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ia'l 

Cel dintâi lucru'·· 
lai . 1 -1 /1' 1 / b -1 . -. Sunt, !neon/eMa li, !IUl ,romalll neon/t'S al, se C!1UIIlC să-şI 

·ln(tpn1 nou 
a: sanqc şi de legi' cari poartă schimbe cu loii numpll' Înslrdinăte 

oa mt ~trăjne, date samavolnic de i şi să rruină la frumuseţea dintăi a Sfârşim un an vechi - şi' carora li se va acorda aten· sub indemnul unor proiecta-
oc rhca stăpânire (lsupriioare, Am' JlI'uH'/ui român, începem, in colind de stea, ţiunea cuvenită, aşezărilor te planuri de entuziastă şi 

oscul multi din aceştia: Dohreţ Dflr, până la schimbu/,('(I aceasllr altul. In Arad şi pentru Arad lor să li se dea aspectul ne- radicală afirmare româneas
a Dobrescu, l:,;flUll1 dela Şlr/(ln CI,"C/li/ă, nu-i potrivil să-i socotim - anul vechi a avut un me- cesar de oameni cu stAre in că; Cel puţin aşa s'au ·rostit 

· u $/efănescu şi altcle. Era şi I~:l'- aş., elim acobiceiu mintile Înguste rit, acela de trezire la reali- tara lor, cărui a-i străjuesc lucrurile până acuma '- şi 
· irabi/ ca atitind deasuprn Cap!l- 1)01" să-i califice În ce prim'ştr SCIt- tătile înfăptuirilor româneşti. hotarele. tot aşa se arată a ti primele 
i o sMpânirc vitrrgi'1 şi vrăjmaşă luncntul national. De trezire numai, după a- Mai avem un număr de semne de activitate. _ 

I 
câteva suie de ani - noi ramâ-: ilC('raşi uaare pCI'=islă şi În ce morteala de aproape două români uitati - la periferii- Nu le amintim in aminun

i ardeleni să suferim . şi lmele priveşte religia. Ortodocsii socotesc zeci de ani, în care timp Im- le oraşului şi în suburbii. tlme - dar ne mărginim n\l
himMri a numelor de familie, că românii uniţi sunl mai puţin /'0- perativul românesc, de afir- Pentru aceştia s'a făcut Încă mai să rostim aici, de anul 
car acestea dacă sUf/du! nu pu- I mâni decât ri . .',Ii nu c de fel Î1I- mare şi de realizare, a fost foarte pa.tin lucru. Am pulea nou, necesarul care a fost 
li elinlii CI1 nici lin pret din drepfătilă (j{'en~Iă ('rr'dinllf, 1)(' '1'/ în mâinile zaraHlor politici, spune că nici inceputul nu neglijat până acuUl şi care 

alea sfântă a românismului. indl'l;ptc'iliUi. repudiat, s'a fixat. Şi nu credem că va trebui realizat, pentru ro--
J ne/a t.T./lir.l': i.ns!!, mr"!lţi din .Cl'.j CII· Ceea ce eslc important .~ "i ('f' Inceputul de trezire -a fost cenbul municipial merită mâni, in anul care soseşte, 

l'fi,mlf 41' _~rJ rcrff'clă sonoritate 1'0- r.'um _să rWC(,lllllâm noi aid -~- e temeinicit in 1938, odată cu slngur toată atenţi unea. Te-. O acţi.une intensă româ~ 
'CFOlltască fac o Jleertată greşeală CII 101111 altccva: pr/l"itatea sl'nlillwn schimbarea oamenilor şi a melia românescă, massa ca·· nească - din toate punctele 
:n a ca/cu/a suflrlul şi conştiinl(t tului se adr!'el'cşie prill faptă- Fap- ptetodelor de conducere. . re-l susţine, acolo este: la pe- de vedere - este nu numai 
in hun I'omân după sonoritatea ta vorl,eşlc în primul rlind ~. şi 1 De acest an nou, noi do- riferie şi in suburbii. Şi săr- necesară, dar ea priveşte di-

răină a numelui, I singfwd l'a dă măsflra Inf('gt'it<1(ii" rim ca inceputul pus in tre~ manii români de pe margini rect temeinica pază şi intă-
ra; r: o orl'lira/(! profundă. dragos/ei ar nram şi jarli. a. c. cut să fie continuat - şi va- nu cer mult. Cer să li se rlre a gran~tei. 
In; \loarea românismului de aici creeze ceea ce au refuzat să Românul arădan se cuvine 
luri , să He grija permanentă a le dea vechea stăpânire slră! să stăpâneaseă aci, unde el . J cârmultorllor nă, care i-a alunpat din cen- a suferit multă vreme şi 

~ll' Desare reue n dl c Iril e lIatie ne I m!:I=r.:'tCI·:O::A!:!:~~:~; ~~I. ~e~·al~~o;r~~~:ar':·:~ ~o~~: ~ial~r~!~~r,:::I~: pe 
. granită şi dinăuntru. urbanism: drumuri, lumină, ea. 

avas" publică o notă prl- pentru Abisinia, n1C1 atunci! Avem colonişti cari au su- pază, acţiuni de afirmare $i Acesta ar fi cel diTlt~i şi 
. 'toare la revendicările itali- când această tară nu-i apar- ~ ferit În' trecut multe nedrep- cultivare a românismului - cel din urmă d~ziderat al ro-

J1U'e I t~t' I It ·t'· 1 G •. şi o preţuire, ca români. mân'Jor aJ"ădnni pentru in-
I e in care declară intre al- tinea incă. . ' h. a 1 Ş prea mu e. U1 ar. n-

f. I _ ~ I "j]a de colonişti a Intrat acum Politicianismul vechiu, jn- făptuire fărit amAnara in a-

t
· e. După metoda răsunato-1 In şedinţa de JOl a Came- . pe o alvie meritată şi nece- teresat şi meschin. s'a mul- nul ce vine şi in cei cari vor 

( a revendicărilor totaUta· rei d. Louis Marin a cerut i sară. Ca toate acestea, mal tu mit să le fure votul prin urma. Dar piatra de temeile 
11;l se aplică acum in ItaHa O guvernului francez să nu fa- I sunt mUI~te ~i ~ar~ lipsuri. minciuni, fără ca apoi să se cere a fi pusă de-acum, 
t·o:~etodă "mai suplă $oi de a- că Italiei nici concesii terito-I Avem IDsa nadeldea că a· mai cerceteze nevoile cartie- pentru totdeauna. 
U fHu'tă J'u idi ă" It li ~ rl 1 i i fi j d' ,nul care vine va fi un an al relor. 

1.' r c. a a ln~ a e, n c conces ur lce. coloniştilor de e graniţă, Anul nou se Iveşte la Arad i VASILE DUMBRA V Ă 
r, artă acum, nu numai sa Interventia aceasta urmărea ilMMMJ&,n'(l1iiI(l8oa~~~~~ 
nn' lută in valoare "drepturile să prevină noua tactică folo .. i W . 
Dri asupra posesiullilor fran-' sită de ItaHa. D. O. Bonnet a 1 Il '" t 
I~~"be mediteraneene, ci să in- , în,tHntat Fore1gn-Office-ul, -lI a nun 
aci reseze şi alte puteri. Deşi i atAt prin ambasadorul brita- .a. 
:m fRetoda este mai putin vio- Illic la Paris, cit şi prin insăr Am asistat la o serbat'e cu . tot tirnpl~l ung-ure:-;.tf\, limba daI" l11lUl dtm'ro.'" ;:i I'u!$inus. 
t' FIi ea cea precedentă, ea. cinatul cu afaceri francez la prilejul sărbătorilor Crăciu- eare li se impune.' Copii no~tri în tara asta 
~I este considerată mai jus .. Londra că punctul de vedere r nului. Era acolo un pom fru- : Fetitele acestea de un an sunt cr4>scuti de sânnl strhin . 

