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Noul bugel general 
al Slatului 

Bugetul general al Statului p(' 
reiliul 1939-1940 a fO$t Jlromul 

'a:' I ,i, a intrat in I1lgoare, 

'Lumlri!e pregdW()are nelU mi
I": 'ttrul Ji'maJltclar ou /'.s# dU5C la 

1: Il sfâr,ii. ." 
a .. 
, Houl buget se tnfunteaza tu 11Il 

a; por total de 5287 milioane l,i. 
r~ Fală de cedulelll apărării notio-
, re, inlr'o epocii de IrdmânMri 

realizează. Stalul şi-a asigurat şi 
de aci ueniturile corcspunzdioarc, 
,In expunerea de moliile cu care 

a insotit bugetul, d-I minfsim Mi~ 
tild COllstantinescu a dat toale lă
If.uririle asupra politicii financiare 
a guverllului, care thte sellma şi 
de nccesitatea Încuraj(lrii fil1ante
lor private. 

Din e~aminar("a r("partitii chel
lilieli/or rezultă că ministerul de 

I Ilernationale care au provocat 
c'::iprciuliJldeni o legi Umil I'nqrljorare, Finanţe, a procedat corespunzător 
'!guverl1ul a socotit necesar acest nllcesitătilor ceasului de fald. 

~
" $[,er da cheltUIeli, ('t' mp.rge. fII ua' S'au acordal armald lIumcle care 

moi mare mdsurd, la bugetul ar- să-i asigure «11 maximum de pre
Iil/llei, iar d-I ministru al 1Ilwllt~- gătire şi de inzestrare tn îrnprei'!-

I rările aeluall!. lor a depus loule sllintele ca aw-

~
' ptrirta 1l01/or cl!e/tuit'/i sd se lacd, S'au Iăcut bugctulrll agriwituril 

, tdt mai mult posIbil, prin surse de dota/iunile necesare pentruca acest 
!leni/uri ca!"e 5(1 crute pe l'ontri- m;nister. ~ă fie un departament ai 

. bt"'bl'l A 1/ / ! '1 ., producpel agricole lltlllOllale. , 'u , se, nu au SIl eri mei r) • , 

~ 
.'O"~ I'mp,'ne' 1 "'1" t ' A lost inzcs/ra/ă mult mai brnt: , .. uu • re. sa arII e, cons IIIC- , c, " • 

, ji't'le" t' l' d f'laamm/ill Să/tfltăţl/ publicI', TI ar leo cle c nwn· consum" " 
.ti pepular. Este meritul d-Iui mini-! S~l,l SpOrit ffirjl,>ucdl! de fmbl~-

ilru J/itl'jX. C ti' ~ f' I j·ti((Jtrre a mlj/oaeelt'" de Comuni-
:!i ' fU ons an meseu, /ie al'", .'., 
.. IIi/ai tării un nou elort l iscal, cU/le . . s ~u aSigurat lflfJăţăman{ulur 

j 1>/ I d '. ,c!lrl/Uieli nccesare de desvollul"c. 
• ,USII e !)emturi a los' r~(Jl!zat I Bugetul anului 19.19--1940 repre-
, In ad~ug.'ri ~~ scutiri, e::cedente! z1Iltă' un cadru de ac/iune n!1f/0-

!Jt regl,1 ŞI ~In!stere, afectIUni din : l'olii a st(lilllui. 
/)n~llfl spe~!Qle e~istenle .şi ,ţpo- l' EI asigură un maximum de ve,. 

' . o sută de . anI 
RomAnul de pretutindeni \ supuşi, tr8'nndu-Ie conştitn- t Domnii Miniştrl ai tării, la 

a aniversat, Joi, 28 Aprilie ţa şi, prin el apoi, obţinân- I sot~nd pe Suveran şi pe Mo
crt., o sută de ani dela naş- du-le o independenţă respec- [şlenitorui Tronului - au în
terea celui dintâJ Reue al tată ~i tare; pentru spirItul genunchiat, depunbd coroa 
României şi Intemeietorul Dt de permanent sacrificiu in ~ De mari de flori, pe mormia 
Dastie! noastre: Regele Ca- slujba tuturor nevoilor tărll, j tele sfinte dela Curtea de Ar 
rol 1. cu care a'a Identificat in I geş: ale Regelui Carol 1, B ... 

Nu credem să existe an mod absolut şi perfect; şil ginel Ellsabeta, RegelUi Fe .... 
alt popor, ca al nostru, care pentru viziunea clară cu ca- 1 dinand ,1 Reginei Maria. 
ştie să cultive şi să păstreze! re a condus, aproape o jumă In sufletul nostru şi al ce
cu Q fideUtnte mal adInci· tate de veac, destinele ţării lor care vor veni, în veacurl, 
şI mai semnificativă - CUI-I şi ale poporUlui, In miJloeul după DoI, Begele Carol 1 ri
tul eroilor ltal1onali, eare· celorlalte popoare. ' , mână un mit veşnic: de dra
s'au infră!it cu pământul DO Ctitorul RomânieI de azi, goste fată de tară şi eroism 
slru, munn~ "entru păstra-. muncind cu. jertfa cu Care a neHmHat. . 
rea integritalii sau pentru . 
lărgirea hotarelor până la muncit pentru fericirea nea- Icoana inţeleptulttl Rege 
dreptul etnicităţU, intr'o dă. mulul nostru, a avut, Joi fe- Catol 1, ne este şi na va fi 
ruire sfântă şi curată. riclrea, să vadă din cerurile ,steaua călăuzitoare de-apuru 

Cultul marilor noştri mor- : da unde gândul lui ne oero-) ri, pe căile' Istoriei şi ala 
ti se confnndă. la romA~,: le~le şi astăzi - că românul ! Dlărirei neamului. 
cu ~ufletul $1 cu toată str'!., ~l1l1"Q; -uită eroii că-i respectă 1 Noi t ti . Î hI t 
dama :tUnică a neamului. .! ~ '. , • o am ngenunc a 

R 1 C l 1 t tit 
I in ingenunchere dlvlnă, Şl! .,Joi - şi n .. am rugat pea-ege e aro es e soco 1 _ , 

