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(q Guvernul intreprinde o vaslt'l.! talea din care trăieşte. O spcietale 
de aşezare pe noui baze a, omenească este cu ateU mai inain-

, rom<În. Scheletul acestei I r(~tă, cu cât este mai avansaW 
aşezlld se găseşte, stlb formă; dreptatea socială care-l cârnm

principii, În Constitutia de sal- ieşie. 

naţională votată acum doi La aceastd dreptate socială ne 
O comisiulle speciaM a Preşc- gandim acum, când nu numai se 

de consiliu redactează le- vorbeşte dar se şi luer-eazd la nOU(1 
care por I'eorganiz/I Sfatul ro- aşezare a Statlliui român. 
- legi care VOT' fi apoi supu- Geniul politic românesc a lilcul 

aprobării .şi votării COl'pllrilor ca ţara noastră nu numai să fie 
mercu in ritmul progresIV al tim-

In ace/aş timp, min;sterul de Fi- puiUl dar, uneori, să o ia inaintea 
lucrează la o nouă aşezare altor tări, cu un mai mare capital. 

şi sarcinilor fiscale. de cipilizatie, pe ca/l'a progrt~SU
pe anul 1910-41, ca şi nu- lui. Romdnia are, bunăoară, ul/a 
legi depuse in Parlament dintre cele mai avansate legislatii 

cii/re ministerul Finantelor, co- muncitoreşti din lumea întreagă. 
nu numai preocl1pării de E:rproprierea care a urmai ră::bo

mă.ri lJl'nilwile tez<luru/ui pu- iu/ui de illtreglre reprezinfii una 
fn vederea inlensificdrii şi de- dintre" c~le mai mari şi inaintale 

' __ '.r.,.' ... · actiunei de inzestrare a reforme agrare cunoscute de socie-

... ,.., 

MUNCA SI ADEVAR 
DI. ministru Constantin r ministrului, l-a urmat inda- re vrea s'o facă, decât de ill" 

Giurescu, la instalarea d-sa- I iă fapta. făţişarea cea mai dreaptă a 
le, a spus grav şi simplu, I Sâmbătă, ziariştii străini, adevărului, pentru lumea de 
pentru toţi colaboratorii săi, I au avut eonsfătuire la Mini dincolo de hotare. In acest 
mari şi mici, că fiecare să-şi: sterul Propagandei, unde în I scop, Ministerul PropagaD
facă datoria- întreagă, fără I prieteneasca discuţie, d. Con dei, nu este o citadelă ia ca· 
să aştepte răsplătire. Munca; stantin Giurescu I~a ascultat re se pătrunde după mari 
în sine, cu rezultatele ei, să i căutând să-I inţeleagă şi a- greutăţi, ci el va fi la dispo .. 
fie răs}flata fiecăruia. : poi, puncte de îndreptar, ziţia reprezentanţilor presei 
Muncă neprecupeţită, aten; le-a spus, fără obişnuitele I de peste hotare, pentru. con

ţie mare pentru faptele de: tirade, adevăruri şi luminoa-I trolul informaţiilor şi pen
azI, car! pun sămânţa roade I se idei, despre cum inţelege Iru orice lămurire. 
lor de mâine şi absoluta des ,să fie raporturile Mlnisteru- f MUNCA şi ADEVAR: acea 
interesare, păstrând drept! lui Propagandei, cu ziariştii 1 sta este lozinca d-lul prot. 
ţeluri ale activităţii noastre,: străini. 1 Constantin Giurescu, Minl-
doar Imperativele superioa-I· Se ştie că România RU are I strul Propagandei Nafi,-
re ale neamului. Şi vorbei' nevoie in propaganda pe ca- nale. . 
..... ....... ~.-,. ............ .-,. ........... .-,. ....................... _ ...... --------_ .. " ... "~,,--~ ... ,, ... _--.... _-- ... ""-,,,,_._,._ ... 

..... Prefectul aradului· în functiune 
şi de apdrare a granitelor, talea umană. Judeţul Arad a căpătat un nou' riei de prea-iubitul nostru Suveran, I Avem ferma convingere, el· ti. 

li acelora de a completa actiu- Astifzi un nou rdzboiu devastea- prefect, în persoana d-Iui dr. Iu- e"pus in repetate rânduri de cAtre, prefect dr, Ionescu, va gira acellt 
cea mare a guvernului, aceia ză Europa, Indiferent de tabăra liu IOl1escII, fostul inspector admini guvernul Majestăţii Sale, in toate I post de mare rAspundere, in trun. 

rralizării unui stai românesc, care va fi victorioasii, suntem con- strativ al Ţinutului Timiş, domeniile. Voiu urma deci, In ca-I tea judeţului A r:'l d, cu demnitatea 
Preocuparea principalii a g~wer- vinş~ cel rezu/ta~ul.lui va fi şi ace- !nstalarea domniei sal~ a avut loc d~l marei ()~ere .nat~Dnale să. rftde-I oamenilo: p.retlcsti~lati .pe~tru a~tfel 

Tătărescli rămâne deCI a- la al unor noUl ŞI uriaşi paşi pc l\hercurL inainte de anliaz1!. I plmcsc cu sfmteme Şi bunăvomţă a de functlUni, d(>Cl nOI it dorIm: 
sr Ar NOU; intregul cfort con I calea progresului social. După formaIităţile de predare şi c('st program". I SPOR LA MUNCĂ! 