. lln ficată În Franţa. In cbesti.! francez este clar In sensul că l~?S i~po,dobit . ~a pen,tI'U . ('0- 'dt, zile s'au instriHnat de su- Şi l~_imcn i n,u cer\eteaz.ă -.. 
d .~ea Suezului, argumenta- llcUferendul franco-Itallan DU p'lll sldlraCl - !lInd~ă l!IS~l!l1- flf'tul românesc, in tara lor toalatIUmf_e~ accepta dmt>l"'e;l 

a itan ă ti • v tIR e e natura earltahva. !;\i în ora.~ul care n'al'l' un, a("{'a~ a ara 1"emu~ear~, 
an nde a dovedi pnveşte decit cele dOua ·ări J ., • ~ - 1" ~ tii ". - ' d't t chef Mă • I ~ , nstltuţla nU-l I'OmaIH'asca allapost romane~c pen 1'U p t'. ; ."ppasarf"a Şi como 1 a e~ 

llt\1lie v a ~ rit Roşii IlU ne- I iRr nu pe terti. Nota subUDi- : şi deci este pentru copii mi- ~i câte vor fi ca ele! noastră înstl'ăhwază COpll 

~ 
sa ramân! in mâna ce- iază apoi că presa germană Illoritari in special. ; Este ac('sta un amănunt -. neamului. v. d. 

r Cari au clădit-o, el În a este ostilă oricărei intenen- I Şi cum noi românii n'a-: .~ 
r Ora eate . au nevoie să tii a lIarei Britanii, atAt sub I vt:>m aici la Arad nici o easă ~ 
~eacă prin Suez. Pentru Tu- formă de arbitraj, cAt şi sub de oCl:otire pe.ntru. fetele ~ă-I Nu se Instttule impozitul 

V'L' se In.oacă faptul că Fran formă traditionali a "bune- !~'ace ~1 fără m~et~lt -t" au at"I' pe capital 
," DU este d â jJuns m acea 1118 1 ti le (lll.-

o~Ject ~ ee t o putere pro I lor oficH". In schimb ea lasă I mele într' adins nu vreau ~ă-l ! -
1.l

pa 
oare, ca suveranitatea a- I să se intrevadă dorinta con· I scriu ajci) şi două fetite ro-I Ministeru! de Fin~nte a Ministerul de Finanţe, dă o 

za"t rl!ne Beyului :r;I că Fran., vocăriI eventuale a unei con"j mânce. Până la intrarpa În dat comumcatul urmator: . categorică şi hotărâtă des
Qf)~:' are deci dreptul să se.. ferInţe In .,atru.. Ia rezumat, lorfelinat, fetitele românce nu I . "Fată de svonurlle neinte- ; minţile tuturor acestor svo
..ta Tu p.ătrunderii itaUenUor iDcbee nota, Franta vrea ca ştiau decât româneşte. Acum meiate, - răspândite in sco: nuri ~endentioase şi lipsite 

L. ms. Italia cere deci să solutia să Intervină intre Pa .. I însă vorbesc numai in lim-l pul de-a semăna nelinişte in, de orice temeiu. Guvernul 
• rJlarticipe 1 1 . ; t ~ ~ ~ t t -iJ a protectorat, la ris şi Roma, dorinta IblUei' bă străină. opinia pubUcă cu privire la . cerce eza Insa cu oa a ener 

J~roie Impreună cu lIarea 1 este ca Marea Britanie să tn-ll La serbarea la ('are am a-Iii' t ţii 1 gla spre a descoperi obârşia 
" ritaDie. i tre În Joc Iar a Germaniei. vut curiozitatea să asist _ PI"esupuse e n en . a e gU-1 acestor svonuri alarmiste, -
j Presa fr '. I ~ , vernului de-a institUI impozi I 1 d i l' vi .-bs anuză răspunde urmăreRte convocarea unel fetitele l'omance au Jucat o in scopu pe eps r 1 nova-

,..,. i eă ItaHa au a urmărit conferinte in 1Jatn ca eea! piesă în limba maghjară, au I tul pe capital sau stampila~ ţilor cari răspândesc aceste i - ~ .... m ...... regim . di. MID.~.1L .'. . "Îmtat ungureşte şi vorb ..... re. de "Uetede b •• că, -, •• o.ari". 

~ --



I'ROIV ...... _ 

lolormalluol 
i 

CAPITALIST ('\1 :JOO,OOO lei! 
SI' caută imediat pcntr'l1 ex
ploatul'ett llllt'l inovatii ~(,I\
~atiollale. :::.(~ ttal'ullt(,(lJo:i~ llJl 

lWllcfidu dp &00.000 lei ununl. 
Amatorii se pot adl'(~8a lfi: I 
Ducurp.şti 1, eă~nlt.1 po~laHi 

JW. 

__ o "Straja Tăi'ii". a llumit i 
pc următorii ('.omal\danţi de 
ţ!nut: 

Tinutul I)uniiri i: ]l)'(JL To· 
llăneallu; 

Nistru: prof. (.heorg-hia(]p; 
Prut; prof. Tibel'i II CJ'lIdu; 
Suceava: COTlf. univ. Hfl' 

năteanu; I 

F BON '1' U L Il B V.E S '1' Ihnninecă 1 Ianuarie )l1in - Te 
, 1 ... \ 1939 AN NOU. FERICIT! 1939 

urează onoratei clientele următoarele fir.e: 
REST.,,;:,A.

t 
I~Rd.~N("T .. UJ)LI1(.,~UER l ~. Ilsl.)_ .. Ct."B\'l_luri~ Z Il CAB ACI O. 1 A. K B A. U S z R. .~ .. f. n. ...; ,~ ~ , ltt'staurantul "Mircea" oberul cafenelei , 

Vis-a-\'is de Primărie Palace" I Cafeaele _,'_,~ ,_~_ ~---~". "'1 ,Viii 
,.DACIA" şi ,;PALAC!:' Arad P B T R U C •• O R Ş T E F .. li K U! Eeon 

măcel ar I foto şi optician t de 
CORNUL V AN ATORULUI A- R • .A. !' U B A I 1.> R' "ntr~ , . ~ Str' .• ~ţianu . wdul egma Mari! rr, 

ca f erwa şi cabaret .. 

__ I_N_=_~_r:_:_:_I_:_m_~_:e_:_':_l:_~_A_\ şoei::::;:::n:~::UfJ' I ti IM~DG.a.ZIINI. BoE J1OD~Ptil· DOdAMo~: ~;, 
ARĂDAN A brutar {'4 K I nleJ4 

B-dul He~ina Mar'ia Al'ad, Str. G. Alexandrescu H le flOl 

CSONT 
el'OitoJ'iC' 

:\I'ad. Str. V. Goldiş 

~~<_ Arad Bul. Jleg. Mari i/âm u,., ~cuU 
_, _ 'mpo 

Somt';;: ins}), .\t. 1'0])01. iAf , 

tndnlmători: Dionisip ~'tninl 1 
şi dna Didilescu l'~llg(>nia; 1------------
Mureş: prof. ,c. Nf'dplc\l; 1. JI 01' I U 

BAZARULdeCOHCURENfA 
"L A '1' E A.. l' Il U" 

.~I'ad., P. Avram Iancu 2'~ Î: Iosif Sachs 
jlnlil 
le n 

indrumătol'i: inl'p. ~('. Mio(', Itlagazin de mode 
AI :llt, Piata AVl'am laneu 

_ depou !-: ARAD~ PIATA AVRAM IANCU t1. u d, 
WEI8Z " BA.j.SI 

19, expeditori 
dra prof. Yeturia COIl:-:tanti
n('~eu; 

