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prilejul inaugurării 
unui post rămân de 
radit-' 

ScfjiBlburile artistice 
cu străinătatea 

D, mi/listru Giurcscu a inallgural Î nil asupl'a realităţilor noastre ro-l ~ Nu odată S'a fă~utv ~ pre.! noastră. pentru înoirea Şi re· j Ezpoziţia dela Ministerul 
noul post românesc de, mâneştl, in nădejdea că vom izbuti i Sa constatarea satisfacatoart' I construIrea Statului. I Propagandei Naţionale "Ila
pe ullde scurte, a cdrui I să lre:im pretutindeni un senti-: că ţaIa noastră ocupă un loc Avem în muzică, pictură, lUa văzută de artiştii romi-

, şi ~ol1strucli~, se, dalo- meni de billcmeritaiă pretuire. A-: din ce în ce mal importanll sculptură şi In arta popula· I ni" contribue deasemenl la 
In intregime technlclCnllor no C{'stea pot fi scopllrile pe care să In mişcarea interna"onală a r ră atâtea resurse IAnca-t fa~ra~ A t V 

• " 'H " , tA I ' In anrea amlcl~et care ne 
[le Indeplmească - admirabilă mi- ildell rt·· ti" ţ • I " . ."!z :'a/ă de aCl'astă operă. admira-j siune de propagandă românească ~ or, a el ŞI ~ In el ••• ~ a- dificultate pot. fi ~rgam ate: leagă de cealaltă soră laii-

. reuşită de gândirea şi mUllca j _ noul post de radiodifuziune. I fara de reputatia stablbta a asemenea mamfestari. Se pot, nă, Italia. Dirijorli germani 

.,. era firesc ca in, dis- ! N aui ('forturi de muncii şi de; unor ezemplare de elită, ca· organiza ezpozitii de pictură i şi francezi, soliştii italielll şi 
. ' .. ' fnaugural pe care l-a. rostit; creat~e, de ~ar~ sUlltem capabilt', ,.1 re ne face cinste pre!uti~de·lsculPturăt de lucruri naţio-: greci, cari ne-au vIzitat în ul 

m:nrs/r~ al .Propa~alldel, cele: IJor Imbogă(I, In atmosfera de pa-.1Ii pe unde recolteaza rasu- nale, se pot organiza concer-: tima vreme, au arătat şi ei 
• Cllvmte, ~a exprIme, U11 SCIl- i ce, care este neapărat necesară, pa' nătoare succese, în afară de te cu dirijorli şi cu soliştii I c-t d tiI t 

de legl/lmă mândrie, fmpdr I/rimoniui national al României ii-j· • v vi. ~ a e u e sun asemenea 
de 110i loţi, cii am ajuns să I nere, sub Domnia pe care ne pre- loameni! de ştiinţa ale caror I noştn de seama. schimbUri şi cât de mult în .. 

I (Il scurM vr~me, toate i gătim să o .pră~nuim cu recunosciI ,rodnica lucră~i sunt cunos~ '1' Ceiace s'a făcut până .tn lesnesc ele cunoaşterea reci-
'. e lechlllce ,!I.SiI 1010-1 io~r~ bucurl~ sarbă~orească la lm- 1 cute ~ apr~ate peste ho~ I prezent, totdeauna cu un ln~ procă a valorilor artis~ 
In aseme.~ea rcalt,ăn. , ' t plln1rC'a /InUl dCCl'nlu. I tare, In afara de conferen- i contestabil succes, trebue am , tico. 
nou mijloc de co~unlcaţlc, ~ulerea şi increderea ne sunt in-; ţiarli noştri CQl1. au impre-: plificat, generalizat. Ze baza I Organizând schimburi ar-

rtIlea undelor, fntre (.apllaIă ŞI tănle de JIO/ărurea de a apilra ill· IV t di ill '. A ~ 
mai fndenr'rl t It d t ă . f ' •. " , Slonat p acu au tor e cen- : expenenţelor de pana acum,: tistice cu cât mal ,multe tărI 

1'- (1 CO e ar, ca- orice mpre}urărI ŞI impotriva Orl- ~ IA.' , 
Jă impărtăşl'Qscă la eunoştinta cui pdmântul ŞI' Olloare tă" "trelor de cultura yeche euro· se pot orandul man manl-' şi cât mai dese deschidem 

, a NI. ~ t ' ' 
celor dornici de lumină şi In fala mierofonului noului post ,pean~, ţara noas ră are u~ Ifestări ale geniului artistic noni drumuri spre succes 

~tleclare, s~lllelească, cuvântl1~ I'miţător de Radio, d. mÎnistru Giu Dumar mare de talente ŞI i românesc. ambasadorilor artei romine-
,slmt!rea româneased ŞI rescu a exprimat sentiment de in- competenţe, de elemente va- I Desigur că aceste manifes- ti' st v' Vt t 
s 1 m if t· , d i· t v d' .' ! Ş In raina a e. 
a e, an ~s ar~ , e cr~a- emela a nel clde fn vHlor, şi pen- loroase, care pot contribui: tări se pot analiza in condiţii 

astăZI lu dlSpOZ!tla Socle- tril siguranta pe care I-o datorăm 1. ~ • - • CU. • iAi 
de Rudiodi{u:iune, ca Ull pl'e- in primul rând Lui pentru tntelep eficace la afirmarea peste. optime pe baza de schImb. ef't~Meeeee~ 
bun national.' cÎuIlea cu care 11e' _ hotare a calităţilor neamu· ,Mai cu seamă că schimbu-, . 

căIău .. eşte, toa- lui. 'riie artistice aduc contribu. ClI!e subSCrie pentru Înzestrarea 
pană la cel mai depărtat ca- fă iubirea noastră recunoscdfoare' . t . f d ,l ă t 

, al p(lmânlului, pentru cine pa I In cadrul acţiunii de pro- tia lor importantă la strânge I (Ir~a el, oce ovtlua L
C 

es e un 
b
' 't ' M, S. Regelui. I ~I ir (1 

tu meVOi oare atentIUne să ne i d~ â v i l'8a relaH~lor de amici"e Şil ce (J call COllŞ en. 
I d ' ,Şi undele au dus departe ecoul pagan a rom neasca n t-" p, .,'. 

, ' ne vom s ră w ca prm., ..., I ~. ~ •• colaborare cu ţările res ee. O armată bIne utllală IIlsemnea-
\'lţ1rea acestui nou post emită-1 putermc al glasulUI conştIInţei ŞI! straInatate, mamfestănle ar! . i P .:d o pallă::ă de nedărfmal pentru 
de rad' ă • • d' d v • t ' f d i • • ~ . tive. Turneul Comed el Fran, 

lO s raspan Im a eva- L'Oln el naas re e neam. ! tisUce cu deosebire pot sa I • 1 1 • eli ! Ţară şi pentru siguranta ovulului i : ceze ŞI ace a a operet n 
f~~~~~QgIQfiiMiMilV1~~HiiMi~I)Q~~)G4~~~KI4~IiMiIQ4iI~ I mărească numărul acelora! ParÎs au l'8afirmat prietenia :fiecărui cc((,îţeanl . 

man-,fesi t- de - I · ~eari simpatizează tara noa-!a!ât de veche Şi. de rOd..m~ăI~ a le prle enle;stră şi mal ales sfortarea 'dintre Franţa ŞI RomanIa. i.n ________ _ 

româna-bulgară ~~Qg~Q~~QQ~~~~QQQQQQQQQ~ggQU 

a liniei aeriene Bucu-I rată destul de scurtă, se va face, In contra egol-smulul' SI- falaII-SmUIUl' 
,Sofia constituie - în aceste I fără îndoială, de astăzi inainte, de I • 

de grea incăerare a po: I cât mai mulţi călători şi cât mai l . . \ .' '. v ' 1 
:-: înc~ o mărturie a, sta- I (recvent. . I ~ orbll1.d ~a ~~?10 în c~.d rul : nOl

v 
melancoh~ Şl nepasarea I Avem datoria să nu ne pi-

SP~nt dm l~ră: .Se af~rm~ I ,Solemnttat:a deosebită, de care i ".OJ el NatmDJ.l, d. vIctor: fata de ~o~~urlle poruncitoa- erdcm capul. Să fim cal mi 
reahzarea ammtlte! leg,Hun I s a bucurat înaugurarea acestei Căi! M oldovan, prJmul secretar;re ale vleţn. ~u!TIai astfel: şi încrezătoli în destinul JlO

