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,orbeste Drea .ult de minarilă 
cari se găsesc la noi si .rea Dlfin 
mi.oritelile ramâlle$ti cari se 

gasese In alar. atestor graniCe" 
Problema pusA aşa eom trebue 

dupd incheierea lralaicll)r· nCIC, de frăţească cOllvietuire şi de 
pace care, regll'mentau o sede bund c.rgan4zale a vietii comune, 
probleme cu privire la normll- rcferindll-se nw! alc.~ la gramta de 

raporturilor intre natiunile sud, dl Eugen Titeallu a preci::al: 
"lmlocurlOaire au inceput sd agite .. Dorinla 110us/rd de llllflă t'onpit'-

minoritătilor, I,uire cu loale popoarc1r. ne {act' .~ă 
11 propagandd bine susţinută, dorim şi Str sprrăm ca şi pc acea-

campanii de presă inteligent pu i std froniieră a dmplrrrilor noa~!f'e 

fa punct, prin rdspdndiri de j veşnice să găsim inlP/egel'ea IIllei 
fals fntoemi~e şi cu statistici I reale eomumriiti dc infrrese". 

, statele mt~resate aU du~ I Şi cecacc 111' poate apr'opiu mai 
aearându/ O ae/mne de ponegrl mull, o sp!11Ie inf dl mill,'slru F'l

rn con/ra tuturor Idritor cu mi- I gen TiteallU: "Terenul economic, 
,. ifăli etnice. 1 teren al r('oliiăţilor activI", llOilte 
I Contra acestei campanii, contra apropia mai mrlU del'(Î( po1emHle 

uror neadevărurilor, noi nu am: il1l1/ile şi dipulrle care SCI'IJl'.ţe ori

ul alicCl.Ia decdt Jid QTătwn, /0- I Ct', afarii. de pacea şi p,'ospcrifatea 
'. e palid, dreptatea cauzei 110as- i popoarelor". 

~i ciuilizatut tratament de, cal'~ I Tn Cadrilatu, in afam populatiei 
buc~:ă, in tara noastrd, toti ml-, băştinaşe, de origină şi l'âm'l romo
r/am. neasci1, au fost c%nizali. din inte
[l~nit Însă vremea să spunem rese superioare de Sfaf, şi români 

. noi adevifrul intreg. A sosit tim-l macedoneni. Opera pc care aceşti 
. când ne putem striga durerea pioni ai e i/lili:w tiei o Înfăptuiesc la 

· fiei, care are o parte din trupul I hotaml de Sud 01 Ţării, munca [lI' 

· dincolo de hotarele noastre. I care o deprl11 În sll1jba marilor şi 
: ~i prOblemail.pus-oaşacumtre-.permamnlelorno(l~lreinteresl..pl.l. 

ÎII să lie pusă, dl ministru Eu- j cUr:' ş~ brmăl'ointa de care sU'li. 
Ti/eunu, in magistratul sdu dis- ,anlmatl fală de {'el/'/altr 11COn1ll1'1 

, dela Silistra. I c"nlocujfoare, ~lInl exemple vii ale 
, .se vorbeşte - a declarat d-sa! dorintei dl' pace şi ,de fră,tească (n-
, prea mult de minorităţile ('ore fc/egere 01(' românrsmulm 1n loafe 

o nouă viaţă pentru 
funcţionarii publici 

Aşa după cum a vorbit dl i in expunerea de motive, al recllnoscut, evidentiazA trei 
Victor Iamaneli, ministrul ju j noului proect de Statut al categorll structurale. 
stiţiei, în expunerea de moti- 'funcţionarilor publici, a iz- In prima şi a treia, llroec. 
ve la noul proect de Statut: vorit reglementarea sftua1iei I tul stabileşte anumita norme, 
ai {uncti_arUor publici, ve- i legale a Slujbaşilor ţării. a\Tând caracter de onUne pu. 
chea situaţie legală a acestor! Construit, prin urmare, in blică, aplicabile tuturor fUDe 
slujbaşi, - după aproape 15 acest spirit, de adaptare a ţionarilor, orice abatere de
ani de apUcare, bazată pe dis condiţiilor slujbei indeplini- la aceste dispozitii fiind a. 
pozitiile Constitutiei din 1923, te in cadrul administratiei! Unse de nulitate; .cea de a 
- nu mal corespundea cerln' publice, la cerintele ,'remn doua parte a proeetului con
telor vremU de astăzi. I actuale - noul statut elimi- ţine dispozitii speciale pea .. 

Ca o consecinţă firească, i nă toate echivocurile care il ba functionarii adminifttra .. 
deci, a acestei situattnni, s"a 'intunecau şi consolidează tivi propriu :ris, pentrll dac
purces odată cu Instaurarea 1,' functionarilor publici un re· tilografi şi pentrll personalul 
noului regim politic, la aIcă- gim de datorii şi de dr~pturi de serviciu • 
.tulrea unul statut, prin care! compatibil cu principiile in- Cititorii cari vor Jua el In
să restabilească pe deoparte i Buşi cari călăuzesc vieata de suşi cunoştinţ4 de spirltul 
normele de numire, de inain I astăzi a statului. noului proect, l)at'cur~Jând 
tare, de salarizare şi de sane I Cercetarea' proectuhtl de capitolele cu toate disp02iţtt
tfonara a acestora, iar pe de : statut al functionarilor pu- le prevăzute în eopl'lnsullor;. 
aUă parte, de a asigura ser- bUci, - aşa cum el a fost al- işi vor da seam a, fără i"do
VicHlor publice o functionare cătuit şi depus la Senat de ială de insemnătntea milre a 
unitară, armonică şi t1tilă. dJ ministru Victor Iamnndl, acestei reforme opp.rată In 

Din aceste preocupări, măr I al cărui spirit de inzestrat viata administrativă a Statu 
turlslte limpede şi categorie 1 reformator este indeajuns de Ilni RomâL 
~aww~(Hj~~~~~ 

~ilnilt5tiJfiilt polrIOfi( din Dobrot!tO 
Iara (omtofufc de prt:5i1 btll!lUDlI 
Ceaăiura 'ndJsQluJl,Jlă a vec.fjel provIncii româneştJ 

cu tara .mamă 
"adevdr prea putin de minoritd- Ari dalorită ,I1[Jirrfll/ui noslru de BRU.'\ELLES. - RI'f)cnind CtF (/- ,.Gazd van Anlverpl'n" şi ,,~·,t(lli()- gen Titf'UllLr ş; adâoţllÎ lI:l !,rintre 
:' gd3.esc fa noi şi se vorbeşte in-II moni/e,ţtărUe rÎ, 

, româneşti care se găsesc fn Î.nt('11'9('re, datorită bunăvointei noa m~n~mle asupra mnnife.~t(ltiibr pn- nal Liegeois" arată neslrclmutute eli/de. 
· a, acestor granite, pe care isto. 18#1'(', datori/ă Întelepciunii popu[o- trwlrce .drn DObr?91~a, tnl:·e.~qa. pr~ :~olid(jl'itole din/re provincia lrans- .lJI mims/ru b'ugrn Tikonll. a 

şr dreptul le-au consacrat şi pe tiei româneşti, minorităţile se bu, să be/gra~ă, publică pe. al g noU! dunăreană şi restul tdr!i, oll(jli::ând cc1mi carieră si riilucite} cr!e hrne 
opinia noastră publică, În in- curo de toate libertătile,· I extrase dm rmpol~t~ntHI dlSi:/Irs pr,o evo/utiaconslu{(1 a Do'n··.1wi. ("(1/"1' l'lllloscul'l, fi rosiil un dis"urs de 

e~l' comun al păcii, le-a accep- ni ministru Eugen Tileanu a avrlt llun/al de, dl, mlnislru EU!1en Tl~ a l"liminal toate curenlele "rtfiicia- înallă semnificaţie, carc 11 !lt'1l1 cel 
" curajul să pună problema aŞa cum lea lUI, sl!bl!l1~rnd ~ume~ollse ?as"~11 le prin actiunl'a yenl'/'O'!:-il CI Hl'- mai mare răsunet. deoo1l'ct'C 1'/ fi-

" In ce priveşte poli/iea noastră de f'. r:ine ar'/' urechi de auzit, să au- adânc semmflCatlVe Şi sCl)t~l11d /Il gl'lui Ferdinond 1, desă/lâr~il!) de :rra::ă cu pl'cci::iun/'a dor:trin,l po-

