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'~Monurnentul Unirii la Arad, 
a . 

o datorie de onoare! 
Consfătairea de JoI dela primăria munieipiului Arad ' 

Idl'ia ridicdl'ii /JI0fllllnf'11ldnr /'(, AI ad. Fără a se molipsi de obif'etU k~orilol' arădani. dona Bucurescu,: Serbările tineretului şco· I pulapel româneşti din Arad 
'mdneşli la l\rad, s'a ndscut Wle- i 1'i1{' nenumăratelor comite!e ('al"Î dir li('cului de fete; Asc3aÎu Cri-; Iar, precum subscripţille au şi judet. 

dial dupc't rll:boiul d(' in/.rrgire. i s'au perinoat dela 1919 Încoace; a- Ş~II, dir. li,r. ,:Moise Nico~r,ă", ing, !I· torităţ110r şi particulare, a~ S'au adunat deci 2.000.000 
:j. Multe comitete a~ lua~ !lQ~f(,N' !'n 1 :~e[ ('ari au fost. dest'mnati. a~~IlI\'i (, !spravllI<', Inspector CfR, dr. făcut ca suma să creas.ca lei, deşi poate mulţi, obicl
~ aust scop. ('a mal apOI după o 11"- In toamna anulUI 1935 să !lf'[I\P1.(' Şc-rban. fost prefect (mort după un, mereu. Astăzi, comitetul de nuiţi cu acele multe comit .. 

rjt de şcdintc, sa dispard, Iărcl a, pi'ntru infâptuirea ideii ,d,' li ri- 3n), Nit', Cristea, preş. asociaţiei: iniţiativă are depus la ban- . A. 

I in/ăptui ceua, nar ideia a ramas,: dica monumente 11:1(1onal(', ;wi. Ia iJI\'ăţătol"Îlor, Moşoiu deja fabrica' că peste două milioane lei, te •. au prl~t cu n~lnCledere 
os 'şi despre necesita/l'a Infaptuirii ci: frontiel'3 de "!'sl ;1 \ării. nJ. rin de tf'xtil<" col. Buiculescu dela .. sumă adunată numai din, actiunea remceputa in toa
(). s'au com'Îns toate autoritdtile şi toată stima noastra ,[ a intl'l'g:] uzinele "Astra": N. Popoviei dt'la: contribuţia benevolă a po- mna anului 1935! 
e . lotl bărbatii de (/'IIlIle ai regiunei. : ~;uF!ârj rol11.\tll'SII de pc ;lc".~le me, banca "Viclorlfl"; V, Suciu dir. şc.; . _ 
e Aşa am inceput rl'poriajlll PIlMi- i ll'agul'Î. Modl'şti. dar dOl'lllcÎ fl(' a comerciale: ing. Cârpinişan, di!',: Adunarea de JoI, 2 FebruarJe 1939 
Il, rai din 14 NOf), 1935; fn Icgd/urii r('Hliza l'eya. membrii comitf'!lllui şc, de arte şi meserii, păI". Turicu.: Comitetul dp iniţiativă al 1935t pentru monumentele 
a!' cu ~onsl~tui/'ca cOlllii:II1"~i de ~w- i dda ~12 Nov. 1935, s'au isbi' dt' IW: dr. OIaru, medic; Furnică, dir, po, ! ridicării de lnorHlllwll! e Ha- naţionale era adunată suma 

l:alwCl Ş! propH!Jalrda plfllru rrd'· . Il\:mar~te greută!:, dt' mu:!I' 01'1 ştei, 1, Caba, adin, financial'; prof, 1 ~io,na.le 1<: Arad, ll'e.lntind, 8~: d! ~50 mii lei. ~e atu~ci, pA. 
<.I;ea ~ mOllumcnll'l,'r . na.na/e in: W!ld "refuzati :u:olo dt· Ulldt' aşlc· Ard<:leHu; munt.rii l"nmisici intc-· j p~'l1neasca p('rson,alJtatr~ JurI na In pr!zent, sau lnal atI"?

" ,ţrlld. cOlls/Îfuirl.' C(I/'(' <1 auul lor 10 i jJtau poate Ull spl'ijin nelilllitat. Cu )'im. a munkipiului: dl', \'ica~, dr. dlCă, p, S. Sa EPISCOpul An- nat urmatoarele sume: DIn 
., prlmdria municipiului nosi/'II in' toale acesle:! ,,'u fileu! (' e" :1, Su· Pl'lrila, dr. ~hiJler V{'IIdel, SI. Za!) drei, a convocat pen tru .Toi colectele şcolare, în prima se 

, .~ara zilei de 12 ]>iol'mm'it' 19,1j. : ilHi de pcstt> două miHo:!m' 'lei. :\- (mol'l in 1937); Stana Ioan; apoi 2 Februarie 1939, la primă- rie, 90 mii lei. Seria a doua 
la: Atanci la 12 Nov. 19:15, ~':lU pus' dunată dc C'omiktnl ('OI1<;litllil 111 or, Curll, dl'. L. Ni<'OI, _,ziarişlii: ria municipiului, pe toţi ca- 60 mii lei. Dela 10 şezători 

Iri baz! ~enoase initiativei pmtl'U 1'i-ll!l3.'l vod}l'~tl' d~'la sine. : Is:lia To\an "llnivrrslI!"', \{nx Os- 1 pii autorităţilor, institutiilor 31 mii lei. Episcopul Andrei 
1" dir"n':l. Monumentului l'nirii la I Cinste Illl'mhrilor aedui {'omilet" fdd .. El"oul", etc., etc. IŞi asociaţiilor l'omfUleşti, pen personal 50.000 lei. Contri-
'aL ! H tU A'I de atunci, tru a se vota statutele şi a- buţia funcţionarilor publici~ 
Ir, 4radol lirA IDOn1lmfnte BofloDllle ' " o aflfl e, , . IIl'ge comitetul de eondlll't're. 393.H3 lei. Subvenţii: 800 
1, . • • • ' : , .5t:d,JfI/a (1 lost d/~sdl'sCl d~, dl, I Adunarea a fost prezidată mii lei Dela prim ării: 317 
JlI1 Despre neceslt~t.~a. unUl I tne la 187~. - Să nu mai (.(,110111, ("arI' a aI'alat că />, In {/-! de Episcopul Aradului, a- 1 mii l~i. Subvenţii nevărsate: 

j''Il,. ,\lQn~lmellt al Umrll Şi unu} I vorbin apOI de ~apo-dopera J',eill~ (l.d'~I'~WI I,H,lur~,' ('cl~r, pri'- \'find în dreapta pe d-l gene- 200 mii lei. In total 2.082.061 
Q, a, lUI 1~ vram 1 aucu la Arad, ~ dela Turnu .Se~erln., . ::Ul(l, Ş! ~Htrlllllil ,1 Il , ~('dl.nla: s,(' raI GeOl'gcscu şi în st{H1~a lei. _ 

~ a SCrIS ~nul.t, foart~ 1l.lUlt,: ~e ce. nOI n am f~cut nl- {,/lula [1/1 Itrlea II!- I({,'I III IIlfapltl!- I pe d-nii dr. Bejan şi colonel Despre darea de seamă a 
,i. roate acţIUnile pOl"mte 111 a '1· mlC pe~tru a proslavi pe a- I n'a "idicilrii 11101111mtllle(o/, nal'o- j HiRcuta, ajuto!'i de primal'i. d.lui prof. dr. Nichi, din li-

nl~ c~s~ scop, Îl~~~ ,Jiu 191~, au cei c~n .ne-au lăsat,~ cu pre· Iwle. - "H~('dilt'=. sp~m('a. dr. CO-! ' psă de spaţiu, ne vom ocu-
1 .. (laSlt lin SprIjIn larg, atat In I ţul vleţll lort o ţara mare, ţioiu, () ide:f', (,(1/,(, S CI llaSC!lt iiI!, Cuvintarea P. S. Sale pa intr'ttn număr viitor. 
I!!;. pl'l'sa locala, cât ~i în mari-! bogată, adunând pe toţi ro- dela IIIl singur om, /'i din dorin/a! Episcopului Andrei 

le zjare din capitală. Nu es- I mânii în hotarele fireşU ale. Înll ('gii opinii publice ~'olll1îneşli ~ _ D 20 de ani _ incepe Alegerea comitetului 
~i l(' ?-n~m timpul ca să mai I patriei? N'am fost in stare? dl1' ,trad şi judel, .. t1'Odul, dacă III! i P 8 "8 e Aradul r~mânesc e D. lil·. PopoYÎei, notar puf)lic, ci 