· .. ::'~:;;,,;' p;~~';;:::'.~~"T; n,~:';!U:a C:li;:::;'i.~; ~:Ii~:'/~:f~~ I~:J;~';:~;'~:~:;',~; p;;::.:::;~~ ':;: ..-c"o"n"o ... n ... m-n-A-RE-a-'L"U·"I-TH"E"O .... O ... O-n-R"'E"'C"'U-L-E"'SC"U--
. ! E " 1 prefect dr. Iuliu Ionescu s'a Intre-

Statul reprezintd Q notiune ab- I .1 va ŞtI să prevlnii pre,acel'e~ so- ţinut cu zi,ariştii dec1arându-le, că 
natiunea una conc~td.IClaIă care va urma răzbOIulUI. El aradul nu este străin de domnia sa, Th80dor Raculescu, ziarist, des batere s'a retras pen-

~ natiune nu poate exIsta fd- Iva lace il1 aşa fel ca natiunea 1'0-1 chiar are şi cunoştinţe. precum şi 1 şi-a permis luzul de a ca- tru deli berare, aducâna ur-
un Stat şi viceversa, Siaiul se: mdnă si1. cunoscriid mai multă prieteni.. !lomnla pe directorul ziaru- matClarea seRtjnt*: ~ fii vi-

periodic, prin legi: el are dreptate socialif de. cât pând acum. Domnia sa - dUP.ă cum a spus Ilui Drapelul, care l-a lmpro· noval pe reclamtttui Tha- 0-
bază drepl~l. Deaceia forma ide Acec:rstif nouă dreptate socială -:- cuno~şte loarte. bme p:oble~ele : cesuat prin d. avocat Jean dor Reculescu. de protes' • 

. a Statulm este aceia a dreptă- JudeţulUI nostru din practIcă, facu-, A.tanasiade-CuzL ne ziarist Si il ('ondalflnil la 
sodalţ.' . , . trebue să stea la baza noului Stat tI in cariera de funcţionar şi cre-l Reclamatia ajungind la 2 O O' (DOU AMII) LEI + 

Un Stat este cu aMi mai ciuÎli- romdnesc, la clădirea cifru ia lucrea de d toate acestea ti vor ti de folos "1'rlbuDalU'" Arad, . procesul (UNASUTA) LEI . AMENDA. 
cu cdt este mai inaintată socÎe- zd actualul guvern. ca să poatli duce la bun sfârşit mi-ls'a desbătut Vineri, 22 ert., PENALA, PLUS .38 LEI 

o DODO fl(forlt 
illudosfriel romftntşll 

Uzinele Malaxa au prezentat oli.-! el. sunt la nivelul cerinţelor de 
. un n~u tip de locomo- 'viaţă şi de progres, pe care le In-

sÎunea ce i s'a Incredintat. Ireciamantui fUnd subsUtuit SPESE DE PROCES, PLUS 
Iar in ceeace priveşte programul de către d~ avocat dr. Oeta-11 (UN) LEU DESPAGUBIRE 

de realizări, d-sa a spus că,' "Des- i viaD Lupaş, - deoarece d. CIVILA.. 
pre un program personal nu vii pot avocat Atanasiade este eon-l (N.- R. Aşa se face gozetdrie se
vorbi, deoarece programul meu este central.' . . ' rioasd, multi ani inainte şi multe 
acela fixat cu atâta simţ al dato- I TrIbunalul dupA scur11 mii în plus. până la cel mai nta,e~ ...... _--_ .... "-----... _"" ......... _ ...... _" .... _-,, ............ --_ ... _-~ 

Cum se ua lace armonlzarea salariilor 
.de concepţie şi construcţie, cadread in permanenţă ţara' noa-
românească; destinaU trans- stră. Hotărârea guvernului de a ri, medici, magistrati, etc., existentă. Guvernul a apro-

'1II'JIlUrlllnr' de marfA." Uzinele Malua, una din cele mai face ci armonizare a s'alarii- ~ care a schimbat tot mai bat şi acest deziderat, lnscri-
După datele tehnice ce le are a- mari şi mai modern utilate uzine lor a produs Q vădită multu- mutt prevederile de bazâ ale indu-se in bugetul pe anul 

'nou tip de locomotiv~. In din Europa central~, a dat ţării mire in corpul funcţionarilor vechei legi. de armonizare, In viitor fordurile necesare. 
'cu ,eele . existente, se româneşti şi in armament şi In publici. In adevăr Sala.riatii acet mod, azi nu au mai ră- Rămâne de văzut suma la 

atât dm punct de vedere transporturi şi în materii tehnice de stat aştep'tau de' multă mas in vigoare. din acea le- care se va fixa acest mini-
COnce t" ". li' "., . ., tf 1 d f ă e d ·t f t ţ' d' t t~ PlIel, Cut ŞI a. rea zllJ'l.i In I independenţa de care' avea nevoie vreme o as e e re orm. ' g,. ~ca ~ e p~ .me pre- mum e eXlS en a. 
~ suntem a~tlzl la ~gabtate I şi puterea de realizare cerută de Legea de armonizar~ din vederI sau po~te mCI un~ După cum vedem, se dă 

(llr,iJe _cele .mal perlecţlOoate. imp~rat\vul S~C91ului douăzeci. 1924 a fost până azi de. nenu . Aşa se explI~ă. ~e ce sa 8:- acum deplină satisfacţie ce-
Ş rn acest Important sector de NI'" MI' d mărate on' modificată in 'a- Juns la nepotrlvlrIle de azI, rerilor corpului functionă.-

constructJvli. ca ŞI In mul '.. .' . I fară de aceasta, s'au adus tn In sa aI'lZarea une lI:mar,I or resc, fapt la care s'a ajuns . .. . oua ocomohv.. .a axa ove- 1 ~ l' f ţ' '1 

~lte lll~~ realiziirl~ se dovedeşte dcşte înde~luns ŞI cap~cltatea ŞI itre 'timp tot felul de proecte ct,e a.celaş g.rad,. da~ d~n d1Fec şi prin eficacitate~ din a
~'~tivrtat.ea~ puterea d~'creţl-, concepţ~a Şl put~rea r~aliz~to,~re a Ide gradatii la salariile unor t~um sau mstItuţlUlll dife- cest punct de vedere a orga-
~ ~OllcepţJl!I. t~nic~. r~mân~as- jndustriei româneşti. corpuri speciale, -: profes.o- nte.. ... nizărÎÎ corporative a diferite 

. . . '. " In aceste condIţium, drep- lor categorii profesionale. 
--~"-,,_ .... _-,-,,--,,, .. - ~ tatea cererilor corpurilor Aceste reforme tnsă, fac 

I 
funcţionăresc, care pe lângă I parte dintr'un intreg prog-

",,54 dilm ofIterIlor şI oslo$'1or Tom dnl 101 ce 
le trebue ca sd opere" cu vIle/le st'iJmO$~OSC"" 
P'dlDdDtUJ striJmoşesc','. 