· ild În/elegerc, ('u loate neamu dă si cilll' "re minte de inteles, si!. . relief nobila atitudine CI ,României, M. ~. Regele Ca;,ol al J:-lea., Wicii româneşti:' 
. e ~rlăloare' pe fJ(lmlÎntlll I'omâ-: Într/cag(1. care conlo~'mă l~gă~~l/'a mdls0l,ubr- . .I~ 1 :lform(J(el1~ PU/JlICCl ,pe prIma! Ziarele din provincie rC/lrn ~; ele 

lW~iKM~~~IQ4~~!(X~~4IHiHîM~~lQiiKlIWEXiifi9"gQQ~",QQQQOQ~IQ/i~aQQQQtiHll6KI 1ă a vech('/ provrncl! romd'lesf, CU! pagrno,. CII un. ~rllll 1)(' trcr V)~?tilH': osuprn afirmatiuflii de ~o/idarltate 
1 , tora mumă, "DoctrllIa polrtlcă romtÎnc(/sl','1 . /l'.T . d S' , bl' .. d 
1 P 1 1- .. .. 1 t.. .. .,. . . natlOnală ela. r/lslra, SIJ mlili en I'U. ~ar Jrl~ revo UleI I .. La Metropole" lIorbeste dfsprr; lui 111 tcgra 1 al dlscllrsllllll tomi /a ... .. . 

aclirlllea ciuili::(lfoare a HomfÎniel.: 8ilistra cIP ministrul PI"1p,rţ'/nlldd. pasagrt/c Importal1te dIn dlsCllrsul 

de 1 a J 848 1 rl'pr?dl!~â~d În ~.l'leme r:~IJ,inielr I insotindu-l de fotografia d!/li 1:::- (Il!li miflisir~1 ~r;t(,(/~lI, 
; \'i . M t'" . , ,. d-lm ml11lslrl1 Tltl'aml [Jl"wlioare ~QQQOCQQ9fJ~.2IW~ ..... ~.,:Q'Qa~ 
c, J\ frcun 28 Iunie a. e, V'l 'I"pa! ar lrn pe care-l porn('I-.LUl nUll- i : , ., 
, o~ un pnmstas pentru 'l:trl'l'ii ne, să ne fie sf~întă şi vie p:ld5, in Ilo 1',:1(' Irel 1111/1 s/mdl!rl1/{" rp ~Ia-

, , lormcese ('ora('(('rlll r01mhesr (11 4rtleolul $1 rfi!'ml~1 I!fnaşltrli 'oI111~ei dela lRi8, orice moment 
La· Dohro!1ei, 

biserica Albă vor fi astrel po-~~~ , 1/ v', I I . , ZraTul Pfl) ico ŞI cuvarrl'll'fO (- II! 
enl!i loti luptătorii 11 a ti OIl;l!i"ti 

NDtien~lf. . 
Lef/eroli, scoţând Îll relief «tiluili-

Ardeal, in frunte AVI'nm Jan- B. Hennedg a 1051: nea /('(;/ă a minoriMlii /l'I!.QOT('. A vor,~it, la Senat, .l~nrin. Iă şi politică al româniJQ!,? 
rari acum aproape' un vear., b I ,.Vingfieme Siecle" i"~i~tă f1slllwa tele, scrntorul şi vechIul lup Cu intelepciune, păriJltele 

>ul acestei luni, au dcsn~nrlt re(b~mA' la I tVt d 1 t A ~ b' t' t v d ' l,.. 0.1 U latinitiitii Dobrogei, ri'lepdnd dl'r;a- a or ar e ean pen rit etmza gar lceanu a Ş IU sa ca 
. ngul revolu i iei dela 18.t3, T}en'-ru I , ~, l' 1 A ~ b' ~ I 1 .. ~)' d I \ N Y" m/ii/e, d-lui minislm Tilt>'/JIIJ, cor(', romanJsmu UI • gal' lCeR~ raspunsu ce mU-J. Impe 9 Ş 

erarea românilor de 511b J'ugu! IIm or ' cel m ' m' e'\ D' n ~ stl'n " ". i I'pidentiază drepll11'i/e isforiC'e oli'.' nu. al m n : II i ~n, -
p~nirii str!iine. ' t l 't 1 d' ti' • 'României in această regirHlI'. Dela inăl1imea '"'e care o c U VI a şi In con!? ln~a 

Genrr \"1 ' ~,.. • 1 vI' ' , 
a,ll e oe astăzi tin astft'J sa j Kennedy, ambasador ni State "J;,t!1anl Gardl'" reprodll(:e o se-· <1re ;n forum-ui culturii na~ naţlona a a poporu UI şi aIn 

că prlOoslIl lor de recunoştinţă' , , , de de ,"'asa,nii semnificatirJ(' dm Q_ . t;cnale, părintele Agâr~)jee~. ideall1!, pe care l-a avut În 
fllor m8I'tl'rl" ,. l' .Ilor Umte a retmut ']11 LOC pe "" R A' M 'f' t 

, al romamSnlll 11I, a cdaş discurs. punând in lummtl in- 'I1U Il formulat nu o simlllă !imam.a are, s a acu acea 
,"):'<\ cari sunt cca mai vie p'ldă I hidroavionul Yank ee Cli PVf'}' dll/fll'Tlla şi iolcranla român.'(f$rC şi : cl1vântare, ci bnpreslonantul stă reformă const!tu~!onaHi". 

ler~ni pentru binde CO}C\'flViU-

1 
care pleacă Vineri dela Sou- afil'mând drcpturil/' Hominid În i Cr€z al ardelenilor de Rzi s~ Rezultatele acestei hineeu-

nationale, Dobrogea. de mâine în not!He prhlclpii vântnte reforme cons~HllţjO· 
'\Ct"sIă po ' , , ~ . thampton spre New-York. Se :.:a • ţV l d N nale? 

, llWntl'C lŞI :lI'C ?sta~l .,rrc:c/lr dl' Urge"> referilldll-se l'e Vl~ a promovare e oua. v' v.' t ., 
Cld ~i, in cadrul atitudinii dârlC crede că el a fost r:hemat de la rlisellnml d/Ili TifrQllTl, prc1(/urtHY . Constttutie şi de relJimul rfl;-, Sa ascultam lnVl ~.ţta ~e 
r~,~Şli de păstrarea intrg.itătii d. Roosevelt spre a-i fit ... :e un drepturile scculare ale României In I parator al Rena!;1t~rii Na1lo- cnre. ne-? fa.c~ - cu Chlbzuln 
: l'tătii noastre, Orteari ar ;"j tm Do/l/'oO('u, ml'l1/ionâ11l1 politica (1("" nale, 1ă ŞI obiectIVItate - venera-
)ur~rile .$1' ad"n.l·SI'tx.II'le d,'n ", f", _ expozeu al situaţiei dill F.u-" .. f ~. â . i . t bilul autor al Apo~to}Hor·J· "'" " " ll(1'O(fsi'î n ţ]!wenmlrri rn/1ln!1 1/1" Din ce a sv cnlt narlpa " ~... . 

tii' mi/lorilăţi, noul ideal de luptă naţiuna- {Continuarea în pag. 2-a) .. ,ropa. 

l 
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lnlormaţioni IA\ltO:r:!.~~,'=t~a~!~ni"'t' n. V 1 ati a . JI 
I . t - 'l Ziua aviatiei şi rolul naţional de a se angaja la dreapta sa\l st 

1 d " h" d 1 . uolla reYl~a, 
Donullli ,Armand, f.~I~nes: !FeS At'x<!n ru lOJuug ll,1l CI, tU _._ AllroalH'! Cu u'!'i arurat' 1'1,1:1 oHiin, p" care :lrIpll.! r,n';"'- 9rcarefl. se face cu aproximal" .an/G 

cu, Preşedll1teJe Comnhulm: un (·U\11. MQtm .. lc alac,.t111i lOlilt k~e tI' sunt gata, ueşti 1-3U avut la Il lunic 1!};H, in Da. Pe oră, cecacl'l denotă eai: dela 
de .Miniştri, a vorbit :\lic.,cu 1'1 IlIJ se cunosc incă,' : cadrul ~erbărilor de .Joi, şi C'I un ascensională cu lotul deosebi:~ 'cal I 

dimineata la Camerei, tlXPU-! Scrc~ :\101, in stare fo,II'le Ar:n 5. Rudenie Incurcata :omagiu al!tl$ indr"trtf~1 aero.lillltke timpul sborului comellz le de~ C(Ij 

nând, pun~tu~ dOd~~d('r.e ~l a fost transportat eu ~alval"'" la' ~_ Sll1lnl'-mÎ ce rudă ::." low~? :româllf!şti, publkăn' l:lPllIto2P'!": ţie şi stabilitate răspand cu dwe 
Guver tlniUI In JI'('u,tml\ca:. ".' ,.,." '. H al treilca sot IJ sofwi a Invlt.1t de către dl ministru al titurline iar aterlsajul se ra~ IN 
generală a răspunsulUl]\ Adu- , spItal unde I ~ ali dat pnu1

• L ,.~u,! (ioua (Il ptimului furII lin', : aerului !f; marir,ei exportul aero- contactul ~u pământ~1 produ ,/udl 
nărei DC'putatIlol' la 1 f osa- I toare. I !Ilalltic al gu V'lI'IIlllui fI an('c.~ 1',,11' i se ,i,a, o, ,vlleză de. 130 km. P! f01 
giul I v Lacheal ~ll'Jll pilot IMront, a Hlnt la Du- ,"I7;lbll .. tat~a inamte este CQ: 

