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mnificatia călătoriei D·lui 
Ministru Grigore Gafenlu lIo~al'ele noasire sfinte 
- Relatii pacifiC. e cu toate st .. tele -. Cu ocaziunea evenimente-I prietenii, se glumea peste şi in disciplina care stăpâ· 
, " /" , .,' . ',' .. lor de înaintea Paştilor, ro~ tot, armata devenind o fa w lU.'şta armata română. 

I fUI( l!lOnala sa po I de Ud an( al Homwtlt 1 d-I m:w-, ~ ,. d f ti d '1" d - t~ t 
de poce şi de impdcuire, RO-

1 

sll'li Grignn' Gafellcu ~'a bucurat! ~~~.l •• e pe, Irof er~. e ~ 1 ~.e a evara a pon IU - ,,:Parcă m'am născut a 
a trimis (n slrâiniilate în I de o primire ciildu/'oelscl care esle' :. Ş[ 1: ~pe;la : ugan~ no- a:şl1. • t I doua oară". imi spunea du-

d-lui ministru de EXlcP'-: ŞI ea s1'f1uml cei polilica' tddi noa- rrr~ifs':n : e °ta . a un~l pa- 1 H!a l.at~ c;;ntosc,u pe 1 s~ " ,pă revistă sergentul Ungu. 
19 GrÎgore Gnfcncu, lin sol al COIl' I slre a fost just inierprcJald pl'elu- re străinu'~ p~pU:şl:ţ:mp ~ ~a~ ~ ai ndoş n: t.nb.uI2Dlasm~, o~ :I.'eanu dela Vărşand. 
, t' d . 1 P '. . ' rIn r ra n escnp 1 1. ormCl sa Dai Ev ni t 1 d1 . 

11l eli!: ~ W'IS ŞI la Berlm, la noi nu s'au aşteptat câtuşi fie puşi la incercare, mân. v e men e e v
n prl-

" Vblcle d-sale la Berlin, Rru.rel- l.,ondra ŞI la Roma, la Bruxelles de puţin. Acei cari am asis- drii români priveau cu inere- m~vara aceasta au~ aratat Iu 
$1 Londra au În aceste clipe Ş! irI Belgrad. .. ., I tat, chemaţi de ţară la regi- dere desfăşurarea evenimen- IaU v un po~or roman~sc no~, 
incerlil/Idine IIniversaM, o scm~ In capllala Jie!!]!I'!. 111i.'1lslmi no: mentele noastre, la sosirea tclor. r~nascut ŞI o armata roma-

, ca/'e stă in plind lumind si!'!1 dL>, E.rlerne (l el/lul, dcascme-· grupurilor de români veniti Imi amIntesc de soldatul i na. 
penl1'/1 orica/'e om de blind nea, pnlcJ!11 S!I ir./lI/"t'wwci şi mai să-şi facă datoria ne-am p~_ Galdea din Măderat care-şi: Ţara înireagă, ca un sin

- grăind CIl glasul cel mll~t r.l:cl'lenlcl: l:yiitl1/'Î dc. pri~. : tut da seama de' forţa şi vi- ! exprima mereu v~inJa şi i gur om, str~ns uni~ă în ju- . 
clUI' cu [Jl1fu:liî. {('lI.e. dinl/'t~ ,mt şr ,s[a/;:I, cllnnllll talitatea neamului. Voioşl bă!a in aeenstă voinţă, de j ra:. ~~~nulut.. s'a .a~atat mal 

esle aCl'st lâlc, acest ln(c- d~ wlc/cpcul1:((! j,('yl'lrl! J.eopold ~ şi cântând, zeci de mii de ţă I aşi apăra până la sacrificiu: llO.a1ita decat,oncand. Hota 
al crtWol'id <1-1111 minist1'll Gri al li-lea. I rani ardeleni şi frati de din- 'patrirt străbună. Ia!' atund rele actuale ŞI A naturale ale 

Grlfl'nclI. accaslc'f semnificaţie L<1 L(JIldra nu mai putin, llr<'- I colo de Carpaţi au intrat pe îu Joi .. Mare când M. S. RCH, P0I!~:rUIUi ~oman !1u fost eu-
rlil de lajiid(l!'ă pe atât d~ cu' zen(a d-l~Ji minis/1'll (;,'~yorr (ia-, porţile largi ale cazărmilor, (lele h'o(tlse în revistă reg!- ccn 0 cu sa?-ge, ~l numai cu 

? {eneu q Insemnat COItSul1dll/'Cl! ud- după ce şi-au lăsat acolo in mentul, entuziasmul JiU Bitii 1 Sânge, p~t fi ~chlmbate. Dar 
putine ClIuitlLe: doriTI/a de co miralJill'lor sCllti/JI('ule de stimă şi cătunul lor ascuns în munţi: cunoştea margini. i a.tunCl cand clneY'a se va a-

cordiald cu /oale ţările, rcclp~'ocd, fJ~~l'I(~gcrc, :-.. comUIlC mame, soţU, copii, fraţi şi go Uni!atea, ofiţeri şi trupă, I linge _ de ele, in~lf?rent cine 
de a limprzi, cu toale Marei B:'lam! ŞI R~!ll(IIHl'L. • spodării... Echipati, foştii devenlse un tot, unită în: şi cand, Romania,. - ~Ş!l 

cari TIe stau ÎTI p/1f/flIă; Pretulmdem P(J~11 plIrWlol'ulw civili de ieri. au devenit re. cuget şi simţiri. Un tot ho- c~m a declarat prImul mI-
şi Irista almosferd in/er- de, cllvân~, Il! ~omâ1!ic~ au. fost pede sol d a 1 i, gata de a se tărît să învingă - ori să n·.st!u, ~ -:- se va apăr!, f~ră 

de asirl:i. chiar paşI! /ilICII. Pl'elHfmdelll, d-ll jertfi pentru pământul ' moarăI a cantan rezultatul razbolu-
lJn"",p""h'" sd ne p(lsll'ăm o prr, l~inist~1I Gr.i!J(I~e GafC1lcu a adus o II scump al patriei! Toţi la fel, Reînviase vechea oaste a lui. 

Il/ă şi sll TlII (Mm slr-g!lra 10:lllCU: pacca. ostaşii români nu se deose- lui Decebal, Traian, lVlarcea Hn'larele noastre sunt sfin-
nici ° palm(l de pămdnt Romdnia, ia/'c şi unită sub sccp- beau. O deplină unitate SUa şi Mihai Bravul. Oastea ca- te şi trebuie să ia aminte 

- vrem sd conlucrăm tlul Marelui silu Rege, şi-a spus fletească făcea ca soldatul re a jurat să apere ceeace a toţi acei cari se gândesc că 
, CII toate Sfat~/e, cari ne re, I rilspicat c/lvânllll, - şi C/lv/Jlltul venit din Gori să se intelea- înfăptuit armata lui Ferdi- [,ot fi modificate, - că popo 

.~cesl~ cardinale şi sacre I României fiU a fost decât expresia gă şi să aibă aceleaşi păreri nand. rui român sau va trăi liber 
, Pl! natIOnale. . lumi atitudini dl' perfecfif elicd po- cu moţul din Vidra Iar ma- i S-uveranul ne--a privit cu între aceste hotare, sau va 
Blergifnd /a Ba'li i"/ 11'('. './ ,.,' mu . t " 1 r .' II ca pur a or I lca, nallOnlu! ŞI wternatonald. : ramureşanul ~ela. S.ighet cu. încrede,re,_ atunci În săptămâ rl ,p~n ru apararea orI 

: vodgoreanui dIn ŞUla. Cu to na Patullllor. Regele Carol Lat!n1tatea românului, es· 

naţIuni pentru Înzestrarea 
armatei 

'llQ1lrll~ d lui Mf'nfstru, Prof* VfctorS1ăvf"!!Jf"" 
~finistcrul ,Inzestrării Arma.! - II ISAi\[ AP,DrLALI~t Mlcl'cu

se ,pl'1meSC În ultima vrClI,C dO-! - Corpul de fUllc\ionral'l al edor 

uni pentru fondul arm lmel.IU-" 0. direc~ii care compun Sub~ecrela

nalul Stat al Propagandei, adică 

donaţiulli arată o c,H.şliin : Soc. de Radio-Difuziune, Directia 

tii aşteptau nerăbdători să; al II-lea îşi cunoaşte solda- 1 te chezăşia veşniciei noa· 
Ilărăsească cazarma şi să fie I tuI. Are încredere în virtu- stre! 
duşi la datorie. Se legaseră ţme lui de luptător, precum: C. DASCĂLU 
ee~~~~ee~~080~ 