~ ._~ ~. 

l
un statut sIorea de multă vre ram de nouă injghebare a 

,me o nouâ armonizare a sa- Istructurii de stat, care va fi 

j
l;lriilor. era evidentţi. . I pu~~ in acord cu' spiritul 

Tot atât de justificată era. constituţiei noui, sllirit de 
! şi cererea ca această armoni-I dreptate socială de recunoa-

" 

zare să se facă pe baza. re~u- : ştere şi răsplată a munciţ şi 
--~~~~~~._~~~ ...... ~~~~~_~~~~~~~~~~~~~_~~~~~_$ noaşterti unui minimum de merllelo~ 

MITlŢ A CONST AN-TIN Eseu 
Ministrul Finantelor • 
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Vizita'isenzafioDiilol program II I T -1 - unde debuteQ:~" 
pe 1 unii tI,4 R TIE Iii' aru ransi ~anlil Tfje Harding~~'f 

cu Margareta luliur. leni Lesceol:o - OnLestra II E II II ES i II - Rezervaţi masa la telefon 26-18 daI 

t:oglcă 

I Profesorul: Cari dinti informatiuni e un 
"{1I1 

~iJiI 

Imu i pe urmă? 
ROMA. - Havas transmi- D. Tnn :\fudura. inspectorul mun I Elevul: Cei fal~i, d. profe-

t • Z· 'e ·taliene anuntă di' din Oradea a fost mutat spre l' sori . 

• 
CI 

basID, 
purul' adev v 

e. larel 1 t, l b' . " ' 
din sursă jugoslavă, că d. '1'('A,I',etu , Ihoremlo:

I
, cat

l 
şlnaăPjl'le-1 Ca ora de relIgie A fost odată un animal care ie- ! plu : întrcbuinlând O grame 4

1
k 

tcm or ŞI cunoscull ar, a 1- 1 a, .... '/ 't' brblr'e" ~ d' 1" tit' d I iI1I'lla~ p 'i R "bb i . t I \ , "- "fi e po/'uncl sun In • -sea în fiecare scara 111 a( apas u ,lgnuue e ele ,ZI" n tI, ,'fi von I entrop m nIS ru In el-sa BiilOrul pIerde un ade"a- , ." " ". " f 'b ' . T 1 

de externe al Reichului se' rai îndrumător al muncitorimii şi: - ~~cd v 'd' ,~au situat in 111lJlocu! băltIlor, ŞI'IS~ 'CfP~~el c ~el ~ ne apardam,[de: <Îl I 
va duce 
grad. 

, ~ , ' ,- ·51 duca nu respeclwll 1111(( 111: II1drcpta spre 10clJlntele bIeţI OI cC\lune. upa ,recoman alu e ::a 
în curând la Bel-' o figură simpatică de o malta pl e- ! ele, ce se în/âmplc'i? loameni fără ap;lrare spre a-i otră- i misiunei PaludJsmului dep1l li, 

I stantă, liN ' '1 
1 1 - Nil mai sl/n!, decât nOlul! vi, pro"oefmd moartea multora di~ I Societatea aţlunl 01'. C ,suh '" .,. I ci, ., E oare acesta Începutul unuI i pentru trl1lamentul malanei d>" 

~eeeeeee~e i La 17 Martie A t t d' DepInde _. • basm din timpurile când oamenii: doză zilnică de 1 gram până:, ~iti 
- a Intce al In - E acasă domnul? e!'edl'au încă ÎII zmci şi vrăjitori? I gram :m ecntigrame de ehi',' 'i~tOI De Sf. Pasti viaţă renumitul ac or ancu, C d "d 1 l? ' , I - " 7 '1 ii 

Brezeanu. ' .1' Orl\l, ca e , ,Ba dimpotdvă 1 E un tl'l:;! ade\'ăI" tllup de. ,}- ZI e, In raportul lovi cadouri practite \ t] ti, î 1(\38 C ; m "enlt pen !'U o {li one .. , al epocei moderne, Există de fapt' publicat n ,J. aceeaş omi; 
ceasuri "marcă re- , '" _ A plecat eri la Iară .. , 'un animal care face zilnic mai mul a Paludismului acccntuiază la ': li" numitA" de buzunar I ' • 

, TOKIO, - n, James foung. zia- - , .. pc carc "in să i-o p ălc',c. ,le victime ca I'ăsboiul cel mai s{m, gina 1~lO faptul că printr~ lllfii' " i 
şi brăţare pt. doamne ! rist. eOI'l'spo/Hlelllul din Tok1o al - ... şi s'a Întors adineaori! i,:, ,~eros 1 Illeotele antipaludice, chinilYl (', "n şi domni asortiment , , ' re 
bogat la : fll/cllliei ,.lnte7'1lews", a fost con- Fără bani I Dar care e oal-C aed teriLii ani- ,pă Încă pl'lmul loc In practică: -'JII(I 

Calomun HarlmlJnn I J~!JnllClt la li luni Închisoare de in- în lumea mal care faCe atMa rău oamenilor? j l'e!lt,ă. din e,~u,zaă" cficacită1 i i '" i',:re 
, U! slanlc/e }apon(';;e, pentrucă a pus 1 -t Cf~ ~Otti f~.ie lE oare un şarpe sau vreo altă re- i dll1lce" li toxlclt .. 11J , sal~ apr:,: ,ja I 

lin ('ireu/otie şllri falsi', Executarea II asa, ara ?am. I tilă nemiloasă? Nu! Nu e un nulc ŞI li cunostlmlc!. atat oe ", '~ue bijutier 
Arad. Palatul Minorltllor 

DatorII r I Pl. l' Î'I l' I~" , 'sl'ntintei a fost sllspendatâ. deoa-: ~-, , animal mal'e şi teribil, ci o mică I P:II~( Ite ,a ,1 ltre Hun\arll ŞI ~: :1eil 
: rae :i(wis(ul a promis că, pe vii- i şi frumoasă insectă cu aripi fine i glel~ sale, , ~ rilall 

'ij(i~~QCi~~~~~gQQCi~~W 'tor işi va schimba atitudInea, iAU E Il 1 ca de mătase şi cu picioare mici i Sa tel-millam ~(,llm pove:t~:i ',1 t 
i Ş i delicatc care dansează scara şi:, fost od;JIă un anll11l1! care I1m~ 'ri ---------------1" 1 t . l' " în amurg în roluri mari şi pe ca- : seco e a rHnSI111S ma arIa Qm, ',o 

