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Ile'c'ordul " ',,;l Paladismul în Turcia . ti 
sezonulul\ T ' . '-fi· l' 1 30 " " d Inform ati uni 

La cea de a VIII-a .. Serbare in- 1, Lhassa, "Oraşul interzis", rapi. ;~ urca, cal'~ se num('~ al!a ala j' mU,\lI,. ~ 19' se mai aflau r' j 
terna/lOna/ă a Mu:.icll", care va a-I ta!'a Tlbetului şi re"edinta lui Da, Se buc:ură de o a~nţiune 1 "omul bolnav , ~l devenit sub eOIl· : regluDl In care cei mai Inul\i I 

, , 

u~a loc IrI Vlcna În/re 23, Şi, 30 l~- ! lai Lama, se modcl:nizl'ază. O so- j deosebit~ aeti~lOca. do rcdt'7! dllce:'~a i~li ~em~l. At.al'l~k, un !'~at tod ~r~~ ~tinşl ~~ acca~lă i.o)! Il 
111~, vo: lua p~rle '..If! natIuni Pl'lfl: eictale, engleză, a fost • însărcinată! ceye a s~mpa tI cU h11 negustor Il.1IOdc., n ŞI pI ~~PI.'I: r\~I~lat ~.l a,na1-: J?tn. :nltl~tlYa ,nllnlstrulUl, s'~u, 
cel mal celebri mu.:lcanţl. ,1ceasIă:s;'i instaleze lumina dcctrică tele- I IlIe l\IotlU", ,I.tb(,~ltor a SCdZUt m ~hlp ~l!ll\'t')r,! at masuI:L radloale pentru al1li: ;111 
serbare este orgunizată de Consi-; graful şi telefonul. " j'i Nu .nu,mai l?ublieul din. 0-; g~'a\L~ c~r,a~,te.r~;or latine, mlrodu:· I'a~'e, ~ces.tei. !;iluaţiî. S'a dis!~, J{!!l! 

fiul permanent pentru colaborarea! Intreprinderl'u va ~ncepe prin clă' raş. c~ ,~I ceJ Ju.detean se 1n- 'se dm 1ll11',dtn,1 pcr.s~na~ă a tUL I chluma ŞI s a procedat la tltt, -;-01 
inlcl'11u/iolla/ă ~ c()r:'po;ilorllor sub; direa unei ceutrale electrice, In ii;! te~'esează de g-est~l h~l'nicu- ,:tatu.rk., Port~~l "oaltllu~ ŞI a pan- '1 p.area tânta~ului paludismul'Ii.: :1 ~ 
c{)nducel't?a lUI RIchard SlrallSS. Iccst scop au sosit la Lhassa in spi 11~1 negustor roman IlIe l\Io- l<tI.omICl. d'!, c~lre felllCI a ro~t ~u· I zultatele obtInutI.' sunt suficieo!~ ']1 Cj 

Adrl(.!flo Lualcli şi Jeon Sibelius, : JlHrca o,amenilor şi a măgarilor: tlY, care vrea d~n toate. put~- I p~l.r:l,at ŞI s a. l,~ltrodus SUrI' 19ltll u-I se poate sp~ne că" d: pildă, ~3 Idei 
"'~ .• ,lollO Iăz, conţinând maşinile cen-!' r~le sa~e a î,nvmge vltrcrta nnelsal. Ank,ua e un model de ar; kara, malana a disparut apro1~ iJJI~1 

Dupa ultimul său raport. "Deut-: ti aici, expediate pe calea ferată la tlmpurllor, El a pus în yan- Faptul că chinina este un t! "rea 
sehe Lufthansa" şi-a ridicat activi- !DarjeellJlg. Lăzile au străbătut mun i z~re vastul asortiment în ar'- lent remediu curativ ş\ w\~· ,~(:a.l 
latea, în 19:19 pană la sfârşitul lui! tii Tibetului, uneori la .iOOO m.! t~cole de modă. bărbătea::;l'ă contra mal ariei, este pus în 1, 'Ie 1 
August, cu ll)Dio. Cifra tI'aficului a .1ni:ilt ime pc simple poteci deal un- I ŞI pentru doamne cu 5 la Stl- nă prin ultimul raport al Corn, ;'a,J 

crescut cu peste 38D/o. : bul unor prăpăstii amcţitoare, I t~ ~edu~ere faţă de pr~tur~ le nii Paludismului a Socielălii SfD 

· '!" .. • ! Contraelul semnat de guvernul! z1.lel, atat. 1:1 . cumparaturile tiunilol". Pentru a combate ' ,.~ 
RC[Jrr:cn/ali//e i/l str~II1(ltal~ ale I Tibcluilii a fost scris pe hârtie de! pe bani g-ata, câ~, şi pri~ car- dismul, această comisiune .. :'eg! 

mll:lcall/Ilor german! cnnilnuă, ort'z şi dataţ a~tfel: .,A douăzeci şi \ netul, "Consum, Actlun('a dă o cUI'ă de scurtă durată: Harj 
'!,:W: alllsia Illltnchen:ză, Johanna lllna zi a celt'i de a patra luni a a-l aceast.R merit. ii o de,osehită ~tilndintr'un gram pană,~ 'qci 
b~ll. _in/,.cprlIld~ CUl'ond. impreu- Ilului păsării aqu\\tice. atentiune ~i prin faptul că gram :to cenligrame pe zi, tim; . SÎI 

lIU. ("Il fIalls J:'fI1zncr. /In iurneu I * 'înlesnirile cad drept eadeHi 5--7 zile, - şi pţntru.3 pr,e!<s :.~ 
prIn Olanda, Iar Q~lfIrleflll cir coar j COllll.,.a de mUllcă din Arad adu- A • J ~ 1 ~t '} P . ceastă boală - 40 centigrame : I~j 
de dirl Dresd(I, care a l1i:ilat re-. cc· la cWlO~tin/a IIl/uror lucrători- In aJl~nll sar la Ori or, a:-;;te: chinină pe zi în tot timpul" :: sul 
"ţn/ OI d . 'Ial; VI 1.1 • ' '. lor rand toată lumea eauta ". " .: ' . , 'i!} v'. aIi a "ş. ~ la. s~ .1~r.C[J~1 CŞ\L I/ur ~L mese/'wşllol".J:4llUn" .011 certlt" . IUllul febrel Şi calva tllnp dUî; .. ' 
p.cnlI Il UJl .nou turneu prin (,l'l'c,a I eliberarea sau ' preschrmbarea căr- să cumpere bun, frumos şi inutil de-a face U!l tratamenl '1I'a, 

ŞI JlIgoslUI.Ha. Iiilol' de !ucnîto/' sau de meşter, cii ieftin, plim,entar, , i,a!"" dacă boala ~.: ·rt• 
pun ii la da/a .de 1'-' Mai!l..19'10 să-se La dorinta unanimă a pub se aplică acelaş tratament de-. .,fl, 

De Sf. ,Pasti" '~, pn:=iIlle la (l(:i.!l1s/ă Canieră peniru ţicului, simpaticul neg-usto!' , ' v y , tă durată. In raportul său. pili' ;',1: 

cado
'u"rl p' r· a·c't"c' e· ridical'ea lor, CU(,'L 11l caz contrar Il' "1 t' 1 . 1 t;-t; .At "v , : 11lteetura mOdCrlHI ŞI de bun !~l'~l. în 19:18. aceiaş Comisiune a f.1n~ 