Discursul Excelentei- Sale d-Iui 
Adrien Tierry, eu prilejul remiterii 

scrisorilor Sale de acreditare, 
în ziua de 25 Aprălie, 1939 I celă~encască vie şi un patl'in-I Turismului, Direcţia Propagandei, 

. 
curat, dcn.10llstl'âtld totodată, D.li.:. p. res('i, Di,reC\ia C.incmat()gra- / . ' SIRE, 1 meiată pe aspira tii ascmănă I ploarea relatiilor noastre co~ 

In ,furtuna IIltel'flflţionalil torta [.('a ŞI ,Soc. Orient RadiO (Hador), E::;te pentru mine o mare I toare şi pecetluită prin jert-I merci ale. In Sftll'Şit, aceea::;;i 
ui a1'de cu o fladll'ă salariul pe o zi. cinste să remit astăzi în i ft' c~mun.e p.entru aceea~ al'ffi?,Hie se l'f'găse:;:te în con-

puternică, Aceste contribuliuni.la fondul ar miUnile }IaJestăţii Voastre 1 cauza, pnetema fran:o-r0:rt?- ceptllie noastre politi~e. de~ 
D. Profesor \1 Sl~ '[ , m .. llnenlu!ui naţional doved':!sc. că Scrisorile care mă acredHea I nĂ nu este, o pot martUrlSI, oarece suntem ataşat! cu o 

, . a"cscu, .> ,m- d' 
f d 1 1 1 1 T 

ză pe lângă Ea în calitate o formulă goală de Înţeles, cre mtă, şi o nădejde egale 
Inzestrăl'ii ,Arnlatel', J~,ulfume- (In u armamentu \Ii mora a . ă- l ,. ) cel dintâiu Ambasador al Re ci o realitate concretă şi vie a mentll1erea păcii şi la în-

pe aCeasta' calc 111'ln'~llo',II'I'lor rit, este de cea mai bună eaHtate, , d ,. .. t ~ . . l b ~" t . , rublicei Franceze şi $unt fe care nu s a esmmtIt mCIO_ClTI.rea uneI co a or'an m el'-
şi institutiuni pentru do- ~~Il'icit de a putea astfel conti- dată şi nu încetează ·de a se natIOnale întemeiatC:l pe re-

iuni~c făcute. C:llnflr~ fiI~ "rol"~ nua sarcina c~ im iIusese df' m~nif~sta în toate .do~elliile syectui dreJ?turil~r ~i <?bser
;;'J '1 '- '- I 10 mai inainte încredinţată de pl'mtr o cooperare mtImă ii ţarea datornlor flecnrU1a. In 

metalurgice Duminecă 30 Aprilie, orele 12, 1 către guvernul francez. constantă.. n~lm~le acestor id~f'i: Româ-
. VOINEA, Bucureşti, (l1'1' loc s{inlirea troi/ci ridicald de Ridicarea Legatiunii FranH A('('ast~ prietenie s'a ară~ DIa ~~ F:a.nta~ ~otar.lte să n~l 

Moşilor, salariul pe o zi, I familia inginer Trlmbitoni, pe 10- ţei la rangul de Ambasadă tat de, eatev~ yvrem~ i!lCOaeC ~;~uca ~:c~-o atmrel â . gram-
personalUlui functionari şi 1. cră ., , . egte urmarea firească a cre- :;;J mal rodmca decat m tre- I . or a Ula, sun y c~seme-
l' ,1 ('u{ drn apropterea ştrandulw ml- 'te ,'1' r lulu' h.Y.7 't R .. cut Relatiile noastre eUHu_juca ferm hotărîte sa-şI apere 
n valoare dc 2508"4 1 . . ~ Il O 1 alaZl oma- . ' t't ' 1 î t' . . 

, • il el. /1 la r, unde s'a intdmplat nenoroci, niei în concertul statelor eu ralc au fost consacrate prin-I (TI OŢl'll, ~po r~va orIcăreI 
Societatea METROM, Bucure- rea fiicei lor Felici.. I ropene in care~ sub impul-I tr'~m acord care subliniază la!!r~SlUm, dm orIce parte ar 

Calea VieI " N 3 . Cu acest prilej taxele de trecere siunea luminată şi inalta vomta noastră mutuală de a jvem ea. 
o . onel r. 6., salanul peste podul dl'n cetai" "or fI' .u- conducere a Majestăţii Voa_jn:entin,e şi d~ a. desvolta ", ·e. H , ~O!lstatare~ a~c. st~i sol.ida~ 

ZI al personalului :5.,0.000 lei. " v .. • d t d / rIt ţ d t el t ~tre~ calitătile atât de adânci ,cnea ŞI cre lUCIoasa l'a l\le laI e aspIJ'?- 1] ~I e ,l~e-
_ Aso' , primate pentru eei ce: vor partiei .. şi de variate ale poporului. a schimburilor intelectuale i rese,. care nu. 1.mphcă .m,('I a-

, Cla!la Functionarilor FiI,an pa la serviciul religios de sfinţire Său ii atribuie o pozitie din !care s'a manifestat intotdea-: me.nmtare, mCI ~XCIUslvltatet 
_ dLn Buzău 20,000 lei. a troitei, fnchinalil memor:cl ('~ cele mai importante. Ea eo- una dealungul istoriei noa-; imI pare deos::bIt de . re con-

D·I AUREL S. ROŞESCU ro, pile.i adorată de infreaga societate respunde in plus la des\'ol- sfre. Raporturile noastre eco !forta!ltă in mlJlocul gravelor -
. B' '1 . - tOl 'ea reJaţl"lor dl'n c t nomI'ce au f~ ut ' 1 d levemmente ale cNlsului de ucureşt! Calea Raho. arădană acela care a fost FEL/eIA ". 1 e n ce ac ŞI e e e cu I ~ • •• • 

Nr, 3, 25.000 lei' TRIMB1ŢONI. I rod ai ~ st~âr,tsel care unesc cele ,rând ~biectul unei conventii I fat (aC' , ŞtIi ea ingtădme CăII m)Cl-
. oua tarI a e noastre. lnte-, care tInde să sporească am. on uuar6 n pag, -8 . 
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Dumineca, 30 Aprilie be 

(nlormaţiuDÎ , 
Prescrlp\lo medicală Discursul Excelentei - st 

Ce fati dragă? . Bagi Jin- D-lui .Ildcien Tli.ierr"1J r! j 
gura in buzunar aci in plin Y ,J 

Mare::;;alul Curţii Regale fa sub ochii vigilenţI ai M. S. restaurant? " (Urmare din pag. I-a).· . 
ce cunoscut următoarele: Regelui.. ştim că aceast~ con - liite, să-ţi spun dece. . r 

Majestatea Sa Regele a pri lribuţie este mică dar dacă Doctorul mi-a prescris după un desacord nu s'ar putea pe cel al guvernului SI ' 
mit în ziua de 25 Aprilie a. e nevoie pentru apărarea ho iiecare dejun să iau dOllă produce intre cele dOUă ţări cursul nouei misiuni ţ};.. 
c. intre orele 12-13.30 În au- iarelor Întregile odată pen- linguri. ale noastre, pentru iotdea- re am cinstea să o asu~ă 
dienţă oficială de prezentaIe tru totdeauna. noi, românii tl1la unite prin idealul lor rugând pe Majestatea; ~ 
cu ceremonialul de rigoare, mahomedaDi cetăţeni IoiaU, PIEI... comun.. stră să primească resp~tl 
pe E. E. L. L. vom da şi sufletul. - Hadule. am nevoie neapărată Conştient de rolul hotărl- ~eJe mele multumiri ,~ 

_ D-l Adrien Thierry, Am Primiţi, Domnule Ministru d.! o haină de blană! tor pe care Majestatea Voa" mcredcrea pe care a 
basador Extraordinar şi Ple- asigurarea deosebite! noa- - Pentru numele lui Dmuuezeu, st.ră îl joac.l. în conducerea voit deja să mi-o an, n 
nipotenţiar al Franţei la Bu- I stre considera1iuni. fI~' {~~ trebuie neapărat să te impo- politicei ţării Sale, imi îngă rog să primească urăr~ 
cureşU. 1 Suma va ti expediată Mi- dobeşti cu pielea unui :m:mal? dui să formulez nădejdea că care le fac pentru pr e 