cel mai mare erou al neamu. ,cultul lor se perpetulaza In I iru sufletul lui, care a foII 
lui, pentru bărbăţla ca care !veacurl, ca cel mai scump ş1lmare $i bun, drept şi Inţ .. 
a ştiut să însufleţească pe! neuitat bun. : lept. ' , c. d. 
~~~~~ 

Grija deosebită pentru armată 
Inbulilâtirea cOld'ttunilGr ele existe Iti a trUDei Si a corpului ofiteresc I~: ~rr ~ele ~In reporfilri de impo- I ni/uri realizabile w~tdzl şi t) dlst";. 

Ti: : e li maJorări de cote. ; "Il/ie rationa/ă a cllcltltieli/or Îll/re 
Ni Un aII ~r!ncilJiu CdJ~Il=ito,. pen-I di/eritele fUlu:lillni vi/ale ilIe sia- Grija deosebită pentru ar- 1 Spre a evidenţia sfortările: lor, au făcut posibiJă atinge 
ir rll d-I mlmslru al Fmanfrlor a ItUlui, dand lnfâiclalea cuvenită Im mată, atât în ceiace priveşte lin scopul asigurării fortei; rea acestui tel de asigurare 
rr, nsl de a in/ă/ura incchilfllile li~ca/e.ll)("ratifJU/Ui apdrdrii nationale, necesitatea de asigurare a. I noastre defensive, este sufi-. Il fortei armate necesare pen 
0<:' Erau, rnfr'udeudr, sectoare de pro lJ-1 ministru Mititd Com:tantines- celei mai bune pregătiri şi I ciput să amintim că o;;tirea tru oriee împrejurare vi-· 
e!1 urlie. de distributie şi de consum. cu fşi poate mdrlurisi tn'crcderea înzestrări, cât şi amelioarea' dispune astăzi, dup.l abia un tregă. 
If ~ bunuri care suportau in prezent Isa neşovdillJare fn randamentul 0- condiţiuni1or de ~xi5Jt~ntă a a~ de guvernare a.noului re 1 Un!' t'ste jJotrivit) prih .. jul 
1Z' wci1ld fiscaM inferio(lră fll/il de Ipi'rei bugetare şi financiare pe CQ- trupei şi corpulul ofIţeresc, glm, de 1tltreg eclllpamentui • de a n'capituln ceiace a fn .. 
Ifi rOCfl1tul de ren/abilitate pe carc-ll re a realizat-o. a cal'acterizat politica. noas- moder~ necesar, ~i este pet'- i fflphlit guverllul în scopul 
'ai; tră de stat cu deosebIre în fl'cf ut1)ată terhmceşte. ,Îlubuntttfltirii mijloau'lor tie 
! lI....... ultimul an, sub noul regim! ! pxistClll,I pentru lrllpă şi wr 
w· ncrustarl dU10aSe de guvernare. 1 pulofiţel'l:'sc. 
hl l' n spirit de Înţeleaptă Pl'c: P('ntl'U trupă adică pell* 
~J "Ungi:i chipul tiin, plin de sufe- ,fi auzit, este un poet şi, mai ales, I vedere pentru vremurile de: tl'u efectivele' sub drapel 
c: !t.

i 
\~> eu un~ilul .martor al tragi cu- ! ~11 compozi!or ~e seamă. Nicodim 1 încercare la cari ne putem! S'at.l a.meliOl'at comtitiile d~ 

'.1 .tu destm, ŞI modcitul poet al Ganca - dlO Blstra unde se tm- oricând aştepta, a dictat con 1 incazQrmal'e, 
'F,: 1~~IO:, incr,lIsl .aceste rânduri de-! hrăţişează ce~e două Arieşuri -,a! ducătorilol' ţării să primea-I Pl'lll ru ceasurile lui de ti-

~nt1lne, NIcodl~e, cu legământ,uI 1 fogt descopent, pe când era copII, i seă şi să îmbunătăteaS~! ~n I lmă, oS,t3:şu1. arc lin titic'iPOR~ 
iir' , .' că de va \lIIe Dumnezeu ran I de profesorul Iacob Mureşan, dela mod continuu forţele Şi mlj- ('urat 19Jemc corespunzător 

mehle lum"' . ă' ă d' d' BI' d' , , 1". , II ŞI pacea, m VOI str I pn.'paran la in aJ, care a cs- 'loacele noastre de apărare, i tuturor cerinţelor de locuin-
ulli~ă-~t Inc~ndee~ per.sonalit.atca! chis dr,~m acest~! tni~unat "prunc Dar, dat fiind că nu numai l' ţ:."l S'a îmbunătăţit simţitor 

li; riIe ada IIne.1 cărţI, ma~l. ca ŞI d? de m~t la studII, DII~tru inceput prin implinirea unei drep- hrana .. trupei, pl'in sporirea 
o i talc, ŞI ale. ortacdor noştr~, la Blaj, unde 5n scurt. timp .9 fllr~t 1 tf\,ţi istorice, ci şi prin forta alocaţ1l1or. 
:~ ea:t ~u murit cum ştIm DOI, lot sc~rot~! m,aestrulUl, apOI, prm i armelor, şi-a realizat Româ- I Ech.ip~melltul n.u lasă tri" 

I!" ' m il ştie o lume, sau care '1'1- : U{'\'Caşl mIJlOCIre, la conservatorul nia idealul unitătii nationale tl'll mmlC de dont. 
1r.~'SC, ,:Işa, cum Ilm trăit uoi ~i cum I dill BucUI'eşti, unde a avut coleg pe arest sentiment de grijă, deo P('nh'u ~ol'pul ofiţerilor, 
tr~;~~ ŞtUI !oalt' uli1ele 5i târgurilc Gl.'or~e E~escu ~i .legaril. ImpreunA schiHi ventru oştire este oa- i solicitudinea .g~vernului n\i 
f:;f , .1) J}nctcme senSibilă. Pentru desi- I'('('um un comandament tra-I a cunoscut mCI o rezervă. d.?' V. Copilu-Cheatră _ "modes-, vârşirea studii~~r a ple!'at I~. B~- ditional.· t S'au făcut ~var~sări masi-
Id t, PDet al moţilor". cum t,i spune dupcsta, O audlţle In faţa curtII dm \ Sub imboldUl de fiece zi I ve - 1.500 in ultimul an --
d:~l\g~~ ~ semnează (tn ziarul "Tri- Vi('na, mijlocita de profesorul Bela I pe'" care l'a dat Suveranul u-I 'reparândn-se multe nr<lr0n-
nd"II~a din Cluj) un impresionant Bartok, n consacril.; l' flUI' guvern întelegător al in jtăţi şi egalându-se producţii-
,(artJcol d ,.' C fot 't'i' d . I '1 d' d'f . J1o,~ ", .espre "un compOZItor Ul- I "u C.l eva compOZl,1 Jn esagl, datoririi supreme de a servi; ARMA""D C4t:J/liiESCU ; e In 1 ente arme. 

icJal 
" "NIcodim Ganea şi tragicul ~i cu c(JMQCr~tea din ('etAtea mu- it, . teresele ei permanen-: prJm.nHDls1~ u ! S'a îmbunătătit . situatia 

'~~lln al . , . ,. f t t ţi' d :II. al a, In, . 11( fi '1 t li 
" e de ~otl,lor". :f\ânduri patcd- i ZlC~~, s,a n orc~a n ara tii. ~ pa- i te, ~i in primul rând, impe- i Sporuri bugetare, consim-' m~tel'la u .B. o terl OI', n -
111'>4" .' o dUlOŞH~ care înfioară _ si, durI ŞI aur, plin de năzuinţl ŞI ela- 1. rativul salvgardării integri- I titc ('u larg-ii inimă româllea- mIta uneI sume bugetat·e 
11'11 deos~bi fă II • ~ n ." I I • I 1 1 d 8 -O '}' 1 J 
,"cOnstitui >, h ti rnărturu~j făPş, un ~ .' . ,,1 tăţii naţionale, p~ltem fi si- i ~(:i\ li I.'Întl:pnga POpulll:tle a- r o )~ e /~ ,\J ml lOan~ e,' ,.r. " e o mustrare usturiUoare, I De acum Incepe traglsmul Vieţii !guri şi această sIgurantă ne supra elil'ell:\ se repat'tJzează prev.tzuta cu spor penhU no-
,~IIHărll no t '. 1 . Ni d'm Ganea " ' 1 't· l' l' dI'n i'Cjcare In as. re ŞI tndifcrentii cu tii CO 1, i dă tot calmul, o leg-itim{l: Sfll't'inil e fhH'ale. mijloace 0- ,11 eX.(,J'cIIU ltlallC ~r" ' 

!1i " cOn)urăm, . aproap.e tntot- 1 La Atencul Român "cu acea ro- \ nla~ ndrie şi O conştiintă a for nanda-re excepţionale pe ca- care 200 mtltoane leI rcpro-
J! u~allna ~' I " t ă t d . t" d h' 
ll' sAI" vI n toate cazurile, pe vi. mfinească şi plinti de farmec "DOi-

1 

ţei ttoastre in acel aş timp, că re a putut S~'i le procure o r;m . n emmza. l~ ,e e.c ~-
i( Dlt orI! neamului şi pe ce! tmpăti- nli din Poiana Vadului", In carp armata rorespunde întru to-. hun[\ gospodi'trire a vistel'jei pare ~l combu8tl~11 ŞI pr1me, 
f{ i:~i: frumos ,dintre ai noştrii. şi-a trecut toat~ emotiile l~' do'.. tul necesităţilor de apill'al'e public~, contr.ibU\iuni ale ini l'e~·emnd. in ~edle la .30.000 