1 le "' O It a 10 etil SeL pl e- , u' ' /Il ceasuri "marcă re- ecraile: lor se vor clasa, consid~- . ~ ! In Turc!a nouă se aeoi"da o gn- <lismului, insistă (la pagi'na 11' :. 
numită" de buzunar nindu-j că au renuntat la elibera- lungească &eţnmea de van-: p particuladi higienei: Sub eO:1- supr.a faptului c:i chini:na fiir.i :::l: .. , 
şi brăţare pt. doamne Il'ca sau preschimbarea acestor zare cu reducerea preturilor i ducerea ministrului sănătlitii i1llbli- ofensiyă, poale, fi administrau r: 

şi domni asortlment cărţi, până la nu~alii, ca să poată i l'~. ~~'lrc. nu. a ro~t schimb;,t de de agenti ~uhaltcrni. făr! sur :;u~~: 
. >, bagat la , .'.". I Fiecare lricrăl~ sau meşter tre- satisface pe toată lumea. mul\t atnL' LS au IOb\lIlUI. r'~1?IIJlt:1te de I ghere mChdlrală tconstanta,. ,\1 PiVI 

Clloman . Harlman· n· i /l,"e SăI aibeAd~arle . de lucr~ti): sau 10SI-1 MUlSau n;~~::~~~ 11l~~~~11 îI17po~:·~~,~1 ~~ltiJi:- ;~.~~:::fe ~sl;~te~~c:. (~~;;.ar. ~' ;, ~ I uC meş el'. everlnlrle p"lmlte de I ' , '" ':.rifi 

.. _.,bijutier .,," _' .. , Isolicilalori. dt/JUI această dală nu APĂ. DE COLo"hE DE fAŞTlt, r:JI.

t1
e
r
: 