~otărirea noastră de a ne! de comunicatie aeriană, in capitala ge~~ral ~l Frontulu~ .Renaş-! v~m arăta ~ă IUbIm cu ade-; stru ca popor. Să nu plec~m 
or1cărei tendinţe meni,tă să I Bulgariei, de faţă fiind reprezen. tern .NaţlOnale, a. rIdIcat o: var~t umamtatea. ~. t urechea la toaţe. s~onurlle 

ra~orturi!e . d~ sinceră tanţii oficialităţii ambelor ţări, 3- che.stmne foa~~e mteresan~ă: i ~ :,N u nAe ~s.te îngad~l~ s,~ n~ Ila~s~te ,?e defetIşt~ Ş,! d,e se
le ,dmtre naţlUDI: rată, cu prisosinţă, importanta sem I acela a da!ornlor sufle~~ştl! lasă~ t~ratl de P3:mcă ŞI de I manat?lll de.~ alaI ma ŞI de 
aerl.ană Bucureştt-Sofia se nificaţie a recent inauguratei .. eali- ! pe car~ nOAI l~ avem c~at.re: desfo1a.?~~de! în orbIta . dezor- ,?ezordme. Sa nu tremurăm 

în ansamblul acelor ma- zăI'Î. I Ilai înşme In ZIUa de astu7.l. \ gamzarn ŞI a haosulUI sufle 1111 faţa catast..rofelor de peste 
. caIi resfrâng, In chip fi- In cuvântările' rostite, cu !.cest I A Trăim cu totii o ~ teribilă ~ tesc, pe care-l desp~rte doar I hotare. Să flm,. mai înainte 

100nţa poporului român de a ·1' f bI' . ă '1 Incordare sufJeteasca. Zgu- I un pas de dezorgamzarea sa de toate, bărbat! gata de a 
pn el, a ost su 1,lllat oportulllta-. ... A'· 1 . t· 1 ~" • P t . , pacinic şi fecund cu orice' . . . . .. ,dUlrea apocalIptIcă dm pu i CIa ă ŞI ma erla a . ne ap~r.a A

a rla. .. 
animată de aceleaşi nă- tea. Şl deosebIta funcţIUne a ~Imel I sul Europei apasă asupr~ I "M ai mult ca totdeauna, Ast~Zl, cand so~rta, IU~ll 

aeriene ce leagă cele două CapItale. I nervilor noştri şi tulbură h- 1 trebue să privim, întâmplă- o hotareşte un razbolU san
câştiguriJe de Ideea desvo/tării .legăturilor co-! nişte a care ar trebUi să dom i rile cu sânge rece, alungând geros, nu h'ebue să ne gân

eeonomic _ linia aeriană merciale şi a raporturilor de ami-; nească în sufletele noastre. I din noi egoismul. dar şi acel dim decât la Patrie. Să nu 
C~pitala 'ţării noastre . a- citie intre cele două ţări vecine, I DA8Că numai câteva pop?are strop d~ otravă fatalistă, c~- fim nici egoişti, nici fatali-

a ' • ş~ \. i • I sangerează trupeşte, apOl su I re surpa încrederea oamel1l-
, Bulgarlel, oferă celor două la~a care a . fost, axa, in )u~l că-1 fleteşte sângerează omenirea 1101' şi-i prăbuşeşte lin, dar şti. Să av~~ i~credere în v!i 

reale şi noui posibilităţi 'rela s'au crIstalizat cuvântănle ros I întreagă. Nici un popor nu j sigur, în neantul întâmplărU torttl PatrIeI ŞI să ne prega-
l'U'PnP'''~ şi sinceră estimare re tite, la Sofia, de reprezentanţi~ am, ignorează faptul că pe câm-! şi al hazardului". I tim cât mai bine pentru a 

belor oficialităti. I piile din Belgia şi Franţa se' Acesta este adevărul. Ace-i asigura acest viitor. 
intermediul acestei linii, Este, - cum spuneam, - in a-I decide nu numai soarta Eu- sta este datoria clipei de fa- I Să fim deci activi, ~oIidari 

dela Bucureşti ]a Sofia ceste vremuri de apăsătoare incer-jropei, ci a lumii intregi. tă. D. Victor Moldovan n'a j!:'i bloc in jurul AcelUIa care 
Va constitui, acum, mai titudini pentr\ popoare, este, acea- j Dar - a observat cu drept făcut decât să exprime o con : reprezintă permanenta Pa

decât oricând, o plăcută şi I sta, o idee reconfortantă, a cărei' cuvânt d. Victor Moldovan I \'ingere care este a majorită II triei. 
I ispita pentru pasageri. întrupare, faplică va adăoga un te _ nu ne este permis să tim I tii românilor, dar care tre- I Să avem încredere in El şi 

s'a redus in chip consi- meiu în plus, la consolidarea pă- nici egoişti, nici fatalişti. lhue să fie a tuturor români- !în noi şi Dumnezeu ne va a-
şi străbaterea ei Intr'o du- i cii in această regiune a Europei. Trebue să, alungăm din I lor. . : juta! 
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II::~:r~:;';:le,~ti să m;~1 Castelul Gandolfo 
,'ri\'l':;:ri in fată'! I Crban VlfI e~te prjmll~ i:ap5., Ili.~ care f~c ,pa:te cei mai de iti, '(il 

Inform aţilJ ni 
In ultima săptămână timpul s'a Id. pOl'umbului de nutret, dughiei, :::iotul: Ce vrei t!raga, ~e care a adoptat castelul (,al1(1'll,o,' ma exper\l, 'SlS1stă cu drept t" t'1\d 

inci\lz,'t În toată tara. Căidura şi miîlul'ilor şi a bumbacului. 't tiI 1 l' \I} , ' 'nt 1 pagin 1"0 a f' f\Uişlluieţ;te omul cu toal('! ~; ua pe ma li acu !lI 1 )<lno, ,;:- ya a ,[ a el,' SUpra ap'" 'ara 
pioile căzule ajută ca Sl'I1l;l!l[tlurÎk SI) va C0l111llua cu prih:tul pO-, .dnd din ci o reşedin\ă de vară, EI lui, di printre mcdj('amcntr'l~ an:, \na 
făcute să se dcsvolte bine, iar cele ,'ltllllJUri/tH' şi a celorlalte plante 1 SolutJe ! transformă acest castel intr\1O mă paludice, chinina ocupă tucă p7.'U.' 
ce ~e fac acum să incoltcnscă şi s[t 1'r:1;;aoa;'\', . v • I l'c'ţ p;lla t. DupiJ el, toti cl'Ha Iti. papi ilHI 1 loc in p,actica e:Jrentă din c:: ';lr: 
răs .. ră mai repede, In parka de m;a7.ă-nOapie a 15-, _ Sh:den,tul: ~m se,rls ~casa, tate;,: eli mici exceptii, şi-au stabilit 1'C- 7.a cficaci,tăţi.i sale clinice, a t~l. 've 

