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o ilni~ersareil slân~ă 
de Dumitru Ghera"l 

Cuvinte Regale • • 
~ramul românesc are tn istoria, Cetăţii dela Alba Iulia, fn caledra- "Frumoasa pildă a Jertfei de sine pe care v'o dau luptătorii Intregirll neamu-
(li/oro(ml, fn lungul sdu calvar, I la "Unirii" a fost tncoronat cu fast lui, s'o aveţi veşnic inaintea ochilor voştri şi să vă străduiti in orice clipă a vieţii să 

dale de realll rezonantd na-' . '. " fiţi la inălţimea lor. 
Imă ziua de 1 Decembrie: primul Rege al Româmel umfrcale, "Ei au avut un ideal şi au crezut in el: Unirea tuturor Românllor intre hot a-

este sdpatcl in răbojul mari-! Ferdinand cel Leaf. rele lor etnice. 
sdrbători naţionale, adânc, şi I De atunci, dela 1 Decembrie 1918, "Voi trebue să aveţI idealul şi credinţa că această frumoasă şI bogată ţară, 

fi consiiiue pentru romI1-, anii au trecut unii după altii, vre- prin virtuţile el. să fie alături de toate tările civilizate". M. S. REGELE CAROL II. 
~U~ de ~dnld anivenare a'mea ia Kurs şi românimea con-~~. 

IN C HIN ARE 
an, I şiienlă de destinul ei, stăpdnt'1 pe 
lupte de secole, dupd ce pămânlul strt'1moşesc, a munc(t ('U 

afirmdrii noastre Ca neam, ~ râvnd, a lucrat cu credintă, pentru 

losl supuşi la cele mai nelnChi-! consolidarea It'frii şi a nel1;mului. La prăznuirea anuală a U- i tul pacific, creator de ordine ştrl şi de aici nu poate eşi 
şi odioase chinuri, dupd mici Iar acum, când aceasttl consoli- niril, la care obişnuim a ne şI valori, al Suveranului Ro- . decât bine pentru sud-estul 

. şi dupt'1 populare revo/u-, dare romdneasct'1 se atirmd din ce aduna câţiva prieten! inchi-' mân, fn vremuri de. mari european. Sub semnul ordi-
urma un~i rdzboiu fn care, in ce mai mult, prin, '~~dşi unifica- nând primul pahar 'pentru I greutăţi. nei şi justiţiei par a se rân-

_",,,,mIII a lasat" pe, cdm~ul d~ rea suflefeasci1. a Nat,rel. ~cum când. Rege, a-şi spune de data ace- i Punctul central aI unei a. du! în chip sincer şi minori
.. $~Ie ~e mI! drn cel mal t~ra r~mdneascd, prin· lrberd, do-: asta cam următoarele cuvin- ! semenea realizări se găseşte tăţile ce trăiesc alături de 

fII ar lUi, la 1 Decembre 1918, i Tlnt?1 ŞI-a ales un drum precIs pe te: ' . 'in hotărârea ce a avut Suve- naţiunea dominantă româ-
cruicificdrii, al suferinte-"I care mă.rşdlueşte cu entuziasm: a-, D nll d I . It I ranul de a indruma la noi' nă. 

, 1 I d '1 ., '1 • d d t' I NI' t om or, e ma mu. , , 
II a egen arr or erOI, s a Iim i cum can es rne, e ramu l1.r ,sun, Hmp noi bănuim pe Majesta- : intr'un dificil moment poli- ~ Ziua Unirii poate avea nst-

. totdeauna cu Patrla-MumiI, I conduse cu autorrtate, prestrgm ŞI t S ă ai esu I tic O Unire a tuturor con~· fel un inţeles mal adânc 
Alba Iulia, Cetate care a pri-' siguranţă. ciltre teluri precise, Ro- dea rla c puno8 m pr cii

s 
I ştllnţelor pentru consolida- I mai larg »:ai uman. ' 

'11601 "/'h' l" '1 A' .4 dă' d x 't',. e o ce orgamzarea mun , f' a ,pe" 1 fll 'Iteaz.ul. prtm'l muma mun r ŞI emn .. , cln~ 1/" rei t - "-- t d _. rea definitivă a Statului Alt ~ dat~ - t It d 
d ŢiI' 1 d' td' . t t '1 ' 't t' I . c a oare, Iar anu.a a o es I • a a In aces co e 

e ar. ŞI ce, r,n I unl
- n ~apol' uri e el I~ er~a, rona e ŞI voltă ca pe o necesitate· su- f Unirea naţională infăptui-, Europă, asemenea justă ar-

ai româ~l~mllIUl, Sa fă.ru,t doritoare. de pace ŞI Imlşte, este premă. Imprejurăriledin ! tă după războiul cel mare. I monizare părea cu totul di
, de a/tpl~ea a Ardea/1lbH~ gafa ~d-Şl apere hotarul, ,brdu' di! toamna aceasta an dat con- I era o dreptate istorică, pe' Ucilă. Sunt Incredintat eă 

cntu:rQsm~1 delirant al intreg'!l foc ŞI sânge, cu ~e~druncrnati1. ,'trt- firmare bănuelilor noastre, I care nici un adversar al no- nouă Românilor ne este dat 
.n?ltonale, , I tdrdre tn fat~ DrICllI, 'adăogându-le fn acelaş timp. stru n'o putea contesta serl~ şi ne va fi cu putinţă s'o fa-

tn Itnrş,tea, emotl,onanliI a aCI'~- I ,1 Dec~mlme, zi de sfâ~ft1 şi, !lllb- putinţa de a 'aprecia, poate: os. Interesant pentru viaţa cem; întâi, pentrucă am su
!ilrl)lItQrr, Sa a~zrt tr~cdnd prr~ lrmd a~~versa:e, mdr/rme vIe a abia acum, in toată amplon-I nouă a Neamului era să S8 ferit Indelung, cu statorni-

ecoul glas~ll!1l bdrbalesc ~r I/ll curmdrll IInUl calvar de secole, va I rea el strădania necontenită poată trece din situaţia de eie şi pe nedrept deci avem 
Btfrnutru, care a a!Jrm'lt, rdmâne pentru generatiile care vor! 1 I • '1· I t ă M' eri la realizarea unei valori t în noi putinta blândeţe! şi 

n.'mur!!lp românilor pe Câmpia t'eni, simbolfllunei siirbillori in ca-'ŞS Rn~eelPCltUOnea n e~Sb'l-atVti·1 ~ i rt I l 1 It I omeniei' al doilea pentrucă 
, ~1, > r~ nramu ~1 ,p~p()rll ,rom, n"~c, ,lor 'tragice ne-a găsi uniti În ' o v V ,numărul nostru covârşitor 

de /ângd BI . l' I â i o ege u. ra POSI 1 1 a -1 noua n conce u ce OT a e , , 

umbra zldrrrrior grele ale ŞI-a vdzut Împlrmt un VIS mllenar, iti ori' j I S v u g~upe umane, sa se poa!a I ne poate păstra privilegiul 
~::c: :~~,::eîn~re~~;t; :T~ I paşi dela lupta pentru ~ţl~,: de a rămânea buni şi blânzi, 

L - - .... mata - instrument de apă-' la lupta pentru statul_defIm- 1 aŞa cum de-altminteri ne·au 
OZIDCa J!lilel ee traim rare şi P?ce - se arată a~a :ti~ dela preoc~p~ri!e ~~li~ice [lăsat părinţii din părinţI. 

Şedinţa solemnă de Sâm- in şedin ta de SftmbăUi a ~e- cd~mjd ~tvotti Ee1 Aşidcum a~ na-

I 
mtnor~ la diSCIplina CIVIca şi I TOt a.tc a~esdtela aMu SfOSRt şi 

a SenattllllI' "a - m~ Te' tI' , . a Ul no. an se va lnse~ cultura proprie sun In gan u .. ege· 
• ra a J na u tU,' precum ';\1 evocarea tOI tiE . Il . i -Iii ţOl d 

analele vieţii 710astre n8- acel ., bOl 'I' 1 n na ]!lr ceru aces e urop,; Această pozifte a statnlul u~,_ n A Zl eve Ş nop 1 e . e 
• ..or memOI ale C Ipe n mult Incercate, vor vedea ŞI. _ ~: griJe cat sta de venheo DorIm 

ca un~ mo~ellt. ~1c I Cal 1 ~I. S. R~gel~ Carol n, nUH, dar mai cu seamă vom! nostru in ordmea noua ce I Acestui nobal Pilot, Sănă
A f ins~mnatate IstOrI~'=l. ,-;::- CtI!O~UI mantulto~relor o- I vedp.a noi ce a fnsemnat' şi~a Impus pare a fi favora~ 1 tate! 
. ost ZIUa in care MarIa randuICh ale Româmei -- al' ~ o 'f v d I 

Marele ,:oevo~ 'Mihai a jurat credinţă (~a. Moştenitor, pentru patrJa noastra SPlrl- b I inţeleasa e veclnU no- MIHAIL SADOVEANU 
in.!andurIle maturu al Tronului, au priiejut o~~~~ 