arnll1tlI~ . ~espre lw('esita tea Ori. ne-a l~psit unitat~a de s'a putut man.r!esfa. Heliind in sla- i g;ev~t :'e O datorie de onoa- lt'şle proeclul de !.lalut pentru ae
înUlptUll'J1 . aces~or mOll~- n~ţl~n~? Sa ne fi orbit oale re să lacd sacrificiI, ia/' momentul: re Monumentul Unirii. Pen- lillnca ridicării ;\loIlUt:1t'ntuIlIi F
rn('~lte, In sltllaţl~ ue aslaZI: I pana lntr'atâta luptele poli- de mM:i poate nepl'irlnic. nici l' tru ridicarea lui s'au incercat niTii, eal'" ~(' a(ll'obil il\ :\plau:t.t'le 
se Impune a le ndical Acea- tice?.. ~' ai:a, nici nimic mI ne poate im.- multe dar fără rezultat ac- a~:~klltei; apoi d, dr. :\'iehi cite*!t' 
!tă ,poruncă O avem eu totu, De Rstădata suntem pe ca pied('C'a să lucrăm din răspu/err. ţiltni ~este acţiuni impotmo.1 Hetu\ "onstituirii; fiind ~)rGdmll:l\i 
In Inimile noastre. Mon?- ,lea. c~a b'!nă,. Mo~umenlul pentru r'dicarc(l acelor. (IMi dl' 111' 'Undu-se. O idee se naşte, CU_laksi: P. S. Sa Eph'01't11 ,\ndrci, 
ment!le acestea. ni le preh~ I Uutrit, ~ stralucItor. Impozant I ('('sare monumente naţIOnalI'. !. cereşte momentaDt deSfaşoa-r pn':'l,tlil1h'; d,nii ge,11 t,'l':"I (~eol'gcs

t ele pam~nhtl, ni .le cer stră- i S6 ya mălţa in Aradul lui Praf. d/'. Nichi. direc/orul Pa/a-! ră un steag in jurul căruia CI1. ,~('n. Vlad şi col. Dobriceanu 
, , II!~U dIn mormInte! I CiClO. Pop şi a lui Vasile iu/ui Cltil~lr<ll. Ia slifruinla dirrria: se adună un mănunchiu de I "in' prt'Ş('dinti; secretari: dr. Ni, 

11'1 Ct'llc~a I~r~ilor, prec~llll şi; GOl~lŞt amintind tuturor C? I !r'" cOIlPocal şedillla de/o 1? NorI,! oameni in.sufleţiţf, visători I ehi şi dr. Popo.yiei; co~tabil: L~. Pă 
nî~ LllSl.unl c l'ldlcate III clllstea şi alci,!n apropierea Tisel, 1935. a făcut o d(l/'e de sea1lll"i rit'· , __ dar steagul se apleacă CUl":Il"IJ. In eomlll't au lost aieş! ca
ct1 ~l~l'llol' no~tri allteccsori: V. conUnua să trăiască poporul spre ('eeacl' ,ţ'a reulizaf plÎl1Il u-1 prea repede. La Arad au pii :llIlorităti!ol' şi a ,>odellHilar 
Ii Stanescu, Hussu Şil'ianu, G. r?mân, apărător a gintel la· tun ci. D-sa spUl1ea ('ă a il'uut, dispărut monumentele stră!- cultul'ale. 
rl Popa, p, Pipoş, - nu ajung. tine şi a creştinismului! IIreme(l I'orbc/or, acum fiind IIpce-1 ne dar ntam pus nimie in La urmă. s'a pt'oct'dat la ~t!mlw 

'J Este o datorin ,de onoare, l' sură trrcl'rea la faple. Neobositul: lo~ul lor. rea a('tului de ('onslituil'c, 
I.~ ~pune~ P. S. Sa EPiSCOPUl/Intrunirea dela 12 Nov. 1935 director (II Palalllllli Cultural. a I Monumentul Unirii tre. 
I"'t Andrel, ca Aradul l'omâ- D, or, R Co!ioiu, fostul Pl'l'~C' e,TpIIs apoi moda/itătilt' de aduna-: buie să.1 ridicăm aci. Ara- Asislenţa 
illl! nt>sc .s~-?~ ridice l\lonumf'n- i dlllle al comisiei interimarc a mu- re a fondlWÎ/or. prin (I/'go11i:a/'('a I dul a fost locul de comandă Di tl mlllwroasa asistenţă, 

• lui el~ll·ll., I nirip.iului, fi invi~at atl~nci, intr'~, d~ serbdr! şi C~nt~e~te, .1~1 mai "~l/' : a românilor ardeleni, Înain- în afară de memhrii eomite-J ,Daca ~lte oraşe mai mici'fM:ll,~1 sear~ (12 Nov, 1935) pc totll'J,I( ,atu11cI d-n.u, N.!c, C1"S~('(l, PilI", !te de unire. De aci "Tribu- tului de initiativă, remar
! din Cl1pnnsul ţării, îşi au, capII autorJtăţllor locale, repr<'zen- l/1/'!cu. POPOUIC! ŞI cir. MUl'c!lş I na" şi Românul" au ră- cAm pe: d-na Elena Cicio 

9, 1 monumentele lor, oraşul no- I tantii bisericei, şcoalci, institutiilor S'a IlO/tirit aleger('a !lnui cOlld-! spândit ~iova de foc, care a Pop, d-nii ar. l\lărcuş, dr. T, 
xi1 situ cu trecutul lui, nu se publice, societăţile culturale. spor- iei cure să, SI' ~cllpe, intens dp ~ro-II menţinut trează conştiinţa Boti:;:, ing'. Drtt.gan, tir. Do
det c~de a nu etermza în bronz hve, presa, etc. La apelul lansal au pci9amJa Ş! siml1flelWI fom7urlln,." românească. Aci sa născut log-a, dr. Nichin, tIr. Isprav
~ ~gurne şi faptele mari din I răspuns toate pcrsonalităple mal'- avohâlldll-se lolodată ol',qanizorru i Alba.lulia. Aci s'a frămân- Hie, procuror BIănaru, cir. 
~ IstOria ~eamulb.1 nostru. Ar! ('anle nIl' mtll~icipiuh~i .nostru, dO-1 !l(';Mrilor şi, {/, cO'~'Cl('/O/' ~ ('1/1'; lat adunarea din 1~18. Cosma. ing, Cărpinişan, dr, 
\ fi o rUşlnet I vadă că necesitatea ndlc,irii unor saI! dotwlll !JlIlI' Jmp,rate, mJu-! Monumentul Unirii va fi J anCl!, V, Suciu, V. Ugrin, 

16îţ Am văzut la Dorohoit un monumente nationale, se impU!wa ICcÎnd Il'IImoase contributii materia- piatra de încercare pentru l'rYizo1" Dogaru, Spinantiu, 
Irtl o~a$ de trei ori mai mic de-' şi atunci. Erau prezenţi, printre l' lp pentru m(kirr(l fondultli lIrce- noi românii arădani. Ptlcătean, dt', Coţioiu, F. Co-J cat Aradul nostru, un Impo-' altii: dl', COţioiu, pl'eş, comisiei in- MI' ddÎri'iril mOllllmenlu/ui, I drNllHl, B. Piicuraru, Ţun-
iJ !ant.monument inchinat bra ;tel'im. a mll~icipiului şi dC~~llat;. Ce s'a realizat?: Raportul d-lui dr. Nlchi :dre, Albon, lHll'. A.l'dcleanu, 
1· ulUI dorobanţ român. Arge- i rlr. Mărcuş vIce preş, Adunăm De I In 1936, în fruntea comite- i D-I dr. Nichi, directorul .• dr. Stoenescu. Pl'O!. Constan 
'1~, ::n1i au im,lortalizat la Pl. j ~u,t~ţilor; ,dJ'. Bejan, chestOl'ul po- tUlui, vine P. S. Sa Episco- Pnlatului Cultural, fnce o: tinescn, Niciu, S. V ('selie 

şti independenţa ţării, rldl 11\lel; părmtel<, Ardelean, depul:lt; pul Aradului dr. Andrei dare de seamă, dela 1935 pâ! 't G'tt 1- ,r}" 
dud Ud" II T' , , , 'l . , ~ ~ ăzi . pl o Opop 1 a, (1, e ICIU, "'. n a mllabd monu-I' alu, VIce preş. COmlSJel 1I1 el'l- .M.agleru Crişan111 a,lucând na In ziua de ast. i' • 

1 
.. 
~eut în cinstea acelora cari mare a municipiului; dr. C, Lepa, un nou suflu ac~stei. activi-' Din raportul pre7.entat, re- ; ~lV, Iorga, or. Raţm. 
ŞI-au dat "Viaţa pentru pa-, dir. şe. normală şi preş. asoc. pro- tăU patriotice. iese eă în toamna anului AUlel Chiriciu 

, 
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! '" ~-..., .::"~ '5 -~~ ~-,~ I v·;':'" r !"('" f. .. ~ <" ~ ~ .-~ ...... ~ .... 0- t 
(irai mallrltl "TIReforma muncii peDaJ~ Informâţiuni Idu(t Sfto"tiltt Reetluearea det'D .. tUor ' , 

Opt imi~Hnll) Cf>reUrilOl' lluriÎ·: .. - Dill .talistica fntotllliUi de S'" 1 d' 1 di "'el'lan '. D, rido/' lomandi, minls1rul nlIrca pedepsei, poate sit-şi 1 
' C .... 'ICIU, me Ica n.... .-

~'r(' g'a acnmtuat ln urma d1 ' lK'uidul cJ}"cul;,t\ief al capitalei re· ceastă insulA atAt de pitorească din. Justitiei, a infdpiuit de curând o pere astlcl uneltele meseriei, 
!('ursului ChomberJain uu'e I i-cse că rit! ("ând s'a desfiinţat da·. Occanut Indian, bântuiHi' ataI de I n(lud reformă, dintre eri!' mai În/t' Nre a invdlat-o tn, lncliisoarr 1elllbJ 

1, , d d 't 'r 1,~rSanlf' şi tnsemnale, şi lII11lTTU' re- siJ illcrapd să exerCIle un me~l,fOntul 
tnl,;urajea:<tă sperRnţele dt' pa 1 J.onatul, S II InlCşOl'at numărul 1\('- \ el II f' p.dudlSIl1 n trecut,' ace "" Il Inu 

I
t t 'b'l I ă 't l t • a forma muncII penale, E.ste l,orb,l l'UI,ţtlt. . 