Olt: C. Nedelcu; 
Bucegi: maior .111~:\IHH·1l: I 

en!t eu ~tr. Motianu Stra.da Suarelui ____________ 1._. ___ . M __ " __ '_"_'_' 

! 
ALEXANDRU KLEIJI 

e-xpeditor' 
GABA.I 

Hala de mobile 
Piu ~a Avram 'aneu 1:> l'Nlrumători: A. Filip; 1 

H-uul H(~g'ina. Mar'ia 21 'Hlrii: .TugălH\.rll, ~i"NIZ;l, _____ •. _ • __ . ~ t ___________ _ 

FRATII APPONYI 

~ Tinde tot r~lul de băuturi e ,SOI 1: ,. DE URBATORI 15°/. IED U Ct jţi~; 
--=--==============~ 
IrpOLONYI 

BUCUBl!Ş~ - Aproape 1 
toti şefii misiunilor diploma 
Uce din capitală s'au prezen
tat In audienţă la ministrul 

Vis-a-"is de Prirniide 

ILIE 1I0BOR 
t'esţaurantul gării 

Postăyăria C Z E G IA
B-uul Regina Maria 

(tMAGAZIN DE MOBILE 
lC A rad, Bul. R e g. Fer d i Dan d 28. 

1

[41 IJreoza .nor. cllentelcl .'Icsel '41 A N NO U FER ICI o s, 

de Externe Gafencu, spre a-i ., 
. exprima in numele ţă·I I CrOltorlil pentru dom nil 
ee rep;ezintă, condole~n~: Itl0SKO,VI'rz, A r.d, 
pentru catastrofa de cale fe.1 ura (Ireturl de conc~~ 

Ladislau Veres I 

1 
Amd, Bul. Heg. Ferd. ~o. 47. ~ 

! 

flora onUl om ,alorfillă (81(' ~:;~ 
tlramc: de: (bIDID" . 

ALEXANDRU STERLING: ! ~ilri ale gl'ipei. M~i ales C rva 
"Chillina ca profilactic şi spe- ,ţllle pulmonare mal mult cu~, I 

~~ CERCUL DE RECRUTARE ARAD - Ghe~;;h7 Mocuta <:ilie iri influenlir', (TII#' Penn- :sub numele de pneumonie l' ual 
Tinerii cari au 18 ani imiliiniti I I ... '1' . Af d au adcsea o evoluţie fatal~, DcdalfloDnle \ !'>Ia on (e croItOI'le CI"l ii ŞI ~yllJalUa c, Journal, T. 23, I Al d St l' • . 

,;.t: şi nu au fos1 incă rccrutaţi, pot fi I exan ru • el' lOg li a A V 1 Z angaiaU voluntari in coq>ul'ilc de militară. I No, 1~, Seplembre 192Q). i tat ca un apărător al Chi~~e I 

rată din Basarabia. 

trupă ('are doresc, în condiţiunile Arad, Bul. I7l!g. Fel'd. l'io. 6f>.1 Acei, cari vor CÎti titlul de mai ',iHIUIOC de prolecţiune cont~ 
Rug-iim pc toti <,olabol'ato-, Art. t)8 din L. R. şi Art. 177--18fi - I sus, nu vor inţelege bine, cum se pei şi el afirmă d chinilll" 

rii noştri să ne trimită legi-! din Il. L. B. Fierăria Alexandru Csetey i IJoate pune in balanţă \'aloarea u- profilacticul prin excelenţA-
timatiilf' sprt' a lE' preschim-I 1. Toţi voluntal'Îi angaj3~i in ar- . . uei vieţi omenc~ti cu preţul unei !fluenţei". -- Estc atât de ~că 
ba. 1 matJ1. pe timpul anărei lor sub ar- Arad. Bul. neg. f'erd. No. 49. mici cantităţi de chininL Idc necesitntea de-a prevenitm 1 
. D, l'a:lemenea, toţi cei cari l":'c .,"01" henrf]cia atât ei cât şi pă- ________ • __ ,~, __ .. , .. __ • ,Se va Înţelege mai bine accst lu- lîncât în lucI'area citată mai\. 

1- h' t t' 1 1 . 1l',nţl 101" d,,:· . i cru: când se va lua euno~tintă de; exprimă dorinţa ca toate al'. 
POSC( a f.' 1 an lCl'e (e a ZlR- \' S ,. d 1 d 1 Parfumeria M C L LE il articolul doctorului Alexandru Ster I \.ile s. anitarc ~,a~ !11'OCUI'C pO',·i....-

1 t 
-" . cutlrt e taxe e prevăzute e e- " -

ru no~ nt, sa blllC'VOJască ca ; gca drumurilor şi rotele adiţionale. ling. Acest articol tratează. mtr:e·, -~. in limpul Întregii duralf!hta1 
pii.nă ]a 31 Deeembrie 1938 filă I Arci cari dorcse a devcni subofi- Arad, Pia.ta Avram Iancu devăr, despre întrebuinţarea chini-! demiilor rle gripă. < _. chin COl 

. le rcstiut' SlH"{' a fi pr~~chim- ţeri vor fi prdt~ra\i la admiterea n~ c.n mijloc. de protecţie contra eantitiiti Inuestuliitom'o, -" ( ·Ii·' 
.bate. În şcolile dl' subofiţeri., ,grtpel, tntn>bullllan' ~ l'i.Îl"t!i i". lt' că ~\een:,:Iă dOl'inţă \l'a fe b 

Toţi voluntarii vor avea dreptul :\rgintăria artb,tică ! scmnătate este rn- atât mai mare. pl' l1!'pli ti indeplilliEi, t()lu~: r 
ISTOFE 

(ztl!lfil 
A RA.D 
Bule._ Rellna~ 
Maria Nr .. lOt 

Cinema Scala "rad 
Cinematograful Filmelor Mari 

Telefon; 20 - 10 
Senzaţia Aradului programul 
de 1 l III 1101 al Cinematografului 
8(!ALA care va avea loc la o· 
rele; 9, ,i 1l.i5 seara. 
. 281 fi cadouri de ,alaal'l I 
LI maliil CII 1181 18118tl01l811 

ColI.118 , 

FraUI BUz ca lomerl 

~ă poarte toată viaţa un semne dis- "n E II E ,., ,cu dt protecţia contra acestei 1110· tlUIC să cODsllltăm - cel pdll ~ 
tiurtiv, care se va stabili ultcrior. Arad, Str. Emine~cu 'Pimi nu este îndreptată numai con· (',~ priVl~şle 11l1umit{~ ţări r:-

\ 2 Angajarea voluntarilor se face ___ tra ei, ci şi contra complkutiiiol- ... eă În numeroase aşCZlimi5 
: b:.tza cercrilor şi actelor respective. C·.! pot :llIr\'cni şi cari se arată cil- lil,td:m' ~.IU de stat s'a ~i.· mi Depozitul de lemne de foc 

I 
adr<,sate direct corpului de trupii t~od.ată foarte gr:J\'t', bu sunt· uuco· .111 ,i le,," noastre să ~c dl, S""I 

şi fier vechiu 1"1 Ş .... 1 I II cu cel puţin 30 zile înainte de data I mo,,1l e. intr'un IlHlrl sistematic pi~. 
incorporărei contingentului (in a- A G OS TON AN D REI A~tfeJ sunt compliC:lţiile pulmonil (,!linilli'i Iii dotc zilnicl~ delltl!.ţi 
cest an e'onting. 1939). Arad, Ca.lea Aurel Vlaicu 35 re şi runele, endoC'arditale şi afc('. l:elltigl'aIUf.' in timpul hmil4 

Comandantul Cerc. ReCI', Arad: li ll.nHe urechii ce se produc ca ur- SI! maui[estă. epidemia. (6), 111. 
Li. Colonel D. 'GRAUR.. OSZKAR SZIGETI --1111 

Şef, Biur. T. Recrutare: I. SELE- mag. de ghete ~, Dom n II ori td, 
(~F.ANU, ~ ~ 

Arad, Gml .. Berthelot 6 ~ . Vre1t ea soţja D-V8. să fie mulţUlD!'-. 

