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DRUMURI ~OUI 
Ş~ pu ere _ _ _ Djscutia la Mesaj a prile-' dorintei generale de dmen-1 Cu competenta, cari mă-

. 1 juit, la Începutul acestei DO-; tare a patrimoniului nostru I resc prestigiul intelectual al 

Pe marii-nea unu·. d-Iscurs regal - ui sesiuni a corpurilor legi-! strămoşesc. : profesorului universitar dela 
1 uitoare, unele semnificative! RepreJzentant al tineretului I Cluj, au fost înfăţişate Ca-

Cti cari au avui prilejul şi Ic- ridicale la o valenlă maximă, de- i man\festări şi intervenţii. Re- ! ardelea~ d. prof. Victor Jin .. merei câteva aspecte in tera
de a fi de fală, atunci când uolate. e~c/usi~ . apă~ă:ii holarelor,! pr-:ze~tanţi directi ai ~rofe·1 ga, fost su~secretar de Stati' sa~~e al~ problemelor e~~no. 

_j~:~IUII~ Sa Regele Carol al II- a păcii ŞI a c/lJzl1zatlCI. ,feslUmlor. parlamentarii no-! al Cooperaţiei, aducând a- mIel socIale ale actualitatii. 
II auul de spus un clwânt lnlăţişâ1ld strălucitele rezultate I ului regim reflectează năzu- i deziunea întregii tineriml ro In privinta orientării tine
~1-aU pul IIi da seama totdea- ale obşieşilor jerlfe "pclltru Îllfăp- II inţele de mai bine ale tutu- I mâne la opera de renaştere retului, fostul ministru al 

de inţelepciunea şi de Sem- tuirea operei de consolidare natio- ror factorilor productivi at. naţională, a precizat în câ- Cooperatie! a insemnat câte. 
jIJi:ll:llalea cu care Suveranul îşi nală şi, deci operei de apărare a tării. i teva cuvinte calde,· de reală va date luminoase. "Proble-

fiecare (·lIlHlnl ~i intocmeşte patrimonilliui nostru sfânt', - il Munca manuală, munca j pătrundere, sensul aces,tei ma tinretului - a spus d-sa 
_"',",.,rn liecdrei fraze. Nimic de Domnul ţării a contllllIal, spu- agricolă, comercială, indu- i importante adeziuni. - este încă deschisă. Nu tot 

niei o vorbă lipsită de sens, nând: "Ţara a primit toale aceste strială şi munca intelectuală I ,.SUNTEM IN REGIMUL ceiace este progres. Probla
· o propo::iţie vană. I jertle, fiind conştientă că, in joc colaborează pe picior de ega- • FRONTULUI RENAŞTERII. ma tineretului nu poate ave~ 
Cei cari au aseliltat SOli ou citit I este chIar uiitorul nostl·u şi că Ro- litate in unicul scop al ridi-1 RENA$TERE INSEMNEA- un caracter agresiv, de lup-

, . M,ajest~t~~ Sale, l"?stită md.l1ia, care ill decursul vl'.acu/'Ilor cări! ~aţiu~i ~ î~tr'un Stat: ZA REGASIRE IN CEIACE tă stearpă. Nic! nu. putem 
ocaZIa p,'ezentarll adresei de a Jucat pe aceste meleagUri un rol consolIdat ŞI InOlt.; aşeza trecutul lmpotnva vJi. 

la Jlesoj, au putut admi- (Işa de Însemnat, trdme prin uoill- In cadrul discuţiei la Me- i O NAŢIUNE ARE MAI BUN torului. Cei vârstniet nu pot 
adaM mai mlJIl, aceste virtuti, I t(1 şi plliere să "rme::e mellirea sa. saj, reprezentantii profesiu-: SI MAI INALT. FRONTUL da tineretului decât o mare 
· sun/ 'mlrte rare chiar ~i in I istorică". I nilor au afirmat ferma lor ESTE O EXPRESIUNE A valoare educati vă: exemp-

.. person(lliIdJilol' capete/oI' Aces/e c!lvinte: .,lJointâ, plllcre" voinţă de a amplifica acţiu-: INSTINCTULUI DE CON- luI propriei vieti". 
• • I sunt - as/fd cum au fost dlspIIsr nea solidară-pimtru b!nel-: co i VERSARE NATIONALĂ. _ - Integrat in aspi.raţiile na-

In nu ,m,w l1,lU~t lie douăzeCI de 1(11.> Inaltul Orator, in tex(lI/ intrrgil ~~n. iar re~re'Zentantd n;uno I PREMIZELE ORGANIZARII 1iunil, parUcipând efectiv la 
, Rcgdc Cat 01 al II-lea a pu- Cllvâlllări _ nu numai două 1.'11- ntaţrlor etmce au mamfes-! actiun6a pentru apărarea şi 
surprindc şi oglindi laţa, CU-I . /. . h' '/"ţl'l tat cu tărie ataşamentul lor! ŞI ALE SUCCESULUI propăşirea ei tineretul va 

