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O situatiune intolerabilăI A:'~':enl~ip~:~~:.~an al 

• 

J'confratele ~ JlDrap~lu!", A in! sistem nou şi Incalificabil, i dem că şi-ar vinde sUfletul! ,'0 " ' ...:- '_ .,. '" .' 

Ifmărul aparut saptamana care are loc actualmente: şi dreptul pe care il-a in-I GIlJa Pdlhu a.m<il", a ro .. 1 tot I ('Lra d~ a\antagu, pe ... an nu le-au 
tetută, pe cea dintâi pagi- străinii, datorită banalui - scăunat legea. I deauna problema, crucială, care al· ayut pJnă acum, 
Iii a înserat un articol de o a acelui capital vagabond Şi moţivul nu poate fi in i. p,l'eocupat pe MaJl'stalc:1 Sa Regele In ce conslă aceste avantagii? 
j Da"e mare importantă. Şi: care corupe totul, ca o ne-] lipsa de iniţiativă, sau din- I Cal 01 J 1. Alll~at: ~')le cOl~an~ .ver- Intre altele, în: posibilitatea de 
""'u. me, colegul autor, sem- contestaiă "spurcătură a dia' tr'o insuficientă a spiritului IIl'br~Iă a unei tarl~ O \ară fal:a ar! a . obţine impl'umuturi mai ieftine, 
~!"lează O situaţiune tristă, valului" (cum spune Papini, I comercial. 1 Il:ata :ste o supusa tutu~'or ,y:mtu-j' .. .h'dt până acum, prin reducerea 
~plorabilă - şi cred că de definind banul) - ca să-şi Accentuăm că Il lipseşte nlor ŞI c:ue l;\.~ ~oale prabuş1 peste tlda 6 la sută pllls comisionul de 

.iCI înainte, In vremea de fa- menţină poziţiile de rentabi- banul. Aici este toată piedt-j noapte, ca un biet castel de car-Il la sulă, la3 la sută;' in creiarea 

i
· intolerabilă. litate adâncă, opriti de legiu ca. Şi ca o consecinţă logică ton, llIlei rate unice cu 40 la sută mai 

In ţara aceasta, sub admi- irHe nmli, scot brevetele pe : a acestei situaţiuni vrem să Sunt, acestea, adevăruri, cari au i mică decal cea carc se relinea in 
. bllul regim care ne câr· i numele românilor, bineînţe- cpl.i.izam compleet discuţia, fost veJ'lflcale, rle atilte:! ori, dea .. ; tn'('ut pentru acelaş capital impru
ueşte de un an, elementul i les că afacerea rămâne in- I f,chiţând necesitatea de a se IUI~gul istoriei şi cari, astăzi, mai, mutat; in posibilitatea, pcntn,l per 

\:lbrlc a fost. înscăunat -1 treagă pe numele lor - mai· acol'da, în urma dreptului, IlH'H dedt orkând sunt e'lidente.: sonalul militar, de a putea obiiue 
S,m se cuvenea de multă I ales beneficiile. ,acestui, român .şi un credit I Lipsite de scuturil'.' şi cip. lăncile I împrumuturi de 4-5 ori mai mari, 
"!Pl~e - ~n ~rep~~rile lui de I . Romănui, ~ .a?~m~nit de .• ofici.a~,. cu suma necesară in- oslaşilo~,. -:- Sl~telt' sunt nişte .. sim'· ! decât în trecut, in posi~~litatea, pe 
':tomlDanta Şl int81etate. Lan, accepta ŞJ IŞ1 Vinde nu- lIesÎlru. pk ent!la~1 politIce la dIscretia 0- care o vor avea membru de drept 
jln toate domeniile de acti- mele, patronând şi înlesnind Aşa, credem, că n'am mai l'iC'ui. Am spus: entităţi politice, şi: ni "Ca,>ei Oştirii" (ofiţerii, subofi-
t~ateJ de producţie şi de ba- afacerea străinilor. avea neplăcerea să facem I1ta nati o1l3W, căci u!ld~ spiritul na "lerii şi ,şI maiştrii militari) de a-şi 
· ~fîciu." _ Aci, in aceste rânduri, pe Cionstatarea tristă, că româ- ţiollal există, trebuie ~ă existe nea. lJl'ocul'a un cămin al lor, care să .ln special, tratând in 6- noi nu ne interesează meto- nul işi vinde dreptul care [lMat şi organismul, ('ar~ apără I poată fi achitat din chiar chiria, 
~ .. generale această definiti- i ~a străinului. O a~ntim aduce toate be~eficiile. A a('t~~t spirit şi care nil poate fi de, ce u.rma să fie plătită pentru acest 
;Jlşi binevenită inscăunere i aoar pentru a se seSIza cei DreptUl .aeor~ai,.- romanu- cât armata. dmm, etc, 
,'elementului românesc în I în drept, in măsură să poa- llli numai nu are valoare de . Din ne~ărmllrlta dra~oste Il Su- IaU a\"antagiUe concrete, de or-

I ptarile lui confratele I fă opri sistemul de eludare cât in măsura ineare va fi veranului nostru pentru armată, ~ I din practic, pe care le aduce .,Ca-
rapelul" desiăinuia O in-I a legli !~ a ilegalitătH.; spr1!iJ~it cu cred Jiul n~e.esar ilŞit. recent, această excelentă le- sa Oştirii", tuturor celor cari -
unchiere a acestui romi- Inten~lunea noastra este unUl Inceput de actiVitate g<!, prin care d-I ministru Armnnd I prin sufletul lor, prin energia lor, 
m şi O eludare a măsurl~ să accentuăm aci şi să atra- comercială - domeniu in ca CălInescu· anunţă inflinţarea "Casei: prin dragostea lor - întăresc ar-
sprijinitoare - din par- gem luarea aminte asupra re până acum au dominat Oştirii". ; mata tării. 
străinilor care se folo- un~i D~t aspect al problemeI slrăinii. 1; Ce este "Casa Oştirii",? i ... Ca să nu mai vorbim de mi-

i. 
de toate mi]'loacele .spre seSIZata de confratele "Dra-. Aceasta este o problemă In ~,' t· . t Dă,' lI· raculoa~c··le efecte m· oral,' pe care 1 In t" 1 t f t . rt tă d I < .• 1 elia cuvm e, e aş~z m,m u , ~. ~, 

a .me~ţine intâietatea . ne-j pe u~ : 1~9ilV~ dPend rUt f:larşie .oar e
rt 

lmţ_po a.n
t 

l~ - şie o II sub acoperişul druia toţi cei ce au I această lege, pornttă din iniţiativa 
entata în ale comerţului. roma nu lŞ VID e rep u lmpo an a capI a a - D.U . . lIn' ltă a Maj'estă';j Sale Regelui 

· t" . I d f . t Vi I:J. i t ~ A fV v fii h.rrat pentru Clnstea armatpl noa· ,! ! \' i alnuuea confratelui a- ea e n mreaja vS ra nu u~. _ ma po~ e ramane ara a. .. ., . -. . ~ Carol II, le recrutează nu numai 
. tit privea o problemă Nu poate el sa-şi deschida rezolvata. strc: ofl!en, subollţeI"l, malşlrt m:- î '·'1 ă ă "1 ă·· .• el. n inimi e ap r tOrl or ţ ru, CI IU 

p{"rte importantă: dreptul drum propriu in afacerea Şi avem credinţa şi nă- Iitari, ofiieri pensionari proveniţi inimile tuturor celor cari ii iubesc 
9') menţinere şi de obtinere brevetelor de băuturi spir~ dejdea că va fi în curând, diu activitate, funcţionari civili din pe aceştia şi cari _ în definitiv 
fa~hrllvetelor de băuturi spir- toase?, definitiv şI sănătos rezol- ~('rvidul IH'luatci, etc" <;e vor I)u- sunt ţara intreagă. 

Se. , Noi credem că nu. Deo- 1 vată. 
~ .Am făout cunoştinţă cu un camdată. Căci altfel nu cre-: . SECUNDUS &ee~e6eeeeee~~e~ 

Sarb' S~âlpăr~ .. de .~i~ic.. I I R"o,m'i~'~~~ P'"~'~!'~ri~~~limil' d. 
I . e atoarea ,~lor~IIo~ n~oa-I s:tlbate~ă s].lblclUne, neB;-gă I le~?arl1 omulUI în l~me, ţ>er I zi dat de d-I Armand Călinescu in vârstă, deces, invaliditate, ele. 
" rer~ar~heaza sapt,amana I Şi calca tot ce c!ed~, ?clde I !el mta ne va copleşI _ mal a= toale ramurile de activitate sta-; d.) Asistente. 
1· 11 lUI .lsus - VIa cru-, pe acelaş Isus şI-I ţmme pe Junge in momentul cand su lală sunt din toate punctele de I D f" d 1 Iii' ă 
€ ,cu acea entuziastă acla- crucea unei atitudini perver- ferinta. nu ~a, copleşi m,ai a-l ved~re rcmarcabile ... In loate pro; i att t lin 7 u rţpe cart~ .loac 

,_ .ţle a poporului, a lumii, se in viaţă. dânc ŞI mal msuportabll. > ,. ,; n _ s a corpu o I crese man sea 
"re i C . f· A l' A d t d v • blcmele ce agIta Şl preocupa VIata j m~ de munca pe care o depun pen ,aproape ntotdeauna., eeace se cuvme a 1 scos p Ican aces a evar SPI- , b'''' d ., '.' . 
il, a In - t· '1 f ~ 'd tă 1 î t 1 -,. tII 1 . t " noastl ă. pu I1C,I, sau at solutlU- J tril o cat mal bună orgamzare a ar Ur1seşte Şl a ta a- In eVi en a ncepu u sa- rl ua a cursu 18 orlel nea- '1 I . b ' . t . : '. , . 