AVIZ 
Rugă mpe on. abonaliJ DOŞ· 

tri, cât şi d-nU comercianţi 
cari fac reclame În ziarul 
nostru, ca dela 101 lei iD 1Ius, 
să nu primească nid-o chi· 
tantă pentru achitare, dacă 
nlare pe verso apUcat un 
timbru fiscal de 3 lei şi UD 
timbru de aviatie de 2 lei. 

ADMINISTRA. TIA 

Telefon 26-29 114 CumpăraU cadour1: palton. bundă~ 
!IIIIII o roehfe elegantă de anul nou t~~~ 
~FORTUNA . ARAD, *at, 

Soc, pt. constructie de case ~ Piata Avram Iancu fitil il 
Arad, Calea Radnei 10 - Jai I 

TRANSILVANIA 

Pescăr1a 1. LUT T W A. It 
şi M. AJlBRAMOVICI 

Arad, Calea Banatului ,oi 

-t CE 

Marele magaz'a " Cas" de mode ti I 

. DI·va" Arad ~~ 
". Palatul Minoriţllo: 1~, 

Vii. puteU distra cel mai bine la 
Revelion şi Anul nou numai la 
&I.am. ·'ICII... RugAm. să fiţi a- I este cel mai bine asortat din oraşul nostru Ro 

In paltoane, blAnuri ,1 haine pentru doamne. ,. pr 
tenţi la publicarea noastră de Magazin de bijuterii 
miine unde vom detaila cele lizii •• i ,i .:umpăl'a.i _oLiie BARTMANN COLOMAN - 1do 
200 de cadouri ce urmează să elega •• e ,i e'tine la m aga- . @l Vi 
fie trase la sort! _ Codourile zinul de mobile' Arad, Palatul Minoriţilor ~ zltatl marele magazin ~'al 
intr'o parte 1, ,Iulltl ..... lejl ~ de aromate I}i dellc:atese beII 

II ~~J:ta~lr:t~lJlI:m:~f;'ărla Ioan Budacsek , Magazinul Barza ml1 Pelru HOllma~I:~t 
Biletele pentru ... allol 8e pot@l . ::I~rilea~ 

p"oeura in fiecare zi dela Arlid. Str. MeţiaDU No. 14. L ' 
10-1 şi dela orele' d. m. Arad, str. Meţia.nu No. 1. It 

~ ________ .. __ .l_ Se pri_esc: ti ,:olfte .. zi_ ~ A RAD, Straoa Meţianu. st • ~ ________ --_______________ , ___ ' ~~e 

~MMMMMM~~~888ft8ftee~~~~MNMN~~~88 eeee~DBBD~~P 

Dilta ,reti Sa ,a dls'rall Seara de Oeuell·on ilslt!Ofa11·,a o masa Daclaa" '-1 pala~tt!~i~ 
p I A ( ~. $ I e 111 n. lil (il I c: D ele le" ~ V" b~nu 
",~' i9"llUUUlllUagggllll~I~Jglg~'~lIlIlIg~liIglil_""1iI1J •• __ orăI 

1--

f' i -



roinecă 1 Ianuarie 1939 FRONTUL DE VEST 

re serată de Relellol MIR'CEA' Gogoşi cu etichete de noroc, tragerea la sorti a unui purcel, Jocuri 
r est aur alt u I rezervate, muzică de primul ranA. In zori ciol bă răcontoare • 

• iReglstrul Comerţului ReJ{alul dar al celor 
J, Militd con~ta~;inescu, minis- rc1ati!. c~l'eclt' şi cre o~m~~i cu o J o Ini e de' pl u duri ' 
II Economiei ,\alwna/e a adus o conş/linta a r~sp()nsab!ldătll. Legea, f!!t 
f de importante mo~ificdri, lc- rewlvă pro~/~ma şi ÎII, directi~ a~! Sfintele Sărbători ale Crăciunu- 1 bloul, in care un Man! Suveran co- , ţiO, nantă dovadă a dragostei Sale 

,knlru Infiintarea reg:slmlul de ct'a~la, con/mund o licru' de drspo- lui sunt, mai presus de toate, Săr- 'boară din slava şi bcrminele Tro- !pentru pOpOl'. 
~!t rl. . zi,truni me~ite. ,să nerificI' conditi.l- bătorile celor multi, Sărbălorile po-j nului. pentru a merge in rândurile I .. Aho. aho. copii şi Ir(lfÎ, 

uile mdsuri legislative urmă- mie moralita,"., '\ porului, Sărbătorile infrătirii din-, a~pre şi cinstite ale plugarilor.- -SIa ţi prltin şi mI mdnati!,.:· 
În primul rând o radicald epu-! Dar ~e, Idngd ob!ecl!,lJ~le d~ mal trepământ şi fragedu) simbol sa-' cu o mie de plug uri in urmă-I, ca Să stăm 1) clipă. in aceste stră1u-
(II uiata comerciald. lntr'ade- srl.<;,. mrnl~trul ~conomlel natIOnale! eru al Naşterii celei minunate. Isus, ! () hcrghelie de rai de rier!... Fie- I citor de albe Sărbători ale Crăciu-
,ai mult dt'cdi ÎII oile .~ectoare, a ţmut sa ,~u~a de. acord ~ompo- Mântuitorul născut acum 1938 de, care dintre cei o mic de plugari IIIU _____________ , 

Il/el' dubioase se furişează fn 1I.I:lIlele tegu .Şl cu, tmperalrve na- ani, era fiu rit' oameni umili, de! aleşi, - câte-un armăsar de acesta,) R tiEI I 
rl operand fekil scrupule. com- /wna/e .. ' Registrul de c~mert. este ~ oameni săraci. Odraslă de teslar, I menit să despice, cu copitele-i de en e 8 ee e 

~J ijând o !lInct iunc eCOllomică aCCl'~lbll c/e.mente/or romaneş/I des-I simbol al umilitiţii. Acesta e ade-: cutite, pământul şi să-I facă să rlr 1 

cu/ân~ munca pană la ,~~u: t~lmcc, vemte .dela tară c~ să ~~ac~ ! \'~rul. ~i la a~est ~devăr s'~ gan-: dească mai imbelş\lgal, dedU .O_~_i Bonuri de Impozite 
:""lmpoltwa acestora, d. "lift/a ltce .comertul, In (Ir~şe. DrspozltlUfll ! dlt, deSigur, ŞI Majestatea Sa Re- I cAndl .. I . 

