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s. Regele şi Marele 
Voevod M j hai au 
vizitat plroteehnia 

Sergentul Chiosa Nicolae 
armatei 

Răbdarea are şi se cuvine ştie, să se inţeleagă - eate- sfântă a dragostei de patrie 
,să aibă o margine. Ea nu po- goric. şi a jertfei, călăU rămin ci,· 
i ate fi adoptată, drept princi-I Acum, in special, când la IIăi - şi fapta lor, care se a-

, . I piu de (:onduită In viaţă, la' graniţa vestieă au căzut trei I şează sub uman şi deci sub 
. Jlajesfatea Sa Regele şi Marele MaJestatea Sa CI fost ~~ndus prm infinit. :1. ostaşi români, seceraţi, mişe- ratiune, capătă circumscrlerf 

ase;lrtlt~;~~ Mihai, însositi de d. Ernest al roa cd fIlt e ad! Ilate ce se I ' I 
ministrul Palalului, ClU J per aga . v . 111 acest din urmă caz, lu- I leşte, de gloanţele vrăjmaşe. I de fiară, a cărui sălbătecie 

Pirolechnia Arma/el in ziua d~sfdşoard, precum ŞI de reallză-1 mea te socoteşte - nu ODl l Sergentul Chiosa Nicolae şi i nu poate fi uitată şi nici fer-
18 August crl., intre orele 9-, riie obl/JJufe. (sau popor) răbdător, tole- I cel doi soldal1 au căzut pe! tată • 
.10'.. i Peste lO~ a ~on~ra(at muncd, or- rant şi bun (bun, după prin. I graniţă, la postul lor de su-l Sergentul Chiosa Nicolae, 
La $OSlr~, ~aleslat('a S~. Regele d!ne, disCiplina ŞI mrlodd delucru cipiul cre Un şi du ă firea praveghere şi pază. PentTu cu cel doi ostaşi au in urmă 
losl fn/ampmal de' rl VIctor SIă-' 1 fâ 't l "[' b' '[ d Ş P " 

ministrI I Inz~slrdrii r1.rma-' Iar ~ s rşi u VlZI. el a. In~VOI s dulce cu care inzestrează. noi, el rămân eroi-martiri, alte milioane de romini ca-
I • exprIme Inalta sallsfactle ŞI mullu-j • I l' i I t 8 ă ..... 

. d. general D. Partlschiv, secre- . . I nobd, Dumnezeu), ci te seco-. aşa cum n cursu veâcur ·1 re nu vor pu ea r pu~ 
gentral al Ministerului lnzes- ml~e pentru pro~resele ~eallzate in teşte: fricos, nepăsător, ! lor, alte sute de mU şi mii' cu aceeaşi mişelească crimă 
. Armatei, comile!ul de direc- I/I/I/nui timp Ş ritmul dm Ce in ce. maleabil deci.. . 1 de români, au suferit marU-l- ci gata să moară şi să în-

~I fn/re§ corpul ofiteresc al PI- mai aceelerat al .fabricaţiei, cor(?s- Bunătatea romAnului are o· raJul asupritorilor, sau au: vingă duşmanul care va avea 
pU1!zălor neu()i[or Armatlli. margine _ şi asupra acestui! murit eroic pentru mărirea' temeritatea să ne atingă pa-

1".leeeM~~~~~eeeelM!lefwt4~eeeeM~~~~'Nt4~Mee~~tM punct nu trebue să rămâJ1ii ni sau apărarea gUei. t trlmomul sfânt al patriei. 

Itumlrl aduse d lui prIm mtDJSrrO 
4rmand (aUOfS(U ptnlru Irilla
mfllflll tie (Ir~ b(n[II(lll~ 111100-
rltolC:il b1iU!hIOra din DOUlaDl1 

Contele Nicolae Banlfy şi d. pa-' mirile lor cu privire la lcgl'a pcn-

ci. cea mai mică umbră de in Dacă martirajul lor ne es-\ V. et:o' 

dolală. Aceasta .Tem si se te acump DOUă, drept IcoanĂ l v·-

ee~eeeee~~~ 

Adunarea Astrei 
Szăsz, reprezentanţi ai minori· .. tru acordarea natonalităţii şi în ge· In fiecare an, Adunare Astrei ('s- gatd pentru ridicarea poporului pentru întărirea solidariteltii ob • 
. maghiare în Parlament, s'au neral pentru tratament de care bc-! le un prilej de sărbătorire a cullu· ardelenesc şi menţinerea cf1raclc-: şteşti. 

. eri d·lui Preşedinte aI, nericiază minoritah'a maghiară în! rii romdneşti. - a aceior'l curente rului naţnal, in vremuri de grele I .. inul acesta ca in toti ani, Adu. 
deminiştri Armand Că· România. Aceste mulţumiri au fost I ale culturii noaslre, care s'au legat asupriri, pregcltind inimile lum i- i narea generală a Astrei va avea de 

pentru a·i exprima multu-I exprimate şi în scris. mal strâns. rn cursul am lor, de in .. ' nînd minţile şi otelind s!lll~te/P, 1 discutat probleme de cea mai mare 

Protestul guvernulei ramân 
Ire gavernul din BUdaDesta 

GUlItrmd român a (nainlal un (!. riul românesc, unde s'au gdsit ,i 
protest Guvernului din Bu~ cadavrele, şi că cei doi ,~old'lti ai 

tn legdturd cu sdngerorul. patrulei româneşti au fost împuş~ 
de Irontierd din seei oral : caIi pe la spate, fdri1 ca ei si1 fi 
cerdnd ca o comisie mixfil' tras un singur foc. 

ancheU1 sd cerceteze imediat f«- ~ GUVC1'n!ll maghiar a acce tat in-
lu faţa focului' p 

Cerctlările de pd~d acuma ale I stiluirea comisiei mixte de anche-

'. româneşti au stabilit I tt'f, care se tia intruni astdzi la ore-
inCIdentul a avui loc pe terito- le 11 dimineata. 

sdşi desvoltarea poporului romd~ pentru intregirea Neamului. j Însemnătate, pentru propăşpirea 
nesc, de toate aspiratiile şi iJealll- Dupd marele rdzboiu de intregi. poporului: educatia fizici1 in medi-
rile lui, identificdndu-se cu ele. re. Astra duce mai departe lupta ul rural, alimentat ia t(lranului, pre-

Adunare generaM a Astre! a fOSf pentru consolidarea tdrii, şi cdlld cum şi subiecte deosebit de intere
convocatd pentru zilele de 9-·11 M. S. Regele luă iniţiativa realitil~ sante, ca: "Eminescu şi Transllva
Septembrie la Cluj, sub inaltul pa- rii solidari/dtii naţionale, Astra a nia", "Problema transilvan/1 tn pri
tronaj al Jlajsti1.ţii Sale Regelui. lost, ca totdeauna cdnd era vorba ma perioadă a domniei Regelui Ca

Asociatia pentru literatura şi cul~ de destinele Negmului fn priml!le rol 1", şi altele. 
tura poporului romdn .. Astra", Q- rânduri. : Ardealul Da sdrbdtori acest eve. 
Miuri de biserica strămoşească şi Ea des/clşurd acum o largd (leii- niment al culturii romdneti. prin 
fn dep/inif concordantd de 'naUe 1 tivitate pentru ridicarea satelor, 1 mari manifestatiuni strdjereşti, te
ţeluri cu ea, a dus lupltl fndelun- prin metodele Serviciului Socr>11 şi a/reale şi cetăţeneşti. 