10'fl- M p~ ~iJ-u' I DPfial I'l' 111l1jol'ilrltea oamenilol' nu o re-: dar au f(}s~ şi oamel~i _ ,~ari 1, "del 
I " 1· • "" u' K"~ u :an~~tC~;s n~~~t~~: I cunosc ca cel mai Învel'şlIllal duş- c~nsa;rat ~lata UI~~n~talll %'ta) 4ml 

I mall al omenirii! E \fmlarul, cau- sa W seasca rcm(' IU ce ne'~ :n!a 

ŞI- noul bUf!"1 Z:l complect "reno- za paludismului! :n~ite să ,combatem flagclul: ," 'iDR 
~ 1 ' , , 'I1ma (241), 

A R A D )cflcolul cu pl'IClIla rezultă clar, ' tll 

, . '--~~,-----~-~ Alcătuirea noului buget general citulea de plată, laiii ceiace În- din următoarele Cifre alarmante:, 
al Slatului, al cclrui proecl a fost! seamnă lUI buget al sllIceritătii fi- Str. Cerce1aşilor Nr. 2, în HlJ7 au mul'Ît din pl'icina maia- ! 

, ' d t b '1 lângă Biserica evreIască. riei numai În Jndiile Britanice' depus Ia Cameră, oglindcşte grija 1· scule, al grljei fat~ e con /'Iblla r_ 
de căpetenia a regimului de a face Sub acest unghI de JiflVlre ana- Bucătărie de primul rang! 1,2(lf),OOO persoane; o treime din' Aviz 
O sinceră politică fiscală: aceea de '1' Iizat noul buget, e,TI)/'rmă ill lotali- locuitorii glohului se află sub ame- : 
a nu impovăra cu sacrifiCIile ce- i taica lui princrpii/{" cuprinse, in I GRATAR SPECIAL! nintarea constantă a spectrului; Rugăm pe on. abonaţii 
rute de apărarea naţională, decât Mesajul Regal, rostit la deschlde- mal:lI':ei. Dar ştiinla duce o luptă' ştri, cât şi d·nU comereie 
pe acei care le pot suporta din 1 rea Corpurilor Legiuitoare. M. S, Vinuri alese tt'l1~\{'C Împotriva acestei boli. Sa-I cad fac reclame in zi 

,veniturÎ/e lor masive excedentare, : Regele a Indicat cu inSIstenţă slet Pentru banchete şi "(1 11 \i renumiti şi-au consacrat via- i nostru, ca dela 101 lei in s 
O justă repartitie a sacrifielilol': nicilor săi, ca îndreptar politic esen reuniuni, ,sală re- 1a p~'ntl'u solutionarea acestei pro- i să nu primească nici.e ' 

cerule de fmprejurări, reflectea::t'i i tiai, preocuparea de a realiza un zervată. 'Orchestra bll'me ul'gentc, I tantă pentru achitare, da 
aşezarea impozItelor şi taxelor cu- maximum de dreptate socială, Cs6ka CU, celistuI Până acum chinina a pel'mis să ,n'are pe verso aplicat 
prillse În tabelele noui de incasări i Dela Mesajul Regal la bugetu.l Desideriu; concer- se obtină cele mai bune rezultate. 'II ilmbru fis cal de 3 lei ~ 
şi piliţi ale Statului. : general pe anul 19,W-41, trăsătur« tează zilnic. Intiii pentru ca tratamentul pre- Umbru de aviaţie de 2 leL 

. Din analiza amănuntită a noului, de unire curge fărt'i opriri sau ŞQ- ,"enti" cu ajutorul chi,ninei e "im- I ADMINISTRAfl! 
buget, apare vizIbilă grija de a văiri, vizibilă ochIlor tuturora. _____ ~ __ ~,_~ _______ ,~ ________ ........... ._._" 

scuti pe cei multi şi nevoiaşi de Se poate vorbi de Mesajul Regal P' , O T 
noui conll'ibutii, Se poate temeinic ca de o augustă prefaţă la bugetul ' ,l 'd _ .. "" __ 
numi noul buget, al dreptăţii so- marilor Înarmări; prevăzut cu mi- enlru 's.aSII arii 
ciale, al sârguintei de a doza cota i nim de sacrificii pentru cei multi '., .. 

contrilmtfvă (1 ficcifruia, după capa ;şi nevoiaşi, . Mesajul Regal citit de Maje-! autorităţii regale, supremul lăuntrice, rll.fuelilr inter 

eeeee~~e6M statea Sa Regele Carol al II- i comandament al ceasului de nu sunt posihilr, Gfl11dl1! i: avi! 

I Pardeslurl, rocbll "o, ... le, H O S Z pod â r I lea Ia deschiderea Corpuri-! fată. . tl'e!:!'ii lI,a ti l1lli trebue s"l! ' ... I 
C.,IUi cel mai frumoS 1 L ' 't. " tIA ,'. ~ , ,:' ~, '. '" 
MIlg';tl!in: Str. Intine.c. 3. AAAO. Jnt··prfnderf'!: Str. Stroelcu '3 I or ~ egll~I oa} ea. pl eClza , 0- "n lInpl eJUl anle deosebIt ,la hotare. toata pute! ea ele mu 

O~ data mal mult ŞI in forma de gre,le prin care trecem.: muncă. intreaga ei fortă '! 'riile 

~...:.--...--.-_---------------------"" .... _ .... pregătIrea militară şi pregă- :disclplinil. trebuesc puse i' 'ia 
tirea sufletească, menite să: Slujba ap111'11rii patrimoni' ~iIln 

Pentru propăşirea presei române chezăşuiască apărarea pat!'i- :lui national. . ' 
moniului national, trebue să "Armata a continuat ~ in 
rămână preocuparea supre- rămână preocuparea per'm, :ă/ 