. - . . f . ă mn e, CI ea'preSla, c ela securi a . ~ t t . SUNT SINCERITATE SIMŢ , ŞI J1QZuJn/ele unei ntregl ţ - .' . '.' . _! faţa de ţara care le ocro eş el: ,. putea aduce 0llem noului 
O rfmarca~)i[iî. sill~eză de. gene-o no(/slr~. pl'c:ellte ŞI a ferlclrll ll()(! şi fată d! n~u~ . .?~ânduir~: DE DREPTATE, IERARHI- regim contribuţia lui preti-

elanUri, mmanllnchw{e ŞI slre VII/oare. I care le da pOSIbIlitati Şi m~n . ZAREA VALORILOR MO- oasă ale cărei elemente e-
I\,, _____ ~ __ ... ~ __ ""'"_"""~ ..... __ ""'" ___ ~~_ ......... : mari de af~rmare Şi. colab~- RALE ŞI. INTELECTUALE, sentiale sunt: dinamismul, 

I rare cu natlUnea maJoritara., generozitatea şi tnoirea. 
I Reprezentanţii tuturor ti- SPIRIT DE RADICAL RE-
nuturilor s'au făcut ecoul FORMISMu

• renlru crealorii inleleClUali PAUL TEODORESCU 

INDUSTRIALIZAREA FRUCTELOR ~deia unei rcslabiIid a cchilibru- cut un început bun şi în ce prive
in conuitia de viată a profc- 1 şte ajutorarl'a profesioniştilor ilJ-

· ilor intelectuali :)I'e la noi jle1t'C'lua.li.. .. . i La ~linisterlli de Agricul- '1 leu de kg. Cantităţi imellse! fermele mCl'g din' ce În ce 
· . l'ecenlă. Deşi după D. IlHIlI:.tru,. ~hhal~ H~ka. a rreat i tură şi Domenii se cercetează s'au pierdut, au fost trans-Imai prosi. . 

s'au făcut unele prol4rcs in 1 C:.lsa .Scrlltonlor, I.nstttuţrc .care, posillilitatea extensiunii 8('-1 formate în ţuică sau au -fost I Totuşi. pe piat~ caisele us
social prin înfiin\area I face CInste nil numai aclu;:tluhlJ re- I tiunei de valorificare a fruc- aruparate de intermediari, ,eate au aJuns aZi la peste 200 

..... 11".,.·". Mun~ii şi a ins~itutiei A- ; g~Il1, dar. \ării însăşi, pl'in ind~to- telor. La directia horticl.lItu-1 Pc sâmburii acestor' pru-· i 1\ fi ... D~că s'ar fi. făcut .in~ta
.. . Socral~~, ~OtllŞJ }lentnl Il'II·~'~. ce-şl .. recunoaş.tc d~ a ve.nI în I rii şi viticulturii din a('e~t lne, s'a putut obtine din pal'- ! latn SImple ~e lIltlustnahza

~L.t !ltel~a~~Jrl.'. ~I a~telo~ pl~- 1 ~prtJII1~~ fIIlor. mer:tuo$'.' C.1~1, au! departament, s'au alcătuit: tea uşor societiHi străine' 2- : re sa~l .~umal p€'n~ru ~lSCal'e, 
<Il mUZICII ŞI al sCrlsuhu Cotl- ! lTIlbogallt pall'llllOnlul CI ;;pIrllllal. planuri în vedpl'ea eonstitu- '3 lei pe )<g. Cu drept Cll\'-ânt,' }jelleflc1l1c producatonlor ar 

~. ~'a r~ali,:at ?I'ea puţin. ..1 Deunăzi a fost volală de Sc- Îl'ii de fabrici de marmcladil ~ t~1ranii din acele~ I:egiuni a~ jj enorm de. m,ari. ~ 
• ICI o IIlstLlu(Je de Stat, IlICI 'nat, după ce Camera ii dădu-se si chiar de conserve de le~u- ;rătau că au caştll!at mal Iw'eputltfl s au facut dela 

Ministerul Muncii nu s.'a! votul său: legea pentru infiinlarca ;ne. In acest SC?P s'au pre- i mnlt pe sfimburi decâţ pen- 1~~6 înco~c~,. d~r nu este su,-
Yreodată de problema ,1-!. :'1 . t'l i văzut si fondurIle necesare: tru prune. Tot în epoca pro- flcwntă. InItIatIVa StatulUI. 

Ix .• • • I CaseI compoZitorI OI', piC on OI' Ş ~ ., . r . . d "t . 
s "ru materIale ŞI mo- . ~ .. acestor inceputun, mai multi clucţiei, merele au putreZIt -'rm aSOCIerea pro ura 01']-

aC'c~tor. pioneri ai c~ltUl',ii 15~ulPlorllor. Ace:l~ta nouă. mS!ltu: chiar ingineri specialişti lu-! în un~l~ ref?ittni, fără~ a g~si lor pe regiuni sau lo('a!ităţ~. 
, O SIngură excep\le sai (le de dreptate cste menită. sa a. crează pe teren pentru de- I cumparatorI. S'a oferIt chIar se poate proceda la Olgam

Şi~ ]~;1 când, c~ .. m~ri greu- II ducă alinarca mul:OI'. su.fertn\e ŞI termi.nal'ea regiunilor în c~re ,Ia 1 le~l kg. Dar e~emplul zarea de intreprindel'~ d.c va-
n \ trege condIţII, .1 fost {n- liniştea in multe camInUrI. vor fI aşezate asemenea 111- . c('} mal concludent Il dau, IOl'ificare si industl'lal1zare. 