; una crede azi şi alta cre ptămânii care a condus, in 1 mului nostru, aceeaşi con- III ~ ce e ma1 une.' mal lUS ~ ŞI" oştIrel ŞI capitala lmport~ntă a 
a . mâine b' . b' d â . d d l' t . b' ,. t llIat ad(~cuate neVOIlor de astăZI a- acestui corp in apărarea tărIi avan jUna apro ă azI ŞI s UCIUm e s nge ŞI e ure. Sta are ne va IZ 1 prIVIrea, I Iă'" C t't l' I d . t "1" 'r" ' 

ta detestă mâine... re, pe lsue le. moartea nece-I Mărirea şi victoria aşa ne-a e, Il!. a, I li a~ a ep.lr ~me~- t~g~1 e . cr~wt~ pnn m lI~tarea nou-
ltGlorl'f'că· h 'd' - .. , t ~' 't d ă t ~ " tllor trebUrilor dm lăuntru ŞI acd CI mstltuţlum sunt memte să adu-
t I aZI ce va Ul UI sara omemrll - es e rnVle- vem, up' ce s ramoşl1 no- ", ' 

llâine. rea cu care a ţinut acelaş: ştrii au poposit pe la toate ~l~ "ducallel natIOnale,. d-I A~mand că cuvenita recunoştinţă din par-
.l~xempiul Ierusalimului e Isus să marcheze al său "via Irăscrucile luptei şi însâng-e-! Cnhncscu a lrasllt ~ăI I~~moa~e! !ea St~tll~~i către aceşti. păzitori ai 
~!~lC"Şi concludent in istoria crucis": readucerea la viaţă i rării. Nădejdea însă nicio- pe :h('e s~ meargă ŞI adnunJstraţla j IIltegntătll noastre naţIonale. 
:8tmn şi a veacurilor. Ii lui Lazăr. Minunea tnvie-I dată n'au pierdut-o. Ţinta nMlstr3. ş: şcoala :otn~nească. \ La alcăluirea acest~i proect. de 
:~!n Cunoaştem cu toţii. In Tii lui Lazăr era o pildă vie le sta veşnic înainte: invie- Ca m~nlstru ad-mte~lm la api'i,r~- ~ llge, d-I Armand Căhnescu a \mut 
.I1~ca~e an, biserica ni-l re- I şi o anticipaţie a ceeace se rea, care a şi venit in mo- I'e~ naţIOnală, preşedmtele conslllll I seama de toate elementele şi mal 
~Uh8ează şi il interpre- va întâmpla cu Isus peste o mentul când. ,suferinţa era lUI a_anuntat încă ~ela instalare~ 1 ales de sat~sfa~erea tuturor nevoi-
l"tlZă. săptămână. mai mare ŞI Jertfa mai a- sa, ca va lua o sene de măsuri lor corpulUl ol1teresc. 
I~~ensul Floriilor e uşor de Nimeni n'a inţeles atunci. dâncă. ('are să influenteze direct buna sta- Ca fiu de ofiţer activ, ca om de 
~fins - dar greu de preci- Cum n'a înţeles, tlealtfel, lsus, în care noi românii re a oştirei, din toate punctele de mari posibilităţi de inţelegere ra-
-,tt. In. domeniul spiritual al mCI adevărul că orice credem drept şi într'o cinsti- vellere. pidă a tuturor năzuinţelor ome
,~,~curllor . care s'au scurs drum spre triumf are ră.scr~ re adevărată. şi ;wprefăcută, 0 primă şi importantă măsură neşti, preşedintele consiliului de 
., a evemmentui evanghe-' ci de durere şi de sUfermţa. ne conduce ŞI azI ŞI ne va 8- luată in acest sens este înfăptuirea mi,niştri prin infiintarea .,Casei Oş 
,1 ~ Floriil?r, Is';1~ are par- R.ăscrucile a,cestea sunt, . in coperi c~ binecuvântarea-i •. Casei Oştirii." Legea de organi- tirii" a dat corpului ofiţeresc pe 
I~· aceeaşI glorlflcare exte VIaţa omulUi, a neamurIlor de-apururl. t . o.... lângă asigurările nece~are la icşi-

1l1:ă ~in partea oricărui şi a veacurilor o conditie "si Scutul nostru El este - şi z:r~e a aces el noUl mstth,lţlUrll ~e- rea la pensie, pe lângă posibilită-
) : (l!nclOS al Lui. ne qua non" în drumul care puterea care ne-a însuflat-o 11Ita să tmbunătăţeQsc1i viata of1ţe- . tile de-asi clădi cămine arlăposti
~:~Orn.Ul, însă, ţine să nu se '!UrCă spre culmi de perfectie, El şi pe care ne-o nutreşte riIor şi subofIterilor noştri, are ca I tonre a familiilor şi muItumirea 
IjSnnntă. Şi, mărturisind şi victorie, lsus n'ar fi putut cu hrana haruriJoJ' din ,ce- puncte cardinale: re('unoscătoarc a Patriei pentru 

certificatul d bA' d 1 t' tI' - ' ână e otez In a a o par e pla ra mor- rl r:. . . a.) Credite suficiente şi ehine; toată abnegatia pe care o pun, cu 
t· (, pe Isus, Domnul urni- :rnântului dacă n'ar fi urcat Cme se va atmge de nOI -1 ' " , 
i;lor ~ământului, in . sufle- : Golgotha, sub povara crucii., se va rî8ipi in vânturi şi in b,) C~.pltahzarea ŞI fructificarea l atilta ~ntu7.iasm, in slujba perroa" I lUI Cuprins. de atâta J E un splendid simbol ai a- I pulbere. . • . , ci. Il. , ... nomnlor; n"nlcior inlerese nalion.le. 

, , , 
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FRONTlJL DE VEST 
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Inlor~atiu~i !Declaratia dlui Cham_berlai'n 
ih~~~!a:·I:o:~oşct;ri1~a~! i şB~in~~r~tl~~n;~~~~~~c~~ ~~~~ L O N D H A, - DomnUl! cu forţele sale naţionale, ,9U • ,g[lIHli el ::>pecial la .~OVk ' 

ziare. In caz că nu s'ar găsi, 'niştl'i a primit din partea i :\cville Chamuerlain :;.i-a ;':,;\- varnul IVi. Sale s'ar conslue-l ~l .la ~clelalt~ puter ~ mat 
rugăm on. p~b~c să reclam! I. P. S, s, Mitl'opolitului !\i-I Lut apariţia în Camera el- \ ra obligat să acorde imediat I lIUU ~I ,va illtreprmde' 
cazul a~enllel de pres~ , colae al ~rdeal~lui, urmfl-jlllUllelor la ora 14,50, saltuat 1, Poloniei tot sprijinul în pu- aql~ne ll~ vederea ~bţUi.,' , ' 

"SERVICIlJL GA~ETELOR hlarea telegra:nă. . ieu aclamaţii de adunare. ,tarea sa. Guvernul englez il unUl maXllllum de COOPt s, I~ 
str. Sit. Constantin 24, tele- "Suntem mandri de atitn-j .'. " l' 1 . pentru apărarea pacii 9 It ( 
fonând la 3-16-15 pentru a dinea bărb -t ă' V- f ti l'l'lmul Illllllstru a luat mi dat guvernu Ul po on aSlgU- ~ 'Intr 
tua măsurl cItăm din ~o:~:cini:'aJl~ e maidecât cuv.ântul, fărâmI rări în acest sens. Pot adall- nu est.e cazul sa. com sate 

* 1 NICOLAE unnătoa .. ele deClaratii: I ga că guvernul francez m'a confermţa putel'llor 
_ Comisia de coordonare I Mitropolit al Ardealului D - , azi di ! autorizat să afirm lămurit sunt de partea păcii co,' irii; , ,,' * Il upa cum am SpilS '. . . I ' ''?' I 

ŞI cooperare samtară, mtru- I ,eaţ' 1 :Ma ei Ud '1 că atitudinea sa este acelaşi' agl'CSlullU. al 
nită la Ministerul Sănălătii I Se aduce la cunoştinta tm1nii

n
, ~,guv.ecirnu f~ ,ca.şi a noastră în acestă che D, Chamberlaill a răsp i gl 

. : p .. ,~ .'1 'i . ~ , , . a n are ro o con lrmftre . -' su~ 
a hotărît: un Oficiu unic pell 0::-( ~ot 1 OI C e permh,e pe ,:tu .." v stiune" . ŞI socotesc ca dec 

t b 
", 1" ofiCIala a svonurilor ca un . "_ aceSi 

tI'U procurarea materialelor o u~elc rOmUllti e, că perml ,," '.' 1"- pe care am facut-o, d· Car at ar ti O ectat Impotrl D. Gnwnwood, fruntaş .... ~ 
, s"I·\ '11(' ... ;ir()l' t 'I'nl 'Il a "Xl)l' ac pr 1 ' • d Y 1 sanitare pentru toate autOrl-' ''" < "",t f te - ,.' ' bmpe e ca ce e ce-am .~ lu 

• : '< t . dIA ,'1' 1939 va Polowe:l. Pr.ln urmare, nu !JUrIst, spune: . y " 

tatile de stat cari îI)treţm in I <l pe zma e pl I le " ,_ i, . _ sunt meDlte sa acopere cllI 
, ., 't " sunt prelungite fără altă for trebule să se consldere ca I ,,~unt conVlllS ca, Camera ai i' l'a 

stltuţlUnl sam are urmeaz'j. l' , , . " ;. " . _ . m ceeace eu aş numi. ' .. 

