care 1 -a croI. 1 ___________ 1___________ ve ere pSI o OgIC, ar cu El " Ati 6" "fi. apropiindu-ne astfel c, 

nimic din cel biologic. I ţ' nt~ ţ:re~ St~t lD: e ,ea,oţ~ ca mai mult posibil de perfed1 
1 "le a a la ŞI a a ea mlml l-au ' 

Un corp pe care- ospa- d 't ' ţ" 'f' 't" ţiunea de care vorbeşte ~ . . , d f- . '1' on o vIa a mai erlcl a "Codul justiţiei militare" , tezl ŞI es atezl ZI mc, pe dAt d' t t' lozoful '! 
1 f t ' d' t t ' eca cea 10 recu, CI par- I . 

care· ereş I e o ce l-ar ~ ,-, d" t Fi 
A apărut .. Codul Justitiei Mi. I poziţiuni, de ori ce fel, au fost t d ' ca de multeorI dma lOS, Ul- Pe re ca. 

Jitare", adnotat de d nii Consl, adoptate sau extinse la instan- pu ea cauza ~ au~a ŞI ca~e 1 I 

Lazaraneanu, magistrat şi Ion tele militare, 1 trebue să ~oara cel puţm I " oi 

1. Nedelescu. avocat, cu prefata Opera d lor judecător Lazaro' . şapte ore dm cele 14, care j' Istoria li III Lii ro..-.ane - ~ 
d·lui colonel Pomponiu, fost nea nu şi adv. 1, I. N~delescu, sunt unitatea de măsură a , 
procuror general al Curţii MiIi- înfăptuită sub Îndrumarea d-Iui firului existenţii lui, I Intre numeroasele şi substanţia- I vici-itudinilor prin c,ar~, a tre.c~ 

1 1 t "ţ' l't l r bIt' W 'Q pronncnle romaJ tare de Casare şi Justiţie, procuror general col. V, Pompo. , ee nou a 1 1 erare pe care e lm a a ma 1 .. 

Imprimat în desăvârşite con- niu, al inaltei Curţi Militare de' ~~m a ,putut crea, na~ura prpzintă Ed tura Fundaţiei pen- nizate dela Dunăre. ~ 
ditiuni tehnire, acest cod cu- Cas'lre şi Justiţie, se pr~zintă mal 1Ogemos cea mal mmu- tru I.teratură şi artă "Rq~de Ca-\ Operă de concepţie şi anvd: 
prinde: I astfel şi înseamnă mai mult, cu nată maşină - dar şi cea r. 1 Il". o lucrare ~e mare i~~ gură, de uriaşe munc~, ,de pe« 

1. Textele legii noui ce ya câr- mult mai mult, decât o tipăritu- mai defectuoasă - care din portaoţă pentru Dlvelul culturu sonală sisteml!.tizare Şl lDterpr'" 
mui Justiţia militară a României ră curentă de adnotare; va pu- l zi în zi din an in an îşi noastre este "IsloTia /imbei TO,- I tare aşa cum nici unul d,ot~ 
Uaite cu trimiteri şi citate com- tea fi folosită ca un adevărat şi' t t v' t d' mâml' va' ~-r dedd AI. Ruset-l .. --ti'ltguiştli hOflii d-e iSeaD'~ ftu .... 

, . aş eap a scoa ere In om, f 1 F It t d I't ' • d l d f O ;:~, parative din vechiul c' j m. şi excelent manual de şedinţă pentru: , pro esor a acu a fa e 1 ere mal mcercat ea. pro v.,. 
, , , ,. '1 pentru ca apoI să se con- '1'! f' d' B t' O' [·t'" b' t expunerea de motive a leglUlm: I toate instanţele muitare intru-. .. ~ " ŞI l\'~SO le In u~urt'ş ,1. ~ns~.şlanu, ': s orla 'm el r 

2. Adnotări bogate, Iămuritoa~ nind laolaltă întreg materialul de . forme~~ legI.! cons~rvaru Pnmul vot.lm dtn se~la cu ~a- mane a d·IUl prof. Al Rose 
re şi documentate. ale autorilor, legi şi proceduri trebuitoare, la matenel a lUI Lavolsler, re d, pr?f •. ' 1 Rosetti ,dps~hlde alcătuf şte ,o ~ectură esenţ.ală ... 
cu docrină jurisprudenţă şi in-,. un moment dat, în orice procese Tristă existenţă fără de perspE'Cl1ve med te studIUlUI IIm- de cel mat VIU mteres .. ' 
dr ~, • t' . ş' cauze In' . un r t bei române, a arăfUt in biblio· ~ uman prac lce; 1, ICI os , 

teca Enciclopedic alătUri de .. ls 
3. Citate. fragm~ntar~ sau in-j I Adeseori m'am gândit şi toria romdnilor" a d lUI prof. il 

tegrale, ~Upă, neVOIe, dia absolu! am regretat că nu m'a făcut Const. C. Giurescu şi ca o com Ceasornice. bijuterii şi veri'l 
toate legtle ŞI regull:lmentele carr CrOl'torl'a t D . O fI ledare a acestei o e e pe celă- 1 l "J . t g d 1 d P . amn1 -zeu o oare sau pom, P p r bete cu preţuri e ce e mar-
10 re esc sau es uşesc preve e- • tru ~ 1 ' fIlaU plan: a evoluliei limbei no- ~ 

rile ,legii poui de unificare, a jus- S M' t I p~n , ca ce putm ast e nu astre. ' C S ~- K Veftine_~ l." 
tiţiei militare: Constituţie. codul a r o n mI-aşI cunoaşte sfârşitul. AtI d .' -, , U OTU a uce o conCeptle 
civil., ,procedură civilă, ~odul ~o' I ,care ŞI ~ş~nu se deosebeş- originală, o pretentare nouă a 
:erclal, legea te organlzar~ JU· Str. Metianu No, 4 te cu nImIC de al omului. I materialnlui. expunând "Istoria cesofnicar şi bijutien 
ecălorească. egea organică a ~nul ,nou ferl'Cl't" limbei române" din punct de ve· Arad. peste drum de biSM., ' 