!U1tinescu a fnteles să preva- s~lecrate vor I.Jtgădul acestora, ~~ce- ! gc!e Carol II, atunci cind - ca I Ca'n stră\'cchiul rânt al ptuguşo~·1 pent,ru, plata lmpozt-
16 mai severe sanctiuni şi sef r:rea unor Importante pO:ltrr!n Magii cei minuna\i - a rlăruit, în : rlllui: . i tUIUI ŞI pământ!llui f0t:"' 

limposibild piilr:llmiaca lor în v:a/a e~onomir.ă şi practicarea, ~o- ,slava Naşterii lui Hristos, o mie; "S'a ljculat mai an. ..! ţat, pentru ASlgurare 
iti' De aici inainte esle fnlătu- mr'rtulur pe o scară mult mIU In- de pluguri bune, la o mit" dt" plu- Bt'1dic/l Traian ... " i Socială la 
u de~ă[lârşire comertul CTan-, ti/·si{ decât cea de astă~i. ~ gari harnici şi săraci. ; Da. s'a sculat Jnţuşi SUveranul B 6 I h I d 

e' sau prin per~oane interpu.se~; Acelaş lucru se va peirea tu )k~_! Gestul Majestătii Sale RI'~clui Ca- 'ţării şi latl-I coborand, ca'n ~tâtea anca o d sem 1 
general, legl'a silbordonea::a tt', ca o urmare flrcască a măSllrl- 1"01 II este, pe cât de sărbătoresc, dăti. in mijlocul poporului, care-I 

~filiul comertului Îndeplinirii 11- ,lor legislativ/! luate dc d, Jlitită p~~ atât de rom:lnesc, . Frumuscţt"3 arloră. S'a scu!ot Majc:rtatea Sa RI'- A R A .D, 
,ondi/iuni riguroa~e. Nimen~, C(l~sl~nti~escu. Vom Înr('gi,~tra tot, acestui gt>st n'ar. putea Ii cânta!â,: gcle Carol n, şi iatll-L a3ucând . Str. Emmp:scu N o. .a 

putea să exercIte aceasta ntUJ slmt', o deplasare a comertu- dedlt de lungile ŞI purele harfc ale 1 I d' ,. h '1 • d I 
~ " . lă I ., d" â t' , I I . . ; st'mne e ro mCICI, cele carI t's- nI' . ii privim cu iubire -j ve iune !ăra auton~atle specia ,Ii: /fi m rm rom ne~ 1 ŞI asi e cântăI'eţilor din ~trăvechi, pe carI:, . .', ,u UI" ŞI ~ . •. . ş . 

Id dela o comisiune ce va vom ajunge la Ctrt'arrQ unei pături li putem vedca _o. angelici, subţiri I dlld portIle noroculuI. plugunle, neraţle, unaglnl'a i\(;JITll!j J)Ol'l" 

li/a maximum. de garantii în jT<s/ările În mijlocrll mediii lui m· I şi inspiraţi __ o În vechile, in pră-: p!llguriJe din bătrâni, adiel imbol." II adUl'â.nd ~pre cătunel(' .flt'undalr in 
ivrş/c lucriil'i/e ei. raI. . 'fuilele ima~ini ale Evului Mediu. 'dul]a mai 'incordată muncă, o Re- zăpeZI mandra hcrghelw a plugu· 
/ doi/fa rând, d. Mititd Con- Cu un cuvânt, registrul comer-! Cftt e dt'plin dl' adând tâlcuri ta- : ~alii urare blirbăt('a:~d şi o emo- rUor romÎBlcştL. 

ncsCll a fost preocupat ca tutui se adaogif la cc'/dalte rrf()r11w i 8eeee~~~eeee~~~~tH'hIt~l& 
: I o so/ulie practică să re slabi- m('nite să dea vietii romdneş/i o I P Nu uitaţi I de Anul not.l! purcel t Pe Iru Czmor 

relatiile creditului in viata ". •. • Şuncă fină it la Praga, cârDflti dt'! e88!, 
, mică. Este doar notoriu, cllstructul'ă superIOară ŞI un cadru de. J carne de porc ei de viti de prima ca1itat(&. , 
,1tma" element ~senli(ll ,in via-ll1liş~ar~, m~i sigur fn far'oar'ra pros- : viţel sugaciu. Cu pret ieftin, Dumaf la ARAD, Str. Mf>ţi'tnu No. 5, 

lcrClală, esle In funcţiune de perrldtr!. .....-aI1I1DIIIJlIa..~8 •• lIa~~ , 
C rvali, important pentru V18-
cu,*" ocbelarl numai eu pre-

~rliSl·riiiii(r 
e~I~,~~~~~~.~~~~'!'~~,e~~I~~~~~~~~! Spre lnldpt.uirea unui 
1: Renumitul Un-Icum" jl bloc i!al0-iugoslav-

, ,iAD, In dosul Teatrului eom. 
tru;.,aergiu, cessorntcar, OptiCillD, 
ntt4' ~--

~jP.l.= $ ZU ! 
\i I 

~t· t~1 Blog.(jJor 'e" t! : BELGRAD. CiJăto 1 se şi au ocupat un loc Impor 
(4 şi toate pro- .~ i. ria in Jugoslavia a contelui tant in cOllversaUile diane 

dusele Yahricei .'e; 
[~ .~; Ciano la jumiiţatea lunei la-: oamenii politici italieni şi lID 

lG Z W il e k .... j nu ade., va grăbi incheerea u- : guri. 
le' . &~.'I Dui acord ungaro-iugoslav, I Contele CiRno ar 11 obţin.t 
(t t~~ timtâlld să coustHuie nUD I dela Ungaria ca ea să renUD 

~ .tei vrei să fii elegant, 
cni m b r 8 c ă tel a 
laii. 

:afl A NEA 
port _ r. _ ~.51 bloc strâns de colaborare in. 1 te la orice aluzie la orice Te 

ati' ~lil!lte bună şi preţuri (4 tI ! tre Italia, Ungaria şi Jugo- v~ndic~ fată de Ju.gosla-
bin~concurenţă A R A O (d din Arad t,J I slavia" scrie oficiosul ,,Novo- na. Iniţiativa va lua IB ca-
-' I ·â vis de P re r ec tur ă (~ ă d â .) I sti". Ziarul cOIIStată că acor-[ rAnd, probabil, forme mal 
)t

1u':., mbru la "Consum" şi r .. ca: €lquers, rom, cognac, se g sese e v n~ • .1 l ' t 
, I ... zue la toatemagazinele de coloBiale şi delicatese. ~ durile ltalo-jugoslave Intri CODcre e . 

. pd- n 1 e 8 n i rea" "'4 . lIJa I fntrtuD larg plan european! Ziarul incheee respingAnd •. ===:.1====== 1F.' .......... 'III" ... I~~'~,I:!I"-· ..... ~~t~~~~~~~1 'i· b I ~ t cJI .i~lIii~liiII~ijiIlUllll\1._ qlllJ1lllllnd~"'''HIiII'''' _ ...... _-- t din brltfativa Italiei Jfi rea- 1 teza după care Ire u e vazu 
inll,,. _________ li .z-t t ă j Df lin Intervenţia lIaUei ali ept. 
'1 Do .... e lor I DODlni,oarelor ,i DOlIInilor! I Uha eş e e Il arma eo .. "'od al luptei dintre Germa-'di mallram.s ,ede. de .. 
pil~sarbal0rl e _"aferla Un pulover, sveter sau orice obiect tricotat, puteţi I rintei din August trecut si· Dia şi lIaHa peatrll a :stabfU 
d!~laţi ma~~le ~_agazin de cumpira şi comanda la marele salon de tricotaje I tuaţia Ungariei faţă de Mica, predominarea lor iD bula .. 

lilO:t b1luterll ICOTA'JE" IInţBlegere s'a IDlbUJlătătft·ltlUDăreaD. 
3). nrrnAnn COLOfllAn "TR DeahtDei relatllie llngaro-ju. r~--~ -1 H I goslave au devenit mai strAD 

t ARAD, Strada Dr. Cicio-Pop Nr. 1. . V ttt "d, Palatul Minorltllor il Croitoria pentru domni I 
[roL ~88_8gD~ _____________ --:: MOSKOVITZ 

~;jl!a" It8_d ~IDell8toDratul Filmelor mari ~~~~3 Ha4e proaspe~e I Arad. Aoortlmenl bogal. 

l' proze,ntAm programul nCistru de râs continuu: Ne.. de por~ ti .. Ue 1 BUCUREŞTI. - Joi elimi· I 
Nc'ID, ingrijit de aceea ca ziua de azi să-I petreceţ~ cel • .) nea1ă s'a făcut UD parashu! 