~ 1 Nq plecati In vile"iatura I ~ ('Iu'eşti sborud de ir,carear" pe a. (rofUllzlmea anpel nu d, 
IERUSALIM. Se anuntă că ... bom fa v ra;" un loz GOLDSCHMID"II - Daca domnul IlU n'vo "1 1'(' m '., I 1 A R "" ă unohi mort important In zb,' 

! VIOlm . . . 011, prev lut cu un . '? ,. '" . 
bă a făcut explozie Vineri in car- \ Inchipuil1-vă, oa bine ~r fi, a spus, p~ec! motor K, 14 1. A, R. construit in ZIUlhlatea In sectoru~ m{.mol 
tierul central comercial, 'lmUl'i'1d dacă la 15 aţi primi a tsle-: - ~e ţI-a spus? uzinele dela Braşov, care desvoHă poi 6&le excf,lel1~ă; pIlotul fiin: i li, 
patru arabi şi rănind 11. O altă gnuuă dela v BANCA GOLD- -- Ca să mii duc, 880 C, p, la 3800 de metri. ?at roartt' ÎnapOI l~ hord wd, Imell 

SCHMIDT ca aţi câştigat un - - ă I fect şi vertical. Om punct il! bombă a fost aruncat1l. In int'~!'iorul ,. " AdevaratI suprlz Dt Oet,royat a. controlat noul apn c1e!'{' al evolutiilor :!e]"ohatiţ; de 
~ milionl rat romanE'SC dll1 tO~ltc punctele ,l\' , . eSO unei cafenele de o persoana c;lre I _ .. -".. _ .. - --•• , ._- -- .- -- _ ... ,._, p ~ . - , pertul aeronauhc francez co' 

I opescu vrea ~a dlIfllwrc vedere fOi mlllâncJu-si ohscrvalilllli- . , .- d~ 
trecea Intr'un taxi. PH.\(;.\ - In lOmlJlla t111 stilou '1 .' .,', t ' <'i\ apHratul esle manlabll~! • 1 

i' e ŞI conr!uzllUJI!r In l' un raport ~ • r"U: 
- ----- -,_. - ."----.- Klal)Y 81)\'031'(' de Lboc!tov;,'I' in ._ 1" J)entru nevasl ă Olea,· cuta mtn'aga ~amă de ncrubi· d' 

A ti rll L t rl 1 d . , '." C amăuuntll. , , , el 
La c Ş gu e o e e e C h' d . It t' it' plI'ca~ POI)eSCu lIşlIrll1\ă ŞI după o ., 

Stat nu se m ai detrat_18 nici .e la, e mal mu Imp a lICe'ŢlU ex '. ~' i Acest act contine ,'ewltallli con.. , ~p.' 
1 1 -. () surprJza? ! , '..~ .' .. '" tă ŞI normalA. a ~ 

lUI impozit. Cumpăraţi un să se producă o alUlIef'arc a 'l':, 11- 1 t.' 1 ă" " "_ statărllOl f,lcuh' (Im pUI.( t dl \1 - După ce propune oarecare ) 
n... . IJ h Z'\ I ~ nI al ev I \a II (1 .... lIl d \ ' '\. ~.. 'l't en/II( loz norocos GOLDSCHMI ~. lui aşa nunlll ~asen urg. .1" C [l- " ă .;-' , d 1> , ('re t{'('lmlC al 1111 Ila\11 m, . ;'rr a (icări de ordin cu totul ser 

pll? - I clspun e ope",,·. li . l' ,. ,,' 1" d)1o' 
cestea insă alunecarea a "lai '>ro- ~ 1,' d -. t -. IA_' nparatu III ŞI !n slar~lt ,'011:' !!;'1I1111 d-sa îşi încheie l'al,orl'll i~ , IERUS,\L1,U, Se wlImtii eă WI Gl>O t . zamulll pen }'uea (111 n~a ~: ·el, ." . !Il 

t
' ă 1 'f 1 A por!I',' foarte mal'i, tncât COlYlllrl:l d ·'t t b'l ~(,IH'I'ale, Pilotul fn\llC'ez;1 slll(llal lămurit spunând: ,Jnalt~le N. ' ~ 

1 " OII un auomo 1", '1 ·'·t· '1_ ,.' I'I;t'l· ,," Il,l eal e..ng ez care prac le a e.', - ,lIl z)Or caraelells 1C'1 t. .JI ca.1 ,1 I (' manteale aVion ulm I.. A, R \ .' · , r d ti" Klapy, situată in apropicn' di.' a- - 1 I de 
VIV, a ost con amna a Sflse .Un! i . Intre prieteni ayionului, functionar!''' ;,lr"p1l tii 11\0 din el un aparat de rnzhoÎ i .• 

, d 'b 1 I d· 1 ce~t deal, ('sIc amenll1tată de 1)('8- IO-Pl"OplIlsor ('chipIHllf'ntul, al ma- sa.llt". (. r( tnchlsoare e trl una u L'1 r,ru-
, .. d ă't' t d '1 taslrofă, Alnneeal'ca lere!U1l,li a .. - EI. rrml iti merge'! m(,lltlll, pilotajul, vizibililflh'f). ~i eYO 

sahm, fun 9 SI vlnoua c ,1 aJ!l- , • ~ , . "_ Pol spline": sImt c.1nrl SI/S. ('dll,': hltin aC!'obatira, Esle de prisos să 

'1 1'" t P 1 : fost mănta de ultimele I'I(>! <'ăzute tat la pdtrunderea lega It n II I!,ţ- I jos, ' .1 .... f 
· "" i tn aceasta regiune. Pc ueal'll H,l- fn urma 7.borurdor tl~' stllu'l e ec 

pra importanţei acesl'ti 
technic pe care expetiul ar,. 

tina a numeroşi Imlgran 1. I '? '! ? tuate, dl Detroyat a ajuns la conclu 
--~- .. ,--~ •• - • --- "C~ ... ~ •• - - senburg, in vecinătalea .~astdului . - Stlnl (ift-IIO!1! ; zia că avionul I. A, R. SI) pn'7.intă tic al ~lIvemllllli fl'JIH"'1. ~I 

dill cei mai celebri piloli ai, 
lloastl'e a tinut să-I ,lea ';\1 ";'1 

perfectă obiectivitate aviooJ:; le 
mânesc I. A, R. 80, COme!)llt \. 
struit în intrcgime la noi Îl! 

A(~est avion va ii I'('al,iz;lt în ~ 

BANCA GOLDSCBMIDT a 's'au produs crAplHuri ntlll'i ('uri ~ caracteristicile unui avion rle vână. 
plătit anul acesta norocoşUor I sunt plne de apă. In ace~tt' locuri Ardealul si regimul tnare Inod"rn, Vite7.a realizat!! de 
săi cumpărătorl de l~z~rl 3 • copacii au fost răsturnaţi şi ~co~i ayion de 510 km, pc oră la inl\l\i-
mllioana câştig pnnclpal. !d' d'" D '. d .. ·' Renasterii Nationale mea de ut:lizare tinând seamă de 
Oumpăra" .. 1 dv. un loz noro II In ră ăCIO.. rumul care IIC_ sus '1 

J.I. "'"' • i I l' (l' d' 1 ) puterea motorului 1. A, R. K. 11, do 
80. Ia Banca GOLDSCHMIDT ,·]a deal este rupt ŞI n llU'! e OC,lrJ l' - l'mal'C In pag. -a, I , •• Pl'lo'~, J'lll 
_. , , 5.' St!\1 ,. d 1 . I v"deşte rllwtea aVIOnulUI, 'u Cll un moto.' mni putl'l'nk 
· lERUS,1LIM. SI! ammlă c(J dislru I m~şcat cu 1 metrI: PI~ e t' t'c· . "Să meargă oricine la sate şi i şi maniahilitatea arată cli f\\'ioll II I îi 'la asigura o vitel1l. de '1; 
gCftorul britanic "Icarus" a ad!lS la trIcA sunt rn contmuă ml';C!lI'e. In să vadă liniştea şi mulţumi.: poate sta alături CII toate ayioan(>lc Iora viteză care va faee ca:; I Cl 