MMJ~~eee~eee~ 

PropoÎiludii în' sfrillnilfHft 
Astăzi nu mai este POSibili mai acum câţiva ani. In recentă dela Paris care ne rl vacante la Ministerul ca un popor să-şi duca, viaţă timp ce alte state modeste anuntă că d. Eugen TiteallUt Aerului şi Martnel izolat, inchis intre frunta-I cheltuiau din belşug pentl'u Subsecretar de Stat al Pro~ 

riile sale, ca intr'un furn de '0 intensrl propagandă, ba u- pagandei, a fost oaspele de 
Mil\isterul aerului şi marinei ţine Septcm6rie 1939, orele 9 a. 111, Ia fildeş şi du când numai poli- nU neprieteni, ne făceau no- onoare al Asociatiei Presei 

pentnl OC\lpal·~.\ următo:.· M.A.M. serviciul medical. tica aşa numită: "prin noi uă o propagandil ostilă, noi din Paris .. 
Posturi: Cererile însoţite de actele notate înşine". priveam aceste actiuni cu La dejunul oferit au asis-

] OIeteorologist ajnll)r cu 6.950 mai jos vor fi înaintate c.'!l mai Criza politică intf'rnatio- vinovată nep(lsare. tat tot ce are mai distins ]a 
• lunar; 16 observatori ajutor cu târziu până la 2 Septembde 1939, nală ne dovedeşf.e acum, mai Iată că în regimul cel nou de Paris presa mondială . 

• Alu .... _.,I.ei lunar; 4 radiotelcgrafişti ora 12 a. m. Ia Ministerul Aerului jllimpedC ca oricfmd, că exis- asi ăzi, s'a remediat şi acea- D. Eugen Titeanu, profi-
eI. II·a cu 3.·;51 Ici lunar. şi Marine, Direcţia Personalului. tă O strân!'Jă interdependentă stă lipsă, odată cu aUtiea re- tând de acest prilej şi tiind 

Pentru meteorologiştii sjlltl)ri 1. Extract de naştere; . intre state, că e destul să se, forme salutare.' solicitat de ziariştii (lnglezi 
'. trebuie să fie licentiati 2. Certificat de studii; ivească un proces grav intr'o I Prin infiintarea Subsecre\. şi americani, a făcut o amă-

Şh!~ţe fizico·chimice, nHlh~ma- 3. Certificat de naţionalitate; regiuno europeană, ca toate tariatului de Stat al Propa- nuntită expullrre a stărilor 
ştunte naturale, geografie sau 4. Certijţcat de necondamnare eli· . statele să se resimtă. i g-andei - s'au centralizat to- elin România, infătişând prin 

ral'lbaih',-, ai şcoalelor politechnire, ai! herat de biuroul- de cazierc al' tri-I De aici, nevoia ca popoare- . ate chostiunile de propagan- C'ipiile de bază ale regimulUi 
universitare sau ai Aca.\bUnalUlui local. 11e să se cunoască cât mai bi- dă naţională in mâinile unui I şi infăptuirile atinse sub Au-

de agricultură. 5. Dovadă de satisfacerea servi- i ne intre ele, pentru a putea om competent, d. ministru: gusta indrumare a M. S. Re-
observatorii ajutori C3TI- ci ului militar: I să se 'ajute şi să se stimezo. Eugen Titeanu. ! gelui Carol al II-lea. 

tl"eb~ie s~ fie ~bsol~enţi oe 6. Certificat medical eliberat de o Cunoaşterea adflnc{t între· N~l întră in 5adrul arti:-o-I Cu talentul oratoric pe ca-
p SlU .al unel ~coh ecluvaleate. circumscripţie medicalll jPopoare nu se poate face de~ ·lulUl de fată sa arătăm ca te 're i-l cunoaştem d. Eugen 
e~tru Radio T.F.F. candidaţii 7 D 1 . d r b'{ t Il" 'cât printr'o bună şi sustinu- s'au înfăptuit dela infiinta- Titeanu a expus' in chip lu-
T să posede brevetul de Ra- 1 . e~ăaraţlc e 101 1 e s r lIle ce I ta propagandă de stat. rea acestui oficiu şi pânn. minos toate aspectele prob-

d . F. F. tere!lru şi lbsolvt'lIţa 1 e pasc . . . '1 Nu mai amintim aici, că astăzi. .lemelor româneşti, accentu-
C ouă ,clase secundare. 8. Brevet de radlote1cgraII~t tc-, această chestiune era a- Faptul ct\re ne-a inspil'at l' 

oncursul va începe fn ziua de li reslru CI. II. proape necunoscută' pân(l aceste rânduri, a fost vestea (CuJ:tAU8~ tn pag. II-a). 



2 rnDN'l'UL DE VEST Duminecă. 27 August r in4 

I ::~:;~!"c:a a;:~';;~.,rdd:':~~~ ~n~':l~ "~?i~~~~"'~' ~l~~~.~a~! e!~ 
Au mai subscris la fondul Sesi;:at de o informatIC api."in.Iă pdnit? tate omul a fost in luptă cu anima- ! in aer. Şi ci nu sunt atât de' nall 
Inlormaţiuni 

pentru înzestrarea armatei: : zilele trecute În unele ziare cu pri· - Nu cred să fie mai grl?U de luI. Lupta pentru existentă n'a tn- sivi cât par. .,Pe.t. 
Clubul "Unirea C.F.R. Paş- vire la un proect dr raid inlcma- stăpânit decâl limba mamei ialel celat o dipă, Acolo unde omul se: Anumiţi tânţari provoacă " 

cani, suma de unamine nouă lional pe care l'ar intreprinde avia· apăra, animalul se retră!.wa. Era de febră paludică omului şi ~I~ 
sute douăzeci lei. i torul Bâzu Cantacuzino s'a .)dresa! Ori(Jlno cuvdn1ulul lupta Între forta fizică şi şirctenia .. ţii seama de faptul că sunt~, ,eJDiI 
Obştea satului Broşteni din, Ministerului Aerului şi Marillei, Cu toată insuficienla armelor ce le . ne de oameni cari suferă dt 

Y\' d ~ _. t d 1 - "Fise" vine dela latinescul jUdeţul Caraş, suma de nou:\, ara an ca aceasta ştire es e e ( o- poseda, omul reuşea să facă faţă stă boală, i~i dai seama ee 
sute optzeci şi trei lei. 1: meniul fanteziei şi nu face decM "fiscus" care inseamnd CO$. forţei brutale a animalelor mon- I reprezintă ţân\arul pentru cab 

Societatea 1. O. V. din ('0- dăuneze prestigiul aviaţiei rom:Î- - Da ... un fel de -;oş găurii În struoase din vechime. . nire. păI( 
muna Broşteni, jUdeţul Ca-, neşti prin. lipsa de seriozitate care genul butoiului Danaidelor. Chiar şi din zilele noastre omul, Societatea Naţiunilor a rrtpălor 
raş, suma de două sute şase- I o c~r~ctefizează. , . , . . . jluPtă cu animalu. Altădată, omul· comisiune special1i pentru , şi 8 

zeci şi şapte lei. I MinIsterul Aeruhu ŞI l\.<U-.!IIt;1 11- lnireblJlnlărl dIferite trebuia să se angajcze in lupta con- 'paludismlliui. Ea ajuns la u zale 

B 1 't '1 I ne să preCIzeze cu acest pnlcJ d _ 'fămica mea a cumpărat un c.S Itra animalelo.r eno orme şi. inspi:ii-' rele concluzii: ea profilaxie d di reas a munCI orl 01' pro- I . ,. 1 " 
fesioni~ti de automobile din lol'1ce pl'oect de raI~ mternatloT

I3 pirator de praf. I măntătoare, 111 l1mp ce aZI el tre- ie să se ia 400 miligrame de 36. 
Tinutul Bucegi, suma de i;1 unUl ~v~~:or rom;; .~rebue su~us _ La lJoi nu e:cis/ă IwHlml? I hue să lupte contra animalelor a nă pe zi în tot timpul S,;~t,'dzll 
dou~ m. ii sute patruzeci leLI r~sp~:t~~: ~Ie ;E~f~te;~luil), rg:şl~e ~~ - Ba da ... Cdtld ,,,iM tă!;Cll I căror dimensiuni sunt invers pro palud ismului. Când boala s'a ro I 

