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UN SINGUR FRONT Calm ~ 

rODlOneSC 
In ceasurile de addncă fngrijora- re despărţeau fraţii Între ei, fnca-

de puternică incordare pe care drând întreg poporul romdnesc De pretutindeni, ne inva- localizat deocamdată intre şită - şi aceasta S8 datore-
l~ . trăieşte, România fşi intr'un singur front, cu adeVărlJt,! dează vârtej de ştiri, de tele- Polonia şi Germania, Şi n~cl şte tocmai ordinei instaura-

"'â!,,Irtn:r" liniştea. al Renaşterii Nationale. grame - de natură mat mult nepăsare faţă de mersul Ro- te de regimul nou, energiei 
Această linişte, această $enină-, România Îşi urmează calca pe i sau mai puţin accentuat mâniei In actuala conjuCtn- şi muncii desfăşurate In 

care se citeşte pe toale chipu- eare in atâlea rdnduri a afirmat-o, I alarmist Şi tot atât de con~ ră internaţională. teate domeniile, In toate sec
ltsle iSDorită din convingerea ~i a d~vedi~-o departe de luptele II tr_a~ctol::. Se' tulbură apele Seninătatea românească a- tOltrele vieţii de Stat ,t fn

. cett'1ţean ciI sus, la condu- Ideologice Şl de neintelegerile care· pacii, cu o metodă care ne re o semnificaţie mult mai deosebi, In acel al apărării 
treburilor, se al/ă minţi lu- despart alte tări, hotărît(l şi Si9U-1j indică acel amestec infernal profundă. Ea traduce inera- naţionale. 
care vor duce tara pe calea. ră pe drepturile ei şi hotarele ei al demon ului de totdeauna, derea deplină, pe care toţl In aceste zile intunecate ~ 

mai bună in orice voifornite, fireşti. insetat de sânge uman. românii o au in conducătorii punctate cu sânge, Românul 
orice in/Jolburări. Pl!r/ân~ Î,! sllflet credinta cd su-I Miile de ~uri .de tun, de pll 1ării. Ea traduce apoi depli- păşeşte, senin, cu fruntea 

Ea mai este izvorită şi din addn- veranlll ŞI libertatea sunt bunurile şti şi de mitraliere stau gata na, desăvârşita armonie de sus, şi hotărît. E mare şi im 
unire ce leagă astăzi pe toţi fii noastre cele mai (nalte, .~igl1ri pe să aprindă toată lumea - şi simţire şi gândire intre ro- portant lucrtl acesta in via
.. căci unirea, in ceasuri grele, pllterea pe care ne-o dă i re ă- într'o parte A a Europsi, la mini şi guvemul care căliu- ta unui neam. Noi to11 ştim 

cea mai puternică armălurit r ' .. ş p g Nord, au şi Inceput să fu Il- zeştc destinele Patriei in şi suntem convinşi că Ţara 
unui stat. lrea mlllfară ŞI acea sufletească" cţioneze, semănând, oriunde frunte cu M. S. Regele Carol noaetra nu doreşte decât pa-

n, Cu atât mai rccllnoscăfoare fre- care este forta principală a unui II moartea nemiloasă. al II-lea. cea, pentru ca tot ce s'a inU· 
sd ni se indrepte, astăzi gdndu popor, avem o singuri! lozincif: Toată lumea, toate spirite Nicimlată aproape în isto- rlpat atât de rodnic să poată 
către Suveran, Care a ştiut sd "Ceea ce este românesc se va a- 'le pacinice sunt ingrijorata lia ţării noastre nu s'a făcut fi dus la capăt de desăvâr-

toale desbinările ca- păra". şi neliniştite, până la paro- atât de puternic simţită for- şlre. 
xism. 1a pe care o oferă, cate~or;(', $1, in plus, noi mai ştim 

Do săptămâni de zile, co· aceasta uniune a Ţării in- lămurit că ceeace în sufletul ttlarele Prt:mln rAnD" s'a d şmarul fnfrigurăla infrlcoşa tregi, şi niciodată nu s'a si- nostru esto o credinţă de ne-
" HK u es- te pluteşte deasupra Euro- luat intr'o lumină mal vie sdrunclnat, este şi lozinca 

Iilsoril' Dumlof(G In (Gdrll de II pei, până ce, Vineri, 1 Sep- Frontul unic al Naţiei romA supremă· a Tărll întregi: . b • ,temvrie 1939, focul a inceput neşti In jurul bunurilor salo more sar it olre pe '01 par- să ardă puternic şi să se a',I- I celor mai inalte şi mal scum GRANIŢELE PATRIEI sunt (ursul OYIOilDtler dă bubuitul tunurllor. : pe: DINASTIA şi LIBERTA~ sHnte, intangibile, şi acel ca 
In aceste împrejurări atât TEA. rl ar cuteza - oricine ar fi! 

In cadrul programului Fcdel":t- Panalt('srt! (Av. CFR), N. Marine
Aeremautice Regale a Româ- seu (AR"PA), V. Posdercă (Aeroc. 
de manifestări de propagandă Prahova); I. Crăeium'scu CAv. CFH) 
, şi ÎIl(kmn la sbor, s'a des- P. Stamatcscu (indiv.). Max Mano

Duminică concursul de 0- leseu (AHPA), Justin Ghiorghiu 
penlru Marele PremiU (AHPA), Andrei Marulis (Acroc. 

dotat cu premii în valoH- Hraşov), P~ras('hivcscu (AR PA), 
de 210.000 lei. AdmÎl'abil 01'- Adj. IUidulcs('1l (AH PA), Matei Ghi 

cursa s'a bucurat de un ca Cantarlll:ino (indiv.), S. Hara
succes, fiind urmărită tot lambie (ARPA), c-dor Tănasl'sclI 

de mulţimi, la etape şi la (al'. CFR) Radu Boldur (AR PA), 
de descoperit in teren ne Gh. Ionescu (indiv.), ing. P. Carp 
cu un interes neobişnuit. (Acr<lc; Braşov), ing. N, Florescu 
impresionant de avioane (A. Braşov), C. Abeles (A. Prahov:t) 

au sburat deasupra localităţi
de circuit a atras privirile a ong, Al. Frim (A. Braşov) şi ing. 

de mii de persoane. Meritul Ton Lascu (A. Braşov). 
în sperial Comisiei Sporti"e Dintre aceştia 22 au terminat 

de grele, atât de tragice pen- i RecunoşUnţa cea mai pro- - să se atingă de drepturile 
tru soarta atâtor popoare, e, fundă in aceste clipe grele pc noastre sfinte din veacuri, 
de subliniat minunatul calm' care le străbatem, dimpreu- . bl ort I d u id 
românesc, liniştea perfectă, nă cu toată lumea, o dato- se vor l~ m ~ .e n z 
şi ordinea de care dau dova: răm integral Inţelepciunel 0-\ de gramt, de neinvins. 
dă toU cetăţenii acestei ţări.! dând a M. S. Regelui Carol I Căci, deşi suntem paşniei 
Această li ni. Ş te, acest calm i al II-lea, Care a înlăturat ori 1 şi Hnlştiţi, Românii ştiu, to
pe care îl evidentiem aci nu' ce vrajbă din sânul nostru $1 : tuşl cum nimeni nu ştie pe 
înse~mnă unicidecum in~if~- ; au Instaurat această minuna- lum~ să facă strajă puterni-
renta fata de acel vârteJ de ta ordine şi unire. " v 

evenimente externe care '1 Fiecare român poartă azil că în jurul g11ei stramoşeştl 
s'au precipitat intrun măcel· in suflet o incredere dcsăvâr şi a Suveranului. d. v. 
~eeeeeee~~~O(')~eeeeeeeee~eeooeft8 

Sub domnia moralitătii 
şi a directorului cursei, d. cursa în timp, cinci au abandonat Covârşită de incorda!"ea merei de :Muncă din Bucu~ l dent. 