cii Nlcodlll'l Ganea, despre moţ, Coată sbuclQmata lui eXlsten- I a hotarelor care s'ar putea tintivel partlculal'e pentru 1<'>1 anual de fIecare ofIţer. 
care prea puţini dintre români nr (Continuare in pa.g. III-a) ivi la un moment dai. fondul de apărare a granite-I (Continuare in pag. IIl~a) 
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DumlnecB, 23 AprlU. Il; 
r 

1 f t - - I ~'; .. r:a~ta 11;ri(lQslf, ccJtr~< MrlmtlJ"! Contlngentele mal vechi l' II' . norma, lunI Ir:cr~ vine deabia dimineaţa Q('a&d: I it) t .& 
, _ E opt Tilicd! O ore a 'Vii. r • 

. , D 1 E Tit S b - \ D '1 k ," .. 1 d \, H. drasemeni 1111'105; "h' '1 C _lo: l ' d" ( tX";1 ' : , • ugcn eanu, u se- ." ar oncl, mlnIst.ru e ~ . 'U Ş' Ia POlrlvit otă,1r< or on,....,.u ul co~spun li. li o" .... ~~ spor'tt " 
cretar de Stat al Propagan· Externe al Jugoslavici dând' '/- t' c mal ,P~~en! " I '/? ora, do.: Miniştri, fl inceput trimitcrt'Ul> la -li se cer. A sp.Jrlt Şi '!lr,ş.na 'sI', 

" 'tă" ,,(.1' CI 11 ma! li al meu' In pa . ' ; dei, a primit azi iD aud1ent urmare invitatiei contelui: t vlttră a contingeutclor mai vechi, lel?r prin mărirea aloca~iilor ~ a, P 
pe d·nU A. KERKBOFS, pre-~. i euri erau conct!l1trate. rUJe. ' FI • 
şedintele Federatiei Invallzi· (:iano,8. plecat en seară., la! Jucotro MişulicA'? il intrebt\ unI Măsurile mllitare luate in cursul Poate aceste:t se fac in SCotI tii 
lor de Războiu belgieni din l' cnctla, unde ,'or examtl1'1; prieten. ÎntaJnilldu-l In gară, i lunci treeut~, nu au a ... 'ut rumic a- delensivc. ca să· putem avea ~e ,d 
Franţa şi LEONARD l,aEON, Ilmpreună toate chestiunile! _ Nu ştiu il1că, mărturisi el, 'le-' gn·s: ... ·• dat fiind că Homânin nu in orice imprejurare, ,o nrmau!'a C 

preşedintele federal şi admi .. ! dintre celE' două ţAri D Mar" t t' 1 ... · I are revendicări tuitoriale şi nu tt'rnică şi bine instrUltă., o a.l I 
1 F d 

. . ~ ,VOlS a-mea e ocma. acum Il gul- • . , -
Distrator general a eera.. kovici Y8 face la 26 Aprilie o ! s' . ,ra\'~cşte la bunul altula. Acele mă- care să ne poat~ a'p 3rll hola pal· 
ţ1ei N aţtoDale a Invalizilor, ..' . l' eul de biet... I Stor! erau Insă reflcxbl botlrlrii ln- hbertate:t, aiunci cand t'h' ar, ŞI 
de Război" din Llege. viZItA la Berhn. ~ lzlta va. .- i' ! Irl'j.!ei tărl, de a, se apăra cu lnd:lr meniDţate. iei, 

j "ea un caracter mformatn<. i Nicuşor. ii zise mama, I jire. la cea mai mică ameninţare a Pentru imbunătăţirell sit 
- Eri. d. a. a avut loc la; • . I ar trebui să-ţi fie ruşine să-i d'tegrită~ii Y jhdt:Pfild!'llt ii ci. ! lll:\tt!ri~Je a ofiţerilor: s'au i I P 

~linistcrul Economiei Naţio- I BERLIN. Se anunţă că, in 1 . ăt'" ă ' â A Oe altfel, ""'tl'ttpf'1t' concentratp. au liu nOUl bllitet 850 mIlioane Iti fIIlsln '1 .' SpUI m UŞll. C -1 O g se . I " d d f' J d 'h' . 1 t r, nale o conferinţă. tntre repr'e timpul şederil sala la Berlin I . -' slat a o ZI epi'irtare, e ronhere, I O1e e c ce Ipare au os sP'P p 

t t
'· . tXţ'1 t J·_~d. Gafencu a avut intrevederi Du-te repede,şi spun~"-j ('a-\1 lonă'ill care s'a complectat in- pentru ofiţerii tineri la 60 şi;~o 

zen an Il SOCle ti. I or pe ro 1 1 . paI'O "ău ' '1 '1' (' d C d't t'~' 1 , .' ., I şi indelungate convorbiri' -cu •• , . sll'ucţIa rczcrvt: or. j CI; .asa c re 1 a oş :rel ~ ~n.' 
fere româneştl ŞI delcgaţll! ambasadorii Italiei, PoloDie1! Nieuşor se execută. De, In~tatâ ,ce at~10sft'ra in, Eur~, r('ol,-Ranitată pentru ~, se a,dt. ICII 

francezi, pentru. contracta-I 1 l' Ti" 'ni~ I ,--- Mă.tuşico ti zise el lin. p:l sa msentnat. Iar Romi'lnta prl- vlidltă uşurare datoralor or1te\to/4 
rea importului de prodtlse De 9 el Ş1 urc 81 ŞI CU ~ uşito n.'c' :. 'd ~ ă m:nd declaraţiunl de bună vecină- !o'au ameliorat pensiile, s'au Iri' d, 
petrolifere, fixat, de acordul ştrlt Greciei şi Jugoslavlei. 8

i
" r 1.1 n a.l 1 e; ... e r U talc, s'a putul lua ho!ă,il'l'a ca \'c'. taI asigurările ofiţereşti cu ~'dtO$ 

i f â 
• mI pare că eştI o gu.scâ, chile contigcnh~ "ii fie dcmobili- buţia exclusivă a statului li eeOl 

econom c ranco-rom n, re- (.' ~ d 1 1""\. . . ,. ' . 
t h i t P d

' 1 1 .U 111Cepere ea;) lUru zalr, Ln ad,'\'ăr, scopul concenlră- făcut m ulllmul timp 1500 del~. Ia 
cent nc ea. ro usc f! (C8-. '1 r" d d f ' d 1 ă' il' ' 't d d l' I fI I , ' a. c. 8n va pune rn VIgoare II'" OI' lin pur e enslv, ee ara· s n, n r un spirt e ep In. ,e, 
tmate exportu]ui sunt dm-! 1 1 t .• d' {)a(!ă vrei să. Ii eleg~nt ţiunile in felul măsurilol' noastre tate ceeace va contribui el1t

f/l1il 
.. nou nlers a r'cnUrI or eli h. ă tI' " , , tre ce]e rafmate ŞI tnsumf>8-1 ~)ăt ' .' ă f' 1 bil lIl ... rac· e 8 militare. Numai aceste declaraţiuni ]a menţinerea moralului ridiCi. il 

~ă cantitatea dE' ('ca 50,000 ca ( . (In ~I m r urI: va a M au rost factorii determinaţi ai de- corpul ofiţeresc. n SI 

vagoane. ,p.e timpul s0zonulu~ de vară, a nea mohil:zării; in acest timp. instruc· Tara nu a pregetat tnfaţa n:. 1'~I. 
• I Noul mers nu. va dlfClru. preya tia rl'~crve.lor a p~il1lil o atenţie 1 nui sac,rificiu, pent~u a avea I ImeI 

S ţă din B 1 d' Trin- mult de eri dm vara trecuta. c!llitate bună şi pre· (kos!'bltit Iar ~levOIle cadrelor aC-1 mată ŞI comandanti pe rare' se 
e anun e gr~ • Odatti. cu noul mers se pun ţurl e f tin e tive au fost larg satisfăcute, pentru poată bizui la nevoe, Nădejdet Ger 

izar Markovlcl, mhustrul de . , . A RAD, a se da a,matei o pregătire morală 1 rii este in oştire şi in oriţeri.i' ' 
Externe al Jugoslaviel, va 80 I în, CIrculaţie ~renurlle, de se· cut mai bunii., Dea<;cm('ni, alocatia paznicii demnităţii noastre n iea 
si la BerUn eu avIonul În zi- ! 7.On, d(' băI ŞI de plăcere. vis-a·vis de prerectură dt' hrană a trupelor Q fost m~ritll, nale, ai hotarelor şi indepen, ş/t 

Membru la u Consum'" 
ua de 2' Aprilie. , .• TELEFO N'. 12.28. pentruca al!mcnl;J\Îa "oldalilor ··it I poporului românesc, tel 

l'iL\k\. S(' comunică C"~ d, Harba • 
• 

~ Ministerul d~ Interne a dtlc- ! pn'şrdinlelc ,statului crQ. a tinul = a 

;:'at, pe d. Victor Alboleanu din Mi "ri un d:scurs la o şedinţă a eo· Teleo cam e Inlre dnjj Hi11 ,1 
ntstcrul Propagandei. cu condur.e- imitetului central al comunităţii na, Demonlerl In Ilo- şI Mussolini 
I'('a direcţiunii pubheillitii.i \ionale cehe. drdarând că în sitna ,ernui tDl!lcl BEHLIN, Se anunţă Ci'l telc-, rilc I'idicule alo adversar. ăv: 

• lţia actuală a popor'ului ceh ~p ne- , 
I : Y l' 'tăţ" I't" nuntă oficial următoarele nu gram a de felicitări adresată no~tl'i. Aceştia vor trebui:3 