C - 1 CII 1 I tdrziu acasă. portionale pedcolului ee-I prezlllli."i rat, trebue s1i se ia o doză c o p 
a~~n~ u tural " oan .' informatii de felul celor de mai sus . 1 pC'fllrt! omenire, E vorba de insec- : gram până ]a un gram ~I 

~alles ~ dm C?mlma Bucşam: sunt pe deaintregul inventate şimall S'a lnşelal ___ . ! te. Ce nu citim În ziare aimpl'a !'I-' grame de chinină pe zi tic. 
Jud. Da~bovlta, suma de leI ('U urmare defăimarea aripilor rit· 'cc~lui sub:ec!. Scarabeul din Colo- 5-7 zile. 
do~ă r;nll dOUă sute şapte- mâneşti şi a sburătorilor nO'$tri. - Ce frumoşi dinti ai! .1.depămie : rado gist"uge I'el'olta de mere, lă-1 Omenirea n'a combatut ' 
zeCI ICI. In ce priveşte activitatea Domnu- perle. . ! cllsle!e Ilimiccsc ccrcalcla, omida lina ac('st animal. Armele C! e vor 
Căminul Cultural "Marele lui BâzlI Cantacuzino ea se mărgi- Este prea gentIl' I 

h 
. - . I .: dbtnlr!c v('r(]('ala p~ vaste intinderi i luptă omul nu mai sunt de' noeJ 

Voevod Mi alU" din comuna ~ineşte arlualmente la: sborurile de - De loc. E un cad'lIl !lI SOlU;II' t t D "t' t de I . , ... 
Zubreşti, jud. Lăpuşna, SU- propagandă pentru aviatia naţiooa- d-tale? ' C c. e C. ar ac"as a nu es e a- bronz sau oţel, ci ele conSi' ,ă. câ \ ! juns, AliHuri de insectele cari sunt', d' ,1 di 
ma de lei şase sute. Iă prin demonstraţii acrobatice. ser .. d" l . 1Il me Icamente preventIve' IJ1dlrect ăun .. lo:'lre orrlu tii, sunt, . .• nsfru, 
Primăria Comunei Spas~a, viciul ca pilot de linie la Soc Cum se transformă ! altele cari îi ameninlă direct sănă- I rapeutIce ŞI 1Il metode C' 

judetul Ismail, suma de lei L,A.R.E.S., antrenarea unui echipaj Ţi-ai oumpărat 1) :.ilhl;-'e tatea. Acestea sunt ţnnăarii. Pe in- (118). 
patru mii opt sute nouăzeci pe trimotorul "Savoia Marghetti 
şi şase. 83" de mare viteazll şi razi de nc- nvul1'! . I eeeeee8e66&60n65e~~~~'MIfMI~_iaD, 
. - Nu dragă, l' cea de ierr, m/-

• ti une pentru orice misiuni speciale • M· . - C • 
Locuitorii apartinând co- de zi sali noapte. mai te-ai aşezat pe ea şi IT .. ăpă- D. mInistru Ittta onstanllnes'l 

munelor dIn Notariatul Cer- I :~~.:~_~ il: san.~ti~nea~~ CU en.eraie fUft! 
cual Săcăşeni jud. Sălaj şi: - Dr. Ioan Radu, medic ..... 7UUVUVU<7V._.u.~~.n ... U'''7V'.1'''T<'V'' na I "scall Incorecti 
Preturei Plasei Suporul tie P?mar, specialist de n~s, PrOOagand8 In str8inSiate '1. 
Jos au renuntat la plata că- gat şi urechi, reintors dm (U d' 1 ) Dela instatuarea regimnlui : nescu Inţelege să sancli 
ruţ~Ior ce le-au fost rechizi- I concediu, reia consultaţiile rmare IU pag·a Renaşterii, s'a vădit, . conti-! orice abateri ale funeti:· 

v • • iAd t T d VI d' ~~ ând că România urmează o nu preocuparea de a pune '1 f' l' . tlonate in folosul inzeslral"d I n ra, s r. u or a lnu- l' i ă d f ţă d t' I 01' Isca 1 este demnă c i 3 I po It c e pace a e oa- ordine în administraţie, de n ată 1 d E t . 
armatei. I rescu • te statele dornice să colabo~ se face o epuratie in rându- . au a. .a es e mff, 

tttMM~~M8eMIMWM)04~Mee ~ reze in bună intelegere, acea rile functionarilor Statul1\i da cele mai bune roade. 

Cinema "FORUM" 
Tel. 20·10, - ~ala cell. mal rA~oroed ! 

"Oameni in 
lanţuri" 

~' eu JUNE TR.\. VIS 
şi DICK FORAN 
Un film mai mare decât 

BIG HONSE după scenariul 
lui Lewis E. Lawee directo
rul inchisorii Sing-Sing omul 
care a trăit 30 de ani lntre 
criminali. 

[n pauză debiteazA ma
rele iluzionist 
BLACKERMAN cu un 
pregram senzaţinona1. 

11.30 matlneu, - Repr.: 
B, 5. 7.15 şi 9,'0 

Avjz 
Se aduce Ia cunoştinţa onor, pu

blicului ca Administratia P. T, T, 
a introdus serviciul de primirea şi 

; expedierea colelelor par alJlon aldt 
I interne cdt şi externe. 
I Deci deld data de 15 August 1939. 
. la Oficiul P. T. T, Arad se primesc 
la expediere colete par a"ion aMt 
interne cdt şi externe, dela 1-10 
kilograme. 

Diriginte principal: BIR EA 

I ~~eeeeeeeeeeeee 

1 - Dr. Pescarlu, medic pri 
I mar de spltal, reintors din 
'concediu, consultă din nou 

sta cu respectarea drepturi- dela cari se cere şi cinste ~i rece, pe de o parte, îrop:· 
rilor rolâneşti şi a hotare-· demnitate lŞi conştiinciozi- evaziunile fiscale iar, ; 
lor. tate. alta, pune stavilă unor 

Iată cum intelege să-şi fa- Acest obiectiv al noului re- raturi cari in trecut se 
că concediul in străinătate, gim s'a manifestat prin nu-
conducătorul propagandei meroase exemple date de to- tăţeniseră închip dL 
româneşti. Această actillne ate departamentele tttl'l au printre seamn(t de fu mi ' 
de limpezire a presei trăi ne, trecut la aRpre sancthl ni tm- ri cari, in acest chip, . luaI 
aduce un imens serviciu pro- potriva delicvenţilor ori·::ât ditau o clasă întreagă d: 1I:~~rl 
pagandei noastre in străină- de RUS plasati ar fi fost ei in . ' . 7 5 
tate. ierarhia functionă.rească. jitorl cmstiţi ai Statuk:~5' 
~ub~i~iem acest gesţ al, d-I O nouă pildă a dat-o, zilele '05 

!Ul m:mstru Eugen T.rtean~l, acestea, d. ministru al Fi- Un l'sCUSI'1 5rh-IIDcl r~ 40 
1~1semandu-l cu satISfacţl.e i nantelor, Mitîtă Constanti- U" w '50 
l~ngă num~roas~le înfăptUI-1 nescu, care sesizat. fiind de d. Ioan maria~ '30 
TI ale noullil reg1m. llipsa de corectitudine sau d(' 
~ I cea a indatoririlor din partea D. Ioan Marian poate fi 
Infronlreo prOm011ellSg9 i unor functionari fi~cali n. ln- drept unul din eei mari i,(; 
il ~(Oillel de fII de r-Illltarl; at măsuri pentru a-i Îndpţ:HÎ- corecţi arhitec\i rOlllf,ni. To; 

A dmlnls'rfttl,c 
----.;..;......;..;.;;.~ 

AVIZ 

. din loşi . I rat din serviciu_ "II ue\Îile pe care lc-a ridi(i 
Tot! colegii cari au făcut Astfel, au fost dati afar:l, au fost receplionate cu me, 

~""""""""A~""'~ Şcoala de Fii de Militari din dintr'odată, 39 agenţi fiscali, mai multe decât superior. A;: 

INTREPRINDERE COMUNALĂ A anul 1895 (şefi de promoţie 9 perceptori şi 9 controlori. menţiune AU privit~ lucrărik 

de la orele 12 la 2 In cabine~ 
tul său din str. Cr1,an 8. 