Regimul cel noul al uniuni.i naţio I Mai mult, ziariştii il revendică pe j'nea de ridi,eare a presei române, mă şi grijă de fiecare zi a În- nenUl a Guvernuhti Meu", ,jl~ 
Dale şi solidarităţii sociale a ataşat d, minisll'll C, Giurescu, d-sa desfă- Această colaborare, ',anunţată şi tregei naţiuni. Colaborând la "C li deosC'bi t[t satisfaci' VI 
presei dela Început, însemnătatea !şun1nd de ani îndelungaţi o bogată dorită cu atâta căldUl'ă, este de cel desăvârşirea acestei opere se cuvine să întregif'.tr:lm ,: 
ce i se cuvine, In cadrul orânduirii, acti,vitate publicistică. Numeroase mai bun augur pentru desvoltarea veţi întări frontul unirii in- i tele de patriotii'm, ridica,!' "'-
bazată pe simtul datoriei şi al răs- studii, articole şi polemici ale d-sale presei noastre, c~egat, în juru~ marilor te1u-1 ceţ lipsi ti pâlJă la in~l~lm:; 
punderii, pe onestitate şi ierarhj~, au fost remarcate şi apreciate atM Suntem siguri că, sub atenta in- 1'1 naţIOnale, smgurele care: le jertfei, care s'au sa,lIn" eCj 
in mod firesc trebuia să se facă de ziarişti cât şi de marele public drumarc a d-lui ministru C. Giurl!- trebue să călăuzească azi ac I cu prilejul dotărei soldatII,! 
drcptate presei şi slujitorilor ei, ele cititor. scu, presa {şi va putea indeplini cu tele tuturor Românilor", i ~i al ajutorării concen~rar:; rm 
menta de prim ordin În acţiunea de Cultura d-sale vastă, spiritul d- total succes misiunea sa. Colabora- "Pregătirea militară şi pre 11or, precum şi cu prileJ:' 
renaştere şi de propagare a ideilor s<1le viu în continuă cercetare, per- rea strânsă dintre Mil1lsterul Propa gătirea sufletească iată care subscl'Îerilor la Bonurile ,;; 
fundamentale ale F,R.N,-ului, mallent in serviciul ~storiei naţiona ?flndei şi ziarişti, cs~e ,.cel, mai ~u,n I trebue să fAie. astăzi grija tu-I înzestrare ale Al'matej~ T,('i; ,1ns 

Din capul locului, este util să se le, marea d-sale putere de muncă mstrument al aflrmaru ŞI propaşl- I turor Romamlor.· te aceste acte vor ]'am~r -' pr 
recunoască ziariştilor meritele lor închinată binelui obştesc şi progre- rii presei noastre naţionale, IA CU întreaga. ~utoritate şi I pentru totdeauna, una,d::"~tli' 
in acţiunea de strângere a rândurj.- I sului ţării, au consacrat renumele _____ ~ _______ IntregUl prestIgIU regal, cu' tre cele mai clare mal1lf~>. te 10 
lor româneşti, de înfrăţire şi de con de cărturar, istoric, publicist şi om conştiinta gravei perioade is Iri ale solidarităţii romar," ~arl 
lucrare în scopul unic al ridicării de acţiune, al d-lui ministru Giure- MICA PUBLICITP TE torice pe care-o parcurge ta- lşti". , . " lGel1 
natiunii. scu. ra românească, Regele ca-I Di'n fericire, şi este o ml,L~ ," car 

Venirea d-Iui prof, Constantin C. Venit la ,conducerea Ministerului Pina 1:"1!.:~~~n=:I·II~!~lluare rol a arătat singurUl drum Icutabilă dovadă de matu~; "4 e 
Giul'escu in fruntea Ministerului Propagandei Naţionale cu cele mai • pe care trebue să-I păşească; tate politică dată de popOI]: ;"j CI 
Propagandei Nationale a fost salu- bl:ne intenţiuni, d-sa şi-a asigurat. _ astăzi toti românii şi singu- I românesc, tara a răsptlIlS ~ 
tată cu bucurie de ziarişti, cari pre dela început concursul nelimitat al Intreprmde.rea Comunala l'a 10l~ ~fântă d~tOrie, , lopera initiativă de guvr~, 
ţuiesc valoarea şi competenta d- ziariştilor. . ~rad, cu sedIUl în Str. Mu-l ARtazl, mf'schmf'le 8ocolt>h I pentru inzestrarea Armal~ D 
sale. Cu prilejul adunări\ sale genera- ClUS Scaevola 9-13 (fost Fa, , . 

4~i semnil~ , 

Lonuri pl. 
Înzes~rarea 

!rmil~ei '1 

le, Uniunea Ziariştilor Profesionişti brică de gaz) caută spre I Postul de JandarmI din .,4,.aduJ s ~ 
dm Bucureşti Il trimis d-Iui Minis- cumpărare .3-4,.cai grei in-, Nou a capturat UD /jot I ' 

tre 4-6 am. Cau se pot pre- "dl III 
tru C. Giurcscu următoarea telegra zenta la sediul Intreprinde- In noaptea de 14 spre 1~ I te de către. şeful fostullU i. 
mă omagi,alli.: , .. Uniu,nea ziarişti- rii in zilele de lucru intre 0- crt. intre orele 1-2, auton jandarmi dIn Aradul NOll,ţ;l i il 
lor profeslOnl~tI, reunltă în aduna- 1 8 12 ~ 1 1 . necunoscuti au pătruns in' plutonier Gh Cain auto 

Iă ă . ă ' re e - pană a Martie • ! rsot 'rz. CI 
re genera • v expnm sentimente i 1940 curtea casei d-Iui plutonier a fost identificat In pe 
le sale de ataşa~ent şi d~ri.nta de·' . major Matean Constantin: na individului Csnff caJQl Titu 
a sec?nda iân ~~ţlUnea de ridicare a d

f 
in comuna .Mureşel şi prin! din comuna Mureşel. " 'SIl 

presei ro?, ne , D. PETRE BOLDUR, zia- orţarea unUl geam dela bu-! t ind1f1'.a, 
D. mlmstru C. Giurescu a răs- cătărie au intrat şi au furat l' Cu actele dresa e he

fO
' l'!" rist nu face parte dintre d t Parc • 

puns telegrafic: "Vii multumiri p'cn un ceas, un palton şi alte i dul a fost pre a . una1~'llli' 
tru sentimentele exprimate şi pen- angajaţii ziarului nostru. obiecte de bucătărie. j lui de pe lângă Tl'lb I<ă 
lru dorinta de colaborare la acţiu i In urma cercetărilol' făcu. Arad. n 
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dustriile româneşti 
ntru aviaţia noastră 

'~, cu Plăcere că, d. a
,'!tUS Gr. Ionescu şi-a 
•. sUcces doctorat.ul in 

.a U . n!versitatea din 
l' '1 ' 

J .: t~ua de 9 Martie. 
Itnltem sincere felici
<~rului "doctor juris". 

wopSlta,re ",ecanlcl 
Arad. Str. BriUlllnu N •. 2-&. 