ă b b d I malitate pân'i la 15 Aprilie guvernul accepta aceste svo- l~l da seama de consecmtele . d" . t' ă G WU s cola oreze SU con ul~e- ' . .. , ,'noa a In enmar. uv 
~1' . tI' Să ăt"t" 11!)'S9 inclllRiv ()cntru ca în nun ca fiind exacte. Sunt le· ce vor decurge dm declaru- b 't ni It" rea .. ~ Inlseru UI n a 11." . L • - " ,. d:' ' ". n a c se consu a ac 

S 1
· l I lăuntrul acestui termen cei ueit că pot avea prilejul e ~ ţla pnmulUI mInIstru. Acca- mente cu difen'ta puten', 

e va rea lza un p an COffi- I d f' . d' l·ti 1" '. . 

1 t 
. . , d" . intcl'ef'laţi să se poată în"'ri a e lni In nou po 1 ca ge·, sta (!eclara\le, III conseCIllI,e- tre eare şi cu guvern"} 

p ec ; Igiena ŞI me lcma p!'e ' , ~ - • 1 i, - . - .. 
t' ă . t t b 1 '1 ji de prevederile nece~are nerală a guvernului eng ez. l~ el poate' sa se dovedeasca etic. Ministrul de Exte t pe 

t 
... en I~ '1 a8~s eln

t 
~ °t'tnat~l o.r _. ' , • Am 'preconizat totdeauna a· una dintre cele mai impor- uni) 

n spIta e Şl a e ms 1 u lum, pentru nouile abonam!'nt~ primit azi pe ambasad ./ 
pr(>cum şi asistenta sociali. ce se vor elibera. planarea pe cala de negor.i· tante din cele ce au fost fă- Sovietelor. Pentru săpt" C 

• Intreprinderea CODlU1Ia. i eri libere intre părţile intcre ,eute în Camera Comune lot' na viitoare aşteptăm 
_ Eri la amiază a expirat ter- Iă a Municipiului Arad I sate a tuturor diverg"enţetor II in ultimul sfert de secol. Es- colonelului Beck". ~ 

menul de înregistrare a c('rerilor ,care pot apărea intre ele, SO, te foarte greu, avfwd in vede D, Grcenwood întreab' emi 
de import in C'ota pe trimestrul al ATENA, - D-l Gobbels a sosit cotind că aceasta este melo-! re că del'laraţia abia a fost nou: dacă ar primi cu' irrc 
doilea, eri la ora 16 Cli avionul aci, da cea mai firească şi polti- făcută, să fa.c multe corne,l-, fa ţ' . d' re 
~ I i C le un rnaXIlnum f 'ZPll 

• vită care se impuna acolo un tarii; vreau îllS~l să-i pun 1.1-1 'are to t ut l . 
BUCUREŞTI. Poliţia capit,l- Admlnls1ron,e de există divergenţă. După na sau două illtrebări asu- peI ~u ~ ,e p ,efi ~ ," ş 

, I resate, mcluSIv sovwtell RI 
lei continuă cercetările pcntru de-A V 1 Z părerea guvernului englez I pra chestiunilor pe cat'c nu \' D CI 1 " -1' ' ..., ore 
scoperirea scrvitorilor criminali R v •• I nu trebuie să e:rlste nici o le socote!:lC l11murite. Vrea Il D' > la,m )e.1 ~m rasp. t~,1 

ugam pe on. abonaţll no, I ~ _ _ ,. v ' a, nOI pnmlm cosa 
eari au asasinat Marţi pe farma~i- tri caAt ci d w'i com . ţi' problema care sa nu poata l' să mtreb daca declaratia pOR. ! ţ" . d ci , ., - erClan Iv' ' , v ' , le maximum e cooper 
sta Georgetta Tâmpearm-Bibicescu earl fac reclame in ziarul: fi rezolvata pe cale paşuIcă te fI socotIta. drept un pnm Ch t" vrU 
dm capitalA, nostru d 1 101 li' : .... ~ nu m - I ni i o justifl I as in desv ltarea une' poti l es lUnea Cl)nvoca le 

S
v ,cai ea" ~ i ln 5u

h
s
i
, . "?-' vo gas c ·1 p. '. ,o ~ ~ . ~ conferinte este o cb ril! 

~ a DU pr measca nlc -o c - i care, atunci când metodele tICI, memtă sa opreasca. ~l 11 • • v ~ 
tanţav pentru achl'tare daca v ,. • ' " ' de ntilltate practica. prl 

AVI
.z ' ; negocierii sunt inlocuite prIn l' mIteze agreslUnea? Dacă a,-' S 

n'are pe verso aplicat un! v • v I se va dovedi că aceasta ale 

tl'mbru liscal d 3 l' 1 forţa, sau prin amewnţari: Ct~sta este cazul, va lua gu- 1 1 • rl~orl 
Intl'e l'nderea Comunal" a Mu- e el Ş un : ' ." . ' ca ea cea ma rume ta, , 

nicipiului Arad, (ace cunoscut tu- timbru de aviatie de 2 lei. ,~ . !" " i vom şovăi. Dacă SUDI ~ • 
pr ..." • 1 cu forta.. . vernul măSUrI Imediate actl l nşll 

turor autorităţilor şi institutiilor I ADMINISTRAŢIA După cum ştie Camera, a- i ve ŞI energIce, pentru ca !;-l I alte VI t ,', c, 

\'" I ca pen ru rea Vini 

p~blice ~recum şi part~~ularilor, v • I numite consultări sunt aetu- alte,. puteri să intre în cadrul I scopului nostl'U, Am pu~ ŞI' 
ca incepand dela 1 AprIlIe 1939 Noutaţi in ghete de pnmă- almen1e in eurs cu alte gu- ace~tui aranjament? Se va ţ- 1 t ,#d ' 
toate gratuilătile (permise de au- vară mare asortiment la' renun am a ea cu otw, e 

tobnse, etc.) se sins("ază, ţinând f verne. Pentru a lămuri per~ Uni 

seamă de dispoziţiile cuprin!ie in, r a t '1- 1- fect atitudinea guvernului 1 lost semnul o(ordul (omtr(lolli:i~1 
al 3 al art, 17 din Decrelul·l<'~e I englez, înainte de termina- ~ 1 I I 41 I 
pentru organizare,a exploatărilor 1 rea acestor consultări, trebu (O· romUn S rflft(O D~OS in ~ţ 

tCuOlmU~~'tll~·CPŞ1\:~~·rl?I·:,J ,d.ljnnll.Hepel~I,Unldae~reena IA P P O n Y I ie de pa acum să aduc la cu PAR 1 S. Acordul Totalitatea exportul: noştinţa Camerei că intre- comercial banco-român a goslav şi aproape tolai La 
nil poate pre,sta nimănui servicii. 1 timp, in cazul unei acţiuni fost parafat Joi seară la MI~ exportului românesc Um 

lina materiale sau executa lucră- . t I d C .... d -
ri, fără plată", '1 care ar pune in primejdie DlS eru a ome .. ~ e catre exceptia petrolului reSI 

Ca urmal'e nicio cercI'(' referi Ioa limpede independenţa Polo- şefii celor două delegaţii. Ce formată din prnd.u:;e a, ',s 
_: f' i 1- " '1 ' !Il 

re la gratuităti adresate fie Primă Dermata, CarDlen, Boris, mei şi căreia guvernul polo- remou.aa o lC a a a semnan ~i Franta, tară agricol 
rici Municipiului, fie direct Intre- We Ego ltlae şi diferite \ nez ar socoti că este de in- a avut loc la Ministerul de 1'ă pentru aceste till'i eli 
prinderii Comunale nu va primi o mărci bucureştene Externe er; 1" p ezenţ dlor teresul său vital să-i reziste... -, n r, a huşeu restl'âns_ -p 
altă rezolvare decât cea ingăduiti'i '1' . t ~ b d l R a arescu, am asa oru 0- Pentru aceste dou;i, :ar~ 
de lege, oricare ar fi motivele in-~~ 
vocate, mâniei, G. :Sonnet, ministrul I ~xpol'tul României ~i Qe 