..J&l bine la noi, Programul DOE.U de azi este garanţia.... pentru ta tAierea de porei t tie trei luni pentru pomeni~ 
-" ,cea mai bună distracţie. Rulăm cel mai bun şi cell. se capătă la rea sufletului mareşalului! 

a~a! nou IiIm al celor 3 renum iţi comedlanţi ai lumii t.J flrmo· (urc F g Averescu. Slujba religioasă 
f :r aII j Rit::& Ş om e r jl •• ~ a fost Iăcută la biserica Mi-: 

ulartt. de program vor mai apare ]a repr. dela ora 9.15.:1' ARAD. Str. Numa· Pompi- hal Vodă din capitală. 
Lll.15 Aurel Covacl Championul Naţional de Box al liu 6·8. Tel. 18-29dom. 1928 

ALijO 
pr. 5, 7.15, 9.15 şi 11.15, la ora 3 matineu preţ redus;~ M OBI LE: RomAniei şi partenerul lui intr'o parodie de box. .~ I 

~ ___ R..:,:ug;;.:ă~m tngrijiţl·vă de bilete la timp. D.J i 6 
--k 3' hete, bocanci, şoşoni, I Dormltoue, Imfragerii .,1 combinate bune, elUne moderoe ca 

. dourile ce urmează să fie împărţite intre ono PUbliC.. I 1 io1eln11'i de platA la tâmplăria 
p-au PUS la dispoziţie următoarele. firme. pentru care· galoşi, etc. şi tot felu ŞI efa nes a 1 Jos :em 8~ le mulţumim lnc·odată:Postavpt. baine, Adal·~ de articole de modA CaleaŞaguna 184_Te1.24.77 
I rt Yalda. Piele chevraux Văd. lui L: Zimmer~ann şi',) pentru bărbaţi găsiţi la 

Inu~ Şl ghete, Aconiu V. Mode de domm, Ferenczl şi Sch- • .1 renumitul magazin lr.e1er, regele păJăriilor. Ziar~ ŞTIREA, KozWny şi" 
~rI8? (gratis 3 luni). Art. de scris, CuJtufalibrărie. Art. ~t 

nu 8hc~e şi porţelan, M. Fischer. Art. de jucării, Iu1iu~« 
~edU! şi Max Molnar &. Şampanie, Rhein fabrică de~.aI 
;J.0~panle. Vinuri, Fabrica Rhein, P. Păuţi "PăuDul det,) 

~------------------------------~------------------...... 101 I .... I ... rllorl Nu {nvidiaţl dacA vedeţi UD palton Ban 
o bundll. elegantA, modernA, calitate superioarA şi ertină, CumpAraţi 
,1 Du. Ia marele magazin de ConfecU uni pt, dame, unde T1 veţi 

OOBTlnge. ' 

Irad ~r i' Cogoacuri :şi Liqueruri, fabricile Zwack, Flora şi ~l 

~~nt Ş·Măderat. Cafea, cea' etc. Fiume, firma HOffmaDn'l"iB I 
t' . de drogherii, City E. Zp,iner. Ciocolate. bufîetul ci- ~ 

- p~8.Scala, Bombonedile Select şi ROyal.FJOrişiCOrfel 1 A RAD. 
(#11 r rut. Mlhelyl, Cremă şi pastă de ghete, Schmoll şi t. Bul. Reg. Ferdinaud 1 r Gladys. Purcei, Ioan Giurgiu. ~] ::..-___________ -

Plltl I 
",ram )Iam 1. 

L 



T .., ,) ar ... __ 

4 FRON~UL DE VES'1' 

Rea1.i:ările guvernului,. 
Ministerul Economiei Nationale I\,.ti,.it"t~~!!,~~~,~!~- ~;~,,~!t~,!.~~ 

ConduciHorul Ministerului Eco- :r. '\1fll'C'f;ml<lN'll rllircprinderilar I Ş: cOIIIl'o/ul Camerei de Comert din n~' in lil1lp\~l ('t'l~l' zece lun~ de .muI~ P'~I'a(d cu m.ăsurile. se~e~, 
maniei Nalimwle. eli .1Iitijă Con-· <'HJd'/'d<111' şi industriale t"Arl se! C(îpiluW, sunt menite să dea pl'Îmii i 1';1 li nouhll regull a fost mChll111l~! ,zu:rt' :, strămlol" pnpl:l.şlţi la 
siantincscu. conştient că ridicare/J -o/ I 1'1 . 1 t' d .! I);otll'ri ai Îndrumări ('ornrrcia](' /)(': nil numai ~tl·: .• duilll{'l al' păstrare ~i i t~II·ă,-· măsuri cari an 
""te ţI" lui' '" I ..,1 l/ a /II{ II onrea ca aplzca. d -'." 1"·.. 1 l' . . ,,_n a Ul na IOna. nu $1' poolc , i lilnlm practic, ţ~ 110ua IIlloe!1urc a \II!şl!'! mh'rTIe ,tll"mare e umnarea umil 
facI' aecât prin Întărirea celui liu"li "lwoportionalitatca etnică, in perso-" ei şi - mai ales ~- de prott'f.(uil"c miiI' de indezirabili - s'a 
important [aci OI', tărănimea, incu : IIlfil [U' ctH"e-/ utilizează. A lontO!!1I pentru 1111 sote· a l'll'lIH'lllelor rOllH,ueşti, arnenin-: O severă politic de (rontier: 
din primele zile ale activi/ălii 80-, lor la lntnuea In (omer1 l' dirimdu-se inlrarea în ,ară 
le. a În/ocmit un vast plan de 11'- 1, S(oUle de lDonoladuril, l' . f"r" h"' l' I carJ', prin prc"enţa lor, ar ru! m()1 1 lcareu 111'(' 11 egl a t·/'- <-

gmiri practice, din CUl'e multe mI I slenooilfCqhU!rDlle şi (O fli~lnlllli /'ol1lt'rlllhli, pc /ângâ con- mit deopotriva muncii şi 
şi (ost adu~e la indeplinire, a/ld/' 1 respOodentil lomerdalll diliunile ml1i st'pere care s'a/l pw; romilllt'cşLi. Dacă pentru . 
aflandll-st! In faza de elaborare, : (:,iI /"(' (I('("sl sfârşit, o nouă orgo i ce/or, ('111'(' " <it!rI'SC sa ril:mâ,uI saH urmă categorie opinia puM; 

Dacă se tine cont că pretuj"jk: r;i:!I/'C' ;:ii 1/11 mai mal'/' avânt, S'(lU j să in/l'/' in eomert, un rI'!Jim pre(e poate fi edjlicală cu cifre-, 
mondiale ale produse/oI' ayricok 1 ,fIII ,~,' •• Ijl/)I" f//"lU'/ir/' iiI' C'omrrt. l'cr.tial" S:11 ('rea! pentru tin/'rii sa- .siouantc. pe drept cuvânt, m .... 
a,/ pIerdut Îll acest alt peste /;U 10 I I '1 l' f' I Idol' IHHI:;I!'e care ti11 să se dedice "I~şte eliminarea str:linilOI

J ' • "",'I'.,llf /' 1111/' ('II 'Ie('s all, S o 
sulă, .~l1Igul'a conc/!I!wne estc ks- J __ 6 __ f ... ,il ... 4 . I d lift/Olullli !lrban r('olizcÎrulu-se pl' ~iti în ţară, in timpul uIti 