· .Ca~a, de relrageri şi pen-! In cuvântarea rostită la Senat, stalaţii. : fermele din jurul . Capitale~ ~ Oficialitat;a dă eXt'mplu. 
, a zlarJşlllol'. 1. . a arătat că in- Desigur că aRCmeneA. ini- Se produc anual dm aceasta .. ~ 
~Qmai. g~atie unei conduced în- i d. ~lInlstru Ralea tiative n~. pot ~l.ecât ~ă bU-, parte sute y de vag~an~ ~e cai: 1 Pal'tlcu.lani trebue sa le 1.11'-

. Şl lnimoase, această Casă icchltalca care domnea până mai ('ure pe cel cu t:trl.1C de mtere- se, se ofera preturI mJ111mC ŞI meze ŞI să le sporească. 
Dirişlilor a putut face fată ce- Ieri; "In regimurile anterioare, Iă- sele ţării. Intr'adevăr, prin! --~ .... _---------_ ........... _---_ ... ---_ ........ 
· . Este. dela. sine fnţel:s că o isaţi intr·un sistem de complectă li- indust!,iaIizare~ fructelo~,._~: ilo· ca sa- rj 1. p Sta tu lui 

Ce abla atmge uneOn suma bertate artiştii şi creatorii inte- pune In valoale o b.o_at1c I . 
8000 lei lunar nu poate core-i' . . imensă, care altfel se lro~pş- I . . • .• v v d 

un .. -, d : lectuali în genere se găseau Izolaţi t în dauna producătorilor; Minisfrntl de Finante a dat la lrai cl'a nWI rrdlcaia coia e Inca-
or omeneştI neceSItatI e i e . I •• 1 ~ ă . . 1 . 

:I~ Într'o vreme în ' sc • I şi adeseori 1l'ebuiau, atunci când si a economiei naţionale .• iuea/el 1I0Ul Cifre fn egalur cu' s( rl.. . . 
cal e um I . .... .. > ,. v·l' b i Re'u/' Tot dm datele publicate de Mz-

răm{ine permanent]a ordi- publicul nu inţelege să recompen- PrIn mdust1'lahzare se spo- mtrs.u rncasarlor uge are. F4 I . t 1 F' ţ: 1 • 1<' 

z'J ., t·t - t· 1 1 1· t tă din aceste cifre că tn luna ('- i 111S ali lllall e or rf'lese Cu IlIca-
Lei. i sczc creaţiile lor imediat, să ducă, rese CBl1 1 ale (lE' a llYl.pne .,: ' r i' ,./ ",. 1 1939/;'0 . ă 

Ildată v • r ~ ". hrănitoare pe piata intermI bruarle, sau IlIcosat 2.920.1 mI Ioa i sw Iepe r;rercI la . ,1 can sc 
• cu inscaunarea nou]ul TC- în afara dl' preocuparea vletll de . il' t· , t lIe lei fată de 2.627.t,. milioallc lei, II :wseră cu Începere dIn l/Jna Sep-

s'a h' b ' ~ . vI"· d· . d . SI. n ace aş Imn, s ar DU ea . t b' " . b ',,. 1 . l 
sc Im al ceva ŞI JIl acod I Stai, o viaţa (C VIClSltU Inl, e ml- ~lpschide pcrspecti-ve sfori oa- cola IIIlIal'll a prcvederilor bUBc- I rm .rle - cund a rz UClll /"(,z }OlU 

al vieţii sociale. Sub minis- zerii şi griji". d . 't tarc. 1- s au puiul redresa, crescând lu-
I se e E'XpOl . .. . . ă 1 1 A if 1 111 la suUl 

d-Iui prof. Mihail Ralea.1 Iată un nou şi important aspect Pentru a ilustra importan-! In mod abrc/JIUli, Febru<lrrc este I fi cu UlU, p~m a , 
.~ f~ . . ·t· t· d . l' ă t . ă i peste prevederIle bugetare. · aCul reforme de curaj şi de al operei de dreptate socială a nou ta acesteI 1nl1al ve vom a I hma cu ce e 11101 se ZI1 c /llcas r . .', I Vi 

I 
. â t l d t L . v Dor, lucru ŞI mal Im 1Ucura 01' -

, în măsurii să amelio- lui regim care a înţeles să ingrÎ- c teva fap e cone n en e: , '1·/ll1gclare. Anul acesta Însă. datorrla f i ăt r chiar 
, .. ,. ..,' .. . In 1938 au fost reglUlll,· . . l' i i am pu ea ~pllnc surpr nz o 

\IZlbL} starea munCllorIlor'llească, cu dragoste ŞI intelegel'e de • d 1 H 1 .' . line. I prudente ŞI !lIlelrpte po It c - fncasăl'dc pe exerc!tlul 1939;'W . cum e cea e a une( Oal ami, . • . .' 1':. 
Ilor şi functionarilor aceşti conslructori ai sufletului ro- care preţul prunelor in tim-. bugetare, luna Februa.rre, ,n com~o aII fost cele mal man dm Il Irm,1 