Corp, fund primit de ve- strălucită cuvântare rostită p. .. -1 i 1- O ţ- F tII 
bătrâni ai ţării, eu de d. Consilier Regal GheOl'. riDel pll e un r I ~n con eep J a rOD U U 

şi neţărmurită ghe TăUirescu, Pl'eşedintele Rena şterli N a ţionaJ e 
,Consiliul de mini~lri. 

acest prilej, Augustull VorbiIld d . 'f' t"1 Principiile. fundamentale ale F:1i-' şi o l('gătură organica pe plan roli - tare în corpurile legiuitoare tn Pl'O-
, O semnl Ica 11 el., f ' fi x" '" ă 1 ' d' , '1 regesc a refnoit jură- . t' I ,. ,["11 au ost umtatea su eteasc" ŞI tiC, 1 por\Je cu num ru 111 IVIZI or a\că-

. de credinţă fată de n~ lOna e a~e ZIleI, ' Pre~ ; politică a poporului român, In 3e-, Unirea a proclamat apoi drcptai': tuesc, Iată tlIl prinripiu, nu numai 
~l de Tron: ,mlerUI roman a spus: I tul dela Alba Iulia din 1918, ele ţărănimii a!>upra pământului. He- re3pectat, dar situat Ia o preoeu-
r credintă Hegelui Ca-! ~,Fie ca marile ei învăţa-: stau In scrise ca cea mai p.xpresivii. forma agrară s'a făcut mai de \ pare esen\ială Înactivitatea de fie

,II. Jur să pazeSC Consti- mmte să răscolească toate vointă obştească şi pe ele se inte- mult, fnsă, l'a trebuia complccta~1i care zi a guvernului şi a Frontului. 
, ş~ legile ţării, să m~n- inimile române~ti şi Sri se: meiază intreaga structură a statu-' cu noui programe ereatore, Acestea Minoritălilc fac parte integrantă, 
UnItatea naţională şi :să transforme in indemnuri ca- lui nostru modern. I apartin iniHati"ei Regale şi sunt din organizatia unitară a poporu-
integritatea teritoriului re să. facă izbânditoare lozin-l După 19 ani, temeiUrIle hotăr,hii executate .acum de forurile Frontu- lui romi'ln; ele sunt chemate la ră-

. ca ceasului ce trăim: unire' din cetatea istorică s'au pus la ba- ,lui. Ţărănimea nu este numai stă- spundcrile vietii de stat şi puse pe 
şedinţa de Sâmbătă a sfântă in Jurul Tronului". 17.a de organizare a Frontului R\~ pană pe pământul pe care il Tllnn- . picior de egalitate tn toate dome-

va rămâne strălu-1 Tot ce este conştiintă ro· . naşterii Nationale, iar principiile ceşte, ci, deopotrivă, indrumată de' niiJo de manifestare şi activitate, 
în amintirea şi con-mânească are inf,uiţia a('€'~_lunirii fac parte integrantă din con- a fi factorul dominant fn prolÎllc-1 Aniyersarea de astăzi arc deci o 

lui r?tnân, şi tui com.andament de înalt cepti,a nouiui i~strument al vie,tii j tia noastră ş.i ~ sursă i~ep~l.izabilă·1 s~mnificaţie cu .totul deosebită, U: 
acea sublImă sem- bloc umtar, de forte granitt- publice româneşh, Dacă organ:s- a progresulUI ŞI prosperităţII. mrea se fnt('mel3ză pc cea mal 

pe care a avut-o, ce, pentru a sluji idealurile mul necesar unei desă"ârşiri a! Printre hotăn'i.rile dela Alba Tul,ia l' trainică !ltructură, pe care o poate 
. Corp sărbătorind Ţării cari sunt inseşi idealu- ideilor nu s'a putut realiza atunci.; se speciiica şi asigurarea unei l~- oferi evoluţia şi istor!a unui popor; 

ntrea un~i . pătrar de rile !\~?-rehli nostr~ R, <,ge. e~ a !ost. creat totuşi di~ Indemlllll: gis~at~~ superioar~ p~ seama ~unci: f intruneşte tn chip, fe~i.cit, elem~nl~1 
de atunCI, de când M.! Sluj1l1d, cu credIntă, lozin- ŞI chibZUInţa, SuveranulUI. i torlml!. Acest obIectiv este atm~ ŞI (mtegral al omogellltăttl ŞI dă mllXI-

Carol II, - fiinrl eile reg-ale, slujim Insă-;i Pe plan national, <te prevedea (l- i el prin reforme extrem de imro!'- i mum de continut ideei de sl::l1. In· 
Moştenitor, - a pă- Patria care ne ocroteşte pe 1 tunci unitatea neconditionată si 1'\0- itante puse in aplicare tn ultimii doi I temeială pe dreptate şi· egalitate 

întâia oară In in- toti deopotrivă şi căreia - ,lidaritatea tuturor fortelor I"tni('e" ani şi care fndreptătesc a ne mân- i cetăţen('aseă. . .. 
Senatului, mărturisind strălucită pildă a sacrificiu- care făcuseră posibil minunatul ,dri cu regimul'social creat munci-j Omagiul tnlrcg se l'ln'Îtie· ~f. S. 

puterilor Sale, cu lut - M. S. Reg<,le Carol II act istoric de eliherare şi indepen-t(lrimii din România. I Regelui, Se ('uvine Suveranului 
D ă credinţă, Ţării. ; ti dărueşte strădaniile şi 11I- dentă, Adică, este tocmai ceeace ur-I Un alt punct enunta deplina li- i creator a unei Romfinii noui. aşe-
:PlInerea jurămantullli minile personalitătii Sale măreşte să desăvârşească ast:hi I herlate pentru toate popoarele con-, zaUI dt'finitiv In hotarrTe ei puter· 

Catre Augustul Fiu Re~al creiatorare. Frontul prin pacificarea sufletf'lor: locuitoare şi dreptul de reprelcll- nice, geografice şi sufleteşti. 



2 l'BO)lTVL DB Y.I~ Dumiliecă, 3 Decembrie 1~r, , Iloil 

InforJnaţiuni 
Clteralura 

Lilica e o blondă fată eşită de Oamenii ilus~ri 
curând din pension, visătoan~ şi 

Dum·lr"lle doi a ml'n"lslerul Majostatea Sa Regele a ingenuă. . I E un fapt bme cunoscut că cei I miterii parazit ului 
II Isomnat Decretul - Lege pri- Dintre tinerii care vin in casa pă mai mulţi din oameni iluştri nu au descoperit de 

Pr'OpaD~ndel' vitor la regularea drepturilor rinţilor ei, unul i-a dat să citea~că ! obţin decât după moartea lor laude- : a~estei boli care constitue it lUI 
U Iia pensie a Secretarilor Ge- un roman scntimental, în care 1Il- le şi onorurile de cari au fost lip- 'pice un flagel care face in r: ' .!l1 

D Al R d
" f t it It neraU al Preşidenţiei Consi- triga şi personagiiIe aveau ceva a- I siti in timpul " ie1ii lor. Multe anec- an milioane de victime. Par"'193! 

, a lan a os Dum li I • d Mi " ti" C ~ ~t f' " t \"1 'd .. f' li. 1 d' l' f t d ' .', • 1 d ' ,U UI e nlş r ŞI ai ame- I semana or cu Igura ŞI In en Il e ote Istorice ne con lrm acest pa u lsmu Ul a os escope,: ude 
mInistru a propogan el na-" . SI' ' "d .' I f ' •• l D d . ~,rOI şI enatu Ul. hmi ulm adorator. fapt. Laveran, un savant ranccI, 
... ~na e. -sa a 1u: Ju~a: I Decretul prevede: Secreta-I După o pauză de trei zile, tână-'i După artă (ne gândim aci la' Când se cunoaşte c"olulia 
~an~u:I in faţa M. • ege UI i rii Generali al Preşidenţiel rul adorator se prezintă şi întrea- i Rembrandt, van Gogh şi la multi boli, se ştie cum trebucşte e' 
aro. '" ! Consiliului de Miniştri şi cei bă pe fată, dacă ... ,~ citit romanul. alţii), mai ales ştiinta este acea ca- tutlt De fapt, metoda de lupti 
D. Ion Dragu, di t 11 ai Camerei şi Senatului, da-l - Da, ră5punue Lilica. re cunoaşte oameni de geniu ră- tra paludismului este în într:;" 

1 1 i ~ect o~u _ că au funcţionat cel puţin, Tânărul caută să ghicească in maşi necunoscuţi in timpul vieţii 'cunoscută, Ea constă tn a dj"" 

renera a tprese , alo: ~ cinci ani in acest grad vor ti ochii ei e(ectul lecturii şi dacă !i lor. I ţânţarii şi larvele cari.inocule<~ 
~g~t s~cre ar gen-:~ a f'l- menţinutl in serviciu până fusese favorabil sau nu. 1 Jenner Koch, Pasteur au trebuit ludismul la om şi pe lângă !' 