! 
,_ Minist.erul Cu.ltelor f'i (es.ta rea Izarea um II po 1 Ice I .. . , 

• • t' f t ' d ~ 'ld Imn in guvern: C.ăpItanul E- ftihrerului de d. Mussolini t l'ecunoască odată şi 'j'le 
Artelor a întocmit un proiect In r un ron linte, tip .. pl a ~f'r· !' . , I , , . ,van \\' allace, este nurlllt LUI- este concepută in urm:1torii eă au pornit pe o cale gr \u 
flecret-lege referitor la pen-: mantlor r:an au r('a\tz:\t a("c",,,tl u', . , t"",rmenl". 

, ., ., , ! l,ire ' I nIstru. al Transporturllor; '-' t ă -- pe câtă vreme ( " din 
~lOn~re8. consiher~~or ref~- " II c'ăpitanul Crookshanl;,s, este "In ziua in C8.t'e poporul mui şi naţional socialis tu: 
rentl dela ~parhl1, apal'tl- '." , .' ~ O ' ,., HORDE '\UX Se anuntă ~ o 1 numit socretar {manClal' al ~('rman sărbatoreştp, a ~ -a constituie calea JustItieI" 
nând cultelor ortodox. gl'CCO- ~" . t· ' i' (iA ..... · LI . 1 t' x 'j" . ni I , , 'dramă sâ.ng('roa~ă s'a desf!i. rezorene, Tt.,urge oyd, e~ fl.lllVersare a e-xce en el V08.S- pttCl , 
catollc ~1 romano-catolIc. - t 't' , t ] 'II.·f' 1 t', d r. " 'ţi 'f l' , , '-urat Inl,··o fermă 8ituată e numi. nlInIS ru a i' lOE' 01' I 1 e, oresc sa Pllffil Ş1 C]-
Proectul cuprmde norme ŞI ,', . ., ,f 1 1 ă 't l' (' ,: 'tă ·'1 .. l' i . I'''. I v . in comuna Bruchi din dep!"r: n ocu c pI anu U1 .rool,- iCI tl e guvernu UI Ş popo- II 'u 11'el'U Il ra~pun8: 
ptmtru p{>nfuonarea rânti'lre- I h k ă't 1 O P k . 1 ' 't l' . 1 I D I 

t
. ., , . tamentul Lorre et Garonne, an 's; C pl anu . ('a'p' ('. fU U) I a lan cum ŞI a e me- ~ "uca, 

,Ilor bisorIceştI. Pentru ron-. ~t 't b d 1 J Il 1 't l' .' Vw It turc " .. ... - Hali anul 1\ttilio BaJaJigni ai' e numi SU Recretar e stat e persona e. oporu 1 a lan i a mu umesc pen ru) 
sihern refer('ntl hmlta de, (. . 11 ~f" t 1 d·· 1 ~ t' . ă 1 'f t t' '1: t' , . t 1 d' Iei ,~ . . 63 ,. ". :. Î,morH cu focuri de pu:'\că . "~; a " 1l11~ OI'U e nterne, 111 par lClP amam cs fi 1tl1ll e I pa la ŞI CUVlU e e cor 1&' 
\ttlstă, am, Iar rânHireţlI." .. tII dl . G LI d L ",' ţ' d t Ad 1 ca~ 60 . : doi cumnati ai săi şi pc un ocu UI I(,OI'ge oy; e, germane cu SImpatIe ŞI cu mI-a 1 a resa. aug ! e z 

am,.. ' i f,epot şi a rănit grav pe so-, ~!i~ Bnt:gin ~PYi?E" ministru s~n,cer en,tuzi~m pent~u ami 1 c~ste ~~lt~mil'i as.igu~rtac 
C. / .. II d "" d' t'" ·l'a aa Rl' pe mAma unuI'a din, 1.\1 ă pOl tarOhl.l pană la vota- 1 citIa, salată ŞI statorlllcă Ca-, ~Hmpat1el ŞI a solIdarl: p 
,~(' flnt!n u ('" fir" 'n 1('"(1 rr (' ('"u- ., '. "" 1'0 1 "t l' , . 

, .. ! f' C' . 1 1 .' ! >a (e ca re par ament a ere I re uneşte cele două regimuri mele nesdruncinale cu ~ a, 
lest:' de ogen/Ia .. Hal/a:> ţ(' poale <,umna\1. rlmlna II sa <IIHI- i .. ,r" 1', . .. - , , 

. , ; , 1.1 ' 1 d ' I erIl ,t1fllsteru li! Furmfurl-- cele două revoluţii cele lenţa voastră si cu Italia ~I 
spline cti deuefc/e-legl pl' care /l' 11CI8. t~ otlve (' rameI nu se i lor ! r. . '.. , ... • . in 
pr('gi'ltc$/r: gUl1erlll11 francez, 1'01' a- ('uno~(' încă, I • .. două tari ale noastre. Ar.eas-: cl~tă pe care atI întem~1 de 

I:ca 'ca rezultat set pro('ure feZmlrll • W;zUn d-l8I (jlllel(. tă amicitie care s'a călit la şi mai adaug încă --, moţ 
lui noui resurs(' de aprn:timatil1 17 RF:HU,"". Sr romulI1că cddliflrl pa/'~- II la.tlr. fOGul multor tncerc~\ri, nu mai bune salutări, zilei 
miliarde franci prin economii Ş! t da miii/ară d. Hitler a primiI. h poate fi tulburată de incercă : ADOLF HIT, hei 

I 1 j ă ' .. d ,. d I Se COMunică următorul Pl'O- ~.nac""l1,,,~Q~g 
prin anumitI' art4cnajări fiscale, curS~l (; up amlC!1I e. OI, r ('ll(l.- , --

(.Illlermli va face un mare apel la /ill,(' :trdinp, IIImîfr .. la Bt>rlin CII i gr~m provizoriu al vizitei d· i AVIZ IMPORTA NT 
munca raţiona/d. invitrlnd pe "be- Jl1'lIe]!11 anrucrsărll sale, d!ltrre lUI Gafencu la Londra: I 
nrficiarii fllll('t lun i /or publice" rit ('ori unrlr i-all remis ('admiri, Ministerul ehi Externe ali Se aduce la cunoştinta tn- In caz de mobilizare., 
a munci un numllr mai marl' de • RomânIei este aşteptat la' hU!lr ofiţerilor de re.zervă şi bucura de DlobiHzări pe 

el /ă â d \'AR~OVIA, S(' afirmă de L d t D t ă d :tu{uror gradelor inferioare, numai personalul prev (,re pe s p m n . on ra pen ru um nec , . 
ziarul "Express Poranny" • care fac parte din complec- priD lucrările respectivI 

(Jea mai iehina. intre
prindere de inmormântare 

FRATII KLUG 

Ararl l'elafon 14 -30 I 
Arad. Bulv, Regele Ferdinand 
37. CO'lcluge fabricaţie pro· 
prie, mare a~ortiment, execu
ţie de primul rang, 

_~~~.~~.!:Il~~~ro~~-:-,~ 

ClnemQ Seala Arad 
Clnematog-rahll h'lmelol' mari 

1'·~lpf()n 20-10 
~----AZI 2 PB.~~lERF:! - Un film 

sentimental. - Pat O'brien, 
r1 lift! uet lIndSOU in 

maharadsa 
.In 

HoliUlUOOd 
Un !iIm senzaţional t 

BlCH rODi\N, in 

Sgalma indier.ilof 
f a orele il pret rf'!1 !'i. 7'11), 9·1!'l --

= 

un articol, analizând 1'0- a. Luni dim. va avea o intre- : tarea, rezervă şi mUlţii, că care are asupra lui ordl. a I 
luI Rusiei Sovietice in cri- vedere cu lordul HaUfax. La : scutirile de concentrare ce li i respective, Restul pers 1: 
zaintornaţională actuală, amiază, la Foreign Oflice, i: s'a acordat cu ocazia concen- ; lului dela vatră (ofiţer trl 

Puterea armatei Husiei Sovi S9 va oferi un dejun. După Il t~ăr!lor recente, au fost vala- ! ur~de inferloare) urmea400: 
rt ire constitue o mare ne( u- b I ai t ti· amiază d. Gafencu va avea I 1 e ~um pen ru aCM e COD I se prezenta la un.ităţ IS 
llOSel.ltă, serie ziarul. • C C contrarf, : pul prescris fi) 

• In amara omunelor o in- l' eUl 

PARIS. Se comunică că d, trevedere cu d. N. Chamber- D~neu I~ o.Garea ziar fi o â . Ia Be 'Illb 
Daladier a primit la ora 15 pe lain iar se sinul b 1 15 I or r m ni, t. sp , ara, con r· In onoarea ziariştilor 1'omfmi. I tru intăr'irea lor. A illcb~aţi 

'd. ',Tătărescu, ambasadorul tanic l' 1 li di ' Io~t 1 va o e un neu. invitati odată eu d. GafeuCU,! pentru Regele Carol, n,J-<t 
României. La ora 15.50 a pri M 'd' . I eo arţl lm. vor continua dis, ! ministerul Propagandei Rei- nea şi presa română, 111 .. 

miţ pc d, Politis, ministrul cuţiile la Foreign Oftice. La ehului a oferit un dineu d(\ mele ziariştilor români 8 !I~ 
~T"".ee amiază d. Galencu va fi prI- I gală in saloanele. hotplului spuns d, Mircea Grigof' tie, 

4dmlnlSrraUye mit de M. S. Regele George I Kn.iserhoff, la care a partici- eare a arătat că luarN ~in 
- i f" • 1 pat subsecretarul de stat Die contact direct între pre~1 ~n 

AV I Z ş va I reţinut la dejun la 'h ' . ~ ~ . " Ida trlc , dIrectorul pl'NH'1 ţH'r- mana şi cea germană ~, h' 