Rugăm pe 08. abonaţU nolŞ 
Iri, cât şi d-nll comercianţI 
cari fac reclame In ziarul 
• ostru. ca dela 101 lei In IUS, 
să nu primească nici-o chI
tantă pentru achitare, dacă 
n'are pe verso aplicat un 
Umbra fiscal de 3 lei şi un 
timbru de avIaţie de ZIei. 

MUNICIPIULUI ARIW. .~inte, GH.) şi cari in anul in total 57 funcţionari fiscali, dificare ale aerogării din ( 
1899,. au terminat-,o sau nu,! ~ari !'l'au dovedit nedemni de vama Borş, vama Halme i, c:: 
indiferent motivul, sunt ru- funcţiunile pe cari aveau dn- pompierilor din Oradea şi r;, 

ADMINISTRAŢIA 

No. 7396-1936. 

Concurs 
In conformitate cu art. 78 din 

Regu,lamenlul pentru aplicarea Le
gii statului functionarillor publici, 
se pubLicd concurs pentru ocupa
rea posturilor vacante la aceasta 

~ Intreprinderi şi anume: 

Asupra 015.' ... 
Un post de şef de birou el. 1. 
Trei posturi de şeI de birou cI, 

11.: 
_ ..• lucrArilor Dvs. ,i a preocupă- Doud posturi de sub şef de birou 
rilor Dvs. se publici adesea In ce- el. 11.; 
le 120.000 ziare ,i reviste din lumea Trei posturi de impiegat stagiar. 
intreagA articole ~i notite care ~~, Două posturi de dactilografd c~ 
sunt absolut necesue. Dacă dontl! gradul de impiegat stagiar: 
Il anţi acel te articole şi notite Un post de telefonist de zi (dac-
prettioue, ca ,i personalitiţile şi in tilograf): 
stituţiile din străinătate şi din ca- Conditiunile de admitere sunt ee
pitall ţlrii noastre, adresa ţi-vă şi le prevăzute la art. 5 din Legea 
D"fs. agenţiei statului functionarilor publici şa 

,,:5ERVICIUL GAZETELOR" art. 76 din Regulamentul legii, 
Direetori: Aurel M. Alicu ~î l!m. Certificatul de moralitate va tre-

!amoill, Bucure~ti 1., str. Constan- bui sd fie eliberat de către Biroul 
Un :U, tel. 3.16.15, care Ti dă cu \ Biroul Ceziarului Judiciar al TrÎ
pHicare .ricli limurire sUPlimenta-II bunalului. 
ri ~i vi faee - Ia cerere - ~i pro Cei cari ocup Ii. tn prezent flreo 
IJe grataitel ' i functie pub/ict'1, [şi vor inainta ce

eeeeeeM~~ I rerea ,şi actele prin autoritatea 
respecllvd. 

Cetiţi , Cererile Însoţite de t()ate actele 
t necesare ale concuretilor Se prf

· ... .... d .ţ" I mesc pânt'1 fn ziua de 10 Seplem-
Ş1 raspan .1 11 vrie 1939 la aceasta lntreprindşre. 

Frontul d V t I Arad, 23 August 1939. 
e es DIRECŢIUNEA. 

gaţi să comunice la adresa: .. toria a le îndeplini. le altele . 
General Gh. Linteş, str. Fă- I Opinia publică nu poate Toate au fost edifica te c\ 

g.ăraş, No 14 Bucureşti ade- lua act de această măsuri de. rial solid şi cu o conş!iin/, 
ZIuneR lor la o întrunire ca- . cât cu cea mai vie satisfac- remarcabilă. 
maraderească ce va avea loc r' d t ' i D-sa trebuie incurajat, pc 
la Iaşi la o dată ce se va a- le, eoarece, l'ecut, 1 ara Il este român pentrudi. exec~li .. ~." 

f ·t r d' d ' "",rCUrl nunla, pentru a sărbători 40 ,eu eri neaJuns e plaga gajamenfelc $n modul celllli 'I1Iert 

d,e ani de când s'au despăr-1 !I?U1rârea .d~rză cu care~, .. ~tiincioş şi pe~.Iect,.- in t~- 8'25

1 
tit. mlDlstru ~htlţă Constantl~ ~ lasA tn condiţu optIme, 1'50 -----------.-pg'OO 105 1 

D. ministru al Aerului şi Mtlrlnel adj, Paul Teodorescu lnsottf 
d. dlr. g"'n. al Soc. L. 1\. R. E. S. Comandor aviator .e'Dator Add 

Popovlel, vizitează par~.l de •• loaDe al Soc. L. A. R. E. S. 

.etalea 
'toarele 
'1.'t: Il' 
ă bile 

~!I: al 
<.ziA 
R A! 
pot lu 
lrală 

l. Ioa! 
'ai ale 
Iară 

)lle~ 
aiiuni 

Il con 
de F. 
l~e). 



~.'yluninecă, 27 August 1 ~'39 PR9NTUL DE VBS., 

-------------------------------------------------------.... 
• Reportaj în serIe Il ~~PI'8 runc)ionarea Clnematografelor din AraB. \ 

,,~,m8lDafOgral lBDclUJneaza r8glemanla~, sau, T -iudini ci aLJ-e~t,iuni ilrădane: 
d~' ~n[o luncllona sub un tavan de 150 BOI? urpa .,. I ' " 

atura (O lun((Ionnre. dnc:mOl0l!roJeior 411a ArAd, {ornul "a-na-~oru 0.- _ "'aLare~ ~i că, Ifdmlll tos lellul regulAmentului pfllUor 10: OOlorl- " '1 , ... , 
Şi':~11 Inlllu'tlrea, (Onstru(lla,lnslQIOreO ŞI IUn(UOHOreo Un '~I·eteu (U Frl-edman", IIro"r.-etar, cu SzĂkef'l, imp,re-sar 

al4ele 
II' 'UH!r4ieIOr In ROIDiUtlG, aparut la lIIonl16fui ou- . U~ _ ar II' ~" 

nl-,ell il 
(lai Nr. 10 din :10 r-Iarlle 192'1 (ID continuare) artistic, - $1 cu minare 

~~ k 35. Tabloul .de distribuţie a- iti măg(izii de lemne, ... le. benzină~ de In rândurile care urmeaz{t I numit după hotel "Cornul i mai devreme busculnda căr-
l r •• abină va it înzestrat cu un frlme sau alle materrr mflamal>lle. ! . t" , 1 : ,ra~ 11'(-tt,OI'ului", este Simion', nii sau a' inimii!), este un 
TU [li' C 'L F· . 1 f' ŞI care vor con mua pana n.. ' 

trupător bipolar şi ~u un în-I Ar~. 'f0. ~- recarc cine,ma "gr~ . momentul când va interveni' Frietlmann, mic, gârbov de: funcţionar la o institutie că-
ălor de curent la fiecare pol. ; va fr prevazut cu o JnictI armatre, ~ Y ă d : avarl'ţl'e, pe de-asupra evreu' reia îi stă în cârcă ordinea crt p . I 'ă /. if 'd' 'o masura necesar ,- esgo-