~ Triumful organizării de Externe al Franţei şi Gen slaviei către Franţa, uit 
tin, minis~r~l Come~t~lui. să prezinte un surplu' I~/ 

Asuprft O'ls.' ... 
Regulamentele severe ale armatei \ niei sub directia guvernului ita- 1 Il Romama, ca Şi 111 Ju- prevedeau acordurile" 11',1 
italienc cuprindeau prescriptiuni: lia,n, nu ne putem lmpi~dica de-a 

. f' goslavia, preţurile reale sunt dente, în vederea abi bil 
, , ,Il lucrlirilor Dvs. şi Il preocupi- car~ au

v

' ost u~n:ate cu o" g,~ijă ,~l1l' asoci~ la, a~~t ,p~ogres amintirea 
rilor Dys, se publică adesea in ce- lluţlOasa, SerVICIUl Sănătatll ştllnd răzbOIUlUI btlOPIel care face parte mai mult superioare cu ~5 creantelor franceze f: rii 
le 12(J.OOO ziare şi reviste din lumea i di chinin:! constituie un remediu din istoria recentă. . la ,sută cca, faţă de preţuile aceste două t~lri, fie t~ C. 
intreagă articole şi notiţe care vă \ cficace contra paludismului atât Nu ar fi fost locul de-a pune din din Franţa. Deoparte, din mau un surplus di Vo 
sunt absolut necesarc. Dacă doriti din punct de vedere cttrati" ,cât şi nou în lumină amănuntele acestui cauza cursului ridicat al de- port din Franta, i se. 
să a,veli aceste articole. şi notiţe I p. rc.,'ent,iv. fieca,re soldat .. tre,bUia .să I războiu, .la care a luat parte )'umă- . 1 t'f' . 1 f ă 1 " VIze 01' ar lICIa e at, l e cu aUa mai mult cU (' 
pretIOase, ca şi personalilă\ile şi in la In fIecare ZI - dupa prescrlp- tate nuhon de soldaţi albi dela 3 f ( 

"1 C " , 1 di l' L' O 1,.:anCUl derec.iat, ia pe de al- l ţUI'il~ r",latl'v scavzU1 0I 
stituţiile din străinătate şi din ca. \11 e omlSlUnel pa u smu Ul a 1- I ctomvrie 193.'> până la la 10 Mai " '" 'c c 

pitala ţării noastre, adresaţi-vă şi gii Naţiunilor - o doză de O gra- 11\l3tl, dacă chcstiune;) n'ar fi fost t.l p~rte, dm cauza concu-I Franţa dau loc la ceri ani 
DV5, agenţiei me 400 de chinină, iar ofiterii erau adusă la ordinea zilei prin rapor- r:ntl'I germane care, gratie, produse franceze pe S'a 

"SERVICIUL GAZE'fELOR" însărcinaţi de-a veghea ca, aceste tul medical şi statistiv stabilit de sIstemului schimbului în na- din Europa centrală, 'n( 

Directori: Aurel M. Alicu şi Em, prescripţii să fie observate în fie- consilierul armatei italiene in ma- tură acaparează aproape toa Pentru a reda ved ult 
!nmoilă. Bucure .. ti 1., str. Constan- care zi. I('rie de higienă, d-l Aldo Castel- tă pr du ţ' d' E tIt 

'< 1 ' O C la m ~uropa cen- importanţă, schirol 
tin 24, teL 3,16,15. care vă dă cu Pentru tratamentul crizei paludi ~!ll, .care citează fapte cu deose- t lă 1 '-ar 

1 , C " 1 d' l' birt' mte t l'a , a preţuri cu mult in- fraIlco-I'omâne Şl' fn l 

plicere orice lămurire suplimenta.' smu Ul, omlsIUl~ea. p~ u lsmu U1 resan e, f ' " Jte~ 
ri şi vă face _ la cerere _ şi pro I r~comandă să se ,a zllmc un ~r~m De [apt, solda~ii italieni n'au a- enoare curSUrIlor mond1ale. goslave să fie făcute 
ae gratuite! pană la 1 gram 300 de chmmă yul de luptat numai contra trupe'- , bile cumpăl'ătorilor f 1 I timp dc 5-7 zile. Rezultatele tra- 1101' abisinicne. ci şi contra bolilor I Cea mai ieftini intre- S'a ajuns la aceaslo 
!!II ___________ ._ tamentului prin chinină n'au tnşe- I endemice şi se poate vorbi cu I prindere de lnmOl'llIilltare 

I \ FR 
tr'un sistem nou, in3 

Cinema Scala i\..rad lat aş~eptăr!lc autorităţilor m~li- dl'C,~t c;uyânt dc triumful organi- ATII KL UG ' 
Cinematograful tnmelor mari tare ŞI daca vreodată O prcscrIp- zărII, cand vedem că numărul ViC-1 Arad Bul'J, Re"'ele Fer'" d de Franta care con, 'ci 

T~leflln 20-10 . d f '1 ' . 1 • " _mao . l' d i dU' ţie a pro ,us e ecte Utl e, apOI a· tlme 01' bolilOI" epidemice a fost 37. Cosciuge fabricaţhi! pro. Prlll1U ran n re lr ni~ 
PrOgram dublu ce!ita este cazul măsurilor luate în limitat la 516, Deci din 500 mii prie, m8~e slortimcD.t, exeeu- I 60 la sută a taxelor' nu 

1. ti,m
l 
pUllrdă~bOiUIUi eltiopea~. "F~ilg~ oameni au murit numai 516, 1 ~~8~e ,f:::;~~ ~~ngiQ ee p~'ivcsc produsele', ~d, RomaRla IntunericUlui ne pa u Ice erall a ordmea ZI el, Cum s'a obţinut acest rezultat? Aradul-neu Tel.rOD 20-!! . • t'" 1 \ ,lnl 

opereta cu Gladys Swarthout 
a la 

R8sbuHare mexicana ţiilor rn chip excmplal' au salvat Praga, câtnaţi de 
cu WH.LIAM BOYD armata italiană dela dezastru. (83). casă, carne de miel 

Jurnal Fox 5,7.15,9.15 Citind In ziare infQrmatiile da-
te regulat cu privirc la progresele • CU preţ mie numai ' t' 
zilnicc a.supra rcorganizării . .\bisi- , la Str. ne,tuDO 1, C 

, 
• 
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I n interview CU d. Armand Călinescu N • I _.' d _1 :Ie 

anun/Ci 

. p,.eşedtatele COD.lllalul de Mlnt"trl declarA lui ,.,Parl. Sol!'": OUl ucrarl eli are 
In Itlaa cAnd RomAnia ". Ii atacată, ea se va apAra Impotriva ' I a A rad ' 
nu. impartA cat şi va apara, pAoA la III_Itele pu.terllor sale, 
loteatrlttltea teritoriului său 

s. in palatul Său de marmort'i, 
le Carol. În costumul de lu

I In/r'o odae intimd cu zidurile 
ralcde cărţi rare, 'cu meselc 
aincărcate 'de fotografii şi a

'irii; vederea se intinde asupra 
. larg teren descoperit, und~ Ilor 
i grădini noui, ale cdrol' pIa

! • s~nt deja făcute. In tot tim
'acestor tragirc sdptămani, Re
l\Carol n'a părdsit (Iceostel ma
!fie lucru decât pentru scurte 
l' clii de trupl!\ şi, adesea 

L'a surprins, deliberând cu 
'/rii Săi, sau telefonllnd ordi
tnaalilor Săi. 

/'c::erl'iş{i pcnlru a in/ti/'i lrupcie i lwWril'e. Ccit despre convenţia pe 
lHJa~lrr de ncoperire. Trl'/Jll1C scl i care ea a semnat-o rnţe/eg că În 
suiliiuiez auunlul patriotic, profund! anumite cercuri stră,ine şi in allU
imprmionant, al oamenilor care ali i mile comenlarii de presa, ea este 
relsPllns la apel. Rezervişlii cari I reprezentantii Ca echivalent.ă cu un 
s'(1!l prezentat au fost de trei Ol'! ! mOllopol. Aceasta este toiodald 
l1wi numeroşi ca oamenii c/tematl.1 incxlAcl şi nedrept. : Ea nu va fi 
lald ce demonstrează starea de I 1111 monopol decât ,dacă celelalte 
spirit şi disciplina Tflrii. Am puiul, ((Iri, carc pol cumpăra şi viriae 
cu această ocazie, stl fncercăm şi Uomâniei. s'ar desinleresa de a
sli verlfei!m acest sentiment de ceuslă pia/ă. ,\Il/el. comertul Ro
demni/ale şi de fortă realtl a Na- mâniei se va reparti::a in confor
li!mii noa~lre'·. mitate cu legile naturale ale geo-

grafiei intre Reich, a/ti veC!1l! ai 
României şi marile puteri occiden
/elle. 

incontestabil, din punct de uede- clădite. Improprii prin in
re edililar, .1radul [lostru e in p"r- să:;;i construcţia lor bine in
le un oraş foarle frumos -- şi rJ'.?· ţeles, au ajuns 'absolut im
ţine prinlre oraşele ţării o Întciie- proprii şi prin vechimea m11-
t(lte îmbucurătoar!!. cegaiului care n'a mai fost, 

Cu toate aceste,a, se simte nC/)/):/I 

unei grandioasl: campanii edilitare 

ca Aradul să fie ridicat, În mod 

perfect, la o treaptă de :Irbani~m 

CII adeuăral occidentală. 
I 

Sunl 1'11 .t!.radul acesta al no.s/ru I 
_. care, pentrucă e al nostru, ni e ' 

drag, dar lot penlru acest mot!v 

de orgoliu sentimental îl dorIm dt 

Suh trecutele triste gospo1ă
rU, tencuit şi reparat nicia
dată. 