Arad, Palatul Minorltllor I mai sunt va/abae. , Y , l ' C,adourile, .ce!e mai. p,otrivite, ,mai preter~., gr 
~~~~ I Organele Ministerului i'tIuncii du-, ARAD, vis-a·vis de Teatru, >~! ,cele mal ,1. e J. t 1 .o, f! lu b rog u eli .IS/el 

. I~t:eprinderea Comunală a Mu- pa această da!d 1'01' face lin COll- I Palatul Băncii Româneşti V O J T E K cE W E 1 S Z .. m,l; 
mClplUlui Arad, caută pentru anga!.. I cea mai eîttne sursă de a pro-
jare un ban man/cur de motoare. ,11'01. rlgllro~. IIrm.and ca toţi acei, cura haine de copii şi Proprietnr ~ L, O R D E L T /'mCI 

Doritori! sunt invitaţi a-şi inainta! can vor fi aflu/! fără cade de, bărbăteşti ARID. R-dul ~in,!-~_~~!~._~~=---__ 
o.fcl"te.le_la Direcţiune. tn str. Mu- II/licru sali meşte/'~ să fie pedepsiti Uniforme pt. străjeri Lei 1450 

. Pantaloni pt străjeri .. 600 
ţ;UŞ, Scacyola NI', 9-13. 1 ele lJ1SlanteIe în drept. . Mantale de cauciuc '.. 850 

IBOGY() 
• i,LOden" verd~ .,' '~" 190) 

, mperneabU de mătasă.. 2800 
Sursa cea mai el'tină de cumpărare: Demiuri..,.. .. lHiO 

Costum modern şi 
STlU\D4 rnINf:S(lJ I 

· ,(,Palatul Crucea Albă) 

Ciorapi, pantaloni reform. ciorapi elegant", .. 17f>O 
. de mătasl mar e a 5 o r tim e • t Pardesiuri . .. 2200 ... -

OCHELARI 'VIZITAII CrDitorla de doamne 
apa.rate de rotog- cu toată increderea 

~a1Jl1 Mihail Olan 
optician 
specialist 

A RAD, 
BUL. REGINA MARIA 10 

CROITOR PT. DOAMNE 

ARAD, 
B-dul Beg .. Marta 9 

et. I., 

'r=-=~-~. _ ~_..,. ...... L_;~.~"";_;;;_;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;I 
Ml25"'d~i!RSi!ă2SiS2i&lli~:i;u'2Si!Saiiiiiib~ 

... Tren(h-(Oilt"-url 
$' paltoane, de piele 
In tOilte (ulorlle, şi 

milre ftsorumeat 

Asupro D's.! ... 
.. , a lucrăr.ilor Dvs, şi a preocupă
rilor Dvs. se publică adesea tn ce- I 
le 120.000 ziare şi reviste din lumea 
! întreagă articole şi notiţe care vă 

I
I sunt absolut necesare Dacă doriţi 
să aveţi aceste articole şi notiţe 

pretioase, ca şi personalităţile şi in 

stituţiile din străinătate şi din ca

pitala ţării noastre, adresati-vă şi 

I,,"s. agenţiei. a INSTALATIUNI SI CANAlIZA'RE mii m LA FIRMA FIUL LUI II "SERVICIUL GAZETELOR" n ' mi Directori: Aurel M, Alicu şi Em. 

J\, 1,' e X a n d r u J{·o" ~ z e'- g' 'h 11 5 1 Samoilă, Bucureşti r., str. Sf, Constan 
. fIItI:3 '"1 tin 24, tel. 3.16.15, care vă dă cu 

I 
tiniChigiU .. ŞI. Insralalor. de. apaducte, 'CBOllizare $1 calorllere ni pH!cere orice lămurire. suplimenta-, mi ră şi va face - la cerere - şi pro 

1iiI..' . ARAD •. Strada Cantacuzino 31. III lIe g ...... ".1 . ". .. . 
1!525i!52!!B!ii1i25L~i!i8!2S2!!B~saml ~ D. primlvar. ,.rit •• 90'· (@ 
· . @1 snte. rodiU, pard.sl.rt ~ 

Dunărea este în :creştere ; ALfX4NDDIl [@J 

· După şt~rîle s.osît~ la administra- I pe cele din 1'879, când maxi~'a a- @l1 H N 4. P P ~ 
ţla portUrIlor ŞI căilor de comuni- tinsă a fost n ' d 8 2' d • @l1 vopsitorie mecanică {@l 
cat' - - '1 umal e m. .. ea- Ar." SI Irltl.. 2 .. le pe apa, revarsărl e de acum ... ' -1 r. - -. ll'ft't 
ale apelor Dunărei sunt mai mari supra etlaJulul., @l Si EpiSCoPul R.tI. 10 "" ~ 
decât cele înregistrate acum 60 de La Bechct, cota atinsă in 1880 a 
ani. Clădirea debarcaderului dinT. Jost. de, 6.56 m., deasupra etiajului. 
~everin e cuprinsă de jur-tmpre-La 3 c., 'a f~st de6 m. 89, 
J~r de ape~ _vasele • ancorate aci La Corabia in 1879 . t f ' li 
fIInd amenmtate, dacă ele vor mai ,. . '. co a a Ins 

_ ,creşte, ,si fie ridicate deasupra ni- a fost de 7 m lI, Iar la 3 Cot 7 ro 16. 
veI ului chei ului. . . ,D~la data de mai sus In să până 

'" In ziua de 3 Aprilie, a, q. au.f~st azi apele au mai .crescutfăcAnd im I 
inreg~trate următoarele. cote:1a; T. posibilă, orice a.cii~itate tD portu-I 
Severm apele ş'al.J; ridicat l~ &. ro., rile, pomenite, ele intinzându-se şi 
'13 dellsupra. etiajului,întrecâlldu,.-le'jln ,celelalte ,din D,unărea de jos. 

DI: Sfl. P4$I1 
Magazinul deCoI~ntaie 
şi deJicateee, I 

HOFFHÂ~~ 
ARAD, p, ."a. lalcu 20 > 

TEL EFO N :. 2().98 , 

,compleot asortat direct 
dela sursA. CII cele mal 
alese speeiaUtiţi, sti la 

eea ... 1 dina latrePri •• F' r·8t'-.- KLUG lui. Ret. " .. ere ... , ... nUntare , Ferdl.... J7 
fabrică proprie - Teleron Arad. 14-30 - Aradul·nou 20.22. -

dispoziţia onor. eliente-

I 
lei sale oferind mărluriie 

': de O calitate fi1'll rival 
in preţuri extrelll de 

1 .. ______ av_a_n_t_a~jO~a~8~e_' ________ ~ 

INVIEREA 
. de Căpitan Anasjas~ Pascall 

> 

Un dangiH de clopot s'aude in noapte 
Ce sfarmă 'ntreaga tăcer'e, 
Vin credincioşii la rugă in şoapte 

Vin la 'nviere. 

In taină cl'e~tjnii păşesc înainte 
Spre sfântul locaş preamărit, 
Vin să se 'nchine CU rugă ficl'bÎnte , 

Celui Slăvit. 

I~, 

, , 
!Ili 

Cl'edinţa veghează din veaclll'i stl'ii.Llllle 
Pământul de vl'ajă-i sc.\ldat 
O lume aşteaptă cereasca minune ,?:lll 

: AI 
Hristos a. 'mia!! .:~ 

:~iit~ 

• ,~ .... 1, ] ~ '.~ t- . '.1 ..... 

Tineri' australieni' fă~ând exercItii '(le ~rCige;e 'âh:lae-?ieh~, ' 



Durninecâ, 28 Aprilie 1940 

Sellirea de concentrare 
I cUltivalOrlior de sfeCla de zahar 

3 

Toate noutătne model de primăvarill 
le găsiţi Iăd excepţie. în 
culori şi desen original Ja 

(I'! 3 

tiriişţ,e, ia, a~ăp~~i~~ 
:' drepturilor şi Jortel 
) noastre de aparare In urma intervenţiei Mini

sterului Economiei Naţiona
le, sub Nr. 131.221 din 17 Mar 

. d spectrul rd7 boiului 1 s'al; incerca să ni se strecoare la tie 1940, Marele Stat Major 