1 .leaşi aparate de siguranţă VOI' 1 care treb~re s ca? Imi • mI ,rl'a- ,iim e cel mai infect local de· coroiat, imposibil la privire, socială. 
UI': iŞtzate. Ia i~şirea conductelor l~ente prime, necesitate orz căI"I1 I ar noatte al Aradului: varietul' cutezător,. inexplic~b~l de in-I tA LA NOI LA NIMENIA 

xie ~d dm cablllă. I cldent. !. Cornul Vânătorului". 'drăsneţ ŞI fost pana ac~m Mulţi clienţi ai barului lui 
dr~. 36, - Fiecare cabină V~ nlai I Cinem~tografele '!.i~ oraşe i' Din motive de: curăţenie' de toate (ca orIce consan-\ Friedmann şi-au exprimat 
~: (t'dzul~ ~u u~ apărat slmgM- sunt oblIgate să Alba tele-" I socială, igienă, ordine, româ gean d~-al său!). Condu:t1, :l'a desgustul În ce prive~(e jos
sa lIt 10 Ittrr, 2 srfoane de apă {Ja- fon. '1 Il1sm şi exploauu'e a unor ge sf~!l~e de no~pt~, dl~ hCeu - • nicia care se Iăfăeşte acolo, 
lă,: ~ o pânză patra!d de 1.0S::r105 j Art. 41. - Cinematografc1c de va, fiinte tinere (multe din ace-, lisc, tar.wdu-se. mtl e teJg ~ a ~ cu minorele, 
&lI flO(lte acestea la I11d?mdna ape-: ră vor fi prevăzute ('1] adăpostul ste fiinte minore!) şi nenoro- şi ~ese, .ca o vIpe~ă .im~lan-I Dar afacerea e afacere. 
lii!"lrului, şi o căldare cu apă. : acoperit, pentru caz de I,loaie. cite. i zita, sclllţ.ân~ pleca~r~ml a~-. Friedmann şi "mama" Îete~ 

~, 11. - In cabin~ .ml (I~ mai; 1'o~te ac.opel'işur~le ~or fi din ma- Su~ oric~ raport vom dră- J tom.ate clIenţIlor, ~1?plJld dl~: lor nu dorm cu pl'cjildc/;atile 
t :~I banda de servlctU. Celelalte llcnal ncmflamabll ŞI destul de in: mui mfccţla care duhneşte OChI, p~rc'a: îng~lţl mOdU~"l-! la cap. 

ti !.re uor fi fnchise fn cutii me-: căpătollre pentru a Plltt-;l adăposti ca o cIoacă in fiecare noapte le u.nUl s::tIsfacţIl prOba~]I~ I In toată tara, de curând, 
de :~, a$ezate fn loc izolat atât de: cel puţin 1/, din numărul sp~cla- i la "Cornul Vânătorului", cu - ŞI dreSa~?, în dosul ac _~el s'a pornit o actiune !;everii 
,ns:~ pw, cât şi de public. Tot mo~. torilor. 'firmă vizibilă la colţul stră- perdele roş.ll, care ~ despal te de curăţire întru ale desfrâu 
'e ~lrul din cabina operatorului [111 i Art. 42. - Intreaga sup~afaţă zii de ,,<,abaret", vom fi ne- bar~l ?e trIpou, ~tat pe chc!- lui _ şi autorităţile' au scos 

~nslruit din material ncinfla- pentru spectatori, va fi podllă cu voiţi s'ajungem la COllclu- lIe~~ cat in spe~l.al pe "artI:, la iveală, cu această ocazie, 
t ~ : h'mne sau pietriş curat, de r:e] pu- ziuni categorice ~i, in baza aste, .c':lm ~ă. utIlIzeze farme I tt'upuri tiucrc cal't) se expu-
~,38, - Este strict inler~issub : \in 5 CI:'. grosime. .. , ; cesto~a, vom cere cea ma~ cuI, ŞI )OSmcla. sI?:e a ,,~ntre-: neau sau erau silite să se ex 

~,Wapsa inchiderii local,lIlll, a a-I .s.Co~tmllare ~n n~lm~r.lI~~lItOl) _ i drastIcă măsu:â care va fI na' pe î~târzI~ţll IlOpţll, ~~n Ipună prostitutiei; şi peceţi 
~ grupele eleclrogene şi ~oloa II Croitoria pentru domni l' ~ec~sar să se la. de .or~an.ele ! ~aghermta lUI murdară pa-! grele s'au fost pus pc uşile 

I cu gaz sub locurile publrculur. MOSKOVITZ 1· mdIcate, cât mal nemtarzmt. \ nn l.a refuz., .. ' .' I celor care au comis jnfra~ţiu 
~,,19, - In juml nici IInei CUI-I . , '. . Prezentare, Dm profll :prl" It, FI ~ed- I nea de a imoraliza sflcicta-

n( 'de cinematograf IIU vor pulpa Arad. AeortJment bogat. Proprietar al cabaretului~,' m
r 
a~n pare a fI un "aha!;'ve-! tea_ Un caz asemănător ('u 

eţi' .' 
cţi: 

a~L 
L . .Il. R. E. S. 

us . explota.tol', e~ponent al, cel dela Arad, însă, n'am au 

I 
nopţl~o.r de )m~rahtate :;1 pu II zit şi nici n'am cetit. N'am 

, tref~,-ţIe so{ lala. . .. . . auzit ca un patron de bar, 
SmguruI. lui consIlIer. cs.te ; ca Friedmann şi o "mamă'~, 

I Sz.ekel~, lmpresa~ artumc, I chiar dacă are "autorizaţie" 
~I~P ŞI .fad ,ca o cl.tIpercă I'n: I (şi cu atât mai rău), să 

ie', nil 1 e Il e r 1 e ii e Il om d.h. e E X P Ioa ta t e CII 
lip: 

s~~rltă ~mtr o amblgU~ patfll I se fi aflat in umh1-
Sta tu 1 mtat~, lml,lresa.r (are-} ad~,! anta infectioasă a unui 

ce lUI FrH'?m,-l.1ln. .,steld~ : bar. Aici la Arad, însă, da. 
de. noapte SI cu ajutorul c~l-l Friedmann şi Szekely au {'o
rma. le dreseRză ~tnt~·t1 f'C:H~U I lUis şi cOlUH ~lceastă infa
matle debordanta ~ dm or~l • in I mie egală in semnHieatie cu 
or~,. ca. refăcute sa poata 1'!- : o c;imă morală. ' 
ghItl dm, nou duşca de otra-I Nicăiri nu s'a pomenit po 

, i Orariu de Vară 1939 
or 

se~------------------------------------~ 
de '. Linia 2113 
ne;.' Arad-(raiaVl-1, Mlgurele - Bucuresti 

t Gl ~mrl I -- P'lJe:.u 
i di ~ Si!JRlbAt6 

lI!:: 1'15, pl. Arad 
~ '~5 sos. 

'05 I 
r~I,~ s~~. 

in, pl. 
I~ 11"30 r 808. 

Craiala 
T. Măgurele 
Bucuresti 

fi 

soS.Ă 18'15 
pl. 1 16'35 

S08. 16'25 
pl. 15'50 

808. 15'40 
Pl. 15'00 

til 
isr. ...... ___ .....J _______________ ..:. ________ --= 
r~i ...... ________ .. ______________ -: 

fu Linia 1370 
ltr. Bucurestl-Arad-Budapest-Vlena-Berlin 

r::;' 11'15 M pl. Buture$ti 808 • .1 F'10 le 
13'10 ;JOI 80S. pl. ~ 15·15 :: 

1 r(' _13'20 pl. Ara d 808. 15 '05 ii 
,.1320 80S. B d': t pl. 13'05! ... 

It ~ 13'45 pl. U a D~S a SOB. 12'45 ~;: 
~1~'45 808. Viena pl. . 11'50 ':: 

tL luOO..,pl. B· li B08·ti~11'35 ~ 
n~ 17'25 T S08. er n Pl. ~~ 9.15 •. 

li" 
Linia 2119 c~!i ~"I !'Iar1l 

III IlItl Cernlutl-CluJ - Arad Joi mi eri salONt. 
10: .8.25, pl, Cernăutl Â 

18'05 808. I ~'50 808. Clui pl. 16'40 .. '00 ] 80B. 16'SO p. 
Arad I 105 ,. sos, pl. 15'25 

TA R 1 F I A R A D 
. - -

in.". 1 BII8t DUS-
Simplu Inrora 1 Hg. 