Hailla corabia Marsis pe bord"l 1'1\- comuna Klapy s'au dat d~~pt)7.ri!Il'l~ • rea t~turor că I:au lăsat dom i Cel~ ~lai noui de vânătoa~'e ~Jtili~ate ii. A, R. 80 să ~ fie la in~ltimr~ i şe. 
, f' 7",n ' ţ' 1 d ca populatia să fie pregăttd Je a'~1 I nU In pace sa-şi vadă dp, ~ ~lslllZI in nHII'lle a('ronantl8' străinI', nelor dE' clasa mare dm hlm, e cu 

reia .e a ,au "" emrgran 1 r an e.s- J rlti ă i J;I!; I 
' . , _ salva avutul. : munca lo! po ~ v ,i -an.'l Din punct de vedE'rE' al folosirii tHle să mai adi'iogăm eli in ne 

hm. Acesta esle al şaselea I npor o I lat să traiasca viaţa lor ln avionului in război dl Detrovllt timp cu experienţele in 1.00 ca. 
du.s ,la Hailfa c~ tra~Sl'Ol'tllri {'lan- i! Croitoria pentru dom n I bună ~inteleDere". -1 const:l~ă că 1. t~. R:-1I1 80, pn'zinHi ! c(>lel!r,lllui as m~nd~a] Oe~l'c~r~ ! 
destine de evrei, cari lncearctl !ld: MOSKOVIT~ Arad, Iata cum vede şi ~um apTO o sl;lhllitate logltudmală foarte ,hu- : COI~lsllI~e: de pilotI 1"0m~ml~. t, 
piJtrlmdi1 tn Palestina NumllÎ la \ t d . atA ciază Ardeahll roadele regf.o nă, ce ace pel"mite o ochire Şl o mal calificati, a cxecutat st,. care 
H 'f' i t af tn u;ti~rle sifr;flI- are pre _Of e eeDeUl" mulul actuali··· tragere perfect corectII, In re pri. : 'dE'inrcrearl' cu avionul l. A.: leE 

al a, au n T' , > }' C 1 "1 I ' 
• d" , <1350 D I I .. .. DU "Crede cineva (a Intrebat ,,('şle pilotajul avionulUI, ahlt f III ,onc IIZIl e a cal'e a aJ\HlS r nesc 

mdm tn asemenea con r,t~"·u" c:m S II ~u, ... r - oratorul) că opera aceastn punct de v('dcn' al decolării, al :lte pilot Detl'oyat ~Ullt aCt'l\'llji p~ 
persoane, In faMra mIlitarII. dela lui olDnd~1 care, in aceeaşi vreme, o. U- rizlil'ii şi eyolutiilor acrobatirc'. 3-, ale comÎsiunei româlwşti (le azil 
~arafand !e mai arUl fillmullşi (,[ţi niştU in mare măsura spIrl- vionul al'e ealiHitj ('Il totul 'luperi- : ricnlă, dela Pipera. - reeal' t şi 
evrei, . cari au pcltruns In Pal.d;na ,Se anun~~ că ~olijn, preş~di!l \ tul public, că opera aceasta o:->~e, Decelajul ~e. executii ~O\ m:l!. de~te indi o~ată, inaltll cla,i ' 
h. conditiuni QlemdniUoorf!. itele COllSlhulul a fost PI'lIDlt I1lU a lost apreciată şi Înţelea- av,onlll neavând niCI o tendm\i1 de Jottlor noştn, 

eri dimint'aţă de Suveran. SP. să de marile masse ale popo 
-_ •• ~ lafirmă că demisia Intr,~gului I rulul şi da toţi IntelectuaUi 

,. !4IlIIlnISrr.nn cabinet olandez ar fi iminen- săi?" '.tArlrea p'le1~.'fl dla're DOma ' 
$1 fl!ip' $1 In.cn~II!(4Jrtft 1~t!tl11 ye~ 

c:(.naml(~ (I'sf~nft lotre (fie l.:~ 
A V 1 Z tă. Ba da. Această ope~ă ~ lost 

Şi Inţeleasă, şi apreclata. 

Cinema ,~FOIilUM" 
(fost SUlla) 

Tel. WI0. - :lala oe .. mal r"~oro8d,1 

Şi cu nimic n'ar putea fi 
Incheiata mal nimerit aceste l' douA larl" 1; 

Rllgăm p. 0& abonatfl 1l0f$ 
tri, cit ,'d-nl1 comercianţi 
earl lac reclame In ziarul 
nostru, ca dela 101 leI tn sos, 
să nu primeaacă nict-o chi
tanţă pentru achitare, dacă 
n'are pe verso aplicat UD II 
timbre Uscal d. 3 lei şi UD 
timbn. lie aTlalle Il. 2 leL 

rAnduri decât cu o frazĂ a a- : Vizita oficială pe car~ E~-I Hf'SCU, Preşedintele COf: 

SUCCES cestut pionier ardelean: . 1 celenta Sa Abdel Fatt <th Y {'- i lui de Mini~t1'i şi cu El.

9 DouA nume cari ga- "Poporul ne-a dat dovad~ hia Pacha, ministrul Afaceri I ţa Sa Gl'igore Gafenc\l, 1 ] 
raoteazA .uecesul că el conştient da aceast! lor Străine al Egiptului a fG-j strul Afacerilor Străine, 

ADM.INISTRATIA 

• 
IndiTidul Szele Gn. din strada 

Lahovari 13, a fost Inaintat Ch-'!.;tu-

rii de Poliţie pentmcă in 110aptea 

Joan Crawford 
SDenCer Tracr 
mnnECHlnUL 

o fata ca laale celelalte 
de 28 spre 29 1, c, a at3,~llt !.e Se- D'Jmlnec. mat!D~a la 11'311 ,1 la S 
~ 

I Croitoria pentru do.ni 
1I0SKOVITZ 

A.racl. A .. rtu..,.t t."Iat , 

(JngarJa .se slrd
duleşte sd-", 

e%por1e grduJ 

As.pril 0'5.1 ... BUDAPESTA, - Se comunică 
din parte oficioasă unga:'ă, că ~tră

•..• lueririlor D'flI. ,i a preocupă- duinţele Ungariei pentru plasal'ea 

rilor Dn, se: publică adesea In I:e-
excedentului recoltei de grâu din a
nul accsl a găsesc o bună primil'e 

le 1:KJ,OOO ziare şi reviste din lumea mai ales in Germania si Italia, S'a 
IiDtreagl articole şi notiţe cue vă izbutit, după cum se <;puue,:;ă se 
sU11t ablolut necesare. Dacă doriţi asigure exportul a 7.5 milioane quin 
II aveţi aeMte articole şi notiţe tale grâu, Prin preţurile ~aranl)tc 

in acordurile comerciale ca şi prin 
fondurile prevăzute penll'U sprijmi 
rea prcţului grâullli, producătorii 
de grâu vor obtine, Ca ~i In a;lul 
trecut, un preţ de 20 penf.fi. Iuter
"ine o nouă reglementat"e ;\ prt·tu
rilor numai prfn fapttll di, in loc 

preţioue, ea ,i personaUtlţile ~i in 

IlitutiHe din atrlinătate şi din ca

pitala ţlrii noastre, adresaţi-va şî 

Dn. agenţiei 

"SERVICIUL GAZE'l'ELOR" 

,nouă menira a României, ca I cut-o in România, a dat llU 1 cum şi cu membrii GlI\"IIII] 
'el umple cu enargia şi cu nou prilej de a se .:'onstflta lui Român, s'a mami 
simtire tot Idealul romAnesc prietenia cOl'dială cal'e t\np~- din ambele pnrti ferm~ 
al patriei Intregi dela o ~rR" te cele dOUă ţări. rIre de a intări această , 
nlţă la alta. El ne-a arntat In cursul convorbirilor pe '. , . A ' 

că in clipele hotăritoare este care Excelenta Sa 'Abdel Fat- 1 teme, mten~lflcand H~lr 
gata să adUCă Jertfa supre .. ,tah Yehia Pacha le-Il ~l.V1l!' (,U 1 tele legăturI economll'2 
mă intr'o Imbrăţişare fră .. ; Excelenta Sa Aramand Ci'ili- există între cele două IiI ~ 
lească de moarte şi de viaţă nter 
a tuturor provinciilor peJltTu10Q 
consolidarea RomAniei Mari" Insula Mistretilor 

Polonia Bernardin de Saint-Pierrc, prf'-JApoi fosa, un carnivor necu: 
cursorul romantismului in Franta,' in alte părţi, Aci se găse~c, 

nu ren unlă tn celebra sa lucrare "Paul !:Ii Vir- ~ roase specii de f1utul"i lungi /, 
la Dan:ing glnia:' a atras pentru prima. oară 2? cenli~et~i ca şi numeron; eE 

atentie asupra Madagascaruhll, Iru cit de lalecl. 
Gazeta Polska~~ scrie Intr'un moasa insulă din Oc('anul rndhll1'l Dar Madagascarul pos~d~ II 

,. IA ă' 111. d' , tii 
articol de fond: Polonia are I ,ceast IIl

r
su 'da patr~t~ca • IIl

t
l<'50"0" 1 celelalte ţllri şi ţântarul pa

i
l< 

• I same, a O!;t escopel'l a In . Ilut care trAieşte minunat 1, 

tot atâta nevoie de DaUZ1g ca de către portughe7.l1l Fernando Soa 'riie acestei insule, FriGllrlle· 
şi de Gdynia. Traficul eelor 1 rcs, Descoperirea ci e atribuita şi: ce fac aceste regiuni les51:: 
două porturi creşte simultan, lui Antoo GonC'alves, Inainte de a- I Mnl\i europeni au sucomb31! 
şi va atinge anul acesta un :(~e~stă ep~di,. Ma,<lagas('a:ul c~':l ::u.: I' Călătorii cari viziteazll. mi, 
record da 12 milioane tone Ia ,ml~ă ~e mdlg:-111 ",Nossl Nd,,~mbo, regiuni .. imunizează eMli> 
Gd ni I . . ! adică IIlsula mlstre\llor, AI'~blJ, carI! cu ajuoorul ehininei, i)upă If 

y a Ş g mIlioane t·Jne la o cunoaşte au o bolezară rar" MII, , ' ], 
D~-"':g I ,,,' " . obţlllute de Comlsltmea Fa ".' 