Inaltei Curţi de Casatie. legea B · ". - d 1 'O . 1 -~ 
a' '1 ' J' d-l onat asortlment expreşie 'banală cu care se ere genea og-c. e ace~ pnmu rica Luthera~eparaţiuL 

m, ~el, ,egea contenc,o$U Ut a li ".' .' volum reC'ent apărut, este con- --y 

mIDtstra.bv, etc. IA f d l' desparţesc oamenu m aJunul t f d l ' 1 t' -', 'U"m' bce· de 'primUl rang "'embrt] , ., .. m sto e e ca ltate '. , . &acra on u Ul la lD >.U l 4: Ţoat~ legtle ce ,s au lDt~g- anuluI nou. Toţi. tn once noastre, pecâitd volumele viito- la Consum fi Inlesnir~ 
ralIQ c. ,. ,m, uu ale cAror dis împrejurare, În orice loc, a.e vor fi consaCrate expunerei iiiiiiiiiiiiiiiii_--___ ... ] 

Cirti Doi 

.. Codul civil in vigoare 
In Ardeal şi BucovlnaH 

I F al1 de puţinele traduceri si-' Iora care s';au specializat in pro- i M. G. nelayen: cleopatr! 
milare d", pâ'fti azi, ,cea rect-ntl bleinele, dreptuful - -- _. .. ~ii~~ci scri~m despr~ bio~fab~ 
ins~a~ă nu ft'la~ p~o~res. Au- Louia .Madelm: Dmton. Ma- flgu~,llor c:ar~. fa~ glOrIoasă llotor~ 
tom ŞI aU dat stradumţele ca tra- riIe fjgun alli? revoluţiei franceze fumu, ammbm ŞI recenta tradt 
ducerea să fie făcuti in cel mai şi-au gasit romancierlÎ ceÎ mai cere it. operii lui M, G. DelayeD~ 
ales limbaj juridic, laCUri. capi- talentaţi pentru romanţatea vieţii tleopatra. femei.a celebră cat'~ 

Literatura noastră juridică s'a diţii tecoice ia editura "Univer-, tală a traducerilor ""istente, care lor, Pe rând. aceste biografii ro. a lăsat amintiri neşterse J:g..Jstoil 
îmbogăţIt CU o nouă şi valoroasă sală~ Alcalay, traducerea şi ad- nu u,urau p'trunderea spiritu. manţale au apărut in traducere rie, Aceasti femei~ucătoar~~ 
operA - care va fi un preţios I notarea Mnd făcute de d nii prof. lui juridic al ~odului civil din româneb.scă. b:Jcurându se de s'a bucurat dţ,JIfentia lui Cicert.,: 
ghid pentru glumorii dreptăţii George Alexianu, Aurel Tama. I cele două provincU. mari succese de librărie_ Intelec- şi a tuturOf" literaţilor contim';1 
Nereferim la cea mai bună pu- vochi, Octavian Pienesc:u şi An· I Şi fiindcă ne găsim in preaj. tuaIii raHnaţi s'au grabIt sa cu. Porani. S'a bucurat de iubireaa 
ne-re la punct şi traducere a Co- ton Iliese, consilieri la Curtea ma unificării codurilor civile, noască taine:Je ŞI pe eroii revo- lui Cezar şi Antoniu - alte nu 
dului civil din Ardeal şi Buco de Apel din Cernăuţi. I noua traducere înseamnă o pre- luţiei fra,~ceze, care a schimbat me nemuritoare din istorie. I~ 
vina, apărută recent in .. Colecţia Lucrarea cuprinde trimiteri ţioasă contribuţie la adunarea fata )~mll. " I Cleopatra n'a ~ost ,numai? re-~ 
legilor României". care apare la legile şi regulamentele speci. materialului documentar de drept p~h~a ~lOgrafle tr~dusă. ~Stte gină ma:~ CI Şlf un~ ~mtr\ g it b d d l' 1 d' d ' "1 d' a Ul an on. cea mal covarşi 0- cele mal mteresante emei lnscn, 
re u a S1.1. con ucerea • Ul a e In Ar eal ŞI Bucovina, fără CI VI - 10 cate se vor selec· are personalitate a revoluţIei, I se cu o amintire glorioasă î 
George AleXlanu, profesor la Fa- de care traducerea codului n'ar ţiona toate principiile şi dispozi- Celebrul istoric francez Louis cartea de aur a urmaşIlor. ~ 
cultatea de Drept din Cernăuţi putea fi atât de utilă magistraţi. ţiunile viitorului cod unificat, ca Madelm ne prezintă pe Dontoo I Divina seducătoare" a sJ 
şi unul dintre cei mai eminenţi lor şi avocalilor. : el să împace toate legiferările ci- în adevărata lui lumină istorică, d" . , b' f'I f' car;'" 
, , , t I '1 d '''1 'f- B f' l' f' US ŞI numeroşl lO/Sra 1, .... JunştI rpmâni. ' Pentru inlesnirea consultării VI e m provmCll e unIte, ară a 'ogra la Ul a ost scnsă astfel, t t 'ţ 't't~'''' 