, :~ta~a~n altă parie a Europei'l' ureche, 'sub orice forme. a â,probat ca toti cultivatorii 
: .~'ll astru continul1 să-şi pd- Nimic nu ne ameninţă, In tot, cu- de sfeclă de zahăr să fie scu-

j(( B!D:R BJ\ (::.~~:::.:: O=E~~~ 
','/li It/'aşi respiraţie morald. şi. prinsul liniei de centură a fortIfica tiţi de concentrare, pe, dura

: :; :fm ,deşăl'âr~it fn, fat~ eve~ i tiil.or 1l.ege:e C~rol II, bate aceiaş ta lucrărilor de câmp a sfec
. l' ExplIca/fa accstel ,stări SUI/el romanesc. hotarele noastre lei de zahăr. \dcor,., ' , d ' 

Exemplul uniii primar 
gospoda.:riotr'on oraş 

~ >Jj1eI, u/lammif: este s'~~[d:in sunt (ls[(1:i u,n neintrerupt şIr e Atragem atenţia cultivato-
"!.'r1apoporuIUi se spl'lJ

l
nd p~ pos/uri şi beton, ta adăpostul că- riior noştri de sfeclă, că pâ- Z'a el anuntă câ prima-ll

e 
oraşului Şi nici necesita

\ ,:~Ia reală q. '!nei armate dlsc!- I'ora populatia f~i vede. În ,linişte Ină ~a dat~ de 30 Apri!ie 1940, rul 1~U;iciPiUIUi Arad a rea lt~a de modernizare urbanis-

de granltă 

,!~ şi '!Ii)dern'e. de trebllrile şi munca ei pentru de Indata să se :pre.zmte, la lizat 'in proiectul său de bu-l tIcă. '.. 
::a n,oas~ră a. înţele'i să f~c(f I 'O ii irea 'i întărirea tifrii. î~credinţatii fabncel, noash:e et entru noul exerciţiu o 1 Dar hotărâ_reya prlmaru~U1 
sf~rtărlle: pent~u a mentm~ 1 PI, P .Ş,,_c

Ş

, -~. dm ~omune!e .101', sau la bl- ~con~mie de 10 milioane lei.I de Arad cap,~t~ in 'impreJu: 
' .• In, aceste părţi ale Europei, rounle ,fabrlCel noastre, pen- S" ,,' • r .• h 1- 1 rărite de aStaZI un inteles ŞI 

'. :'eghea şi preveder~a noastră ne om' " ,', tru conscrierea, datelor, lor . uprlma~e.a orIcareI c. e mai cuprinzător. 
' ;!are nu a slăbit şi nu va slăbi 1 militare, precum şi pentru tUI~h de rIsIp~ precum ŞI r.e In primul rând, este urma. 
' 1 clipiI., elui 'doresc" fi ele- conscrierea animalelor, vehi- stran~erea raţlOnal~ ~ capI- rea care se dă făgăduielH fă. 

'$islem puternic, de fortifica- ganţl, a! bine volasc! cuIelor rechiziţionate. talurll?r de c~elt~lIelI nor- I eută' de guvern de a se 'rea-
'~amentul cel mai nou, Q pl'r- a v I Z 1 t a Pentr-u cultivatorii noi ca- malăe, l-au

b 
rngadlUlt, să l ~eds- 'Uza ori unde e posibil înles-

", ' t 1 d I .arele magazin . ~ pov reze ugetu oraşu Ul e '. ,.' 1 ţ' 'instrucţIe a rupe?r, ne aUI ' 1'1, ,n'au semnat. contracte a- '. '1 ti '_ nm pentr~ pop,! a le. 
'sufleteascd şi nădeJdea fn de- FERENCZY etl mintim că se bucură de a- toate SarCInI e prea cos SI In al dOIlea rand, se inve-

' l' t V· ture ", . . ' ' toare. 't ţ' î bUl)'" , 1/ poportr uz nos ru, an celeaşÎ avantaje. adIcă vor .,., ". ,derează SI ua lUnea ~ ,'ţ_ 
'ira. c~ibZl1inl~ prin alte păre II' SCHWEIER fi desconcentrati şi scutiţi In lImIta a~e,stel sur,ne to- tătită a finantelorv loc~le. . 

,'''ile ,ca!enelel, să se fncrucl~ de concentrare" precum şi de l t~le vde 1 O mlh.o~ne, leI, rea- Ceiace este însa ŞI mal 
: 'L~ V~:d!lhUI. al.for meleaguri! mOdl blrbllelsel rechiziţionări, după semna_llIz~ta ca, econonUe în bU~.ct. demn de 1', elevat e, că faptul 
~. ':r aducă/oare de exagerări, de 1, . rea contractului. prImarul dela Arad a 8:vlz.at nu 'Se petrece intr'un oraş 

,nuri ~ şiiJ.menintări, pe nOI 1 ARAD, rai. Hotel Crucea 11bl I r brl d hă di A el la importante degr~vărl flS- cu desa vârşire românesc. 
': nil ne Clinteşte din credinţa , a ca e za l' 11 1'~ I cale pentru populaţIa oraşu- Faţă de o majoritate c'om-" .., 1ml~~~m~-.:o 1 . S . ă ă ' "_ ';ă d. ~ fIer.: credinta in Rl'gl' 1 ~ " , ~ tU. e pr~~lzeaz C S au. ~e- pactă de populatie rO.J?1anea-
: apărarea hotarelor! I . S """a~ nt' O' 'i G HET E, ~ I dus cu 50 le cotele adlţlO- scă, ~ăsim în Arad. cU'c~ 2~ 

bizuim pe o fortă armată, pe ,~ I r..i PA"'N ro' FII' nale. mii <le minorităţi maghlarI, 
:11/ de neutralitate decllr?ând 1 şI ,gj .• CeIace a înf~ptuit prima-Ipeste t.iOOO de germani, şi !n 

, ;uueranitatea noas!rd na,t
LOna

- I I ~ SA N D ALE I rU .. I ~e.,Ar, ,a;J, este demn d.e procente mai !nsemnaţe, sar 
;< ~ointa noastri1. de pacf,." pe J K' ODl" 1 â s ~ _1 su~hmat! ŞI trebue ~ă const,~- bi" ruşi, rutem, b~l .. lgarl: . 
';!'Ilal:a, Care.a creat o ,slng~l-! I ~asortimenţ bogat, I tt~]e ,o .PIldă de pun? admI- Mâ~ura reducern de 1mpo-
r,lrC inimă dm toate, mlmlle 1 ~ in calitate şi în I msh,aţ.le. Intr'o VT'eme in ca- zite vme in favoarea tuturor. 
:neştiJ ,indiso,/Ubi

l intrătite. în CROITORIE ~ , orei ,arlll rlua'l pj ire conditiil~ ge!1eralede .. tr~i He~gimu~ _de .adminigtratie 
.' gra1l

l
telor noastre fireşti. '~ 9ra lpen.ţru populaţ 1e s'au. ma- romalleasca aSIgură tt~turor 

,'stea sunt elementele ţării noa . ARAD, ~ F ,. 'ft' · SI sprlt, un primar gospodar j populaţiu'nilor conlocU1!oare 
,wfldeşti: şi sunt r~al'lăti pre,a!! P_ Avram lanca 22 I rat I PDODIII 'B 'găseşte. posibilitatea ,de. a ;pe acest Păm~t;.tro:r:rwn(>sc 
'mce, Ca să ne mal poală f~- ~ . y ~ 1 realiza Importante înlesniri 1 egală indreptatIre, . ş: e.ând 
,na cdfuŞi de puţin lJo:bdrla,! TELE'FON: 11-33 ~ A RAD •. ii fiscale în favorarea concetă este vorba de înleSllll'l ŞI fo-

'lrile şi mărunte:e spaIme ~e ~ 'vis-a-vis de Primărie ~ Itenilor săi; fără să nesoco- loase. Aradul es~e o .aşezal'e 

(DIN (0011'1:4 preflBSDI zlorls1 
IUl este angajatul llostru, declin numelepl'ezentu
lui ziar n'are dreptul de a angaja reclame, sau a 
mCUa bam. 

, Persoanele, la care s'ar prezenta acest individ 
in numele nostru, sunt rugate a-I preda poliţiei. 