Si Fnl"""Dul .,,,tln ,Q, 

fara 01(1 o obllJ!allC 
vizitaţi atelierul meu. unde au soait 

I ' s10le de prlmayară I 
ALEXANDRU (SONT 

CROiTOR 

Marana britaniCă 
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STR JERULU-
RECENZII 

Poe;zij re1igioase 
Străjerii din Arad 

pentru armată 
Răspunzând la apelul fă

cut de Straja Ţării, ca să se, 

Seza100re 51rojcrtuS(3 
delil 11(01 de 'ttc ,,(I(nil 

Blrta" din Arod Pr. Teolan Berbelu: Pentru străjerII Credin
continue lucrurile pentru sol '1' ~ ~ v A • f 

Părintele Tcofan Herbeiu scoate Icoana sfântă este intruchipare' a daţi, în special să se tricote-, Sambata In 17 Martie la 1 s a remarc~t solo 
năzuinţelor creştine, de aceia: ,ze pulovere după modelul tri orele 17 ~ avut l~c la Liceul: Dimules.cu In "Smaranda' 

ţei, Arad, 1940 

intr'un volum mai multe poezii cu 
caracter religios-moral. Volumul de 
poezii este un omagiu adus Prea 
Sfinţiei Sale Părintelui Dr. Andrei 
Magieru, Episcopul Aradului. ' 

Păr. Teofan Herbeiu in imagini 
admi,rabile ne arată esenţialul vie
ţii omeneşti: religia. Sentimentul 
religios-moral, trezeşte clipe de 
idealism şi nemul'Îre. Străjeri~ cre
dinţei trebue să fie conducătorii vie 
ţii noastre naţionale, căci fără de 
credinţă nimic mare nu se poate 
realiza. Din poezia "Bunului Păs
tor". desprindem imp0l1anţa ce o 
are pentru credincioşi ca şi pentru 
preoţi episcopul, iar figura P. S. 
Sa Păr. Episcop este astfel redată, 
când poetul cere cu dar ca: 

"Şi de mii de ani creştinii mis, majoritatea stolurilor de fete. ~n lo,?alitate, o !oar i al e~e~el L. Petrescu 11 
In genunchi vin Şţ sărută Legiunei Arad s'au grăbit să te reuşIta şe~atoare, data de, Mana. Corul, 
Fata ce-o 'n\epară spirii confectioneze cât mai multe e~evele claseI VIII-a, centu-: opera "Cavaleria 1'11.'Ui ...... 

Şi pentru noi fu bătută". ,efecte calde pentru armata, rla XI (grupa I~.a) de sub I condus de e1eva J?o:ua 
"Când cinsti~ sfânta, icoană \ noastră de pe zonă. Lu?ruri-! con~ucerea d-neJ. profesoare \ a dovedit o deplina. 
Şi'n mare cll1ste-o \lI1el11 le au fost aduse la LegIUnea' Mana

v 
Rudneanu. v : gere a v muzicei de calrt 

Martirii noştri în prigoană li de Străjere Arad, astfel Le-I Şezatoarea a fost onorata, cest manunchi ~e 11 ' 
Şi pe sfinţi îi venerăm". <p. 12) giunea a avut posibilitatea; cu prezenţa d·lui primar! ge 1 A fost g~st~ta in tot 

"Revenirea la TalăI" este poeti-! să trimeată la d. îndrumător \' D:eral Vlad, a corpului vd~da~ I zul ei, poeZIa In grai 
zarea minunatei parabole a Fiului! al ţinutului Timiş cinci saci tic al şeoalet şi de pannţ1i: Desc uTot paure-i 
Rătăcit din Evanghelia creştină: I mari, să impartă soldati lor , elevelor. ! a elevet M. ~iuciu. 

"Scula-mă-voiu ş-oiu zice bă· H('g. 38 art. următoarele e- I Programul. scurt, dar s~- 1 piesa "Fluturii" de C. 
trânului păI'inte: fecte: \ lect 8 doyed1t simţul estetlc I van, elevele M. 'fapoş,1 

"Tată, să·ti fiu dOaJ' slug~ şi- 1. Lic. Ghiba Birta Arad, j din partea celor 13 eleve ale I tre~cu, S. Ciorman, 1. 
mi face mare Cl!1ste, 34 vestă, 8 ciorapi, 3 mănuşi, ,ci. VII~.a. CUţlU şi E. Ianker aII' 

"Căc\ am greşit. 18 fulare, 10 mânecute. 2. Ex-I şezat?area a i~~eput CU pret~t-o CU deplin 
"Dar fiu iubit ! traşcolal' de fete N ădlac, 4 c~remoD1alul stra]eresc du- reuŞInd ca publicul Să 
"Primeşte-mă Te rog". (p. 14).!.vestă. 3. Şco prim. mixtă Doro pa ca~e .8 urmat cuvântul ~e clpe cu adevărat la 

"La Umbra Cruci/ar", este un o- bant, 6 vestă. 4. Şco prim. de deschIdere al . eleve! Maria la comedie. 
"Sfinţit Părinte Andreie, ne in magiu celor şapte preoti spânzura fete Sântana 2 vestă 2 cio- 'fapoş. In cuvinte calde şi Totul a fost 

dreptcază gândul l' , dUl a ~t v t ti de Unguri în 1848, cu ocazia; rapi, 5 fulare, 7 mânecuţe, 1 o se, -:a ara ă ca a~eas a ,resa~t şi atrăgător, 
Spre umbrele dnees;;~~:' r~~'~~ sfintirii troitei pe locul masacrului.1 ::;:tergare. 5. Curs prof. de u- fi!nd ultima lor şez~toare I presla generală a fost 
Celor ce 'n idealuri robiţi au Datorită "irtuţilor creştine şi croi-: cenice Arad, 7 fulare, 5 mâ- dIn yiata de eleve, va Inchl-\ cele ~ai frumoase 

cc, totdeauna vor poposi: I necuţe. 6. ŞCo prim. mixtă I de In ~ufletul lor tineres? tfsfacţla com .. .u.u.a.uu:J 