N t d C d 1" ". , . ' da naştere la mari pertubări şi cnID nu o va mai putea scrie l-au prezen a vIa a penpe 1 <li 
. .oua, ra uc.ere a o ~ UI CI- autor.1l au lD.to~ml~ un lDdex al- conflicte de legi. alt autor. M, G. Delayen pare să fie cel 

~l 10 Vlgo_are 10 Ardeal ŞI Buco- fabebc cu tnmIten la toate arti· Recomanc ă'1l deci noua tradu. O carte ce se citeşte şi reci- mai autentic biograf al ei, ~ 
vma a aparut în excelente con- colele, publicat la sfârşit cere a codului civil tuturor aceA teşte mereu. Lacullus. l 
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~ij' ---= Coatiauare din pag. l·a - f ce "lut să fî~a' v~astră. Iată I 
I~'. ponderată, menită săasigu. siml~ântu1 care, mă stâp~ I Faptele Sa"-' pta"-' IllaA 01-1- I l.· României un echilibru aeşte m aceste clipe DODlD1-

re 1 "': v ti J S t 
"'~m~oo~~oopred~~ Mn~ş~~~~şe u -1-----~----------~-~~------------~~-1n . I tot cel vecmu, Respect cereb • • • 

al unanIm... ' _' ralitatea când Se pune deacord 
C Declaratu programabce 10 aril d - • al 'd" Măria Sa Marele Voe- tite în cadru] străjeresr şi anume =, In aceiafi muncă dârzi tre-

i cu mea evarttrl e 1 eu vod Mihai ,i datinele ~ A- C r diS b ti1 această privinţă se vor ace de stat, în faţa tendinţe lor oş lun; o In ee; te aUa ; ue să continuăm şi de azi 
.. de către organele guvernu- subversive însă, voi şti intot- strămoşeşti Urări de anul nou (sorcova); încolo, opera.noastră. făcu. 

Ca în fiecare an, potrivit prog- Pluguşorul; Moş Crăciun, dia această muacă o religie 
lui şi sunt convins că atmos- deauna să găsesc atitudinea I 'f' d M S R 1 C' l' b 1 f 

l . ' f t~ .. di ~ ramu Ul uat e. ege e, antecE' e ŞI o iceiuri e au ost şi o credinţă a sârguiatll Îa 
aţ fera lmpreJuru nostru va 1 :r::nr a ~e c~e mt.,o m ~~ grupa de elevi in frunfe cu Măria alese din toate provinciile ţării, A care să ne creştem copiii, ce 

n
• Iimp~de, asigurându-mi-se de u ~ re ex aţ . unel~" porntn j Sa Marele Voevod Mihai a pre' urmat urarea din partea profeso- vor trebui să fi~, .mâine, ur-
~ d b a aparare na Iona a • . '1 I M - 5 posibilitatea e une rapor- gătit fruml'lasele datini de sărbă nor casei ănei ale şi s'a ma,ii părinţilor lor, functiona-

~; tun în toate direcţiile. Aş tori, dând a~tfel un str~I,~dt continuat cu Imnul Regal. Majes- ci ai Institutului de Emisiun.e. 
, ,dori ca munca noastră să Un nou exemplu de pastrare'l trad.ţulor tatea Sa Regele a Împărţit colin· Să existe la Banca NationaJ..ă. 
IV d f~ dela inceput cotidian rOlUânesc străbune ce ne au legănat ince- dete tuturora, după care s'a generaţie din generaţie: copiii 
dl se ~s aşoaref v d }" tia I 0IIr0 -= .- puturile isleriE'i noastre şi cari cântat rugăciunea ,t stinl!erea. de azi să fie slujitorii de 1IJâi-' 

I :tntrfo atmos era e tnlŞ e - ..,. I f al B 1+, .. '. •. c I veacuri dearândul ne au ost re- ne ăncii cu aceiaşi dem4 
. t t ă Serbarea Pomului de 

ll·.··pa rtO 'C • ~... ., I Aflăm cu deosebită plăcere că azem şi tărie prin toate vicisitu· nitate şi cu acelaşi prestigiu 
N l .ti -1- t de Idel8 Crăciun al Băncii N a-,. on 6t1vern. ca aUZl . săptămânalul ieşean "Chi!marea diniIe vremii al muncii. 