Rugăm pe ono abonaţii noş Buckingham.Palace. Seara mane şi reprezentant al Mi- li'intuie cu raporturile : fâ~:' 

Iri, cât şi d~nU comercianţi va fi un dineu la legaţia Ro- nisterului Afacerilor Străine l'o-germane, bazate pe Il de\ 
cari fac reclame in ziarul mâniei. Miercuri dimineaţă La şampanie profesorul Beh ta de pace şi de cola])'"' V( 

n~stru, ca. dela 1~1 l~i. in su~, l'a fi rezervată vizitării mai Imer, directorul presei exter- economică între cele daU al 
sa nu primeasca llJCl-O chl- 1· ne di M" tIP . , . tr:' 
tantă pentru achitare, dacă' multor uzine britanice de Il- , n 1ll1S er~u ropagan- ţllllll. A mulţmmt pen"" a 
n'are pe verso aplicat un I vioane, iar in d. a. aceleaşi! del" ,a salu~a~. calduros pe oa duroasa primire făcuta: e a 
timbru liscal de 3 lei şi un I • . I spetI, subhmmd bunele ra-!ri:;;tilor şi a inchinat P dtt 
timltra de aviatie de 2 lei.· I ztl~ d. ~r. Gafencu va pleca 1 por~uri ro~âno.germane şi Irul pentru d. Hitler, n' 

ADMINISTRAŢIA J spre Pans. dorInţa. nutrItă de Reich pen : nea şi pre!;a germană,nU 



l ~, 

1 \Jnineca.; 23 Aprilie 1939 r • o. ~ U L D.II: 'Y E 8W 3 r -
Irigare' _Gafencu D._rt~t~r de I Inlăp'Uirl In (adrul Boilor ilStZilrl 
1" ca,ant al Romaniei ~ ,Avem acum, d,llpă ,un , a;l 'şi mai ,tele, pe cale de realizare au fosljdeyine un izvor mereu sporit de bo 

, 'slerul ~e ,E:tern,e, al R~~d-I ir.t,re state, nu' se mai pot baza pe.i IJ'lI,e del~ noua ~ons~ltuţ~e oarecare, po.slbi'l.e m~lt~milA ac~stei poli~i~; gălic" ?ându-ne posibilitatea sA o 

i multe ,cap4.~ale ~.uro!,ene. : oamenii cu rdspundere,. oamenii, J~dl:!ca pe tem.!lUl d.e re~htate ŞI I tate ~l afl:mând i~ permanentă ca wltatea ŞI să ne perfecţionăm an 
:f ljln~ impr~Jurdrlle mtunu· cori tin tn mâna lor destinul pc. 1 f.lptă, ~oadele nouluL regim ~ntro. racterul, el, defenSIV. cu an culturile. 
I ~e ,de Q,tdli, {'on~ldertind ne- P?a~elor, pdn vointa acestor ,n~'l dus prin, v?mţa M. S, Rcgcl~!. şi, a" Cu de~mtate Ş~ mândrie .se pre- . Ş~oal.a, ~ustitia, cultele, - toate 
IiI" care CI .. I~pdlut Eur~pa r~ tlU~I, nu pot trata legături de pne I poporulUI Său:, " . zmtă aZI Româma in medlu~ Eu- lDI'trtullUmle ,de bad ale Statului 
, I timp, Cd,la~orta d-lui Grl- leme şi ro/aborare, decdt bazâIldu-1 In primul ran~, in acest.e ce~surl ropean, ca o t~~ă .. care a ştiut să sunt reorgamzate tn spiritul co
,ţJo.fencu. mmlstrul ,afacerilor se pe o p,oWicel rralisld, sincerd şi 1 RI ~le, .nu se mal. poate mmcm in~ f~că toa~e sacrlflc111e pentru intă- mandamentelor ce prezidează cele 

şi purldtor de ,cuuânl al cinstiM. IdOl, cat .de fO~oslt~r pentru ţară rlrea m1Jlo.acelor de apărare a in- mai Inaite ·inlerese ale ţării, iar pe 
iei, are o deosebit" &emni';~ De a,cei~, convo:biri/f' prin in- 1 e:.~e că 1~lpreJ~r,ăr1I~ .de. faţă n.tI dependentei şi integritAtii ei, ~~ !ntre~ul ~rito~iu, c~munele sunt 

. . " .' ttrmedrarl, nu ,mal au -ualoarcrt de 1 ne au găSit desbmaţl ŞI. dezorgan~- care d~r~te ca la adăpostul putem; 1Il plmă mflorlre prm activitatea 
i~. r pe cart il are de jucat sta- al/ă dalif, Con/adu' direct, inlrt z.a t: ca p~ nemca .part.ldc~?r p~h. s~le mllitare, ~ă ~e d~s"olte In li-. Serviciului Social, ofensiva sanitaLt'U'. In ~ulSam~lul ct.lorla'~~ o([me~ii de rdspundere, intre man- 1 tlce .• He~!lzar~a ,sOltdarlt~tll .naţlO- wşte. O ţari, 10 mt~rIorul" cAreia r~ şi ,t~t. cu~~ntul atât de insufle
ip 'pentru mentmerea· pelC!!, dotarli natiunilor dau cele mai bu- I II il le In Jurul Idei ~e Paltle ŞI Tron 1 dom~e~te ordmea ŞI năzumţa de tit al ridicăm satelor, 
i o)mportantd deo&ebitlf. ne şi mai sigtlre rezultate.' ,e~te, ~~dul cel ".mal insemnat. este ~ropaşlre; o ţară cu toate socole- lată infăptuiri cari nt> fac si 
aldin!~1e de colaborare spirilr~/1 D-I ministru Grigore Ga/encu ell- I POslblh~atea Unlcă ,de sa~varea ,ţării h.l;l' buget.a~c, fina~ci~re . şi ('omc~- pr!vi~ cu incrcdere viitorul ţării 
itricltle, de care suntem ant- tt! purtătorul de cuvânt al unei Ro-j inlăptult sub noua avc!;are, ob· Claie echIlIbrate ŞI cinstite, dorOl- on cat de grele ar fi ceasurile pe 
I
t
ll

atd 
de loate statele, ua li ac- mânii lt,ale~ dar, demne. D-sa va ştească, ~ , .', c~ de a·şi mdeplini In pace rolul care le trăieşte Europa Inlreagă. In 

ItjPI de vizita d-lui Gafencu. trata in aceastd calitaie Ila sta de Apare acum, împrejurările 8CC&- el ca faclor de civilizaţie şi prospe mijlocul furtunii noi stăm Insă ue
tatdtoUbi, dupa Inch{'ierea aCO,. lJorbii şi va ar/lta atitudinea ţării t(;a covâ~jt?are. cât: ~e, necesare ritate in aceste părţi ale lumii. infrânţi având clloştiinţa forlci noa 
Il leeollomic Jiinlre Homdnia şi româlleşti in toate problemele ce era o deflmre a pohtlcel. noast.re O frânare a r~sipei b~nului I>u- slre, care decurge dlll solidarizarea 
Ifu!Îo. actasm colaborare lIe a- agitd viata internationalt'l. e~terne: o indrumare .a. lUI pc căIle Mic, măsură venttă la timp a pu- poporului cu ~eful său unic, - Ma-
I . . te ,i mai mult, având darul D-sa rcpre:intd o tard care poa- dm ull1mu~ an, o politIcă inţeleap· tut să ne dea o armată bine inzes- jcstatea Sa Regele Carol al lI·lea. : 
'f,I/114ri politica de fXlce con- te da concurs tuturora pentru or- t~, lea~ă ~I .. prudent,ă: in continua- trală, echipa:~ şi instrutA. In n~ul ItI(ăptuiriie pozitive. de vădit bi-

'd pe care o duc ambele ganizarea rationald şi cinstită a I ea pn~cJplllor pacifice de care a, buget 850 mlhoane au fost înSCrise ne ob$tesc, care cal'acterizead a~ 
sud-estul european,. .păcii. dar Care nu flltelege să par- lost aOlmat totdeauna poporul no-,' pentru ,8 uşura traiul ofiţerilor şi , lX ',. I'd' '" " . slru b f't '1 (cas.. epoca a so 1 arlZ .. ru naţlO-

n: Ifei. raporturile ,noastre de ticipe la dispute ideologice strdine' '!, '. SU o l,en or. , . . " ~ rielrnie cu cel de al treilen de pcrmanentele lIale interese. I .,Pe acest drum a cons~hdăru p~- r.:.0ua ~şezare a lucrurilor din I na~e ~10 cursul ulllmului an, arată 
se ""a te constata şi din pre IN' t t ' , cu in Sud-Estul Europei, acordurl-I ţara, agricultura e tndrumatA spre; OriCUI că suntem pe calea cea bu-

l, r v • OI, sun em pen ru o pollllclf de l ' I " , . , . . .. l' .' lelGermanlei In Comisia dunt'J.- . . . . e comercla e, unele înfăptUIte, al-,lI:\(,nSlflcare ŞI mdustrlahz.arej ea ,nă, pe calea care duce la Izbândă. , 
1, , ltr.rma/rzare, de pacifrcare, dar ŞI __ ' 
ij' . ,,~~eee~". 

iea timpuri/ar noaştl'e se de respectare a dreptUrilor com/In N tă" 6 