(~e ce rezultă din dif4cul'sul cidentelol", .\t1t şoferii, cAl ŞI pie- o P~Sl, ~ Il ,S. en c ,~~n, oarcere
l 

' I Ji: munca pe care de/mutii Ire- in anii de dupi1 rilzboiu, ~'nla 
, ~.. " acestUI lI<\gel, acest sel \ tcm a !f'(' 11 I ' S 

ţinut Luni de dl 1l1tlel'. ~e j tOIlU ~unt miu Itl'nţi, pat in "perial un cal' de pr0l"agan .. l'uÎ/'sc, s'o efec/ueze ÎlI ,alellerele pc It>nciarele dispuneau de atelier. 'ro~1 
\'emareA totuşi că O limpp1.1. , • dă pentru a (~Omboltt~ această boa-I mlcm:wrefOl'; legea considera ,"-! duse,' aşă cl1 JIU toti detinulii ~ , lj 
r. a 1iHuaţ1ei eUl'ope-Jlfl: pste Iii, acesta !I~ numeşte Carul Ma· I aastd ,m~ncif pell~~ă, ca unul dln- I film ,~d hlcreze În ele. De altă ~:râJ 

LO~DHA, Dt. V. Tilea, 110 '. , ,.' lire pnnclpal/'le ml/loaee de rudu-, ~ 
tncA departe, Itltlel. Cu aef'st car st~ vlZllruii In- i /' I I I it'" organ'zarea pt'dagog, Icd şi care ul miniRtru ul Homâniei la ('0/'1' Q lI' 1/111 lor. I ~ 

ll'eaga ţară 1i se fac peste tot de· '" ' " ~ i ft'sÎonatd, CQ şi gospoddria fi ,rcprl 
; Londra. a sosit in localitate. t t" r I ,.." 

P GA S ' v mons ralll n ce e mal miCI c .. · Pedeapsa reeducaUvă ' ,i ti (llu/, Idsau de dorit. r.esor. BA . e anunţa ca Ull co In gara Victoria a. fost tn~ t 
munlcat ollclal arati ci ta- ,une, Vechea conceptie penitcnciarii so I .1I1atl 

airclnatul cu afaceri al Spa- i.âmpinat. de miniştrul Ghifa Acest car de propagandă, trai de {'(dea pedeapsa l'a O pUTit' ispdşire: I . ,Atelier~le indusodlorliată 
mei bli predat: şi intregul personal al lega- nişte boi vânjoşi, conţine un mate- dcţinutul trebuia JId lIuportt> toi (1'-, D. lomandl a obtinut Ca deMt8uV 

,repu cane a" , . , rial de expoziţie privitor la palu- lui de .torturi şi era adc.ţ supus la menie/e sd se aprovizroneu-~upl 
.ar1i legaUa in mlinUe ta.- It tel române, numeroşi Zlar,- 1 ~lsm şi la lupta contra acestei mo- sl,fn'in/j~ yrele, ca să.şi işpilşcased t produsele acestol' ateliere; 'il rhiO~l 
aărcinatului ,ou afaceri, DOU; ~ti şi membrii coloniei rO-l lltue, un fotograf şi: un aparat de t pl,calul. Concep/ia modernd, care. rit controlul şi administrarea ~,IUl 
Jlumlt al oa"enl1lh"", FJa~co.~ mi'm~" ., ~', .• ,c." ,l ~" proecţie, ,ln diferi.tel~ .. ate, carul, se I ~It] la' baza reformei noastre peni- I cilar penale se lace, a~u~ In ţă;ilt 

opreşte ŞI se orgamrcazil o .. z! a h'ncim-e, face din pedeapsa cu In- I mai' bun/'" condIţIUnI. Et1!dertf, I md 
~~~W malariei", Populaţia este sflUuÎl.Il:,sl\ ell/soarea o actiune de reeducare poate' fi vorba de 'o '''comettfle ţi 

Il d II d 1
- scape terenurlle lor de conditIIle a detinutului, pentruca la termina- zare În mare, a acestor alehi P. 

D "(r~ "lip (ar*' "1 cari fllYorircad producerea tAnţa-! rea dcl;nutiunii~ sd IiI' redat 'so- slalul nu' urmifr~le (n Pfifl al ... ,,' ,,- "le" u ~ ". rilur şi tn acel aş timp i se dau ~ta- deldtij UII tim lolosilor, trans{ol'-' rând beneficii materiale, ci f~;1e a 

D"Şf*' ludatOrl· fi" 1" proprl-'" turi de, cum trebuiesc ~lantate le: .. mat prill educatie şi noui deprin-l s; de ordin pedagogic şi reed' ~ s~ 
"" U " • ,,- gume ŞI alte planle folOSitoare, clici I dO'I, din delicveni un om cinstit,: tru, tn ce priveşte reclasarea lzalll 

. '. In timpul ultimei epidemii s'a do- II: şUinţ(/ penitenciariJ, aceastif o- I nulilor- In noua organizare a duo: 

tari-lor", Ş"'I (bir," atllor vedit Că o hrani netndeslullitoare Icilor penale, accentul s'a pus '~ă,S 
U. U ~ sali rh aleasi preparli un teren p'i! reeâucarea detinutilor enm 

" ,: , ' . (favorabil pentru malarie şi că po- nwncl'f in ateliere, unde licean ş!eI 
BUCUREŞTI. - M. 8. Re~ i lei pentru cel ce~au chlrla" p111a!ia slăbită devine o pr!ldă ti- pMf(I -fnud/a meseria pentru ,cons 

geIe a semnat un decrel-le-! ul'mărltl in penal de lusUtle şcură pentru 3ce'a1itl boall. (lrf' fnsllşiri mai vddite. act 
ge privind Indatoririle pro-, şi Intre 3.000 şi 18.000, lei Carul malarici deşteaptă pe.~te Experientele de acest fel au 
~: , . ,.' ! lot interes viu. şi se speri că In foarle bune rezuliale,' notdm 
prIetaTl~ol' ŞI rhlanaşIloJ' 'CEl'! pentru cel ce n'au declarat c .. rând să se poată amenaja un fcpt loarte interesant şi Idrd ducel 
r(l cuprmde următoarele ~ : din neglijenţă. jvecbiui mai modern. Mul\i doresc o intentie de a sci1dea ceva di: e, 
.. t. ProprietarU Imobilelor! ,. Amenda 8 apUcat' tie să se tntocuiaseă boii printr'un 1110· r;ozita(ea prob[.emei, ardldnd. U\'CI'I 

fi chlarlaşll prlncipaU, cel ce I judecătorUle de pace şi Inca lor, !nsi, din nefericire, Un ca- că pungaş ii de buzunare de pi ,de 
InchiriazA paturi saa găzdu- I sată de organele fiscale, Iar ~ion aulomob:l nu ~oale păt~undl' cLlre au o dexteritate uneori caL n I 

ase fări plată sunt Obligaţii in caz de ll8801vablUtaîe se m !\~tcle prca Indepartatl', dCI ~rll scamatori, devin excelenti/UC1

t
r" .ntlll 

v' , I ~ munle sunt foarte rele, ba chIar rl tipografi dIn cei ce culey ~n 
la declare poliţiei lu 2' ore i transforma fn Inchisoare. dUeodală lipsesc cu deshArşire. ,Ierele (ze/ari), Dăm un exern. :acu 
dela data InchirlerU, numeM I ,. Orlce proprietar IIRD. Paludismul este tncă una din bo- I ca să se lJadd cum, chiar dep nar 
le chlariaşulul, sau sub ehl-' ehiarlaş princlpal. cOD,dam- IiIf' cele mai frecvente In Ceilan şi dedle rele pot li utilIzate In ~n co 
rlaşulul, profeslunea,,1 10- t Dat la amendi, pierde ehep- face In fiecare an numeroase victi- pul reeducării delicvent~'l/or. J~:~l 
cui unde o exercită şi si pre I tul de-a mal tJlchlrla aall me,. Deace,ia, lllptILC(}~tra., ac~stei Până, . acum, PUŞCădr! e.., .,n împăI 

I t tit rl bl hlrl l!oh constituite tn ţi rIIe tl'(}plcale el'au adevilrale şcoli l' crlm~ il 
:1 n e ac e e BeM ora spre su ne a. ' ,un ~cl important pentruguverue. de furi. Deliwentu/ "ocazio/!·or,· 

aare. 1. Cu inr.epere dela za A.prl Pentru vindecarea paludienilor, suu cum /lumeşte ştiinta pen:r"orau 
2. Pentru contractele In lie se iDJUD1eazi pentru toa aclminish'a~ia" Ceilanului urmează ciarc'f pc cel ce a greşit contra nt 1 

curs de executare termenul te Imobilele o carte almobl recomandarea făcut! de ('.-omisia •• .. _ .. ti!'tiltii Inlâmpllltor. COllstrdm' date 

• e de S z. ne. , . .lulat, In eare se 'Vor trece 'e· Paludismului I dela' Societatea Naţiu 'Dl VI loame, de boală, elc" deci un eh eTOR lJlM.fINDI d re . 3. Sanc+lun11e sunt: ametl- I către prefectul toate datele nilor. Aceasta prescrie, pentru u.- care, pUII I"n alte condiţii' e, t l' 
,... l ' mlnl.trulluatitlel 1" (" 1 .. ' u, 

dă Intre 108.000 şi 2.000.000. privitoare 1. cei ee locuesc. ta~ea boln.av~lnr, administrarea a· .. 0., nu al' I a/uns a puşcu.rre. 
nel doze zllmce de 1 gram-t gram t' . ' datd rnchis la an loc cu !lechi '1 ~; 