D-I Cados Celso de Ouro nisterului Armatei, Direeţiu- --o Dar tu dece porti pielea urui strângerea legrlturilor care ~ ... ~a 
Preto Trimis Extraordinar uea Inzestrădi in numele alt bou pe picioare? există între România şi Fran : t~t,ea Romamei ŞI pentrteil 

şi Mi~istru Plenipotenţiar al Clerului mahomedan diA ja- ţa va t:ontinua să g~\sească, l'lClrea personală a AUgU 
BraziUei la Bucureşti; deţul Constanta. Inspiratie sprijinul Său binevoitor şi i lui ei Suveran. f 

_ Vicontele du Parc, Trl- I (ss) MUSTAF A AHMED ,1utorul: Fume;: mult, este adel)d-

mb Extraordinar şi Mini- Muftiul Judeţului Constan1a /'01. [)l1r ce vrei să lac? Aş(! imi DilSpunsul ~ltSlafli Sale UtiM 
stru Plenipotenţiar al Bel-

l
' • "Î!!e inspiralia, ",1 

giei la Bucureşti. ' , ,Criticul: Atllnci, n'(li plltea cel Domn ule AMBASADOR, :" nitate. Iată de ce ea P~i' 
B ·ti 95 Aprilie 1939. Adunarea Ingmerilor dID JJlltin, să fum ezi 1111 tu/un mai , ..' cu bucurie orice ma' *0 
ucureţ; , - I România A. 1. R. cu sediul hun? .cu v~e. bucurIe prlme~c : tiune de prietenie. cum,-

• I diul în Calea Victoriei S6, (h~ mâi~1l1e D-Voastre. seri-: aceea pe care o enunţali ul 
D-l Armand Călinescu, intruniţi în a 1-20 adunare Scandal pe gratls s~rJle pru~, ca!"e s,unt~ţl ac~e·. amabilele D-Voaslre CJ,'en 

preşedintele ConsiUului de genaraiă ordi.nară, vă trans EI (furios):.Pe vrenlur'ile acestea dltat pe langa Nbne In cali-, Acordurile cultural c' 
Miniştri a primit următoa- mite respectuoase urări de t1,~ cl'iză, tu-ti cumperi două pi'\lă- tate de cel tlintâi Ambasa-' nornic pe c~re tările II a 
rele telegrame: sănătate pentru grija ce pur rii de-odată'? Unde o să aj'mg cu dor al Frantei in România. 'le-au ~emnat sunt o i 

Membrii Băncii populare taţl tuturor concetăţenilor a risipa asta de bani? Sunt ferjcit să constat că rie mai mult' a prieteni ci 
Muncitorul" din oraşul Bu- ccsfei ţări, organizaţi in Ea: De ce te înCurii aşa omule? ridicarea Legaţiunii Fra~~e- re de mulţi ani leagă :ă 

'~ăU Întrunitl În adunarea Frontul Renaşterii Naţiona· Faci scandal de parcli nu le-aş fi ze la rang~l de ~ Ambasada e le noastre. ·.v 
gen;rală convinşi că în ac' le, singura chezăşie de mun- cumpărat pe crediti I un. semn VI~. ~a~ ţara ~ea, , Vreau să mai adaoQ, c! 
tu alele ~remurl pUne de În" că şi ridIcare a Ţării noastre. pnntr'o . pO~Ihca mţeleapta şi 1umindu-vă, Domnule ru 
grijorare când duşmanii din Preşedinte (ss) Ing. Strategie J ~e continua salvg~rdare a basador, pentru cuvini ace 
afară vor schimbarea hota" , . NIC. Z. POPESCU (~hiIă: Miii Mitică, atunci c:Înd J.n"eres~lor s~le naţlOn:-le, a I Voastre atât de amabil' ~le 
relor 1ării noastre şi micşo~ • te războieşti cu nevastă-ta, eum faci ştIut, sa c~şhge pretuirea şi I preţuiesc alegerea care' ,s 
rarea patrimoniului nostru i Funcţionarii şi muncitorii să te lase ,în pace? cons~deratlunea ce ~ i .se cu_v~. i făcută în persoana l j 
naţional făcut cu atât ea j~~- I Salinei Oc~asugatag împreu- Mitică: O las să dicteze conditiile ~ea In concertul tarIlor CIVl-' stre pentru indep ',e ( 
lie găsind că singurul m!]- I nă cu locuitoril comunei au' păcii! llZate. înaltei misiuni cu care ăl~ 
l~c. de. apărare, ~ste ann~ta i donat pentru Înarmarea 1ă I Mai U... Acest ~es.t al !rantei .cR!e teU încredinţat. U I 
ţarii ŞI lntrllnln~e. de o:l~e I rit suma de lei 30.00a (trei' .Ş se matenalIzeaza tocmru.

A 
~B Ne cunoaşteţi şi aţi , 

fel puse in serVICIU apara- zeci mii depus Prefecturell Pr()re~orul: Băiatul. d-stră este anul acesta, când RomamR 1at să ne j,ubili' este o 

rei noastre, socotesc momen I M u,' t t~ ge-I rom·te slab la geografie, ,sărbătoreşte centenarul pri~ zaşie şi mai, soU'dă dec' . t'"t d d' aram reş, aş ep am ca l' led' u .,dllJ11 ~ - ~ tul cel mat po nVl a a l~ stul nostru să fie imHat şi ).ărmte e:, re ŞI eu ... c mulul s~u R~g~, Mă mlş~a bele, a sprijinului pe ca 
bunul lor adun~t cu ~ulta II de celelalte saline. băl'lle astea.... I adânc, caci mCI un rom,an şi Guvernul Meu înţel 
trudă la aceasta banca su- " i nu poate uita marea parte I să vi-I dăm in indepli 3( 

ma de lei 10.000 pentru întă-1 DIrectorul Salinej şi Pri- De-a gh citul Nil III I 
( ) i BULAT" pe care apo eon a - ea I inaltei D-Voastre i 

rirea frontului de Vest, intă- mar, ss ng. • Costel vrea să f~că 0. sur- d~ acord cu alte Curţi ,Un: nări. 
rirea graniţelor ţării noa- • priză mamei de zI:la el. Europa, a luat-o la aşezarea! Mulţumindu-vă încă nd 
stre, inzestrarea armatei cu Muncitorll din Timişoara, - <;e crezi mămICă, ~ ce c~~ unei Românii suvet"ane şI in tă pentru cuvintele şi b ua 
tot ce-i trebuie şi mai ales fără deosebIre de origina lor :lou ţi-am luat? .~'punandu-~. dependente. . _ _ !D-Voastre urări, vă r eşi 
inaltă inţelepciune a Majes- etnică, membrii ai Breslelor lllcep cu "deget ŞI ,se terrnl- După cum cnn:!':fnfat. Ro~ .primiţi cele mai sincere In 1 
tătii Sale Regele Carol II şi i Metalurgişti, Mineri.. Tino- lift cu "ar". Dar mal mult n~: mânia este ferm ataşată u~' ri pe care Eu le fac el 
a conducătorilor actuali vor I grafi, Legătorl de căr1i, Pie-. ţ! spun ca altfel ghIceştI l' nei politici de mentinere a, Frantaşi pentru sincerl~ C~ 
IlUtea face faţă cu prisosin- "lari, Lemnari, Conslructorl, tot ui. . ! păcii precum şi unei politici! stră colaborare, in sp' bă 
ţă oricăror pericole ce s'ar, Ospătari şi Porturi din Ţinu Nu ştie de independenţă şi de dem- i cel mal pacific.. 
ivi. I tul Timiş, intruniţl in adu-

, _ Bllnă dimint'ota, Lefluto. Ai Q-
Preş. GABR. NEGULESCU l' narea festivă de inaugurarea 

d· 1 i 1 ţi ~ ~ 1'11/ o IlOaple bund? A·· .... ) Contab, GH. CIOLAN. ! se lU u or, nem sa va ZI expl ra ~. gen am e 
• i transmitem respectuoasa -- Nil ştiu tllşico. am dC'rmit tot .---

Membrii Corpului Didactic 1 noastră A Stilmă .şi admilratie l.il;:~~ ••••••• eeeeeeeeeeee ca n ă as u p, raD e u tr rac, 
• d . • t t' 1 L· I il pentru mte epClUnea Ş ener 