mS
I 

eru propagan na 10-;la vârsta de 65 ani sau 35 a-; Neizbutind să afle nimic, se de- !>ă lupte 'cu contemporanii lor sa-; - in administrarea. de chininL 
na e. " * II ni de servi~iu - ,prin dero- i cide s~. i~trebe; I "anţi sa~ profani, inainte de-a pu- Imea e a~i .de acord. pentr~ a 

M
. . tII tI' A gare dela dlspozipunile legii: - ŞI va plăcut? I tea convInge lumea intreagă de lm- I te că chmma constltue mljlor, 

> InIS eru nven aru tU - I 1 d . t d ~ , L ~ 't t ' d "1 l S . , f'l t' 

t
"l P bI" fus' genera e e peulun, upa - -am gaSi anos. I portanta escoperIrl ar or .. e poa- ,rapeuhc ŞI pro I ac IC pentru, ' 

vU
t 

11 ~r . u lce
t 

t&ce
b

. C n~l-: care lşl vor regula drepturile - Cum se poate? : le bine spune că fără puterea de l' bate această boală. După C~" ta 
CU ca şI-a mu a ll'OUrI el' I S' StI .. i ' ~ . d'" ' 
d

. 1 lIP d .. C I a pensut., -:- [gur. un aco o pasagll n. cercetare, făra mlinca aprigă a a- nea palu lsmulul a SOCIetăţi: 
m oca U reşc entiel on- ţ" b t t . I •• , "1 d li. dO' sili ului de Miniştri in loca-~~, cŞ~red arnan II ~or e~c ore n regt. i ccstor oa~en~, omemrea ar mal I ţlu.m, 01', O. ~z e, grame;, lat, 

1 1 ă d
· B d 1 D' . N' ' 1 oar sunt smgun. cunoaşte ŞI aZI multe f1agele. I chtntnă, zllmc, in timpul In: 'It It 

u S<U In - u aCla 1_ S I bl • lUI 1 S" C ., CI' l d' J 34 telefon NI. 2-39-70, p(tiO il, pro ema .e Ceac bun şi algur ! n a! exem~ u: . oţu urH~. u I ~I sezon al pa u l~mulul, e.: ,"e 
Delegatii Prefecturilor şi Interes PUbliC ce curaj a?eşt! SOţi to"ară~~ ~e I aJuns pentru a scull de ip.::,Q,ed 

P' ~ 'il se v r rezenta Un' domn tntrd Ia o drogherie. '! muncă au lUptat contra lumII ofl-' Pentru tratament, 1 gram pl: ide 
l:lm;:Isaor

de 
ma~ su~ Dea- In actualitatea româneas- - Ce doreşte domnul?, dale pentru a fac~ să se recunoa-Il gram 300 de chinină zilnktll a, 

ser::e~ea coresp~nde~ţa va: că, in pr?b.lemele. ~are pr~: - Ce~a conlra cheliei. Dar ştit i s~a m.eritele I~!'.! Pentru Pierre Cu-I ~e. 5-7 zile - constitue o dOI; N~ 
f'îndre tată la această a-. ocupă OpInIa pubhca a tarn, ceva efIcace, bun. , ne, dIn neferiCire această răSPla-!' flclentă. hul d y p ! speCUla in toat~ aspectele ei i-Am ceva sigur. Poftiti, luati tă a "enit prea târziu. Sunt pri"i. Institutul Ross din Londn,. o I 

resa. * şi mai ales cu toate neajun- flaconul dsta. legiaţi acei savanţi cari pot recolta: fel numit in amintirea omul~' s'o 
surile ei, este cercetată CU - Uite ce e domnule, eu nu in timpul vieţii ior tot ce li se da- i ruia omenirea fi datorează, i, m 

N.mlr~. d lui 0'0(8t deosebită atentie de cercurile vreau sd cumpdr orice. V:-ell/.I ~eva torează. Ili\e ocupă şi azi de problema' 
dT. Se. Petrofl(1 g~;.ernamentale. ~ uz-mi provoace imediat creşterea Sir Ronald Ross ~i Sir Patrick dismulni, u~a din cel~ mai mi 

! 
.... 1 pentru ca aceasta pro- părulUI. Manson sunt doi oameni rari pot probleme dm câte eXlsU .. 10' 

D. avocat dr. Ştefan Petro- blemă de întristătoare actua-I - Ce v'am dat e înfoilibil. 'r d .d...' re an acest Institut ţine un IY! 

viei, a fost numit avocat al litate să capete soluţiunile _ Imi garantezi-? i I pe rcpt consl eraţi şi unul Şl al paludismului sub directia' 
Statului. \ necesare şi să-i dea rezol va~ 1 - Cea mai bună garantie este cd altul ca binefăcători ai omenirii.! riologilor celor mai coml' 

Numirea d-sale in conten-: rea cea mai bună, a fost lua- lotiunea asia o Întrebuintez chiar Li se datoreşte descoperirea trans- (126). . 

closul statului a stârnit ma- tă în discutie de însăşi cer- eu, 
re bucurie in rândul priete- I curile interesate. 1 - Da? Şi ati fost multumit? 
nilor şi cunoscuţilor. I Prin Frontul Renaşterii - N'aveti decât să vă convingeţi. Germania şi eC,onomi 

tărilor so:desteuropen: 
.. I Naţionale şi in cadrul acestei Uitaţi-vă ce pifr frumos am. 

D. Ion Gigurtu, Ministrul' organizatiuni politice, au fost I - Intr·adevăr. Aveţi un pifr rx
Lucrărilor Publice şi al Co-! chemaţi să discute acest im- Iraordinar. 
municaţiilor, a semnat azi I portant aspect al vieţii noa· - P1'Îviti ce des e, 
dimineata decizia prin care' stre publice însăşi comel'- _ Exact. Evtnim~ntele politice din Euro· Şi Grecia Intretine mai dt:, pă 
d, ~~colae Nite~cu . avo~at ; c~anţii şi negustorii, care de-I _ Firl/l gros, PfJ, tn care Germania joactl rohl raporturile economice cu G: t, 
conSIlIer CI. 1, dm DlrectlU- 1 tm mijloacele de aprovizio, _ Aşa e l principal, n'au influenţat cu nimic nia. Turcia tnsif, tşi exam~ pr 
nea Generală a Căilor Ferate nare ale marelui public şi ca- I _ Culoare fnlmoasă. I evoluţia linişti/d şi ordonald a f'a- momentan posibilitl1tile ci r, 1 
Române este numit Secretar: re fac legătura intre produ- _ Adevărat.' poriurilor comprciale cu statele din dale care, prin conflictul il': I 

Gener~l al departamentului j cători şi consumatori. _ V'ati convins? Sudeslul Europei. După fncorpora- Europa occldentald au fosl esj 
, de maI sus: Comercianţii şi negustorii, _ Ai dreptate. Dar mit rog, cum rea fostei Austrii şi a Boemlei şi cum stdnjenite. at 

BucureştI, 28 XI/939. loameni cu experienţă şi care erai fnaintc de a începe să dai cu Moraviei, aceste relatii economice In ri1zboiul acllwl, German:: 10 
t' s·.u intensificat din ce tn ce mai le In siare să realizeze 8fJ.f 

O avansare merJ- cun<;>sc oat~ secretele v vieţIi preparalttl i1sta? mult. Fosta Auslria şi fosta Ceha- 'planul comertului sl1 ex/m 
de fIecare ZI, trebuesc sa con- - Chel complect. Bilă de biliard, 

tată Ja Orageu tribue la reglementarea siste _ Zău? slovaCia, precum şi influenţa sfafe- realizarea acestui plan, Gi' 
l' t d ' . N Si1 vă arilt. lor occindentale, constituiau un ::id conleazif pe economia sta/ti,' 

Cu plăcere am aflat că, mi- 1 mu '!-1 no~ ru e aprovIzlo.na- Ş' dUo m
hl
? tcre, det i? A' intre interesele germane şi SU(le~t- esteuropene iar garantia I 

nisterul de finan1e a avansat i re ŞI mal .ales la normahzu- I r g supune mI.J.na ,n cap , .,. ' 
pe d. Ion Socup, comandan- 1 r~9. preturII<;>r. . . ~. şi scoate perucQ:... I ElI,rope~e. ASt~zl, acest ZId nu ,ma~ toate livrările, va fi induslri; 
tul şef al gărzii financiaTO j • Le!?ătura mtlmă, smcera ŞI 'exIlltd, rar schimbul de mdr/url (ŞI I mOlid, aşa cum s'a exprimo: ,mu 

" t tă î t t ~ t ~~~ urmeazd In mod normal cl/rsul. nistru! economiei Reichului, i ~pu 
Oradea, la gradul de inspec- , .. m~ 1 , l! re .aceas 3: ca e- 't tor. "gorle SOCIală ŞI publ1c, pe U. POd nou lesta Cornul Exportul jugoslav a crescut dela I in discursul de deschidere 4 ': ,O el 

d t t t 1 II ~98.000,OOO dinari tn 1934, la lui de mostre din Viena. E auri 
Distincţia d.lul Inspector; eopar e, . şi n re o~gane.e al lur 1.800.000.000 din. ari rn 1938. Din rn-II ri.le comune pentru menţil1tri.: ,,-