~~~~ 300 de chlnin~, pentru a preveni I :e;'~ lt1n~'1 s~, nlJfII~ş'e "I'eclasarea minali şi hoti 'de .profesie 'n or~ 
- ,'l boala, este $uficient1i o dozl zilni- I t. ~,cve~ I ar , (f ~~icii re~l(lrea "in In fnchisoare' dela aceştia cele u~ 

A •-ntrat -In v-.goare,., si .~, , noua c5 de O grame 400 dp. ('bininii tl'l mI) ocu socu:t tu, (1 unlll <>m ('aN' rele deprinderi. La terminart4 
, , sl'f Cllnoasca \0 meserie, 1, , } , bnpl 

lol sezonul frigurilor. I dcpsel. Inc Hsoarea reda soc! 1 

lege pe' ntra duba'" nd.·rea Si li dorim Ceilanului tot succesul De/inutul, in închisow'C', in/Jd/ii un nou criminal l'au ltol, ona 
,.' In fericita sa iniţiativA şi 'perim () meserie cinstită, luaâ.1d In atI'· , ,tcum, j)l'tn relwmele binet"f" cu 

D-erderea ceta-te le- rom - lrerele penitenciare/or. 1 d l' ". tII t'I" Imi I n I a ne el acest car al ma)ariei "" avea un a (' - 111 mlms ru a us I reI, r 
turneu feri(·it. (~6) ACeil:ltd munC'l1 penală u/'e şi un lun:a ,.oeaz!onalilor" de cei I ~I 

BUCFREŞTl. A jn·'jPl'eşedintia dlui Cihoda.riu, ~~ caractel'~ de lIm.anital~, deoarece iel'ili În "de se va pute~ lacet~:' 
tratln vigoare noua lege I consilier la Curtea dE' Casa- preocupa pe de/inul ŞI.', (Iistrage" daM cu reeducarca dellRul/lor;," 

Calduroasa "'rl·ml~re a de/a gdnd!lrile lui obsedante. Ea a- pre .. gc'1tire,a 10"r de a, deven,i f~~P'IăP pentru dobândirea şi pierde-I tie. ... d r' 
\ dlui Gr. G a'eneu, millÎ- melioreazd şi llitualÎ(1 lui nwtl'riC/- tOrl 10Cldăţu, la eŞlrea In f»por 

,'ea cetăţeniei române, Ince- I D. V, lamandi, ministr'ul I d E III soare,' l' 1 
pând de e, ri, toa.tE.' dosarele, 11 do Justiţie, a trimis o cireu- stru .e Iterne a o- 1ă, tnt./'uedt ~, porII' ~il1 ,~r_o~IlSu{ In a~easta 'sM importanţa dl~I~~j 

1 t d mln,el, la Belgrad \a(E'stel mUll!;/. se caprtallzeu_a lJ,f' tiJ.(,ddult il relorm"lor datorlll precum Şi cererI e pen ru o 11ară tuturor tribunalelor din 1 <- !8ervl 
numele detinutului, care: fa tp.rnll" lu: ministru lamandi. L,u1 

bAndirea calităţii de cetă· ţară. pentru a se urgenta ju- BELGRAD. D-1 Grigore Ga :P:j 

teRn român; vor fi cercetate deca.rea proceselor de revi~u fcncu ministrul de Fxterne! a- ',' 1'" . _ ",., ?nlul 

~Utj~ai de Miniate"11 de Jus· ire a cetăţeniilor, astfel ci a so~it la B,el~rad,' cu d-j nu la staruie 101 mai mult :~~ 
31 n,a. Ga.fen~u. MInistrul araee-! pentru o colaborare Int,tn a O comisiullf' ~peeială, In· I până la Martie să se pOR- rllor străme a fost sallltat lfacer 

rilor acelora ce solicită cetă- ment un tablou al tuturor ~~e~~in~~e d. COS~::1~~:~Vl~~. , , II a, . ~'al sărcinată cu cercetarea cere 'l tă Intocmi la a.cest depa.rta- I 11. ' .' Angl-li Si Germa 1 t 
tenie, a fost instituită, rob celor respinşi. ", ,ministru de Externe, (le mi. LO~DHA.~~, Se anunţă că' tot atAt 'e adevărat ,,~pe ( 
__________________________ •• 1 nistrul adjullet al afacerilor D·l. Hudson, ministruleo-I tru Anglia. Sunt de păifon~~ 

UI
·ZI-tati CrO·ltorl-a' n05lfOllfz Arad străine And-rici, de Milianci. n~el'tullli exterior, a lua~ ~u-I ci, dacă noi putem să ~iotic 

directorul ,departamentuluI v~ntul l,a Londr~, a ~U~)I~l1Iat i bilim. Increderea In lUDllira, 
politic din Ministerul de Ex- In speCIal pasaglUl dm dIseur isă facem să dispară iDeinulu 

neimftabtl ,In calitate ,i preţ. terne, de Protici, şeful de ca auI cancelarului Hitler tn ca I rea actuală, ar fi loc l~că Ş 
.rI'rI'rI' .... "rI'rI'" .. rI' .. rI' .. rJlrI'rI'''' ...... "rl'.. binet al ministrului de ,Ex- fA a~e8ta a

b 
declarat că Ger· i enl pentru comerţul eJ'~ ~~i 

.. .. mama tre ule ,,' {'xporte ,al -lor douA tă"":. !"ve ... ' , , terne, de miniştrii Cehoslo- ~.. u., D Il .. :lC_~I,a,:,~rad _CIDamatooratl!lillmelqr mari I:~I~~ .. va~iei, Turciei,' Greciei la ~au eă moară. '. ': Salut decl această ,,,or . 

.. .. B 1 d . ~ '" . ~. 1 "Amintesc aceastii declara l' , ă 1or. 
Jl.1 JoiI ': 2 lUme. :1 .ueces., e gr~ Şl mSa.rCInI»U cu tie ca 61u.d una dintre cele ,ţie, căci ea ar putea S . pe 

.. 'DrlIf Dll1l C ,edda ecranului In IIImu." a.faceri al legaţiei poIone, de mai pUne de IncuraJirl din Ila un aranjamen.t mirt . li~1 

.. L '3 admIra.. de mllloa.ne .. numel'oşl' "iarl' ;;:ti J'ugOBlavl' Adă rl, _t" d .JnntIl .. F - d · ..... .. ... .. c te a făcut In ultima peri- I ou ţă . eUQ.LI.n"n 111'. it .. emela labol~ca HenrTPonda-. şi de mai mulţi ofiţeri ro- oadi. Aceasta este de "Uel ieoncurenţă nelelată.- tea. 

.. DI(H fODllN Cow-boy-ul dntAreţ tn Illmul .. mâni, cari fac actualmente . He 

.. 
Il. K palpitant ,1 emotionant t . 1 1 B 1 d Daţi la legat tn, piele şi pa.n~ă b'blloteca 1 Inel 

Il 4.._, t.. .. s agm a e gra . 