In acelaş timp, s'a fă- mânesc. pul producţiei a fost sub 1 iratje cu cele/oIle lum, a fnregls- cinci ani. 
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Informaţiuni '~,~,~:>~j:'~:"~~~~'i, jChinipnale -de. 1 
;'ll<'llist' epidemia de LI/os e,.'UJlle_l

i a U Ismu e •• 
Se allun\ii din Londra l'ă un ma, . \,;lIi"ky ::;i ait,· băuturi :-.pirto<lse va IlHlllc, Boala fiind IH'Cllnos('u/ii 1(/ 1 G .. 

re film bio,'-iral:r, ('(litat in 21 de' fi redus;'i la o tn,il1le din cca din I ~Ipa " Iloi şi la Îl1cl'jm/ 1111 (/11('(/ (J /cruIlt'l/ Jl •• 
limbi (lifl'rilc, inlilulat ,,:'\1 ahn I III a , :lfltll In'l'lIl. In aeduş timp min!s- LiCit s/a/,lIi/(/ şi medicii reCOI1WIl- i '" . _ . '. " 
Gandhi", va rub in cur;Îlld \lI' ce- terul a LkuI CUIlOscut, că pl'oj1or- dau (/liCI'l{c l/"a/uHll'lllc, <lupii c(/-! Lant! auzI cU"<llllul "dll1ll!Ja 1(': cr,\u tn,t<Jti apart{', nu 
nme!c lumii. Hn!lIl eroului princi- ':a de zahăr acordată bl'l'i:iriilol' nu ;;1I1'i. ,f.;,',ndqti la paludism şi IIly('r~: da- printre bolIlvij Ilt'Oycnili ~, 

I l
' el' 1" 1 ~ - .. " ~ , l!' 1 ," 1fa! pa e (dlllut d" ,ar;( hi In plT' va Ire mi ,;a (ep:i'i"<lse;\ 10". Iim; ['il medic este cheJllat lloflplea' c:,' nneva, v~rbc,~tc l t'spre pa u~ .. :Plh~ c IlICl un sl1l~lIr ('az d.' gr, 

soanii, l:n:l din sCl'nele cde 11::11 ('on:;I;lJlu] Ilormal. : iri 01'(/ '2, la !III ti:milr /'o/nuu din d::,m, aSOCI('Zl lJ1\'olulltar al'l'a~ta 111 III11p ce I1lCdICll, infirmicl'tlt ,:r 
imporlantl" !('('ollsl'tue înt,'dnin ,1 1 ',' hoală eu ehinina, : în gencre }lcl'son'llul spilal,,!or t'· ", ( * ,\1/'111,11 LO;;011S/.:i. " 'neg 
de acum c;i\ÎY:I :lni, dinlr,' (;;\l\<1hi. I J)oci 01'1 d [Jli/nlndc in/lcu miII!': Dar se ~lic mai pulin că ex ist1\; ;11ÎllŞi de grip1\. :'Jni 
şi Chal'lic Ch;Il)!iu, , Juriul murcllti Premiu liIemr: m;ciL Pc so/Jil ficJ'/Jc () oall1 Cll un ~;.port an~log înl~'e ~hil.lin;l ~i 1 ~i \'ICO vorbe;;lc tIc un ~jlil~J '.leei 

.. ' l mvrc s'a in!/'Il/li( de curLÎnd SIl/J, l'ur;;ă. g~'!pa, ca cel mtre eh1l1ll1a ::;1 palu-: care gril0<l a atins aproape tot [.:, ,krâl 

:\IinÎsll'rul engll'7. al a1iIl1('lltal;ei' jU'qcrlinlfll ])[lIi l'iare JIille, Prc- i lJolrl!wui auca nI/duri, abili mai, dl"~lL . . I sonalul spitalului, dar I1U şi pe " :nlâl 
a anuntal eil cmtilatca oh':,ll;t <le'. mil/I. in t'/I/<wrc d.~ ltJ,OUO de frotlci 'l'Csllira, Nl'tI(~sl(( ~1::Il:arltlui Î111dm-: l;::llll::na e~t~l~l~, ~UPl pr~,nll:: ,.1ll~·.-141l0 pHI~[{~Îl'i supu::;i Iral~1l1~nt~.; ',; ~ 

i.l fosl decernat d-/ui Frullcois Bon- fJillcl pe mediC plung(llld, .. lees/CI sc r: «I~ll "nt \lI Oll"H tIe conl,\ a .~I lpl 1. ,('il chinUIa, 'li 
eeeM~eeee68VS ! __ , lIj)rOpl(' de /lo/mw. il e,wlminea;;i!; (lupa eum e1on'dese' publlcaţllic de! Tr{']ml' să reamintim CO:-nun Jiul 

De SI. p~$ti 2.t PA Tlr~(, şi PUllC diagnosticl!l "tifos exonli- ';pl'eia~il;Jl<'. : rea lui HETTI după C~\l'e din 1 p 