In partea ue miază-zi a ţării, l'ii, şi nUl ales in judeţele unele,: :;a-llll tl'lml'uta b::m, ori lin reyol.; ~;"lrnlele la castelul (~al1dolfo, iar citătii' sale aproape nule ~j a (o,' m~ 
se Ya eontillua Cl! scmănatll1 {aso- din {'<.lUZ;! timpului rece şi ploios,' \'l'rL.. ' : după tratulul dela Lalran, care a 1l0$tinÎei foarte răspflllditc a un:,llilns 

~~~~~ :icmănallll a inceput tarziu. se va! ' Ami,'ul: Ce Il' fad. €Ind 1\i tn- I pus Sfantul Scaun in complecta po lJuinlării ei. :~rac 
-, ! eOill'nua cu scmănatul porumbului,: Illc,te un r('vol"er? ,sl.'sie a castelului, acesta a dcyeni.t Ca curativ, Comisiunea Palut_ ,lipI 

S(lmhareo dtlil ,fasolei şi a nUlreturilol' (po\'UJllh 1 Studentul: Il \':md. ; 'L jinitiv rezi.dcnta de vară a papi- mului recomandă () doză dt I 1 C 
il de !1utl'q, mei, dughie, mături). Perspicace i lor. Terenul Ce înconjoară cash'lul, gram până la 1 gr<lm 30 centigl'i' 'jare oltenIta lJlRlS. !n ton!:1 \ru'a timpul este pdcl- I este de 55 hectare, In cursul ult:- mc ele chinină pe zi, timp de:>-; joUI 

dan ~r ...... -dl ;:( nl'!·,t:'C1 "~'n<lna!ll: f:bolei. Pen- - Bruta aceea de şofer, nu nu-, milor sili :mi, l';)jKl l'ius Xl a tnms zilc. iar ca titlul prcwr.ti\' - '!1.l 
Il ~ 'la U I rt: ;3,5 :,(! insămânţeze cât mai I nU!i cel m'a lopil cu muş!riCI, dr;r: format maJ'Î,lc suprafete de teren doză zilnÎ('ă de 40 ccnli~rame "ibri 

Aflăm că, d. Vladimir Ll1ca. 1"011 l;ll!ită ,a,ok :'.finisterul Agricultu-: mI-a mlli str:gol cl1 sunl un idiot! "st<'lnc()s in gdhlini ~[llvczi acolw- cl1 inină in tn! timpul sezonulUi i; 'te, 
ducătorul a,(Jen/lei Lares dela ,!,md, r'i Î3.cc o redu,"cre de 20 la sută şi i _ Dar de unde 1(' cunoaşte? riIe de flori ~i fructe, gurilor paludicc şi câtya timp lire 

( . '1 \ ' 1 • ~ d I Obic('.iul lual d·· pal)',-l (I"-a fU,!.!i 1)'·' ;\l'c'a, :" ,.mlerl C 1 gnco c mca o re ueere ~ , ,.' .~~ 

care a fllIlc/lonal d(>/rl infLll/arca '11lII e :z;ultal de c!irn:llul arzător al Romei, eslc In timlJllI ultimilor ani, nu "'~ " a 
p:înă la 5 la suLă la sămâllta de .~ r" .. 

aasiri agent=! şi până iIl prc::l'llt, ,..., ' '.'~Pll;C:lt ')p faptul că, "ara domne- !'o!ul m:da:':c;. ci 6t1dUl'ill' ex\" lor 
a lost lf'n i11teres de st'/'picill mu- ra~olc, Ag!'!cultorl1 can mal au ne I - 'Ce rezultat ai ohtlnut; ~I~' :Jf'i p;lIl1di~m:11. Ali se ştie, că ye l·au determinat pe Papă sa~' IC. 

Ir,! in ccnlm, D, L!w(l, sub "o:e de <im~intă să se adrcst'ze la ,cerând m[\ na doetoriţei X ... ? ('l'ni:):l ,'nm!:hll> un rt'mediu cur!).- răsea<;că Cetatea Va tiranului ! 'lict 
linljml act:I1Uiitii desf(Işura/e in Crtmer,,!(' Atll'icole şi Federale ju-l - ~Ii-a pipăit pul:"ul, mi-a, Il\' ~: ]1r('y~nth' rnc1ical contra :)- timpul vlTii, In reşerl.in\a S3 C~ '; d! 

I C' /rl de!ene, .luat tensiunea arferială, s'a' rc'st\'i maladi.i. Tn raportul ,i]n !)l,' ca,lc!ul Candolfo. care ron~titu( ~1 C ir.!:'reslIl agcl!Pei ,A R E e~, ' • 

Se "or . semănăturile 't t î 'h" m' anoi h1i(':1t în 1Q3X. C0mi~l\ml'a Paludi·'. anii, Papa se pont!' ronsnrra ~! 
C(<1'(~ 'l conlribdt CII o mtll1Ctl lila-: plivi de UI a n oe il el... C t' . '1' 1 1" l' ,-' '\. .. 1 1 ("\" ,. . '. i . !lltl 1I1 u'pe ;1[l!.(ă ,1):(a' ... :1\IUn! or, ttt muncil sa c gre c ,1 ,,), 

nicri, şi-a câştigat multi pridrni.: to~mnă ~i d,> pl':măvară, distru-' mi-a dat un bIlet (e reco- I ' 

uşa că p!e('u/'ea d-sale a strirnit un: g:Înflll se but'uienfle.· . mandatie către medicul pl"i-I ~(jQQQ~~~~~,9(;IQI;~1KiIIt 
adeV(lral regret in cercul ctlnOSCl/-' • Imal" al unui sanatoriu de' Presa elenă detgre intele~Dt 
ţilor şi prieteni/oI', Intreprinderea ComunaW: boli mintale, 'Il! 

Actualul şef al agentiei Lares' a ~lunidpiului Arad. caută l.ceneşuI Da litică externă il Român~ei 
drn localitale este d, Jcan Ralle/. i pentru angaJal'e imediată l T ] (V' d f I a ,ala 

1

" CrOI'lorla pentru domni . l' f . I Un gosPO( nr ~asll1 pe, IU s u ATENA. - Toate ziarele tele prin care primUl mi' i~st 
~~, C'H~l. '. . • I În g,'ădină Ild,ă~ând ni,~ic!: Le:, din 13 şi 14 Mai reproduc pe stru român scoate în evide 

MO f:>!--"vjlt,%, fil.rcs·d Dmltorll se 'OI' prezenta neslIle nu mer'tl să te Incalzeasca I J b titl i t" ~ t- l'l"t t ~'1 iJliiu,1 Mi <Sl' "...' " ,. ! arg su nr SUg8S Ive ca a SO H an a ea ţarlor 
8sta cea mal eltin8 la bIroul dU'ecţ 1 el dm: Str. Ii soarele!... i polWca externă a RomA- constj!uesc In1elegerea 

-- '._,- '-'-'c-o-m-a-n'd"a-nt ~lucius Seaevola NI'. 9-13. Fiul: De accea stau la umbră! :,,;;'Iei rămâne neclintită", "pa- canică. 
care in culitale de s. 

'f t' t Î li" or(l<e con " ... '1" " .r},L<YJ.L'l..o".f~OC>, ~_',~ ... ~ ..... nnaLV>n""."""""A.f'>D<"r.,..r,<, " A,-"f'V"'U""''',"" lE tică de strictă neutralitate" Presa r::llenă se ocupă d a ma! lInc IOna 11 a... v , " ........ "'_~ __ .. ~......-....... ....... w~'<dv.., ...... ·..,....~ ... ""..,"";,.""<:F .... ·."';:.."'w""_ .. _ 
d 'd 'ntil/ Lares l' etc. declaraţa facute de d. semeni şi de declaraţiile 

tlcan age e ' , 5 t- d It e Gh. Tăiărescu, preşedintele lui Mitită Constantinescll 
DIn cerc cdtepa c!ll':111e

o 
sch,mbate CU area e coneen,rar consiliului de miniştri. lativ la rapor!urile pri8te 

cu d-sa, am constalof, ca d. RaI/el It- I -1 d f ,- Ziarele scot În relief cuvin şU româna-bulgare. 
va. fi demn de postu,l care l-a fost a cu Iva ori or e 5 ee a ~ 
Îurrdinla! de super:ori şi credem I O~WW~~QG~OOQ~S~~~~. 
Ccl În scurt l!mp şi d-sa va câştiga Se aduce la cunoştinţa cuI \ mise de noi, să se prezinte I .. .... .. 

multi ~I'ieteni la ~rad, ~~ln ferulltivatorilol' de sfeclă de za. : îndată în birourile fabricl?i \BIJanţul targulul .. de 
cum şl!e trafa puhllcul call1~or. care hrtr, că în urma ordinelor Iloastrespre a le ridica. Il • • 

;iU::i,~d~:~:~;:ă, pentru rnforma-I?OUi d.ate d,e ~larel~ Sta: M~i Atr~gem .atentiune~ agri- t' m.ostre dela J...ielpZl 
• 
_____________ .' .lor, atat P1"lll RadIO, cat ŞI' cultol'llor ŞI arenda;'llor dl' i Direc/iunca târgulJi de mostre mai S!lma de 317 milioane md: ' 

, o t t . t . dO. t . d 1 t . 1. ItlCe . prm pl'('ş;a, sun seu 1 lei paman can oresc a C11 1-. de/a !A'lp:ig publICă o dare de sea, DI11 străină/ale au fost pre:'. 

C SO b O d 
i c.onc.pntr~re ~onform dispozi- 1 va în anul eurent sfeclă d~ I m~l US!l!~/,((, ,/(~'[!1lltli ,de _ primava1'~ mai mult decât 5~OO de vizila: a. Ioan , ttlunlor in VIgoare. zahăr, să se adreseze cel mal 1!hO. Cel 6,u1;; de e,rpo~alltl avea.r Aceaslă cifră a depăsit toale OII 

'

1 C. .• o A t t·· . v 1 5 l' ia d:sT)o:;:iţ:a fOI' tlCeCCiş suprafată ti'lrile. Un număr deosebit de : el l'an pana In prezen arZlU pana a ume a. C., '.' , , t I 
I • v • (lC e:rpo:ltu' ca ŞI Il! (Inul recI!. di! cump(lri'iforj l-au trimis tă, ':ă 

dentist, dela 1 Iunie se mută nu sunt mea în pOS€'SlUnea pentru a încheia contracte. Mai mult decdt 5 la wlt1, (lnume llordice şi sud-est-europene, '1)0 

in str. Alexandri ~:.: ~~Arad adeverint.elor 2.:'ved~t.?!l'e e- ,de cultură, fie insărcinaţilor 11:;.:j1, erati firme strif!nedin20detărr mnll de 9.'5 /(1 srlti1 a 1.If1lor!i,l~ "ă'I 
~~~.v..KN..QW~~agw~~_~~ .... _~QQQ I . d' 1 d'f 'f 1- 1 f _. -/ 