.. ', gen ... masca Journal pox.. ~. "Ibal-Io" II-(IU CAomPr3cator~':d':U~1 

.. Bepr. ezentaţii d, m. ,orele S matineu cu preţuri reduse" 1 C roitoria pentru domni .1 J..I riu II 

.. •• -._ rft dela orele 5 in continuare ,. .. MOSKOVITZ _____________ ..... " 

.. ~,/' .. rI'J' .. rl' .. "tJ .. rI'rI'rI'rI'"J'rl' .... ".rI' .. ~. __ A_r_8d_, _A_8_or_tl_m_en_t_b_o.;.,ga_t....: = __ {_P_81_st_U_1C _U_l_tu_fa,_I)_u_D_d_e ,.::g_ă8....;il;..1 I_U_Cf_U_b_U_D..,:,,_1 _ef_tiD-1 

f , 
L_ 



lS~mineca, 5 Februarie 1939. F B O • ~ U L ·D B V B • ~ 3 

~ ~ .. n(:fi, suL semnul, ,. ~.I,,;!!;~~~mj:~ !!~..: : (Dud mOOf( 51 aroporol 
t I 4 ~ I Nr. 145/1939. ~ in .. ii , iri i gen e riie PUblicatiune Povestea e de natură scur- i alie sufletească deplorabUi. 
I tă - şi concludentă. In plus, i Durerea lor va fi ·fost nemăr 

~~iembrii consiliului .. superi~r ~~ D-nii C?nstan~in Ga.~~flid, ÎI.' nu Pentru complectar('a lIos-! e punctată apoi şi cu un fir 1 g~Dită, desigur. Şi Detăgăduit 
rmtlliui Renaştel"ll Na\lOnale, melc agrlcultorJlor, r ... ltllllle hhel"- turilor df' împiegati comu-I de tragic deSDodământ. ca, dacă in sufletul lor va fi 

şt/Il intrunit Joi după amiază, tn man, reprezcntllnd I11UllcltorulIea, I 1 1 ' ~. I Oraşul din nord-vestul ţi-' mai licărit o flacără de COII-
, . b "".. I t'~' \'·1 . [' . nali, vacantE' a .JrIJnal'la ro . I •. Jnla SenatuluI, su preşculDtUl pro. v. . a. COY1Cl (Ill partea 10- .". .• rii - Satu-Mare, ne trinute ştiinţă, vor fi avut remu,-

~.)I. S. S. Patriarhului. Miron. ;. 1 dustrici şi comerţului, prof. Anibal mUlH') Sanmcolaul mIC Jud. vestea senzaţională oarecum :cări nepotoUte. Aceasta, dl. 
:~/l fost cea dintâi şedinţ:t a a- t Twrlorescu, in numele intelectuali AratI, se publică concur~. pe care ziarele au înregis-, punctul ·Ior de vedere. Dia 
II _ui lor de conducere, .constituit tăţil, prof. Silviu Dragomir, Gh. Reflectanţii îşi vor. înain-trat-o cu un luz Impresio-; celălalt pUDct de vedere. al. 
a ~eurând prin Inalt Decret Rega], 1 Flondor şi Gr. Cazacliu, reprezen- ta cererile însoţite de actele nant de amănunte, că. un ad j nostruş! al lumii - pe~tra 
i ~care au fos~ .~hem.aţi să partiei: 1 tând cele trei pro~incii unit~, Ar- previ'lzute de art. 7 din Re-' ministrator de .. i~ehlsoare. 1 oam~enll aceia nu ered C9.e
i l'rcprczentanţlt mal de seamă al d(";llul, Bucovilla ŞI BasarabIa, au . dimpreună eu caţlva conta- nsta pe lumea asta mod de 

'resol'ilor, ai provinciilor şi ai făcut expun€ri de program In ca- gulamentul StatutulUI Fl.~~- biti şi păzitori de temnită - ~ pedeapSă, cât de aspru, eu 
ulaţiunilor minoritare. Au fost drul fiecărei specialităţi şi catego- ctionarilor Publici până In- au fost destituiţi, arestaţi şi 'care să Ispăşească Integral 

OI faţă consilierii regali şi mem- rii de interese profesionale şi na- clusiv 28 Februarie. a. c. acum repuşi iarăşi lu liber-l crima pe can au comis-o. 
ep.~guvern~IUi.. .. ... tio~al:. . ... Salarul este acela prevă- tate până la judecarea pro-I· Fiind~ă ~ ei . a~ comsl .. cea 
:e ~pă datwă, sa ·oflClal (1 sluJbl Şedmţa de JOI a conslllulul SU-

1 
cesului lor. Motivul: jaf In mal abjecta cnma ce !epoa-

~ rfgioad, pentruca binecllvân~a- ~rrior .,al "Frontului Reo.aşterii Na zut t~ bugetul general al eo. ave~ea Închisori! şi In banillte _ imagina: au ezploatat, 
I ~. hrl Dumnezeu să facă rodlllce ţlonale, a fost o Întrumre de lua munCI. . , . . putIni al amărîţilor de con_Ii josnic şi cu o cruzIme de su
n iăriJe ce se vor pune ]a cale, re de contact.. Sânnicolaul mic, la 27 18- damnatL flet inimaginabilă, aenpr. 
'1. t înde~nul de a· se servi inte-. t 0damenii al.eşti să °1~t·~aăni1.eZe ~it.Să, nuarie 1939. Oricine-şi poate imagina ,CleJrea

rt
!!64 mneria

l 
cdJelor

1 
mal 

~le tiru. . . : .. I~ rumeze. via. a, pa 1 IC a .. na tu- , ' , , ,. I curba de tragie" ,putrega- t n e ~ .... oamen - a, u~.: 
'eiit, P. S .. S. Patriarhul MIron .a nn''pe care ti 11l1t~uneşte _ laolal:ă Primar: Străin Damaschin iul pe care l-au răspândit la la IntemmţaţiloI, a cel~r In-
pri~t apoI o cuvântarc de prcet-, un ideal comun, şI-au strallS ma- societate temn1cerli dela. Sa- 'chişi de vii în mormlntele 
tele a rosturilor pe care este che na, făgăduind să jertfească lot tim _ Notar: Iosif Olah. . i tu-Mare carI, până la ZăVO-\ reci ale celulelor, unde do-
ed~i să le îndeplinească nOua or- pul lor, toată energia de care sunt; ~ rirea lo~ In celule fuseseră rul şi remuşcarea le sfişi. 
I I ·za\ie politică-naţională, ' care capabili şi mai presus de loate, să , i modelatori al deţi~uţ1lor _'sufletele. .\ 
a . du'şi ~e~inilă fiinţa leg.al.ă. ur pună însufleţire in ac~i~ne, pent~u \' ARŞOVIA. Se anunta cd .guver- şi apoi, dinb"odată devin de-I Gropari DlÎZHabiU şi de o 
:s .. ză. să-şI I~a~gureze actlVltate~ I c~ ţelul ,suprem, de ~ldlcare a ţ~, nul polon a cerut guvernulul ame- .licvenţi de' rând, cot la ,cot: sguduit oare perversitate su-

fDtrea prinCIpală a "Frontulul ru, pe toate terenurile de mam-. t· ţ. ...' t d;" cu acel" pe cari ~m loc la~ -1' fletească cari ali răvă"" 
.. N· Ii .. ~ h . 111: . d . , r!/!ttn au oru:a la Su Intpor f! ~". l' " .. 

ari şleru aţlOna e, care lOC ea ({stare naţlOna CI ŞI e actIYItate . '. . • păzească şi să le facă reedu- mormintele, jefuind "morţii 
eons?lide~ză şi une~te toate for go!>podăl'easc.~, să .fie a~~ns. "Fron America 60.000 metri cubl hell!Jm. j catia morală şi socială, le.au vii al eelulelor" de sdrentele 

active ŞI pro~uc~lve române- luI J\enaştcMl NatIOnale p.o~~eşte pentru facerea unui IIbc/' tn strafo jefuit nenorocirea -şi, le-au: mizeriei lor. ",' 
u este de a conslltU! o legătură la drum, sub semnul tnfrll.\lfll ge- . I bici uit trupul cu cruzimea I Când moare groparul tU-
m nică şi firească intre Coroană, nHale in muncă şi tn aspiraţii. s{eril I unei fiare sălbaHce.. I har _ 1 se mal cuviDe loc in 
'd ucerca de stat şi masse]e pO-

I
' S'a 'nceput proverbIala Sub zăvoare, fo~W paznici cimitir? 

di: c. . , j.. du temniţă vor fi avut situ- v. d. 
nd,uyemarea nu putea rămâne izo Săptămână albă ~~ 

pi de naţiune. 1 

C~ ·n acest organism care. este Economlslt' foarte mult C' a I li 1 1- d dl I 
~cJonlul Renaşterii Nationale" se aprOvl:JOD(îndu-vd cu ;J u DOU"OfO (Dn IOil ~or tli'-
egtCUlloaşte nevoile ce trebuiesc JJngerje la fIrma IOf PUblltl din "rad 
:em făcute, sufcr'inti care aşleaptil '"' U 

~FJnn:~~·u~u~~p~r~~I:n~ă;\adr~, v~::') Slelan D' e' ruelh & F-Iul ARAD. -- Eri la orele 1 a face muzica, vor putea t.:eti 
)Iumai prin acest organl!;m de t avut Jo(' la chestura politiei: o revistă ~au o carte, având 

nJtură cu massele populare pot 1 ' 
.- Arad, inaugurarea popotei I astfel pl'ih'jul df> a duce (J m! l!"plirtăşilc ('ulloştinţei cftrmui- t • 

'ioJlor. Conducerea de stat este !ro ' Arad, FJecare vJtrlDd a noa- gard.ienilor publici. i viaţă camarader<,a.că llC-

,en:,o.rată de răspunderi. Dul. Rell. PlDria .trd II orb e .ş t e mal O . realizare care face cins-! fiind obligati a-şi petrece 
'ro~nl probleme mari care se im- '8 mult ca orIce catalog tf~ dlui c~l.. Stoiehiţoiu. ches~ i tim~ul ~ibeT, resfirati prin 
nI ~ aten\iunei cârmuitorilor de tOTul polItIei Arad, cu aţât i cârclUIDI tn contact cu ele-
~nţdela zi la zi, şi aşteaptă o re- Nu crutatJ oboseala, 
le, re. vJ:J1atl-ne mai mult, cu cAt această 0- i ------_____ ~ 
'ie, luI, cu functiuni atât de com- peră este r~alizată exclusiv 11 Rente ~I· EleCle 
C~I: ~onfiscă toate preocupările A demisionat guvernul din bunăvomta D-sale, pu- î V 
Iri tonlor sAi. nând la di~poziţie suma ne-Il BDnur-1 de Impoz-lle ' ~lt măsura in care sunt vrednice BUCUREŞTL - II. S. Be-I Nicolae Zigre, miD.iatrul cesarA unUl Inceput atât de I . 