, • .,~ la u., c .... area unei şcoa re" , , U~ 
nI' de trHs ('lI tarwllIl roman Q n'a _"""' -... • .II ă v ,ac('asIă cale armata de mdine C(I- dr. ('('nii .. "statisticele sunt ~1 Pl 
" r. _. ..-. ... ,aCLUrU care s prellutl'asca ' . ' . d 

luat cu 50 la sllta mal mult pesti' I •• /. "" 'd . A. re "(1 t,'('bUI sl1 ia locul de prima In zece luni e zile s'a. . 
l ' t 1 Xt" '/. 'pe .~ ... or I romani fi: mu/Ilr; o.. , I d t t I 

ce au n'o lZlI 1Jf:O( IIC .. orll (/JY'co 1 ,ti,. lil. 'd t d t I f' Imi#' In /lia/a Indl!.~'riri şi com!' .... -, ar'a e o ce (',J e em~l, fim a/t(~ Iări. \:..e.;::rdenlil.e co~:;;ia7~ ~io~:;~,~;~ Ilului Iwliol1ol. I tar străin şi s'a făcut prinpr 
(lreptate rlementului romănq 

'.operatla In slulba SDt~ tariaf ,"a Inaugurat zileFr 11'/'('/111'. Aportul (tlmlslunn pentru' eonsiderat şi uneori chiar f 
lor, lelalea tie rezlsten,a Infft drorf>.ft f>.lemen1uII'1 ril la el acasă, O 

a nil11el rom8nes( In Intreprinderi Problema aceasta, care n 

O a doua realizare cu urmăd dir Ca o/,.lJan a/·ută/or. comÎsiunea (' t'1- I t t d " t soco I a (rep un ac t il 
cele mai fericite pentru viata sale pentru incadrarea p('rsona/ul/li ro- bir, ci o necesitate asupl'l' tU, 
lor Hoastre, a fost ,.efor'ma "aduse ntâne,~c În intrl~prilldrri care {tlIIe l'q::imurile lrrcule n'au rt'fi: 111 
in ccimplll cooperafici, dK10sul dt tienca:::ii pc ltillgfl acc/aş minister. D. Armand Călinescu. îi adus elementului rom ou III 

mJnJstruJ de Jnterne 
pUnă aici, (iind inlocuit. ct! lnfiin- ti sllp/,(JJ)('gilial aplicarea În tOCITWi lIouă $i gravă lovitură daci se 

t . t' d d"1 I " t t j" .. ." /lHa urea unUI organ prac le e crr 1 a ('gll pen /'u pro f'C~1a mllnC!l ll(!- \alc de o adevărată invazie dr strci fi trecut de indată la rezol 
ulii şi mai alrs neoblinut "fnsli/u- tionalc de către intreprinderile C<l- I nism.· I Este unul din meril~lr ac 
iui National al Coo~roţi~t', I1ltrcwlr şi industriale, aplicând în ,\('(il1l1('a ft'rmă dar civilizată a ale d-Iui Armand" C1iline~: O c' 

cursul anului HJ:l8. amenzi În lJaloa d-lui Ministru "\r-mand c;i\inc!-lcu, actualului r'caim, ,lat pe drumul iu(lorD$1 
preo(lIparl 

• i' ~ '3'l ~W 1" 1 Rlf . l' ' ... .UJle( rt" (/. ,.,)" ... fl (1, li 'Illlcprln~ . 
drl'i de acest gen. . osp' 

Urmând drumul a.ulQr~i pr'clwu .... J-oJ-sle,.ul lucru ..... rflor pu nerI AportUl lumerllor prole- J ..... ~, 
puri. minislt'rul EconOlItiei Nu/iolla- slORale ce '~I al comunlcaţJ-lor", .. In/l'(l/.J 
I~, a obs(~mat cd lwditulul National '7 II" 

de credit aflr'iml. dacd rdmân/' sli Nil trebue Ignorat din acelaş un Sub imbollll şi dil'cclwe/e 111, S'I' ii"('lil' swijinuilli . 

t · , d 1 1" . glliu de vcderc preocuparea p('r- II l' (' / I Il I ., 1 
(I{' Iveze w ca ru ~9rt pr'w ('01'(' ,1 y(~!11 ,arCI (, ~ ca, 'flltratoru I antrt>priz!'/e I'OI1Hll1Cş!i 
a [ost ('I'.~al, nu I'Ilspl1ndc alor moi monenlă n alinr instilHtii carI' tin mari/OI' reali::ăl'i şi ocrolitol"ul mllli I "1' . 

d . . I I r m" N Iii /e P'lIllIi ('('nit//' ar mlnul 
presante nccesildti de punere iTi "a ; (' m!l~ls eru ~~ono '~I l, on(l , cii IteI/ioHa/r, primer/ul românesc şi' , . ., 
100u'e (1 pr'oouselor agricole şi (l- W 1:~all:~l'e~ pr,lIll.alulllt natIOnal Fn ,(l/.iu'url'a /I(lliUlI(1((l (Il! fuut in Ulli-I dmd .aslfd cu ~r'S(lS.l/lld 

tunei el a fost lI-onsformat i:n .,J3fll1 1.1'1 :;>1 Indlls/ne. mul timp forme COllcrete de reali- mOlwl dt' IIIn-Il rmi'!1eflf 
1:11 de industrializare" a (lCf'slor' ~ .Am /lumit pl'Îll acca,da, Fnll11lCa zări, : mtieră, "" 

produse. cu capadta(l'o de rredile D, Hltlta ConstantJn,escn Ctllneri!o,' d~ (:om('''t şi În specia/ i'iitrum d/~ I'('o/ila/(', problemelor' 
d!; cdteva miliarde, pUSI' in slujba m'nJstruJ economleJ Cmllrra dt' Comerţ din Capital;l, (1 c:dl'OI' solutionare nu mui putea 
. ...., . natJonaJe' ,\ccasia din urmn Il o/Jul lTlaell h...,uslnalizl1rii produselor' tărăneş-· , "ti Întârziat ii, guvernul a Înle/l's cu 
ti. O întreagă ofensivă d~ orNJni- ,.... tlchwl In'q: NI lor/li (k (1111111'111(1/,1' p,'illtr'o activitate po:iliv 'i. ~ pd-

"'- Ambele aastl' !Ils/lIllI dc p/'I'"ail~ . . .(, ţ' I li ( sa 
zare şi încurajare a exportului de: .,' ,.. ,:.", a c(:e~l1~lntlt'I, no~~ le /la lO~a. 1". li 'ŞCClsC(f la reali::ări in l:{ul/'1I1 ctÎro1'Q 
frucil'; construirea de instalatii sis irI' pr ojeSlOnuld p/~t sub ÎngJ 1111 Ca flt' ti e(.fllă 111 malnlle romanllol, I dl ministrul },jilwi/ (;/1 elmegea nu. 

il'malice pentru albirea nuci lor; al' ! .eeeeeeeee~f)eeeef)eeee 1 litri/arul deparlemcn/elo/' lucrărilor 
IIl'ca unei uzine pentru etllvUI't'a ~ ~I · t I d AI! - Il il IIPl1bliCe şi al comunicatiilor a dat 
~runelo:. uscate: efeclum'~u Il dO.tld I nl~ ~rD ,. rl(D Of cu. to~td hotăl'âl'c'u pretioasa ,~a con 
wstalatu de uscare a cO!selor; 1ll- :J ..." inou/IC. 
:lI'strarea cu frioare pentru calibra ŞI Dom"ull- I Transportul Il fost in IO(î/e lim-
r~'a merelor. et~" s~ •. Întegrea:::ă ~n . ." "" I purile unul eli!l. d~'m/'lltclc dl'termi 
rrtmul aceloraşI 91'l11 dc punerc' in " i llm,/I' ni pI'OpUŞ'I'l'1 popt/lIrelo/' cm'i 