Puterea, biruinţa, ~~~:~~;' "La umbra crucii voastre pu- Târnova, 6 ciorapi, 3 fUlare.\ cele m8.1 frumoase amin~rl. i~' Rudneanu şi ca o 
prin trecut". teri nebi,ruite. 7. Şco prim. mixtă Ghioroc, Au muncit ~u tragere de In! i ta a mUDCU depuse de 

Soroc de nemurire să dea ţării 3 vestă. 8. Şco prim. mixtă I mă la pregatirea a.cestel şt;-! loinicile străjere dil1 
(Poezie scrisă cu ocazia alegerii de ,. iU,bite", (p. 1G). Chişindia, 84 ştergare, 2 ba-I zători, fondul el tiind desti.,:-! VIII-a. . 
Episcop a p, S. S. Păr. Andrei). v laţa bunului creştin trebue să tiste. 9. ŞCo prim. mixtă Pân \ nat unei ~xcu~ii me~te sa! Programul s'a 
(p. 6)., '. fie gata oricând de n primi sfârşi- cota, 14 vestă., 10. ŞCo prim.' le deschida onzont~n Doi! ceremonialul străjeresc, ! 

In poezia "Criicwn', vedem na- luI, poezia "Fii gata", ne f.ace do- mixtă Şeitin, 5 vestă. 11. Şco despre lume Şi v:leata. : tându-se Rugăciunea' 
tura imbrăc~tă in ~aină de sărM- \Vada: prim. de fete Pecica, 12 ves- S au executat apoi cânte-! gerea, terminându·se b 
toare, b~cu~la ~opulor,. starea ce- "eşor iţi va fi ca haina pd- tă, 5 fulare, 2 mânecuţe. 12. cele frumoase dintre care le 18.30. 
lor nevolaşt, ~lIa creştmi, ce tr~- mită, Extraşcolar dQ. fete Semlac 
bue. să fa~ă flecar~ creştlD căCl: Viata ta sflintă cinstiU, 16 vestă, 5 fulare, 32 mâne~ 
"HTlstos s a născut! I Deplină do"adă in faţa lui eute. 13. ŞCo prim. mixtă Să- CUlanlarea d. dr. Brudariu, 

.•• Iubirea şi cinstea in veci si S'o dai tot curată Stăpân ului". vârşin, 1 ciorapi, 1 mănuşi, membru al d.Arectorulu.- F. A. N. Ia 
rAmână; j' (P. 18). 9 fulare, 1 mânecuţe, 8 ba-

Dreptatea s'o aibA cei slabi la Creştin~l la "Umbra Crucii" sim tiste. 14. Şe. prim. mixtă Se- toareerea d. T. Sidaralic;. din 
, Indemână; te mângă~erea supremă: leuş, 33 vestă, 1 mânecuţe. , ' .. 

Un neam românesc şi creştin ,,~bosJt tn a mea ~.ale 1~. ŞCo prim. mixtă Şepreuş, D. Teo'll .~h. SI~O"OVICI. coman- I Romei antice cu poporul 
Să adoreze copilul divin. \1111 l.a u.mbra crucII ~ale. ln ~tergare. 16. ŞCo de gospo- d~ntul ~trăJII Ţăru, ta înto~rc~rea tol aşa. Excelenta VoaJ/rd 
Doamne trimite poruncă ce- S~-ml alm multele eh.mur.l dăr1e rurală Rovine, 2 ves- dl11 italIa sOSind ~n gara T1mlşoo-j,egăturlie spirituale a 

rească ŞI să mă rog in suspmurl". tă. 17. ŞCo prim. mixtă No. 14 Il'a, a lo!t fntdmpmat de ciitre d. românesc, cu cel italian, 
Un duh, nou, curat si-l)ntă- (p. 2.~). Arad, 5 ciorapI. 18. ŞCo prim. dr. A.drl~an 1!r~dariu, decanul ba-I turd va fecunda un 

rească Tot astf~1 Pl'. Teotan HerbeiuJn mixtă Cuvin 1 ciorapi 1 mă roulUi dIn Timişoara şi membru al de comandd latin la guri!/ 
Ca şi la noi Hristos sA se p,oeziile "Pe ,~rm~le 7~tli,~ui':. "La nuşi, 3 f':Ila~e, 8 mă~ecuţe. d,irectoratului F. R. ,N.: care a rO$- rii.:' 

nască". (p. 8). Ziua ~eamulUl , ŞI "UJ1lre ,:nsufle 19. ŞCo prIm. de fete 'N'o 27, tit următoarele cuvzni.e:. . " Mi!iunea istoricii (II 

"Chemarea", este supremul gând ţeşte tmeretul ce trebue sti fie edu- 8 fuI are, 2 căciulă. 20. ŞCo In n~me'e corporaţmnel 'indepen le ca ea să devină centru 
al creştinului faţă de Iisus. Iubirea c.at In. s~ntiment~,l religios-moral prif!!-. mixtă Grănicer, 11 cio dente ~ barouri~o: Mnăţene vii U-ltiune a puterIi de co~andd 
ereştml e neinţeleasl de mulţi, ea ŞI patrlOl!c. Poezllle sunt bune de rapI, 12 mănuşi, 1 mânecu- răm dm toald uumii "Un bun so- cani. ' 
se bazează pe perceptele Mântuito r~cltat de ~~eVi !~ ~iferit~ ocazii ţe. ~1.2Şc. prim. No. 9, 7 cio- !it;. d" bd ăI'" . B~natul romdnesc 
rului, fiindcă poetul no spune: e epăne Taraf stHr Ul~ţa rumoasă rCaPI: .2. Şc. prim. mixtă No. 1 ~,m ,ntl!" . n .efn~ urmaşI ai c~- aceasta misiune std bloc dl 
_ ,a r. 1'0 an erbe\u de a exte- ovaslnţ 16 vestaV 24 Şc onu ar r-a1ane, ŞI fac o datorie l' t' . . . . ~ ,.. . " , ne, nec In Il In Jurul 

"Tu llibeşte şi când te-a urât, rlonza frumosul in legătura cu cre 12 2 mănuşi 18 fulare 8 mâ I de cinste de ti intâmplna Cu dra- l' d ' R I 
lart

" 1· . . 'd' . " ., " . UI! U suprem: egt e 
_ .. ce UI .ce t1-a greşlţ ': mţa noastră creşttd. Astfel poe- necute. 23. ŞCo prim, mixtă goste ŞI entuziasm, pe solul MaJe- Il-II. / '.dlR 