Ion Socup ca e "d" tutelare ŞI in acelaş timp dI· , r era ŞI ortn- " 't t t •.. treg exporlul Jugoslav 35,g./. merge i cri tn aceasld parte a Europ< st 
1a unanimă, a fost primită rlgm oare, a n. regel VIetI de ISTANBUL. De curdnd, noul pod ,dire Germania, In plus trebuexc: de mare insemni1tale. Aceas!~ du 
in toate cercurile cu cea mai stat, s~. face prlll Frontul Re- peste Cornul de Aur a fost tnalIg rl-, adi'fugaie 6'/, export ciftre fosla I va da popoarelor posibili/(" tr's 

ti f t
' I b "i naştern NatIOnale. I m

d 
are sa dS ac le Ş ucurle, I Examinând tn cadrul unei rat in c~d:ul sifrbi1toarei naţionale; AlIs,iria şi 7.9'/.,către Iosia Ce~oslo-! a-şi dezvoUa fortele lor ecoc ur: 

eoarece -sa se bucură de i ,.. f~t·· f" ItI ale TurCiei, dealtfel numai 1n m/Jd j' pucla. Germama absoarbe prrn ur- Tendinta de a zdruncina fI, n 
la gl s'm til tât ~ t I .. ons a Uirl o lCI9. e, aspec ee. , \ t r, "1 pa a In re ~u~ speculei, discutând măsurile pr~VlzorlU şi predat numai circu-; mare 49,8'/. din tntregul export ju- in Slldesteuropa se va lovi ~ :1, 
pe~lo~~ sai, cât şi intre 1n-: cari trebuesc luate şi hotă- lat lei pedeşlraşilor, fiindcdv slrl1zile go.'«v., . . . ' spl11lsul Germaniei, care, eu, ul! 
fenoru d-sale. rând unele atitudini Frontul I cu care podul va face legatura fn-I Potrwlt tratatulUI comerCial drn- rul tuturor stalelor SI/des/eu" ,le [ 

• .• Renaşterii Naţionale îşi tn-I că n'au fost terminate de ci1tre ora- I tr,e Germania şi Rom~nia, Germ~- l'a depune toate eforturile" e " 
Concertul d-şoarel Gabn- deplineşte o frumoasă dato- şul Istanbul, NO,ul pod, cu o lungi-I ma l'a cumpilra dm Rom;11!1~ mentinerea pilcii economict I c~ 

ela Terea~u, va avea loc la ·1' rie de a veni in ajutorul tu- me de 4?0 metrI, este podul cel mai i 400,000 ton~ grdu tn cur3ul anulu~ Iitice, Această pace nu va li 1 
5 Decembne, la Palatul Cul~ turor cetătenilor şi de a adu- lung din lumea Cntreagă, fiind i 1939, In primul semestru al acestuI fipre folosul Germaniei, ci lF 
tural ., ce la cunoştinta guvernului construit dupd sistemul plmielor an, exportul romdnesc. de material nele tuturor popoarelor $O; 
~~ doleanţele lor. I de pontoane. EI a fost construit de lemno! cdb~ Germanra a fost cu ropene. 

~ 
De Crăciun Numai coordonându-se ac- un conso~tiu germ,an de ~ub CQnau- 7{)f/, sUferior celui din anul trecut, 1 ' 

it i 
tivitatea numai sprl']'inl'n-du cerea UZlne/or de maşinI Augsburg- cart atInsese 80.~4~ tone. In timpul lenl 

au S08 ee.sur "marci' - W ti b . '. ' .. f 'îti! renumită" de buzunar se toate intenţiunile bune şi . uer .em erg ŞI cărUia mar apar- prlmelo~ 8 lum ale a~u/l/( 19~91 A.supro OfS .. ,,· 
şi brăţare pt. doamne folositoare o ula ii' nu- tm fIrmele Gutehoflnungshuette, Germanra a cumpifrat dm Romdma, , . ~ ~?a 1 
~i domni, a.ortiment ". p p teşI u Uniunea din Dotlmund, Uniunea 950,000 tone petrol, adicd 3"1'/0 din:':' a lucrărilor D".s. Şi • pr\ le e 

ti boaat la mal prmtr o colaborare buna de Otel şi Soc. Anan. Fried Kru . I Intregul export de petrol al Romd-' MIor Dvs. se publică ade~tl rom n COLUMAn Ha RT mA n n şi cinstită, se va ajunge la I Podul face parte din constructi:n~- niei. le 120.000 zi~re şi ~evist~ di~l' lele 

L; bt· t' înlăturarea acestui aspect al le cele mai de seamă, care au fost I Exportul bulgar ciltre Germania in intreagă articole ŞI nOI*. CU 
Arad, PaIB~~lle~lInoritilor vietii noastre publice spe- const;uite de. tehnica. germană (n primele 6 Il/ni ale a~estui an, a Q- sunt absolut necesare. V~Cl 
~~ . ., eula. TurCia În ulllmele am. La fel ca şi I lins cota de 55.3'/, dIn intregul ex- să aveţi .c~te articole ŞI 

.. V~~ podul Galata, construit tn anul port care se realiza obi$nuit cdtre pretioue, ca şi persona!Hă~:1 

Colonizarea germaailor din tările 
Baltice a '.cepui 

BER,UN, I:a Poznania au sosit j va avea loc In districtul invecinat 
in ultImele Zile maL multe trans-! z . D ~ .• 'd 

t 
. d ., ,. ~nrn. aca se la In consl erare că a-

por un e germam drn Estoma şI" ., v. ' . 

Letonia, pentru a fi colonizati fn I C~Ştl ger.mam n au parăslt EstOnia 
mod definitiv in ţinutul Warthe- ŞI LetOnia decdt numai acum cdfe
gau. E vorba exclusiv de familii va săptc1mdni, t:t.tunci reiese 'din Q

t{lrăneşti, care vor fi aşezaţi 'n cest fapt, că actiunea de trails
dlslrictlll Schubin' in sud de ora-I mutare a germanilor e realizatd din 
şlll Bromberg. Alle transporturi de i partea Germaniei cu o deosebi/it 
germani din baltica vor sosi In Zi- I acalerare şi cu un deosebit liUC

lele urmltroare, a căror Golonizare; 0116, 

1912 de Uzinele de ma$ini Aug- Germania veche. In ace/aş timp ex- stitutiile din străinătate şi';; linoo 
sburg, partea lui din mijloc poate portul german călre Bulgaria se pitala ţării noastre, adreS1~ 
face o intoarcere de 90 grade, pen- ! urca la 62.2°/ •. In această cifri1., sunt Du. agenţiei 
tru a facilila intrarea vaselor {11arl cuprinse şi exportul fostei AU3trii "SERVICIUL GAZFI'ELe 
în poriul Cornului de Aur. şi Cehos/ovacii. Directori: Aurel M. AHcu' '!/QU 

l#~ E t I dAr' Samoilă, Bucuresti 1.. str. Sf. C ?llinl 

~~''''dD''""''''''''''''-7"lh"o":îiY"A·"'~nl""·~~~7JlM.i me~:Prl::ni u~~u~~;~tut ~r;;«s~ r~df:~ tin 2·1, tel. 3.16.15, ~are d ~ Vllna 
ti r R A DU ~i /a 69.400.000 pengo; 25'/, din acest plăcere orice lămurire supt.. rUlI 

~
~. II, ~~ export a fost absorbit de Germania, rl şi vă face ~ 1. etortN ~ ilai 
~ d.' , t;~ Pe 1<1ngd acesta intreg exportul de be I!rah,ite! G, P 

(!." me IC pflm!lr, Bp~ciahst.. porci t.n valoare de 45.700,000 pen- lnc 
(i In nas, gât ŞI ureohI, con-.. ~ ~ G .. Dr R' }f rL4 /lGt "Ia 
('il suItă in Arad 8t T d ! 90 a mers c.atre :rmanw. Din e~. _,n L/,,"/#. '.' 
{o; Vi d' i ' r

N
, u

3 
or ~ portul de VIle cornute, Germama medIc denll.t s'a reI 0: N~ 

f~ a Jm rescu r.. ~ absoarbe 70./" din exportul de un- Cons.ltd 10-IZ şO· ('nlti 
~~ Telefon: 20-67, ~ illtc1 10no/Q şi din cel de slănină şi lUI ti . _ A. Il ..4 D.rie 
.~~~~.!!):!!;~~~~~Q porumb 70-/.. Str. ConsJlstorll1/1J" . 
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riIDa dela N ă dlac r~~~&~""Ull~~~~~~~~it:~~, 
.<·celenla apdrare a d-lul advocat de. Mi/jai Noveanu ~ Irl(eto'l U(OSO iii 

/U1 din crdşmele Nddlacului alti drumeti, mai târziu, de-<llalul aa noapte, in fata unui atac imi- ~ pu: overe - fulare - hai ne pl. copii !:i 
:rad). ln seara zilei de !!O t drumului, gata sd moară. Dus lu nent şi injust, a fost lovit şi deci a ~ 4- IIJL DIt IRI(OI 1 11l1(81l((ODD ..... 