'fc.loare a produselor' nu'ale, . \.gTÎGUIt lira, onlpii.nrl Uit 1 Reglementarea ellploa- i I'n J~ăsura in care au şlillt să-r or-

Pelltl(. (redlRtelor mal la i lo~' l)I'cpoJ~del·eB~, in A ecou?-l tării pădurilor şi bă1~ I H(lm:ez/, şi seJ.:.I utilizeze au pros-
I d ; UHa romaneasca atat prm I ţilor .; paul il! foal,. rJomrni.i1/! d(' fldirJi-
n emloll lelor SAro(1 ,produeţia pe care o furnizea-1· jlole, 

<' .. c t t' t ~. . • . ,~ ! D, ministru Gheorghe 10- I Trallspol'[lll 'd' t d . • ,,, unooş e ra mnea pen ru care Zl~ eu"CUla(1cl d(' hunurI, cât .' ",.. , i conSt era eri ('a un 
o insWutie de credit meşteşuglîresl' l')Î prin nlun • .irul de brate pe ~\~CU tIS~,~tl, a l~a~l o ~~osc- ,Jl~ijloc. imprimă problemei dru.mu
li ruat fiinţă. i cal"(~-l angajează, _ botăreşte 1 a a en\nme pl0 emll co- Inlor şi a căilor de cemunica(ij vo 

Operaţiunile sale au fost ,'lIsd Îll- \ d(~ situaţia bună sau rea, a l/oarra !'cală ce trebue să i-o acor 
!lf'eunale de unele conditiuni felinl I Îtitregei (~('onomii a ţărU I dăm În cadl'ul inferesf'lol' pilall' ale 
CI' in acordarea creditelor, noastre. 111ll'i llatiuni. . 

Sesizat" 'ede starea banCară a di-l Cu cât vom asea o tăl'ăni- Un 'Jast p/"o!/ram dt' cOllsll"llctie 
feritclor regiuni ale "lc1rii, s'a dat' m~~ mai înstărită, cu gospo- Ş. de "lTIodernizdri de drumuri fi- popu/a/iei /'orndrwş/i. nu 

fiinlă Băncii Nordului care să ali- 1 diirii mai lmue şi cu un stan- :tai de Suveran a fost dat in grija uirtlrn niCi imparlanit-le 
'da d ~ . ţ- . 'd' t 1 d. cpartamcnlului lucrărilor pu"l;c", fi( VI' / ... f t n!l'nteze cu r.redite Bucovina şi ,~'a, • r (~e "la a. mal rl lea, v • .. • m" era c n 

cornplectat reteaua bancară acolo I eu atf~t ,şi stat.ul va fi mai in f:adnll căruia dl ministru Ghel- luauna intr'un ritm" 
unde ne"oile o reclamau, ! tare. I mC!leanu a dat" lucrări În valoare asigurat un importanl 

" Pentrlf ajutorareamotilo' f I _1 Această operă de r'edre8/i:- r de 900 .r::ilioone l~i ex~lusiv numui! nei indigene de lcru, 00'+ 
!lea pentru incurajarea ex~'o~~ă~i I n:a situaţiei tărănimei ~oas- • anlreprldlor romaneşl! acordându-I/e/ - până la terminarur'l 
lturifere. ministerul Economiei Na-! tI e nu se .P?a.te face. ,de~at pe ! Itlv În ac~iaş ti~p fntreagă aSlsten- i stnre prosperă In rlÎndur" I 

ţionare a fixat prime preferentiale l cal.e~ unel mterventll ~lrecte, 1(0 materla/ă ŞI lechnicd pentru a ţiei, ial' după darea lor il 
.,'n favoarea micilor producători de i athca aşa cum a fa.cut d. liP. ajut~ atât, in ~rosperarea lor c- tare, perspecliv(! din/re 

: prof, Gheorghe Ionescu Si- . conom/c(f cat ŞI a le mări capaci favol'Obile pentru ridicaT'. Le" 
Gur, scşti, ministrul agricultul'ii tatea. de e~ecutare În Ol'derf'a lu- mică a rcgiunei, l. 
lCI!lOlrl $1 8(11UDI (arIIlU( şi domeniilor dela instalarea I cl'ărllor mrtoarf':. ' Inlr'adevăr dacă, in \r~S .a remlAIZareft teme ..... d-sale in fruntea acestui de- I d r LfI .. 4 go! căI'ăuşia publicl1 se 6~ah 

lui $1 lodustrlel part.ament. :' ! ,le acestea d. ministru Gheor- ini româneşti, fn cele/ah:lata 

Sectorul În care dl ministru Afi-·. Valorificarea produse- ghe Ionescu Siseşti, o va pro- cii - În Ardeal in sprY" 
tită Constantinescu, a tnfele5 să 'a- I lor agricole p~ne Consiliului de miniştri stare inferioară economiI'" v I 
că, lotul pentru aşezarea elementu, I O prohlemă, eare asUizi ŞI M, S. Regelui. plldal ani dearândul de~ti. 
lu: românesc. în prima linie a fost c:;te in mare parte rezolvată, 1 Reorganizarea Casei Rm'a- tătile existente a căror \old 
('omertul, " I este aceea a valorificării pro- 11e pe baze noui, va furniza. strdini dispundnd de imf~ 

Era Însă II/! sector, in care lotul duselor agricole, De unde I D. lonescu-SJseştl# şt,~ f~ndurile ,n~cesare înzes- pital~ri, au acaparat ce!l' I 
urma sa se facă chibzuit şi cu me- inainte, plugarul era expus MInIstrul AgrlculturU trarn cOlol1lştllor cu toate dllchve trasee, . dui 
lodă. ' j sti-şi vândă grâul la preturi I . _ . I uneltel~ ~ecesa.re unei bune Prin. Mile dispoziliu.m"'_ 

Eforturile ministerulu.i Economie! i dictate de misiti .. a.'ităzi acea· lO~.1Za1'llor, acordând toate go;r~~arl1. prf'fermli atât de mtnl~tiZ1 
Nationale, au mers afunci pe trei stă operatiune este supra.ve~ mlJloacele necesare pentru 1 learea ţă.rănimei, în- de C,F.R., la conce8ioJl4f~ 
klturÎ: ghiat.ă şi chiar regulamenta- creat'ea unor adevărate gos- seamnă prosperitatea ţării; 8eP. socieţălllor româ.ntllll• 

tă de stat
t 

tnlăturându-se podării coloniştilor. e~te un adevăr care stă la de prOfesionişti, s'a în 1l.iyăd. 
1 Indrumarea tineretului .~pre baza activ't-ţ" \'1' , I şcolile practice de comer,; specula veroasă a negustori- Această problemă lŞ 1 dA' 1 a 11 l,n~ster\11ui ,gerea rondurflor actsl01lbti 

lor cari răspundeau mai in- găsi însă o soluţi ' ~ v,a e g~lcu1tură. Acttvltate ca-Isolidal"i şi cu spirijillll/ i 
, 

2, Un nou regim al registrlllui totdeauna la nume cu rezo- merită şi extinsă e dş~p~a~ ~!- , ~e laşI inceput să-şi dea roa- elementul I'omdnesc sA ~o .. 
cc;merlului; nanţă foarte exotici. carea nouei legi pe care zfl~= I el e. Iar dova.,da o oferă re- bdndi. focul de frunle ip f 

, co ta record din anul acesta. mură de acfil1itate. f 

t-, 
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