Naste, care au ales o formu- din motive de ordin technic şi doi internaţională, poate că opi- reşti, unde se descoperise Lupta împotriva vechilor 
de desfăşurare atractivă şi în niei publice i-a scăpat din fraude de milioane încă de moravuri, care nu odată um 

t' ('oncurenti au aterizat la Băneasa 1 
Imp de mare folos instruc- vedere să desprindă semni- acum doi ani. Ter~iversări-. breau fondul onest a popo-

'pentru piloţi. peste ora de sosire. ficaUa unor sanctiuni, pe ca- lor li s'au pus capăt şi reţe-. rului român, a avut acelaşi 
La sosirea avioanelor pe acro-: Juriul cursei lucrează in prezent re guvernul le-a aplicat cu lei de pişicherii i s'a curmat! efect reconfortant ca şi ope

Băneasa, intreaga platformă ]a calcularea rezultatelor technice promptitudine împotriva câ~ firul, justi\.ia trimitând in ju l'a de redresare pe teren eco 
aer~gării era ticsită de lume ve- pentru stabilirea elasamentuiui. torva functionari incorecti. decată pe vinovati şi luând nomic, social şi politic. Sta-

din toate colturile Capitalei să E vorba, in primUl rând, foate măsurile necesare ca tul moral romflllcsc, însă, ,el 
. pe aviatorii care se re-· ee~ee de purificare a pornită din patri~oniul public s~. fie d~s n'a putut fi realizat în tre-

" _ la locul de plecare după $oferii decarati In initiativa d-Iui ministru al să I păg:lbl~ de ~ăt~~ fOŞtII g~stlO cut, fiinucă în prealabil Q-
strabatuseră o distanţă de 1048 Amer-rca nătăţii O'eneral N. Marine- I na!'l al Umullli CamereI de vea nevoie de o nouă atmos-

pe circuitul: Băneasa - Galati scu tn: legătură cu traficul: Muncă. feră şi de o nouă conceptie 
Ismail - Tecuci - Chişinău - I La politia "din New-York, a fost medicamentelor şi al diPto-1 Ş.i sancţiunile am.intits în viata publică. Temeiurile 

- Buzău - Baneasa. rhemal prlntr'un mandat şoferul meIor de farmacişti şi medi- mal sus nu sunt cazul'l ex- au fost clădite astăzi, sub-
Deasemenea se aflau pe aeroport: \1/\rlhllr MoI'. Se ştie cii in contim'n 1 ci. Cu O repeZIciune exempla t ce,Ptiona~e~ ci fac parte din- st~nţa reg~nera~oare s'a plă: 

general adj. Paul Teodorescu, tul de peste Atlantic, când un şoler ră şi cu un respect impreSio-1 tI' un s~nrlt nou ce .insufle- madit in ZIUa cand legea ŞI 
Aerului şi Marinei, d., este chemat la poliţie IIU-i semn I nant fată de ordinea morală I t('~tp vIata de stat ŞI ~upra- I corectiVUl ei nu mai abdică. 

Titeanu, subsecretar de stat I bun. I a ţării reinoite, cangrena U-I '\:f'Q hE'!"pa ~OW3!ii!!cio~Să a8U- Nu atât măsurile de îngră-
şi toti conducătorii 1 Moc a rămas uimit I)ă::ând primi nor moravuri rămasă din pra .corectlt~dl!1ll. Cme a u~ dire intronează domnia mo-

noastre civile şi miJitare. • rea ce i se face, mai ales că i s'a fn timpurile când totul se spe- mă;lt sal.!ctlU.mle guvernulUI ralităţii intr'o ţară, deoarece 
luat plecarea dmineată 29' mdnat şi o decoratie, drept ră~pla- cula fără nici o pudoare, a I aplIcate 111 dIVerse sectoare asemenea miisu!'i aveam şi in 

decolând in ordinea ur- tl1 cl1 timp de patru ani nu a avut. fost tăiată: din )'ădăcini prin şi· împotriva infractorilor, in trecut destul de multe, ci di-
. Bănică Enciulescu (Av, I nici un accident.! pedep;:,e aspre şi Q vastă ope. : diff'rent din ce el'arhie fă- sciplina de a trezi in oameni 

.C., POdgurschi (Av. CFR), I DupiI solemnitate Moe s'a ureni' ratie de asanare .et.ică. : ceau parte, a putut ,,·edea, că o conştintă a onestităţii. 
in, RanJ: a (aeroclubuI ~rahova) •• tn maşină şi ,a pornit la drum .. I?u-I Pe de a1tă parte, bUletinul ~ pl'efacerile mO~'ale s,;!nt tn~r'- Ceeace pU.l'ifiCă ~cu~ nu 
(A
g 

Damlan (AR PA), Nadla Ru,;so ! pil câteva minute Moe a ame/lt la l' justitiei ne in formează, că o adevăr conSIderabIle, Iar sunt numaI sancţl\lIUle pe 
therOclubul Prahova), st. Danala-: volan de emotie, iar automobilul actiune atât de rapida de principiul responsabilităţii a care regimul le aplică fără 
bel (Av. CFR), Gh. Balş (Aeroclll- . ne mai fiind condus cum trebuie I epuratie s'a deschis cu lll'i- fost pus în funcţiune în mo- 1 nici o şovăire, ci, mai ales, 
U Prahova), Gh. Ursll (indiv.),s'a ciocnit cu un camion. vire la gestiunea Uniunii Ca 1 du1 cel mai energic şi evi- morala lor. 

/ 



2 FEDNTUL DE VES~ Duminecă, 3 Septemvri~:, 

Informatiuni DeosebIre Un războiu fără 
Ministcrul AerulUi şi Mari 

nei aduce la cunoştinţa In
treprinderilor interesate că 
pot face comenzi de măşti şi 
la Fabrica de Material de 
Protectie a Armatei din Bu
cureşti Câmpul Moşilor 

Profesorul: Ce deosebire 
este între ajunge şi destul? zăngănit de 

sosit, â d 
Elevul: Ajunge este c n '1 

.Intorşi la Nisa, ,d, <'.nsato,r,ii ro, md,,' crede mama că am mtlncat N" . ă b ' l . , 'tă h'" u eltll1ştea ŞI r z OIU caractCl'l- • rea corec a c lnlnel ca Pt~ 

1ll au fost oaspet'.' },fumclpal~tătl!, destul şi destul este când zează epoca noastră, Asistăm la I împotriva paludismului '1' 1'," .. miel 
I(/r d-llUI Meyssomer, preşedintele I 'd ~ m ma' Bcat de- ~ " 
S ţ" 1 I I . d t' ICI e. eu ca a mişcări de expansiune, la nemulţu- le va zile după; iar ca tratat; re. 
t 

elc ieI °dea e, mu tuml~ au onlă- ! stul. miri Ş privaţiuni datorite U,nor in- t' 
I or rom ne, care au raspuns cu a- suficienţe sociale cari conduc ade- o doză zilnică de un gram, 

Mia graba invitatiei Federatiei (JlDOr sarcastlc 300 '1' d' 
Nr.19. Franceze, a ridlcal paharul său, 

sea la răsboae intre popoare, răs- un gram mi Igrame e t 41 

• Condamnatul: Am o durere gro- boae puse sub semnul devastării, timp de 5-7 zile (121). ata. 
pentru M. S, Regele Carol 11 şi pen 

Dupil marele succes obtinut fn tru poporul român, zavil de cap .. , cari ocazionează mişcare şi ne fac 'te 

V . Ca~ldul.· Tocma,' bine, azi o să-ti să Ul'tăm marl'le răsboae pe cari' o ' 
cadrul manifestărilor organizate la După un scurt. popas la enetla,: f ' , ă . d li . Pentru elevi cei mai al 
Nisa, ae Federatia Casnicil france- grupul a sosit eri in tară, : ac o operatIe ŞI o s scapI e u- menirea le duce zilnic fără zăngă- fini ochelari şi lue,l4. 
zel, de echipa română de dansuri, rerea de cap pentru totdeauna. nit de arme intr'un scop grandios: raţi estetic, numai II 
trimisă de Subsecretariatul de Stat ă răsboiul contra tot ce ameninţă să-
al Propagandei de acord cu "Stra- La începutul lunei Septemvrie Ca o expozItIe canIn nătatea omului, 
ja Ţdrii", aceiaş vie admiratie a 1939, se va intruni la sediul Mini- - E bun de pază câinele ăsta'} Epidemii şi numeroase maladii 
stârnit defilarea grupului şi a ca- sterului penlnl Minoritălii, Com;siu I - Excelent! Dacă aud un zgo- periculoase amenintă pe locuitorii 
rului alegoric românesc, la ceremo nea Mixtă însăI-cinată cu examina: mot noaptea, imediat n deştept şi pământului Ş strigătul: "La arme"! 
nia de inchidere a serbdri/or, Ca- rea tuturor litigii lor dintre Biserica: câinele incepe să latre! răsună pentru muncitorii lumii me-
rul romdnesc impodobit cu culori- 1'0mano"catolică din Transilvania ţi ' dicale, Lupta contra paludismului 
le tdrii, imbrăcat in jerbe de grâu Stat in vederea unei soluţiuni trans Definitie şi a instrumentulul său, anofelul, e 
şi covoare, fnsotit de fldcili şi fete acţi~nale, " Maimuţa are patru mâini; i un caz tip~c_ Medicii dispun ~e t~~i 
(n costum national, chiuind şi cdn- Dm Comlslllnc fac parte, ca re- măgarul are patru picioare; 1 metode: vmdecarea blnavulUI, ml]
tdnd fn jurul lui, a constituit unul prezentanti ai Statului: D-nÎi: dr. i omul are două mitini şi dOU;l !Ioacele p reV'eti ve, adică întrebuin. 
dintre cele mai frumoase momente Lucian Borcea, decan al baroului . picioare, este deci jumătate ţa;ea chininei, şi distrugerea ţânţa-
ale Concursurilor, de Sibiu şi dr, 1. Garoiu, decan al maimută, jumătate măgar. I rilor, Aceste trei mijloace alcătu-