Datoria de a face bine: ziile religioase scrise de Sf. Sa, prim. mixtă Şiria,' 25 vestă. I stătii Sale Regelui Carol al Il-lea, e(i., fi. ~ce.lt sen.s SJIg , 
c.~ntin c~va din glasul tainic al vie, 25. $c. prim. Şimandul jos, ~e Excele~ta Voastrd, cdruia 'vi Tră~a$cd Romdma Marei 

"Nu te purta cu nimeni semeţi, tI.t creştIne, .care se ~necteazil In 115 mănuşi. ~ a (ncredlnta~ c~?Ianda celei mai. Trd~a.cd Re~ele, Carol II 
~~e!~t :i:~~t;n o~~: ;:;::;:t. VIaţa. oa~enl~or dormci. de fapte Legiunea de Străjere Ara.d fmp~rt/1J1te c/lloru regale ,,Straja Tl'~lascd Ualla f,l 

creştmeştl. Dlecezana din Arad 11 'multumeşte călduros tut Tdru.' 
Câ~d f~d bine să simţi plli- executat cu mult gust aceste poezii. f acestor stoluri pentru ~~~~ Banatul fmbraci1 astdzi haina de 

cere". (p. tO). R. I cursul dat. sw-bdtoare pentru legatura pe care O hotă râ.re 
.... "", .... ________ .... " ........ ,,_,_,--., .... _,,_ ati 'fdcut-o fntre tineref,ul ,.omd-

. , " ": ~ ,'. _ _ ',_ , ........ _~. nese din "Straja Tw-ii" şi tinere-

Se .... barea stra]erească din Timişoara tul din "Balilla'~ italiand. . In urma căldurosului 
• v • Legătu~ cu Ro~a ~amil. a fos~ de "Straja Ţării". ~ . ' 

TIMIŞOARA. - Stolul de I plauzele de recunoştmta ale I frumoasă ŞI despre poporul fiicut~ prrn sora dahană a ci1rel 1 1. . da d' raşW 
. străjeri al Căminului de Uce publicului. . I ei harnic prosperitate o dorim din toate pu- i e orI St,ecfun re ~n, ~t;,,' . . N' 2 . t ~ 1 d .' ' , 1 au ua rumoasa 101\13'" 
mCI r. " a orgamza , ln sa- n ca rul programulUI au La urmă părintele Şora a tertle noastre. . t f" '}"1' .' .... 1 f t' ă· h' •. t d f ' • JU a amI II e nevOiaşe .... 
.: ~s l~ ba. paro bl~l or. ~ o- c~n~ ~rentbat ~. comanda~t I ~ultumit ucenicilor şi dom- De aceia strig din acest vechi« iesc in cartierele mărgin~ 
d el . ~ a r~, ~u t ~~nJclrea tS ~ radJetr t rOlşevlIteanu.' ar~- I mlor comandanti pentru fru Cast~u Roman Zambora, care este brăcămînte lemne alîmenlt 

- U1. ornan a~ s r Jer on ~.n ~. re. a te e că ŞI ucem- ~oasa contributie acordată T~mlşoar~ nO,astr"- de asldzi "Ev-I ' . , , '. '., 
stantlll Uroşevlteanu. in C8.- \ cu straJerl au inteles indem- miţiativei parohiei şi muncii VlVa ItalIa", In. s~op~ acest~, 
drul ~i~lului de serbări ~le n~l înalt al acestei instituţiu pentru buna reuşită a serbă 8u uitati, .spunea la Cluj. J!lIlje-l străle~l şI-au găSit o 
parohIel ort. rom., o reuşItă i m, incadrându~se, cu insufle rei. statea Sa Regele Carol al II-lea cd! trebumţare a fonduluţ 
şezătoare st~ăjerească. ~a j ţire, la datoria sfântă către .... _, __ ~ In vinele noastre. curge .ânge ' de I ~~e urmeazlIi 8: ajuta. le": 
serbare a asIstat un pubhc Ţară, Neam şi Rege, gata a Stră.-erele Denlra :Roman, rassii care de veacuri sid Ilule sarace pe care ŞI 
numeros, intre cari amintim răspunde oricând la orice tn Iruntea' civilizatiei. pus. 
şi pe ?, dr, Io~n D?boşan, chen;ta~e cu scop cultural şi armata : Banatul nu poate uita, cii dintre Faptul in sine constitut' 
preşedmtele regIOnaleI A. C. p~trI~~lC, pentru binele . 80- Stolul ,coatel primare Va- toate popoarele Daciei, el a 10.11 dă in plus că tineretul 
T.i ,prof .. Tudo~ef secretarul Cl.et~ţll,. urmând devizei "Cre lea Teancului, grupa fete, cel dintdiu populat cu coloniştii ro ieşte adânc sentimentul 
regIO~aţel. Pănntele Golum- d!nţa ŞI Muncă, pentru Tară supraprimară, sub conduce mani, purtdtorî ai aquilei romane. de tar~ şi nearţl. . 
ba, Parmtele M. Şora, etc. ŞI Rege". D. comandant pro- rea d-nei Ana Dobrescu a Pretutindeni inimil~ romdneşti In . coleanell,'! ziarului ' 

Programul, care. de altfel, fe80r Buzulică a vorbit de-, strâns lână şi lucrând-o au IvoI' tresării. şi VOI' saluta' cu entu dat numeroase inlorrpa\U ~ 
a reu~it pe depli~, ~ CUP~DS spre

A 

Olanda Ş~ poporul ei, ex : făcut patru pieptare după zia!m solia Romei pe care o adu- re la donatiile făcute de 
C?r~rl, ,declar;nat~u~I, recItă-j puna.nd in ChIP strălucit o modelul trimis de Straja fă, ceti. ~, Ne place sil, credem cJ 
n ~~ ~~zertaţl.U!ll t:nu~e de multIme de lucruri intere- rfi ,. le-a trimis Legiune! de I 'Dupi1 cum Benitt(l JluS!olini a \Şi de aci tDainte aceastl 
străJenl ucemCI, starmnd a- sante despre această tară StrăJere Buzău. I inllodat lirul de.linului isto,-ic al ţie. ' -,,,' . 

tiP. LOVBOV " Co ................ 
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