eaker···ul (presedintele) 
Camerei Camunelor 

de flU( nl(I(5 

~m~IOO1\.9!l!~~mt~~~ te'ască Interesele 'edilitare Q- orăşenească in ImedIata ve
-"'-------"'-----"'--"'----"'-"'--~ cinătatea graniţ('i. De acolo 

i Gospodmele prevăzdtoa.:re ' porneşte un exemplu de bu· 

i nă gospodărie, care trebue ştiu câ 'ta, 'marele magazin de coloniale cunoscut şi .'răspândit. 
Dar, primarul care a luat 

E·...,. r E S' . această lăudabilă iniţiativă, 
.IJf....- realizată În fapt, 'este un fost 

$ 08taş, generalul în rezervă 
ARAD. Strada Brltianu Nr. 1 Telefon: 10-44 " !Vlad. ' 
cumpi'Jră ieftin cele mai bunearomate ~ D. general Vlad, dela Arad 
şi deIicatese .,., ,este _ un p~im~r yretlnic de 

-"'-"'-"''''----'''''''''--'''','''----'''---. toata admIratIa. 

D. PETRE BOLDUR, zia- ~~~~~~_~.~ 
O Olan dă verltablld ptp ' taUleur-url, g 

rist nu face parledll1tre II pelerlne şI trencfjoat-urJ tJ 
Dela 1922-24 şi dela 1924-28, a lf4I pentru dame, copii şi bărbaţi! .~ 

exercitat functiunea de preşedinte angajatii zia1'1llul nosl1'1l. Ih,. 

a mai multor comisiuni ale parla- ~f Cele mal li o n ...J 
mentului, !,:ăpătând astfel cxpericn- • ___________ ~ ((4 Fet~ de mese colorate din In curat !! 
ta necesară pentru greaua misiune '0 GarnIturi de Damasc ~ 
de preşedinte al parlamentului, la I Fondat 1906 §f S tor e dep e r de 1 e g 

şi este un membru al care a fost ales în Hl'28 ca succesor M'etl"s" l' & A,d]'er it Noutdtl In lire de ldnă (1 
ducale de Grafton. ' al D-Iui 1. H, \Vhitle)'. i ~ ... 
educat la celebra şcoală Ales de ('o!egii săi, fiind însă su· ! ~.' (PNIn ~llllIN(' 1 ~ 'lIn 

"gentlemeni" Eton şi la Co- pus aprobării de cătl'c suveran, mi cel mai eftin maga- .. TIMIŞOARA, L Kf.I J..I 3.J.I,K.t.J 
. ~,Iilit~r HegaI din. Sandhurst. siunea spl'uker,ului esle de a in-Il zin, de 'pălării şi ' [t Palat.ul Weisz , ~ 
'nd ~ra şcolar, a funcţionat a- t('rpl'('la regulamentele de procedu· 1 modă bărbătească W~;!~;tJG~~'-;~~;ilG~~ii:il§~~âiJ 
ea paj de oanaoare Ia curtea I'ă ale adunării şi să prezideze de-/' A RAD, 

.. Victoria, îndatorirea sa libcrarile ei. '1,.' B-DUL REG. MARIA 24. M' .... V" B ". .. 
<.ăpoartă trena suveranei. Stricta sa impartialitate, faţa dr • ...;.--..:....---------= U' nea ~I 'ae una 

ce a părasit Sandhurst, el membri.i oricărui. partid, trebue sa .~---_________ • '1 ' 
~rolat în primul 'regiment de fie netăgăduită, r ~ăci, diferind prin· 'ft' ') 'C 'O T A' ;.J E la Ara d 'ReRală Cle 'Cavale)'i\!, S'a că- aceasta de Lordul Cancelar. care 
, in 18!l1 'Şi are doi fii şi OI func\ionc,az1i ca "sp('uk('r'.', ~I Cam,e 

rei LorZIlor, cI nu este fndreptă11t 
:9tO a părăsit annala pentru să ia parte la desbateri, .in să ii 

in politică şi a fost ales, er.le permis să-şi exprime votul in 
al partidului conserv.a- ' , .' . , 
de South Northamp- ca7. de pantate de voturi, , 

. şi şi·a păstrat de atunci I CăpitanulFitzroyî~i îndeplme
'. ui acest scaun de deputat, şteCl! ma~e abilitate misiu~ea .. 
. lSbuCnirca marelui raZbOiU,! 'Numele 'de "sp' eaker" a ros,t pri-·114- .! ,', 

. 1918, el s'a Întors la r~· ma oară menţionat în parlament 
, Să\[ ln, care - 1tV~ 'rang~1 1 1377 când fost ales ca să 

servllld tot timpul 1'<\-1 a .' . a., ., 
tiind grav rănit la men,t1e; ~rdlnea ŞI lmpartuIlta::a in 

dcshaten. . ,,' T:l 

. TELeENTRALA "RAD 

lnare 8so'rtiment 
ş'i i e f tin ia 

Arcadie 
Lăwinger &'Co_ 

ARAD, 
. 1~1hJ1 log. marl~ '~8 

Şezăloarea culturală de Dumin. sea- ,Eftimiu, Ionel Teodoreanu, AI. Ph!~ 
ra dela 'Palatul Cultural, organlza-!Uppide, şi ~emostene Botez: arU,U 
ă 'd' M'" t' 1 M .. , b" I excepţlonah (n ale scrlsulUl, ' te' Ill1s cru uneI!, sa uCll- , < 1 

' , 'v ., ,Prdgramul llterar a fOst camp I!C 
rat deu~ succes desavârşlt. Publl- tat cu prodtictiuni muzicale, cân~ 
cui numeros a ascultat cu mare tece româneşti 'şi 'recitdri. 
atentiune reputaţii scriitori cari ali Prin ace.str}: şe::ăloare cullur.:tf • 
cetit din operite lor, arflst/că. Ministerul Muncii 'i:z dorit 
'Cităm 'printre 'alţii pe: Mihail s~ slabileasdfuncontact dIrect cir 

sadoveanu, 'Liviu Rebreanu, Victor marii noştri 'scriitori şi artişti. 

DEUTSUBLA.NDI 
'e "marca .. eintrecu~elo r Bie '1 eLE T E 

, 'IN CENTRUL"OR'A$ULlJI. .'.' , 
li: ) I ." ~ j '<' ·l ~ J _ IL, 

.. . 1,,' APĂ CURGATOARE! 

PRETURI MODERATE 

Toate ~'MODELELE '.e', TA.d. 'ca 

:11 HAMMERI·siiiiiisM'UNON;t FIU~7 
ARAD. Bule •• rdll Regele FerdlaRd 27_ - Telefell 11-. 

~.~~~----------------------
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'ÎDtrf~:;zfi(~,;i,-~n,,~ţ~iţ~~:, MOŞ "'CO R'U' U 
~/ {r. ~'i[t ~ st.răje .. eas~ă ,v ... ~,· (~:~.~ :: .. ~_.~ Caem. \Tremi! toarce firul liceului, in coloană de marş, străji de Vieghe la 

de CPT. AJiASTASE P 

.. (Urmare din pagi~a l-a). ~ . ~ ~ amintirilor in :coloritul lor cânt.ând şi păşind voioşi în bolnavilor şi răni1ilor. 
~':' ,; ;- ~.. ~'.' '':l. ','" ,il' ~" ';, viu de odinioară. ,,' " " cadenţă pe calea Regală in Şi când intrfo noapte 

Am ~lcs, deaceia, pentru a sur- Ith'ir::curslş!i"·'vot "fi) vrednic'Î!'ă Şi' de-'am 'răsfoi paginile : sunetul trompeţilor, mi-aduc Decembrie 191& b h .. ;i~h_'. 
Jlriudemodalitatea de !ţucru sh-ă- mânuiască volş.nul ,unei . tanchnţe trecutului, 'cam din 1915 in.! aminte ca cum cu câtă ad_

1

1 tunurilor se auzeau 'de 
jeres:c în JjucWieşti" ,ziua .4e Sâm- sau tanc" -:-. fiind, astfel, 1 ~e I,n ~oace~ vom' da peste' [ nişte 1 mira tie eram priviti. frontul Siret şi când hA .•• ,I~" 