:'. ~39 câteva grupuri de săteni, I spital, cu toate fngrijirile medicale, fost obligat să se ap«re, porând a- :.. CU ... 4R4 L K 4 It iii 
~. 1:1 , după vccimltate sau prip.- I a doua zi, a şi murit, ducând cu el gresiunea. Din imprudenţă, gestul :.. Lfl I~O' M 
r: UI; cinsteau, la mese diferite, I misterul agresiunei, : reflex al apărării a avut o consc- ~ 'f E S E 'f ( A C A S Ă hline. stofe, shawl ..... 

'ie bunii şi frăţie, aşa, cum 0- . La ~and~rmi, Sc!tuhanski, d~ntr'o: cintă drastic~; Palko Pav~l, v agre~ fiiii CU RAZBOllJl "AN1l41 Df TfSll1 ,.Il S 4,t ..e 
IIt: tdrcwÎÎ pământuluI" lnexpllca~lld motIVare, a. (aflrm~t sorul, a m.unt. ~n consectnt~, l~l;:.. 10 110 ..e-
orelt 9 (termen de fnchldere că l-a UCIS pe Palko, La Instructze Schuhanskl nu I se poate Imp[l,a!: • ,: 
lari/or săte~ti), din fata ac~-'tot a~a, : decât cd a comis o crimd prin im-!~ Jucâodu·vă 1D\'ăţaţl se ţeleţi cu . ~ 

. cdrciume. tnvăluiţi de tntll-I Imd, dupd stabilirile amănuntite' prudentă: leziuni corpora{e grave ~ ItAZDOIIlL I-'14.NILil Pl. tOPII "D A. • y" ~ 
:~ ,aceiaşi tdrani se risipirii.. pe; ale apărătorului să~, d, dr, Mihai I caura~oare de moarte şi pedepsit !tt 111 2'0 IIJ!E 
" lJl'ile care-i duceau la cămIne" N oveanu, avocat dIn Arad, Schu- I numaI ca atare. ~ ..... 
,', ar şi lncetişor, cât ti permi-: hanski, la un nou fnterogatoţiu a Sentinta ~ Ce n t raI a L â • e I S. A. I!li 
'. ;:slo. de 61 ani, mergea spre rectificat depozit ia, mărturisind, fir ., ...; 

li Schuhanski Gheorghe, aşa' de fir, înlăntuirea faptelor, In fclul Joi, 80 Noembrie, tribunalul Arad f!Ii 1 z.v ,~ T ~ ~ 1 M Cit BAT UIT I P1 
om singur In noapte sub ril- I acesta, a putut fi pus In libertate, sectia IV, in completul d-lor ma- !41 PrIVIţI VItrInele, mode1ele D088tre! ~ 

/a inlerioaril pe care o creia-! după un arest preventiv de 3Q zile, jgi.strătii dr. 1!er~. şi 'Bondarev, mi-

I 
Jt.. ~ 

""har de vin, până la judecarea procesului la nrsterul publlc fIInd reprezentat de ----------~----------r- , . f ................. Y.'* ... 9 ......... '9", r;s .............. .".tW .......... '*.~ .. · 
, . iar In dreptul portiI, Schuhan- tribunalul Arad, d. procuror MOlsescu, a adoptat, n 

~:.,.jt treze~te lovit, fn, cap, cu_ pu- Procesul tnt~egime, .pu~ctUl just a,l apărării i Dar u r 1-1 e 5 u ve ra nul U 1-
, de un om. care tmea, In md- ,dlul dr. MIhaI Noveanu, . ! 
;, .0 cărifmidtl Cdnd se Intoarse La d~sbaterea pr?cesulUl, apilră-! Schuhanski Pavel - care ar fI 
;~ îdentifiee agresorul, mai ~ri- torul lUI Schuhanskl, acuzat de C~I- fost altfel, condamnat I~arte sever,l Majestatea Sa . Regele a dăruit ,lioane jumc'Hate vor rng~,dui aproa-

tii aceeaşi pllfere, o altii. lovl/u- ma de omor, ~ avui o gr~a poz~tle, dacd ar fi ri1mas la primele decla- 12,500.000 lei cantlnelor şcolare. In ~ pe sil se dubleze fondurile aduftate 
~, P'Jlko Pavel, de aceeaşi vdrstă de api1~a~e,. dm care a .ŞtlUt sd rasd ratiuni făcute din naivitate - a pri-!I1l1UI acesta, Iara se bu~ură a treia' fn Qcesl scop şi sd a/ragd desrgur 
. huhanski, se pregdtia sd dea cu o d1bacle rem~rcabl/d de un ~-; mit o pedeapsă mult mai uşoară: oară de generoase danii Regale. I dupil ele, o serie In/reagil de drre 

I o lovi/urd pe care, lnsd n'a vo~at mare şi priceput. D. dr, MI~ 18 IUlii fnchisoare corectională, 20?D.1 Suveranul a {est primul cet.'lţean! donaţii din plirtea celor cari se vor 
, s'o mai aplice, 'iindcă, Schu- hal Nov~a.nu, ~ desvoltaf o apăra-: lei amendi1 şi 1a,aaa lei despăgub[rl 'care a subscris la Fondul Apărarii i pdndi să calce pe urma pildei Re-

i, mai voinic şi cu forte ani- re ,ten;te.ln/că, ,lnchegată ~n form!l- civile, Na;ionale. Regele a pilduit desdin- I gale. 
de clipa pe care o insp~ră la lurrdlcd strl~~ă" ~u o Im parab[Ii1,' Este acesta un frumos succes al ând securitătii noastre o impor-! Cantina şcolard este o inovaţie 

fdia de moarle, ti apucd, argumentare ştun/lflcil., D-sa a do- tdnărului şi talentatului advocat ro- a actualului regim. Pdnd anul tre-
n, pe Palko, .şi-l izbi, de p~- c~mentat, ,pe. fapte şi vtexte d~ lege' mân dr, Mihai N?veanu, v care s'a j .1 cul nimeni nu s'a gdndit la ea fi 

.Bucurlls că şI-a paralIzat aC!- ŞI pe o J~lsprudenta ,bogata, cd afirmat, in aceeaşI măsura, fn toate n'a socotit necesar Id se ocupe JIe-
I. Sehuhanski a deschis Sc~uhanskl nu poate ft acuzat de procesele penale, pe care le repre- rios cu o a8tfel de problemd, Nu 
şi s'a refugiat fn casă, cul- crima de omor Ş pentru fapta sa zintă tot cu aMt de mult succes, vom căuta sil demomtrdm aici cdf 