a reparaloare, va cauta să într o- nofionalt.sta" s'a transformat in Intr'o vreme când tradiţiile ţionale Astăzi ei să plece de aici 
llt
j 
ducă reforme pe toate tăr~mu- cotidian, sub prici!pufa dtrecţie a noastre incepeau să he uitate şi . In ~junul S.~. S~rhâ~ori a ~ra~- cu jucăriile în braţe, mâiae 

l ţile vieţii de stat. cu gandul confratelui l.aur Preda. podoabt'le etnice ameninţate să OlculUl naştem Maahutorulul s a să fie ca. conştiinţa de şcolal'Ît 
e lca din nemulţumirea obşteas.. La faşi, un nou cotidian ro ră.nână colecţionate doar de fol- . sărbăt~riţ. intr'u~ cadru de răi· poimâne CU con,tinta mtmCÎÎţ 
cică să răsară o conştiinţă flouă, mânesc înseamnă o cetătuie in clorişt~ datinile stră moşeşti se duroJsa solemmtate, Pomul de funcţionari ai Băcii Naţionale. 
~cUn val de încre~ered' şi ~.e plus oentru reinvierea spirttuală regăsesc deodată ridicate la ran. Crăc~un î? sa1~ f~~tivă ,a Casei In numele funcţionarilor dl. 
S.optimism pentru Ziua e ~al- şi nationalistă a foşilor, oraşul sul de principiu naţional prin fUDCţi lnarllor BancH Ndţlonale. inspector Eşanu mulţuml'şte d·lui 
~De, fără care nu se poate 10- glorifJS de odinioară desore care "Tactica lor de către Însuş MoŞ- Au participat la acestă tradi· guvernalor efa luat parte la ser-
fhipui o .ope~ă constructiv_ă. marele savant şi pr()fesor Nicolae ~enitorul Tronului. ţionaIă serbare' dI Mibţă Cons barea Pomului de Crăciun, spu-

~ .la un popor mtrat recent m Iorga sounea că nu mai este ro Astfe] s'a desfăşurat în ajunul l tantioescu, guvernatorul Băncii nând că prezenţa d-sale la Insti
-mijlocul unor framânlâri pri •. manesc, fiind compleei irzst·ăinat '-:răciunului serbarell frumoasel"r. N;Jţionale, membrii consiliului de tut, este stiumlentul puternic 

mejdioase, c~ a~~tă .~on~en. i Urăm noului cotidian ieşean noastre datini sub conducerea. administraţie, funcţionarii superi- pentru muoca funţionarilor Băn-
itul Cll sugestiunl mgrlJ~rat~are "Chemarea na(ionalistă" viaţă '\Uriei Sale ""a~ele Voevod "1ihai ori precum şi toţi funcţionarii cii. O muncă tndeplinită cu con
Ipentru viitor. De, acela, catre lungă şi mai ales. plinirea idea- şi a celor cinci camarazi străjeri: ;nstitutului nostru de emisiune ştiinţă şi cu toată satHacţia c;:.re 

c'Oprieteni şi adversari În dep· lurilor DPnfru car" uptă. de clasă sub ingrijirea d.lui co-; dimpreună cu soţiile şi copii lor. astăzi radiază in zâmbetul şi mul. 

natinătatea răspunderJlor mele, rnand'\nt al 'trăjii Ţării. j Cuvâutarea ţumirea celor prezenţi_ 
in numele destlnelor româneşti E 't" t t' IW 

W t" Gtupa de străjeri avănd ală·1 D.lui MiUţ, Constantinescu I lncheiă urâod d·lui Mitiţa 
'e-U care soarta mă pune astăzi XpDZlla In ama ,Iona a a car,1I d d S d ., C t' . . 1 -..... 1 turi pe c()mandan i aroeei,! Iubiti copii şi iubiţi colabo- onstan mescu ŞJ lotregu Ul con-
'eintr'o corelaţie directă, se în- copilului la Praga d. comandor Fundăţe ... nu, căpitan ratori, siliu de adminis'reţie al Băncii 
trEdreaptă c'Ilvântui meu doritor T omescu profesori de clasă. pă- Sunt fericit că ne-a ajutat Naţionale, ani mul~j şi ferICiţi la 
,trde pace şi de muncă. ,Praga, --:- Săptămâ?a trecut~ a rintele Nae P()pesctl. 1. Bratu. Dumnezeu si anul acesta să care cei prezenţi răspund cu ac
i',;- Pe de:asupr::t ajyo!rsităţi1or ,Iost '" săhlE' MuzeulUI lndustnal, r Musceleanu, COOE~a, P. Lazăr, J e putem strân"e. ferici': la lamaţii efltuziasfe, 

a Itlce pe easupra eo· _.,.. 2. TheveniD, Capesius, I\ledin glu, serbarea Pomului d~ Crăciun. Doi copilaşi rostesc apoi câte-o v)" l' - . d d deschiderea p.xpoziţiei internaţio- .5 t-

r' '. nale a ('atin coptlulut, Această 

C
. ebirilor de concept,l1 sau Roşală, Chirescu, Ştiubei, apoi Sunt fericit că am PlltUt veni poezie, iar pe urmă dL guvernator 

minunată expoziţie, cuorÎnzând 
e etode. dor' nd să se resim- colecţii din 23 de $Ilate, dintr\-' din Straja Ţării maior Oimănce- aici in acestă grădină vie nu· procedează la distribuirea dam-
. ă aici respir<sţia largă a care nU lipsesc Japon"a şi China <nU şi C. Enescu-Bugbea, au mai zâmbet şi numai candoare. rilor. 

pr~'zentat urări M. S. Reg21ui, Dragi copii, sunt foarte fe.', Măria Sa Voevodul Mi-
-Unei vieţi de cinste şi acti- a fost deschisă in prezenta d lui . 