bătă, când fiecare sloI are de jru- real .folos, p1:in bărbăţie ~îl priceJl~- slo'Ve' de aur, cari au rămas I Nu vom putea uita nicio- de zăpadă se aş 

- plin it , UQ ,wogran~ în, v,ederile doc- rc,. Patril.1i, . ţ~re re. ~cro,tf~:tc, pc intipărite în mintea fiecărui' dată prelegerile' însufletite, ră, bătute de crivăţul 
trin~. 4e .~ducilHe .. ~ţrăjerească ~ toţi., , ,1 " ',,: •• i, :.;._",'", .. cercetaş de război: .,' , . " ·ţinute. da.foştii. coman(lanţţ: tor, un cercetaş cu cartea 
şi amporniţ 4is ele. :dimineată,că- Oprindu-mă c,îtva, timp 1~ poli- "Gata 'o/'icând;' IMinalllle '",: ',. prof. Murgoci, Mugu;r şi Co· rugăciuni în mâ~li . ~_'I""", __ 
lăuzit de jndicaţjj~e., Pc «;ari ~V\l-. gonul' de, 'br, pc car6 U, C, 'l3--ultrrcell:1tort 'pe di'u/TlilrÎ' sfinle ,1 . slaforu, 'Vorba dulce i ş! lnţe-Ila căpătâiul l,lnUl sol~at 
sesem grijă a le lua cuprjvire la l'a PU$ la 1 disI~6zi,~i~, ;sţrăjcril~r;: a,11~ 1Nhr ~e·hl.r~'fpăni (n gâtUi Şi~O~':( le aptă, ~ :~.lui; pro!.""Co~t. iborit d~ chinu~. ~,' 
Jocurile, unde se desfă~oarn. de găsIt acolo Q .cchll?a de CQPu .. c:an Speranta ntregu/ul papat!'" , .. 1 Nedelcu,. tinuta ostaşeasca a " Afara pe sala, şe" ...... ~, .. ,'~I 
obiceiu, acth·~tatca străjerilor. ş.i manui~u~u n~uliă dcxteritaţe: , 'n- La apelul':' coniandan:h~lui dBsăvârşiţilor; noştrf instruc- !paşi rari şi grei, ~e. s,e 
străj('selor. . ; ,,1, : ma tr<1gcrii, l~ tintă: . c~ercitiu . Q,cp-: Marei Legiuni a' :cercetaşilor t~rh U~ eosteaj U.' Gheorghiu .piau ~e ~salonul ra~Dlţilor, 

M'am dll~ .~stfeJI .întâi, Ja Oficiul potrivă d~ plăcuţ şC' 9~ folositor României,"'" Dumnezeu" ia_ lt. Ţrlandafil, .invţiţăturil&-a- !c!lŞ ab~ator .a a~a~or 
P~ştelalG~r~i de ~ord, un<leam pl'cgătirii ostaşului de' mâine, p, prins in sufletul nostru tâ~ tât d. judicioa5.aler~g.r,,!a lpnte. '.' ~ , .. 
v~zut cun~. în ce .. ~ .mat .4epUnă :or~ : demnă m:Î.ndrie ,v~. şti să fie Iif- năr de copiI candela credţn- tuhti ~rofesor ,.de. geOgra!Ie 1; O ASIJue,ta~e streco,ara 
~ne, stră.i_erele faceau· un adm~a,: care străjt'r. :'. Il. J; ,!, j '" II ţei şi-a naţionalismului,' cu Cornehu Guşa1Iă"carene In- uşe ~~cetişor ID,d0:r:n:u.tor, 
bll ~~erc~ţJu d~~artarf. a ~r~spoo ,~nl', ţ()~t'de'ra~~.~· în :ceI~, {Ii~ care~ am'!os!' 1 eres~~tt$i la sbţea intotdeau~~r- c~ -vădită :~r~puudu-~e de copl.1u~ ce 
dent\l, I~ p-regătlre ,se:rlOasa, ş~ 1 preul'Ină _ la manilcstăriIe &toiuiui <le flacara careIa am' lBcrustat b.ucllrie la toateeşlrile în te-i, ţiplse oboSIt. O laCllma 
~ăzătoare .!penlr~ zi~a in .carev?l" str~jeri'~{liccplui »Mai·ele. :VQ'~~'od pe răbojul inimei virtuţi cre ren~ lJi' Jllai"presu~ ~e rO:ric~binte cad~ inceti~or din 
fi chcmaţl să :J,Ilq>lmcască, efettlv, Mihai",J 'Am trecIlt .dincbsrt În ştineţ' pentrll ; toată' viaţa. ,; '.f comentariu', vorba blândă ŞI celul vemt, ce ŞI-o 
acestro.l.. ,. _,: l' ," clasă .;;;..' fiindeil. . se l,desfăş.ill'~ 'IID Introfrumaasă ,zi de- pri .. - tăspicâ.tă. ".~ d-lui."-·~RadU,,~~S:. pc furiş ,cu c,?ltul, 

Am ,YI7.l1:lt apOI; spItalul Si. Ele-, progranlde interlo;-, 'Ain' pdcina măvară, când păsările s~ l~~ Corbu, părinte s.ufl?tesc ŞI Este şi el tata a doi, 
~a, lIud,e, ~:?s~me.nel~ un detaş~. tinlpului ~~cf.~vorabil _ ş~. am văzut I g~~au ve.,sele pe creD~ute CI-' 8oma!!-da~~~1 J~~l~!lt>,-Y!~d p~ec~u 110. front. Cine şHe 
1 le~l. ~e sfl aJcl e.'elUse spre ~ lua cum straJerIl, pe cellturl,l, sub !>ll- npmd, cand _~ugt,lrll ~opac!. ":repeş • • ca ~ Q m.B! vedea? 
noţlu~iJ(' nec~sar~: in ce' priveşte, prayc,:.:hereacâte' umli 'cqmand:lllt/ilor ne. băteau. Iii, ,_fereastra, : ~i c.um am .putea uita pe- Dm. adancul sufletului 
caZU_riIe dC!H'IJl_l aJutor.' In domeniul executall; 'lu~rări' in 'metalopl'astic, I într'o clasă lllare . a liceu.Iui! lennaJul cle~a Curte~ de Ar· tând I!bia p~ate rosti 
medIcal, ca.t ŞI ~11 ,acela Jarmaccu. , ,~~ " ; 'f'~' ,"1,1 'f'· 1 Nicolae Dălcescu din BrăIla,' geş' sau tabara dela Bucure- taşulul: "U. aI du-te de te 
t ' t -' l ' ~". In'iajaU coruri" aceau e.."crcI\1I le foi . .• "'1 •. ~ . ~'P t . t- i fi ai 
IC, S rRJere e c şlstraJerll dobân- . .• . d '1' d"8 1 .. Moş 'C. o'rbu" cum îi spu- 1 şti dIn 1916, prl eJ In care ca. en ru as az .~' 
d . " . zIce 10. vc erea. ZI el e UOle, n ~ 1 ~ .. . , " '.' ..!, . 

esr.., In felul acesta, ClIlWşhll tcJe', 'Vţ 'ă" d' . 'f ., h rtă d neam noi' venerabilului pro- s'au mchegatatAtea' ;prlete- datona, · b ; , . .'. Jn"a au s esCI reze o .a " lI- .•• -. M' C b ' 
tic lul()are nu: numal.lOtinşlle,.c.lj ă"s' 1.'" ,. t- 1'. ~ t·. fesor·de .dmnastică - cău .. Jmi cu camarazi dIn toate un Era oş or u , ce · 1 " - p emne e com en IOna e, cau au 9". . I .. ., ~ . t 't d d 
ŞI .ace qra, pecaJ'l. -cand .\"a fi',.. d' ." d~ ... 11 J t 1 'tor. ta să ne convingă prin cu· ghlunle tăru! ;\r- lmple rJ. e urere. . ,. " 1 sa se CSpl1ll a cu a a)e u l' or-. •• - ,,'. . d l' :fi t 
nevol:C ;-;,11 ,'Vor ,aJuta, dandu-le a- ,,' , l' . . P 'f . vlnte pănnteşti da rostul ŞI i Dar lata .ca. ziua cea m.are r\3a can e el s n e ce · se, cu semna !Zarea anal c'lcu, ŞI_ , ,. . ~.. ,_ • . 
sistenta, pentru car(l' se pregă~esc 'n ~ m' IIt ' n' t' .·tăt' d' necesitatea .cercetăşiei.. ;' -( de Je)'tfă '8. SOSIt! Razm:null na fata palida ~ lCOanel 

t', 1 ~ in 1 . 1 _ca t e aseme ea ac m 1 (' . - . - ~ .., 't d • D 1 • d ~ d 
cu A a .ar~ . arga d ţc egere. astă,n; Ireal folos' practic, ." 1. • ',. _Dintr'un sentiment de pa- . C~t~ ~abDegatleş.I .SpUI te cel t 0dmudu hUl, :' ea ~n 