Cu acest prilej, grupul romdnesc baroului de Braşov. I esc o trinitate in această luptă for-
a distribuit asistentei, stegu/ete cu Din partea bisericii romano-calo- j Frlcosul midabilă, Instrumentul mahldiei e 
fotografIa M. S, Regelui şi a Mare,- lice,. a ,i~stit~~illn~lor ~i. a Statului Medicul: Vă volu face o transfu- J combătut ,f~ră in~etare prin ~e~:l.
lui Vaevod Mihai, fn uniformd de OrdmarJamlUl EPlscoplel Romano- zic cu apă de mare... ,)'ca mlaştlntlor ceiace reduce inhn
străjeri, opincute şi o serie de ca- Catolic~ de ,~lba-IuJia, au, f,ost .de-I Bolnavul: Apă de mareI!!... dar! derea pe care anofelul se multpli-
douri,trimise âin tard de Subse~ semnati d-nll: dr, Durcovlcl, VJca- eu nu ştiu să inoll,.. . că: bolnavii sunt vindecaţi prn ('u-
cretariatul de Stat al Propagandei, nil Arhicpiscopiei Catolice de Bu- I re de chinină, iar epidemiile sunt 

Dupil tncheierea serbărilor, echi- cureşti şi dr, Elemer Gyarfas, avo-I TocnloJ bine evitate prin măsurile preventive, 
pa românească a fost invitată să cat şi preşedintele Comitetului Ile Proprietarul către chiriaş: Vă Trebue să menţionăm faptul că 
facă o excllrsie la Sospel, unde pri ~irecţie al Statului Romano·Cato- : previn că nu tolerez nici un câine Comisiunca paludismului a Socie-' 
mllrul oraşului a intdmpinat gru-, hc, ,în casa mca... tăţii Natiunilor care a săvârşit I:i 
pul de strdjeri şi excursionişti ro-! Secretar al Comisiunei este d-l, Chiriaşul: Tocmai bine, eu am o săvârşeşte încă atâtea opere măre
mâni, cu cillduroase cuvinte de bun' prof, universitar dr Iacob Lazăr, i căţeluşe... 1 te, recomandă in ce priveşte dOla-

KU 
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Croitoria pentru do 
MOS KOVITZ 