t ,~, , OU ~ 1D ghete de primă-It" t ' şt~ complect de acea politi- tile In lupte de veaCUri, pentru un vară mare 880 U t la n rfl'cere JUre vapoare-
t I ' A t....' I"i 'd 1 . . Jl r mea ecu u tU, S ",:1, re af/Un! e ! I ea national ŞI sfunt. 

F r a t · · le de comerţ germane 
[IDorllstări d uioase , II Suprata.xa de 25 la sută, R- rika Line" 'anuntă că dintre" 

(Urmare din pag. I-a) plicată la importUl rnărfuri-! cele H v<ase· de comert ger-

A P P O n Y I
IO~ ger~ane, faţă de tarifele Ima?e ce 'se .află acum în por 

le !iritA pe magica unor por· Cloplea un ciubăr pe care, avea de azI In Vigoare, care Sl~va per turlle americane pe COaSl'l' 
Ut .1 stors lacrimi, a stărnit gând. imi spunea ci, să-I zugrllvea ! 
If ' ~urtunll, ,deli,r. Regina.! scă mai târziu cu chipul hit >lTra-1 cepe cu incepere dela 22 A- Atlanticului, sau care se in-

Regmă I.a POftit în loge.' ian", prilie, a provocat o adevăra- dreaptă spre New-York, 3 au 
~ , ~ lui nu s'a mai arătat. .. Il I Destinul celor mai buni fii din- Dormata, Carmen, Boris, tă întrecere intre vapoarele fost angajate special iar alte 
astdin, sat In sat.., până sus, in I trc români, destmul molilor înduio We Ego Klae şi dUerite germane de comerţ cari cau· 3 care mergeau spre coa~lla 
l~ lUI dragi, la motii din 'II şe~ză p~nă la l~crim~, Cartea accs- mărci b u car e Ş te D • tă să ajungă in porturile a- Pacificului, li s'a schimbat 
l' . tUI destm nu s a SCrIS până acum. ' d 't' t' d 

i nu ştie c~ s'a petrecut a. t Ei merg şi astăzi "din poartA 'nmericane inainte de această, e~ ,ma ,18 spre a escărca 
" spr~ munti a fo~~ al~t de !lor e~ri a~ înv~~hit de durere fn Croitor18 pentru do ... ni' s~re a evI a p a a sU-:. cele mai apropi~te porturi 

sufletul lUi, dar indemnul I poartă", parcă n'ar fi urmaşii ace-I . . I dată 't It: mal fUrtle aflate pe bord in 

deşI tot in mutlţll lUI dra! munţII rczlsten\u lor eroice stro- MOSKOVITZ, Arad, I prataxel. I al~ Statelor Umte inaintA-
1 urmărit, toa~~ viaţa d~ de-j pili cu Sânge, in, cursul atâto~ lupte I are .~uri de concurfattl Compania "Hamburg-Ame! de 22 Aprilie. • J 

urer~s~ I~~a decc~l~ o con~a asupn~rt~r ha~i, I~~~~~ 
II; ,e nelmpărtăşltă;apol, tn 1 Dacă, totuşi, cartea lor nu s'a ~ 
la eapitul~rea C~pitalei noa~ . scris, se va găsi ~in~~a să le schim IUn planor milRhlaf otcr.ICilZil r'OdilfCO anor 0(-
It. Z?UCIUmă, Se revoltă. IŞi I bc soarta de pnbe]1 intr'una mai I ::. , 
ri' rlaCl să ap.rindă Abr~d~,I, să jbună, aşa, cum, o merită şi o aş- :dcsorlcnla1 In ilpfoDlcrca loculUi OdşldclanafQlntnl 
, . pc grofl, Innebumsc . I teaptă acel cari au scris tn istoria 1 . "IOl>ENI O d . ~ a aşa t.... d 1 ' ' n \ ' ,- eva arc mdrăz-

.' ,mUll 11, eantan - i neamu UI românesc. cu sângele tru lAHAD. - Zilele trecute, în cale cari au dispus ancheta- ncaţă sa 
ia ~I c(}d.rului, ca şi Avram I pur,lor, cea mai mânriră şi mai: apropiere de Ineu a aterizatl rea cazului produs Joi noapte la pcni 
ei In fl~er dO! alun, Işi cânta! mare filă' 1. J'" , ';-' lenciarul . Mărgillcni din jud. Pra-

,deshnul ci tra,.:ic $i al or. r "Tragicul destin al motilor" va I un planOl magluaJ. La ince- D. cpt. Barbulescu. coman hova: I'rovocând un scurt d~('uil 
~~tli, li ~ura atât timp cflt alte mâini dc- put se credea că misiunea dantuI aeroportului din Cea· electric şi Iăsimd asHel inchisoarea 
11 e e trecute, - sede I. V. cât ale I tă f, • • d ăd I celui care- conducea era bi-, la, a fost însărcinat cu cer-

fI t ă or vor s pam ŞI esp u- I în tlllul1creC, pe la 3 noaptea, cind 
ea r - am lrecut pe la ~ ţ" ' t b' ă f' j ne determinată. Imediat, au cetările. Dsa s'a deplasat la 

. colo lângă S'b' I Râ 1 " mun II, care re ule S le nu· dctintt!i au reuşit să fugă. Patru 

a d 
1 I~, ~ u I . . 1 ! fost a.nunţate autorităţile 10-; fata locului constatând ur-

m at peste NIcodim Gn- mal al or, I • I • dintre ei au fost prinşi în pădurea 
r'o casă de nebuni. Cioplea, gh. b. I e~~~~' matoarele: din apropiere, iar al cincilt'.t a reu 

..... are C' ODCUrS Planorul a fost condus de ' ă , ... ~ I şll s se sustragă urmăririlor, 
Ştef Tiberiu, cetătean ma-

a deoseb.-ta- perllfu armala- de popice la ghiar. El declară că a făcut I ~lOHE"'l l' . ~ d v • • Il';~, - ntreaga populaţie 

( 
r1Ca incercarI de sbor în apropIe, 1· . 

iri. Urmare din pag. I-a) '. •.... I d1l1 Jud. Prahova şi Dfllnbovil!l tri rea gram ţel RomanteI !'Il dm . , 
~i.a de echip.are pentru\constiinta datorieI' tmpll'111'te Vor luaparte: Oradea, AI' ~. eştc sub emotia mdrăznctc: lovituri b' cauza vantu UI putermc ce 
~ a solventl a fost spo I fată de armată, _ fat~t de Tiln'şaara ş1 Ar.hda.l a celor cinci evadati dil,l penitencia 
e' ela 8,(}QO lei la 60,000 1 interesele ap[trării nationale. sufla în acea zi, a fost adus ruJ Mărgin!'ni. 
, tru al'mele pedestre ~ ARAD. Duminecă are, pe teritoriUl românesc. Din 

O le' loc în' Ar d l.'ln mare con ! d 1 t' 1 • • d' Lupta disperată pe care ]'andar-
1 pentru armele ~\. a . - i ee ara la Ul ŞI In cele cer-.IIviatia de curs de popice cu pa:ti~ipa-Iretate de d. cpt. Bărbulescu. miii au dus·o eu ocnaşii fu gal'Î , rn 

fixat indemnizaiii spe! 1" .... rea oraşelor: Arad, Tlmlşoa- I s'a văzut că el a aterizat des lot cursul nopţii până eri fn zori • 
. entl'u ofiţerii care cu- UTlSDl In ra şi Oradea., sub preşedintia II orientat, deci n'a avut niCI' o a ţinut sub tcnsiune populapa, 

e robi străine. SPorit de p t. 'i t ROID O""'nl-a dlui Mihoc Eftimiu, preşedin l' misiune in tara noastră. S'a stabilit că oenaşii Nic. Ghcor 
hfza t" alU OrI n tI' . l' D - , . 1 ' N M . '~,: llie de mutare. S'au e e reglOna el. am mal JOS! Aşa stând lucrurile, pilo- g llU, ' uZlCcseu, Simion Conea 

l~ e~rPen~iile ofiţere;7ti. nUCUnE~Tl. _ In ' ve(!e- : intreg programul. ' I tu] a fost trimis peste grani- ~i D. ,Hant, au fost trimişi o:ub o 

a 
ga~lzat Casa de rea aplI'cav 1" I' ... lt1 ' Dela orele 9 dim. până la il tii tn ţara sa, I puternIcă pază la Ploeşti, unde .1U 
oştlrei ,'d I "rl Jlogr ... m tUI . ele ' SP01 111 u-se I . .' orele 15 se desfăşoară con-I g~~g~~ li fost depuşI la parchetul PI'ahova, 

. pc care le are la desvoItare al aVIatIeI de tu- . ' . - ~ 
)T tJ(~ micşor' i î I cursul indiVidual Între mem 31 d t t d' 36 junde urmează sa se faca ancheta 

_, (' ' anc u-se n }'jsm Ministerul Aeru]ui 'li - e s a e, 111 au 
'ti nnp contribuţia ofiţe"' "' , .. brii cluburilor din Arad. Î, t t' d) ii ! asupra cvadării, operată In urma 
~,~II SOlde, reducându- Marinei a comandat la uzine La orele 15 Tricolor-Prio- !s~mna conven la : ~ 'Oll- l'ro"ocărÎi unui scurt circuit, in pe 

S! h1dl,al'ea imprumuturi- din tară şi străinătate un im tenii. 1 tdl C1'UX, pedl~trfu :epartlt.la unf~ nitenciar, 