~ ' grinzi de fier, ma- Il!oiic", .1JIOI ia d('o]Jo/'/c 111' /c- I .lkzllllakJ ... eX.jll'l'il'Il\c1or ,dift'rl- I soldaţi IwJllrli~i, îngriJ'iti în "," .'U J 
cadouri practice ' , 't b 1 1 t t f t • ' ŞIDl ue gah ,BO e, fi'IIl!'t' şi-i spuIIe cci slarea sotllll1i lt OI' o )sel'\'~ Ori SU,Il. con lI;llfl e : pilT,'a Iat'U11l1 Como, numai;;,';1 It 

~~:~~) .. '';~U~~~u;:; ~ 1 i~tmf~fuldedeaP6~t?~ '!'l!' !l1'(lllii. de const~lt.~rlle medicilor ,du!J:~ c
a
-: conlraclal gdpn şi :\(',';lsla su: le! 

şi brătare pi. doamne CS i cole din fier, la Bo/T'Il!JII/ ycmea, rl' palurllell llll sunl fllinşt metoda- 'fol'mi:i usoară. :'~lfi 
, p .. G - la ve:!. ce vrca? ii sJml!l' doc- t;'i ~.:lll tllai niciodală de gripă. '1' . " "v '.. ".' 

şi domni asortiment li E T R IJ .J AER '1, 1', 1 }'O('(' '\~ILL'\ • l' 1-, I',..,le dl'CI st,ilJJ!Jl ca pa!urlrru, "tar I 1'/11 " ( ( leu \ ",,,- , , In le a, " . .1. bogat la I Timisoara It, 6..:1ul (arel Nr, :SO (1, ". _ ' 'ce! I1U\ III :lyanl:lJul gralie ari':·' '!( \li 

I 

I
II ~el~~:....~?.E_ 1,. Femeca se /I/)ro.I)il' dl' bo!mw, îl \11, a constatat ca 111 cursul lIlll'! ,.. . : , '" 

Ce ornan H
Arlm"nn . 1 .. l '. d' 1-111' I 'pro[lIacl

,
e(' a ehllllllel, de ,a u' i,ml 

1
, ~ "" '(I'C!III"~· s 't epl(emll (C grtpa In ;) (c pa- , . . '. ," 

~ u j Li \ jClln. prC>!I'$ol' la co/cfI'ul lnusul- i S Il?l C l/l O(l/,ce; vII" fi \' l' fi 1 h" . \'H'llllll'le qudefllLIlol' dp gl'lpă ' ipr 

b'
" t' Illall ci:/! /ill/lU/, romallul! ~ ])Oll!llllle doc/or, SPUIIC CII ar H( ICI a al Sll) \J1 llel!:; c lnl!lt'I, , ' 
JU ler pf'lllm, flWIlCIl Intr:c/ cu ca/'ne, tl"mai 12, adică mai pu\in de' 10/0 Dar nu HlIllWi p;lludicii ~\Inl ': 'i1)31 

Arad. Palalul MinoriUlor ',Silit .. C[)~f,id('nccs (/'IlIlC je/1lll' !ille: I-a lIlirrl~il oala de pc sobri şi :1_ ,1\1 conlraela grip:1 şi aceasla sub o gurii eal'i, pal beneficia dl']ll' u;- :id 
~W~OOQQ~ I de la llltll'. : Cl' CII IIrc poftit Ce sll mii fac Cl! f0l'mă ll~oară, ecia('c do\'t'dc~te ;\c- dazei zilnice de ehinină. 
r-----------------------------~! 1'/'1 liunca pl'ofilactică a chininei. Ficcare Otll poak pl'('wni I~ .. 

R I 1
- ~. .. · A d ,1 -- Tul Illl Illai are I1WIt de Inlit, Fn alt autol', CECONI, comunică .. usor gripa înlrebuin\;I!HI zilnic .' D ~~.~rD' Ira i~n;~iI ~.UJ~~lafl nrl~ r~' Fl1-i !lf1~It/1 şi dll-i var:li S(I mănân faptul că într'o localit"le it~l\i~'nă 'p;}nă la :sn ('enti;.p·anw de rhl.· 

fj Uli !Iii ulhiU Uij. _II li II U Ci', Jiliil!/' am sl1 mai frec ('1/ pe unde soldatii atin~i de paludL1l1 În timpul cpidl'lllijlor de gripE 

Societatea ,.e Il R E S" ne anunţă că Începând cu data 
de 27 Martie a, c, s'a reluat traficul aerian de călători 