ş! a nuros ra IV ~ ,lceu u 'gia depusă de Excelenta Voa - 1.- t .... t· ; 
!'egele Cargl II dIn B~lgr.a~ sfră În serviciul Statului, re .Il V J ;& a 1 SI • arn 
tn dragostea lor nesfarşIta t b'I' d ~ d • i't I i t 'i d c să l' . . ., .. . 
faţă de Suveran şi Patrie s a llyn. lucre erea ln v 1 ~ I către prept ~ arI ~ a., AZI 30 A?J"llle a explI'at: In cercurIle poht~ce r .-
contribuie cu modestul lor rUII~ Ţarâ" şi unitatea .naitio Dil'ectiullea lntrepnnctern i legea amencană asupra neu- crrde că această sItual; Boq 

di I f na a at t de necesară In m.. (' I - t ti pl"O ." :.. trii 
salar pe o ~ n ea a pe prejurărlle de azi. Drept re- I .o.mun~ e roag~ pe " o .' - trahtăţll. " va prelungI mult, ca I o 
M~! I!entru IDzest!~rea arma. cunoştinţă vă asi urăm de pr.lCt~rl1 de casa, ~al ~ au PII- Apare acum sigur că pâ- Pittmann va căuta să i. . 
tel, SIngura chezaşIe a uni- ~ g, mIt fIşe de recl'nsamcmt ppn- . _ ',~' r' d', a fi 
t ~ţ'i l' t 't~ţii l' l Intreg devotamentul nostru t - tul gunoal'elor mena' nă ]a aceasta dată nu va fI, cat mal curand în 1, /l" a 1 Ş In egrI a na Iona e, i - 't ă ! IU cara . . ! ; vI 
rugându-vă să binevoiţi al Ş • va proml em c vom co~.! jare, să-le complecteze. şi s~ i lt~~te Ill~l o h?tăr~r~ asupr~ i amendamentul p.ropus U ă de 
di.snun să ni se comunice' tnbu! tot mai mult prIn, le trimită urgent la hlrourl- I vutoruiui legIslatIeI amer]- care are cele mal multe şi. 

'd' d I propaşirea şi consolidarea 1 1 t 'd " '. fI:' l' da • d '1 l' d f' d t ,., mo abtatea e depunere. It' bOt . t P t" SAN li. e n reprm f'rlI \ <a )rIca '- 1, rane In omelllU neutra 1- se e-a I a opta . ' SO 
• ! U 1 el noas re a 01.. .~ G ) t 11.1 c'u Scaevola -" ,SI DIrector ION BOTEZ ; TATE! ,az s r. J.~ UlA' ; taţII. Prmcipalaobiectiunei r, . I Preşedintele Adunării: N

t 
'? ~t-13, °driCle întt,arz~lere CalI~: Dela 1 Mai incolo, clauza zitiei la amendamentul, 

" nml erea ee ara lUnI 01', : ". _ _ c 

In aceste momente critice I (ss) PETRU MIHAILA putea cauza perturbări in că "ca~h ~ a?d c.aryo nu-şI va i mann este ~a. ~aca f, 
În limita mijloacelor noastre ., 1 ratul gunoaielor menajere, mal gaSI apil carea. In cazul I zează Angha ŞI Franl', 
am hotărît toţi hogii (preo-I Ziarul nostru poate fi gă- i aşa că ,toti proprietarii de ea- I când preşedintele Statelor serveşte tn acel aş timp s 
ţii) ~usulma~ in număr d~ I sit in Capitală la chioşcurile ~it sunt ~ugati> c~i~r ~ tn i.~te- I Unite ar .decreta insă 3tarea I ponia. , 
110 dIn cupr!nsul ~u~eţulul da ziare. In caz ă nu 'ar 1 esul 101, să A trlml~a fIşele de răzbOI).!, s'ar aplica în I In cercurile amerIca, 
Constanţa, sa contrlblm cu ~. ~ C s complectate cat mal urgent. . . _ ~I 
câte 100 lei din salariile noa gaSI, rugam pe onol"atul pu- Totodată se rc>aminlf>ste că mod automatIC embargoul mal crede 1nsa că, in c 
stre pentru inzestrarea arma hHc să reclame cazul agen- !oamenii Intreprinderii ' ~unt asupra armelor destinate tu- războiu, Japonia ar put 
tei, operă ce se infâptuieşte tiei de presă "SERVICIUL I strict obligati a goli lăzile de j turor beligeranţilor. . detaşată. 
~ •• ~ GAZETELOR" str. Sit. Con. I gunoi 'din curţ.ile caselor, ini~IetNM'M!M~l'tefMII __ NM~~lWteeeeIMNM_~eeM_IM"itDI 

Cinema Scala ~ trad siantln " .. ~ telefona~nd la i, se. himb, ,Iăzile din ,bu,cătării 1, A • I 1 17 AdmlnlSfr 
" -, "ŞI 10C'11Ilte se "'or trImIte de I ZI_ ~~re. !t ___ =. 0iQem9,to~raflll fl1melor ffi'iri 3 16 15 t I ~ i ~ - v .. -- Vini 

'l'a'''f,," 21)_10 - - , pen ru a ua ma sur • către Joc~tari, spre g?lire, Îvn fr.sfl,alul r6JllnioS A V I Z Pes! 
• strada, CHno se prezmtă ca- ; • ... ~I , ' Fărj 

$Iftfl": !!ndlnl A V 1 Z ruta cu gunoi, dând semna-: al ll(eelor (omer· Iri~~~~~iP:-:~. a!o~:! Cea 
cu părţi TEHNICOLORE hl1 cu clopoţelul. - Publicul (IaIr. d'n IIrad uri fac reclame in t ViOl 

Se aduce la cunoştinţa ce- Cf'te rugat ,a anunţa imediat II.. ~ ~ r.~ nostru, ca dela 101 lei ia E OI 

U 1
-C lor -1 a Ilo)' interesaţi, că Fabrica de (Ia telefon 27-09), orice ncre- ARAD. - Stolurile liccclol' 1:0- să nu primească nicioD 

" '.: Gaz sistează procurarea. ga- g~~li şi i~ sPPc1ial, da~ălo~me- merci ale fete şi băeti din Ar~'lrl [1- taată pentru achitare,. 
'zului la data de 1 Maiu 1939 nu cu earatu gunolU UJ cer. '. . . l' , I .' 'hacşisuri sau remuneraţij' ranJcază pentru aZI, 30 ,Aprilie crt., n'are pe verso ap lea. 
" timbru fise_l de 3 lei ~and 

Suuer!l0c!lu "nnll-nl. ill-- pIJF'rel.a.n~merAa.ei Tideefllii!lna.mKmrmtLr~-llirarG speciale dela lo<,atari, sau în sala Palatului un concert reli- timbr. de aviaţie ia 2, 
il U H Y II '" dacă refuză să golească lăzi- gios, compus, din recitări şi cân- ADMINIST!t\ 

le din . curtile caselor, - a- ,tece, 
Cf>ste abateri urmând a fi 1. Iq Armand Ciilinesct: ost C 

A NNA NEAOr.E, I ",-rad, Bulv, Regele Ferdinand sancţionate in modul cel mai Corul va fi condus de d. pror,: şNlintele Consiliului dl" u 
ANTON WAlBROOCK 37, C08ciuge fabricaţie pro· S A 

Repr, 5, 7'15 şi 9'311 prie. ma~e a~ort,iment. execu- 1 seve,r., ,ever §eu. : niştri a primit în CUJ'~I: tE 
Uumtnecă dela orele 1I'3U "î tie de, prImul rang: TNTHEPRTNDEREA CO- Vor fi executate mai multe bu-: lei de I\larti pe Sir Fft' 

n, m ~ll n~ptll,.i ,"prlll!'!P , Aran relefon 14 -.~O 1\{UN A LA ARAD, DIREC- i Lcith Ross. şeful de le' 
oO"'~VV>.<VVVVVl.~ -\r-\rI:ll-nOll l'n'!':fOT) "0_2" 1'11'.,"'." 'EA. căţi de E. Montia. I .... ~...-.....--- ., e(ollomice britanice . 

..................... ____________ ~b~_ --
~~.-~., •• - m 

, " " 



I 
! 

lie beca, 30 Aprilie 1939 FBOB"UL DB 'l'E8., 3 

~at.iv,! d·nel. dr. Marin e;ti cu ~"I011·il" noa~frc" (O f"rinl-I-
V t::::aJi~~::'~::~~~.:'II~~:~.n:.l::'I. ln"gi,'rând ~~ "i,magra,u,':",." in E:: R"iIrit,and, prin La'~:::: am d""'dit-a du" in. 