Arad. Asortiment bog~ 
'------------------~, 
~~~~~~~~.'pc 

I Aueli harUl de valull Ct~ 
I Să nu neglijaţl controlul 101 ~ 

zi. AsUel veţi fi ţinuţi laeu,Nu: 
cu eventualele dştiguri ş; , 
preţul lor de bursă. Vă ac ele 
Baţi nouăcu inoredere, ADe' t 

mllrci pentru rAspuns, D .1 

STEFAn maR II eU~ 
ARAD Bul. Reg 

Pentru uniforme Scolara sursa cea mai eflină M uzsa y, Arad ::::-:15 de Jel. 1~" ---------------....... ~" .. :'--~-..;". ~ 

Actiunea 
tineretului in Secuime 

Fierărja lui Johasz J. Arpad 
din, Arad lunctionează fără autor' 

. zaţie s,anitară 
Elitele intelectuale ale Ardealulni şi asUfzi deficitul istoric al treC!lt~l- C I 

fncadrale in Frontul Renaşterii ~'a lui. Nu putea rilmdne indiferent In atenllunea d-luJ dr. Romuold ollolu, pr m 
tionale, au initiat sub conducereu faptul, ci1. din Bi:acul Ardelean, DJedlcuJ munjclpluluJ ii f, 

d-lui profesor Victor Jinga, subsc- cea mai autenticil comunil româ- O lIe.ulUitte (are tr(bule (urmata sbl 
cretar de stat la Ministerul Econo- neasci1 dlll Secuime, peste o sllti1. a A 
mieţ Nalionale, una I;lznlre eele de familii au trebuit să pdrusclI- O fabrică, de orice natură bilă a celui cure conduce o ,.fa-I Cu onoare Vă rog să; pdni 
mai importante actiuni pe terep tn scd aşezarea căutdndu-şi mijloace- ar fi ea, poate oare funcţio-l.bri~ă ~e maşini" i,n Arad, ,'ă!ă ~u- voiţi _ continuă solicit' ilo,n: 
Secuime. . ! le de existentif In alte colţuri ale na, dacă nu îndeplineşte ab- lorlzaţle de funcllOnare ŞI mtr un ! Juha _ ite Co Dlt 

.. , " 't . 'l t t' sz a exm Primul scop al acţiunii se poote tăru, fiindcd. rn salul lor de f:bâl'- solut toate prescripţille legl-, spm mmorl ar consecven sen 1-1 . ~ ,tare 
rezuma fntr un contact viu cu !)ro- şie nu mai gilseau po:;ibilitdt! de lor existente - şi deci impo-: mentelor pe care ni le nutreşte, 1 nea medlcala pentru el 

blemele, nevoile şi popula/ia tinulll trai, In sensul acesta, actiunea ti- triva acestor legi? • ! narea cauzei şi după aCt tiv 
lui. O asemenea initlativit. era ne- neretului a urmdrit şi urmt'irrşle, Fixăm această întrebare! Desvelim llegalitatea I a-mi elibera şi acorda a'. de 
cesară, cu aMt ~ai ,mult, cu cât. in- cons~/idarea ele~eni~lui, româllesc cat.egorică - şi porni~, teo-I Vom reproduce azi o CG-! zatia necesară 

Deducţie şi Incepi. 
ce va urma 

ven/arlerea realrtătllor în Semllmc fn vIata economlcil ŞI afmnarca tui retlc, dela ea, spre a dIscuta rere a fabricantului fierar I 
şi addncirea problemelor, a rămus pe toate planurile vietii sp1ri!Iw.le. I un caz impresionant de ciu-: Juhasz Ărpad pe care a îna-I 
~~ I . Dar~ ~u s'a neglijat .;dtuşi d~ j:u-I dat! c~re, ~m?otriva oricărei, intat-o, la 17' Aprilie 1939, I 

tIn nICI cealaltil reall.ate, cal e ne. raţIUnI, eXIsta aci la Arad. 'Consiliului de Igienă şi de 
Ctnem. "FORUM" dcstdinueşte cd in Secuime trăiesc I Spre a discuta şi descifra) Ocrotire al Municipiului Din cer~rea lăcăluşului Jur' 

Tel. .20·10. - Sala cea mal .IOOTO"",\ I O bunil parte dintre conationalii no I dedesubturile acestUi caz IAd b' ~ tIt t I Arpcid, deducem următoarele 
• ., 1 .• , " ra, Ine In e es, cu en e-

A d~8chl8 stagluneade toam- ş~rl maghIari. ':e lângif preot':llp,J- strădUI~du-ne. să cere~, mi uI: Juhasz 1. "Arcadie" (şi l lntâi: Juhdsz A.rpdd nu (l}'1 ,. 

nă ŞI Iarnă cu cel mal mare rlle ardtate mal sus, tllleretul CI a- conclUZIe, aplIcarea strlctă a, nu Ărpad) deci sub o con- Irizaţie sanitaril pentru tun:,. OI 
film colorat al aoului i v~t de scop şi adâncirea rap()rtu, legii. .Fără nici .0 r~zervă, ca-; damnabilă' şi perfidă măslui rea fabricei. 

HfnlU C HY 
" I rtlo,: d~ colaborare ~tre sfat ŞI '~I tegorlc a~eCă, Indlfe~e.~t da-. re de nume. 1 Al doilea: ceeace este 'oarll ICI 

" 

i norltăI,I, ~tructura tarăneas~il a ţ'- că proprIetarul. fabrlcll de: 1 Iată cererea: Subsemnatul! cu toate acestea fabrica fun( 
. llUtulUl ŞI, reformel~ statulUI romdn l' ~pre care va , fI v?~ba mall "Arcadie" (nu Ărpâd? n. n,) 1 zd de mai multi ani. In 11': ' 
,fn ce priveşte schImbarea fUJlda~ JOs, pune la dISpOZIţIe apara-

I 
J 1 h f' 1 v I cărei legi? ns 

. mentald a raporlurilor de proprie- Itul lui "material", pe oriun- . u asz, pe pro eSlUne a- '1 t '1 1 d' "/ :, fih 
, 1 cătuş de maşI'nl- tu ~t d ŞI a rei ea' n con ltu e-
I tate, lrecându-se pămdntul rn mâi- de aleargăt şi dacă, în plus, , rna or e. v' , , ',1 

cu l' nUe obştei harnice şi muncÎt()/lJ'c, men tine viaţa fabricei, mai I fier şi alamă, vă rog să bine i r~ .se afla fabrIca .~Ul, Juha'~oml 
LO ' It' b ă t , 't f' v"., . , l' mCI nu va putea primI vreOQe RET !!' YOUNG In esneş e cea mal un a mo:! ~1'it. JUS spus: a " lerarlell lUI, VOlţi a-mi elibera autoriza- t ., '/)1 ," ,'. p« 

;J t' ă' ' . d' . orlzaţlQ sam ar~ - ŞI mei '" 
şi l' pen ru o slll~er ŞI prteteneas.-(f co P~,In sum,e ema de subterfu- tia sanitară pentru deschide '. b ' - d 'a ! 

R eHA laborare. gll deochmte, 'v .' UlC sd I se acor e, la 
1 RD GREENE In privinta acellsta, ldmuririle d-. rea ,ateh~relor de tur?at~r~e: !lă~dnem p~ntru azi aici,: Sll 

Matlneu: lt'15 Rep. 5, 7,1:) 930 Ilt~i prOfesor. Victor ~inga in c~nfl!r- Juhas~ J. Arpăd I ele fH~r ŞI font~, ~lama, laca- mlllali de spatIu. 
Casa deschise dela 11-1 J n~tel~ rosflte la ,MIercurea CIW:U- ?espre "f,abnca de maşini", 1'ro- l. tuşerIe de maşInI in Arad. I 

oeeeee~~ IUl ŞI Gheorghem, au fost nespus pnetatea lUI Juhasz J. Arpâd, va fi l~~~HiMi~~QQQ~MiH~~~~~~Q'lIQ4iKiN~IiMiiI~MiH~IiKt~~~ 
mer r t t l< t t d de pretioase, D-sa a ardtat ,:,tl in vorba, Nu numai pentru că este I eu n uneca u 11 recut e ,.re-\ ' , , .' . \.~ 
ocupărl'le 1 tI' l' i t': SeCUime, pe ldllgă aspectul fund.l- a unUl mmontar, precum se vede,; ,,~~ 

e ec ora e ŞI up a serI t 1 t Jt ", , 'd' ..... ,~ ..... 
tit dintre partide. Cuprinderea u-' m, en a ur~nes:: e~lstă t O ;er:e de~n ~eamul, .celo,r mai mari duşm.l- I • ,~~ ~ 9 
tenti1. şi obleclivil a tuturor s(drÎ- fenomene 1 en ~ce . ,n s ruc ura Sll- Dt al noştru, Cl şi pentru motivul, ,~ &. 
1 f t ' 'letecrscă a reglUnll; portul p()pula că această fabrică funcţionează in' ~ ~ "'\., ~~ 
or II r o regIUne a ţării, fn urma ţ'" d' , . , tl.<f...~ C\. "" ~v 

cdrcia să se oglindească ansamobl lel ŞI mo elatla trupulUI ŞI a vo)- mod Ilegal, neindeplinind dispozi- ~"t , ~ ~\;) 
posibilităţilor de redresare, nu se cei fiind profund asemiinăloare cu ţi unile legii rn materie. ~~ a.. ~ ~ 

a tăranilor români, lJeasemeni, Wl Menţionăm, mai intăi, că ac<!st C\.~ ~~ . ~ 
putea face decdt intr'o atmosfercl ,"\), ~ ~ ..... " ... ~ 
de po.cificare, iar elementul cel mar s'ar putea descoperi aici alt pei1~;Jj, Juhâsz J, Arpăd semnează toa1e '" ~ ~ 0 "f>""' 

decât acela permanent In Ilniilttea actele pe care le tnaint~ază auto- '~ft't~ ~,'~ ". .... ~ A~9> , 
nimerit de a întreprinlie o astfel ~ ,~... '->v~ ~~v v 
de cercetare, era, fără lndoÎQ[J. 'ti- geografică a Romdnid, rităţiJor noastre cu numele dc: ,~ 0'\ t' ~'b- S!I 
neretul ardeJean, el fnirunind a- ~eee~eeeee Juhasz Arcadie, deşi firma fabricei Ci~~ .,0ţ"1-\;) ~9;j 

ldl calitatea morald, cât şi compe- Cetl'ţl' lui scri~ Arpă~ cu accentul propriu I ţO .... ""Ci'f:Jo ...:!..', 
m,mclUl maghIar, c.; d,f;.v 00;;;-

tin(a lIecesard -,wei asemenea ini- .. v .c.~ 
• .... A d"ţ' Accentuăm această duplicitate a I ~-t." -4\>Y 

I'o(ml!, Şl raspan 1 t fierarului Juhâsz din Arad (str, I -o~'f)' ~'V 
Fireşte, a interesat pe pr;mul F t 1 d V t Abatorului nr, 1-5), care pecetluie- I ~ 

picI:! satele româneşti cart! r!sIml ron u e es şte concludent maniera condamna- I 
~~--~~~MM~~~~ __ ~ 

Orasul Pasiunilor 
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InDrB runcJooarea clnemalagralelOr din Arad lle"ortal în serIe 

. ~nemarODrll lunctloneaza reglementar, sau, 
IBaIB functmna SUb un lauan dB 150 ani 1 

'01 lefefllri (. lon(flonarea (IHematostralelor tiin Arad, 
fi mal Jos lel'ul reQulamentulul prlvlfor la: a.torl· 
" ~JlnlIInJoreo. (QQstra(itG, IDSUllan:4 şllun(flonarea 

1;' em'I'O!lrGlelor In Domlnla, aparul In l'Ionltorul ono 

Iurpifudini Şi ilbjt:(fiUnl ilTildiJnc: 
,,(oroul yann'OrUIUI", (illJOftfŞI nlftlt 

Cloi Nr. '10 din SI narue 19%'1 lin cGntinuare) 

43. - Numărul locurilor de Cultelor şi Artelor deodată 

Piruetă Inu/Jld. un furt semnIficatIv şI lanl 
de scandalurI 

atogr3re de vară, va fi astfel cu cererea şi avizul comisia- Incă in primul reportaj, in I In concluzie, .,păpuşile", secle re-
'le că spectatorul să poată fi nei teatrale. AI doilea exem- care am inceput să demas- gisorii lor, s'au deplasat inlr·o pi-
ai comod. plar se va da primăriei, du- căm şi să denuntăm turpitu- ! ruetd inutild. 
H. - Portile de acces ales pă primirea autorizării de ci dinea tavernei "Cornul vâ-I 

r t~atre, răspândite rational nematograf, Iar al treilea se nătorului" - am tinut să ac- I FURTURI 

afirmă un ziar local, de 
16.000 lei. 

Mal e nevoie de V~UD. co
mental? Ni-l rezervăm pen· 
tru concluzia generală. 

SCANDALURI 
te părţile grădinii, vor fi Iar" va da postului de pompiert 1 centuăm că Simion Fl'ied- 1 La Frledmallll, vizitatorul 
cel puţin 2,50 m. fiecare, vor" şi in Une al patrulea VA fi mann, proprietarul acestei se află In plin domeniu al 
il acces uşor şi nu vor ti ba· incadrat şi expus in vestibu- abjecţiuni arădane, regisează jăcmănelii. După ce ti sesub '0 noapte la Friedrnann, e 
, niciun paravan, grilaj, etc.: luI cinematografului. totul in aşa fel ca să obţinăt I tiJisează banU cu preturile plină de scandaluri

t 
cu pa

{5. - Este absolut interzis i Art 47. - Toate filmele de cinc- CU minimum de strădanie, fantastice ale consumatiei, tetice şi regretabile inciden
grădinele de vară ce sunt in- 'matograf tnscenate tn ţară sau im maximum de beneficiu. Ig- j" urmează, şi nu rare ori, şi te în strada Eminescu. In 

~ In locu.ri retrase, drnmuril~: portate din străinătate, vor fi ina· norând şi dispreţuind. intru furtul direct. plus, găIăgia muzicii com-
, să fIe ocupate de barăcl,; in te de rulare supuse spre cenztl- plectează tulburarea perma . . D~r;p;=:tC"c::·:r.::::::..::: ... ::;:n:::;;:al).=.::::I1:;~$ « .. « ""Ca::=:tr::::::c;;:,i:3 "-
etc. • rare, comisiunii centrale de cenzu- {l . ~ nentă a străzii Eminescu. 

blO~ obligatoriu aceste drum~1 r~. Comisiunea nu va autoriza. nici ~ Fructe comp]ect a.sortate direet .deI.a 8ursă Mulţi locatari au inaintat re-
Ule s3 rămână complect 11- un film care ar contine subIecte \ şi cele mal alese ~pecia~Jt~tl aşa c~: clamaţiuni în contra taver-

, '1. - Fiecare cinema sau bU, nelor moravuri, precum şi ~ strugurJ, DUCI, plerslci, prUlle. totdea- nici o măsură de restricţiu-
sau scene contra ordinei publice a mere, p~re. pep~Dl .verzl ŞI galbeDJ, ~ nei lui Friedmann şi totuşi 

g. V8 avea un plan care I de acela care ar constitui O initia- a una pr?8Spete şI CU preţ extrem de ne n'a intervenit.' 
prinde: re în mijloacele de comiterea tn- ~ avantajos la Friedmann, permanf'nti-
Cl,ădirea cinematografu- 1 fractiunilor ~ HO FF"", .4NN m.l:r:l~nlu~edlel[!~~ TAT3d• Piaţa Amm lancr 10. 20 ~ zând iIegalitatea se simte 

i .,'. I " ' .. CIr: r 8 !III z.-.. ' 
treg, sala Ş dependInţe Art. 48. - Comi3iunea central li /'va uitatI H()FFMIlNfttt n'are rIval t ce la el acasă. De ce? 

~~ Ne, ~ 1 t tII rle crnzură e compusli din un re-l a~~"'''''*' .1K:::a:::::a~~.~~c:::::::a::::w:E:::a:::w: :=w Cel mai infect. local. d.e no-
It, Il~aru o a a ~cau- prezentant al ministerului Artelor, . v. apte al AradulUI, - ŞI mre('-

ŞI culoarele pnntre lin reprezentant al ministerului de aceasta, bunul sunţ, morala Ilustram această afumatie tiunea e cu atât mai duhni-
1,:' ele şi jur imprejur. 1 tI'· ~i ordinea socială - şi utili- cu următorul caz concludent i toare cu cAt intoxică centrul 
:,l ntrările şi ieşirile. nterne, un reprezentan a mml- zân~ in plus a~el ~parat. fe- relatat de ~o~te ziarele aproa loraşului _ poate ignora re-

Ilrile de apă şi instala- stcrului Instrucţiei, un repre1.en- memn, maleabii ŞI dOCIl la pe. La pohtle d. P. Bordea I gulile de igienă de liniste şi 
incendiu. tant al sigurantei generale, un re- con,sumatie. dictată s.i ohIi!{~- d,in str. Kogălnic~anu a in-! morală PUblică?' Poate el uti 

ocul cabinet pe proec- prezentant al tuturor sOCÎt>tliţilor torle (pe pIelea "clIentulUI" trodus o reclamaţie, in care: l' . 1 t f . . 
p situatia el in raport culturale din ţară, precum şi un şi in favoarea lui Friedmann) afirmă că, pe când dansa cu I.lza ŞI , exp oa a emel ~ ŞI 
tatorul. 1 • •• sfidează însăşi bruma de re- o uartistă", s'a trezit fără mcă mmore! - fără ca nIme 

t plan. va fi făcut in reprezentant al umunu generale a spect pe care aCtist evreu ceas şi fără lanf, care repre- I ni, legea deci, Să nu se sesi-
plare. din care unul cinematografiştilor din ţară. hapsân ar trebui s'o acorde zentau o valoare, după cum \ zeze? 

trimite ministerului' (Continuarea 'in numlirul viitor) omeniei. !--!111------------------------1III! 
~~~eeeeeeMee Tocmai pentru aceste mo- S1'OFE pentru uniforme I 