ORJl.RIUC CURSE€OR 
Linia 1370/117 

BUCURESTI- ARAD· BUDAPESTA· VI~NA·BERLIN 
D, L. H,I MALERT 

" ,Dou/,!Ias DCa 
Anon) Junkers Ju 52 

TRISApTAMÂNAL 

I!;ri, 1 .. ---------------...... ----" ,1 doua :i lIoe/oml vinle şi !>etlle: 

ftlutal"ea chest()rilor miracolul: cl::Jl1(l/,ll/ se iJ1:dl'epe- i 
nisl'. i 

CâicPfl ::i/,' r1UJlIÎ (Icel'(1 t/odonll i III co/tformilu/c cu dispozitia 3ji Ilie Re[/, in /J'llllt<'(/ cllc~Il!l'li (:', ' 
l' du'm,,1 1/1 1/11 aII IW]i/(/tP din SI/- i nislc/'ului dc In!l'1'IIe, aU avut loc dea a fosl ll!llnU <1. clwslol' o,: 
nlril:. J)oe/url1l se Ui/(I /0 bolnav şi \' mui m:l!fe schimhilri fII pel'SOO!l(I: GriiLa, fOSt!!! rh('~tof' dda r~ 
/'I,t'ollll!1!dll nrr}(',~I('-şi. Ft'i-i urw::iI cheslof'ilo/', 1: şoara, I 
CII e(Om,' şi dil-i scl miil'lÎnc:' . .l/1Î'- I A rad Vf'ad~a priI: lI1!1ltil'i'Cl ~-IHi [' 

; /le trcc i(/l'. I D, chestor Liviu Murgău, a fost I tor VL/ici,!! (,}'ll(a a CilşliiJal 
i /1 dOl1a ::i doctorul !/,h(',~I!: ja!c: Inulnt in fruJltca cheslllrii dIn i\l- fllnr!io/lar ele Cfl/' 1 ('/'(1, se!~rr, <!'. : 

:====-================:.;:._====.c;.;' ;;;':";'''', ==:.~*=='I I/lnl'e ÎI! CI/SIl. Bolnavul 1Il11ris!', l>tr-Julia. iur d, chestor d/'o Ilie Bel! şi sc['vialJÎI, eli/'i' (fi< oltfc1 mi" I 
I B~IO • pL Bllcureşti SOB. Â. 1655: Vai de mine, ce Sl! mii fac? ~I' de/a cheslll1'a Oradea, fn !!'!Intea I s/,.6il1 de Onldca, fiind(,lI ptfSi:· 

SERVICIU 

10.20 sos. Arad pl. 14.50 ! jdui'ş/e {C/1l('I'O. ',,1 /Ilurit şi mui cheslurii Arad. _ d-~ale este arhicll/lOsClIlii, prin 

10,40 pL Arp.d SOB. 14,30, avea o Illullime tie lucru de II'I'-! P/ccarea ti-lui chestor Mu/'glÎu viciile d-sule ]Jl'l'tio(/se aduse S. [ 

10.50 S08. Budaposta pL 12.20 minat. [(mI re,qrcle lUJallime în rândurile fatzţei publice, ~ ',. 
- J)~I/" ce ('f'l/ /l(//'/Ja!ltl dllmlli-: anirlaniIor, C/lei d-sa IH'ln felul de ii 

g'i~ sE!'. ~~edlll\tr8ta. s~r ~~:g~ tale?' il se compar/a cu c(lri L/r'llia iI! con " Timişoara [va 
- Croitor. Iad, a câştigal multi ]J1'!elr'lIi. as i

- In urma schImbărilor din:; .itel 

g,~g ... 5g!~ ~~~ri~ S~J~'. 10.30 Docto['ul se dllce acasă Ş[ Îllsca- i !711/'l1ndu-şi o lurg(/. populari/ofe, Inul Limp, ÎI1 frunica chesturii, iaţ 
8.00 ml1tl În carllelul Sl/U l!rmălo(l/,e(/; Venirea d-lui chestor cIr. JUr' Timişoara a fost llt1/1lit d. imi' , !cle 

.. Luni, Miercuri, Vineri. 
** Marţi, Joi, Sâwbată. 

LEGĂTURI: 
La ilutI"pesla <:u : Bdgnld, \'elll'zia, ~[ilano, Hom3. 
La Viena cu : Praga, l\hinchen, Saloniki. 

Athena, Istambul.. 
L:I Ih'rlin cu : Danzig, Kopenhaga, Stokholm, 

l\Iarseille, Tunis, Paris, Napoli, 
London, Tdpolis etc. 

La !toma cu : 

T ARI F. 
Dela ,\IUD la: Bucureşti 

Budapesta 
Berlin 
Viena 
Venezia 
Milano 
Roma 

. ' 
1750 
1150 
5131)0 

2150 
1<150 
1450 
1450 

plus Pengo HO 
plus Pcngo 170 
plus Peng6 220 

I N FOR 1\:1 ATI UNI. 
T,\HIFE, Tarifele publicate reprezintă preţul dela locul de plecare 

p,ină la destinaţie. Pentru sborurile efectuate pe liniile in corespon
dcntă, preţul se calculează adunând tronsoflncle. 

BILETELE DE DCS-I:\'TOHS dau dreptul la o reducere de 20010 
a~l\pJ'a hiletului de intors. 

COPI II pană la 3 ani plătesc lOij/o din tariful normal, iar cei dt' 
:~-7 ani, 5()%, 

BAGAJE, Fiecare călător are 
15 kgr. de b<~gaj, Pentru diferenţă 
de avion, 

dreptul la transportul gratuit a 
se plăteşte 3/.010 din costl!l biletului 

TRANSPORTUL CAL.nORILOR CĂTRE ŞI DELA AEROPORT se 
face gratuit cu autobuzele puse la dispoziţie de Compania LARES, 
Călătorii ce vin prin mijloace proprii, vor trebui să sos~ască la aero
port cu minimum 15 minute înainte de plecarea avionului. 