1 U' ri escu a lansat I celor indicate in a 1 ti- internatIOnal atmosfera de deslm- Ir'lIn ton şi IlOlărlre fermei. fic.tivd românească. ln 1919, un. 
~i llAa n pe , con d . 1" d It '" 1< •• ' U o, d . ' .• ă luni în urmă un a-, nuă să sosească zilnic. Toa- ere ŞI w I~n mu umlfl Cu ea II la l' II este culuşi e pullll o imagi- slat vecin a fost salvat din anar-

1 J\:' toti oalDenii da bi- I te articolele primtie sunt cu- lo~ul. starilor de a/armll, tonul. po- lle gautclrt'ască faptul c!I declara, hl{' socială; recunoştinta fiind Il

'SU~ă trimeată la adresa: răţate şi trecute prin etuva ~lllclel ,:oastre lt;de~lne se lveriflc~ t '(/ primulUI ministru a anut un tunci unanimd din partea celor 
la~. titutul Jdedico-l4iU- Soc. "Leagănul SL Eeate- m Ilmlna .rr? Ităţ!?r poa t' mal efe.ct ilproape miraculos. Iluziile cari şi-au putul vedea liniştiţi de 
sp~ h"" Y n-e rufărie pa- rinatl mult ca 01"1 cand. N an~ avui mu/le - unde au pulut să fncolteascd ele treburi pe fntinsele domenii de 

II iUDa, ,. d i w d ,. 't d . bi, etc., pentru a fi Actiunea aceasta atât de e, spus: .nsa, aşa cum a e ~m . at· primit un şoc fluternic; o stare pământ. Apo, proba, c'l nu este Îrt 

a nnato pentru copiii, originală, trebuie să fie sus- prrm-~mlslru Ar~?nd C~lmescu, dl' spirit alinl/'nlalil de tempera- fiecare noastră sd practicăm o po> 
ar,: .. , a~siţr'. tinută tzî Încu a' t w â W I alltudwi'a României, ea sa fdcut fură, a revenit la gradul obişnuit liUcă de cuceriri, s'a făcut fntd o-
".,. Dt., r Ja a p na a. h' I 1 'J<' t' . d' . 1 d 1 'al"'kest apel s'a răspuns deplina ei realizare. Deaceea II' c !pU ce ~UI rusplca ŞI cu o Ime rat ce cuvmte e' - ui Armand do/il. recent, când am fnteles să nu 
)r~aşteptată bunăvoinţă. credem că apelul doamnei sllh.ţlan~d meIHtă si! . producă p~o- Călinescu au fost cunoscul~ opi- ne amestecăm fntr'un act de an6-
,ntJklial oamenii mOdeşti, general Marinescu se va bu~ frmdă . Impre.ţ!e . In toa~i! lumae In- nfei publice mondiale. Dill clipo a- ;riune. 
,u dovadă de o dărnicie; ctlra şi de acum inainte de te~na!lOnaIă. P~llI clanlalea tonu, cI'asla pacea n'a mai fost amenin-I Prin urmare raporturile nu Inl 

face cinste. Pachete acel aş frumos succes. lUI ŞI a VOlnlel. Intd . in. uctorul r<lsărit.e~n al EU-I nici un fel de echivoc 'n continu-
In raporturile cu v('Cinii noştri, rcpl'1 ş~ atmosfera de lmlşte a fost I tul lor, La dorinta de poce şi co--

d1"!lmurile sunt nrle. La amenin- r{,$taOi/rtil.. I IfJborare, 1,t'C'inii noştri ne găsesc 

~ SI ..... - , - Dar. să vorbim şi despre celd- I prl'gătiti .ţă Înlesnim tot ceeace rale re lE. I tări nlspundem scurt cu zidul ar-V /Irlt drum al politicei noastre ex- [,oale aduce destindere şi Intărirea 

)~. -==-- - ,malei şi al Întregei nalilmi. 1 ("rne, 101 atdt de limpede şi cOn- ll('lrmalullli. Nimeni n'ar ptltea sus 
1 . torire z iJe de 10 Mal' s~răbătl1t satul În lung şi în lai, ,1' In lumina istoriei, ccînd cronica, S!'cuc/li in gândirea şi simtirea COR fine cd am rt'fuznl vrt"o Ofertd ce : 
In ,_ ZIUa de 11) Mai Înseam ~Ilndnd pesle 1000 ouel şi vre-o :'00 rii de pretutindeni vor găsi liniş- ducătorilor ŞÎ a p()porului român. ni s'a făcllt în llCcst sens, dupiJ 
,aţi ului Dinastiei, cucerirea I.gr. cozonac. '. lea ca să analize.::e În 101 efectul lIllna Întrlt'grre şi relatiilc norma~ cum toţi vecinii noştri ştiu, cII p~ 

Cn;en\ei "i ,înă!tarea ţării la Fărd comentarII, lor atitudinile, vor conchide, În le le primim dela vecinii 110ştri ~"Y \ litica româneascll de frrmitatr "'1 
l c Regat, pe. urma, faptelor I Zece invătători arădani la chip neindoios, cd declaratia d-Iui ('~. o ~âllă prietrneaserl. N?i. n'~m c,t-dudr nici lina din 

# 
ale armat,el . Romane. Z. IU. al cursur'.le stra"ere 1 •• d"ln Ar ma.nd .C. ălinescu a. fost I,m,a din facu.t ş, I ,~!I vom facr o pohlrcă 11Il :Jf)si/d/ităţife-.. J Ş t b I 1 t I - D de. a ţtabiliza liniştea fn B:tdnt·r al este dl!CI, 111 pr.ma hme, IIM . eon r! utli e ce e ml1l [>r!' lOast' (/- pt'rra Isl<l. (' altfel, acest !ucr'1 ni-

ni Cl, este zi de sărbătoare mi una alu. I dusă păcii. D-sale fi rrpinc meri- ci 11'ar trebui suhlilliat, deoarece îl Dunărean, prm garantarea i'ecipro 

I
făjerii vor sărbătorii în a li.IUD. - I~a cu~sul de IIllţ1ere fII I tlll de a fi salvaf securitatea co~ Cunosc limpede toale popoarele. c/l a fruntarillor, 

. ,v;1cjia românească şi iln" isaIa /19 de~a 2--'20 MUl 1939, au I e~~~ftft~ 
g, celor mai sfinte năzuinţe I fo~t c~l.ematl la cenvtrul, B;.caza, I,r-I _ J'< " 

e rului Român. Sărbătol'irc'u n:(;~orll zece fnvdtaton -dl1 or~şul P fan ce - d 
It ace adaplându-sc imprcjură 1 ŞI J~~elul. ll~stru: Lăcustă Dumllru I re 5 a r za e 5 D re 
~iI ale din sat, ori oraş. - Sto -: ~t!rfl1nle" Podrumar, CorlOlan ~ I • •• • 
e' ,slrăjerc şi străjcl'i de pc S,I~II~'a ll.lare,~ ?,obrea Gheorghe -, VIZlt~., d.!ul I! ~fftn CU I ~ Par!S 

judetului Arad, au primit Bar",ava. VIZItIU ,Dumdru -:- Şe- "Q. UU \; 'Iu I 
G' e două Leerluni inslru{'!iuni preuş: Radu Dumdru -- Seb!ş; Flo 
re, 'rbătorire; zilei de 10 Mal. 1"C~ ~OQ!I, . şcollia prmară, .NI: 7 I PARIS, Se anunţă că insem- I tă pregătirea remarcabilă a I nU. Dar, vom apăra dreptu ... 

programul de actiyitate .1.!ad, hUJa Ioan - ~ălag~u, 6he-! nătatea convorbirilor pe ca- d-lui Gafencu în domeniul· riie noastre cu hotărîre", 
• I Ma' '1 . 1939 bdeş Ioal1, şcoala prlInQrcI NI', 2, 1 i" , I 
Iei ŞI ume, Pec;(:a; Bercea Dumitl'u _ Satul' re dl. Gafencu e va avea n pol1tlcel externe şi condiţiile Această declaratie poate 
~ area şefilor de cuib Nou şi Ungureanu Remus _ So-- cursul vizitei sale la Paris, speciale in care se află sta- servi drept epigraf, nu nu-
~ in oraşul Arad 'mnea. este subliniată de toate zia- tele din Europa orientală, mai călătoriei, dar şi intre-