, I e or ra 10 OnIce can vor 1 

âr:;;it s'a 1 'f portant număr de avioane La orele 16 Infrăţirea-CAA I utilizate dela a.nul. In (on- PostUl'jle d(, jandarmi din Mo-
de egl erat re-)", \' asi.gurare pentru care vor fi distrihuite de cii- j La orele 17 Oradea-Timi-formitate cu această conVCJ1- reni, cu concursul inlănrilor primi 

U
, or fi pensionati in tre minister asociatiiJor par- şoara. ! ţie, care n'a fost ~emnată nu h' din PI~şti şi localităţile inyC'ci· 

acestui an d l' IL' 1 18 T" A ' ' 'd r; e ap 1-· ticulare de pilotaj. Un prim a ore e , lmlşoara- - 1 mai de Turcia, Grecia, Rusia nate, au orgalllzat zeci e polere 

1, a inregistrat cu SR- lot de 6 avioane KI emm :\ so rad, I Sovietică, Islanda şi Luxem- care au continuat, in tot cursul di~ 
1'; d,aceSle. ma-rtuI'l'l' " , . La orele 19. Oradpa-Arad I hurg, postul nostru de radio mineţii, în regiunile Moreni, Băi-
ţ de SIt dm Germama. Deasemem I . . ~ ~. . ' , , , oS lIle, Ce se cuvine I • ~ Seara in restaurantul Hor- va emIte, mcepand dm Mar- COl. Gura OcmţcI. urmărIrea lui 

mUI i a fost. adus şi un aViOn sa-I vath are loc banchetul, când I tie 19"iO numai pe unde seur·1 Dinu Constantin, al cincilra evadat 

poate să. aibă I voia-Marchetti din Italia, t se vor distribui premiile. te. ,I''''\~ I care a reuşit să dispară. 

I 
it 
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CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI R~GE. 
8OG.~QiIilWQOe~ 

-Pildă elocventă Randurl dela "StraJa TarII': 
Vom povesti, in rAndurile i din urmă rulare a ti1mulu~; sdruncin?-t pent~\1, TroJl şi 

care urmează, o tntâmplare: lumea, in picioare, asculta. pentru VIitorul Ţa.lil. 

De Sfiatele Pa,U, IIlaral ••• t .. _ • 
armAtoare. af9r' .. are .Ia partea eo .. aa 
tului Str_J*1 ŢarII dia Baeare,tt r 

a CATUl atitudine ne-a uimit i Imnul Regal. Aceasta a fosti Nu ne-am imagJnat "Vreo
şi care ne-a determinat să ne şi este atitudinea sJ!ectatori-' ~ată c~ ~ copil!ţă ,crescută 
lmpropriem o convingere ne lor: ascultă Imnul In plcioa In diSCiplina mantwtoare a 
adruncinată tn ce priveşte re cu respectul cuvenit melo străj~rismu~ui} să p0!ltă de
entuziasmul pe care poate die! naţionale. I termma, pt1n gestUl ei di-

,,0.01'. Reda .. tle I Oema.1 CJom 
8tr.)11 ŢArU clt~,te eu multA plAcere 
.trAJer •• spA 1110 ala .. al pe care Il 

. să-I comunice o educatie in- Insă, intr'una din seri la I rect şi categoric, entuzias
liltrată Intr'un suflet tine- un cinematograf din Arad, : mul unei mulţimi Întregi. 
resc. În timpul intonatiei Imnului Am văzut acest fapt cu ochii 

atAta eempetlD16, - " VA transmite cele 
ealde m.,ţalDlrl,. ralAudu-VA sa bln 
spr'JIDt ,1 In "Utor ea aeela,' dragoste 
rea d.... redre.are a N ea_al •• prin 
808tro". 

Numai tn contact cu viaţa, Regal s'a nimerit să fie, tn: - şi ne-a cuprins legitima 
cu realitatea - poti obţine primele bănci din faţă şi o· mândrie a momentului inalt Sărbătoarea dinastlel 
certitudinea într'o doctrină fetită, cât o şchioapă, in uni- pe care ni l-a prilejuit acea _ Dela Relfele Carol II.temeletoral, la 
şi în valocrea ei de azi şi de formă de străjeră; şi desigur mică străjeri. Carol" eonsoUdatoru) _ 
mAlne. după mărimea ftziculul ei,: Nu-i ştim numele şI n'am 

Pentru multi din noi, cei presupunem că era dela o i avut posibilitatea să 1-1 a- Tara In(rcagd a sarMtoril, ricli-. lea·ldo . intenţiuni curGt.e, • 
cari am trecut pragul tIne- şcoală primară d.1n locali-· f1ăm atunci, dar mica st.ri- ('and cupa sill/elelor rt'CUIIOSCdloa-!PldermCă de a face binele, 
raţii şi al şeolii şi n.a inohl tate. jeră dela Arad se cuvine re- t re, o sută de ani dela Iltlştuea pri- volament Iără margini 
11.1 realitatea socială, cu stri- Fetita aceasta, crescută in marcată şi dată pildă tutu-! mului Hege al României. Amilltirra mea Patrie şi un respect . 
genta ei de viată din fiecare educaţia străjerlei, când s'a ror străjerilor din tară. ~ celui dintdiIJ Suveran al 11Oslru, i r.inat al legilor. pe rore 
zi, cari nu mai putem f1 fn inceput tntonarea Imnului a N&-au comis de ce e in sta i Care lle-a câştigat Independenţa şi \ tt~t dela strămoşii meI". 
contact cu educaţia nouă şi I ridicat mAna fn sus, cu un re străierla să infiltreze In. Care ne-a aşezat rn rând/Il ţărilor '",ma lea/ă, intenţi 
proaspătă a tineretului şco- elan care a determi.aal ... pe sufletul tineretului - şi re-i respeclale /lI1 poate fi, Em(l. izolată I şi vointa puternicif adult 
Iar, - poate ne-a părul ciu- ceilalţi spectatori s'o imite. zultatul ei practice, hunele i de !llh,enirul contin!J(ltfJrulll; său: tddi - de Regele Carol 1 
dată insistentă înregimenta- Intr'o secundă, toată sala, ei inriuriri. Este o organiz.a 1\ sirdlllcit, ncgclr f'erdinand cel 1.0-1 cut in frumusete şi au . 
rea intreg tineretului in or- toţi spectatorii aveau mâinile tia admirabilă - şi d-I co- iol, nici de marea mdrtllrie pre-lllIte ateU de Regele 
ganizaţia străjeriei şi poate ridicate fn sus - Imnul a mandant Teofil Sidorovicl,! reniă a Majes/ăţii SI/le Regelui Ca-: (:dt şi de M. S. Regele • 
in multe din principiile ei fost ascultat în "ceastă po- dimpreună cu toti ceilalti lu 1 rol 11.' \ Pc acea inimd {ca Iti, pc· 
de bază au fost, ea rost ~ ca . ziţie. crători pe ogorul mănos al. Dela Regele Carol " trecând prin len/illni cura le şi ~ cart 
menir~ prea puţin edificati I In clipa ac-:,ea ne-a~ d~t: străjeriel - pot fi dia pUn! Domnia Hcge/lli FerdilUllld, şi pânii '1 i~ttif pl,.t~rtiică s',au ridicat 
- şi In plu.s am socotit:o seama de ce .Ins-:amna stra· multumiţi. _ i la Regele Carol ll, firul dc aur al, ~,omdnlel. Pe IIII.ele 
drept un miJloc de educatIe Jeria - deabIa In cli~a a- Pilda micU strajere dela lunei cOllfinuili1li de gloricx.lSă .re- i IubIrea dl~ Neam ŞI de 
sub O firmă nouă,. f~să la, ceea, şi de rostul ei adânc, Arad este concludentă, ~m-. deffl-'ptare ,i prosperitate ll<~liolW{d '/muatori/or sdi: Regele 
umbra acelor princlpH sub I şi de puterea el de transfor- 1 preslonant de concludenta. I este pururi prezcnt. .. I şi Fiul Său, Regele ' 
imperiul cărora am crescut mare a tineretului, tn vlă~ j l!u ~orim decât să .ne toţi liarl/ş mare dragoste dj' tard, ină/tni splrndidul edifirjn 
şi noi. stare viguroase ale Tronului \ strajeni la fel: demni, hotă- dlIS'" o, ă 1 /' . 1 .. niei de azi. 

y i ~ti şi "puII CI ce e mal ( eCISIVC 
Insa, real tatea este cu to- şi ale~ Pa~rlei. . II n ~u suflet.. ja/le, CI însu/Iei it şi PI~ biruitorul "S(f ne jn~ărim p. rin 

tul alta. ~ ~ Strajerla prIn urmare Romania ~e mâIne - tot rida PIWlIll şi pe Superanul Îneo- unim puterile lI()astre 