PASAPORT ŞI DEVIZE, Călătorii ce trec frontiera ţării, vor trebui 
să posede un paşaport cu vizele I!ecesare. Ei sunt obligaţi a declara la 
plecare şi sosire devizele ce au asupra lor, 

APARATE FOTOGRAFI CE. Este strict interzis a se lua de călători 
in cabina avionului aparate fotop;rafice, Posesorii le vor înmâna Agen
tilor Companiei Ia plecare şi le vor cere la destinaţie. 

Recomandăm călduros călătorilor ca aparatele fotografi ce să le 
lase mai bine acasă. 

Or ce alte inlormaţiuui le primiti; telefonic Bau In scris dela:' 

€ • ./l. R. E. S. .IlRJlD 
TECf~Ol'tl 2S-1J~ 2~-21 .4tervldu de noapte: 11-46. 21-81 

Adresa: € • .4. R. E_ S. JlRIID 
Locurile la avÎon se pot retine telefonic. 

ousel'Ua/ie: I UCl! Î/I fruniea cheslurii din Arod, 101' Nicolae Bachl. ,(mi 

Tifos e.l'ClJllimalie: Varză medica s'a primit cu o vie simpatic. (/eoa- I Timişorenii a[1 primii ('u i.l ':,lml 
meni IJlIll p('n/I'I/ c!;;l1wri, Il!! r' Imn rece d-sa eslc cunoscui la Arad dCI'c nllmire{l d-/ui c!leslol' ~ .' 'Ir~ 
pentru c!'oi/o!'i, ca un functional' sever, dur şi SI'I'- lac Baciu, in ((ceas/n fllnct iuni 'II ~ 

iUER 
a deschis restau
rantul in noul lo
cal complect reno
vat 

ARAD 
Str. Cercetaşilor Nr. 2, 
lângă Biserica evreiască. 

Bucătărie de primul rang! 

GRATAR SPEC;AL i 
Vinuri alese 
Pentru banchete şi 
reuniuni, sală re
zervată. Orchestra 
Cs6ka cu celistul 
Desideriu con cer
tează zilnic. 

Producţia de aur 
din Rand 

viabil, deci Al'adul a câştigill prin ma!'c răspundere, lWiÎlJ([ spa cu 
llumirea d-sale, cil in persoana el-sale au e(il ' :;Ier 

O r'ftdea . 1/11 conduer'î(ol' Întelept, cârlli, "j I 
domnul chestor dr,' pul adresa Ci! loală Încredem. ~1I 

1 __ --...... --... ----~.~ __ -"'1i>-1> __ .. -· 
il 

. nla 
:: II I Gosnodărie buna, 

I ~ ~ 

1,1., Bugei echilibra,:: 
Bugetul general al Statului, în-: S'a evidentiat deasemcni, 13: :~111 

I toelU,t dc d, ~fili\ă Constantinescu, meră, faptul că sporul blJget~: ". c 
ministrul Finantelor, a fost luat în 3 miliarde cste în înlregime ", ·'lra 
discuţi.e de adunarea deputatilor. ~ îllzestrării aI'matei. Cum sunt~, ';I'jJ, 
Această desbatere a prilejuit sub I periLe aceste trei miliarde W :O\t 

linierea Însemnătăţii no'lllui buget, ~ te În noul buget? 2 miliarde [:' de, 

care asigură ţării noastre finante i din excedentul ex'erciţiului pr, .:~ ( 
sănăloase intr'o vreme in care di-: dent, ,1t35 milioane din nOUlk·· reni 
Fcultălile n'au inceput să scadă, i de export şi numai 800 miI. Iti 

Participanţii la disCUlie au arătat din impozite noul, 
meritele d·lui ministru Mitiţă Con- Capitolul hugetar al apără!'! ,rizi 
stantinescu În acti,unea sa de cco- tionalc s'a dublat, ridicânrlu';' . pl~ 
nomii precum şi in efortul finan- la t3 la 12 miliarde, El dă M; '1'3' 

ciar făcut pentJ-u inzestrarea oşti- mari posibilităţi de întărire a ]'c e 
1 rii., S'a reliefat astfel că bugetul OI' riirii noastre naţionale, caft' ',le 
dinar pentru exercitiul 1940--41 în- drept CUVl\n.t se situiază pe pr ~lii 
sumează 35 mi)iarde 548 milioane, plan al preocupărilor guverc. _. 
reprczentând Ull plus de 3 miliar- In ansamblul lui, noul bugJ '1;\.7 

Producţia de aur a ccntl'u- de fată de prevederile din anul tre flectează O bună gospodărie in:' ; re 
lui african Rand a atins in I cut. Că el .sc bazează pe realitătile bUl'ilc publice. Prevederi st{ -

• luna Februarie 1.103.523 un- i economice româneşti şi că răspun-l cu multă ehibzuintă. cheltud:' :'W 
I cii, 321 uncH mai putin de- i de c~r~nl('lor m?~entului. actual, ministrative reduse la stl'i~td:, 'fO 