<1UIJ. • Inlla! Il '] t." L' "tiin ' : . ~ , 1lI (e pc l,mga Iga c~ ni' 
Madagascarul e o Insulă de IOată f" t 'ă ' , 400 11' 'III' ".'r1. Jucati ca incredere la 

Loteria de Stati 
., ,su lelen S ICI ~ 

splendoarea. CălătOrii sunt tncanta- h" ă . t t t timpul. 
'd r '1' T ,', c Imn pe ZI n o .! ti e rllmllsetl e el. etul caCI • cu " t t' l·II.'j'· , , . '. ~ miei pen ni a e Imlll ,', 

COLECT" 'RA OI:::ICIALA mt: .m\Int l aeOpel'l~l de zăpada, pla tratament e suficient UJl ţr. 
'-1" toun inalte cu climat sănătQs, la-... 300 '1'" ti' "hir ",ram ' 1111 1"l'ame ce· 

curi, râllri impetuoa<;(' dar nenavi-

Directori: Aurel 14, Alieu fi Em. ca să fie preţuri fixe UIll"are pen
lamoili, Bucure~ti 1., str. Constan- tru tot anul, se introdllc anul ace
tin 24, tel. 3,l~,lS. care vi dă cu sta pretur! eşal~nate" G:'lv'!rIlHl un- Sediul central CLUJ: Regi-

. , . I gal' a deCIS să mterzIC,I, pen,nl a- h'l ' ăd . . ' ,zi timp de 5-7 zile. f(a I C Şl P un Ylrglllc, Faun:! dtfe . 'r: 
plăcere onca llmurlre SUPhmenta-! nul lH39--40. târgui pc t'~l'nll'n la I na Maria No. 46. ARAD: 
ri ,i vă face - la eere~ - ~i pro grâu şi porumb, Insii I,II-gllI pe h'I'- I 1. Olariu, Str. Brătianu 3. 
be gratuitet men la secară rămâne in yigoarc, 1 .... _____________ 

0 

ră de cea a celorlalte contigente. Turişti! se pot, decr, ,II 

Ca animal caracteristic al \f adagas- \ de farmecul acestei r(>gilll~1 II 
,arului poate fi citat lemuril'pul. fără a se temc de malarn',· 
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Uni~etrsi~ară "Ilegele 
1 linlllril.- din viata sluden-! cei dornici de muncd: dar ar li in- ha re la lofi fruntaşii vietii II'lQslrl' 1 din studl'ntii adăpostiti şi tngrijiti: deplllleşlt cu aletl suc-::es poale cea 
, dela Inceputul anului 1938, semnat şi UII regres pentru IStOI'[Q publice. Ia marele public ~i ostfel.' la Prefecluro Poliţiei (apilr/ld I mai importantă proMt'mil, /'ioble
"cat o problemtl fl finereluln!. 1 i~telcct~lalitdtii româneşti a ocestor; soli~itatj prin ~peluri, ,boY'~tii ş; să- i ,Pro~orti"e. prin ;'ez~/la!e.'e t',.rp~ j ma existente~ pentru lnu1(1mdntul 
:t. cadrul tuturor prcocupitrI4

" tImpuri. ; raCIl au deschui pungde fI nu con~' rLellteL, ~ cereau mdrl!e SI atullci nostru lIuperwr, 
, dQvedea de acută actualitate.: Aşezările tdril trebile sd meargd trbuit pentru tnfăptuirea opereI. s'a cdufat un <oeal înec/pător pe Cei 750 de studenti, purtători de 

Inchiderea vechilor aşezd- I categoric Înainte! Era o lapsi! ce se I D/ General Gabriel Marinescu a care strdlucitoarl'a firmd "A,~Îlci(lti(l lumind. vor duce cu ei cdnd ('01' 

Itudentefli, d?vedite (d add- i ("(','('a ÎmpliniM, trebuia sd :te des-! fost Însdrcinat cu oducercll la inde- l:niversitarii Rl'gele Carol lI-leu" incheia socolr/ile cu şc(,a/a, dcolo 
~ focare periculoase pcntru. lege problema dm rezolvarea crlreia 'plinire a dorintei Regaie şi a lost sd rdmdnd in str, Matei Voe'JUd NI'. unde aşezările soartei ti V(I lndre
: '~oil.l t~tr~adcvăr s? se lu-; C~i b~~i şi cei aleşi sd poaid mer-

I

' desl'mnal p'reşedinfe ?' C~m!teiului 75. cceace ti trebuia. fIn lo,',;i .ţTJ(I- ptn, dragoste pe~i~u un l~ep1'~~uit 
, In $colr malle, s au lăsat. De nu, r departe. p('lIlru "ASistenta Ulllversllard Re- tios. construit anume pentru un că- gest 1'egesc, (!mmt,rea Uliel flCtlIl.

). lid (ll/r'UII .număr apre-! In fata nevoiei, trebuie ÎntiIlsd l'U i grle Carol Il" aprecind ci! nici tI- min şi In care să pOU/(} găsi adâ- leş ti griji ce li s'a purtat fn de
rlemente serIOase pe ca-; toaM .sinceritatea şi cu tol (lmin/u/; nul din vechile localuri de . ,cam În post un număr mai mare de siu- cursul anilor ţI'-l'i de căufar!' a al'-

: i lipsa de mijl;)(l.ce maleria· : mdna de (ljnlar. Tinerelul tubuie: studl'lltesc" nu tndeplineşle cond;. denti. tivill1tii lor viitoare. 
· ,mel~au sti caute adi'lplIst. a- I Indrumat spre carle şi spre dlsci- ! tirmill' ca opr1'U Inceputd sub Inalt lală cum la 1 lanllarie 1919 se $i VOT mai dllce cu ei crf'diIlta cif 
]: de It semifnflu tn lutlete ~ plină, in conditiuni care să-; des- I patranai şi tmptlrtdşittl cu entu- gl1seau instalaţi tn cdmimll ''lGU 75fJ tn tara In care Incep viat!t cetăte
: desordinea., ' l/lolte toale aptitudinile fizice şi ma- r;asm de aidtca conştiillte r.lmd- de studenţi, aleşi pe faCilităţi, fI'en( neas~il, atunci cdn~. nevoia se ,a~t 
'. de ill iliafwd pentru rerne-! mie. nrşli, ,ţa poatd da road,., a hoti'frU I sfÎccţionati dintrt elementele cele slmţlld, Regl"fe Tdrrr cobonri'f, cO rn 

rIului, l1.gravase situ'liia p4-
1
' B,mt'lvoinla Rrqa/d atentr'l la evo- Ca pentru amd 1988, l'âminu/ sd I mai bune. Banii erau strdn$i prin cronici. printre cei necifjiti, ti ajuti! 

r dejde. Zilnic Prefectul'a Po ,Iuţia lutur<1r ramllrilor de aclivi-: functioneu chiar In Palatul rrelec bllndvointa şi murea tntelegerl' a cu !Jorha şi CII lal~/a şi cII sfetnicir 
c, api/alei era asaltată de ce: 1 tate din ţard, interesatlf de rezol- turei Poliţiei fi anume In :/Wmul 1 Ce/OI' multi, mereu bine intentk.ngţi Sili sunt cei. ce fntr~gesc cu mrmca 

ajl/lor pentru lnfor$ ac:asa I/I(//'NI problemei. tI acordat Inalta etaj. i şi de multe ori din pWlga initialo- I atenti1 de frerorr .z~. 101 el' ,'1ltndllf 
rnllfor care, f(lril hram'! ŞI I sa o1Jll1duire şi sub aasl semn ope- Acolo s'au amenelat dormitoare: rulul. !fesizat, Ministerul Educatiei 1· Rt:gal socotrşte uhl. 