d.. b ăt .... AI· tive am inceput să scriem. les D r orI D rJ ca noi, protestând şi infierând:,' ftsortlment. bogat, 
eea mat buuă cuII· P t ă ă i 

d' e,. S Q d V..o.. st ca acest domn Friedmann t t tii O S V r a 
J 'Ir' să nu ia tăcerea tuturor Il e, pre u ee mal I 

. ~ , ,drept aprobare drept un act! - eltinSc la 'le SCHUTZ 
" HUK. - RepQl'tt>ra germa Ori pe săptamdnă, ŞtiU sd aprecIeze d t l ă 1 'ă" • 
. D' 1 ~. / f ... ' E· h d 1 t e O eranţ aş. le, CunOS';lltll mm II es ermlerll germani. 1 c eam a e . . 

cursul pe care i l-a dat lelon servIciul sanitar din Wir-d- NOI vom ce~e, in conclUZIa .supra DIS , I pitala tădi noastl·e, adresati-vă şi 
Mussolini la ::dMIt)rlLI~ suie huk şi In cdteva ore l(lt?mm Kl 31 ge!leraIă,. dupa ce .vom des- ... . u .• •• • Dys. agenţiei 
ii In Africa a 'nsolit un aterisea~iI pe modestul Ilerop )1'1 ar I prInde, pIesă cu pIesă, intre- .. , a lucrinlor Dvs. ŞI a preocupli- ou O 

" , • '1 l' t t ă·' D b . "SERVICIUL GAZE1 eL R" sburător" dela Windhuk,vreunei ferme rdzlete; boln(ll'lll e IHm 1 e~a lta ~ CR~e roneaz IrlJor vs. ~e pu.hcă,ades~a In ce-I.. .. 
Q Africl1 de SUlt·Vest ger-; aşezat dupd. toate reiJulele l'~ o in taverna .1Ul Frled.~ann -: tIe 120.000 zl~re Şl ~evlst~ dlO l\lmea Dlr~ctOl"l: Aur~l. M. Ahcu Şl Em. 