LII LII lai 

Berlll 5600 10080 56 
Bruxeles 8690 15642 87 
Bucuresti 1750 ,3150 11 
Bucureşti 1750 3150 17 
Budapesta 1450 2610 14 
Cernlutl ]500 2700 15 
Cetalea,Albl 2880 5184 29 
Clllj 850 lc30 8 
Constanta 2460 4428 25 
(raia,. 900 " 1620 9 
Galati 2410 4338 24 
Ismall 2580 4644 26 
Londra 11350 20430 115 
Paris 107fiO 19350 93 
Praga 4300 1740 43 
T. Măgurel. 1150 2070 11· 
Venetil 5420 9756 54 
Varsovia 4285 7715 43 
Viena 2450 4410 24 
Pentru mărfurile expediate din Arad se 
acordă o reducere de SO'/, asupra tarifului 
Ori ce alte informaţiunl precum şi rezer-

varea locurilor la avion sunaţi la 
telefonul: 25-11 

REDUCERI 

vă ~lcoohcă. . " , . lumea asta ca din "'Tice m~ 
UItasem pe "MIşca , ~t ate ,tive, chiar la umbra legaU .. , 

t~l Friedma!m, che~.?er ş~ Pf>-j tatii, să admiti {) minor:} in
ICma-.('ne~ .: (,ornn)11l • cal efa. tr'un cabaret, răvăşlnd1l-Î 
ce ŞI OfICllle de plasare ale sufletul ~i 3crij0lândn-i tru
fetelor pe la ~ m~s~. ,,~vern ~ pul, iar pe de altă parte dp-s
fata !rumoasa ŞI .mtelI.gent~ gustilnd lutnea pentru un 
- îŞI incepe inslJluaya şa:. ban. ' 
trarul acesta de l\h.şca, ŞI I . ., .. , ' 
continuă, înjurat sau arlmo- O SCENA SUI GENE1US 
nestat., fără jenă şi insist_el'~ I Spre exemplicare.! descriu 
ca uri cerşetor de pod, pana. o scenă degradanta şi tragi. 
înduplecă clientul. I că, absolut autentică. 

"1 TREI MINORE ŞI O MAMA. I Intr'o dimineaţă, sub poat 
. Iată ce ne-a determinat, ta "Cornului", sosise din se
in special, să desgolim cloa.. pareul lui Friedmann "ma

i ca Infectioasă dela cabaretul ma" cu cele două fete mai 
i Cornul Vânătorului": o ma- măricele, însoţite de doi che 
I ~ă (dacă mal poate fi şi ea fiii. Tratativele, in sllrdin~ 
! ".,mamă''), care este !,ngajată dar .t?tuŞ! aprinse, ,au contl
luna acesta in slujba lui. nuat pâna ia sosireaunuf au 
Friedmann.' . tom obil de piaţă. care a in .. 
I Roşie şi corpolentă, ca un I ghiţit pij mamă cU: cele două 
vechi butuc de fântână, umA. fetite ,f1ancate de cel dou! 

J ma" exercită profesia de noa cbeflil. 
pte cu "trei fete minore", din 1. Au plecat aşa, destgur,Ja 
tre care una, cea Jllai mică, o. plimbare. în dimineaţă ••• 
nu credem să aibă 15 aniI fiindcă locuinţa lor e la ho

I Cine a încuvIlntat ca ace- telUl "Cornut Vânătorlllui·· ..• 
'stă mamă să-şi crească fe.: Sufic:J.ent de ~oncludent -
tele în umbra barurilor, n şi de degradant.. Ftiedmnnn 

l
i comis o crimă socială. După privea CU ochi de pisicii că
cum şi astăzi, cine le ndmite reia parcă 1 s'ar fi turnat o 
în putregaiul imoral dela găleată cu apă in cap în 

! "Corn", unde tronea?;:! rri~d mj.ez. de vară - eu. zâmbet 
Reduccrile ce se pot acorda de 2QG/o: La biletul de întors, când minL;traţiile publice depinzând de I mann~ comite aceeaşi ~ cr~mă, ~~h~lvan, s~urs, perfid ŞI sa-
!t~tatea "L. A, H. E. S." sunt ur· pasagerul cumpără un bilet de dus- acesta. şi membrilor familiilor ce-. vă aSigur condamnata ŞI de tIsfacut, pnn colţul buzelor . 
• toareJe: intors. lor de mai sus, adică sotia şi copii loameni si de Dumuezeu. Dar crima aboDthtnbi1ă o 

".!I: persoanelor cari intrebuin· 300/0: a) Membrilor Corpurilor minori. I Imagi~aţi.-vă pe acea mi- constitue prezenta în local a 
~ă bilete circulare. (C. T.) Consulare şi Diplomatice, cari călă- b) Piloţilor, radiolelegrafişlilor, i noră fragedă (de 15 aui, poa- fetiţei de 15 ani (nici ~11 cre-
].iI,!I: a) persoanelor cari intrebu. torese către sau vin din ţările unde mecanicilor şi observatorilor con-I te mal puţin) târnndu.se în dem că poate avea 15 auU) _ 
lItuă Abonamente de CăIătOI"ie C. sunt acreditaţi. tând în personalul navig:;mt 'ldiv, Josnicia barului! Ce poate ve care.şi întunecă tinere1ea In 

D. Asupra acestor abomunente b) Tuturor ofiţerilor şi subofiţe- al Aeronauticei. I dea copila aceasta şi r.e poa-

r 

promiscuitatea şi viciul cabn 
[Jll1 lua inlormaţillni la Agenţia rilor în activitate. c) Inyalizilor din răsboi şi pose· te auzi altceva deciU D1urdă- retulttl. 

Întrală "L. A. R. E, S.". Bucureşti c) Ofiterilor şi subofiterilor con-I sorilor uneia din decoraţiile urmă-, rie şi turpitudinc? Sărăcia nu poate fi o scu
!a, toate Agenţiile şi Birourile de tând in personalul navigllnt din toare: "Mihai Viteazul", .. Virtutea Felul cum cerşte această' ză. Talent de bună dnnl':<lfoa 
aJ ale Companiei "L. A. R. E. S." rezerva Aeronauticei (pe baza cărţi 1 ACI'onautică" de răsboi, "Virtutea i feti1ă este revoltător. Ar.um re nu are, Atunci? Vina ce-

Il lată. 1101' speciale de legitimatie). I MiIital'ă clasa 1", "Virtutea Mariti, ! câteva zile _ şi (le atunci In lor care o eX!lun de franedă 
.) ~Ie~brilor Aerocluburilor .şi A- d) Funelionarilor publici. de!~. toa- I mă:'. de ~ăsboi ,(î~ baza cărtilor de ' necare noapte _ o vedem du este singurUl motiv. Şi acest 
~atlunllor Acronautice Române, te Departamentele şi AdlnInlstra- legltlmaţle specIB.e sau ale carnete- pă programul artistic, jon- motiv trebue curmat lleîntâr 
laI constiute şi oficial reeunoscu- pile de Stat. lor de c:'iIătol'ie pe C. P. R.) nlând cu anumiti tipi amor- ziat. 
d~ F. A. R. R. (carte de legi- 5Co/6: a) functionarilor din Minis- d) Copiilor între 3-7 ani. tiţi, ce-I just, nu in lojele Frledmann DU poale .adu-

~Iţe), terul Aerului şi Marinei Şi toate Ad- !loo/.: Copiilor până la 3 ani. principale ale baTului, ci la n.R bAni Jle corpurile tn,ere 

[t 1IIIrmatluni Si bilete la L.A.R.E.S Arad. clAdirea Teatrului Orlsenesc. - Telefon 25·11 
Id~ 

mesele lăturalnice. ale fetelor minor'}! ' . 
Unul din aceşti cnrlenitori Şi nici pe alte miiloace, pe 

ai ei (fiindcă fetita pare ~ă do eaTe urmează să le desei
reşte să înceapă cu un ceas frăm am ănun1it. 