I dpost, remmlau la 1>ludii şi l'a de OMnare a vietii sf<ldenteştl a luminoasr., săli de lecluril, dl/şuri: Nationo.le. aiuM Qrel1!!td ;nititr!inif I In ta~rul serhăril~r RI'sfl111ratipi, 
14. plece in rndc/}ărl'licle lor I ('(lpălnf . sprijin şi imbold. şi unde tncepdnd dela 1 Duembne ; purticu/ari1 şi subpenl'oneazn IlI!lar I sl~ldpntll au adll!! prlno, de rel'lln()-

, il. si! uiie (lcolo dl}/'UI de. I Cu acestI' gtmdllri, M. S. Regele 19,18" 3U1 studenti merituoşi, aleşi, lncepdnd dela 1 Aprilie 19.39 cdmi- ştrntcl M .. S. ,Rl'gele C~"OI 11-ll'a. Au 
~ . d~ IllmiItii. Plecau şi Cel i Carol 11 fl Ilmt hoUirtrea infiintdrii de dascdlii lor, au primit pe lân(Jlf nul. a ci1rui utilitate nu mai pC'ate i pre~md1'lt ŞI ~Illt.uml~ ~~ ~dnfece. 

r' rare erau in pragul lIlCIl~ 1 P/11/JÎ eilmÎJt s/lidente.,c in care sfll- addpost. şi atât de pretuÎtul şi siu- ,fi dl'smintitd. I reall~Qte num.m drn rmtlOtllJQ lor, 
· i tII diplome a unor ~tI'ăhl('ite I dl'llfii m I'l'ifl roşi sil găseas~d add- dentescul .. bOII de masd", I Opera pd~eşte tn al Irei/ea an de, aranjate de el, c~ndme de el, .re ul 

diplomt> o unor ,t,'lilllrife I posi . şi hrrmd, fn conditiJl~i dl'mne 1 E~oelJenl? dovadă ~ rrllşilci 1';1:-1 existentlf. Toale ~ptr?~/ele regate: ce ,'e-~ dat poslbdlt~tea ~!iCl ,.I",-:ete, 
. de tinuta sa rnfelf'dua/ă ŞI mora/d . . pUler.te II a concretlzal In marele· de ea s'au Infdptwl. Cel Ce IIU l'ea- ,dor ~d nd cit studrntli "rl'lfllh tn 
ia era chinuitoare /)('lIlru Iniţiafi/la a gilsit unanimd nprQ. ! con/tgent de reuşiti la . e:famene [!izat-o le pot mtfndri, Intrucll! tn- I r~mm .~u tnteles adelJdrala cn/e ti 

. tr/ "/'ct/l lor. 

i le tale, dIntre ale tale" 
c. ,rllelul euurSlel PI.relul '.e,o. Pllhel 
ele \iocvod i\Hhai de .n'au uitat că devenind ·mare, 

eeee~.~eeeee 

.c • .Il. R. E.S.·· · Iulia, răspunzand do-jPrintUl Moştenitor va trehui, 
Augustului Siiu Tată, să ştie să-şi iubească popo-

·1 ca după terminarea Irul ce I-a fost sortit, dar J; J D fi J e 
. şrolar Să facă o excur : mai ales să-! fie El Insuşi 

" cuno,a.ştere legată de: oglindă a virtuţilor Sale ŞI 

JlerJeDe Romdne Exploatate eu Statul 

) neamulUi. . nădejdea zilelor grele. 
'că se putea un mai I Şi acum, când o copilărie 

început de vacantă aleasă I-a păzit deaproape a-
tânărul Vlăstar Re- I nii, ca mintea LUi să fie bo

care s'a dovedit atât de Igată şi inima bună, iată că şi 
legat de acest pământ I tinereţea caz'e incepe Ii cere 

, ese, şi Care s'a născut să imp1inească datoriile ce 
~~nă ~a ~infrătire pe rare ş' către ea. Şi tn loc sâ 

. ZIl LUI langă care a 1 ~ _ 
, t şi a cunoscut voioşia se oUlhneasca sau să se dea 

, farmecului libertăţii de care 
arle de ceeace nu se po se bucură toţi copiii tării du
e. unei educatii -pri.n- pă un an de tnvă tătură, Ma-

I, FIUl ~r. ,S, Regehu C~- rele Voevod Mihai pur ~ede 
, a prImIt fncă de mIC 1, v C I creştere care stă bine neobOSIt la altă munca, la un 

lor Incoronate, şi cei 1 a,lt efort. 
l-au supraveghiat anii! (Continuare In n-rul Tiitor). 

II:~E~~~lÂ~!~~~~~J[~ll~~. 

~ENZATION AL! = 
;lmpozl1fle DU lor mG111 pIA.I'e = 

de '850Ilil'orl, ~ 
i vor Incasa cAştigurUe fără nicio reţinere lJ!i 

S'OI Introdus 
i II plan la toate clasele numeroase câştiguri 
',ntermediare de câte Lei 400.000. 200.000, 
. 00.000.40.000, 20.000. 6.000, 3.200 

Si 1.000 etc. 

~ 
~ 
tIE .... 
..: 
~ ..: 

valanşa milioanelor ~ 
, e menţine începând chiar dela Clasa I·a. ..: 

a-i 
~ .... 
~ 
iii. 
~ 
~ ... 
a-i 
~ 
iii. 
~ 
~ 
ltIi 

o loftrlc DIOii 

Trauerea Clasei 1-1 II 

j 5 Iulie 1939 
ulllpăraţi din timp lozurile ~ 

Loteria de Stat = 

Orariu de Vară 1939 

Unia 2113 T ARIF 
Irad - Tlmlşoarl-T. Severin -CrlloVI-·'. lagurell-Bucureştl 
L. m. 1. I II, oi ••• 
6'SO , pl. Arad 808, A 19'00 
6'50 808. ,,'m-Isoara pl. 18'40 
7'05 pl. sos. tB'2~ 
8'05 SOIl_ ,. Severin pl. 17'25 
8'20 pl. C. 808. 17'10 
8'55 80S, '11011 pl. 16'35 
9'05 pJ. ,. Măgurele 808. 16'25 
940 80S. pl. 15'50 
9'50 ... pL Bucuresti 80S, .. b 15'40 

;...,1_0...,;'3_0_8_0...,;8_, .:-_______ ~ pl. Io! 15'00 

A RA D -
811et 811~ Miri. II.". '1'1,. 1'" 
III li' III 

B.rlla 5600 10080 58 
Ir.Klle. 8690 15642 87 
Blcu,e,tI 1750 3150 17 
Buc.,estl 1750 3150 ' 17 
BUdapest. 1450 2610 14 
Cernlu,l 1500 2700 15 
(etlt •• , Albi !880 5184 29 
ClIJ 8jO 1~80 8 
rOnstal'l 2460 4428 25 
(ra.o"l 900 1620 I 
Gliiti 2410 4338 24 
Is.all 2580 4644 26 
Londra 11350 :!0430 115 'e,l. 11750 19350 98 
"Iga 4300 7740 43 
T. MI ...... 1150 2070 11 
Tlml,oar. 250 450 2 
T. Severla 720 1296 '1 
Venetia 5420 9756 54 

Linia 2119 Va'$o"l. 4285 7715 43 
Cir. I ., I - ( I I J - Iri d Vllnl 2450 4410 24 

L~.'. i Cernăuti • 1'1 ••• 1, 

8'25 pl. 808. 

I 
18'05 

Pentru mlrfurll e expediate din Arad 8e 

9'50 80S. Clui pl. 16'40 
ta·OO pl. 808. ttJ-30 
11'05 '" sos. Arad pl. I 15·25 

acordă o reduee re de :10-,. asupra iarifuloJ 
Ori ce alte lnfo rmaţiuoi precum şi rezer· 

valea loeur ilor la avion lIusaţi la 
tele fODUl: 24·15 

REDUCERI 
Reducerile ce se pot acorda de 200!.: La bil('lul de Intors. când Iminiitraţiile publice dcpint.ând d~ 

Societatea "L. A. R. E. S:' sunt ur- pasagerul cumpără un bilet de dus- acesta, şi membrihr familiilor ee-
mătoarele: Întors. lor de mai SU!, adie! soţia şi copii 

10010: persoanelor cari Înll'cbuin- ;)0010: a) Membrilor Corpurilor minori, 
tează bilete circulare, (C. T,) Consulare şi Diplomatice, cari călă- b) Piloţilor, radiotelegrafişliIor. 

15'/.: a) persoanelor cari întrebu· IOJ'csc către salt vin din ţările unde mecnnicilor şi observatorilor con-
in\('ază Abonamente de Călătorie C. sunt acreditaţi. tand tn personalul nnvig';\nt ;lCti" 

D. B. Asupra acestor tlbonamcnte h) Tuturor ofiţerilor şi subofile, al Aeronauticei, 
se pot lua informatiuni la Agenţia rilol' în activitate, c) lnyalitilor din răsboi şi posf>
Centrală "L. A. R. E. S.". Bucureşti c) Ofi lerilo!' şi suboti~el'iir)r con- 1:;01'1101' uneia din decoratiile uJ'mă~ 
şi la toale Agentiile şi Birourile de tAlld tn personalul navigant din I toale: .,Mihai Vite.azul", .. Virtutea 
voiaj ale Companiei "L. A. R. E. S," l't'u'rV:l Aeronauticei (pe baza cărti Aei'onautică" de răsboi, "Virlulra 
din ţara. 1101' speciale d(' le~itima~ie). I \1ilitm"ă clasa r', "Virtutea Mariti-

b) Membrilor Acrocl~burilol' şi A- d) Funclionarilor publici. dela toa- i mă" de răsboi (în baza cărPlor de 
socÎa!!lIllilol' Aeronaullce Ramâne'j te Departamentele şi Administra- le~ililUalie specia!c sali alt camele-
legal l'onstiute şi oficial recunoscu- ,Iille de Slal. loi' ,le călătorie pc C. F. R) 
le de F. A. R. R. (carle de k.gi-! 5(,°/8 : a) Funclionarilor din Mini!!- d) C.piilor Intre 3-7 ani. 
timatie). terul Aerului şi Marinei şi toate Act- !IHo/.: Copiilor p,'ină \n 3 sni. 