I ~d la un bolnav cele de brancardd ŞI transportat In splta- pentru motive de Ig'len~ ŞI I rntreagă artIcole ŞI notqe care vă SamoIlă, Bucureşh 1., str. Constan· 
t' ilometri, ' ! Iul german din capit'l;rl. MereI! sI'! or~ine socia1~, pecetll.llre~ i sunt a~solut neces~rc. Oa~ă dO~Îti i tin 24, tel. 3.16,15, c.are vi .dA cu 

Diel scrie intre altele: "Un af/d despre cazuri, cdnd accidentati ' w;illor tavernel, sau tranqfOl- ! să avetI aceste articole ŞI nottte I plăcere orIce lămUrire supllmenta
. tare dispune de:JlI (lViOll 1 sau bolnavi grav ori chiar lemei: JI1ar~a e.i într'un ]~Kal. [l~ ~-l' p~eti~~lOe, ~a !şi p~rsonalit~tile. şi in} rii şi vă .face - la cerere - şi pro 

1 şi intr'un interval de gravide au fost salvati numai 7Jrin "lOellle ŞI negustorIe C1flsota stlluţllle din strămătate 1$1 din ca- ac gratUIte! 
:f ofili scurt are indăl'dtll1 lui trimiterea fndatd a avionului. Cu o I : ~ I elll~ 
a'. ,de s~~r! Unde. c.ristd asta i~ţeali1 de 190 km. pe (Ir(1, medir:ul j S'AU MIŞCAT "pA· dl Uniformă de scoală li Asortlment bOi a t 
lE ? AICI in AfrIca de S"d- pllot german se repede la locul un PUŞILE"? I .. . ~ In Ghete de şcoală 

ă, deşi ca eX~t:pt!f;. Ce in ; de e chemat şi tot lUI i se datore- I cea ma. leftlD~ ~ şi pantofi de gim-
Ilosia fn aceasld tard, care '1 şte ci1 astdzi exist~ 15 ~~r!)P?rt!lri Repor/ajul nostru anterior a ((}'j şi cea ce~ mal nasUcă, la 

e legatil cu m!lrc!a nţca a de fermă foarte bme :litllzab:le, in cui vd/vd mare. En şi firesc. Ce bună găSiţi la 
~i peste care (wiolllll de I buniI stare şi cu supl'ufllţd minimă poate fi mai senzatitmal, mai fl'Ggic ! S Z A ft T O F r a t -II-

t; 1 sboard num~i de doui! de 600 pe 600 metri pătruti. şi mai murdar p'! lume:1 asta decd' I 
o crUCifica. In turpitudinea ullui 10- '1 I 
cal de noapte - de taUa acelai pe , A P r O n Y I 

';,10DilIlZilfCiI Im 'lortolul 00·0· 
CUlclor $1 s1i1ndilrdlzorcii lor 

corp. fi patroneazii Fricdm"nn III K O m L d S 
centrul Aradului - sufl.~tul t6.nlJr 

şi nevinovat al unor minore? . Aş~ membru Ia Consum şi II 
cum, tn toaM luna A!lg!lst, treI m,.- I Inlesnirea 

ARAD 
vis· a-vis de primărie" 

rezolvarea pTobJe- iN. Profiri, directorul ~('neral 
~sporturilor, ridicată al drumurilor, col. lonaşcu 
hhail Ghelmeghe:lllu, 'din partea M. S. M. al urma
I Lucrărilor Publice tei, Petre Petrică, 1ircctorul 

nore. fmpotriva ratiunei şi a legl- ~ 
lor, aII trelit, noapte de noapte, 1n C~IMWWItft4MfIII~fWIIlti'~~WIV-...~""' .... M) .. ~ 

: Omunicaţiilor, in Con- I general al vămilor," Stan 
~:. perior al transnortu _ I 

'a întrunit ~n ~iua de JUCati ,_u Incredere la 
la ora 5 comlshtnea Loteria de Stat I 
stUdierea degT'cvărei '1 

riCUlel~r şi p~n~~u. e- COLECT\JRA OFICIALA 
. ea. raţlOnaltzarll ln1- I Sediul central CLUJ: Regi-

ŞI standal'dizarna M' N' 46 AR "D ,na aria o,. ..: 

murdăria lui Friedmann"! 

.. Păpuşi1c" fnsd - cele trei mino
re - fn naivitate~ lor, fndemnatc 
de .. mamii" şi poate de Friedmanr'l I 
şi de Szekely (acel impresar artis
tic. eare trăieşte din zeciuiala .. gat' 
ului "artistelor") s'au mfşt.:af, ci'lp~ 
iuşindu-şi poşefo cu câle rin cer ti- I 
ficat medical, Deşi nOÎ n'am discu-I 

1 lal integritatea corporală a nimă

nui, mrnorele n'all făcllt decdf un I 
ge.~l absolut indiferent. eastă, importantă con f 1. Olariu. Str, Brătianu 3. 

j)reZIdată de insu~i ~'============;; Am Infieral permanenta fn bar 
lru Ghelmegeanll. nu ' I I 'şi am condamnat otrăvirea cu alcool 
te d-nii ing. Alex. Bu I Au sosit ./ unor minore. N'am spw:; cii le-ar 
Cretal'ul geucral al: eftioele Ceasuri lipsi integritatea corporall1 frmeni-

rulUi LUcrărilor Pu- I brAtarA şi de nă - ci dimpotrivă. Minoritatea 
al Comunicatiilol', N.I buzunar implică curălenia trupului. Şi pen-
secretarul genf!ral al: precu m şi ceasuri Iru a nu fi murdlirilă aceastiJ mi-I 
Ului economiei IJaţio brăţară pt. copii.]a ; noritale nll/v(1 şi nevinovată -- (lm ! 
enescU-Kerts,~h, ,lin! : condamnat prl'zrnta lor In bar, fn 

Camere' d - U. I Coloman Hartmann, ./urpitudme şi fn betie: din motive 

Se apropie 
Tral!ercil (Iilsel il III-a 

la 

15 . Septembrie 1939 
Reinoiti Lozurile! 

.cOTERl./l. DE STJlT ,le ·!omert ŞI. deci de ordrne şi moralitate soci~ e din C . ! bl/uter, ARAD, Pal. Mmorllilor lel -n! ____________________ -
aplta Q.t ir.g. a , • 

pentru haine bărbăteşti, uniforme şcolare şi 

militare cu p r e ţ f o a r t e e f tin se vând Ia Postavaria FAUn A R Il D. B-dul 
Rey. J~larja 16 
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...., 

PA G I II Il STRAJERULI1Di 

Portul national pe T~~f.!f~~ '(~{Jtî:t SuCCeSul propagandei rur 
C o a 5 t ade A z u r de $(Oela A,ucm o tară mândră şi bogati!. cunoscut mai ales fn plftur, 

Directiunea comercială din Asup~a ace~lui, a~evilr ~u m,Cli ~s~c Iă, prin proecţiuni cinemalQ 
La marile manifestări, Închinate I Preşedintele Federatiei, legiUlIrile "Straja T ării" a hotărît să a-I neVOIe să InSlstam, nOI, .. cel ,drna- toate fnfăpluirile noului rtgt./ 

portului şi j.Jcuri/or nationale, ca- cari unesc pcntru totdeauna natiu- corde dreptul de a tipări pe I untnll 11O~al'elor, StrăinI! ,cart ati IeI. săteni! din Dobrogea, i} 

re au aUllt loc pe Coasta de Azur: nea franceză de aceia Mmdnă: copertele caetelor de şcoală f~ceput s,a ne cunoasc!l şI-au luat nat, din Ardeal şi ain ali, 
Subsecrl'!/aria/ul de Stat al Propa-; identitatea de suflet, de folklor~ de emblema "Străjii Ţării" apli CI SlllflUI'l rolul d~ a ne face ,cuno- ole ţării au avui ocazie li 

gandei de acord cu Straja Ţării a· inclillare ec1/re artă, ca şi asplra- când pntru control un tim- sc~te, ~este gram/e frumusetile /'() prin ajutorul cinemalclgra/l: 
trimis o echipă de dansatori. con- tiile comune ale celor două popoa- bru de control a cărui valoa- maneştl, de modern este echipată 
dusă de maestrul ,11, DobresC1l. Pc re, re s'a fixat pentru caetele pâ 1, De aici. ar urma ca liecare cetă- noastră, cât de mândri ~ 
lângă Polonezii, Irlandezii Elveţie- i Serba/'ea s'a schimbai, astfel, ÎI1- nă la 30 de file timbru de, tean din cuprinsul României Între- străjerii in fata Suveranulu: 
nii Ş Danezii şi cele peste două zeci . tI" o inăltâloare manifestare pentru 0,10 bani, iar pentru caietele I gUe să fie mândru c(f e ~omân, aş~ de 8 lume şi cât de (nC'.· 
provllcii france::e, România a ţinu', România, participantii fâlfâind la de peste 30 file timbru de I cum englezul are orgolzul MareI sunt colţurile pitoreşti ale;' • 
să răspundă, cu toată graba, illvita-; plecare stcgulete înfătişând Irico- 0,20 bani. ,1 Britanii, iar Iranceml conştiinţa pa S'a constalal cu această 
tiei Prcşc{/intelui Federatiei Casni-. 'orul românesc, distribuite de ~ch~- Pentru obtiner('a Rcpstor I triei sa~e civilizate, , . că propaganda prin icoanl 
ce InternatIOnale. ! pa noastrif, împreună cu pubhcaţl- timbre de control d-nii lib-j Se ştie că potentialul natIOnal trece cu mult pe cea !I~rt: ! 