DI!Tll\IlC('â ~j' Augu~! 

PACIIt ~~ ft STR JERULU 
~CREDINŢĂ ŞI l\lUNCĂ PEN1'RU ŢARĂ ŞI REGE 

Ja Străjer-ia c()nÎ~rjbuie 
fondul înzestrării 
armatei 

ARAD. Legiunea de I lui şco primare Grăniceri lei 
Străjeri Arad a vărsat la fon 209; stolu şco primare Galşa 
dul pentru Înzestrarea arma- lei 200; stolul şco primare 
tei prin Banca Naţională a Nădab lei 139; Cuibul 3 cen
României, sucursala Arad, cu turia 2 tic. M. Nicoară Arad 
mandatul de vărsământ Nr. lei 60; stolul şco primare La-
5315, suma de lei 1231 ~olec-
tată dela următoarele unită- zuri lei 50; stolul şco prima-
ti străjereşti: Stolul şcoalei re Andrei Şaguna lei 43. To
primare Tumu lei 530; sto- ItaI 1231 lei. 
eeeeeefJeee~~eee~ 

.ca 1 Augu.st linerii din Ser
viciul Social au pornjt la 
lucru In toa1ă Iară 

Luminoasă, hotărîtă şi 
înălţătoare, cuvâtarea rosti
tă de Majestatea Sa Regele, 
cu prilejUl serbărilor .Mari
nei, s'a gravat arlânc in toate 
,sufletele româneşti. 

Tot ce este dragoste de ta
ră, tot ceeace face credinţa 
nestrămutată a fiecărui Ro
mân, credinţă din strămoşi 
moştenită, despre drepturi
le din veacuri ale poporului 
nostru, Suveranul le-a ('ris
talizat intr'o loznică hotă 
rîtă: 

Mul1uDliri 
Straja Ţării aduce cele oane donate unităţilor 

mai calde mulţumiri domni- jereşti cu prilejul 
lor miniştri GI. Adjut. Paul dela 7 Iunie a. c. cari 
Teodorescu şi Mitiţă Cons- împărţite personal de 
tantinescu, pentru frumosul Regele; iar d-Iui 
dar făcut Străji '.J'ării, prin Regal Otescu dela 
cedarea clădirei şi terenului Mării pentru grija şi 
"Salvamar" dela Mamaia, cu rele date intru 
toate ambarcaţiunile co-l a- cursului de inot şi 
partin. acel ţinut, care au 
d-Iui Guvernator al Băncii, la buna reuşită a 
Nationale a Românie pen.tru' şi serbărilor maritim!· 
cele o mie de drapele şi fani. ! ziua de 15 August a. c. 

"Ceeace este românesc nu D f .. .-
Ce~~~eo:~~e ~~mânesc se va r u m (: I il rom il n Cii § 
apăra". In 

A. vorbi despre o drumetie rom,?- tor sezonişti, asupra n'n''' .. ' .... 
Prin legea de organizare a Ser- \ tnceapd meseria pentru care s'au Ţara întreagă. strâns unită, neascd pare un lucru c'uriO$, ştiin- devdrale ale naturei, s'ar 

viciu lui Social, tinerii cw'e au ab-' pregătit intelectualiceşte. inainte a răspuns tuturor comanda 
, - du-se că nu prea există. şi mci JIU mul mare pas spre o u/"Ilm ........ 

sulvit 1) şcoală. superioară sunt o· de a da piept CII viata, vor treii În mentelor Coroanei a urmat! . ti' d' tă. 1 ..1 tJ< . ... ~ a eXls a vre o a a nOI, o ·~ru- manen u. 
bligaţi sd. facă. un anumit stagiu de mlJ/ocul poporulUI de unde purced. cu avant şi credinţă toate lu.·. ".. 
mUl!r:ă pentru folosul ob-tes!:. îi vor gdnd· 1 sol tiil d r d . 1 î d ' ·t nlfţle orgamzată. pc baza solz de , Ce-l ce-ŞI petrec vara la 

y • Iau e. e n rep- ~moase e n emnUl'l porm e ln trecut la noi făceau tur.:sm 10 mItni'" sau ce-i ce v 
Cu clJmandanti pregătiti (n 19 Iare ŞI se vor addpa la Isvorul cu- dm înţelepciunea Majestătiii ,.'. . . .. -, , . 

Şcoli dc bdleli şi 13 de fei~. la 1 rdteniei 1 cinste· . 1 d ~ t· SIR l' CII 1"1 I rtUlJlGl cel avuţI, de câţIVa am Insif "um/e balneo-cllmalerlce 
1
, bl' . d' a ea I ŞI a a evam el I a e î ege Ul _ aîro

t 
,a . - eaă· funcţionând şi ia noi O.N.T.-ul(O/i-1 fIe Îndrumaţi cu toti pe 

August au pornit pe tol intinsul u rl e n m. Ţara ntreaga n r o sIngur 1 .. . . . 
t t Astfel d fi -' 'd . CIUI Na/lOnal de Turism), care dlrl cale a drumetiei şi abra 

tdrii, 4.000 de tineri, pen ru lin s a- , . ~pera p,e ca.re o urm re-

I 
su are raspun . e ŞI acum, ca. J·eazd drumeţia noastrd naţională' 'or da seama de adev"raf . 

g iu de o lund ReJlarti-atl· I'n echi şte SerVICIUl SOCial ŞI pe care do- Îlltotdeauna vlbrantelor cu- .., ' v u a 
. ... - . .' - I face o intensă propaganrltl în tard I a acestor de·)lasărl· in plj.' pe, cu speclal!tăţi dife,.ite, primul reşle să o in{ăpIUlascl1, capătă. o vmte Regale: .,Credinţă de'. V' 1" r. . ... 

lot de tineri va lucra mai fnMill in amploare deosebiM tocmai datorită: oţpJ stâncă de neclintit" _ ŞI straznă.t~tle, tnd
l 
e.m~dl ndRtoat~ ~u:. I donnd-o tot mal mult, ŞI 

• • • • I ' mea a VIZI a p amrl (! -:>mamp.1 cu lnal· multă. atentie ca cele 10 plase model, cdte una de lie- Importantei pe care o reprezlntd. cum a spus-o Suveranul -. ..' I 
care tinut. Neamul românesc a trăit pdruf I e in sufletul fiecărUi Român can. suni aşa de plioreştz. . I cuma. 

Paralel cu actiunea pe care (, acum, dalorită unor multime de hotărîrea de a apăra hotare- lJlll PUllct d~ ved~re g~ograllC, I Cu cdt o excursie la pdd. 
desfăşură. Servic:ul Social. vor lucra cauze, Intr'o perioad(I. latenti1 şi, le întregite pentru vecie. I România are (,el ~al variat sol:. '1 la orbă. verde,· un tur pri, 
tn continuare şi echipele studente- (are exclll'lea din caplIl IOClllui o I Iubitor de pace, Românul care porneşte. dl~spre !r~nla~" s~u o croasie~d pe mare, $11. 