'ta uare aminte, şi fntru cât nu ar gele a semnat eri decretul, Cultelor şi. Artelor,' frumos şi cu posibilităţi de pentru plata impozi. 
)ci ilnple interese de c1Iplituiali regal nr &1& Petre Andrei, Educaţia N'a tului şi pământului for-

onală, toale dolean~~le In legi a -te 1· Vă·' d d misi gu 640nali desvoltare In folosul şi spre! tat, pentru Asigurare 
cu bi el b tIi..... • ~ Dea . p'. t 

leL'~, li n e o Ş esc, ~ care e· vemuluJ... această demisie a Silviu Dragomir, ministru IOlganlza.rea unor norme no- Sociali la ' 
ei fim. cetăţeanul lummat,· vor lui 8 traiului gardienilor ; 
. 'Ja fi înregistrate de : organiza- fost prlmtă de lloL secretar de stat pentru mino I : 8 6 I d h Idl 
:cl:1 răspândite pe Intreagal.ţarl.l.! . Art. Z. IPSS Patriarhul Xi rităţi" , .. . lntr'un local amel'laja.: anca o sem 
ilorl;:Fr:nlUlui Rena.şterii Natio- tron este preşedinte de coui I Grlgore GafenclI, mbusbu: modest Insi. Intr'o curăţenie 111 A RAD, _ ' .1' 
!r:. liP nl:u

ea să II se caute o liu al guvernului nostru şi al Afacerilor StrăiDe, 1 exemplară Şl prevăzut deo· Str Eminescn- No 4 
I rP sabsfacere·· 1 d tX .. 

I 11oporu] t· d '. insărclnat cu formarea nou- prof. Comă1eanu: A.gricul- cam a a. cu toate cele nece~a I 
t izolat ~~ vc:ndall::.erama dea tUt" lui guvera. COOL D tură şi Domenii, re servirei unei mese rn per· mente stricate. 

, 41L '"" ea e sa, T b ă 1 - . 
. '/ iU alât mai mult işi va da râvna Traian Pop, ministru se- recte condiţiuni igienice. d. i re ue 8 te evam Ş.l 0011-
Ir!l~tveasci intereselor statului . .4J doJleo decret: oretar de stat, InsăIreinat CUI col. Stoichitoiu a aduna.t eri r:rituL dlui B.au, comandantul 
gQliltl

w .. inauguriirii activitAtii Văzlnd acest decret ar. I»ventarul 8'V11ţf11or aatlo- i toti gardienii a.tlători tn ca.-- gardienilor publici, cue de 

I f.~tulhll Renaşterii Naţionale" a ,It- In virtutea art •• dJn Dale. ' r;armă şi In fata lor a desvo}1, mult tncercase să pună ba.-
f o OSII de I. P. S. S. Patriar- I ..,. 1 •• 
rMiron d ,e I cosatltu"'e sunt numll mini Subsecretari de stat· 1Ii- ,: tat 11lelle căIăuzitoal'ela ln-] zele unei astfel de popote,' In , con uc .. torul guvemu-! tA", • , • • • 

It~ a.ceste vremuri de adânci' ,trU DoŞtrU secretari de stat hail Şerban la Agricultură; l' fiinţarea acestei P?p~te. ; s~ dm hpsa, de fondurI ches-

J 
en pe care le-am traversat, I şi su}Js8cretarl de Btat: E. Titeanu la Presă şi Pro- I Pentru o sumă mflmă de' tnmea a fost amflna.tă tot 

. u, a constata in ce largă rnă-/ Armand Călinescu, vice- pagandă pe Ilngă Mlniste-j18-20 lei la zi toti gardienii 1, mereu, până când In _ frun..: 
sa indreptat sit t· d· , ,.. . . t h t' 't d 1 

.

pe 1 ua la . m la: preşedinte al cODsmulul de rul de Interne general Ga-I necăsătorItl ŞI acel carI &.u' ea c es urei a ve.nI ,co , 
1 ca e de munci paşmcll . Şl '. •• • • St . h·ţ . . că' b 

. de progre 1 t '. 1 mJulştrl ministru de Inter- briel '-arlaeseu 1. luterne' au famIlllle tn localItate prl OIC 1 OlU prm arul· U-
p. s. n reaga natnme I ' , 1 , ă . tx • t t l' 
r:n~lderă mobilizată la muncă! ne şi ad-interim la Apărarea I _ăgureanu la preşedinţie,; mese o hrană consIstentă de n vom Q 8 a pu u rea Iza a-o 

,Ohel. naţională. Nae Popescu ,1 Marin Sado-· 3 ori pe zi. ceasUi operA atât de neces&-
";:a, ~tnitând Inalta pildă a SU V. Iamandl, ministrul JU-I· veanu la Culte şi Arte, geDe~ 1 In acest fel, ga.rdienii vor rli. ." 
Il .~Iu~, care este cel dintâi la stiţlei rai Gh. Mihail la Apărarea: fi feriti de mediul infast al Din partea noastră dorim 
I~ ŞI la datorie tinde li. d I ' 1.. t· ă' tnd pl' -
,t ' Un furnicar d' ~ h e- V. SIăvescu, ministru pen- Naţională, Victor .linga la I cârcmmelOl' ŞI vor fi tncR- popo el 8 ·Şl· e measca 

, e oamelll ar- I d fi 1 t ··t 1 cu cel mai mare succes ro 

~ tOli la muncă i I d t' I tru Inzestrarea Armatei, Economia Naţională şi. Co- l' r8.\ n r un TI m nou a u~ -
Ş a a Ofle. . .,. • ll11 t f t c -

Yemul stăruie ]a inlăturarea. M. GhelmegeaDu, mlnls- rlolan Biran la Interne. : nei VIeţI mal sobre.osU.şeştt. pen rt1 ('are a os rel8.-
I~r ~uzelor care ar put,., tur' hul ComunicaţUlor şi Lucri . Au fost numiţi reddentl: fiind feriţi de tentaţiile la i tii '1 ordmea publică şi liniştea rilor PubUce, H II cari puteau fi supuşi de cei' ~~ 

pentru a asig' rega :. . . . 1 ~ 
~olidarilat . ura o puterm- . IUtită Constantinescu, mi- Tinutul Someş: Cortol •• , tRrI căutau prin oferIrea u- - Incepand dela 1 Februa 
j". e na1lOnală. In afară, ! .. t J J< 1 bţ·'· ~..-
rntInuă sub 10· ".. ă mstru de Finanţe şi guver- Tătaru' nUl mIc avana Sa e O .1- I ne, poşta română mfllnţca.za la.' ZDlca P"Cll. ap , i _ , 
tealnter .. eselor proprii şi men- nator al BănciL Naţionale, I Bucegi: AleJianu; !Dă ,bunăvol~ta In e:entuale:; serviciul scrisorilor teleg~a-: 

3r"1 bu?elor raporturi, cu toa- ing. Bujolu, ministrul Eco Suceava: Flondori .1e llega.1Hăţl pe ean le-&r :f1! me n. L t. d. 1. t. in relaţm-
aiI e ŞI' popoarele. DomeI Nationale Nistru. Grlg CazacUu· I comis, nile cu toate tările din rcgi-

lllentele cel . , .., 1. .. . 
Irll sânul nali ~. mal valor?ase . general .Paul Teodorescu: Mare: OttescUj I Cu tImpul popota îŞI va, mul extraordinar. Aceste 

J
Uca să in~ntfll ~unt .,!ncuraJa.te, Aer şi Marină, Thniş: Al. lIarta;·· 'jlărgi cadrele fiind transfor- scrisori-telegrame, taxate cu 
d u e~easc" pretuhn- .• . 

uhul .unei primcniri. şi. vi.cti M. Ralea: Muncă, Mureş: general Dăniii Pap ,. mată în o adevărată casă os o .treIme dIn taxa ordmarl 
de propllşire moral! şi gosp. ,general Marinescu: Săni- Prut: GlurescUi tâşcască, unde gardienii In ia telegramelor, trebuind să 

,.... . ... lai. şi ABlsle"ll SoeIaIi, OU: Dlft. Slmlaa. 1.lara •• rviclului vor putoa. aibA cel puţin 2S cuvinto. 