, .. m acu.t ,- . upă 'acel.â ,-';' un 1 •.. " ~.. . .... triotism şi printr'un elan' U- sacrIfICIU n'au depus cerce a pee . e u ovnlceasca 
popas la cantina străjerească,. depe'. C~nd,. dupa patru. 0Ţ: ,de neml- nerese in câteva săptămâni, şU in ,mod yoluntar .l~ postu- \Tie,' .... ., ... ,'.' .', . 
ter.enul Striijii IŢării deja. ,Arcul de 1 J~OClt tonta~t . ~ll .act~:lta\Il~ ,~rac- aptoape toţi elevii' .Uceulul riie încredinţate! ...... ', ,,~.' .. ,,·v,· ." Fulg[' de' ne-a 'cerneau 
Tpumf, unde se găteşte f:ilnic' mftn tt,C:, ~ e, I,ţllCL z~e~ s.tr~Jer~ti.d»l-alJ) eram uniformizati cercetăşe""'l' ~.' Munceau din convinqere, slavă în .sgolUotul 
care ~cntrll r 17flQ . copii săraci, t'ă-: i~~ta~l~ .m ~cPh~:l, ~onşt~~~~, - ~~~ .. şta,' tmbrăţişând . cu tot .su~ în zile grei .. , în :llile de:.beiC!- !Ol' al.eanon,!ld.ei de ~ . 
rora li se du~e. astfel" hrana - \ '.Jlgel ca, ca SI! aJa ŢărI! ~e ~.l a- fletul noua miscare a Prin-·I me. Zi şi noaptea stăteau la: lardeparle Intr)o franŞtjl 
prin ca~i;oane speciale; (~!Il~,>~O să fonnez~., ceta!c_nJ . ~re~, cipelui Moştenitor, astăzi M~:! datorie' ,la: .poştăi· ~la: telegraJ, ;to~taş Imurib~.d iVisa )te • 

. Am g:~lt.acolo, o grupă de h:lr- g~ll\I sufleteşte, ŞI mtărI_~1 ,/~~,Ice .S. Regele C.arol al II-lea, !.I la gar~,da dep out ele , ,deli' ~-I sa": Radu- :S.< CorbuJ i" o, 

nlce .. straJere, cărora le venise I'lîn ş~~, pentr~1 ,a ~I de fol~ ,ţal Il, }~ Când am "eşit din curtea. provizlonare ale armatel, CPT. AN ASTl\SB ~P 
dul să .ajute la pregătirea.hranei fI ~T~t sa mlalnesc pe Acela ca.l-t~. . ... , ~.. ., 
destinată copHlor Jipsiti de Jmjloa- alnbUlse numai un scop de educa- ~~QQQ~"~~l~ .,;.;~, "1 A.j; ~'Jhi".;.l. !HJ.J'" {i/'(;,~tHI ~l.I;.,.'OIJti J ,il!( 
ce materi.ale: un minunat act de' ţie fizică,' mişcării. stJ'ljere~ti::;-.şL '::_. t: .. - '~' ~ d- - fIr.4. ~ - t- 01 

folos, obştesc, cu adfmci semllifiea- sA-I in:yit a cunoaşte ca. şi mine, "", . 91!D 101 ,;<' : ~DIIEE-I~, 1,"':;;'.1';-_:' li $' 

!~ib~~i:tr~I1l~~~:f î:a~~ll~is~:; :~7.; ~~~:u,~~S~e~:~~.~~s~~~~~I~~~ l:~!'., ._~.,.-~ .. ,'~. _ " '. ,~, , ,~_~. ". ' ,{' " .. ' ,~>" -H/ It_, ~ ~. ~ .41~ T' ; ~ .. :,. :-', \. :,)~I~ 
d~ f,rumos ş~altru~t., , .. stolu~iIe, . ',_ . 1-_ .. ·.··· i:h.--":ZarzDvati c:ii "'"'nu. malilale, le BlUău 'fru 
~ am o~rlt câteva ,mmule ŞI la. - Inamte de a inchpl,t, ţin !;3 ~1!b- ! -r:u; •. '_ .'. ,'" ., .. __ , .. , î 'f"9' ~., , .... '... ,. . .. , , ..... " 1," I " • , ,.dn 

~I?d~ul PolIţiei: Capit~~ei~.unrle '31~.Unie~ .ad~nÎl~ahi.lâ·~ tnfel.pgete ~i· C?' -' ! I~s~~p~l pa.rticiPăr:ii; ~~I)~~r;t\l.Iu~· le agricole şi .a a gJ'OD om. iIor,'eGITl. lH I,Htal~~:. *'. iil~asă. ~entl'U insăm:în': ~~ 
~a~lt o ~lasă de straJerl, l'let'aM.·laborare·ce eXista inhe felurite In Jşcolar ŞI stn.lJercse la ofenSiva agl'l; nah ... ,· IVI'! .i i, ;.' ;,' :::" J ,',i! ler~l1t(lQre"".apol\ r~stul ŞIlIVI iti, 
îl InstrUIa, I~n .. ingin~r: - în ved~- s~itUIi.i şi ~raja Tă~i:, ettesolida- cplă ,atitt de.: iJl!{jort:u)tă Şi •. dcllllce- . Seminţele şi pueţii necesari 'se ~ribui: lOla wtăst}'ăjoriJor şi '1, ; fOi 

rea orga:'lIzarn secţIei de meC.ln!- rJlatea hu~J1or .. patr~otJ, ,pcntrp a s90r~ JJ1 .. X.lymll,rileqe az[, Ştr.nj~! vor lua dela . CamerBe Agncole, f Jcrelol: cari au, lucrat ,in l'lIpoI1 'al 
di :~rachcă ~i ,teore~ic~ ..• a. Străj,n d~~~~ârşi, 'a~f~e}: în .excelente .. COl~- Ţădi de comun acord cu M~n~ste- d~n semintele primite dela Minisre~ ,1 munca lol"~ lO 'la~ulă c()mQlld~;. :u ~ 
Tărll,' . ". " dll11, educa1Iatnt['grală n 1 VIItor1- rul Eduei'ttieiNa!ioiîalC--şr :\tllV~tF rui Agriculturii. prin comitetele ia .. 1 sal1comandantlllu~ ,sau cq.ndlll'. oei 

• Prin cunoştinţele dobândife,' !'Oh-ă '}oreetă\eni :l'i ţării. \. ". T,: ':;; - 11'\11 A):lI'icuHurii şi 'DomllniilJlt,' F a gl'ico1c' ~ocale, dela proprietari.: şrl rwJ.uj, grăd·inei, 80 l~ sută co~J"lrleşj 
~~gg~QQ~QQQQOQOQGCCr.;QQlllotărît, ca, începând f1.i,n .prinmvnra gospodari dinldcalitate, . ". , '. I.lui ŞCOI~I"~ . .qj.ntinei stolului.. d CI 

Căr,' noul ',\ .' '-'., : " 'i, ; ,y :;" \. 0'..... i ~~,easlâ.s~' ÎB' fiinţă, ~n ti~c~tli1" sat In acest scop dil~ectorii :C!lmcti~ Q4i~li)giQCi~~~~~gQ",,_,r(arE 
'.- , . ", . ." şi oraş, grădini străjereşti de zarza lot Agl'icol~ judeţene vor lUa \1r. ' .. 1,'· 1,,1 ,{IIi 

PE CĂILE' REN AŞTERII ;.;:' vat, pl~nte. ~~dicinale. şi. f"01"i PJ'~- gente'll1ăs!.l'riventru disttibllirea~::l, i'AlotororCIl i J 
Versuri de tp1. Anastase PauBII $1 ilie Anesteft: '.l: CI.ll~l ŞI pcp~me~'e de pom~ ,fl'uch- seminţelor şi 'puetilor 'fie prin CO~ '", ele,llor Săriln 

. .. ." ,. ;., , , .. ,. feri protecţle'şl decoratorJ;" -t t lea' 1']" l'e 'f' 'd··., t' . \1 ,O literatura spec!flcăepocel de I un alt pOP0l" )1'a DlJPl fericirea: să' . . ' mi e e grleo e oca ,le 1, l.e 
reinoirc şi regenerare morală' a 10 clInoască sub lin aspect ideal de . Conduccr~ .grădmel .sau a pepI- dela răsadniţe' şi cenll'e de" disfri· ' L';' . 1 C:' , I , • 1 'de bii '(' 

-, - '. nierei o va av~ comandantul ~Iă- butie din regiune .: :' lceu ; ,~omerCla il 
neamulu1, Incepe sd-ş, desfacă mtl;' fi!1,olufle.. IUnimat de cwhpălare,. . _. . . I til'n DUZ<>U de sub dire'l 

" ...., ~ , ..' 'Jer dm conutetul agrIcol local lHr C' '1 d' . f~ t .' ... <Oi;. • 
gUri, tit llllnllta .şI cdldura ldealu- calm. munca ŞI mal presHsdefoa-. :' , ~ ~ '.:- . ~ - ,ererl e . e semm\e acu e t ?1l11- d"'lUi . llofesor, , PatriciU, .1'IăI 