1 
'b dr. Franke, ministru instrucţi",i într'unul din saloan"le palatului. ricit că Moş Crăciun îmi spu- j hai Înăltat la gradul de 

~tate intensă în s 'liJ a nea- Măria Sa Marei ~ Voevod "'ihai ne că aţi fo~t cuminti şi că I comandant de centurie 
- f' d publice, a reprezt>ntanţitor Uni iQlului, cer să iu ajutat e l deschis serbarea prin următoa- aţi luat note bune, Vă rog' să il Odată cu serbarea datinilor 
-~ versităţilor şi Academiilor şi 
1 oţi cetă.enii conştienţi ai rea cuvântare: fădă111iţi ca s.i la anul veţi fi strămoşe<!ti de . către .trupa de 

t a membrilor corpului diplomatic. lOt y li 

[)~omâriei. Acest apel pri- In cinci săli mari. au fost ex- MAJESTATE, la fel de cuminţi, la fel de străjeri a Măriei Sale Voevodu-
leşte şi pe minorilăţ,.le care puse pe&te patru mii de volume A sosit din nou ziua, care I ascultători. , ,.IUi Mihai s'a desfăşurat intr'un 
~e Încadrează în mod onest şi 1500 i1ustraţiuni, care oferă o face săreinvieatâtea obkeluri Adresân~~~se apoi p!ttinp- cad~u_ ~~~resîo~~nt cerembnia 

oglindă fidelă a (ulturH copilulUi din bătrâni ,i ne răsfrânge În ~o~, d. .Miti~a Constanti?escullu~ maIţănt Mă:r~1 Sale' Mar~
ţn graniţele trase de mIS1U· din lumea intreag' ă. Doctorul He. inimi lumina mântuitoare, ce 1ŞI ma. nifesta d~a,s~melll bU.-. I lUI Voevod MlhM de Alba Iula.a 

i'ttea istorică a românismului. d g~ ~ tr l d I d d t d rain, directb. rul Muzeului şi pro s'a arătat d.e mulţ În noaptea ~una e~ a se~ aSi m e c. OPUj a ~ra. U e ~om,an an ... e ~-
~sigur· pe toată lumea că ftsorul Hugo Steiner,Prag, comi. sfântă la Bethleem.. ~pr~uu~ dupa un an ~e .mull. tune ~ orgamzaţla Stră)ll' Ţării.. 
.uvoi veghea la postul meu sar genenl al e~pr>ziţiei, au câş . Mare bucurie avem, căci as- c~ ~arbatoare~ ·de utUI c?~. I~tr unul dln saloan~le p.lll· 
IrrJe pază. înţelegând că de tiga~ merite din c~I!!Ilai mari tăzi nu num~ iCi şi culo ră- s~tmnd o .. ~estiDdere ,. ~ n~-,tulul ~ega! Marele StrăJ~r'a"ân! 
e~i incolo toată pulsaţia mea cu lDstalarea foxpoZlţlel. sună Moş Ajunul şi colindele ptre a gn,uor de zi la ZL alături pe d, comandant al Stra-

"Secţiunea rt mâneasci se com- cele adevărate, ci ,tim că peste Anul acesta s'a muncit mult. ,jii Ţării fi pe pt'Ofesorij'de' clasă . 
.te gândire şi toate bătăile pune dintr'un panOll de proporţii intreaga ţară sta răspândit în cu râvnă şi s'~u· realizat Iuc-a de-chil solemnitatea prin rosti
~mei ,trebuie puse d~ acord r~spectabile' şi avUrinl, .... Ilumea tinereb~lui o dragoste ruri considerabile la Iastititul rea devizei decitre 1 Mlria' Sa 
~u marile interese naţionale, Intregul material expus de Ro· t Două pentru datinile străbune. nostru 4e • mia ,u •• Şi de as- IV oevodul. 
Iir"..u aceste sentimente de mânia a fost strâns şi ales de .StrăJerii de pretutindeni dns- tăzi in~te trebue să muncim Credinţă şi munci pentru Tari 
r1f.l:~re este. _. animat cugetul direcţiunea Presei din ministerul tese aceste scumpe obiceiuri cu acetaŞ dragostepenlru pro- şi Rege. '1. ' " 

f • d t . d' afact'rilor străine, i~ selecţiona- în care se ~gImdeşte limpede movarea şi prestigiul 11lstitu· ,După aceea comandantul Străjii 
~neu, lD ruma. spre 1 ela rea şîorânduirea . lui s'a făcut sunetul creştinesc al românu~ tului nostru de emisiune •. ; Ţării d. Teofil Sidorovid ·.dă 0-
l'Je sacrificiu şi spre nestră- sub conducerea d l ... i Oskar Wal- lui cucernic şi neclintit în" D.. Mitiţă Constantinescu tire următoruluL 
toDutata hotădre termin as- ler Cisek, secretar de presă pe legea sa. relevă apoi prelioasa COlabo..l INALT ORDIN DE ZI:" 
Lrfăzi.~uvintele mele, cE=rând lângă lej!aţia României la Praga., Cu acesti indedîlltare, uniţi rare şi mun.ca dârză depusă In conformitate ca. legea Şi 
1'C,resei româneşti idei con- Numerosul public care a asis- in gând cu toţi străjerii Romi- de personalul Institutului de regulamentul şi la urma pra.. 
1Il'lfructîve şi elan în formu. tat la deschiderea expoziţiei s'a mei, rugăm pe Majestatea Emisiune, pentru bunul mers punerii comudaatalui Străjii 
ela rea lor pentru o ţ'uă no' eXDrimat în termenii cei mai e- Voastră să ne asculte urările al acestUIa. 'Ţării, iDălţam la gradul de co.; 
.u d f logoioşi despre cărţile româneşti datinilor de Crăciun şi Anul lşi exprimă din nou mulţu- mandant de ce1lturle pe data 
li, e mari re orme naţio- . d d I y 1 închinate educaţiei şi plăcerii Nou. mtrea e a ve ea egatura de 22 Decembrie 1937 pe Ma~ 