Rente Si Eleele 
Bonuri de impOZite 

o audienţă la Rege 
ace a inlesnii Monarhului mă 

t pe care prudenta le-a impus, 
unificarea j'ării liberală de 

pentru plata impozi
tului şi pământului for-

~ mai frumos - sunt, deci, ad o ţat, pentru Asigurare 

Ploile (Ontlnlă mulţime de clădiri publi<:e, proprie J Socială la 

· sa fata ra, aell ~~'~:h~' :~~:::i~,~,"C~;' m~:,::;~:~ ! Banca 6 o I d s C h m I d I 
d rile parlameniare şi grupată 

, singur partid: acela al Re- I BUCUREŞTI. - Ploil .. con 
(,lceea era corespunzălor, dar c(we I t D 
(:~tă:;i constituie situatii ce nu ~e I ! ASt REA., N ... 

ii Na(ionale, care numclrd I tllluă a face ravagii în unele 
: patru milioane şi jumătate II regiuni ale ţării. Terasamell 

r. ffimescu o.. 
mIIi pot tolera fără ca imă~i urlu:- ti! ______ .. ___ .zm .......... · 
nistic'a flraşului să nu lase de rjf)- E destul să amintim: cHi
lii şi să nu fie situaM sub critica dire ... orfelinatului din str~ 
bumllui simt şi a cerinte/oI' mode:'-' V. Babeş (azi nu mai ştim 

li embri. în fruntea ci1rora stă ,tele şi liniile CF'R au de su-
ir~r1orat de 150 de şefi locali I 
re toctte Jlaţionalităţile sunt i ferit mult din această cauză. 

e 'mltate. Aslfel se socolc!c lrJ I 'Râurile şi-au eşit mai toate ne de vioţă municipald. 
:1 ri şi o jumătate duzind de ger i din matcă, inundând sema-
le Regele, care a binevoit '$ă- '! ""'lodificarea acestor clădiri I~.~:e 

năturiie şi gospodăriile din de o importantă cova-rşitoare. Cfl."! 
orde, azi dimineaţa, o audien " 
Irei sferturi de ard, nu pur-! apropierea albiei lor. deasemenea, de aceeaşi importanţă 
chipul Său, urmele oboseW.1 La Braşov zăpada a sunt şi ridicarep. acelora pe care 

privirea Sa pătrunzătoare,' atf 08 un JDetru! nu le avem, dar a cllror Jlecesifrlte 
te fixează drept în ochii, Cll L B ' (te t't d t' t v 

riie de o uioiciune tinerească; D • .II. Cdllnescu, pre- a raşov - şi imprejurimi' ·s, a a l' s rlgen a. 
presiunea cll responsabililă- şedJnlele consilIuluI a început ninso'area, atin- Incopciat la viata românea.~,~IT; 

ta Sale Iloui, deparie de a-L aba:" de mIniştrI gând în unele locuri aproa- administrativă, culturală, artisli('{l, 

t~. por::sc vital~la!ea Sa şi li dau: - Es!e, domnule preş~dinle, u~ pe un metru. j cari/aUvă, ele. - Aradul, cel mre 
, .nşrlfl!/ă mal lIlaltă despre mi' rlApori mire aceste evemmente ŞI ~~ I u .. uuut .ill trec."t, .. un rOl. de III pUi 

ni Sa. tralatul pe Cllre l-aţi semnat cu I d .. _ , B' • O t d v R A v, ar:!'" ŞI ndnuiIlsu, de afIrmare ra 
l . iiiniele Sale au fost acelea alI' Rrichul:' .lSerlCa r O OlCa omaua ( -
al( Şp! curagois. dublal de un - "Nu e!'te nici o corelaţie Între din Arad, Piaţa Catedrftlei. l' I('~o:icd pe drumul nationalisT1!ll-
l(df Slat, care sc informează conventia economică româno-ger- ,- -- lUI mtegral, cere dreptul, aşa CWTI 

tine/os de amănuntell' .~itua- mană şi ultimile evenimente inter- SluJ"bele Dumnezeestl· ,1 e~te siltla~ ca pion. aci la graniţă, 
I europene. Marile Unii ale II:ationale. Negocierile noastre fn- ~a reprezlllte romanlsmul crealar, 

irii Sale, El mi le-a rezumal, cepm:el'ă ,-[led din irma Februarie. 1 
rll~mi apartin să le dau sub" Dup(/ diferitt'/f' modificări teritoria În săptămâna Sfintelor Pa- ' (e o }JerfeetizlJlc egală cu temeim-
1
1 

,1 'de declaraţii. le din Europa Centrală, devenise, timi şi la sărbătorile Invierii ca noastră aşezare ÎJltre fruntariile 

, . necesar de a rcudapta conventia Domnului nostru Isus unite pe veci. 
:ai La d-l Armand Călinescu noastrd ~'e('onomicd din 1935. Astfel Hristos Prin urmare - Aradul se cuui-
: umbă preşedintelui de cons!'- acordl!l menl/'ne cadrlll . z'dl' !. 1" 

dacă mai e ceva acolo!), celL 
a azilului de noapte şi de bă. 
trâni din str. Fabricei ~i alte 
câteva in aceeaşi situatie. 

PLANURI NOUl. 

Actuala conducere muniei. 
pală, activă şi dornică să dea. 
o nouă faţă Aradului, a in
tocmit un vast şi nou pro
gram edilitar. 

S'a opr!tJ în primul rând. 
la teatrul comunal, care es~ 
te impropriu şi el, măcinat 

de igrasie şi de vreme. Şi s'a 
luat dispozitiunea să se des
fiinţeze actuala sală de tea
tru, iar in acelaş timp să se 
zidească alt teatru, in parcul 
Eminescu, în locul actualu. 
lui chiosc de tenis şi patinaj. 
Clădirea viitorului teatru va Jur c Ş , ,. S d" C. lj€ să crească şi să înflorească ren 

responsabil, d-l Armand Căli- conditiile Icehnice ale vechei con- Ceasul mlal. pove anu, umtnc- I ... -
, . - , 10 d' Sf L' h' f Iiru pO:;!/la lui Jlet româneascii: in- fi făcută din beton, cu o ca-

a ,sa mterpreteu cllgetuI 1'drii L'cnţiuJli. C<lJ'l. un.. Iturg le a "'j .. . 
,t gi ca şi vederile Suveranului "De altfd se fu CI' mentiunP de l,rigorie Dialogul. 4 d. rn. Pavecer tai, penlt'll trecutul lui care a fflst i pacltate de 2000 persoane; 

~',. Ii să eom.eJlleze importanta I mai mulle ori, in te.xt. dl' oee~slă 't '" 7 D' J' 6 ' Incasemănat de mare şi al doilea, I va avea o scenă turnantă şi 
1 elor t III a mic... seara elUe. o.., I~-1.. ,. 

evemmen e. I precedentă cOIlVl'nţlUfl('. Ne-am '1' 7 d' S d" C . : pentru vlltorlll pe care il va repre- ,tot ce technlca teatrală .tre 
d· t l' 'd'l . v v' I / FI'I IC: lro. pove anu, umlOe- i 

-preşe !n e al consiliului sub gem I . numai, sa marun vo wnu ~.' 9 d' Sr L't h' r V. zenta aici la granită, de străjllire ma! nou şi mai frumos. Ast· 
i. :arhu/ jli~on, preşedinte astăzi I sr-hlm~1[Iril?~ p:inlr'o. intens!fic~re caII. Im. . 1 urg le as. a·, b' 
şi . acc/qş tImp iuaU demnitar aii a productlel. l:sle eVident că Ger- sile cel Mare. 7 şi jum. ,,('ara De- ;IIIC Imită şi de afirmare a valori- fel construit, teatrul viitor 
tip' lor româJleşti în ochii străinilor al Aradului va fi unul ·din . 
. Il ui National, d-l Călinescu,' mania gă);I'şle lin avantaj să ne tlie; cele 12 Evanghelii ale .. f. a· I . 

lu' ,o mllre exceptie fn favoarea cumpere prodllS(;le dl~ carI! ea arc I timi. Vineri, 7 Aprilie: 10 dim, Cea I 
lUI "Paris-Soir", m'a primit, ncvoie, de sigur, dar ÎJI acelaş. . . , 