. _ In Dumineca aceasta, sa EES. rele care inregistrează rezul- Atitudinea g'llvpmulni din gei politici a d-Iui Gafencu. 
30 AprIlie şi 1 ~fai, toti I Noutăţi în ghete de primă~ t.atele satisfăcătoare dObân-·

1 

Bucureşti a fost totdeauna I El este mesagerul plin de a-
cuib din oraşul Arad. vor vară mare asortiment la dite la Londra şi constată de-o claritate ireproşabilă. vânt şi tinereţe al unui po. 

nili la un loc, unde li se vor că România se strădue să-şi lIn cuvântarea sa dela 17 Ia- por prieten, tn clipa in care 

b ua zi, Luni 1 M:ll, <;(~ va fa- . a 19~~re I 1 epen en a, • OIIll- nuaTle .' . C'ge e .arol amiciţia între popoare trece nde lurruri noni. Se pare F r ati- 1- r il d d tI' 'M S R 1 C 
r eşti şefi de cuib o mică ex că fund de-a avea bune 1'e1a-! II-a a spus: !prin incercarea c~a mai bQ-
,e In podgoria arădană. _ n.. tii cu statele şi gata la ,o cO-1 ,.,Vom păstra Allantel.e aoa- ă A ' ' ' ', v .. ' t ntoarE' 'ne c' ' .. --" . 
P că se yor intruninumai Iaborare economică activă. I slre, vom strânge legăturlie < .,. are au CUllOS" 

r!~ cuib dela şco alele sl'clm-, ft p p o n Y I Toate ziarele reproduc pe cu amicii noştri, vom face tot cut-o dela război incoace. 
, băieţi. 

de cuib dela şcoalele !e- larg declaratia următoare pe ce ne stă fn putinţă pentru a Franta întreagă ti spune; 
de fete din AI-ad îşi VOf' care dL Gafencu a făcut-o Întări noulle noastre priete- Bun venit!" 

unirea la data de 10 ,şi 11 Dermata, Carmen, Boris, ziarului "Le Figaro": g 

~ a COmportare a stră .. 
, r din stolul şcoalei 
.re BocsÎg, fa ta de 
arm'tfa nOlstră 

We Ego IUaa şi diferite "Am expus 10rd~lul Hali-
mărci b u cur e IŞ t an. fax, In mod deschis şi sin-

cer, politica paciffcă a Ro- Ulzitali croltoria ~osko'ltl Arad 
O 1 

mAniei care, credincioasă ve-
In ertSftlta t!olii chilor sale amici1fi, doreşte 

de bOI In SIla de I să extindă sfera colaborări-
1!11I.IStl"" lkeU- I~r. sale economiee la toate 

"~imitllbil in calitate şi pr. t. 

• 
T.JlBEC 

, ,- Slrăjerii (runtaşei ~o

: Bocşig, cu ocazia sto(ionării 
, ni! de trllpe prin regiune, 
. I o demnă comp()r/Il1'e ~art 
, a fi relevaM. 

: nşi de dragostea. Ş i dal(lr~a 
ă de armata tării, din (.bo, 
. şi contributia să/enilor, tIU 

,11 sordati/or ouă roşii ŞI C( ... 

I I 
HIN I (anle cu care are interese e

U 1'.1 SI: I(Olfllconomice complimentare. In 
din llrfld I acelaş timp, România spriji-

. . I nă în chip cAt mai activ po-

Cu capitalul ce se asigură de Cassa Membrllor de Drept 
pentru limite de vârste plus capitalul ce se aduna dia 

depunerile obligatorii 

Azi 30 AprIlIe a. c" ore-I "b'l f ţV '1 f' I le 11 i 1 d . SI 1, S or an e care se ac In 
. a. m., n s~ a .e glIl~-! Europa pentru a sa consoll-

nastIcă a lIceulUI MOlSă NI-I d A t V lOt" x 1. Subofiteri (Piui. Mai·) a pacea. ceas il po 1 ICn 
coară are loc o mare ga-, .U v rI '2. Cdpilani 

= lă d b . . 'paCI ca pe care am exp ~ $. Maior f. grad. 
~ e OX cu parhc.lparea Ul"- mat-o exact in ac""'aşi ter-

ăt 1 1 
.... i. Jrlaior cu grad. 

~ ro oare or cuburI: ni d Vt '1 l!r' = B . me con uca on or germa- ,J. LI. Col. f. grad .. 
Vinuri bune găsiţi ~ ox Club Schmellmg Arad, w· mă înde ă SV 6. LI. Col. cu grad. , ~. . , amn a presu-

~m
Dpumai la pivniţele II ::lk~:u.Arad, Tltanus Ara- lPunrică, cu ttoate d~HEcultăti- ~. ~~:~~:~ ~u g;;:d. . " S · - ~ . v' • e p n care rece aZI uropaJ 9 

frlB ~=-l Se ".0.1' intâll1l urmatorn există totuşi unele iniţiative. Gt'nt'raI Brig. f. grad, 
boxeu 1 

1fJ Gcn. Brig. cu grad 
- r . I t" ·tvţ. rti . ~. une e ac IVI a 1 pa 1 ce, carI 11 Gen. Div. ,. grad. 

, '~I Martlska II-Ursu II. fac să vibreze pretutindeni 12. Gen. Div. cu grad. 

Străjerii, pe CUIburi, au 

G RAD E 
Cota ce se Capital ce se 
aslţ.(ură de adună din reţi- TOTAL 
Casă nerea de 30/0 

94.000 40.000 134.000 
244.000 110.000 354.000 
277.000 1~)().OOO 397.000 
294.000 122,000 416.QOO 
357.000 140.000 497.000 
398.000 157,000 555.000 
443.000 179.000 62'1.000 
*79.000 200.000 679,000 
585.000 '2'20.000 805.000 
668000 2.%,000 90'l.000 
735.OOU 2.5(),OOO 991.000 
778.000 285.000 1.063.000 

nlluntl 

882.000 319.000 1.201.000 reoPooe' II Damian-Klein, I acelaş ecou". 1S. Gen. Corp. Arm. 

v' ;; Marincaş-Martiska I. 1 Le Matin" a ată că t' GC ...... ::=-.-:;;;:-.:;;;;;:.-c-c;;:--=:;:: .. :n:;;;;;:t-c--==:.::::a:::;;x:::a:::::a::a:::::.c-=.~z:;;;x::::a;;;;;J 

Pe1llt
UI 

tbun e răspAndit, ~ TŢ 1 AdI II P'O'l'l'tl'C·· I RT' A , gl'a tIe o' N u VăD.- e r =d-e*t *.- '*, ._xm*p .... U '*1 !1C- x ..... "'~~. 
, 8 e ot ,i folosit. ~ ~ rsu -.['!.r e ean . el sa e, omUl1la poa e 
, Fără patimă şi ura, ~ Ursula T.-Moisescu. rezista oricărei primejdii din rt Căutând în zilire şi reviste articole cari po-
, ~a mai bună beutură; @ Ardelean I-Merino, afară. M menase numelp, dvs. S'iU tra!ând prohh~mele n 
~ RInUl "LU:\IP" e pesto tot ~ Cauza pe care o pledează IJ cari vă intereseaza, căci o instituţie spf'cial fi 

!Illlj bun chiar caşi Mot ~ Chil'a-Duşan. - ~ creată şi bine org'lniz'ltă pentru !lC\-!8sta pOH!e W~ 
... ::-. oaspetele nostru az)' scrl'e f _ Krausz-Covaciu. . , "' IlCt> acest IHcru mai hin!:' şi mai ehin Cii d\'s, 
., ,.Ere Nouvelle" n'ar putea fi U 

:ând. expUSă mai bine de nimeni, n'~'I' "SERVICIUL GAZETELOR" ~r:,~'" 
veniti la TIM I Ş O A R A v i zi t ati decât de ministrul actual de ~ Aseatle la,ernatlonall de presl II publicitate 

'. C!a'ene'u!l ReSI ulii m n' . Externe, care, după pilda urmăreşte tol CI' se publică in cele elrl'8 
ui U il a rBn.u a OS' ;CU Regelui Carol rămâne parti- ~ 1400 publicatii din Rorn;lnia. iar prin Întt'r-

!ostCasinou] Militar) TIMIŞOARA, Celate, 11111lll Primariei zau neşovăitor al colaborării a ~ă~~~~~ ~~~O~elO:e a~~~i~i f~m~;;':a ~\~ f~!'~~ R 
~nde g~S~iti, zilnic: mâncări şi băuturi pr(18'5pe- internaţionale, bazate pe re- a lumea şi procur~ tăeturi efP presă asupra ~ 
e. BucatarIe franceză şi română. Pr('ţuri foarte sre-ctui drepturilor şi obser- oricărei p~rRon'i1it8ţi SiHI subipct. II 