şti, organizate pe bazd d.e vo/unla- In toate domeniile lui de manifes- I mai ştie, însă, că: "Granitele s~re ce~t~1l CI~. şes, ~ealllrz. ŞI mu,l: .zdd vr'o statIUne 
rial . tare brăzdate t h· b ţI, fnchlzand Intre el râlll"l, lacurI I mai bine organizaM şi mi 
Incadrată In marea operi'f de fn- Asl(Izi, sub semnul renaşterii nu- fără primejdia de cataclism V( I ŞI CII In!. '1-, apOI a . u - st studIată, pentru a nu scăpa 

. nu se po se Im a 1" • 1· 1:' • I S d EI. ' 
oire Intreprinsă. prin toate organe- tianale şi sub egida Jfaje$~ăili Sale mondial". Clre . o mare, dllltre cele mal frwnoa din frumusetile itinerariU/ni 

_ -le de conducere ale statll/ui, actiu- Regelui, vant nou ~ CII prim tnlrea- Orice ameninţare va găsi se. d/~ lume,. pe care poet~l. l~ostru rii, cu atdt drumetul del)im 
nea Serviciului Social, are o de.o- ga viaţ(l socială rcmdnl!asci1. în Ţara aceasta un popor de Mihail ~mllle~cu" a ~1~In!Z~t-o, mare iubitor al naturei SilI 
scbită semnificatie urmată. de o fe- Tinerelul nostr-u diriguit alături suflete călite tn care pilda precum ŞI ardţl alţI străIn! cari au aspectele ei. 
meinică imbundlătire a vietii sd- de generatiile cu experienţd, lu- înaintaşilor ~roici e veşnic (llnOscut-o. Aşezarea Romdniei .pe 
leş ti. crcaz das/dzi penirl' regenarea po-j vie, un popor ce şi-a inscris I globul terestru, atrage dup~ sln~ şi prin mijloacele ce le 

Dar prin serviciul social nu se I porului şi pentru aşezarea tftrii pe i adânc in inimi loznica Re- I formare,a celor p~lru .anotlmpurl, demând, pentru drumurile 
urmlfreşte numai Imbunătt'1tiretJ u-1lln alt ~tandard de viaţd, cu men1a- gală: su~ c~rl ~atl1l"l1 (ŞI. crclGzcl mercI' I gi şi obositoare: autocarek 

tă. • d 1 •• 1 d ,·t I f 'td· It . t t nOI ŞI nOI frumuseţi I . . . nor s rr e ucrUrl, CI se ~cr~a% J a e .nol ŞI .cu a e orl::on ur . ,.Ceeace este românesc se v . . '. riie speCiale, motOCiclete, 
la schimbarea Imei mentalităţI, la I Ser'v,clul SOCIal condus de oame- va apăra". h. remea rea nu e~lsld la 1101, ŞI rele şi În ultimul timp 
fncadra.rea unei gene.ratii intr"un I ni de notorietate ştiinţifică, cu do-~ I c .Iar ~~cd ?r . e~lsta, adeviI~?tlrl puri avioanele 
ritm de viatif nouă şi sănătoasă. clrind şi scopuriprocise, aduce la _1 dl U~Cţll adancr şr avdnd 5?~I],".ul iru perechi avioneta de 

In adevdr. inainte ca tinerzi licen I tudeplinirea ac~stei opere l:11 pre- Deplasarea organuiui s~ Iubească natura sub fnfat1şărl!e cdlătorie din Nordul ţării la 
liati scl-şi ocupe posturile lor, să-şi ,tjo~ şi valorrl~ concurs. de (.ntral din . el·r Neagrd, este o adevdratd 

1 ~ ,- - t ara noastră. a"dnd altfel tOl/le I t il • nva aman mijloacele necesare desvoltdriiund,sufe.easc. .. 

O milr~ (Dr~(\ a"rlan ~ In 1a r 2 , Ministerul Educaţiei Na- dr~lI!,eti add~c~ şi avdnd spriji 11Il 1 , • Prin zarea de~ch'~~ dm 
" ;J U" U (1 U U ţionale a dat următoarele j ofICIal al OfiCIUlui Naţional de TI!- ŞI abund~nta pelsagllior U. 

~c ,a dllsl:lcuro la Cii 4u"us1 dispozitii referitoare la întoc j rism, nu mai I! nevoie decdl a se aş~ d.e bme observa, se 
" U t.. U il U ~ ~ mirea foilor de cheltueU de i trece la realizarea unei drumr.lii o Idele amplă despre 

In cadrul manifestaţiunilor nvi- In afară de acestea concursul eu- deplasare ale organelor de! bine organizate şi cu o tndrumare I romdnesc. cu toate Ir.1! ·m. I"YI:'b, m. 

atice puse ]a cale de Federaţia re-I prinde două clasamente din care control din invăţământ: I sănă.toasă. Frumuseţea ?rumet!e! esli 
galA a României. un loc de frunte a ~nul. este .de~tinat numai piloţilor 1. Numărul maxim al zilelor ~ni~ au trecut deja la fapte, Idrd mu~te, cdt. mU!, sus, de undr 
fos! acordat curselor avioane de I tineri, cari ş~.a.~ luat b~evetul gra- I de Inspecţie Incursul une luni; a-şI f~ ~?t fnsd seama. Aceştia sunt P?t l sd. prlVeşt, ,pând , 
turism pe circuit. In aceste curs' d~l II in ultJmll tre am, inccpând I' este de 20, in care timp ur- &ezomşlrl dela mare şi munle, aMI 1 dIn aVion, desclfrdnd 
pHoţii au prilejul sll se măsoare I dm 19~:. ... mează să se indeplinească doar cl! ei o fac tntrun mod lJrp.a 1 muse.te ~atura~d: . 
fntre ei, stiIulându-se şi antrenân-j Pre~ll de .pest~ ~ mu. lei. v?r ; toate obligaţiunile legale de, luxos şi foarte pufin dOCUmp.nlrlf, În! . Prll!tr o actllJltate I~tens.l 
du-se in sboruri lungi. D. Generali rAspHlti pecel mal bme situaţi In i control. Nu se va plăti nici, clJno~$terea frumusetilor mă.rii fI a ,~leti1.tllor de tur~sm, ~ ar 
Adj. Paul Teodorescu, ministrul' cele două clasamente ale concursu- 1 0 sumă pentru cheltuelile munt,lor, ',i Junge In scurt hmp ŞI/O 
aerului şi Marinei, a dat o atenţie lui. . făcute peste aceste 20 zile. i Printr'o tndrumare ampld, a aces ,adevl1rafd drumeţie rn,nllnt;JI" 

deosebită acestor manifestaţiuni de ceasta cere dIn partea 
l f 1 d A d . .. -a..... 1 b rea o os, acor <tn premii şi In- o argd cola orar~. 

curajând personal pe sburători. 'ţ Avdnd o tară cu atdlea 
',' 

Un nou concurs de mare amplo
are va fi organizat rn ziua de 27 
August a. c., pentru MARELE PRE
MIU F.A.R.R. 

Cursa va desfăşura pe cel puţin 
o mie de kilometri, trecând peste 
o bună parte a ţării. Felul cum e 
alcătuită va da loc la una din cele 
mai interesante. Intreceri ale anu
lui. 

Circuitul va cuprinde un număr 
de etape in cadrul cărora pilotii 
sunt obligaţi să identifice câte Uit 

pune necunoscut, - marcat doar 
printr'o cruce de pânză albă. aşter
nută pe pământ. Aceste constitue 
adevărate misiuni de războiu, fapt 
de mare importanţă pentru antre
namentul piloţilor civili, cari vor 
fi chemaţi la nevoie să apere hota- -" 
1._.e_ie_ta_'r_ÎÎ_' __________ O __ p_B_r __ t_e_d_ID_P_lI_o_tu, rudE o-ieJ efonJştil şi ruec.-nlelJ Soc. L. A. R. E. S. 

nici un cetăţean, nici mic, . 

i re, care să nu facă parte 
: cietale de turism. 

l Şi apoi lnsumat fiind Inli 
,fel de comunitate 

I ~: găseasccl posibilităţi mai .. 

deplasare cu mult mai 

Numai la auzul numelui 

I port Constanta, aproape tol, 

! ne vibrează, simţându-ne 
tn bdtaia soarelui şi a 

maritim; iar la cel de 

Braşov. te şi vezi in mijloc~ . 

delului, respirând aierul 

rece de munte. Dar câte 

I 
aMi d. fermecdloare şi 

re, nu are tara noastră? 

Tiberiu Petriu"'·· ........ " 

Tto. 1.(,... A 04.. .Aud --------------4 
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