lui, cart tmftlfldeşfe noulfe gene-1 te, de' lncredercapl1nd 'la' fanatism ll)-Jlpsa. aces~wa invaţator (.in~a~ă,. -tetelor ,agncole locale, saU- lhrect seo ut <le a 'veni In ajuW 'dl 
rotii :.;' - - ,.1 in Dumneze:' şi Regele ŢărIi toare} s~u chiar un memhru dm .. co CameriIor Agricole 'Vor trebui sa· I oPI ii s~ a ... · da.,. merll' ~eri 

• , '. . c • .. • - tuI '" . 1 ~ . ",' "~o . şc ar lor ar L.Jl "'" . 
In. ciuda nebuniei ~e ~te' este 1 .. Toale aceste sim,tăminte le-am_ ~Ite. \a~nco "sa~('sc.:: ~ ~'):!, tisf,ăcute ,cu ni~xirrtum'"de prccădc- 1 şi, a dispus .să .se im~r,'. din 

cuprinsă omenIrea. ' sfldând negura, )lIlsemnat pe margm. e.a v.olumUIUI : Instr. uCţla . feIU.IUi cum ,se· face I· .. re, pentru a. n. u .. se fntar. Zia. c.u .. It~ra. d' f. d ... '1.. .. 'tetulUl ' ·lt a1J , "lt' h' 1 't~ . '.';. ., ,~. -,:. In on UrI e COIDI 
fnclo~lar. şi ~ep~iml'l~e~, ge~erală, de ·ven;.uri i~~itulat:·'.';':E' GA.ILE c!" ~a}~., supr.aveg erea ,o USi ~ .. Gră~il1~rItul . !ij.nd .0 ~ndeletni-. Iar 10 ,elevi cu costume eo bal 

poetn, lrterlJ.ţu ŞI arl!.şld. ţărII noa- RENA ... 51'ERll" datorita, I exemplQ~ tpl~r : mal, 1(r~c~~~e m~tode de eul 'Clre lnal potrIVItă penftli fete, lecte de' străjeri,' :,tem 
stre Îşi urmează .tu ,turle·.şi cre- rei fntelegeri (ie camaradllrească t~ra, clide in grija şefilor de ocoa-băieţii fiind' 'de' ' folos pentru lucru p :1 j 

drntă misiun~a .. pe ,'f."Qre',Crcalorul triltie/ale, dintre cei .. doi autori: QQ~~g :la alte culturi"din !Colllună\"munca ""JI"~' .'"", lii.for '.'. . ... 

păcii, binelui, frumQsulUi~i adevd- CPT, 'ANAST .. fst PASCALI d' $1 ~ , .'!. :Ia grădina· de zarzayat ya,cădc!l 111 i,'."j,,:, j AdmlnlStroli "Stă 
rului vi.etiî a hărăzit~o fiecăruia ILIE ANESlEA. .' ",. ,;; " versur~le",!o~llilor ~"C.p.~., ~1Ulst~Segri~a fet~l-?rs~răje~'~ ~inlo~~li~nte. .' '!I(i .f . . 1, i' I J raPI 
dmtre' el~ . '1 . ' r.l. .<;i, aceastiidovadil de xll'dnsăco:' Rasodll .şi il((~ 11U'sli'.b.J.âr:®te-ce~ o. Uneltele agrIcole necesare, pen- . r,' . A .• .' 'Să 

~ U,n nOll suflu patriotic· decât cel laborare dintre doi poeti. Incil 'C I:fun fără de r~;:erv.ă: as rep'~odu- Iru ~ult.u;'a 'grărun'elor·trebllesc pro .• ' . ~ .. ,.,. Y:l. Z ",oii 
cunos~n~ ,de noi ~espirifdin poezIa 1/11 semn bun şi nrare .in q.ceslevr,e re cartea flllrtagăl Dece? fIIndcă etirnt~"-pHH grija' comitetului ''agri- R'y bonaţii ~ult. 
fI'.Chir:qt~. ,~~ll!l(!li ~atrie~. şi Ne~, muri, :sem~, care, fmi ,rncă/~eşte, s.u-, ff~cdK: ~~r~ mi :~'d-păr,ut o fâ~tci- c(J~' local. Este tIe~oie !ta 'uneHele, . • ugampe .on. ,~ omerdall .. m,i 
mulm. PlI~rtC1le~ eX1stellţn l1oa~tre {Ietur: ClJ.CI cele mal ~IlSlJep(lb![e na ,pl~., .al.!n:~a1ă. d~ .. ~~n_ ~fPg~, nll<:î.să ,fie proprIetatea : grădilJei: ştn, ~ât! $i ~ nil c • zi r Ili 

C~-':P~WI. 'r.n:'e.~~ :·.~~pectj.ue~ .t-emperţI.lll. ente"~ 1lrt1ştă.,-::_-,.,nţIl-. ,e:ne. ,rgl'C .. d:ţ:::,"şJm~tl:e .. " .. şJ.. .,de.,":f..Uf.tP. '1 pe.ntrllca străjerii să le a. ibă;la)n- earl fac reClame. ill; s 1 CUt 
n,! vuiorJllll" ~,n1Orli~ .. dtn '~dfiJUud.~1l-eg· şi, se, im~rătlftl. :;co!abcr?~" :f~ lwuă_ "f".." (~ml4n~ oricitnd,,~l.tse "va wmp~-, ~o.stru. ela data 1011~ in 
Z:,,!tJ/I(I. qr 'm.~Illfe,~la~.ep~ r. C(.unPllZ' .. r-. ,n[(me. le aceleraş .'delt_, fapt l..1UT~ . . fi: .,. Domnul Teo1 .... I.Cp.h .. -\ ~f<l0rovlcl, CO'lr:l' ~la.Je'!tffi. ,pl'I .. m. ul'''' an'''''''-1.'.,Re. lte ... să nu .. ' primesscă nud•lt , e 
l~: de Tupt'lf. ("rol~t~ cn ~.r'l!'a~ rTlllr-i{ueşte'sa credem elI drbTTflrr p~- mandantlll StrÎ1l"_:.răN1~ 'b prefatat~ rbar~,~: ,,;p1~~r~pă, etf., faJ;"'-v~ ta ţit', entru aehit ftl1!fi,a 
lJ.rava~ dtt1tea tnl!trcatt IM',soaJ!/et, teareHlIJergem ','{!, • cel adeuărqt ,;~,I a~eastă carte ""'!<, Şi eu· adaug Un Cll~;: fi dat~ p~nku~ h'<1l"U dtf eiitl'~ to..! f Jl ,l" ~ ~.·.4 I deat 
p~in 'I)/lfetia.J-· rinif'ei'-' itoa~fre .. tU bun,"":.O , ... ~.~ .... '" ; C p:J' ." ... ~ !". ~ 9dnt de s~!lceră.pretllire ~nlru au:J iliitelnt -Agl'~oj, l~cal. _,A ;", t i ~ ~'ar~.,; .,e: V~ţ.;~)~ "':" 
~am _ -:- ~m.i:e ~irtdi~l,u~lbi~" • fac ;. ':Efl·~ :SUnt; triiic, 'sw.ueitr putea. iori, cărOfa: te dore~(dfti ;l_oată iniţ::I. t Recolta sau ban,· 1~rzu1ta .. ţ.i,!. ,diu tiJPbru. ţisCal. d~ 3 lei ~ 
dIn viZIOnariI z.alei6tf noo. tire, fJ"'lJ.niprrn,urJJtal'~' sI· aleg 'Şl "86.:: .repro- tm,.a ~ .. unlJna, stlccesI11l,lt meritat. ~d vânzare a recoltei "lor ti folosIţi Umbru de aVIaţIe de 2 !:'1' Ptit 
garda f1,81tI REN AŞIER{:' cunt- t·nia nuc :;C!tl~ ''mai '"lerll;.it.e '--strofe ~-idif1 tIT ': V mTILĂ., ,P E'f }(ESCtJV RAN CE-ţ ~stfd!)~· (H 'retine!' mai' ia'tâi <,-an· ADMINIS'TRA-.,.....:"rel 

"f. F~ .-,,~~-: 1:~'" I ... l. ,.~,~ .. ,. .... , __ "r· .. ·,· .• ·.c' ~-,._ •• ,-","-,:"~ .: f. ",_ <.~,c '"\' ~'.'~ 

" iL" • iii.. ' _ .. - :, hîr. 

~: ţ·~·M f,c:1',':'~t'r • \~ t;m:dl;t,,~.(~ ;-:t,~"',,~ H!~nv~.~~qd~ ,t«~:;tIP .. ,~O!~OV. ~~~",,~~A~ l' 1.._" .':" • 'f' ... ":,::,,,. ".': .. ,.,." .. -!'~"a-.'.'."'c;,,~-,::'"'~',..:.".::i'~::\.;: 
r.;-;;;~«~!~~,~\·~~~"'~·i:r·":~~..,·· ... ~l."'.~;~~·'l ... ·t~.':::':'-:;:~L~·~l"14.'~;.t',"'f;':'··:~r_~..::·< :.~:,~t~·~~~ ~lf··.:~~f ~ y." .. ~~'X?~;lftir~;.·:~F;;.:./~t·~-:::';.,~-.:.::J~:~t~'~·~ .. '·:· ,~-~.~{>:\'~,.',.~. -'~ '~',", _1-"' .. _ ... · \_~;~ •.. _~.;..,..:-,ţ.r:.,~-:i- 'i,", ; r... ~ ", C".'~ '. ~ ~ . ;~~ '\" .. ~~:'" _# ,_.:,~~~:' ':-~" :; : '~t._.,.'.-".: '..,:. '." '". ~~. 
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