L...-..-. 
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CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

~CUiGQ~~Qi,.~(")~~G9GOG~~litg.~g8Qi~gg~~Qg~~Q6XI"~~~~g,,gg.Q~ 

Operne mari sunt produ- colectivă însă nu se poate I SChl-mbarea sl·stemelo' 
lOul unor geniit dar geniile' creia decât prin creşterea: 

au se produc decât in acele: generaţilor ce urmează. Ia- l '. ',",. , ". , C'2"~ 
:raRe care au vointa hotări-; tă deci, in acest cadru al de- [ D. AI IlldlHi Calmest LI,. mmls.llul Hiltfleirea t' mărlurisilă .p~ompt I Nu H' 'pulea r.idica 

. ! v " ' 1 de Inlerne a accenlual 11l ImlllllO- t:u al't'ea sineedtate care ridIcă la lural ŞI material muncit 
toare colectIvă de a birui pe. svoltaru naţionale, rolul stra I sul expozeu doctrinar la radio, c;l ll1;)rl,tie cit, simbol vÎI·tuţile ('<,tăle· dill pricina unui desmăţ de 

.• alea cea largă a civilizaţii~ i jerlei.. ! În trecut, nu atât de vinovaţi erati Ill'Şli. Ikopotdvă, ~llAt intt'lcetuali· It· electorale, Iar, când toatt 
lor eterne. Această voinţă 1 M. S. REGELE CAROL Il! O<HJlenii, cât sislemele, HdlPxiulle<.\ latl'a, daL' nwi al('5 \ăranimea 1'0" stea d\bufncau cu concluzia 

: trebuit.' retinută, fiindcă intr'ade- ~ mtLllcasdi 1lL1 Sl'apă nicio oC37.ie de limentară, rC'proşul'ile nu 
Munca noastră este o muncă individuală într'un efort Ivăr, e;l se V(>rifieă intr'ull dmp a SI' spoverli public d. erau vÎ('li- SIlit neputincioşilor, ci 

comun, in folosul comunită ţii. Această comunitate este I de evidente realităti. OamC'uii Illl'h> unei almosfcre viciate şi li Hed 't->pcclacol dezolant:, 
DUA singură: România şi neamul românesc. _ Orice i sunt exp['l'si,~ ~nui, sjslC'~ll :Î ,d:H:' ,1Il'Or moravuri dC'zastruoase. Se ,in să~;i neputi~cioşii, se t 

lIlun ă t O I t 
• ·t".: t bi; el esle bun ŞI lIlSplrat dlll Ioel sa- t:\mpIă exact ca după o operatIe, in acuzaton. Mal ales \ărani'l 

C pen ru pr gr8su aces el comuru a"" es e O -'. , '., ' • I năloase, malcl'lalul uman se înalţă < dInd omul este bucuros di şI-a in de vlI1ă în toate cazunle cân( 
necuvântare a CerulUI. Ila <H'('laş nivel, după cum vice-vel'- ~'il1S boala de care s'a ferit za- petinta era substituită cu itJ/ Un 

Deviza nOAstră trebuie să fie călăuza de orice clipă, \ sa un sistcllI prost îneacă in fali- damic şi căreia nil a putut să 1'('-' eitalea şi nu adeseori slăld Pt. 
căci fiecare străjer trebuie să ştie că nimic nu s'a putut I 11l{111 şi pc cl'i cari I-all apli('at. : ziste fără bisturiu salvator. : fala iUH1{.(inci că, o maladie " 
îndeplini Iără credintă ş1 muncă. 1 Trebuie să Cl'('dem in "[rluple i Dar legiuirile economice vin să' liplic1i şi ireproşabilă li 

M. S. REGELE CAROL II I o,~nl(:[Jilol' şi îLl eonştiin\a 101' pa- \ ronfinne mai pe d('plin adevărul, satele, 
&6DOOOOOPOOCHV'U'>.OQO . ~ I tliollCă, dl'oal'eCl' in această ('re- Ică oalnenii !'rau doar instrumen-: Ori, ială că li fost destul' 
.... - .. ----.~~~gll'Iă 'ă' " II . r" A ' ~ (\Il,' eonsl51. Ortce optimism el'ea II tu unor expel'lcnte ne erlclte, -, sdHmbe sistemele ca să nl' 

D
- 1- at t · I I d tOl. TI'ecutul dovedeşle <'ă \al'a duceti-vă amint(' c:"Iti :lIli a picI·.' sjm pc dl"umul luminos al ii In ac IVI a ea SI D ana e ;;tăt~a sub o ,impI'esur:~I·e d~ lll,ora- Idul eCOI:omia l'o~nâ~easl'ă din ~au~ ;şi ca puterile creatoare s§·, --1 t I -1 L· · vun ce subJugau alat gandll'ea, iza prOYlzoratulul ŞI a IlrputL11\E'1 vedcască existenţa în chip 'ilor a 5 o uri or eglunel ('at şispirit~lanimat~r,'\rriabslll~dlin fata sO~lItiilor radil'~lc, ~lI sc:sÎonant. Nu era alterat uim. 

de Slra-J·er.A Arad \Să se cI'l'ada .că na\l~ SI.' compla-! ~llltca CX~JIl~e, coopcraţ13, fJlndcă 'sudura S.,lIfietească a poporul 
ceu in haos ŞI anarhiC, Starea de I Interese Il1dLvlduale se slIprapll- I slru. NClgieniee erau numai 

SUna'a. Iii 10 Innolrle 19J9 ,descompunere ('l'a doar rezultatul ueau celor obşteşti. Nu se putea Iminlelc. I1t ziua dind ele ~ SU:II 
, i unui sistem admis de viaţapuhli- refacl' creditul din aceeaşi priC'ină.! . }' b I ' . '1 )( ă sa. 

~ . 1) It' 1 '2) S' 1'< . . 12 'fi B'bl' '1 x Od tă h' b· lIN .. I se 1lm a c, corpun e s .. n t03, mc n,) o a"ea cu ma erw a unl-! ' cI' ):'1'1 man: , ." I !Oleel e .. , a se tm ate norme C, lI- 1 II Si! putea orga!llza agncllllura'. . 
tdti/or. L FanioanE', _. 4. 2. COI·-! noui: 1. 1) Familii săracE' ajuta. mea a revenit la OI'clinc şi săIIăta· şi productia intenSl"ă în seetol'uii mIrat in functlUnea lor soc, che~ 
turi, -. 15. :~, Veselă, - 5(;5. 1. U-' t 1000 -) I"d' ă .. d 't 'ţ 1 lea morală s'a restabilit in toate a~rar . fiindcă partidele nu consim ,11lol"alii, zidind tară nouă pr' ose 

l 
~' , ,: ('. . :),l IC "L I e rOl e: . . . ' ".. 1. Ia j 

IU' te, ... 117. ,). Hallltc,-· ,H, I ". . resorturile ţl1rii. : tt'au să dea statuhu atrIbutII reale. lod(' noUl, 
ti Bastoane: :325. 7, Hadio: 8 pro- D.) (.(' sa faclIl pelltru cuJlwa- Şi 
prîi, ~i 29 impnllllUlate. 8. Arme.l'f't! Iradilie:. S('rb~ri de ,CI:ăciun, ~~~QQQQO~QgQ~~~~;rabi 
('U lragl~ri "CdUSl~: 10. 9. Slase: 6.1-- ,Anul ~ou, .. - UO. -. ~chlpe ,de r . . _ i o : 

:'~~li~~.lg~~. :~:'I'U~~ :~:t:~!a!u.;;'.m~~; l:;'~::":;;~;:: :,~\ ~U'h~~h~~';;;~~ rODful D(DU~f"rll NU'lona 
i c:: 

nual: ·10. 1:~, Hieiclcle, ale străjeri. \ 130. --. CohOlla .~I.ad. Glt coneui s. ., " ,U hlml 
IM. 289. 14, Fal'luacii pe unită.:?1' ,'emus, eu parhclpar~a a 68 str~ - d - If 
ţi: 39, 15, Mobilier şi materia- !JU'I. u.n concurs de. plllg-pOllg şi ~I a fll8 Ora 
It', 1012. 16. Efecte stl'ăjereşti: 291. i unul d~ l10kcy pe gruată. '1 U . U alea 

H.) C(' /'I'alizdri s'au făcuI. 1) Cun 1 Il.) Plan de !liilur. Ce şi-au pro- - ! J)d~ 
tille:6. Tabere: L 2) cooperali-I pw, să inf:lptlLii~sd: Taberc 45. . Şe~illia df: /'ollslilllirl' a ~OIlSI- fII~l'l'/"nărj po!:llce, Dela /'l'yulamclI ţ/,.;colc a Idl'ii, jWildrQ 1'1~~me 
n:n :1) nazare: 11. '1)' Expozi- Andwle sO('lale ŞI de aSistentii: 93, IUliu! SuperIOr al Fronlului Rena- lu' O/'gallic, l'Iru aş/('(lphi 1) hlll!(l' .'\-1 S, Hcgriui, ca/'e, la fJlcerlWne, 
Iii', 2H. :) Colţul străjel'ului: 96. Cămil1'2 Culturale: 28. Cantine: 50. şlerii Nationale, a fost nu ml/no; 01 wlminislralle. ! c.:stui (1J! dă inalt indemn ft! a 
ti) Pomi fnwtHeri şi arbori să. Coopcl'ati\'e: 78. Ti'oiţe: 30. Farma fmlltăloare manifeslatie de solida-I /11 (ilie, F. It ,,", /'Idicâ dczide- i illcepet"w IUlei campanii inf· bl 
di\i: 59.71i. 7) Grădini, de flori, I d.i' 90. Parcuri: G. H~dio 120. Sta-. ~·jza.re a elitelor mll11cii, româll~ş~i II r~/1i1 il1lări,.ii politiei run!le, care!. awicul/m'ei in/t'llsivc. rdiui 
zarzavat: 31;). S) Materiale slrânse: dlOane. tel'cnllrl 5pol'll"e: 110. Fan III jur'ul Tronullll, dar' ŞI un lenclt sa opere JlOldele ŞI sa/t'le, ; Pcl/'l1milartll lolurilo/' W f: o 
Cantitatea, :Fier: 5380:kgr. Oase: fart': 20. Exeursii mari: 50, \folm- prilej pentru o expunere prog/'a- I Cwilizarea sate/oI', actiulIf.' uasld :('Urt' a I'eztl/tat dupei Iram: 
?!).e kg ... C:'lrpe: 108 kgr: Plante: me Illenle: tu. Muzee: :3ti. mal~cd sumard, e~ide,nt in cadrul, Îllcepută de noul regim, esle slrdns l/'('O latifundii/oI' de odi/lloai'~ 
didnale: 26 kgl'. 9) Lucrări sanÎ- J.'.) Ce prcgătiri s'au făctl( pen- unc! alar'e solemll/liftl, - a aces/ei kglliă de I'ldical'l~a economică, şi i. imp/'oj)l'lclurire<l IăI'allilor,t. 
lare: 2'3. Bivuacuri: 1. 10) Excur- 1(1'1/ laMru. Dotan'a unităţilor cu o/'ganizatitmi izvorite din perfectul fireşle. in pr:nHlI rând de rldic(1- ICi proprietăli agricole, - G 