i noştl'l In comune e respec- I ! erI e. J / in aers c .Iun (11'<1 au (1 cllmemilor slră i ni1Wtii r~fl'nl ~'10 

Expozii-la Străjii Ţări- i tive sau în birourile noastre. I e:rpo;:it ll: nc colec[;/Jc. fnud. rC[Jr,~- faceri/or directe. Nu mai putin "'ă' tii Conform aprobArii Marelui, ::enlale /Il .,m:~ 0f1c:tI! pc targul de 38 la sută a comenzilor efer' i~O, 
Bucureşti. - ceremonia-l După serviciul religios a Stat Major eultivatorilor de I mostre. ,~11I'~;) de expozontl se, I'.:~ • ale sln'finiffătii revin repreur.t îiar~ 

1 1 'd' ă " '1' l' d t d f'l " I Icrulau din Pro!t>cfora/u/ BoemltJ, $[, v '/ • "1" I u 1'1 lC l'li pavl 1O.nu UI e urma e 1 area străJerIlor, sfeclă de zahăr nu ]' se re-' lf L. "t t t ţl/or rar'l or sud-estIce, ",~a i PU -t l' 1 Sf .... c ." . I ' t t 'ţ" d • I t ,.ormJla. I/!in IHimf/r o o/ (e . t 
ca re lcee e" . .uana ŞI , S au execu a exerCl 11 e!'l" ţ; , ă .' -. t . 11(10 OflO d ,'_ '/ t 't', I 1 .: I'Cj'l'c:rpl :lrlilor micilor puftr: re 
"Sf. Anton" s'a desfăşurat in I gimnastică Şi danSUri natio-, ('. UZI 10neaz .cal, cal u e ~l ; " _ e _".1 (J ~rI, fl; gu (1' P:I-. v . • " i, CI 
prezenţa d-lui Teofil Sidoro- i nale, după care asistenta a, harnaşament, Iar cele r('chl- I m(/Vara alll!gc~1 erf~(I l(l/'gt~rlor ull1 prlSl'ne (~(Irlle ~e JOS, Bcl~la, 1; ~ OI 