re·ta e. . ". copilului. • I trainică şi înţelegerea ce exis- rele Voevod Mihai de Alba 
rE Români t Mulţumită Regelui Expoziţia va rămâne desr.hisă S'a desfăşurat apoi programul ta intre funcţionari şi superi. Iulia. 
Ti·:aroi al n·lea, România a În- timp de o lună. datinilor vechi strămoşeşti pregă- orii lor erarmci. 
Îtjp M 

CAROL -
Veti râde CUID ofaţi râs niciodată !... La cinematograful CORSO. 

t
,ra.._':elebrii COIDl'Cl' al Vl'enel'.' H· R··h P l H·· b- H 1 I h i _ elDZ u mao, au or Iger, Haos o t, Fritz tU of, Hilde Krahl (dela Burgtheater Viena) 

în cea mcli veselă comedie a timpului 

I.lJWlP&CllJS VAG&BONDlJS 
:el 

Regia: GEZA. .-.... BOL~A.R. 
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Mare asortiment 1::;' Bonbonena»CARHEN« 
. ciocolată, bonboane, 81"] 
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Măria Sa Voe"'oduJ, în no.ua A~estă scrisoare, ('are va ~~I vesc .l.a cursu~!e de geografie ŞÎ

1 unjformă de comandant, v!Cle însoţită de o sută de fotografi. de ştunţe sociale. 
în fa·" M. S. Regelui, se opre~te precum şi de un salut pe care C· t • "t' ... 

ta A • ~ el rei sr11 Ofl amencanll so-

,....... 
Ziarul nostru urează tuturor .~ I 
ceiiforilor şi prietenilor săi : 

~ salută' Sănătate! Suveranul un şcolar roman va fI rugat sa.l . h l . 1 t 1 17 A 
"tA " " Sl~ a nOI au p eca a u-
se apropie, II incinge cu centura scrIe colegilor săI amellcam; ya t d' M tIC da El' Anul nou fcrlcic-I . , ., d" d gus ln on rea, ana • 
de comandant li aşează şnurul fi clhtă de CinCI sute e mll e. 't . tA' 1 GI ~ A • ..... s au Opri tn ala as6 0w In 
Ş-ii prinde de epolet semnul ceI copU dm şcolile Statelor UnIle. S ţ' D' , 1 1 B 't 'e u " "1 II ' ,co la. In JDSU e e u amc a 

' '. d f J d recu apoI a a a1S. au VIZI a , • DOU al şnuruJul cu fluer. 11 In total "World Letters triml- t t . 1 CI' , 't te' tit It 
~ li'> . , • , J..1 J or u uroper, au recu lU su , . strân~e mâna cu toată ..:ăldura te treIZeCI ŞI şase e ast e e N d lE' t t • d U m sac o n S lUI III> 
de părinte şi Comandant StI- ,şcnson, la Ipterva ~ ~~ o săptă- t "b" ~ el ă u 'tul Eu oJSei 
prem după care fânăru~ eOlllal1- l lnână: in cu~sul. anului. şcolar'lt::l::a~i S~d:~nASiC. Î.'. E~ vo:j' . G 4 

•. 9.<1nt pe ţaţe Qoua uniformă 11 care '.0 ~menca l~c:pe 10 S~p. trimite ultima lor şcrişoare din' I O I G 
V· • •••• ., 1 '. l' I ' F ." &DSu e e I lPIlH~, e un e s'" vu t 

P:rindt ao:a de bine, se prezintă tembrte ŞI S~ ţeTmm~ pe la JU-'r 11 F·t'· d el"~'" •• Ar guvernu cfavln 00·· Un 
comandantuluI StraJu Tăm care .. _ Inătatea Ul unle. lecate. $COcl- . h t A etica In to ~u ~ 
iţticitâ şi-l urează spor)a muncă. Iă al~ătueşte d~n scrisorill' şi foto- :: ~rca f:e?t r~ că:toriei vor f~ ,"Uei 

grafule re ]e lOS0ţesc. un frumos ,a s rŞi u 
In timp ce M. S. Regele Il, volum de care profesorii se ser, vizitat treizeci de ţări.' Dell11l ..... c: .. L ... e-... I ... p.e-z:.d-',·~vt i~; impodobea cu insignele de co- _______________________ _ 

malldant. grupa de străjeri cânta de: d. Ge-",.9-<e T ..li..ă.esc:.. ităm 
imnul investirii. La sfârşit. Măria,' I L •• «.. .. .... 1_. S-.~... Sun 
Sa .Marele Voevodcomandantde le· a externa"" , lcem 
Centwie in Straja Ţării, rosteşte rOnlC _ I Bucureşti - După a*1 D. Eugen Savu, la dep'hifăI 
unnătorul cuvânt: .-1 __________ •• _________ -,;- I nunţarea oficială a rezulta- tamentul Finanţelor; iru; l 

f • • G acelE MAJESTATE, r telor alegerilor pentru Ca· D. Dr_ h, Banu, la 'ti SZJ 