.$t liniştit... nu poate primi 15-20 ani muncă ca un bun penalist, de miirinimoasd este opera. Va ti 
!;o Pavel, Însă a fost găsit de silnică. Schuhanski a fost pus, in a- SECUNDUS : destul sd retinem, cel organizare. 
~~~IiMt~~~~ :canti"elor şcolare corelpunde In 

'multe regiuni ale tării nu numai 

Un res1aurant model Oaspe romi8 la i unor presante nevoi, dar, tn dlose-

d
· .Il 1 ,upitru I bi, unui Inalt scop moral ce-şi pro-In rad : pune statul sd atingd, lncepd,nd din 

Cunoscutul 'dirijor român, I anul acesta, şcolile au putintd sd 
cum am mai pu-: mulţum~şte pe toată lumea, Georges Georgescu, a dirijat, ! hrd1lească peste 200.000 elevi şi o 

t, mai zilele trecute, . iar n:uZlca este excelentă. .' la 14 Noembrie, un ("oncert I I (lsemenea actiune va in/luQnla fn 
prieten al meu ,-\ Iat~ de ce ~~staurantuI, lUI. al Filarmonicei berlineze. So '1 chipul cel mai multumitor pe de-a 
pe timpul era ?.a~-! "AUER BUBI '. are o cl1en- listul serii este primul ma- . parte roadele lnvdl dmdntu lui prl-
reactivându-se însă, telă selectă. ŞI ,numero~ă,. estru al orchestrei, Siegried ' mar în massa ttlrdneasciI, iQr pe de 

este ofiţer a, fost Pentr~ ac~st motIv am ţn;mt Borries, Programul cuprinde altd parte creşterea tn condiţiuni 
at la. un reg,lment să eVI?enţlez acest. re~tau- simfonia Nr. 1 de Prokofieff, loptime de viatd a tineretului şco-
localitate. Intâlmndu-l rant dm Arad, ca cel carI do- d B h . fă t t t ! . concertul de vioar:i e ra - Iar. 

I orso, ~e 'fCU t O ~ons a, a- I resc cu bani puţini să petrea- fiS şi "Till Eulenspiegels ; M. S. Regele Carol alll.lea 1 Cantina şcolarif ni se lnfillişeazif 
din ~d~~e, ~l-: 1 că bine, să cunoască sursa. lustige Streiche" ,de Richard II 'numai ca un singur aspect dintr'. 

p n I Olt. ' Strauss, tantă sumii de bani, iar geslul său C'oncepţie grandioasd, Ocrotirea ti-
licul, tn cele câteva zile .~ ... a avut o puternică rezonantă Fn neretului a intrat tn domeniul Tap-
ând este la Arad, a colin~ foate conştiinţele, cari n'au fnldr- te lor in toale directiile, Bursele la 

O · 1 minorita-ti-lor ziat siI imite gestul Coroanei. Dea- universittlti s'au rncincit, numifrul multe restaurante şi du- ma d 1 U I 
f ~pusele lui, unul singur ~ scmeni },{lljrslalea Sa a tinut sd a- căminelor s'au Indoit, educatia prin 

r:o!erit un aspect plăcut: Cu prilejul marci intruniri tinuld cceaşi bucurie şi tncredere pentru ducă pri~~ contribl~tie. ,red/'~sf~răii străjerie, ~e garanteazd cel mai per 
!' urantul lui AUER BU- CI" t lâ ă t _ trd Patrie gospodărieI tărăneşfl ŞI mtensr IC - I fect echilibru sufletesc In toale gra-
- " I~ !l] S a remarca.'?e ng e~ u scumpa noas '. . 1 rii agricole, pundnd la dispoziţia I deie tnviltdmânlului, iar, cantina 
o: - cunoscutul fost foot-, zlasmul fdriI margini al româmlor Deasemenea Preşedmtele· Consl- j·1 '/ 2000 d 1 . ă I d ' d d fd 
: 'st -, din strada Bucur [61rdeleni, mai ales ovatiile minorilă- fiului de Miniştri, dl Consilier Re-

I 
p ~ga~/, or l; p ugurr t~l1njn-1 şco ar ~rne ac;m / e~ t şOta;e o 

: duce tn Cetate. IHor, care au ţinut sd aduci! prino' gal C Argeloianu a tinut să araM I l'~ e I~ ;ase a l a :ersona;, ~ i gene:oas t 0r:
er

t 
~ '/ as~s en t I şz 

,) tr'adevăr, proprietarul I sul lor de recunoştinţd pentru toate, că tot noi am deschis bratele tutu- i ~ rtumten
F 

e e aCt~s ea .e mi un aC aaUdtŞls I c~ntrntutl ednle
l 

n ~I] ocu sat e OI'. 
ura ti" d d' , ~. . '1 ' . . 111 ra n func lune ŞI ee u ,ŞI as te e ucrurl nu se po rea-. n U Ul sa ove It a 1mbunalăţlrrle făcute dela lnstaura- ror minorlMlllor şi nu este vina. t t' t' ' !tI' 't l' dA' I r fă d I b 1 d t 
n comerciant cinstit şi rea regimului renaşterii nationale, noastrd dacd abea tn ultima vreme ' <t~ a ~s Icel I lnlS er~dui b ~l d grrlcud- I Iza . r dca a t a,za

t
", or

d 
't. nu St e~ 

'. Ii! care c t bt ,.. : uru un p liS Consi era I e ns - o mare r(Jgos e a u e mere şr 
': ·~l' ~n?aş e su er- Dealtfel şi oratorii au tinut să de- ŞI-aU dat sea~a cd lot ~al bme se • mânţdri. Cele 2000 de pluguri lUZ I un larg spirit de Intelegere a posibili 
<. spedCUlteI ŞI • este un om limiteze fn cuvinte pline de simpa- Irăeşte la nOI, decât aiurea,. . I fr.semnat lin progres simtit în toa-IIă/ilor unei educatii integrale. Cee-

e mo es , cal e se mulţu- l· I 1 . ·tăt·Z f Stat Dl Ca răspuns la aceste manifestărI' '., . . _ , , te _ î" le ro u nunorl I or n, ., ' " : te colturile tărl! Şl o putere de, ace caracterlseazd tnfăpturrlle fn 
, . cu ca. n ,tImpurIle actua- consilier regal Al. Vaida Voevod a' de SImpatiC fată de mmorLtătl dl: munci! fericit sporită in domeniul: câmpui acesta, este nelărmuita iu-
! ,du ăŞttg moderat, ~eoa- avut in Cllvânlarea d-sale fraze ~e.IIgnat Barlha, dep~tat, de,. Someş , a I produc/iei şi al rentabilitdtii tără-! bire ce se revarsil din Marele Su

!t P spusele . lUI, nu inal/d inspiraţie şi caldă emotie, lăcui fn numele mrnorllăt~t maghra- I neşli. I flet patriotic al Suveranului ale 
Pt:' ~i~; !m~~~i~ t~e~l: afi:mând .că nu pr~n şovinism" ci r~ o interesantă declarat le de ade-, Iar astă::i, Suveranul s'a gândit I cilrui gânduri sunt tnohinale' pro-
luni 't d t pr)n studIerea celUl de lângif trne zrune. la cantinele şcolare Cele două mi- păşirii obsteşti. 
il d fropr~e ar e au 0- poli să-I inţelegi. Este 1levoie sd se D-sa a slibliniat cu toată lealita- i ' 
ienţ~' ~x ŞI de p~late, fncingă fn jurul tuturor fiilor Ro~ lea faptul că dela Infiintarea Fron-· ~~ 
'iti n, ,6 ~ea mal bun~ mâniei legământ!l1 de fntelegere ŞI tului, minorilari; s'au incadrat cu 

,'ţ~a ~ s?clala, sunt ,tratati de unire, Atunci, foţi Românii, Sa' incredere in noul organism politic, 
~ le eft~l mare aţe~tlle, pre- şii sau Ungurii vom munci cu a- desemnat sd fie rezervoriul din ca
lro me! se,rvlclu, cura~ re sl1 se selectioneze elitele condu

Astrahanele domină piata 
. mpt, Vlllun spe~lal~, alI ~~ ci1toare ale tilrii. 
lele de o curăţeme ŞI fă .. Economia gcrmană a pieilor a I cari se aprovizionau de aci tncă 

DeSpre Intlns'rlft IUaO- Reamintind meritele regretat/t/ui, inregistrat, în Octombrie, aprcci:l-! înainte de izhucnirea războiului: 

Comertul de pJel din Leipzig 

cu o artă ireproşabilă, slilva de bOllxlt rost prim-ministru . A.rmand ~~I~-, bIle rezultate privitor la "lî~zări~e I Mari c~m:IlZ1. s'au făcut ~i di~ ~-
laoare CU yfjlată ' nescu, care a deschiS largi poslblll- tn străinătate. Comertul de plCi (hn ,lunda ŞI Elveţia, Ir. total, IIIrhelCrl-

· ar11flclaliJ. ,BELGR/tD,. Industria de, b~uxlt I tă~i d~ colaborare fntre băstinaşi. şi, Lipsea a primit, in această lllnă, llc. depăşesc c?nsiderabil cifrele 
linoarele germane' cu din JugoslaVla se afld intr o Sltua- 1 minoritari, dl deputat Barlha ş[-a. circa 20,000 pici brute ·de astrahan I amlaI' precedentl, -
ICI(IIă. Ş[ d h' ,qlhiată tie disperată existenţa ei fiind a-' manifestat fărd rezerve, toată fncre- I şi aşteapt:i incă mari tramporturi ~ 
, . -au esc lS por I e CIl • ' . " t I 'd t d dl C!' .' , , ' '·1· 
Inmnte ' .. 1 G . mim/ntată fn urma tărerll exporlll- derca n guvernu prezl a e . din RusIa. Scăderea exportUl I or Vul"on 01 11::"1»0 

I a IerniI. n ermawa ., . ' I _ . .. " L 