viei, comandantul Străjii Ţă-! vizitat expoziţia, organizată ziţionate se vor elibera. . I trccut, ~rn I1H~i'~rlrlle des/male v pOl rwt:(f). 1(,1 t/1rrlor nord-c1Jrope,: 21.: 
rii şi d. ministru Cornă- de către Straja Ţării, din Ca Fabrica de Zahăr diD Arad 'II/'u sehmlbul '~,crn :17 la .~~rl(l a!! 11 la su/<l Italiei. Valoarea iolc :a O 
teanu.· pitală. .' f~st produse. din alte maierll. dec(jt conv'n=ilor străine a fost eV6: 
~~~QQ~~9Q~.n ~!dln cele oblşnul/e. SCh1m!J(1/'I!e de 

._~------~""--- la ~O mIlioane mărci, Peste ~ calitate rezultate din acest fapt au 

AsuprI DIs.' ... {fiS/ dpplin Întelese şi primit,. de sta ('el'curii" germl1r.1' etoM "Linia română Carol al II-lea" 
Un ziar german deSDre marea linie 

de fortifieatie 

cel/re PUl>/ÎClI! cwnpc1rălor, nl'~fnce- mai aşteaptă nlte comenzi f/l 
... a Illcrăr:ilor Dvs. ŞI Il preocupă- . 

I rea pe piata Internă Se cifra la 0- re de vreo 25 milio(me maf'C", ,re! 

1 
riior Dvs. se publică adesea in ce- .. li' 

proximdilJ 438 milioaIle mărci. L'01" urma Il fi făcute Î.n "a:a ,'ârr 
Ile 120J108 ziare şi reviste din hlmea DesfacCI'f'(I pc iârq!ll de pr:ml1!-ară I'c/O!' începute ClI ocazia idr; r~!m 

Contele Knyphausen, CO-j col atât de tare, încât ea va-llntreagă articole şi notite care vă de/a Lelp::;g În (lnu11939 atillgra nu- dela Leipzig, :' v~ 
respondentui berlinezului avea la fel ca şi linia Sieg-\sunt absolut necesare. Vid doriţi Dur 

D t h AII . Z . 'f ' d f t l' t ~~~~~~~~~~"""''1lun' " eu sc e gemeine el-! 1'le , un e ect na ura Iza 01' si aveţi aceste articole şi notiţe ' I 
tung" publ.ic~ un editorial\mai mare ~ecât~ toate argu-! pretioase, ca şi personalităţile şi in :uni 
despre "Llma Carol al 1I- mentele, aSlgurand astfel pa 1 n ţ"l d' ă' ă ' d' ~ zi 
lea", ridicată~ l~. grani~a de I cea." .-: Războinic cum apa-, S ,1 U ,u e ,~n str In tate ŞI ,Ul ca~! :t n 
vest al RomanIeI. BazandUi- I re "LInIa Carol al lI-lea", ea i pua la ţăm noastre, adresa~l-vă Şl ! 

se pe publicatiile ziarelor tiu I totuşi nu are de a face deo-l O,'s. agenţiei I 

cureştene, autorul descrie in! camdată decât cu pacea. Ea I SERVICIUL GAZETELOR" ! 
amănunte construcţia liniei 1 vrea să servească păcii in ." .. .' I 
de fortificaţii, relevând sub, Balcani, neîngăduind turbu- Directon: Aurel M. Abcu ŞI Em. 
diviziunea ei în trei linii, Irarea unei regiuni din cele Samoilă, Bucureşti 1., str. SI. Constan 
dintre cari prima se întinde mai importante de produc- tin 24, tel. 3.16.15, care vă dă cu ' 
imediat în dosul stâlpilor 1 ţie ale Europei tn munca ei, plăcere orice lămurire suplimenta
de hotar, fiind urmată de li- astfel îşi termină articolul , , 1 

nia de obstacole şi În sfârşit i său oficiosul Wilhelmstras- ră ŞI vă .face - la cerere - Şi pro l' 

de linia a treia drept cea I se-ului. be gratultel 
mai solidă şi cea mai bine ar 1 ~~~~~~~~QQ 
mată. Indeosebi coresponden In Germania consumatia del 
tul relevă instalaţiile techni- , 
ce şi de comunicatie, precum I ouă este acoperită 
şi faptul că graţie orânduirii I '~ .. v o ' ,,' • 

obiectelor nu există nici un!1 Se afIrma că, productia de oua 1 sa flC stocate In fngorlfere. La 
"punct m'ort" ce n'ar putea, a Germaniei este In satisfăcătoare sHirşitul verii rezervele de ouă vor 
fi atins de armele liniei. - :crcştere, cu toatc greutătile incren- '1 fi cu mult mai mari, decât au fost 
Apredând valoarea "Liniei i If' războiului. Dill acest motiv mari în ultimii ani. Aprovizionarea con
Carol al II-lea" coresponden: cantitaţi de ouă au putut fi împăr- tinu1i Cll ouii a poporului, german, 
tul scrie că pentru Ungaria, i ţite populaţiei, Aceasta n'a tmpie- este de pe acum asigurată pentru 

.' ~ 

Me~ha d'7n ec~)jpagi~ll CEC i-ă:o:rulu! britanic t,AjllJ' 
vingătodi lui "ilrd von SJH~e'\ aşteptând veseli del! 

rea la Plymouth. linia va constitui' un obsta-' dicat ca tot at,tt dc mari cantităţi iarna ce vine. 
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· ",-

,!,~~~~~!~~~~~"iZ~~!~l~i~~~~C1~t~or şi It tia (1 t, P am an foi, o n o Of ta-
" j.atf adoua demonstraţn dIsclplmat cu exceptia cazu-, ., A 
, ~ărare pasivă. ,rilor izolate car'e pot fi sanc- i Cu pnle)ul ID.augu~ă,rli i vinsă că primul uun naţio- şi o singură voinţă, că toţi 

:ooa alarmă a sunat la ţionale prin lege şi contrave-, noului, post de radîo-eDlls~u-' nul esto muncaj ca viitorul româDii işi îndreaptă priviri
, 'lU5. Intr'o singură mi I nienţii obişnuiti la ordine, da : ne ~e und.e ,scurte, d. C. G1U- : Românisi are la bază munCel le cu Încredere, cu recunDŞ-
, 'itrăzile s'au golit com-' că vor lua pedeapsa meritată. ,re~ca, ~~strul P~ropagan-: întregei na~.uni. ,tinlă şi cu iubire "spre Re-

hl"col<>le au Incetat '1 'del, a rosut o scurta dar cu- '. ~ ~ . . gel nostru s C~ 't , .' ve <. g.\}~j~~~~~~ _ ',.'~ ~ A 'ŞI pentruca n!3 gas!m în e , pr. armal o-
, ! !Ilai circula şi oraşul, I i,Jnnzatoare cuvantare, In ca-1. ", -! lui nostra", 
;, :ra.llsformat in espectati-j U t'f I ! ra a arătat calmul, încrede- I preajma unei mari aUlversa-: "El ţine cu mâna sigură 
:~jarteristică pericolelor. rca rea an e o r pe ! r,;~ ~.i hot.ărirea cu _care ro-; 'cârma vasului, ochii-I ageri 

.~ .âplina opiniei publice 1 autobusele comunale I n:.a.n:1 pnvesc desfaşurarea. : pătrund departe prin ceaţă" 
1'1 ca un inceput, satis- I evemmentelor europene: I I iar vointa Lui întăreşte şi 
" '~re. ! După cum s'a mai anunţat publl-' In învălmăşeala internaţio I • da nădejde tuturor" • 
. : loua alarmă s'a dat la leului căliitar, cu Începere dela 1 Iu na~ă îD; care trăim, în faţa i : "Strânşi uniţi in jurul Re-

:1.15 prin sirene şi flue . IlIe 194U iarllele de transport pe au p.rabuşuei totale pe care des' gelui, românii toţi sunt ho-
:,jbrirelor' cu sunete 1n-: tobuse/t~ comunale !Jor fi majorate . . tinul pare că a hărăzit-o Eu. i tarîţi să apere eele două bu-
· "te, \ i\r:cos(a majorare este de un leu, ropei, llomânia este încreză-: ,nuri fără de care un popot' 
~ .. iirea alal'r~iei ~ a reuşit, la ~lecvare fel de bile~, aşa, că În con: !oare in p~t~rile ei,.şi prive-: DU poate trăi: pământul şi 

it lUffif'a Hl cateva so. sC'crnla se vor majora /Il aceiaşI; .,ta cu semnatate vutorul. ' onoarea". 
i, a disp{lrut de pe stl"<1.-11 proportie atât abonamentele lunare; D. ministru Giurescu a' REGELE, PAMANTUL, 

i oraşul a căzut in în- cât şi carnetele şi caietele cu re-' spus, :pe drept cuvânt, că si-; ONOAREA' IATA COMAN· 
.. le. ' I eillcer('. Redllcerea in procente a- tuaţia internă din România· . DAMENTUL CLIPEI DE FA 
I 'licul s'a dovedit a fi I c(Jrdale la functionari, particulari, esfe, astăzi în primul rând Ţ A, PENTRU ROMANI. 
, ; de uisciplinat. de slat sau comuna li, rămdne ne- ~aracteri::ată, printr'o muncă. Dragoste, supunere şi sbli-

ftt cele câteva mii de schImbată, însă se va aplica asu-: mcordata. . daritate in jurul Regelui. 
:\e, un singur avocat pra majorărilor anunţate. Munca pe ogoare, pentru-' ' Dragoste pentru pământnl 
1 din Bulev" Regele Fer Prin majorarea de câte un leu la ca nic:i-o brazdă de pământ .' strămoşesc care trebue nu PA 

· i s'a dovedit a fi recal- fiecare fel de bilet, urcarea tarife- I să nu A rămână neIucrată; : . mai lucrat dar şi apărat 
~ 'l. tinând tot timpul de 1 m~nca lD fabricf, unde se fa- i i brazdă cu brazdă. 
~ ~ra(iei etajul 1 al casei D PETRE BOLDUR, zi ;bncă cele mai felurite pro-I It Simlul onoarei, ceeace in-
~ .minaţie feerică ~i d01..1ă • a- d~sef dela locomotive Şi pâ- f M. S. Regele eurol al Il-lea seamnă eonş\Hnţa a ceeace 
~ luminate Ia eta- riat nu face parte dintre na la armamentul modern; i reprezintă România. 

.. munca in şcoli, în laboratoa- rI - 8 lume, zece ani de I ~Cu A această lozincă: Regele., 
, :alat~~ SIAIB t~ SlUbSO~ 11 angajaţfJ ziaruluI aostra. re, in ateUere; munca in do-; domnie glorioasă a Regelui· PamaJ?-tal, Onoarea, românii 
~ 'ng~ S mse. umm~ e ŞI. meniul pregătirei militare. : Carol 1 II-I"'", _ d Mi . f ! pot pnvi cu incredere vUto-
I ~a m cartIerul dm do- lor IJnr la:ă dela 8 la 20'1. aŞa cii • v _ ~ a "<4 ..t., ms .ru , rul. . 
, ,ericei catolice, pe care' D1rectiunea Intreprinderilor Comu- i ~ara Intreaga este astazi al Propagandei a amintit, că, ~ 
i Dutut să-I verificăm. Se 'r.nle, tocmai pentru a nu grepa CII! sobdară intr'un efort comun, intreaga ţară românească i N'I~tWfoiMKM~fJ~~~IU4i~~~ij9QGQeQ 

l,fi~ma că în ~eneral de sarcini exagerate publicul călător,! ţara întreagă este astăzI con este astăZi un singur su:Het \ Despre căra, tul 
I -raţla a fost bme orga·, a recurs doar la. aceasfcl majorare I =.:----------________________ ~ 
• modrs/ă, deşi scumpirea maleriale- gunoaieior menajere 
- I lor de în/retinere vadazd dela 80- 10 -N (ODO(" ' ~ ul mers de 15()11!., Bineinteles această majorare 14 K ~ _. pr"l~nsnl zi!.ar.sll - ,Intreprinderea ComUllală aduce 

,,' \Il tu li I i la cunoştinţa cetă~enilor cari plă-
m; l'a dura decât pând la limpezi-

~ nur.- la C F N'a situatiei actuale şi odată cu scă nu este angajatul nostru, deci in numele prezentu- tese taxe pentru căratul ~unoaiclor 
• • derea generală a prl!/uriior de pe lui ziar n'are dreptul de a angaja reclame, sau a din casă, că aceste tflxe se referă 

d P d 
· ' incasa bani numai la diratul gunoaielor ·mena-. ~ _ O g a fi a plată: se l'a rel'eni vşi , la. ~returile • ~ \ !>C'chl normale de caldtorze pe au- Persoanele, la care s'ar prezenta acest individ jere, adică gunoaiele provenite din 

. (eri acerto'e pen'fU: lobusele comunale, în numele nostru, sunt rugate a-I preda poliţiei. bucătărie şi eurătirea locuintei. S'a 
11'1 observat în nenumărate rânduri că 
~SH, weeltend ŞI bal t.."WWt0~~_",,""''''';NI~ unii cetăteni, vor să oblige pe cără-

~ ,:n~~p~~eme~~~l ~;~I~U~~ I - De ce sun'em 'calm,- In lala euenl-m'e nlelor I'~:~al~~ ~:n:~r:i ~~~:rr~:de~af:' , Căii Ferate Electrice! sau gunoi din grădini, crengi. lem 
'/ ?oagoria se schimbă line, r,arzavaturi, ba chiar şi ten- f 