Informatlual 1_ bilele la L. 1. R. E. S. Aeroporta. Arad. Telefoft 24-85. Birouri n,46. 25·11. 
~~~ ~ 
[-~~~~~x~~~~~~~a~~x~~~~~'.~-~'~~~~-~-~~~~~~--~n.~E~'~~~~· 

.~. 
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STRAJERUL 
ClIEDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI, REGE 

(UVaUfOfCiI ~. S. DCt!tloi (ilfrc: Sfrtljtri (uYâniarea H. S. Rege 
ros1Jlă in .:Iuo de S IunIe 1939 serLarea "Zilei Sportur 

StrăjeriI t Fără o muncă stăruitoare 1 Dacă "Straja" s'a indreptat - 8 Iunie 1939 -
Aeest cuvfll1t se indreaptă ! individuRI~l şi fără o credin- către copii, lozincelc ,~i, şcoa 

iu primul rând către voi şi' ta de, neînfI:fmt in capacitB;- Ila ei de viată şi morala ei, I Ca în toti anU, sunt bucu·1 n'!mai decât ~a câştiga 
către comandanţii voştriij I t~a. ŞI destmele neamulUI,: formează un cod de pll~ta.re ro~ de a putea saluta ~n acea. mJu,.ci ca s~ fi ~D 
vouă tuturor din Straja Tă- : mCI uu progres nu se poate' cetătenească, care trebllle ur sta zi pe reprezentanţii spor- sporti! trebUie sa 
rii" trebue să vă '~duc în a-! clădi pe o temelie solidă. ! mat de toti, chiar când lH'\'oi tulul Ţării şi, In aeela, timp, morala de echitate ~ 
ceastă sărbătorească zi a ti-! Viată nouă, viată de avânt Ile vieţii l'au silit să desbrace că pot, cu aced prilej, să le. bire. 
neretului multumirile Mele' viată~ d~ .in~redere în viiturul i uniforma tineretului. I aduc mulţumirile_Mele pen· i Am speranţa că 
cele mai calde pentru toată: H~:)ln~mel, lat~ ce treb,-:e do- I Străjer nu este numai a("e~ I tru munca depusa In decur •. trece sportul nostru 
munca depusă şi pentru fe-! bandIt ~ela tmerele vlast. f\re Ila care poartă pe umăr insi- Isul anului ce a trecut. ~ !cepe mai mult acest Un 
luI în care toti, cu un avant: ale T răru. ,~ , , gna noastră, ci este a.cela ca-I Sportul la noi incepe sa şi că graţie lui, cu Pll 
atât de frumos ati muncit' ~Ol nu UIta m~I 1U dl8~re Ire are o clădire sufletească, conteze; şi-a serbat jubileul tuturor, vom progresa' 
pentru desvoltarea şi intări-. ţ1.um tre~~tul, dat·, pr~vlm ,deosebită, elite acela care pf.- \ de 25 de ani şi este 111 pli~ă: ajunge acolo unde 
rea generatiilor tinere. I spre un~ v~lt,or tot m,ai maltat t nă în adânci bătI·ftlw(<> tr~'i~ desvoltare. TotUŞi nu t~ebule I Amln"ţl.vă că D-

Aţi arătat cu prisosinţă că al Romamel de mâme. , _ 1 ieşte activ morala stl":i,krea~~ I ca vreunul dintre voi Sil: crea! tr'o muncă continuă 
deviza: Muncă şi Credinţă I Avem o singură dormt.a,: că, ză că ne putem opri ael. Tot I uit t 

!.! • . ~ t· .'. 1 . ," I II i bui ă r oare se poa e 
pentru 1 ara şi Rege", nu es_lunl;,! slllfur :t~f!,,:, "e~l.oe Sl~l '/ Ori şi unde să ~e l'ecunoa- dna nte va tre~ \ ştmergem, rezultatul urmărit. 
te numai o lozincă scrisă, ci l::,cdoa a !''-ţ_l aJll

t 
eS.e ? şcr: . scă unul dintre noi, ':.1 email ar cu pas masura cu pas I FaCI astăzi calda 

este o poruncă vie ce trebue. a a e VIa a, es e o şt:oa a!. t't " . "'d in I sigur. ' 
indeplinită fără sovăire ..:i cu I care se adapă din isvoR.rele c~ns 1 , ~al VOl~St' 'Ţla1 1 ~.lt 1 I Nu pot să nu repet spor· I! in aaU ce vil1 sportul 

• ... .. 1 t ' d' i '~ţ- CIOS, mal munCI OI ('( ,1 a -1 i . 1 d greseze şi mal mult drag in folosul superior al Vll a e na ureI,· In nVh R-tIt vllor ceeace e-am spus e I 
Patriei. I mintele de toate zilele. u .. mai multe ori: sportul nu es- trecut. 

Când rive c ac ' .~ Noi nu suntem. o Româllie' Sufl.etu~ ~eu se umple df'c I te numai o Intrecere, ci inaln Sănătate! 
ă P, s eas.tă fall!I care a Inceput astăzi, ci sun- bucurIe vazand calell pe care te de toate este o disciplină " , 

~ . masă ,a tmeretuiui Roman tem urmarea valurilor de păşim şi avântul I~U fare am! I 1 v (Urale ŞI ovaţllilll 
mIma MI se umple de bucu-' _ . "t Ş o mora a. _ I " , 

rie şi de emotie văzând mă~ stramoşI care ~e:·g tot inal1l~ porm , A H sportiv, nu inseamna perIt cuvllltele M. S, 
reaţa cale de renaştere şi de te, sun~e,m trasat:n'~ de, )e- Veşnic trebuie să Re păstre 
progres pe care a a ucat-, . gătură vie tntre. en ŞI mAIne: ze tot aşa de vie ~redinţa ca-

, . p, o, I Eri cu scăderlle, dar mal re trebue să fie totdeauna pu-
Che~atI la o şcoala de via: "ales cu virtuţiile lui, mâine tel'11ică pentru binele iubitei 

ţă noua,. la, şcoala c~re nu-}: numai cu binele. noastre Patrii. 

(olanllrr;a PI S. DtÎt111 r 
$tdlnla 501(m1l8 • A(ldfmlti 

eomemorarc:a 101 "Iball r: şcoală, ~I viaţa i~săşl, vă 1n-l· Suntem elixirul de viaţă 
d~umaţl ca ? oşt,ll'e d~ neln- nouă plămădit din sinteza Şi astăzi mândria l08!'\trfi 
vms ţărmurI. mal. lummoase, virtutilor strămoşeşt.i. de Români se mai poate făli - 16 IunJe 1939 -
spre. vremun, mal s~nătoase.1 Pentru străjer nu mai 1 re- că la serbarea noastră a Stl"ă Domnilor • tate să Ircacl. pesle 

~naltarea ŞI î~tărll·ea noa: bue să fie vremuri grele şi jii Ţăr~i, au v~n~t rev~rezen:! Pentru ,~ille a fost datorie de a I l~ cursul ascendat ar . 
stt,ă nu o ~utem face nu~aI I vremuri uşoare, nu exist<1 de tUf!tI al altor tarI strame ŞI veni astăzi In' mijlocul Domniilor mdw:ş/. EmllIescu . 
p~m mă.su~ 1 Cl! rezultate, l~e . cât o singură vreme: acea a prIetene, I Voastre ra comemorarea lui Mihail una din pie/rek ele IlO/ar 
dlate! ,CI ŞI PŢ,m O temmmcă credinţei şi a muncii fără Lor le aducem frăţpQsca Eminescu. importante, 
pregatIre ,a, vlltorului., preget pentru progt·es, noastră salutare !'; .. i le RPl1- D(:aceia aIn venit şi _ I S'a 1J0rbit mult desprp d şi se 

Acest vlltor este struns le- Voia bună ŞI' Increderea In nem din toată inima: , fumesc şi Academiei va mai vorbi, 
gat de generaţiile cari vor destinul neamului iată vir~ B' t' 't. I I 1 morarea pe care o 
veni, iată dece am făcut acea 1 tutite de căpetenie' '"~e trebu- me a 1 vem ". Importanta lui en istoria ·:ullurel comemorare care o 
chemare către copiii Ţării iese să fie totdeauna lii fn StrăjeriI romdneşti este oceea că a fost pri- cinstindpe cel mai mari 

Mele, copiii de astăzi cari vor fata ochilor mintilor noastre. 1 In această zi să vă mai mul care a dat tărei o ahsolutd fn- tărei romdneşti. 
fi cetăţenii de mâine, Această serbare a ',incretu- gândi ti la numele ce-l pur- cl'edere rn fortele ei inlcledlHlle. (Aplauze 

In sufletul vostru voim să lui e~te clipa in care fiecare I taţi, căci voi sunteti straja După Încercările all1t de lrumoa