~ ti d t' R ". v surde împărăteştI. 4 d. m. Veccrlllc: 
:. mp upă audienţa regalt'i, Imp omanw lJa putea sa mărea- .' I Centru important ortod 

,bi bl/ll'lul său dela Ministerm sr-d productia sa ca ua/oare şi can- 8 scara Prohodul DomnulUI. Proce. '. _ . ox, 
l' fii Nationale. lÎtute, mai cu seamă când este vor, siunc. Sâmbătă. 8 Aprilie: 7 dim. Aradul 11 are inca o catedl'a-

Călinescu ia cuvdntul. ba de produsele agrirole. Pe de! Spovedanii, Cuminecări. 11 dim. lă pe măsura măreţiei şi a 
\'oi/i, domnule, imi spune d-l altă parte. ea 1I~ putea .~c'I-şi E'0- I Sf. Liturg~.e a sf. Vasile cel Mare·./libertătii romfll1eşti. 
seu: sd şfiti ce s'a petrecut? ('urc o pade dlll armamentul de il Duminecă, 9 Aprilie: 3,30 dim. Pro N'are, apoi, monumentele 

cn/'e are nevoie. Valoarea de ~ . _ 
lIl-O spun. ~chimb (1 monedei noastre rămâne,' (·esiulle. Slujba Sf. lnvicri. q dim. (are Sa-l împodobeasca tre-

ndnia urma III linişte şi I'n aceeaşi.,' I Sf. Liturghie a sf. Ioan Hriso'ltonl. eutul de jertfe şi de lupte il.-

LACUNE 
cele mai moderne din Iară. 

Actualul teatru urmează 

să fie modificat şi reparat 
pentru locuinţe igienice şi 

moderne, pentru functiouarl 
şi particulari. La parter, se 
intenţionează creiarea unei 
săU de cafenea şi anume 
pentru o cafenea româneas
că şi modernă. o~era sa de redresare şi de S h' b I d p' N' 1 1 Illzare sub semnul noului re "c Im ui mărfurilor se va face 4 . m. Veccrnie. Luni, 10 Aprilie: rlge, are la e, aşa cum au 

S'a fntdmplat, subit, că in În confor~itate cu legislatia ro~d~ j7 dim. Utrenie. 10 dim. St Litur- aproape majoritatea oraşelor In primăvara aşta vor in-
i. nostru s'au mobilizat nească e:'tI.stenIă, '~:ii a stdnJ~lIl, I ~hie a sf. Ioan Hrisostom. 4 d. m., noastre. N'are parcuri de re- cepe lucrările. D. primar gen. 

It trupe, rnlru minII.'. relalul'" comerc!ale' , I . . . Vlad ŞI· d R BeJ 'an au şi ob 
'd~U superioare llecesiUlţilor pl'eze t "1 '"' 1 R d·.1 Vecernie. . creaţIe in stIlul manlor par- • • -
" ilor • l . n l' SQU m! oare a e om flIel I . . ţinut aprobarea forurilor ~u. 
mt mar urlslte. CII eeIa/altl' tări". Sâmbătă, 1 Aprilie:.7 dim. Utrc- CUr! dIn tara noastră. 
'ff;.f;am gândit numai decât /(1 se I N &s't II nie. Spovedanii. 8 drm Sf Litur- N'are o cafenea române!1s- perioare administrative pen-

{

ea II'on/ierelor noastre u e monopo " . . . , ~.. . . v tru noua campanie edilitară, 
:e v • Pcnl1'll a rezuma impresia mea ,,11I~ a sI. Ioan Hl·l~oslom. Cunune i ('~, . rl~lr~tă in stilul uneI ela 
t Daca este atacată, Ro.l- ltpune d-l Sauerwcin _ aceste elin 3 d. m. ProcesIUnea pentru Q- I dlrI sanatoase, nu nI taV>l- pe care sunt hotărîţi s'o du-

Qlâlli că până la capăt. 
SIS. a se va apăra - două c.omJ.ersatii. voiu' spune că ducerea Stâlpărilor. Yecernie. Du- nul să-I ajungi cu mâna, I~a 

lest Ron d t t d . In modul acesta, Aradlll na .. li seUl! luc!'u asupra c:ă- / 1 ma, In GCes ~omcn , .e crl~ mine.că 2 Aprilie: 7 dim. Utrenic. in tavernele Marsiliei, şi Ul1-. • . 
ll'~' e poaie Ş! nu trd.uie sd i ză, a Qrăial sânge I ece, llll!şte ŞI to dim. Sf. Liturghie a sf. Ioan de a . t f ~ fI' ~ a pllmi un nou aspect, un 

)UCI oi d . 1 ' ZI e su ora umu ŞI a-. . . 
!lC

ţ 
.. ' n .00a d: in ziua CGlld l' I _ . Hrisostom. 4 d. m. Vecernie. 7 sca- ernl neprimenit de decenii aspect de oraş OCCIdental. Cu 

la lIa /1 atacată. ea se va a- Osea vrej Bă fI ·e]egaot .... . . . . e t d·fi -.. It l 
. ' nu importi! c t .. imbracă-te la ra. Dcme. Lum, 3 Aprthe: 7 dlm. In scurt, Aradul acesta n'a ac s e mo 1 can ŞI cu a ee, 

d on l'a CUI Ş! ua I I care desigur vor urma mu 
~ ... ' a, ~d1lă la limita forţelor . Ceasul Întâi. Spovedanii, Cuminc- re încă multe ce s'ar cuvl'mi I •• • ' • -
a.\,i 1~legrltatea teritoriuilli :;ău M a nea cări. 10 dim. Sf. Liturghie a sf. Gri 1 să aibă .. , i mmpml nostru va devem, 
:Jnla se Va bate, Idrd a lua t~ gotic Dialogul.. 4 d. nl. Pavecerni- I datorită bunilor şi vrednici· 

~
:~re ~fZullatele elJcntuale a- calitate bună şi pre- ta mare. 7 seara. Dcnie. Marti 4 A- I CARAMIZI INNEGRITE Ilor lui conducători, O floare 
olulu!. Noi treb . • • f ti· DE VREME â d v d ·t V 

' tdm in . . ~m să ne .url e n e prilie: '1 dim. Ceasul întâi. Spove- ro n ra e gram a. , 
, faţa lSiorlfl ca oame- A RAD lradul l'omaA neSlC a n'loi;;t I d , nr de res o ". , danii, Cuminccări. 10 dim. Sf. Li- ~ ~ ... e-, v. • 

, 

. ~. eslinul le-a ~mnpSaub!/ltdţ!/e tpe vis-a-vis d. e prefectură I turghie a sf Grigorie Dialogul 1 nit nişte clădiri car'i azi SUţlt '1 I h. s genera fel Membru Ja uConsum"" şi . . . I ~ A •• ..' Croitoria pentru domni 

~ 
h "Inlesnlrea" d 111. Pavccermţa mare. 7 seara I ţu desavar:;'lre lmpropru sco t ltlOSKOVITZ 

II c emflt HIQI' II It I d • TELEFON 12 28 D . M' . 5 A'}' 7 d' . 1 Arad A"ort'ment bo t .. lU e C a&f' t I : ~. eme.' Icreurl,. prl le: Im. I purIlol' pentru care au fost . '" 1 !lR • ' 

f -. 
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4 l' 2. O N TU L D l: VE S 'f Duminecă, 2 Aprilie 11 al 

E d ~ t- IHotarlrile (onsllluUn SDPCrI8~ xpunere e ro O lvelrroatulUl ncml$ttrll NuttonOlt.. 
Ofiterii şi intl'eg pcrsoi~alull~lili-:sa va asigu.ra Illl'mbrilor ei de care a,.leg~i?C !aţă~ ~,~&~m~a, cal PdRIDI de (Qlthlsm rom80C$ " 

t~~ au. dreplulla cca mal la,:ga so I (~I'L·pt. la eş_lrea. ~a pcnslc pe~ltn~ nH'm~rll_ a~ Casei Orl\CI>Il~1 ~arl ~r I - ~". 
llCitudlllc (lIrl partca StatulUI, cit': hnlJta de \,urs[a, 111 caz de mflrml IHl,aZIi sa Iasă la penslc, este faalte i Convocarea COJlsllIuhn du-le, Ră înştiinţeze _: 
oarc.ce ~$i. închină lo~te puteril~ şi '~alc sa~.t. dn'l's, lor. sau . unna~Hor I r,cdusă. a ~ost ne,:~~e .?C, ~~ c~)!'ec; II Frontului Hena~terii 1':l~ţi~~ cari i-au ales, - se 
toata "lala penlru slglll'an\a ~I lI- mdrl'pla\l\l, un capllal 111 rapQli tiV, eare sa permIta ŞI ,lccsl~la ~a llale alcatult dm conslheru eXpl'iIllată, pe lâ.ngă 
părarea Patriei, ("1 wt"llimea de asigural'e şi cu ul- beneficieze de avantagii!e ~aslgur~' I rega'li şi de exponen\i pl'ofe- tuiţie pătrunzăt.oare 