... ConVQnflhilp._ Incer('flti f:Î vă VE'ţj con\'i~fZe varea datoriilor fiecărui. ~ Cereti telefonic sau in scrIs prospect~ lămuritoarp san o p:-oM n 
__ "Journal des Debats" U gratuită de o săptamâna. Indicânoi ~uhit'ctul care vă interese"7A ~ 

ara-~~ :a:::;aO~fiI-=:t~ r::::~:::::iIC::::'C'!l~. 
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. CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI nEGE I 
~~~~~ .. ~~~~ .... , 

Fapie străjere~fi___ Crezul StraJere 
• Vt â AlntO'" cu fata spre răsărit,', poate t~ece. Rom,âni. i de aici .. ,Cred la DumDezeu ,I'D blsel'l Mulţi, foarte mUlţI, ba r . - n ~ li t t I ho ~ 

ni şi tineri in trecere cu um- şi-a făcut cruce şi a rostit: I sunt stanci nec n!!. a - bu nllor mei. . ~ 
tăţile lor militare dealungul "Doamne iartă-mă", apoi s'a I tarul apusean al ta!ll' -v ţn ,., II M ele Nostru 

aplecat ŞI' a depus pe faţa cât priveşte pe copii, straJ~ C .. ed in Regele .. 4r t ar 
c.; dealatul judeţului Arad, I ni R -. It 1 destloelor popota 
y& , fI'ageda

V 
a copilului odată CU i, ri viitorii cetăţe ai orna' Jer, cârmu oru inainte şi după Paştile din 

primăvara anului 1939, au sărutarea sa, două boabe I niei Mari şi eterne, nu .am RomA .. 
ebservat, - sau ar fi putut mari de lacrlm 1... Aceasta cuvinte de laudă pentru t1n!1 Cred In muncă ,1 jertfă, tnehlnAb4 
fiăobserve, - felul cum s'au a fost mulţumirea motulul, ta lor bărbătească şi rom~. I.treaga mea fIInţA pentru ridIca 
Purtat micii străjeri şi stră- mulţumirea românului, fată nească. Ajutând pe solda~J P tiei 

do un copil care i-a ajutat micii străjeri din satele ar~- prospăş'rea ar. jere de pe aceste frumoase ~ n 
meleaguri româneşti. Dar să-şi amitească de Paştile de dane ştiau că-şi servesc pa- Cred In Straja ŢărU, chezăşIa un t.1 
poate era prea încărcată at- a doua zi, - şi să le trăia- tinţit şi fratii şi odată cu a· neamuluI, hotarelor ,1 solletulul R 
Dlosfera cu fel şi fel de pre- scă printr'un ou înroşit, a- ceasta Patria şi Tronul. nese.

6
' 

vestiri şi multe griji măci- cordat cu tot sufletul de ba Armata Albă a judeţului 

nau sufletul ostaşului, ca să ţii lui din Podgoria Aradu- Arad a fost LA DATORIE! *) Se rosteşte la ceremonialul ridicării PavilioDuh'l 
mar dea o prea mare impor- lui... Comandanţii şi ostaşii arma precum ,1 la delchiderea ş€dintei Joia, dupA deviză. 
tanţă acelor mici copii înşi- Scriitorul acestor rânduri tei străjereşti din această 
raţi pe margina şoselelor, ca- nu este originar de prin păr .. parte a tării merită" toat~ 1 d 
ri la trecerea convoiurilor tile acestea şi n'a cunoscut admiraţia noastră, fUndca Insignele, eCUS08ne e e 
militare p-nn sate, pe o căI- până acum câtuşi de puţin aci s'a lucrat cu succes pen- tase ete. se vor procura 
dură de Iulie, serveau solda- pe românii de pe granj fă. tru trezirea conştiinţei na- , 
ţUor obositi: apă pentru bă- Cele constatate însă acum, tlonale! legionile străjereşti 
at, ouă roşii, cozonaci, prăji .. precum şi scenele Ia cari am Bravo! copii al falnicului Pr.eţurlJe acestor articole a fost 
turi, etc. ar.istat, imi dau dreptul de a judet arădan! ea apreape 50 la suta laţ A de 

Erau coplU noştri dragi, afirma cu toată convingerea t t 1 liber 
ostaşii Armatei Albe, cari că, peste judeţul A.rad nu se NAUM cun. era o comer Ui • S. 

îşi ajutau părinţii şi fraţii. "ee 1 AHAD. _ In .Ul'ma dispo: i c~stea la fo.r~lI·il~ ,~Uf ISi 
Neindemnati poate de ni- .. - - .. _,_,... ă" "zitiunilol' ComandamentulUI !dm Bucu~e~tl. ~lVlar: Oer! 
meni, copii satelor române- A treia perioada a actiVI a 11 str .erest. Stn1jii "{';1rii, Directia Coor- I ce .Monetana Natl?ll aer 
,ti au adunat darurile primi d- I 1938139 donării Administrative, pe. mal ,contra ra.mbuls, fi 
te de Paşti dela rude, vecini In anu, \iitor vânzarea insignelor de aceasta stolurlle VOI' le. ,i de acasă, - şi le-au im- Rezamatul Instf"uoţlunllor. em.se de Falauge metal mari şi miCi a paftale ~eg~unilor toate Cel\. au i părtit soldatilor. Multi stră- _.. lor, ecusoanelor de mătase, InSigne, paftele, etc. L je~. şi m?lte ~ străjere. din fa-I A 3-a perioadă a aetiyităţii f~cute (~e comandantII de Le nasturilor şi cnelor pentru cu contra valoarea I 
mIW mal s~race. şI-au ~at I străjereşti pe anul 1938-39 gmne. Se recomandă ca pen, eghileti se va face prin Le- mandat poştal, astfel 
singurul ou tnroşIt de InvIe- la incep'..lt recent, după va' tm carne~ele de redu~er.e î5. g{uni. Costul lor: a) Insigna se poată. fa.ce con~al: 
rea lui Isus, cozonac, sau co· : canta de Paşti. Este de do- la sută' sa .se dea prIorItate I d.e metal mare lei 23 (două- BucureştI ŞI, la ~OSlrt. 
lac, unui soidat. Nu l-a i~- I rit ca in această perioadă, comandanţIlor de cohortă. I zeci şi trei) bucata' b) Insi- lmrs a coletul~l, V 
trebat pe acel soldat cum Il a<tivitatpa unităţilor să se Numai după ce v.or fi satisfă 19-na de metal mi'că lei 20 să achite imedH~t co, f~1i 
cheamă şi de unde vine. Pu' dPRf[lşoare, pe e[l.t este posi- cute aceste ~ererl, se vor fa-' (douăzeci) bucata; e) Paftua De remarcat ca pn! u. c~ 
iul de român ştia doar că bit în aer liber, dând putin- ce P!~Opunel'l pentru co.man- Ici 25 (dOUăzeci .şi ciuci) bu- redus simtitor, la une (1 a: 
soldatul era unul din ai no ta străjerelor şi străjerilor dantn ~.e ~tol. (La LegIUnea rata; d) Insigna de mătase '('ule chiar cu peste ~ la 1 
'il t d. I-a fost destul să ştie, să trăiască c,H mai mult in dE' StraJerl Arad, cum nu leI· 14 (patrusprezece) buca-I f ă d el'a 1 (le t ~t iti lţu iti " 't i v f t" . tă a1< e cum ',. a a , - Ş as a -a mu m. mijlocul naturei desfăşu~ sau numl nca comant an Il 'a .Pentru nasturi ~i cue se: . , .' cell 
Nu s'a mai gândit dacă lui rand activităţi practice în d? cohorUi, propuşi, .întârzie ~~ comunica ult('ri~r. I când .aceste. 1I1slg ne,: cer 
ii ~ai ră!»~ne vreu~ ou t~- jurul şcoalei, gospodă"îei şi dm cauza aceasta elIberarea LegiuniIe comandă toate al desfăceau 11he1' în CQ. lupI, roş~t ca sa clOc~easca cu_ prut dHndu-le prilej să se bucure carnetelo!' de reducere pe bo/'lJ 