: ,um ~rmează: I ~u ziari~t tUl'l~ "are a trăit mul şi energia cu care sunt Liniştea noastră internă cuia:ă şi ~ără~!dă rAmasA de p0 
'a dm Arad la ora prmtre nOI, a publicat deu-! urmărite la noi evenimente- . '" " ,Ui ma co~stl'llctlllor, 

,1 'Il_O, ~1.30, A 14.15, 18.10. I năzi în zia,rul .,Cumhuryet": le internaţionale, trebue să P?tol.lrea zavIst~llor .. dmtn:, Jntrepnndereca Comunali face , ::a dm Pancota la ora j din IstambuI un ~I")al'te juui- ~ constitue _un avertisment paş ,dIferItele grupurI polItIce ŞI, cllno~rllt di tra,nsporta~ea acp~to~ 
,~I 11:30, 14.45, 18.10. ICios articol asupra stării de !nic: acela că Românii sunt intreg ansamblul reformelor, fel~~l de gunoale, ,carI nil, pot fI 
:"l~ l~I~O R~dna la ora i spirit din România. Se spune I destoinici a se servi de am- din ultimii ani au avut ca I ca~flc~te de. gun~ale m~naJe~e, m~ 

t ;' v d' ,1 .35, 18.30. . ,acolo că posibilităţile de ex- I bele metode, - pacea şi răz- I scop realizarea unei veşnice i ca e. In,. sa.rcma nt~eprl~de~llor ŞI 
llara e aceste trenurI' tindere a razboiului în Bal- I boiul _ pentru ăst I ". _ . : anj:!aJ:1\ll el nu pot fi oblIgatI l'a să 
pune in circulaţie In- ! cani, au silit România să ia 1 '. ~ a p l'a ! con~tl1nţe ~e. aparare naţlO-' le . transport:, Cetăţenii sttnt rugaţi. 
tren în zilele de Du- itoate măsurile pentru ca eve l~oştem.rea lor stramoşească, \nala. Tn prlvmţa aceasta, nu chIar să evite astfel de diseutiuni 

i, care pleacă din Pân- I nimentele să nu o surprindă. ! I!lstituţlile lor tra~itionale, E'~igtă in· Homâ nia două opi- ~u angajatii Intrepri,nderi i , deoa
~ ora 21.00, din Radna: AtI t f Iltbertatea lor ca naţIUne, ,tn-

I
! mi deosebite, ci numai una rpce aceste gunoaie speciale si cari 

I 21.20, şi soseşte la I d ăceSt AueTUt v .es e per e1ctt da - I crezători in propriile lor for- si.n~llI'ă: aceea pe care o va nu sunt de provenientii menajeră. 
23 00 

I ev ra. s aZI mal mu e 'ţ . î itI' Rit' 1 t' . 1 . . ' . . a ora . . I .. tit t' f ă 1 e ca ŞI n n e epClunea e- !ros 1, q. lmp ŞI oe potrIVIt I trebuesc transportate de proprleta 
'ncepere dela 18 Mai a.1tca n

d 
Irecu .. t.lecarăe ~e~ - j'gelUi lor. :Suveranul României. !rii de case respectivi pe cheltuiala 

, a la r t ean e a nOI Ş le c mCI o , ~' i. ' . 
'bil t e ragere se vor iluzie nu mai este ingăduită I O)~~~~ 1 proprle cu căruţe speCial angajate. 

l' e e retour CU redu . ă . t fn ă Ati O 1 r 1 . . , 
,lelltru fine de săptă- ŞI c ţ~XIS en~tno~str tataă Un msp-.!lnu~~' RmuDi ; e a te respt'ctJ"li propr1~arl. 

!Weekend). Aceste bi- ca n3: mne .. ca ~ ŞI c.a ar,'! - ' . WII~ - ,plătind taxele numai pentru clra-
,reducere se pot scoa- tr~~Ula aSIgurat~. prm pr~-I 'tui ţtunoaielor menajere, pot pre-
'âmbătă la ora 11.30!prlll~ noastre~m~lo:ce. ăN1-1 La telegrama de fe1!citare,Ge~eral Alexandru Vlad1tindc transportarea numai a aces-
Iiuminecă la ora. 14.151 m~n~ăn~ se

l 
g:n ;\ e ~ i a- i cu ocazia zilei de 10 Mai ex- ! Arad.' . I tor feluri de gunoaie 

! valabile la tntoarce- prm oeu n a cam, n-, pediată de d. general Alexan I BU UR cI· Duminecă diminea să dacă focul ar fi aprins de 'dru Vlad primarul Municl-! C E"I
T

• Pal. Regal ~QQ&U~QQQ 
~uni la ora 12.00, s~~ altii, atunci trebu~ să se ştie i piului A;ad, Majesţăţjj Sale '~!~~~ Di~:~s::a:~::a~na:nt PrOmO,affii ereslcrli 
:ilni, este sărbătoare, I ~ăl ţara ~abs~ră dl1spune de I Rvegelul, a sosit următorul J ţumirn! m~e pentru e bin; , oilor 10 JUaOSlafin 
c1 zIUa următoare EI ce e. mal me a ese arme raspuns Regal: .. - . 
,1 numa' dIA' e jpentru a înlătura această pri , TELEGRAMA:' ~ ISlmtltel~ urari.·· ,Furnl::area de 1200 de oi de pr6. 

lea rad ...... 'd' . t d "1 lă r B l' t"{ ,Zonele 5, 6 şi 7. [ll1~J le ş~ pen ru a escuraJa I Primarul Municipiului Arad Sănătate: CAROL 1 SI ,germane n u g~/'Ia a s al'm 
',melle ' }'b orIce prIVIre peste gard a I un lIIteres considerabil fn cercurile 

asevorelera . ~~~,. l L f 'Bl' "aceleaşi zone, bilete! CUl nu ne place. . I f ]ugos av~" a el c~ ş.! Il garlQ 'l 

~cere mai mare pen- Suntem un popor paşnic şi Jugoslavla caută .sa-şI promoveze 
'~lsii' acest b'l t unit in jurUl Suveranului no Despre un stol extra- creşferea sa de OI pentru sporul 
, , '. ele e se d ţ" d lâ ă A' b 1 . I,era in ZI". 1 d D . stru un popor care-şi iube- pro uc le, e n. cţmnea u ga-

e e e urnI ' 01· d' ă 'tă . t !~Ja . A ~ şte libertatea şi independen- Ş e ar ra e ee! urm 1'1 cu !JIU In eres. 
, I prImul tren pana l' ta. Insă atât In treburile I eercurile agricole din Jugoslavla 
nu care pleacă din, noastre 'interne, cât şi in pa- Aflăm că, Legiunea de Străjeri d. prof. I. Apreutesei. comandantul; sl,lblill'ază ~ă permisele pentru reu 
.a ora 14.15 şi sunt va- llitica noastră externă nu ne I Buzău, botărÎnd să organizeze cu: cohortei oraşului şi comandantii I şlta miislIrllor analoage in Jugosla
~entru inapoiereapâ- [Place amestecul nimănui. I străjerii extr~colari din oraş un: de stoluri, j via sImt inalnfe de lOl1.le o imbu
UltimUl tren din ziua j Suntem pregăti ti de a rezis- i,' sloi, care să activeze separat de! Cu aefastă ocazie, d. comandant lli'ii~tire ,esenţială a f!nerii şi a nu-

.1 ,ta contra oricui ~i de a ne i stolurile şcolare, Il delegat cu acca- : al Lcgiunii a vorbit străjerilor ex- IrIt/ei otlor; productia de lână neptr 

. d~la ~ ; apăra aşa cum ~ste tradiţia I stă organizare pe d. prof. Gh. I traşcolari de!';pre străjerie şi de- 1 tâlld fi sp.odlă singur ,p:in intro-
~r a.,ceast a dată. se i românească, ceeace este al! Ceauşel, com~ndant de cohortă la spre stolulexraşcolar.· I dtlc~rea OIlor de prăslla de rassl 
, a bIlete cu preţ re- i nostru. I plasa oraşulUI. Spl'C a putea fi tnteleasă de I mcrlno. 

~ntr~ : ~ăi din. orice I Dimpot~ivă.. s:mte~.. ~ot 1 La constituire, care a avut loc; nOl'il străjeri. viat~ şi î.nYătămin~ I ~~~~~ 
~I hUleI la Radna în I aş~ de dl~PUŞI sa SprlJInIm I Duminecă, 24 Martie a. c. au fost; ~ele. ce, se 'pQt că.p~'a prlJl a,cea!';ta le· · ..... A 1·· 

'e Sâmbătăt dela ora I o.rIce ten.dmt~, .c~re 8J' infă-!înyitati şi d-nii comandanţi ai sto. i mShtuţJe, s ~ hO,lant să, se tmă la \ -' etlţl ŞI raSpanOlţl 
• SUnt l b'l !hşa nOUl posIblhtăti de inte-, " _"' ! stolul şcoalel prlmare Nr, 3 de băI' , 

" • ~a a l.e pentru jlegere şi de armonie intre IUrIlor dela şcoalele pllmare dIn Iti din loralitate o şezătoarl' la foc, I frontul de Uest' 
,e pana Lum la ora! popoarele .care trăiesc tn a-I oraş. :'\.u luat parte: d, prof: ~'lla care ~ă ia p3rte şi stJ'ăjcrii e1-1 ;j) 

ceastă regIUne balcanică .. Cal Dumltrescu, comandantul legIUni'.: traşcolarl. 
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Marele Voevod la sapă (10(1 mU dt sfrt1ltrl Armatil noastră striJJa Iii hote 
ill (aplCaltl ilO dt- tie (ilpllftR ADft51ftSe .. as,all 

Cu sapa scrii o mare e):'opce, 
Invii un gând şi-un viers peste 
Tl'czeşti un neam erou la datorie 
Sporindll-i iar virtutea creatoare. 

ogoare 
pus ICf!ilm8n1ul Camarazi la datorie ' 

In urma sapei astfel mânuit~ 'n uez străjer, cu bl'81,ele regeşti, 
Norodul stă uimit - din'Te priveşte, 
Şi 'n gând sărută glia ce-o prăşcşti. 

Infiorată brazda care-o mântui, 
R:1su 11:1 azi din cap 

iti cap de ţat'ă. 
Că'n f:ecare bulgăre 

de humă, 
Tu ?8misleşti surâs 

ce primă.vară. 

Şi cerTi.I străjuind ro 
mâna tarnă 

Şi-a aplecat ureche 
pe o grapă, 

Cu măreţia Lui Dllm 
nezeiască 

DlImineca trecută tn prezenta d.
lui Trofil Gh. Sidorovici, comandan 
tul Străjii Ţării, P. S. dr. Parlhc
nie Ciopron, episcopul arma lei, d. 
Gh. Alexiallu, rezidentul regal al 
ţinutului Bucegi, dona JDcaela Ca
largi, directoare fn ministerul Pro 
pagandpi. efe, au dpPllS legc1mân
tul străjeresc cinri mii de .~trăjeri 
şi slrăjprite ale Capitalei integrati, 
tTllP şi suflet, in disciplina remIs
cdloare a slrăjerismului. Legămâ.'1-

tul pe care l-au făcut arală /ării 

I

ln/regi sentimentele de lrumtlsete 
('ticil şi nationale ale tinar/ului! 
străjl'r, mândria de asfc1:i şi ehl'-; 

Il :ăşia de mdine a Patriei noasfrl'.: 
La 11 diminrata d. comandllnt si-I 

I dorouici a primit raportul celor \ 
i două legiuni, dupil care un sobor 

Să'nfruntăm orice talaz 
Oţeliti pe-a noastră glie 
La hotar să fim zăgaz. 

o credintă ne uneşte 
:\funca este al vietii rai 
Tot Românul işi cinsteşte 
Ţara şi străbunul grai. 

Pentru Neam şi al nostru 
Sâ ngele ne vom vărsa, 
Căci avem din cer o lege 
GraiUl sfânt a-I apăra. 

Pe moşia strămoşească, 
Toti avem un legământ, 
România să'nflorească 
In hotarul ei cel sfânt. 

Rege 

Armata noastră strajă la hotare 
FHicăi voinici cu braţul înarmat 
Păstrăm cinstit din vremuri Se(~UIAI'~I:OI 
Pământul drag, cu jertfă apărat. 

Ascultă viersul care
I spui din sapă ... 

I de prl'ofi În frunte CII episcopul i 
i Ciopron au oficial serviciul reli- I 
I gios. A. urmat dupil aceia desfăşu- I 

'rarea ceremonialului ridice}rii pa- i Ostaşi viteji din mândra Românie 
!IUi1ionUIUi national. I Cu'n Rege'n gând sub falnic tricolor 

o cale nouă'n stân P. S. episcopul C!Opron a rostit! Jurăm cu toţi pe veci ca să se 
i o cuvdllfare ocazională. scoţând la I De veghe stăm pe sfântu-ne ogor. 

ştie 
ca vremuirii, 

O tai, chemând spre 
culmi fmpărăteşti; 

I lumină fnsemnătatl'o" legămânfului. _____ ... 

Cum voevozii sfinte 
lor veleaturi 

D, Trofil Gh. Sidorovici, comlln- *) Marş Închinat Armatri RO-I cord" şi cdntal la 
dantuI Slrăjii Ţării, a spus În CII-, mâne, imprimat pe plăci "Elecfre- de 10 Mai 19W. 

Ne-au buciumat avâ 
vdntarea sa li rm iffoare le: "Clipa 

Jlturi străjereşti. MărJa Sa Marele f)oevod 
d~ acum constilue unul din cr:le 

mai rnsemnate momente ale vietii 

noastre sirăjereşti. După cvm orice 

creştin in preajma marilor sărbă

tori ale b,isericii trece proha postu

lui şi rugăciunilor curate, pentru 

Ce>.sit fie vrednic a se rmpărtăşj cu 

ILIE ANESIEA Ml.fjal 