Şi am facut cunoştinţa cu transformă sufletul tineretu- !viitorul el - este t~ mâini- lonal la Alba-Iulia. şi insul/cleşte In EnăI/imea vremurilor!" 

ea in mod cu totul intim- 1 1 fi t ă t fI I \le şi in sufletul strajerllor. . şi p" Ma/' I J <'}J I (" I lua fn acelaş discurs l Y tU, s recures n su e D il" cs a ea ')a .ege (' .aI o 
p aOri°roi ti ă l' sublimul patriotismului şi sti etapulrureali -t't Dh 8

t
ce ea, l' II, S,weranul Hrnaştcrii Nutiolla/('. r.e-a cucerit independen/o 

c ne Ş e c a cinema- '.' I n e Ş nec n I e o are. Arc/ea i fllalte ide' direct a La 100 de afli dela 
tograf, când se sfârşeşte cea dragostea naţiei In clup ne- a. v. Ş I o re aII a(elea~i min.nate cuvinlt. 

onimaf. to/(lcmma, fnl1'caga /)ina5- v 
~~ ... ""~~gQ(L~~ ascaltate şi urmate cu 

tie. . 

Jurăn1ântul cOlllandanţilor 
din judeţul Arad 

• I(,(,(lf tara - drn gura 
străJ eri "Vă aduc (spunea iil Întâia Sa tNepot, Majt·.~tatea Sa 

cuvâ.niare Regel~ Carol 1) o inimd Il. 

ARAD. - Comandantele I de deosebită insemnătate şi solemn, generator de dUi-oa.llmPOrtilnlC la mlrlra p«:nlru 
şi comandanţii stJ·{tjel'i din de sbucium, jurământul co- S-f' amintiri Săvâl'şirea aces I plcC1a rca (flrpl Imobllu 
Legiunile AraU. au depus ju : mandantilor primeşte o sem tU! praznic' in curtea cur~ui! II U U 
rământul săptămâna t.recu- nificaţie deosebită, deoarece a a_cest~i şcoli ne amint~şte D. Liviu Murgiu, chestorul Poli-! Ilhiari, rom, cat. su.nt 
t<l, în cadrul unei impl'esio- ei sunt cei cari vor preg-ăti legaturile comandanţIlor. . " . . 
nante solemnităţi care a a- generaţiile viitoare ale Nea- străjeri, cu şcoala. Semnifi-ll1c1 ~~d, a bmt'VOlt .~ ne dea. IA- ne~ţl. etc. . ." 
"ut loc Ia liceul de fete "Ele mului. Toate gândurile noa- catia solemnă a acestei legă-1 mUrin ll'Dportante prl~ltor la com- F.şa No. ~ a L1rţii 
na Ghiba Bir'ta", Erau pre- stre şi din fiecare moment tt.l!'i a fos.t ir:telcasă şi de ('a: plectarea Cărţii Imobilului. Du ne trebuie U.cută in dublu 
zenU d-nii: prof. Nedelcu, co trebuie să se indrepte spre pll autorItăţIlor locale, can '1 splioe: . şi se ,"or trece în ea IO~ 
mandantul Tinutului Timlş, M. S. Regele Carol II., Ma. au ţi~ut ,să le pr~zinte. Datele trebu~~sc scrise celibil;' ramiliei tmpreunfi C\I 

general Petre Georgescu, ge- rele Străjer al Tării. LegIuntle de haieU şi fete l' . .' .. 
ueral Vlad, primarul Muni- D.l prof. Nedelcu, coman- au organizat impreună so .. profesIUnea trebue blU' apeC1flMatl. .(toM. servitoare, etc).. 
(~ipiului Arad, Ascaniu eri- dantuI străjeresc al Ţinutu- lemnUatea depunerli jură- 1 De exemplu: nu e deajuns să 'iCtii mobilelor sunt indruma~ 
.şan, comandantul Legiunei lui Timiş, a spus: mântului. Dar lipsesc mulţi numai fabricant sau t'omerciant, dela Chesturii In te.rmen 
de Străjeri Arad, d-mi. Flori- "Serbarea de azi este pre-! dintre noi. Ei se găsesc la industriaş sau ucenic, rj va trebui le cu Incepe din 23 
ca Bucurescu, comandanta ludiul serbării celei mari de-I fruntariile ţărU, făcând in scris In felul următor: fabricant de rizatie pentru eJ.crcitaTf4 
Legiunei de Străjere, dr. C. Ila 23 Aprilie, Sft. Gheorg-he, mod efectiv strajă 'fărli. Lor b' . . 
Ra~u, prof! Nestor Covaciu, când străjeria îşi va serba le aduc cuvinte de multu- mo lle,. bcbeor •. etc. - .comerclant de portar. 
reVIzor Constantin Dogaru, Patronul, considerat ca un mire din partea comanda-' de· textIle, colomale, dehutese. ete. Pe prima pagioii a 
etc. - Solemnitatea a înce- patron al tuturor idea1iştJ- mentelor străJereşti, fiindcă industri84 de teJ;tile, ele!, ucenic de 
p~t cu. ~erem0!lialu.l ridică- lor. Dorinta Ma~'elui Străjer au răspuns chemării cu toa· tâmpl1irie, lăcătuşerie şi Ilşa mai cctJbiie numele de 
r~l .pavll.lO.nuIUl natlO~a:1. Ser a fost ca depunerea jurămân tă dragostea. departe. numele proprietarului .. 
VICIUl dIVIn a fost ofIc1at de . " La ora 12 a. m., s'a ţinut o . 
părintele cdt. străjer Nicolae tulUl să nu fIe un SImplu act consfătuire Intimă a coman- Depunerea cArţii imoblulni se fa-
Tă,ndrău, confesorul Legiu- administrativ, ci un act sim 1 danţUor străjeri, sub prezl- Ct- in biroul Populaţiei, unde .. tră- priiie. cu străzile del. 
nel Arad, care a rostit şi o boJic, săvârşit intr'un ca.dru t denţia d-lui prof. Nedelcuw zile sunt aşezate .lfabetic şi 'tor li lre orele 8-13 ,i 17-19. 
scurtă cuvântare. • publicate zi de zi 10 ordinea in CQ-

A urmat, pe grupe, depune 
rea jurământului. Serbarea sldiril Domilor la Arad re vor fi !nscrÎse. ordinea înscrierilor. 

D. Ascaniu Crişan, coman . . . In rubrica: naţionalitatea, se va menţionată se ~O~I ... r~!rll'!·'h'lI 
dantuI Legiunii de străjeri, ARAD. - JOI, 20 crt., lmerelul I bme pentru poporul românesc, care l>crie cetăţenia locuitorului, adecl. tarii imobilelor din 
a spus: străjer dela. şcoalele de fete şi a dovedit că rămâne ştâncCl neclin- cărui stat este supus. De eumplu: torului, Ahrud. Achile. 
"Hărnicia ~nei neam, se Micii din localitate a sărbillorit I tili'I. fn aceastd parte a Europei. Ar supusul Ungariei este maghiar, lIU

relelvăd~um~l in ~o~~ntele I "Zma pomilo':", fiecare stol sădind mata aibă cu arcuri şi mdndra ar- pusu] Jugoslaviei este slrb. iar 10 
gl e e 1ll Vlata luI. N01 Ro-. . ! . . 
mânii, în sbuciumata noa- o ~ortlUne 1n ~~durea ~c~~a. Um- nwf(1 românii cu puşti, mItraliere, rubrica religiei se va 'lcrie !ntli 0-

stră istorie, am avut foarte Iă/lle vor Ingrl'l de pmetu plan-I tancuri şi tunuri noui, au străbiftut ri'ginea etnică, apoi confesiunea, 
multe momente de incerca- Inti, vizitdnd din cdnd in când mi~ Aradul in aceeaş zi, prima plecatd De exemplu: persoanele ort. rom, 
re; dar unitatea noastră de cri copaci siIdiţi la 20 Aprli~ Q. c. să îmbogălească şi ,ţd fn/Încre6.J;că sunt romAni, greco·cat. rom. 1: 10-
gândire şi simţire şi instinc-

In marş spre ptldurea Ceala, sinI codrul, iar cea/alUl rein/orcându-se mAn, gT. cat. rutean e rutean. "r. 

Grigore Alexandrescu. 

Alexandru cel Bun, 

Domnita Ancu\a, Sfinlii 

Hatmanul ArbOTc, . 

Arcaşilor, Arhanghel, 

Pi-ata Arenei, Argeş, 
cat. maghiar e ungur, ţi?". oriental Augustini. Am-elian. 

sârb e sârb, reformatii sunt ma- \ ţiei şi Tribunul Axelltt . 

!lI 1 nostru· de solidarita.te, ~ 
ne-au făcut să le biruim tot- jel'ii au străbătut oraşul rn cdnte~ dt/a apdrarea frun/arii/or amenin-
dcauna. In aceste momente, ale primăverii prevestitoare de fl>te ... 

-------------------------_.~ --~----~~------------"'" ...,.,...... .AuI 
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