PI'cgătil'ca lor specială IIU le lima soldă lunară brutlo, I'jj, într'o astrd,~ d~ 1~\ăsura, _ în,cat Isi uuilor, a prilejuit una din- nimentelor prin care 
Îngăduie nj~i n~ăcar ca la 1C~IJ'ea Conir;blltia membrilor "Casei Oş s~ ~oat:1 f:.puşl ŞI el la adapostul, tre acele nlanifestări ale ~u- o caldă fremătare a COL 
101' la penslC, sa se foloseasca de tlrii" am redus-o dcla 40/0 la ::\%, zilei de mame. ~ i fJetului I'UlUtUlCSC, vredlllce ţei nationale. Prin disr 
(:uIloşlin\elc dştigatc În anuată, n'aliz,înd astfel o simlitoare uşu- Pcntru acest ~C?p, am pn'vaz~t I sa se înscrie, prin tâlcurile d-lui pl'im ministru 
pcnh'u a exercita alte profesii, In rare a sardnilor pentl'U membl'ii o fază, de tr~r\Zlye de ,20 ~m" I~~ 'ei, în paginile glorioasei noa Călinescu, - discurs 
timp ce avocatii, magistratii şi ma ci. I carc lllnp orl~el'llor cun VOI leş1 I stre cărţi a istorici naţio- rămâne ca o pagină 
joritatc3 ftlllc\ionarilor puhlici, 0- Aceste retineri Sl' vor l'Cstitui, la pensie li se va cOlllpkcta v~chl- nale, sa în catehismul :spil'i' 
dată pcnsio.naţi pot găsi întrebuin- membdlol' sau urmaşilor lor, cu o Imca in fdul următor: In, pflm~l I Expresie a singurei organi tătii româneşti, - S 
,ări în servicii particulare, cei mai dob:ilHn :111ual<l rornpusă rit' ;;0/., i ali de func\lon!1rc a CaseI, ,se '~. zatii politice din care se vor tit însăşi idealurile 
mul~i ofiţeri sunt obligati să tră- Fondurile de economii şi, acel afecta tuturor memul'ilor a:lguraţ1, recruta cOI;ducătorii ţării. lui naţional. 
iască numai din pensia lor. db)JOlHbil al a'ii,qLIr:1rii. OI'ganizat un spor de 10 ani vechIme ca Consiliul Superior al Frontu "Pentru integritatea 

Pentru aceste motive se cuvine: în eOlldiţ[uniJl' specificatemaiiila.l1Il.mbl.ii ai CJsei, spor care se va lui Hcnaştcrii Naţionale îm- 1 riului ei, - a afirma:. 
ca Statul să garanteze CoqHdui 0- i~*'. \'or fi folosit'! pentru fJ'ucli .. I'('dll~e însă, in !iecare an urmăIOl:, I plineşte înalta funcţiunc de I prim ministru AA~mand 
Iitcl'csc posibililă\i pe cari acesta fIcare pnn împrumuturi. tn catc o Jumalate de a~, astfd: a fi prin voinţa şi glasul nescu, - Romama se 
nu şi le ,p,oate. asigu~'a sin~ur. a.) 1 II cOl1tul ~oldei, salariului sau ca la !inele, ,Iaze~ .ue 20 an~, nu s~ 1 înal'ţilol' demnital:i, adevă-11 

te îm?otri,va, o~icui, u cu 
Casa MIlItara de Economll', CI'e- prl!siei. va mal aplica mCJ unu SP.Ol, ~ntru : raţi ambasadori al lntregu- puterile el ŞI fară Sa SI 

tIit şi Ajutor a ofiterilor, a luat b,) lmpl:lImutul'i pe garantii cât sumele ce urmeaza sa pn~nea- i lui c.omplex de sfinte ţeluri I t:autărească rezultalul 
fiin\ă cu gtmdul de a Înlesni "iata 1 n'ule, scă ca asigurare după 20. a~1 ve- româneşti. ! ptei. Noi avem un 
materială a Corpului ofiţeresc, dar i I('hime ca membru, ,r~prezllll:. un: Prin verbul lor se rostesc: niu sfânt, pe care înai: 
ac(,astă Institutie a ajuns la o sla- i i sprijin material suflClent, aSlgura-! mari le nadejdi şi permanen- luoştri l-au creiat; 
re dinlre cele mai înfloritoare prin li II ren at:ngându-şi astfel SCOPUl:. ,.'. tele lozince ale sufletului Îla datori să-I păstrăm {u 
rezervele ei, fără să mai corespun- Legea astfel. clln~ .~ fos~ alcatuita: ţional. Intre ei şi naţiunea, sacrificiu". 
dă însă actualelor n(>\,oi ale Ofi\(>-I . p!'evede în d~<;pO~l\lIle el genera~e, ai căreia distinşi - exponenţi Şi mai departe: 
I'ilor. Dobânzile ridicate şi modali- ha c~zul de r.~zbolU, In ~ceas~ă ~~- : sunt, există o absolută conso "In aceste .grele 
tatea de calclllar~ a w d,obtlllzllor, I Itu.a,tlc. ~pera\llle, decre(h~, ŞI ;iSI- I na.ntă de n~zuinţe şi. infăp- rări, cele mal grele 
aşa cum era prevazuta In vechea 1 Al,l are .1Ie Casei se sus?wndă de tUlri. Cu vomta ferma neşo-t1e-a cunoscut ţara in 
lege, ingreună considerabil sarci-I ;drcp~, Ilepu,tând ,să func\loneze d:- văitoare, de a fi slujitori cre 125 ani, guvernul are 
na ofiţerilor, dl, lI1trcpl:~nd,erlle . a, ,că~or vel1l- dincio~i prin orice jertfe, ai 1 ţa de a-şi fi indeplinit 

Cum Q asemenea Institutie nu tU!'1 pl'Opru ŞI p~slblhtă,t .. de fruc- idealurilor naOonale, mem-I ria. El a izbutit in 
este un scop în sine, ci numai un ti ficare le ingădllle. să fllnţeze. , brii guvernului de astăzi, -: ce-şi propusese şi a· 
mijloc pentru ajutorarea cât mai , '~ot ca o ma~c a~t~torare, a ~anu- cmanaţie a Frontului Renaş- ! să saI vgardeze 
largă a membrilor ei şi cum nive- heI pel'sonaiuiui ~~htar,. ~,a dispus terii, _ îşi coordonează ac- I rii. Trebuie să adaog, 
luI general al dobânzilor a' scăzut, NI, să se poată pla~1 faml,llllor mcm ţiunile pe norma aceleaşi dis c('astă acţiune a fost 
era firesc ca această Casă să se I lJl1lol' ~e .drept al Casei, conform cipline, de ap[trare a Patriei, de opera de pacificare. 
adapteze noilor condiţiuni econo-I procurel lasate dc membr~l plecat căreia dela apelul. M. S. Re- tcască şi de ridicarea 
mice ale pietei, să ţină seamă de în războiu, o ~ată dc ti. (~I[l e~en- gelui Carol 11., Ctitorul mân Iă ce s'a înfăptuit în 
grelele condiţiuni <le viaţă ale oli- tualele dreptUrI rezultat dm prlma tuitoarei Refaceri au înteles an". 
,erilor şi să scadă doMnda, fixând ,dt' asigurare şi ecollo~iile pe care să se l'iupună, ca' buni pa- Aceasta este, aşa dar 
şi o nOl'lnă echitabilă pentru caleu- le,ar avea memhrul In momentul trioti, toti fiii ţării noastre. şi răspicat afirmată, 
luI >ei. ,..,. S. Regele Caro"! II (h·f.retărit mobilizării. Convocarea membrilor din j Homâniei faţă de 

Casa Militară de Credit şi Aju- In concluzie. Prin dispoziţiunile Consiliul Superior al Fron- ei însăşi şi faţă de 
tor, lăsase nerezolvată una din In contul soldei, salariului sau legii de faţă, s'a creiat asigurarea tului, apare astăzi mai mult ţari. 
problemele cele mai vitale, pentru p(~nsici. s'a' creiat pe lângă impru- pf'rsonalulul militar spre a-i putea dccât oricând, ca o hotărîre "Nu luăm nimic din· 
corpul ofiteresc şi anume aceea e mulurile obi:şllu;'tc ale "cchei legi, da siguranţa necesară corespunză- de interes naţional. Prin a- este al nostru, apărăm 
asigurărilor, imprumuturile pentru ncyoile ex- [oare riscului carierei. ceastă chemare, de o adâ.ncă şi întărim tot ce ne 