~~~~~Q~>2~ 

Activitate stră j erească 
Aflăm că, din cohorta de stră-J superiori şi le doreşte: Sănătate: sdngcle Domnului, tot astfel voi ati 

jeri din plasa Baia-Mare, la băU- Hristos a înviat! dwedit prin lapte ciI srm!eti vred-
1ia semintei de sa1căm au luat par- Stolul din Cicârlău 34.300 ( a 20 nici a rosti CII glasllri hofdrfte 1('
te 18 SloIuri, cu următoarele can- Lei kg"ul) lotal 686 Lei, Groşi 
tităţi, cari re\es din tabloul de mai. 24.200 kg, 484 Lei, Merişor 24 kg. gământul prin care deveniti siră-
jos. Sămânţa a fost predat! Oco- I 480 Lei, Buşag 18,800 kg, 376 Lei, jeri. De astăzi intrati cu adevărat 
lului Silvic Satu-Mare, care a achi- Satu-nou de Sus 8.700 kg. 17·1 Lei, fn armata cea albd şi vă tn!rdtiti 
tat imediat suma şi care reparti- Baia-Mare, Gimn. Gh. Sincai 5.280 in muncă, gând şi năzuintă cu lot i 
zată pe s.toluri, va putea fi ridica- kg. 105,60 Lei, Ocoliş 5.100 kg. 102 I ace' ce slujesc idealul d ridicare 
tă dela' sediul Cohortei, contra Lei, Recea 4.900 kg. 98 Lei, Săsar 1 p

i 
i . . N" " e. 1 . 