· ro/ee/oralt I B '" 'f I . I n ă 1" prin blocada Argetolanu. engelze în \31'l1e s,andll1aYlce a a- I t t - t '0 I oemlel ŞI 1. ora- !li pe ca ea t r 1 , I . , . . • a re n ra In r 

!Iau la d' '1' t ·1 Oratorul a căutat să subllmeze că l' vut ca efecl lmport311iC ':t)mcnZI m 
,./. ISpOZI la spor IVI 01' ,anglo-francezd, Până acum această, 1.0 ă d t' , 'iVt'l t L' ca pro "'nir·d din D"llcmarca mare activitate 
r'J 'noare artificiale' câle dO[Iă ' , v j pe ung rep IIrl, mmorl il [e re-, lpS, ,'". ,.. • • 

~ l'itn '11/'· ',. lIIdllstrle număra vreo 2.000 lucra- lbue să aibă şi fndatoriri şi anume I ~i Suedia' Norvegia şi FlJllanda ROMA. Vulcanul Etna a 
• Q ŞI ll11chen, ŞI cate unIII, . , _. ' ~ , 
-rlin, C%nia, Diisseldorf Kre- ~orr. In urma resfnctmnrlor exploa- i s~ntimente de lealitate, de credinţă __ reintrat Duminecă Într'o ma-

Ilamburg şi NiirnbeN/ La tării devenite necesare au fosl con- ~i devotament fată de Statul român. h 6 ' re activitate. 
,a;n~~linll()l'lrl artificial. ~'a de~ ccdiaţi deja 1},·00 lucrălori. Debu- vA~a da~, cu prilejlll, primei adu~. O Harrr'~t eZ!l Craterul central aruncă 
" a ~e. mult Fn stadIOnul dc şeuri noui nu existif in prezent cu nan de ~~nut ~c1a ClUJ a Frontului 1. f~= li U cantităţi enorme de lavă in-
,.Ia I\.ontgsberg se va dl'schide t 't ' It ât b x RenaşterlL Naţionale, pe ldngd cele- candescentă, care umple pe 
, ~' ' ' . a a mal mu cu c se o scrpu o . I es'e ru6at il se prezentil . l · ,oembrie, iar in Garmisch- , .l/alle momente de caldă manrfesta-,..., Incetul crateru . 
t'nlârchen. (O/ympia-Stadion), ":{)I'e concurellt~ pe p,rata rntern~- i tiune patriotică, retinem cu bucuriI' lil adm!lIiS.raUft zlilrulu! I Noaptea, cerul este lumi-
luI de ghiată se reia la 20 De- I tlOnalel Fntre mrnerellrlle de bauxlt I şi acest sincer omagiu al minoritd- nostru nat în roşu până la o maro 

,lle, ! ungar, italian şi grecesc. : ti/or. B ... I distanţă. 
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. J GltJtA ST ĂJERULU 

CREDINTĂ ŞIIIUNCĂ PENTRU TAnĂ~şl IIEGE~ 

Gestul unui străjer 
Elevul străjer, Gheorghe Vă rog să· cercetati ai cui 

Darida din clasa IV -a dela sunt şi să-i predati". 
Şcoala primară Nr. 1, elin i Comisarul a rămas impre
Satuo Mare, găsind în Gl'ă.~ i sionat de gestul măret al 
dina Romei un portmoneu I străjerului, care este cel m,ai 
in care se aflau 1.000 lei şi i frumos exemplu de educatIe, 
câţiva bani mărunti, s'a pre-I p~ntr~ .cal:? s~ .pO! fel!cit.a a
zentat la poliţie, predând co-I tat pal'llJt n . SaI cat 0"1 dIrec-

. . . . torul şcoalel respectIve. 
mlsarulul de serVICIU aceas- Portmoneul se află la d. 
tă sumă, spunându-i: IMoldovan directorul Poliţiei, 

"Am găsit aceşti bani, poa- i păgubaşul putând să-I ridice 
te sunt a vr'unui om sărac;' in orele de birou. 

• 
Sfinlirea 51 ridIcarea Pavilio· 

nului National la scoala 
Drlmară dIn Curlulusul-Mare 
BAIA MARE. La şcoala \ executat, sub comanda dlui 

primară, de stat din Curtu-I Gavril Goloman comandant 
iuşul-~Iare s'a celebrat cu· străjer şi director şcolar, 111-
un deosebit fast sfinţirea şi I tr'o disciplină ,1emnă. 
ridicarea Pavilionului Na- S'a făcut şi investirea str ii 
ţional. jcrilol'. 

Curtea şcoalei era arhipli- Subinspectorul şcolar dI. 
nă de publicul din localitate A. Grobeill dupăce aduce sa
şi jur, dornic de a asista la lutul dlui inspector şcolar 
astfel de manifestări insufle- Dumitru Alexandrescu tine o 
tite, indeosebi acuma când cuvântare binesimtită - a
lumea întreagă este tn fierbe rătând . scopul străjeri ei în 
re continuă. formarea viitorului cetăţean. 

Intre asistenţi s'a remar- Dă apoi o mulţime de sfaturi 
cat prezenţa Părintelui Mer- practice de felul cum trebue 
cea. Dumitru, dua Rozalia înţeleasă străieria tn schim
Mercea, dna Maria Goloman, barea a.,.,pectului satelor suh 
dna V. Costin, dl. notar Car- toate raporturile. 
doş Aurel, dl. Izidor Lezar, Se ciesfă~oară apoi un vast 
secretar comunal, dI. Gavril şi variat program artistic, 
Goloman, dI. subinspector compus din dansuri, coruri. 
~colar Andreiu Grobeiu ett:. dec1amări, piese şi exercitii 

Sfinţirea apei o face pă- de gimnastică, sub conduce
rintele Mercea Dtru, care du- I rea dlui Gavril Goloman şi a 
pă stropir~ ţi~e o cuvântare, 1 dnei .Ro"alia Mer. cea cari al) 
ind:mn~nd ~slstenta la o :1: depus o muncă serioasă, 
d.ev~r!l-ta umre în cugete ţ~ i producând publicului clipe 
sImtiri la umbra steagulUI I 
care reprezintă Ţara, Nea- plăcute. ~~unca~ vdeP:ISă d,e 
mul şi Regele. lcătre aceţÎl invatatorI mt'rJ-

Activitat~a legiunei 
de străjeri Someş 

Se comunică că, ime~ II de cohorte şi stoluri indru-l i~to:ic, viaţa c~ltl1rală \ 
diat după instalarea d-Im mări de felul cum să se or- ClaIa El comuneI. 
Octavian Carajan în func- ganizeze ~i activeze In pri-. S'au luat măsuri să!! 
tiunea de comandant al Le- vinta stolurilor extra şcolare că numeroase abonamer .. 
giunii de străjeri din judetul precum şi felul cum să se diferite ziare şi reviste 
Someş, d-sa a inceput o vie preocupe de buna şi patrio- se ocupă in mod 
activitate pe teren, inspec-I tica educaţie a tineretului. I publicarea vietii stl'ăj 
tând, in curs de două săptă-1 Cu această ocazie s'a dis-I In ce priveşte fun . . 
mâni, o bună parte din sto- pus ca stolurile extraşcolare, şcoalei şefului ~e .cuib 
lurile străjereşti din întreg...; să ia fiinţă tn cel mai scurt dat ample exphcaţmnl 
judeţul, dând pretioase in-! timp in întreg judeţuL I Toate stolurile din 
drum[tri şi directive pentru I Pentru încurajarea indus-. au fost invitate ca să 
ca programul străjeresc să triei casnice, d. comandant treg concursul şi 
fie ascultat intocmai, iar 111-: de legiune Octavian Caraja,-: scopul înfiintării 
crările practice să fie coor-' nu, a dat îndrumări şi s'au pe legiune şi ţinut. 8'2 
donate. Iluat măsuri ca fiecare stol pus intensificarea 

Astfel in intervalul de:. timp: de străjeri din judet - in' velor şi cantinelor Ş 
dela 8-22 Noembrie 1939, d- I primă vară - să planteze ti n I toate comunele din 
sa a tinut intruniri cu co-: teren de cel putin 400-80010 Pentru a demonstra 
mandantii şi comandantele I stg. patrati, cu cânepă şi in.1 rilor modul raţional 
ele stoluri fn ~oate c~nt:ele; Acest produs prefăcut tn pâll

1 

cult!va legume şi ~lte. 
de plasă ale JudeţulUI ŞI a- ză să fie donat pentru tre- se s au luat măsurI dm. 
nume în: Gherla, Ileanda, 'fg buinţa armatei. ca pe lângă fiecare "'.11' ..• "'''' 
Lăpuşului, Gârbou, Beclean Tot In cadrul acestei con- ia fiinţă o mică 
şi Chiochiş. sfătuiri pe plase s'au luat zarzavaturi. 

Cu ocazia acestor intl'uni- hotărîri ca toate stolurile 11e! In fine s'au luat 
ri s'au discutat ~ serie de i străjeri din jUdet să pregh .. toat? .~tolurile ~ă dea a: 
chestiuni foarte mteresante .. famllulor nevOIaşe ale 
in ce priveşte organizarea te- I tească . monografia sat.lIhu 'concentrati, dis 
rit ori ului. I respectIV, care să cuprmd:'i pregătirea din timp a 

S'au dat d-Jol' comandanti 1 situatia geografică, trecutlll rilor datinelor de 

Uânzări de aur In sconul comp· 
leclării stocului de deuize 

\ 
VIENA. Mai p1ulte Mnci de ~ml- aur ln valonre de !1.7 miI. Com, 

I 