Echipa românească a primit, de uni şi prospecte despre România. 1 rari-confeeţionari vor inain- stă la baza ce/ui indivldl1o! şi câ/1d scrisif. • 
P"('I!l,tiIldc~i, ,numeroase măr~ul'ii i A doua zi echipa românească a I ta Directiei comerciale a bu-: un ,cet~tean ,se, ştie me~brul ~nei Pl'eilltindellÎ mul/imea ~ 
de Simpatie Iar Dl." Pellat-F~net, i llUS flori şi a ingenunchiat la mor-: nUl'ilor "Străjii Tării", calea i nat~um ~arl, ŞI ~l1terIllc~ se simte cu eniuzias soliile pro;<, J 
PreşedlI~te1e F~deral~el a exprimat mdntul Eroului Necunoscut Fran- I Victoriei Nr. 52, următoarele: 1 el 1l1SllŞt ma,! i,na/tat fata de f~/le nationale, rămânând prollJ:i' 
cu oca;~a UIll!1 fe.stl~al consacrati cez, iar in zilele următoare ~ dan-l 1. Modelul de copertă in popoare, mat sigur p~ munca lUI, " presională âe cele văzute, i 
g,/"lIPll~UI roman, sentl1~e,nlele de gru I sat, in programul concursurilor, cc- I dublu exemplar din care in! pent:u a putea ,~tlmll~a acC'~sta car~ proecţiune Itiranii di., . C 
tl/u~dlne ,pentru ~?m~ma, ale 01'-. le mai caracteristice jocuri ale noa- caz de aprobare, unul se va mândrie naţIonală tr~bUle Ca fler:a a,prl~dere, re.m(~rcân~, cu lon 
gaJ1lzatonlor ~es!lvltătllor: , I stre, unanim aplaudat~ de, asjste.n~ I retine la direcţie. ,r: ceti1tean, dela u~Hlul tă,:~n dm i tIe tlIluta ?ştlrel act,IVllalle. Dej 

Cu ,acest prIleJ, Preşedrnte~e BI-: tă ca şi de toti partiCIpantii străinI I 2, Confirmarea Camereei de catunele ~ela n:arglIle~ tărll, pdnlf Il~r, măretla posturilor ,': ma 
rOIl~UI FedeI'a~ a, adus o~ag1!d său! Ac!'laş strrllucit succes l'a avut, la comerţ ciţ firma e inreg-istra, la cel mm culhvat ,oraşean, să CI;-! ŞI Atot ce putea exalla, mll',· fi J 

na/llInel-SUrorl ŞI a inchmat pentru. Încheerea serbrlriIor, carul alegoric tă pentru comertul de libră-, noască in amănunţtme tot ce sai mane~sccl'",I~ tablourIle c la; 
M, ~, Regele ~a:ol al ~1-I~a, care ~ romdnesc, Îmbrăcat 'n grdu, flori rie şi papetărie in registr1l1 făcut in lJ!l~mul Ilmp pentru ÎnăI- inul saleml :zl~ucneall, f~, Rei! 

crelat ~ Rom~1Fe noua, ŞI ,mândra şi fn culorile ţării, rntovărlfşit de comertului. , tarea Patrt~l. i În multe, parti la sfarş/I~ taţi 
d~ dcs/mele CI, Româma şI-a dove- fele şi flc'/c(lii cari aII mers pe lân- 3. Numărul de timbre ne· Ială c~ şI-a propus să facă Sub- ~oafă as "tenta sall1tâlld r: Sto 
dlt, odat~ cu sllfle~lll ei fân?r. loa- gă el, cântând şi chiuind româ- care au nevoie pe categorii. se~retarwtl11 de, St?t al Pro~ag,~n-: In/ona Imnul Regal. ., HU4 

te comonle pe cari le-a crewt, D/, neşfe, 4. Recipisa de depunerea dCI, fncă dela infuntllrea lUi, Iar; In modul ace,ţta acfll'îlc Sel 
Pellat-F,i~et a fnch~ia~, Jublinii~d, La intoarcerea în tard, echipa se sumei a contra valoarei tim-l tC,legramele de, mllltl~~~re sosite secretariatului de Stai al; ( 
cd partiCiparea echIpeI româneşlt a brelor de 0,10 !şi 0,20 la CEC I dm toate unghlllrlie tarlt dovedesc dei se inlegrează frUc/Ufii fi 

t 't ' d' va opri {rei zile în Italia spre a fa- il I / t d . 
cons I Uit, unul n m~rlle puncte pe numele Directiei com~rci- c p:,o,qramu exeC!l a corespun e mul renaşterii nationa/r" gel 
de atractIe ale serbărIlor, ce câteva demonstratii de jocuri ro- ale a bunurilor Străjij Tii- 1lCVOIl realc. ., d' t ă' 

, . ,."- , .. ,. A , .. Şlfl actIUnea s r lereasrd I ee 
Dt, Flnas-Duplan a euocal, dllpd mâneş/i, riI" _ cont. special nr. 310. Utlllzand cele mGl moderne ml!-!!I----------------------....... "! 5. D-nîi librari sau confc(:- loace de propagandd d, ministru viciului Social in aC/lURI. 

Pentru şcolari: săpun, paste şi perie 
de dinti. precum şi diferite artfcole higiM 

eniee eftin şi 880rtiment bogat, numai la 

Drogueria "e 1 T 1'" 
Prorletar: E ZE1NE'R 

ARAD, B-dul Reu- MarIa 26 
TelefoD 12-10 

"Domanlil Noua" se pr(Zle1ii Iii o 
rilsp4n11e holilritoare o Is10rlfl Si1I~ 

In (ele 11181 bune (ondlfiunl de 
sfinatate 1I11(a $1 morula 

- 5(rle ziarul beflllilO t.XX-e Sle(le" -

tionari de caete sunt obli- Eugen Titcanu şi-a propus sd Iacă ridicarca safelor. 

gati să pună pe pagina a 4-a ~oe 
a copel'tei următoarele eli P d - f· .. I ~.. 1 
~ee prevăzute in Buletinul r~ ar"a P.tIlIB. 1"1 n ··'l!rr'.a( 
3-4 din :Martie-Anrilie 1939 "II ~U U, U '" 
la pagina 1 17 uniforme. -- La Făgăraş s'a incheiat cu o in- raI al Federaţiei Aeron~'t dO! 
străjere clişeul 3 - unifor- suflelihl solcmnitate cursurile pri- le a României, cari În l Iii 
mă de vară complectn.: pagi- mei serii de 150 profesori de fi zi- rostite au arătat fnaHa ,le 
nn 148 - străjeri el iŞClll 2 ll- co-chimice, care au fost iniţiaţi în profesorilor de fizico-chir'lor 
niformă de vară complectă, domeniul avint ici. In urma inteie- duca rea aviatică a linel'" Dic 

Buletinul se poate procura gerii dintre Ministerul Aerului şi Iar. baza aviaţiei noastre: spi 
dela Directia comercială tri- Marinei şi Ministerul Educatiei Na. Din partea profesorilor I bili 
miţfll1d ('0~t111 Buletinului ca \ionale, aviatia a constituit În vii- sat cuvinte emoţionanate! Cel 

re e de 45 de lei socotit şi tor obiect de predare în liceele mire d-Ior miniştri ai.t DăI 
transportul. noastre teoretice şi industriale, Es- Marinei al Educaţiei Naţ' 1 
e~eeee~ te o măsură mcnită să creeze ac- cum şi Federatiei Mrom la.~ 

S'a deS(OD@rit ronautice noastre entuziaste con!i- ganizatoarea cursurilor., ci 
manu e t I - gente de sustinători pregătiti, cu lejul ce li s'a oferit de 3 hUl 