sii mari: lti. 11) Excursii mici: 44, 1 m .. lerial: veselă, unelte, plase, min ac:c>rd int~'e .vointa ,Uai~sldtii Sa- re~ agl'iculturii. Capi/mui u/"Jlleazii l ca uechea metodă de CUU~ 
12) Cor, 2--3 voei: 61. t:n Fanfa- Igi, efeelt' străjercşti, etc. - Legiu- le Rt!geltll ŞI a poportl(U/ Sdu. să fie, alr~s la

o 

sate, ,iar ~~ricullura IlenSiVă, să JIU mai dea 
rt"· 2. 14) Orchestre :t I UNI a ('ercctat localităţile unde ( După ce J. P. S. S. Palriarhul tnbllle alu/ala si!-Şl ridice p/'o- fn l(!l'a noaslră. al 

C.) /llte actillitdti imporlemll!. i s'ar putea organiza viitoarele ta-I Ţc1/'!1 ~ ~1tfălişat mi~iun,ea Djl'e~lo- d[.c~ia" • . I 1:' o Întreagă educatie ~~toa 
1) LUCI-firi d~ folos oh~tes{': 10. b(~rE',· miullll ŞI a CQlISlIlllllll SUJ1(,l'lOr, 5)j(U~IW Ioram/oI' iI'ehllIe pusd' de refdcul; ellldent cd rol~).e î 
• ,au luat cuvântul reprezentantii ce- p,' p/'iJlwl plan al preocupări/oI'; nr.mului in această operă, I~ 

101' trei calegorii constitui iona le a- F. n. N, a afirmat primatul acestei lI.rşitor. le: 
lnc.(jid erea cur s ului le muncii româneşti, agriculluro, Lprobleme, punct de lIedere care Tclmnul insă nu S(' UC! ,re I 

comertul şi ocupa/lunile inte- C(incon[.ă pprf~l'~ CII tlcll~n~~1 gu~ (:u agricultu/'Q intenswd ~i: SI pentru cOHlondantii lcctuale. !l(rnuIHl dl~ /'ldrcare (1 /JICI/I sei- /il, dacă nu ua (lvea pret< I eta 
In ce I)riueşle agl'icultu/'u, P,RN, leşli; dat (ilnd cd. poate o trciTnt'\lh,ceSÎloteo !lIlci inlregi POI~ 

stră,-eri şi-a trasal un program practic, du. populatia tdrdnească, JIU ('u- valorificare, de conuentii (. rei 
iZlIO/'U din neuoile ,'cale ale phlgă- Iloaş/e higi~111l şi nu SI' hrăneşte. tdf'Î, dl:' măsuri volun/are, a~ 

A avut loc la Breaza inchi' amiral Păi, director al Ma- rimci, nevoi care nu au pulut fi, illdeajuns, 1 {}r-, toale aceste impar/an" uDi 
derea cursului de Initiere: rinel Comerciala şi preş&- prind acum fnIălura(c. liilldcd tre- I S'a pus tleascmeni chesluUlca I d"rate exprimate d~ repri~ M 

marinărească pentru coman I dinte al Federatiei de Spor· cuiele regimuri politice aveau in. _lllllllJlCi~ tc'i/'tllli/o/' ftlră ,1l/lm6nl, pen l'l'l {/y";col al F. fi. N., sunftZt 
tlantii străjeri. turi Nautice. lerese de partid şi individuale de tm a-I da o organiza/le in COIICOI'- 11;0 în/dtuil'ilor şi refol'mdi'~r. 

Cu această ocazie au fost I Aceste cursuri de iniţiere satisfăcut, Înaintea celor ObştcŞt.i. I d('lIt~ .~tâ( CII ac~iwlea d,c ridi~arf' I Jiule df' 110ul regim, Ci'I'Q(lIIetc 

acordate absolventilor aces- au fost urmate de U prole 1 Acum, F.R.N, nu se gâJldeşte de-! (J mcţ!! Idrdnrştl, cât ŞI cu mle- deşle Încrt odaM cil stln/cm r 
tu! curs diplome de către Mi I sori, comandanti,. străjeri în cât la interesele sdtenilo,., ale agri II'I·se.le înc~~ulului, de piilrul!(!ere a 11.'(1 dreaptă, C(lrl! va dUCI.' raU 
msterul Aerului şi Marlnei localitătile de pe lângă ape, clIltoriior autentici şi 'lle acelor ce \' Cllpltaltlltu U1 ayl·lcullllră. I 'i / "tă' ta ti • .... • ,prosperI (1 f! ŞI In rfrc, 
Au loat parte la această 80 ce vor încadra viitoarele uni mUIIcesc pe care le va satisfac/', I Pentm (ifram! cu pilmalll ]1!1t m , 1. , . tii' fieI 

I nit t d d t T I t ~ .~ d t Y j ' ri li 'd I . d 1" R Nit' . 1', R. N. se ar il'm (1 us ~ em a e· • coman an eo a"" e s ra en-ma na ce punan u- e III concor anlă cu ma- . . ,a propus sa Il Hlllea agn,. ..' , ea 
fii Sidorovlci, din partea Mi \ se vor f~rma anul acesta. l'iI~ inl('r,ese ale Sic/tu/ui. OI', llC-! wll!/l'ii i~lleliswe confirmând ~l'ill; Incc~llt, orgalll:ra tlc. fl/lIcă '. a l. 

_1 tii AII 'M ri I CursurIle au fost predate lIClle agrtculturii sunt in "astă mă aN'st deZldemt a reprezelltanţt'! (1- 10,. ill/l'f'elle obşteştI. 
.ruS eru u eru u Şi a ~ , . c 

. , . de ofiţeri de marină special surd Il Slatll/ui fl1Sflşr, dai {iinddl v ~ .. .-L 

_ei au participat d-nii. C. puşi la dispozitie StrăiH Ţă~ 115 milioane din locuilorii Ţării ~O~~ ... aie 
amiral Gheorghiu secretar rii de către Ministerul Ae- J1f,(lslre sunt agriculloJ'i. S'a arii/al ~r ~ 
~eneral al Ministerului şi d. rului $i Marinei. 11(/ şe~i~/a de ~onstiluire cd de 20 ltlari Ira ude descoperJlcelt 
~~~~Q~~~~ dt am dnlmu/'lle de tară au rămas !rea~ 

4[" d - - .. - I fără nici o rep(lratie; campaJ1ia la vama dl-n CrlU.-o'f~ 
.Jt a a mls plnt:lplu conc:e- de~ modt'/'nizare a şoselelor a illce- ~ I 

d- -- - d- .. -1 pu~ sub noul reg./m:. de /,p!a.cerea CRAIOVA. In legătură cu pă .delun Ilt! intel'Og~, 8.1 

lerll Ime la~ il !3DO 4- căilor de comuIIlca/le se leagă În . g ,eetc 
. I .. ~ilJiJ,1 or primul rCÎnd nădejdile de prosperi fraudele săvârşite la vama fost declarat arestat. i artl 

O intreprindere comercială I Curte de Casaţie, prin deci-I /ull:' ecollomică viitoare. Di' «/tfel, locală, aflate in cercetarea minen! e noui şi senza:t. II 
tUn Arad a licenţiat din ser- Dunea nr. 1804-1937, a ho- /lU numai agricullllra, daI' şi adml parchet. ului şi al căror autor arestăl'i în aceastA ~al:ll 
.. jefui său pe un functionar, tarit că. fu~ctionarul .car-: nu n,is/ra/ia, săIlălalea. ~J1!b1icrt, 111.- dovedit Alexandru Saftoscu, ... t 
.are nu s'a prezentat la ser-I se pr~zlnta la ora fixata la nSHwl, cer dm/Jlllr/ IH11(, cons/rw-l fost casier s'a prodUS o ' ... 
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