.. Respectos mulţumesc Ma. Prietenii Angliei meră, de către comisia cen· partamentul Muncii, Săltm m 
jestăţii Voastre pentru noul trală electorală, d. George tăţii şi Ocrotirilor Social pri 
crad ce Mis'aconferitînmiş. in IUlDe Tătărescu, preşedintele con- D. Gh .. ~. Cuza, midzui~ 
carea de regenerare şi înălţare '1' 1 . d .. t'" trul Muncll' t VOI 

N u1 . . Ţ." Roma- LONDRA - Discuţiile cari au J G. Tăfărescu ca extrem de sem- SI 1U U1 e mmlş ru, S a pr~- , , t s 
a. eam Ul Şl aru - D T g 1 G 'g tu I'Ş e ( 
neşti. făgădnind că voi sta ne. avut loc zilele tre,c~te in Ca~~ra. ni~icativă. D_e .fapt este .. p~ntru zentat in audienţă M. S.a~e . ln. on 1 ur .' .:Ie mi 
clintit de strajă alături de toţi Comunelor cu, pr~vlr~, la polItica primii d~t~ ca 10 condiţiUnI so Regelui, prentând demls.\a departame~tul lndustnel i ;ude 
banii Români pentru paza Re. externă aMarelBrtt~nu.marche~~ă le~n~ ŞI 10 mo~ente grele An- guvernului ComerţulUI. Vren 
gelui şi a comorilor sfinte ale o importantă ~tapa .10. reJaţllle glia yn~ deja. t~lbuna ~arl~men- RId w • D. prof. Dragomir, ţlui , 

st . N " dintre Anl'llia ŞI RomanIa. tUIUl, sa subhnleze Jegaturlle de M, Sa ege e, upa con . t d t t ' .... aAn.E 
ace nI eam 6 1 ~ '1 f~ t . v • t nlS ru e sa. .. .. SĂNĂTATE f D. Eden. ministrul Afacerilor prietenie cu ţara noastră. su tarI e acu e, a lDsarcma • fie ca. 

Străine. în strălucitul discurs in .. Times", pubJicând darea de pe d. Octavian Goga, pre- Subsecretarl de stat ~ glia 
Solemnitatea ia sfârşit cu Im- care a răspuns interpelărilor d- seamă a desbaterilor parlamen- sedintele partidului Naţio- fost numiţi: 'm să 

nul StrâJ'erilor, Comandanţiistră· La 1-. W' Ch h'JJ t d M ţ" t't] ~ 1" , - .~- ----
lui nsvurry. m~to~ v

urc 
1 are e ar 1 In 1 u eaza a 101a- nal-C reştin. CU formarea "" D. General Paul Teoc.~m.uJ. 

jt!ri au de a.stăzi înainte în rân- şi Henderson. a ammht ca Ma- tul în care a fost amintită Ro- l' l' w d ţânc' 
duriie, lo~ pe .cel ~aiA t~năr. mai rea Britanie opune ţărilor cari mânia .. Prietenii Angliei din lu. nou Ul guvern. rescu, pe ilnga epartam .,st ~ 
vtedDlC ŞI meU desavarşlt cama- îi sunt potrivnice prietenia ţări mea întreagă". In seara zilei de 28 De- tul Internelor; ~ tri 
rad: Măria .Sa Marele Voevod lor cari au acelaş tel de pace şi cembrie, guvernul d-lui Oc. D. Dinu Simian, pe I~ne ' 1 

de Alba Iulia. stabil!tate ca şi poporul britanic. CIt d b' tavi an Goga s'a constituit, departamentul Internelor! diSCi 

latre şcolari ro_âui ,i "Ar Insemna, a spus d. Eden., O ee e e anI, depunând jurământul. D. Alexandru Hodoş, ~'":.!n 
•• ericaui să .neg~m, cu .autorit~~ea .noas!ră I achizitionări de abo- lângă Preşedinţia Consiliuepte• 

sohdantatca ŞI semmftcaţza pne-. Lista Doulu.i guverD: .. _ , neîm 
Un publicist american d. Ge· teniilor Doastre dacă am uita că namente, plasare de D. Octavian Goga, pre- de mlDlştr~., . . iărare. 

orge F. Pierrot, însoţit de doi ţara noastră nu este lipsită în ... • f f" bil d' tIT 1 . d '_ Vor mal fi numIţI s, pute 
ziarişti, d.nii Richard S. Cersons această lume de prietenii". carţl, otogra 11, ete ş~ l~ ~ e conSl1U Ul e mI secretari de stat: t a s 
Jr. şi Grey CultberlsoD au sosit Enu~ăJ~nd ţărl~le cu ~ri M~: de s ectacole D1ştn • . D I. D. Enescu, la finantestea 
la Bucurefli spre a strânge ma- rea Bnfame se gaseşte In relaţn P D. Profesor A. C Cuza, D L . BI gIt ldeauJ 