sădim acea credinţă nestră- străjer trebue să privească viitorului, deci intr'adevăr SE' şi aMt de Itludabi/e, ale lui \'a-
ID1.·tatf. în forta vie a Homâ-. in conştiinţa sa şi să se asigu "St.raja Ţării", sile Alexandri, ale cdrui poezii fnsd Cetiţi 
nismuluiţ voim a face ca I re că intr' adevăr a qVllt cre- I , aveau un substrat de civilizare, aş 
prin munca fiecăruia să pro- ! dilltă şi a muncit pentru ţa- Să n ă ta te.. . putea zice~ a poeziei popula.re} a ' 
păşească totalitatea Naţiunii. ! ra lui. (Urale şi ovaţiuni prelungite) venit acest mare poet. care ne-a Ş1 
~~QQ'H~QQQQg'KKU~~Qt dat pentru prima dală, o Jlrod'lc- Frontul 

ţic intelectuală romdncasc(f, a cifrei I 

Pentru o mai bună aUmentalie a DODulaliei noastre' valoare i~a dat plltinta Idrd gr('u~ I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Siraja Tdril a dat semnalul 
Paralel cu marea operă 11(' educa 1 ganelor în subordne, Mai trebuia tele de vedere merituoasă, 

(u~âa'areil H. S. Regelui 
desc:Liderea expozitiei 
"Hunc:ă şi l'oe Lună &Ii 

- 20 IUDle 1939 BucureştJ -

ţie civică, pe care Straja Ţării o' lin singur IUCI'U, să fie educată po- Să consumăm mai mult zahăr, 
urmăreşte în toate manifestaţiile ei, I pulaţia şi să i se arate insemnăta- să invăţăm pe copii să mânânce 
pe lângă isvorul de nesecată forţă: tea elementelor indispensabile in a- alimente necesare unei bune des
natională pe care iI imprimă d de \ limentaţie. Ivoltări fizice şi care să Întărească 
.zi IÎntl'eglllui tineret românesc. a~ Straja Ţării a incepnt să înveţe şi sa multiplice poten~ialui de ener Domnilor, Jjomnu"le Ministru, ! tate ca, după ce şi-a 
ceastă admirabilă organi~aţie mai copii sa ·consume alimente ncceSIl- gie al naţiei. 't nit cu conştiinciozi 
la ce şi educalie socială, I re unei bune şi normale fun('tiona~ Noua aşezare a ţarii, in care mun Expozitia care se rleschide I drag munca lui, să' 

astăzi este un semn al vre~ 10 altă viată, să se '" 
, In sapHlmâna strajerească, atunci Iri a organismului. ca este pusă la loc de frunte, ne mii. II fleteşte, să se ". 
cand copiii de pe 101 Întinsul tării. Este o operă, care promite sa fn I îndritueşte s1i credem că o acţiune îl punct de vedere al . 
sub supravegherea comandanţilor 1 drepte o stal'e de fapt, aducătoare menită să inlăture slăbiciunea şi Un regim, ca acela care 
şi a profesorilor au inchinat O zi' nI/mai de neajunsuri. boala, printr'o suficientă alimel1ta- avem în Ţara noastră, nu pu De la inceput, 
unei anume activităţi, Straja Ţării Este o iniţiativă care Va inlătura lţie va găsi tn opinia publică şi rll- tea să nu aibă o grijă păl'in- nul Ministru al Mun 
a îngrijit ca la anumite ore, să ~e boalele, prin intăril'ea organismului sunetul ŞI intelegerea 'lcces9ră, tească de acea Ulare clasă de • nit cu această idee,. C 
impartă tuturor străjerilor cormu'i I omenesc. .."' . 1" Pilda dată d: Straj~, Ţării trebu- producători, care SUTIt hl('1',\~ i înfiinta la noi aceas

L 
prrt( 

şi zahar. Este o aCuvltatc, dtn toate punc- leşte urmată ŞI amplificată, to!'ii. Dar grija pe care ° a- I a,m adoptat~o cu I fiin 

Lipsa unei educaţii cctăţeneşti se I ~~~QQ~ vt"m, se deosebeşte de aceia ŞI dragoste. 
de care se vorbea pe vremuri. I . An:t toată sp~rB:nta: 

simte nu numai in manifestări dc OrJentarea tineretuluI în vJa/d u Astăzi noi nu credem, că via' CItOrlmea romana, va 
~rd~n eco,n~~ic sau social, ci ,tn ca~ ,~rtorul llnei naţiuni stă 1n fune- 1 numele Mâ/ de elocvent şi de sim- ta are o singură latur!i, că i care ~unt scopUrIle 
.ru familiei, nucleul ,de rezistenţă I/ÎI' --În/r'o cOllâl'şitoare m(i~iH'1 -1' botie: "Straja Ţării". , numai partea materială este ya, rasp~n"de tot. fi o 

lil progres al neamulUI, hrana nece 1 1 h' . 'ti/ ' 1 aIn - d d18° 
.. " . ' "( l' (' I[)ul U1 care sunt pregu ,e ge 1'rrn/l'e reprezentantii popom- aceia care domină, ci noi cre~ Il lm p 1 aer de ZI 

sară muncu de fiecare ZI, nu este I 1"1 ' "d" ă" . , ac"astă chemare v A " • 11I'/'a Il (' cm'l se rI!C ŞI NlI"l VOI I lui 1I0stl'U- în felurile le lui ramuri dem ferm într'o armonizare'~ . . 
data m raţnle necesare Deasemem I 1 "1 ' , ,. b / I " bTt" .. \ A t- . f" d 
". '" • \ (I ('11 !Il WS(lŞI SU S an a 1)1n LI '.d!! de manifestare _ ministrul rduea. totală a tuturor nevoilor vie~ s aZI un o 

lipsesc ŞI elementele absolut mdls- acl'lei naliuni. ,..' . f" t ~ t muncitorilor O'ând 
pensabile procurării de energii Za-, " , , . /Iel natIOnale, dr prof. Peire !\nrlrcl \11, - şi aceas a, atat penru , A.' _ '~, 

_ I ' b .', 1" /l.detJurul acesta care s a Impus ca ! a manifl's/al - incd din pl'imf'le:.Î- muncitori, cât şi pentru toţi! d.mt::u cat:e el se 
ham t'ste cel mM un ahment ŞI" ',w· /'b"ld ' v /"' d ' '" -t e ge 

, , . 10 fi e.lS I 1 pOl llncu a c rpel ('; le ale wsfaldnÎ d~sale. cea rrlal c~ ('('i laI ti producu tori ai tă.rii. ŞI ca re el~ m l' •. 
cOllsu:nu~ lUi m~re~tc potenţIalul d~ fală, a fost in tii u it, in toale o(Mllc;- ! len/d grijă pentru rezillv!ll'ea cât In acest spirit, care trebuie ~:t:eu, spunand, ca. 
mll~c~ ŞI de vt~al~ate a. neamlllu,l. ,le lui semnificatii, de M. S" Regerc j mai st~i'lll1cit a problemei edrlcatieÎ să domine de acum înainte 1T1erederea in puterea mI 

J rOD~:ma unl'~ cat mal bune ah~ : Carol TI, C(ll'I>' În permanenla Sa şi Sllll(Uiitii tineretului româ:!, a('liunea tuturor, s'a dl'schis mun.că; că am . ' a AJ 
mellta\ll, a uneI hrane pe măsura I grijă fată de destin('ll' J\"camulrli II "' 1 l' l' l' l .. această expozitl'(\ care "rat'~ patrIOtIsmul lor ŞI c" ,lUI" 

" 1.. , " ;, Out' a In /lml/la llces OI' C/'i erll ,C.,~, "- CI ") Ţ;r ' 
trebumţelor noastre, a fost tn :m-I l!',stru a 1)//5 temelnle frJlll!ce acC- v " " "' că. urmărind ac!'l scop de ar re parte vlltoru a 

1'. d . t d' ă I I J!' "1 t"' d 1 tmerelul dc asla:n tia fi femelnrc - tre "e bazea - ne CI n\('roas,' r«11 Uft s u lai (c spe-I el manlll1roare IIlSII lI:1 e "( IICQ- v ' monizare, H'a făcut un ('fort ~ Za y" 

~ialişt~, Şi. ~olutiilc au ~os~ dale, It e s':fll'I('{js"câ !i ~izică a genc~'1I;i- i pregrrlll • pentru marco •. ,·(î~p'lI1d''I'e I lăudabil pentru a ad!lCe lu _1 şi munca )01', 
Iar dlspozlţule au fost tnmlse or- .lor' 'mere mslliutle cunosc/llCI s'>" Iia CMe Il ua chema, ma!ne ţara. "criHC'l'ului român o posibili-, (l'rale ~i oyaţil1ni P!~ 

'llip. Lo'J!:tO'f', Altad 
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