Bruxelles, -- Ziarul "XX-e Sie-; deauna ale Regilor noştri şi !ndeo . m n u unuI rege care să-şi poată Întări cadrde in tact direct cu ştiinţa sbo:c lui 
ele" din Bruxelles publică două ar; sebi ale M. S, Regelui Carol II, in- anGlo-5 Ion modul cel mai coinplect şi eficace. re o vor ser-ri de aci IM tIC 

ticole Închinate Rom{IIlÎei şi M, S, tru ridicarea morală şi culturală a, Ziarur Daily Mail anuntă că, ar- PI'cdarea acronauticei în invătă- DpspăI\irea sa E'iN"! 1z, 
Regelui Carol II. unul intitulat "Ro poporului ,rom,~n:, , I heologii au d~scoperit la Sullon mânt constituc o adevărată op"di. dl Il de impreS;tlnOJI1ă, un UII' 

mânia Nouă", celălalt, .. ? dinast~e i "XX,-e SIecle mSlstă apOI asupra, 1100, in apropiere de Su"olk, in de propagandă ale cărei rezultate! ală, I:.r modul ~'1 n sau, m, 
socială: Hohenzollernii dlll Roma- i rolulUI pe, care M: S, Reg~l~ Carol. mormântul unui Rege anglo-saxon, f:e prevăd din cele mai rodnice pen- C'ursiştii ... ov('de~te 1nd . , le 
nia", , I al II-lea ,1 a daI tmeretulUl, ~ntelec- ; tezaure extrem de importante, de tru apărarea naţională, mea I um!w!!t .. că I ~It r', tăI 

Pentru a face să fIe inţeleasă a- tuaI. EchIpele regale, SerVlC!ul So-' aur şi argint. Printre obiectele ':Jă-I r r'; d"' d tJ imbrălj"a CI1 I,*!l mi 
tă R .' -", l' j. 1 S . Ţă" fI' ' ] o f::sor .. au au ':lt hmp e %c· U a ~ '< 

ceas "omame noua, zlaru m- I cla , tru)u rll, sunt orme a e site se remarcă o cască din aur ma '1 'Il d d mele <1 tehnIce a.~ lÎ! 
sistă cu deosebire asupra "particula I unei mişcări "care nu e numai o: siv incruslată cu p'i~tre pretioase C'e ,~I,el. cur,Hln e pr~ al,e (; 1>('rso- ~rol t , a' ales aria!i. pl; 
• 1" ", I " ' Tlall,a I competente cari au desbă- lor - ŞI fII 1 • 

nsmu Ul constructIv pe care noul I şcoală, CI O credinţă şi un Jm- Valoarea ohlectelor descopf'rile t t bl 1,. • ,1 'ti ... , m1l. mAn! tiv 
renim a ştiut să-I impună ţării'" puls" '-d' ă . " , u pro eme c ce angrenl..'ază 1Il pl'i' "I"men f v y ,. . d 

~ .." , • " , I se rl IC la un mIlIon lire sterlme, 7.f'nt sb,wul. Tot in acest tim ci I resului si apiil'ălll hoW' e 
BucureştII, cari se strădUIesc să se Această mişcare - spune zlarnl; Toale obiectele au fosl Cl1mpdrate fa t d . 1 B _ . P . lui 
occidentalizeze în ritm vertiginos şi - "urmăreşte să dea generatiei ca de British Museum a~ t s ~ŞI. Il I r~)ov u~de an \'1- ril 
construcţiile de tot felul, ridicate re vine o orientare in măsură s'o _____ ~ __ z.~ a, aşd~7. mmt~ e IIldl~strIale dc a· Revista Irance11 "ni lllI 

i t 1 . 1 ă" .' .. -' ~~OU"O"IC \latre !Il regltlne ŞI centrul de rlll re III [U"en pe n regu cuprms a tril, sunt apere Impotriva unor teorn stral- • _ • ~h fV '~ • ' IKoSP u. f. » 
scrie ziarul belgian. doar o înCăţi- ne, improprii sufletului rom§nesc Canstrv"lI;9 ultor barc, ' r; ară ~oto, d~la San ~ct'MJ PARIS _ Cunosc"rar' ,1 
şare vizibilă a puterii constructive" şi un ideal moral prin desvoItarea ciudate llIn e au a~lstat la demonstratll d':'!, ă Par' A I'on" puPi,:;· sai 

t 't" ~ R "" d' '1' d n' , anoare ŞI aeromodele Apoi la cez" v carac erls Ica omamei e aZI, slmţu u) e responsabl Itate so- Se afinnă că există un ţl_ 1 Gh' b . ,,' !' t1 foa te interesom C al 
Principiul activ care insufleteşte ciaIă". ' ., ' ',' nut intr Niort i O aeroport~l Im av au vlZltat :/co- 9 un l' TiUarj ' ăJ 

şi explică in să toată această activi- _ •• II ....... ~T....... nordul ;ădurllorŞ 'li~eaie~n ~la d~ pllot?j 11 Aeroclubului. local. na~ de ~" E;ge~at al :u 
tate este M, S. Re ele, M ă 20 1 ~ - ~hlZlasmatl de cele vlizute ŞI încer su s~cre ar e s, 

Z' 1 b l' g b oare a mam a dee (Franţa), unde toate cai- cand puternic bucuria desprinderii - Şi care flfmureştc rf>i Si 

t d
l:ru d ~ gl~n dvorSeşte cu 1 pro- CODii si ban irA a 50 lle sunt pe apă. de sol, profesorii au cer~t în bloc plan tinul de Romdnia eli 

bun't'" a mlraţlc e ~ve:an~1 neo neDoti III etate de Pentru ca să te duci la sa primească botezul aerului elt najtl! circulaţiei conl!: 
os~ • ""ciarde nu se ma:,g/lneş e n~- 70 an.- I câmp trebuie o barcă. La regret eli din cauza vârstei n~ '~l~i două articole: despre ,fi ~i 

mal Sa n emne oamenI! a munca, • şeoală la fel Pentrl1 clmiUr t'. ' '" ' " li ti'" ' 
ci munceşte El însuşi, plin de voin- Se comunică că, la BruM I aidoma' m

b 
1 :ste îngMUlt să deVIn aVIator., raRv ~at ti ~u 'rid pe tur,\' 11)1 

~ inf' ă 1 ' • ' d • A hi i zi '1' s urator adevarat, nu numai îndru-I eVls a mv '.' In ~a ne rant a omu UI Ulzestrat e mOVJce In Ce a a mur t - Acel care fabrică bărCI'I" ă v t R â' adel'l> 1ă 
D d ' . ! . ", m tor al altora catre ~bor" ~ eu om nla, -

umnezeu cu o putere e muncă ŞI i lele aeestea, in etate de 70, toate negre toate idenHce e v '. ," It' t' _ cu cec de 
o dârzenie fără pereche", Datorită' de ani, femeia Terezia Dla-; tlci PhUiberl lttorin autu:.ul ~arturl~ea cu nostalgIcă părere de: U~IS ~c c~re, htafot: 
acestei munci încordate în toate zek, care a fost mama a 20: ....... aşa dar _ al Iniregel- 00- r~u un profe~or, ca~e era preot, du- '1 v~~~Ş~' ~!e: n/ "'(1 or~· OS 
domeniile - spune ziarul - Roma de copii. Din aceştia trăiesc tii., a tlnutului p ce ur~ăl'lse tnfl'lgurat toate de- ~ t~' lnlŞ, I mpara> " n. 
nia nou1i se prezintll la () răspân- până astăzi U Şi fiecare din i Şantierul lut "e sub cerul ti I monstratnle, ,;~pa!~ cu /n:o tal iU; $'e 

tie hotărâtoare a istoriei sale, in el are câte o familie nume- I her. Ziarele franceze redau Solemnitatea Inchiderii cursuri- '1' gt' tre ~lndeget lcra, s "duri'· I!: 
I . b d'" d ă ă v D d t ~ t '1 . fV t i d Ice plCr u e n pa ~et e ;~\ u.ne CO~ălţlUm e s n - fOlas~ d ece 8. ţia avea "n 0- I inter-;sante convorbiri cu A- J or s a, acu n prezenta -lor con-

I
_ Fn sfârşit, pe lângb· pl 

aAe ,lZIC
l 

l,şIOmDo~a 't. . lă" a 5 I e nelti~o lca1re adU con- CI est Important cetăţean al itra-amiral Gheorghin, secretar ge- seti, mânt'fşlirile ei."; nI 
rtlCo u" mas le SOCla pu dus-o a 11 mu 00 e o- ocului şi datorită căruia 10· neral al Ministerului AerulUi' ş' M _ d' tii 't t _ o)i 

, v d " . '" 1.. .' 1,.. 1 a cre In u ŞI reCll .. ' C( 
ne 'in lummă stra Ulnţele de tot- dibna. comoţla in ţinut e pOSibIlă. rmel, ŞI Egon Nasta, secretar gene- \ te fn legende şi tradl/I:. tii 
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