temi. Era feriCIt că a savâr- mai ale~ de plimbări şi ex- CFR). . II, l 

:!~:.!:!'lă .bU:;'l: !!~!I~~; CtlF~iipr,:'n~~~~ lucru vor in- tiu~f:"o,::~?~~~esl:ăj!r~~Ne:; I Strtllfrll llmJşOrfnl tlZllfilzl ~r I ~il 
de mulţunure ale soldatului itra următoarele mari preocu f~c .anticipat. ~u se trimite AR.\D. __ Joi, 27 Aprilie c. dou.ă I dic~t pavilionul n~ţl~: ebil să răspundă .du.pă co ridica' pări, Preg,ltirea siiptămânii OI".'le pe datOrIe. . I"n'ndi de ""i"i din ,Iolul h. IUrIie şeo~lel~r Prl~' ,. 
bratul drept lntins spre ce~· tinel'('tului, pregătirea de- Comandantele in umformă' ceului "Diaconovid ,Loga" din TI- Socodor ŞI Padur~m, irtl 
rul albastru, cu un scurt ŞI monstl'aţiuni1or de 8 Iunie, nu vor pur~a poşetă, ciorapi n,işoara, sub comanda d-llli praf. mul stol cer.emomal

u
, etllr, răspicat: "Sănătate!". ipreparativele pentru tabără transparentl ŞI vor întrebum Gh, COm:lIl a'l vizilat institutiile şi şi.ndu-se inamte de, ne-a 

In ajunul Sfintelor Paşti, 'Ol'g'anizal'ea colectării siste~ ta fardul cât de puţin. fabrlCl'le mai de scamă din locali- iar la al doilea dupa ca 
pe când eram in marş cu re-, maticp a plrUltf'lol' mediej- . Este stl'~ct oprit c,oman- tate. ,Oaspetii au lost conduşi prin I' La,ambele a asistat d a[J1 

g!montul "rintr. ~omună, nale. I dantelor ŞI c?mandantllor fu om, de un eom .. d'''1 ,Ir'i". de. niu Crişan, roma!,dar «., 
din ~odgone,. un COpllv?a de 1. ~.UH stl'{liere.le ~i.ît şi ~tr~- ma!ul în umf01:mă. jlegat de Legiunea AI'ud, _ La orc- ghmei de StrăJel'l :\r ele 
• am .u InSIgna straJerea- ,]PrJI vor rontrlh," cu cama- Nu e"te permIS să se trea· 1" " ,'r'ierii timişoceni au P"'· SlOiuri nOI' '" .că in pălărie, apare de pe o ,şi, pieptare, pansamente, fă- că cu executia programului lsit Aradul dire 
stradă şi cu buzunarele pli- !şii, etc. pentru Societatea Na peste timpUl fixat in pro-" " A H..t D. _ Sunt În cursC! " 

De d? ouă se ataşează Plut?-,' tiona. lă de Crucea Roşie. gr~m. ~trăjel'i~ Vor fi intre- 'a,tSlIrfll Si IUerfft IAtUl!- :(I)"C pP: teritoriul judetul este 
Ilulul nostru unde incepe sa- Se recomandă ra fiecare bumtati numaI după puJe- dulnffl 51nll~rllor aradilRI ti' d" rJ estI 
... 1 j t v b "1 S ld ţii . . ' 1 A '. '. • următoarele s o urI <" r ..,.. mpar a unun e. o a istoi să orgamzeze cel puţm n e varstel ŞI constltU\lel A iD D'" 9~ • '1' . "~ n , 
primesc şi-I multumesc. Pi- 3 plimbăr{ sau excursii cu lor. Se va evita chemarea co RI. - IImrneCu~. ..prr re. !şcoalele prlmare dw: CrI. ire. 

• A străjerii şi strrijerele sfolurilor din L elul pare foarto feneil, .am- teme, in "ceastă epocă. ' piitor la pro"ram In ore prea .'rod ,1 iud', ou d,p,,, "<omdnlut ",'",nli. '"''O, Sol, '""", 
bind mereu. Ajunge În drep- , • . " • înaintate sau matinale. Cu răIi, .Hin/şul de Sus, MDi 
fui unui soldat mai in vâr- Dlfente dISpozlţ1Uni prileJ'uI sărbătorilor străJ'erii şi {iifJăduin/a de Straja Ţâd fn ea-

• drul unor impresionante serbliri. Ion!!'., Olvoş, şi Prunişor, stă care înainta gânditor, Directorii de şcoli nu pot nu Vor fi tinuţi în frig în n 
prin praful şoselei. lobtine comanda stolulni da- mod inutil. Cei îmbrăcaţi su La Chişineu-Crlş, siolul de $ul, 1'0- M~NMtftC~MMlrMlM~ 

- "Ia şi D-ta un ou", il i r~ nu au Ul"mat cursul de mar Vor fi trimişi aca,ă. Pe 0,.,",10 0'0'" 'f'n""a un" fru- eprezen I le • ",,' memda d-Ini Gh. Ruja a si'lvârşit cu R . I 1" ,,'nDn: 
grăeşte copilul. i iJdţiere străjereasră la unul· timpul marilor călduri, stl':1 n.oase troite, in prezenţa tufuror grall·C

i 
penlrU . 

Soldatul era un mot din I din centre. j('rii şi străjel'eie să fie cât olltoritâ/ilor. La serbare (! parlici- li 
regiunea Hălmagiului şi cu Adunările pe cuib acasă se mai puţin expuşi razelor soa I 
ranita grea în spate şi toate! vor face cel putin odată pe relui. La demonstratiile dela [.ai şi d-l ..tscaniu Crişan, coman- ARAD. _ Străje~e e. [EN, 

'1 1 1 d' t v,. 8 I . ~ 1 (/(Inilll legiunei Amd. jC'J'Îi şcoalelor ~rIIna: ne. celelalte unelte militare, se lună, a unu In s ra.lel'l a- Ul1le, In grupe e exccutan- tat ' 
părea că nu-I aude şi-şi con- ra.să sau la şcoală. Cdtul va, ţiJor vor intra numai slră.ie- Rldl{ertil pa,lIlonulul nil. localitate au aSl~ ~ osla~ 
tinuă drumul. aBista inopinat, pe rând, Ur- rii săn.ltoşi şi văzuţi de me- fie nil' 'a S'olurlle din S~m (ursul zilei de JOI 2.'· d. 

- "Auzi, repetă copilUl. Ia mărind lucrul lor. dic. 18(, Se(Odor 51 P6durfnl a. C., la reprezentatJ<l erţ 
şi D-ta un ou". - Motul ob- Pentru o cât mai strâns1. La serbări cu ocazia decla lui "România Pitorea: ie, 
servă acu~ pe micul podgo- colaborare cu părinţii stră- mărilor, povestirilor, etc. 'co- ARAD. _ Tn prezenţa d- Filmul a ru~at ~a,,:' ape 
rean cu oul in mână. "Lasă jerilor, cu autoritătile şi per piii vor saluta inainte şi la nei Florica Bucurescu, co- tografcle Urama ŞI " lerit< 
micule, mie nu~mi trebuie". ROanf»e particulare, pe lân- Sfârşit, cu salutul străjeresc. mandanta legiunei de străje I ap 
."Ba da, răspunde prompt co gă fiecare stol va fl1nrţionn La sate străjerii vor partici- re Arad, a d-Iui revizor C-tin rtrran 
piJul. MUsai să primeşti şi un sfat denumit "Prietenii pa cu totii toate serbările na Dog~ru, a autorităti,lor şi a Cetiţi slela 
D-ta". Apoi cu un glas rugă. străjerilor", format din co- tionale şi străjel'eşti când cnUI numeros. pUbhc, stolul 
tor a continuat: "Şti doar, că mandanţi, părnţi, preoţi şi are loc in localul stolului. şcoaleÎ primare din comuna 
mâine's Paştile". La aceasta persoane cari doresc ~ă spri- CAnd serbarea se desfăşoară Semlac a procedat Dumine .. 
motul s'a oprit brusc, prl- jine stoIul. departe, intr'o poiană tere, că 23 Aprilie, la ceremonia
vind fiI in ochU străjeI1Ilui. Carnetele de reducere pe nul de sport, etc. vor parti. luI sfinţirii şi ridicării pavi
După un moment a luat oul ('FR cu 8 călătorii simple, se cipa numai străjerii şi stră-!lionului national. _ Tot .Du 
şi spre mirarea noastră s'a dau pe baza recomandal1tiei jE'rele dela clasa II in sus. mnecă 23 Aprilie, au mai ri-

• w ~ 
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