h· d "d' h' . J 4 k 8·0 L· S S .. B' a a nCI a eamu UI ŞI mare UI c Itanţă etaşat.. In c Ilantleru g. el, . c. upenorl ala- ' '. 
stolului. în zilele de Marţi şi Vi- Mare 32'90 kg. 6.'580 Lei, Arieşul de I nostru Rege. Respectati-vă Jură
neri intre datele de 7 şi 2·1 Mai a. pădure 3.190 kg. 63.80 Lei, Bozânta i mântuI, legământul de astăzi fn 
~. T~~lIr.or comandanţilor (-;telo~) I Mare 3.15? k~. 6~ Lei, Ferneziu ~; fata lui Dumne:eu şi mai marilor 

ŞI stra]cnlor (-elor) le-a multumit I kg. no Lei, Şlşeşh 2.750 kg. 55 LeI, i noştri. Şi acum într'un gdnd sd stri 
d. comandant de felul cum au inte- Rus 2.350 kg. 47 Lei, Baia Mare Şc·1 il . 'T~' ă M S R l H 
les să răspundă la apelul făcut de de Ucenici 0.760 kg. 15,20 Lei, Ba-! g m. rmasc ~. . '. ege.~" a~e-

ia Mare, Sc. prim. No. 2, 0.450 kg, : le noslru StraJer al ŢărII. Triila
~~ 9 Lei, Tăuţi-Măgherăuş Se. prim. I scd Măria Sa Marele Voevod Mi-

'A(1I,11a1f:o 5101u
rllor dt O(f:OI(1 

Pentru un ctil mai strdns con
tact intre conducerea A. C. T. şi 

teritoriu SE' fac de către reprezen
tantii Asociatiei Creştine a Tineri
lor vizite la unitătile A. C. T. din 
provincie. 

Astfel ,.'au Iăcut tn ultimul timp 
vizite la: 

1) laşi şi Cernăuti de către d. 
prof. C. Zahirnic, directorul aso
ciaţiei. 

27 kg. 5ŢO Lei. Acest din urmă stoI! hai de Alba Iulia! Cel mai vrednic 
şi-a incassat banii direct dela Oco-! şi mai {jun străjer. Silnătatel 
luI Silvic Satu-Mare I Dă" f t ~. ă' 

T ' 17' 5 220 up cun area s ra/ereasc , un-otal general . . kg. cu!· . , 
:l504.40 Lei. I nul nostru şi delilarea umtătllor 

Aceasta frumoasă activitate este I străjereşti, care au depus Iegămdn-
drmnă de a fi relevata. tul, solemnitatea s'a terminat. 

Mari Dreaătlrl in vederea ser· 
bărllor din 8 Iunie 

(0.U(101 de pafreDol t~Aml(1I 5tra,,1 TarII" 

10 Maiu Si Siolurile de uc 
din Tg. Mures 

Cu prilejul zi/ei de 10 Mai, s'a După programul artisUc a 
făcut de către Unităţile muncitori!~bit4~ praf. G. Crislescu, CI11t 

şli ain Târgui Mureş sărbătorirea exprimat multumirea pentru 
acestei zilei Într'un cud/'Il cât se constatate cu prilejul acestei 
]Joatl' de înă/ţiltor ŞI impresionant. şi dând unele fndrumări 

.111 luai parte la aaastă sărbă-

j 
ml/Ilcitoresc, termină făcâI1d 

ioare: mai respectuaase şi simlite 
Siolurile de uceniCi dela cămi-, pentru Marele Străjer M, S, 

1'111 de u(eniei. A. Iancu, dela şcoa i gc/e şi M. S. Marele Voevod 
la de ucenici, dela şcoala de :Jce· A urmat apoi o frumoasă 
llicc, slrăjr::rii şcoalei primare nr, Iare a acestor unităti. 
8 şi ucenicii premilitari. 

Corpurile didactice de/a şcoala 
de uceniCi şi ucenice fn frunte cu 
d-nU directori V. Macavei, V. So~ 
col. şi d-na V. Macavei. 

Asociatia Crcşl. a T. a fost re-

@) De prlntl.a,1 etlrltl. wop. ~ 
[§J seste. rocllll. pardeslurl I@l 
~ AlfXIlNDRIJ . f@J 
@J tiNIPP l@ 
~ vopsHorie mecanică @l 
r4)1 Arid. Str. Brlti... 2-4 I@l 
@1 si Episcopul Radu 10 t§ 

prezentată de d. prof. G.· Crlstescu, 

EIDartul ram ... n ... ,r.! 

din luna Ire 
BUCUREŞTI. -

s'au exportat prin Episcopia 
rului in Boemia şi Moravia 
cai, 116 porci, 10 oi şi s'au. 
tat din Ungaria 35 tauri şi 
Prin Jimbolia in Italia, Anglia, 
eia şi Franţa: 5 tauri, 288 bl1l 
vaci. şi 633 cai. Prin Conslao!, 
Palestina, Grecia şi Turcia: 
găini. Prin Curtici în Germani! 
cai, 419 porci şi 7000 găini. 

şefUl servo org . . 4.. C. T., şi cdt. ti- ~~ij8~~~~IiKIIQQIQQ~~ 
neretului A. T. T .. 

2) Sibiu şi Piteşti de către d. 
praf. dr. D. Muster, subdirectorul 

Â. C. T. 

După ceremonialul ridicădi Pa

vilionului National, condlls de d. 

prof· cdt. R. Moraru, a luat cu

vântul d. director V. Socol, care 

Într' o mişcătoare cuvdntare a vor 

hit despre lnsemnătatea zilei de 10 
Sliptămana trecută la Ti-l âr. Ciupe, a. prefect col. Po- Mai. I 

mişoara s'au întrunit în sa- i povici, d. primar dr. Marta, 

Ati semnat 
bonuri 
Inzestr 
Armatei! 

la festivă a rezidentiei toţi I d. inspector general Evutia-
3) Piatra Neamt, Bacău, Sighi- capii autorităţilor puhlice, in i nu, d. inspector general dr. 

vitati fiind de d. prof. Con- I Buteanu, d. inspector gene
stl'lntin Nedelcu. comandan-! raI Sabin V. Drăgoi, el-na 
ful Străjii Ţării din tinutul Hermina Marta în calitate 
Timiş, pentru a pregăti pro- de prezidf'ntă a Crucii Ro-

Organizarea. eolonii} 
de vară 

şoara, Agnita. Ploeşti, Hunedoara, 

Cernăuţi şi Tg. Mureş, de către d. 

praf. Gh. G. Cristescu, şeful servo 

• rganizării A. C. T. şi comandan

tul departamentului s/I'ăjeresc A.

C. T. 

!?ramul ~erbărilor din 8 Iu- şii, apoi toti comandanţii le- Legiunea de st!ăj~re Arad, jdantă străjeră. De aceia, . 
nie, stabilindu-i chiar Şi de ta giuni10r de străjeri şi coman a~uce la cuno~ţ~~ta ~~dm~l I cine doreşte să 
liite. dantele legiunilor de străje- No. 9962 al StraJlJ Ţăru, prm 'sau conducă o tabără 

Din sefii l'Iutoritătilor pu- re si comandantii şi coman- care se face cunoscut tuturor'. . Ia 
CII prilejul acestor vizite s'a con blice s'a alci'ituit un comitet dantele cohortelor din ef'}f' societătilor, care doresc să colome, se va inscrIe 

statar de toti din nou, că toti uce- de patronai al serbării în cinCi jUdete de pe teritoriul aranjeze colonii de fete, că ceste cursuri până. la 
Jucii străjeri au fnteles chemarea frunte cu d. rezident regal Ţinutului. este a.bsolut obligatoriu c..a de 22 Mai, prin Legiunea 
zilei de aZI, s'uu integrat cu totul dr. Alexandru Marta, d. ge- M .. . . orgamzatoarea sau conduca- străjere A:r:ad, Bul. Gen, 

emhrn comItetUlUI de pa toarea coloniei să urmeze un galina No. 6, unde se 
In această mişcare de regenerare ar· neral Drăg. ălina, d. general Ge tronaJ' v f' A '.. St v"'1 '1 01' 1" mlCU raJ11 curs de informatii, indife- toate informaţium e 
,.eomului. lorgescu, d. secretar general Tării"_ rent 4acă este sau nu coman sare. 

71P. LOVROY le 80.. ABAU 
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