f f " l' d' l . d l' . ţ l d d' uaan a a, aex er· . . ferial şi otogr.ll in nume e ln- COl' la e ŞI ep mă. 10 e egere f' Având in vedere abuzul ce se ministru secretar e stat; . 'le. ŞI 
stituţiei de educaţie "World Let- vederi, ministrul Afacerilor Stra- face, fie în baza Unor recoman- D. Profesor Ioan Petro- D. dr. leon SCrldon. rtriofil 
ters" al cărei scop e inlesnirea ine a numit Franţa. Statele U- datii dela difelite autorităţi, fie preşedinţia consiliului de ~Consij 
inţelegerii ,i prieteniei intre şco- nite, Cehoslovacia, Turcia şi Ro- prin asistenta de funcţionari pub. viei, la departamentul Edu- niştri. nf fac 
larii Statelor Unile şi cei din alte mânia. ,.Dovada acestor prietenii lici, la colecle de bani. achizitia- caţiei Naţionale; D. V. Prelipceanu, la 41ă bre 
ţări. Ei au adus tot echipamen' a adăogat d. Eden, o găsim în nări de obonamente pentru ziare D. Ion Lupaş, la departa- menl1. rsc, $i 
luI necesar spre a se reproduce cazul României în foarte impor- şi reviste, plasare de cărti, fvto- mentul Cultelor şi Artelor; D. G. G.'Măcărescu, Imeitoi 
in mii, de. e.xemplare ~crisoar~a II ta?t~le decla~aţiu~i ,ale prir~1IJj~j g~afii, bilete de spectacole locale D. Virgil Potârca, Ia de- industrie şi comerţr toatâ 
ce o vortrUDlte peste cateva zIle nUOlstru roman ca lIsta oblect!- ori de aiurea, etc. Camera de t t 1 L v '1 P D. dr. Aurel Baciu . • se în 

R ,. , . d I • ,. 1 ă t ' par amen u ucran or u- ,.. , 
din .. omaOla f· care va cupnn e fve or

t 
ţadfil, sta e

d
, se

l
, :.se~ ~ t_lI~ Comert.,şi ~edlndus!,.~e este gata blice şi al Comunicatiilor şi justiţie, rperwa 

cele mai ~,teresante, amăaunt: ru~ e . OrID a e a arl'i~ ŞI ,l~, an a examzna zn repfatlrea aceslor .• .' :o' • 'D, Prof. Ion Gh. ~~ nean 
asupra studulor şcolardor noştn, h:;gaturl1e cu Marea Bntame • feluri de actiuni, să legitimeze pe ad-mtenm la AgncuItura Şl ., Iv Ne vo 
asupra jocurîlor si distracţiilor I Cercurile pnlitice şi diploma- cei care solicită asemenea sacri- Domenii; la ed~caţla naţiona. a. IJmele I 

lor precum si a felului Jor d~ tice consideră această menţiona- Ficii, şi să avizeze care merită a D. Armand Călinescu Ia AlţI sub secret:.!! de straie şi 
viaţă in familie. ' re specială a discursului d·lui fi onorate. De aceea invită ne- d t 1 1 . tI' vor fi numiţi d-nu dr, Snşi că •. ~~==~~~==~~_ •• 
·1 .... ' 5 O O ~:ui~~~~i~~ar~d!"ut I Din vă puteţi alege f ! ! 

Au'sosit ultimele creaţii! - Condiţiuni de plată 
foarte avantagioase astfel că foarte eftin se pot 
obţine toate aparatele cu renume mondial Ia firma 

=, tii fii a_ ie .04 au a.: 

gustorii şi indusfriaşii din oraşul epar a~en URl~ ert~ or ; bastian Bornemisa. ·niciod. 
şi judetul Arad să refuze satis- D. Ingmer a u nmescu Discuj 
facerea acestor cereri, ori cine la departamentul Aerului Secretari geDeraH : '1' fi to j 
le-ar formula, dacă nu au un şi Marinei ; Au fost numiţi şi vor mIe. n~a 
aviz favorabil din partea Camerei., D. V. Rădulescu Mehe- fi numiţi următorii secreia71lCel 

Avem nevoi locale şi acţiuni dinţi la departamentul Jus· generali la ministere: r~ nu 1, 

. , t t d t' f,~ t' ~t ~,re Al' mal Impor an e esa ,s acu ,mea fţ' ei D Gh U . . 
• t ' d I ~ . 1 1 ; . rZlceanu, noi r( 
m aces e vrem un e res angert O St Ghiţ minis- . t 
trebuie să distingem scopurile • an . ~scu, interne. ră,m În, 

cari trebuiesc servite şi să ne trul Cooperaţiel; D, A. D. Cusin, )a muncl1'1ta:et 
apărăm contra atentatelor la bu- D. Ceneral de divizie 1. D. Prof. Petre Stati, ~;gral; 
zunarul nostru din partea unor Antonescll, la departamen- educ.aţia naţională. i ,!o~st 
persoane, care nu au o justificare tul Apărării Nationale ~ D. Rene P. RâmniceamFa:ra : 

t b 'l~ J J J li tUla, v( 
accep a la, ue a e ~a ascu are., D. Islrate' N. Micescu, finanţe; , nostru 

Camera de comert,'la d. epartamentul Afacerilol" D. Prof. drA Harala~~eas.că 
şi de Industrie. . . u v bl' Jl, ŞI Cl.. 

din /Irad ,Străme ; Vasdm, la sanatatea pu IC~lui nos 

TIp4!lgrafia G. ÎENd, Arad. 
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