Noua Instituţie, urmărind şi so- ccplionale ale ofiţerilor. - S'atl creiat tmprumuturi mai rezonanţă patriotică, se afir- tine", - a si ntetizat, 
lutionarea asigurărilor, îşi sporeşte S'a redus dobânda dela {jOIa plus cHine prin reducerea dobânzilor de mă încăodată unitatea spil'i- fericită formulă sufl 
sfera sa de acţiune şi din aceste comision la 50f0 făl'ă nici Uil alt le 6°/0 plus comisionul de 1% la tuală a tuturor acelora cari d-l Grigore Gafencu 
motive Casa Militară de Credit, a spor sau comision. 5 la s~tă. , , se află inregimentaţi, ca În- al Afacerilor străine 
d('yenit o adevărată "Casă a Oşti- S'a mărit durata de ramburs de- -:- S ~ ~crela~ orală Ulllcă cu ~OO/o tr'o mare oaste a Naţiunii, nea Statului român în 
rei", 353 cum am şi numit-o prin la 36 rate la 60 rate,· requcând ast- real nuca decat cea care se, reţmea in cadrele singurului orga- junctura internationaU 
legea de faţă, (el quantumul ratelor pentru tm-_ in trecut pentru acelaş capltal im-Inism politic: Frontul Renaş- . Din celelalte două 

Sim\ămintele de solidaritat~ cari pl'umuturile maxime cu 40% faţă prumu~at. , .' terii Naţionale. tări, una a d-Iui Miti(ă 
nicăeri nu au o valoare mai subli- I dl! trecut. -:- S a dat poslblhtat:, ca să se I Fruntaşii acestui puternic stantinesc.u, ministrul 
niată ca iri armată ne-a făcut să I Pentru o uşurare cât mai mare, obţină. de persona~ul ~lhtar. impru : bloc de voinţe şi de hotărîri ţelor, - se desprind 3': 
creiem obligaţiuni ~entru tot cor-' am prevăzut ca drversele rate ale mulurl de 4-5 OTI mal marl ca in I certe aflate în serviciul ma şi reconfortante 
pul ofiteresc, de a colabora la a_\tuturor imprumuturilor in contul trecut. -.. ! rilor cauze ale românismu- că ţara se află pe 
ct'astă operA de ajutorare a ofiţe-! soldei! ~ă se cont,opească, intr'o ra- - Se ~slgură unUi ~em~ru de lui, au tinut să mărturisea- liniştei sufleteşti şi 
rimii. ! tă Ulllca pc ,tem.ellli max1m: ,drept ~r~~ imprumuturIle Ipoleca- s('ă exponenţilor tuturor 01'- tăţii materiale. 
După acest proeet toţi ofiţerii au: In c~tegoJ'la ],mpru~utllfllor pe! re" p~sl~ll!tatea de procurare a ,u- ganizaţiilor, cari se află in Prin mărturisirile 

Indatorirea de a face parte din Ca ! gal'anţll reale, <; a cr~lat ,imprumu- I n~ll can:I~, c~r~ să se poată achl~a tara noastră şi cari au in- de un puternic senti 
sa fk.tirei de a depun cot'z ţ' '1" tul pentru construcţll (Ipotecare), \ du; insaşi chma ce ar urma să fie vestit cu o nelimitată tncre.- rional afirmate în '-"~ , I a lunI "1· . ă ă ' \ , 
lunare şi a se bu~ura de avantagii- Are~te. îm~ru~utu:l vor fI astfel p aht pentru acest, ~ ,ml~, ! dere şi supunere pc toti înscrisă de pe acum 
le oferite prin operatiunile de cre- ,r~StltUlte, Inca~ s~ dea compl~ctă I . - Se m~resc POSlblhtăţlIe de a- membrii guvernului, acele rie, a membrilor din 
dit şi asistenţă ce con Ct . _ \' stguran\ă CaseI ŞI înacelaş tImp I slslenţă sub toate formele. supreme principii naţionale Hul Superior al 

S I Ulese s('o '. t ., S" .. f', t· 
pul Casei. membru ce ~e tmprumută ŞI aSI- -- au aSIgurat can ,o I ereş I pe cari i-au călăuzit in planul Renaşterii Nationale, 

In afară de aceste avautagii, Sta I gllr,ă un cămmdmodes~ dar co~for- Iâu1găd cazdju,l ~e deces ŞI ptentr,u ca- serioase lor probleme ridicate cele mărturisiri li 
tul făcând jertfa unei contribuţiu-! tabll, cu rate e ach~t~re cart ~u zn e mmuare a P,.u erei de de situaţia internaţională. te de d-l prim 
ni anuale a dat putinţa realizării i dep~şesc cu mult ehma ~e, s ar muncă. Aceste princlpll, izvorite mand Călinescu, şi 
asigurării ofiterilor, care este o 0- I plăti ~entru un astfe.1 de eamm, din însăşi conştiinţa natio- da Voevod, consilier, 
peră de interes superior pentru In sIstemul dPrecdomzat,. Caisa, va Dlrt(11. (. r. D ... Iliilf nală, au fost exprimate de Gl'igore Gafencu, mim' 
armată, putea să acor c e aCI namte, d-l prim ministru Armand Afacerilor Străine şi 

" oricărui membru imprumuturi dife m'sorl in ,edt.rta triln· Călinescu cu o Iucidă viziu- Constantinescu mini 
deP::~~~i,pr~:~~ri~o:: categorJ~ Irite, într'un quantum total de 4-5 SperforUer ouaforn., ne a realităţilor şi cu o vib- ,Finantelor - 's'a 
membrii admişi. drept ŞI i ori mai ma:e decât în t,recut., $1 martorilor In .Im,1I1 rantă simţire patriotică. 1 săşi voint~ naţiunii: 

.. . ,i P?ntru aSIgurarea caIlor o~lţe- sarbatorilor de PasII In expunerea, pe care a fă 'de a apăra intcgri 
~embru de drept ~unt tOţI a~e~ reşh, după vechea lege se aSlgu- cut-o d-sa, pentru a informa torială a României şi 

car.l a~ d~~ptul la, as~~ur.are, adlc~ rau caii numai pentru caz de _ Direcţia Generală CFR pc toti reprezentanţii catego- apăra, in această par!! mi 
tO!l. of~ţe~n, SU~Ofl!e~ll Şl ma~ştrl moarte. Cons.tatându-se însă,. că, p~ a Intocmit programul pentru riilor naţionale şi mandata- mii, idealul culturii:i 
~lIIlt,~n, la~ cel ,admIşi s~~t ~otr 0- terea de rezIstenţă a calulUI drml- rii minorităţilor, cari, la rân lizaţiei, adică al păcii' LI 
fllem penSlOnal'l prOVel1lţl dm ac- nuează foarte degrabă, pierzând efectuarea transporturilor de 1 ' 
tivitate, func!ronarii civili din ser- foarte curând puterea combath'ă, călători şi mărfuri, in tim- j llDI 

viciu,l Ar~atei, !uncţio~arii ,Ca~ei şi p('ntru a putea ,aSigura aceeaşi va- pul sărbătorilor de Paşti. S'a Doi llntrl Ine(iI'" In apele (rl$~ d:r; penSlOnaru foşti functIOnari al Ca- loare sau capaeltate pentru cal, in hotărit ca începând de astăzi ' 9 
sei Militare de Economie, Credit şi conformitate cu regulamentul legii până Duminecă 16 Aprilie, Comcrciantul Kiss Toma !l·ăbdători să ajungă nul( 

Ajutor, care nu au drept la asigu- de fată, se vor face asigurări' şi toate trenurile de călători să ,din Arad str. Mărăşeşti 64 pede la domiciliu n'au ritu, 
rare dar beneficiaza de toate cele- pentru reforma sau trecerea la tru I 
lalte avantagii ale legii. pă a cailor. fie sporite cu numărul de va ~i Căpitan Mihai, mecanic tat restabilirea circU]&' pdJf 

Pentru membrii de drept se va Organizarea Casei şi fondurile goane necesare. In c.az de ne I în Braşov au fost reparti- au luat-o pe jos. N 
prevedea în legea soldeloc o in- au fost astfel alcătuite ca să per- voie, la Bucureşti se va spo- zaţi pentru concentrare în Lângă staţia HOD!, I1lal 
demnizare de asigurare, echiva- imită O bună administr~l'e, iar prin ri numărul garniturilor. Tre Brad. După ce s'au preznn- fost surprinşi de Rpelr de 
kn!ă cu 5&/0 calculat la valoarea Î controlul ce s'a prevăzut; prin 01'- • tat locului vizat s'au înapo~ şului şi izolaţi pe o : 
tolală a drepturilor lunare brutto, I ganele re<;pective ale Casei, acele nUrI suplimentare şe vor for iat către - casele lor, Intre Apele au crescut din Il 
care se va inscrie in bugetul Sta-I' ak; Ministerului Apărării Naţiona- ma la nevoie pentru militari 

timp apele Crişului au oşit ce mai mari fiind lu' ŞJ , tului şi se va plăti ca subvenţie a- le şi acele ale Inaltei Curţi de Con Pentru înapoierea căIători- Ma:; 
nuală Casei Oştirii, pentru asigu-.l turi, buna rânduire şi administra, din matcă deranjând o mare valuri. Ambii s'au' 
rarea acestor membri, 1 re vor fi asigurate. lor in capitală, se vor lua Q- porţiune de cale ferată ce Cadavrele lor au fost r dt 

1n schimbul acestei cotizaţii, Ca- Deoarece în primii ani de apli- celeaşi măsuri. leagă Bradul de Arad, N.;l- te. 
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