,iune din cele mai de seamil ale: plectarea slocului de devize tnsd 

o sporira considerabilil ale 

lor de devite. Dupi1 toate 

găsi 

'i I 

,is 

litifti ,i Banca. Nationali'l al !o 
marcei trebuie sel ae ~tepll' <P~ 

pierdere de aur tinut 'tall.: 'J. J 

faptul cil slocul ei de dtuiu. 11'ml 

ridica ciltre .fdrşitul Oct~' A" 
Programul ridicării s'a tă toată lauda. 

• 

ţărilor neutre din Europa au a-· n'a durat mult timp, deoarece el a 
doptat procedeul schimbului aum- I sclJ.zut In sl1ptt'lmdna trecuft1 cu 
lui In devize. Motivul acestui 21.6 milo (1'. elv, 1n urma pldlHor. 
schimb trebuie,· cdufat tn cerintele O transactiulle aimilarif a tntrt':p
sporite de devize. Primul pas tn rins-o Banca de atat al Suediei. La 
aceastil directillne a fost in/reprins fel ,i Nederdansche Bank, din 0-
dt': Banca Nationald a Elvetiei, ~are landl! a vdndul 1n ultimele zile ale 
In penultima săptdmdnd a Ocfomvri- 10ctomvriei o cantitate de aur fn 
ei ~~-a mărit sto~uI de devize cu ~1.9 1 valoare de 4,4 florini 01., (dril ca 
milioane francl. dv. ddnd 1n schimb aaa'tif vdnzare de aur sl1 fi avut 

decdt la 8 mii. coroane dallw "" 
/d de 38 mii. tn Septemvrie, ~~ 

tn Auguat şi 100 milo tn lUI!: . O. 
a. C. In schimb pasivele clJ.trl· 

nl1tate ale acestei bdnei s'au 

P0101a11i1 rural" Clttl,a '51 pilSIJa 
P UBLICATIUNE ~onsiderabil. Banca Nat io1'l.:: 

~ I Belgiei a notificat fi ea !11 lu:: 
In afard de problemele de vie uc- populaţia tărdnească să aiM o D'I- Pentru tineri' car. doresc să devlnd! cut" o micşorare a rerervek '~~~ 

I ' IA t'lJll luali/ale In economia noastrd Ilg-I mI stare materială. Dar în ace/'Iş maeştrI armurlerl pentru ./lvlatle " devize cu 959 miI. franci ~{\. l" 
rard, ca: ralionalizarea şi modemi- timp, chiar populatia calificatd de şI MarInă t'. . re' '1in3e 

. d 1. . d ~ peste aceas a ŞI o m1cfora ' ( 1 :z?r~a cul~ur!lor.. fnt~o ucerea ,~a-. actwil care se cIfrează - .I~pa cum. . • . . 1. . . Ir' li G 
şIn!smulul, sporIrea tnventarullll de : am spus mai sus la 9 mIlIOane şII :ână în zlu.a ~e 4 DecembrIe se I M. A. M. In gradele respective, ur~, CUiUl de aur cu 15,2 mII. . '~ilol 
vite de munctJ. şi unelte, justa val/')- i jumătate -, pierde o mari parte pI:lmesc inscrIen pentru şcoala de mând ca avansarea lor să se faca I ~MHiMit4~~IQ4i~~""I9i~ 
rificare a produselor rurale,. mai I din ~ile!e lucrălo.are din timpul Q- I Armurieri ce .functionează la COll- I pe baza dr~P!uriIor deja câştigate 
sunt dourl aspecte ale acestUI sec- nulw, ŞI anume wrna. ! stant~ (~famalU) pe lângl1 Şco~la I în Aeronau~~ca. '. Dldl(oreo 11 rltelor 
tor economic, de () covârşitoure I Dacă. am presupune ('il din cauza i d.e. TII' ŞI Bombardament a AVla-! Absolventll ş~oalel dlll trll~a In (II r t .. "ft 
imporlanttJ. nationaIă.. ! I)remei rele dela noi, se pierd 100 I ţlel. I termen la termInarea Servo MJ!itar, il Of eru .. ar. 

Slatisticele aratd că dfÎl15.926·900 ,zile pe an pentru () populatie IIIC1··I- SE POT INSCRIE: I v?r . fi angaja~i ca submaeştri armu· . ATENA. Căile feral~ 
populajie ruraM, populatia actilJil toare de 9 milioane şi jumă/ale, se 1. Maeştri şi suhmaeştri de spe- I rIen. : stat din Grecia şi-au ~. 
propriu zisă s'ar ci/l'a la 90 503.256.1 pierd 950 milioane zile. Aprcclind cialitl!ti diverse aflaţi la unitl!tile i Absolventii Şcoalei de Armurieri,· tarifele pentru transr' . It' 
Restul de cir:ca 6 milioan~ şi ju",!ă- I că venitul unei zile de lucru ar fi de Aviatie şi Marină, cari doresc să . cari au r.~ st~dii ~:O?la inf:rioar~. de persoane cu alte 5.1;,l?~e~ 
tate, reprezmtd populaţw pa$!vd (n medie de 20 lei, s'ar ajunge la se specializeze ca maeştri armu- de .meseru, . glmnazlI mdustrIale, ŞI ~ tă, care la 1 Odomvrlf I~rt 
sau fntretinută. Ce fnscamnd ace~ I fantastica sumă de 19 miliarde lei. nen. can au sat.sfilcut serviciul milihr,! au fost deja ridicate cu:o . a 
astil populatie pasivd? I Desigur cif tntr'un scurt arUcl)/ 2. Trupă fn termen din Aviatie, vor fi angajaţi ca submaeştri, iar: sută. Tarifele pentru'~ Inl 

o Bălrdni, copii şi alţii, 1n nepll-, de ziar nu 'se pot trage toate'con- Marină şi A. C. Ao, cari sunt meSt'- l ceilalţi ca su~~aeştri dup1i satisfa- i sportul de bagaje, ridîc,: 
trnttJ. de a putea munci. Dupd ~ cum: c1!lziile şi nu se pot face propun~!- riaşi cu carte de meşter sau caIră i .cerea servo mIlItar, ptlnă la care da.1 Octomvrie cu 10 la ~ 
se vede, cei care. consuml1 filrt!1 sl1! riie de amănunt asupra reeupifrd- Cu specialit1'iţi apropiate de aceia ,: tl'î vo~ . .n angajati el lu~rători. . .1 au suferit acum? D?Uă, .. : nu 
producd, reprezrntd un procent I rei acestei imense valori care "e de urmurier. COPIll de. tr.upli, vor fI angaptl: care cu 15 1. S. NOUlle.' 'Jle. 
foarte fnsemnat. La o mare parte; pierde pentru economia Mrii, To- 3. Absolventii Şcolilor inferioare ca lucrătorI, Iar după satisfac(>t·ea. intră in vigoa,re la 1 D: 
din. aceast~ populatie p~sjlJ~, se pot i tuşi dacă s'ar reinvia. mate:ii1e I~~ ~e mcserii, Jtimnazii i.ndustrial~ s~('- i serviciului militar vor fi angajaţi 1; vrie ·n. c_. Aceast:1. l:idi(~' :: 
gitSl o serie ,de fntreb~lntărl produ- cal~, dadl s'a~ orgamz? industrII tia. metale, abso~ventÎl. cllrs\II~ll ~n-I ea submaeştrl. motivată cu scumpirea

i 
;ce, i 

când bunurI economice.. I agricole sezomare regIOnale, sau fenor al Scoalel Medlaş can n!ll!. P 1 T bunilor. De fapt, pret!l,: 
Spre exemplu, daci'f femeilor bă- I daci'f s'ar' găsi de lucru prÎn m- reuşit a trece cursul superior, sau t EN;-RU INSCRIERE SE CER bunilor s'a ridicat de!; 

irâne li s'ar da să toarcă (uioml. termediul cooperatiIJelor pe11tru in- sunt propusi de Şcoala Terhnică I LRMĂTOARELE ACTE: drachme la 1.500 dracl:: .. 
de in şi cdnepă produs fn (o.bricde : terese publice, desigur cd o mare ~{ediaş. cu vârstă de minimum 16 Extraet de naştere, tonă. Celelalte bunurl . 

cO~sl~~lite ,de dUre . cooperatie in: parte din acest venit ar putea (i ani l~. l-XII. . I Certificat dc ~tudii, sare pentru functio~UH~' illi r 
ultimII anI, operatIUne IncercaM 1 recuperat. Copn de trupa din AVIatie având I Actul de nallonalitate, lor ferate au o sporlrl' - ~nf . 
Q~llm un an cu suc~es, - .desigilr Dar elIm sunlem abia la tncepu- cel putin 16 ani ,la l-XII 1939., Certificat. ?e bună purtare elibe- de 35 la sut~ .. S?cietales. trr: 
ca un Insemnat câştIg ar mtra tn o tur' de temeinică organi~are va Durata Scoalel este de 5 hUl!. rat de Pohtte. ticulară a luneI ferate:. 11~ 
economia (ărăneascil. I 1. â l' ." bl LA ARSOLVAREA SCOALEI: 1 In cererile de înscriere se ya poneză şi-a mărit (~ lii:~ 
Aceas~ă m?Sllr~ a (ost coordOllCl-, lJeni l' ndu. ŞI ~cestor pro ~~e ~hsol\'('~tii ce au intrat in şcoal!t I scrie şi adresa exactă.'. 1 pentru' transportul de t ;~'l'Ili 

ti1. o C~l dlSpozltlUm ale o:ganelor ad- pen~ru a fI solutionate fn fl1n~t.le a\'and dela gradul de maestru sau Prezentarea la concurs şi şcoalll ri începând cu 1 Dec, .. 
mlnlstral/ve care au mtere~ul ca de Interesele generale ale ~talull/l. submaeslru, se Inscrie In anuarul' se va face prin ziare. • , I cu 15 la sută. 

TIP. LOVROV &-Co., ARAD 
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