: cât În luna Ianuarie. permt\and o. poll.llCă susţInută de 1 voi ale unei normale fu ne! lon"l,': raI ! 3păI'arc naţlOnală, ,serviciilor publice, totul oglfl'17,j 
I .. Cu toată vitregia timpurilor, cu! politica de cuminte go~podăr' '1ll~1 

l
ilo~te clasele SOC·la'.8 toale că războiul a avut r{'percur-! î!'lregului guvern, 1.1.3' 

U siun. i economice şi în ţara noastră, 1 .• ' . --..--... _......-9U da'Orloa să SUb bugetul trecut se va solda cu un ex ' ro 
U I . , .• ceden~, de ~este ,2 ~liliarde .lei... (eil\fl f:1 rasnan~! . I bit Politica fmanClara a d-Iul nlllllS- ''1 P : IIi, scrie a onurl e p . tru Mitiţă Constantinescu se bizue zlilrlil· ro 

inzestrarea Armatei! il',~~~~:~er:et~o~~~n~:a ~ăr~~S:nV~~$~:~ 1 frontul de Ilo ,~~~ 
re tn care, ~ exe!us exped1cntul i a VD .:~, 

• •• iiiiii.liiiiiiiiiiii.iiiiiiiiii.ii, u~or al uneI mlfatli monetare, fi Iilu 



~-_-.-~-."i----

Iir 
Dllooinccă, 31 Martîa 1940. FRONTUL DE VEST 

',~!::.~.~,~:!c n~b~~~~~'~'~";'1 TO~i!=les:!r:~::eri-! "'~' . ~,EC~~i~~~~ !1~!~~NE 
Jet de a apara an'st ba~llOn, stau mrlo:;;tale Il{' an!!(' jlO'n!rt! a I Sir HolH'rt Kindf>l'sley pl'e' M:lNTALE IMPERMEAB~LE 
pi!izatiei şi al ~rogresulul, - ,ne păzi hOlarele, bratele ("l'lor ră-, ~l'dintele comitetului l~~ono-

I! el. Tătărcseu, preşedintele Con- ;maşi acasă tn'blliesc s,l-:~; ÎJlZl'lTa-1 ;niei Naţiollale a auuntat că .. PINzA DE IN şi BUMBAC 
de ]J1jJl~ştl'j, ,m~ se pu~e~ s~ 's,"ă fortele in. Illullca pe ogo~ln'.! Pllblicul engl~z a adus la Indanthren 

1fătiscze .~n plma lUllIlIla ŞI (.:1 lcglHbrulul .\.nt(:u, I~utel"l,le ""5- ! Tr'pzOI'cria natională într'o: Stofe de dantele - Fete de masă de in 
:e U1UJ!('Il, 'i t~l('c ~tI(': ne~l)md:1I ~·I11,;ll.n, ,allllg('I'~a 1 sută de 7.ile 100.000.000 lire: Fire de lâna noui Pl. v~ră 

:; după elim djzhoiul însea- (li., )ldJll<Ullul, dlll mfl,I(lHa eli P'l-I ~t(,l'lille, fie subscriind la il" 
'; ,'n'tliare a vil'\ii, distrugere şi 1lI Jntul .. I (FI.1ID "[" 1 !..lFI ~ Il n ; 

.' ' :'/':' • ,1 ,. ,., " ,Cass('Je de Economll, fie cum TIMISOARA LI' KJ.I;.:& 'l'il. 3.1-1.1(. 
·!,miZllre, pacea nu l'ste alt- ,,1 ll,!lC plu,.,ar (<1 dcccnlu;]t IlII-1 pal'â1ld bOllul'ile ap~lI'ării na- T' __ m . 

JMeat mUllcd, dccilt eforl Cl'l'a Illul llIiJlislru) să-şi spună ('ă 1Ilrin, . I Palatul \\i elSZ 
. ., ,j{tât bucurie de a zidi. prinosul său de muncă apără lanl.jllOllale. I • A II a 1IiIE8 .W@@;UW·4!&iJi.XLiliCMPli rr 
: ... nllnd o orgauizan' slr[lIIsă :1, tot al;H CiÎt o llpără cei eari 311 fost' .... ___________ .... __ 4 ____ ... _____ ... ___ _ 

.' ,i naţionale, primul mini,stru chemati la paza fnll1tariiJor. Oriec 
',i lozincde cele mai potrivi- ogor lăsat în paragină azi, lnsea
,;ullli de fată, indemnfllld: mnă un art de delel·tarc". 

. pe ogoarc !" i Sunt \TclI1uri dind tăişul plugu-
,G pc ogoare, adkă inl,iiu pe . lui valorează tot atât cât tăişul 
;! luptei paşnice şi fără ,,;11'- unei spadc. In astfel de VrCllIlll"1 

Marele Premiu 
automobilistic din 

Brescia 

Dunta (jcncrolă 6C (ftdll 
IJOaaf, il Incheiat ilnul (u un 

SU((CS Sfrcîlu(lf 
li' sânge, al păm;Întului_ lnlim astăzn, - şi adevărul acesta ;\fan:'a firmă de automobi- II'" . 

:mllul d-lui pdm ministru. trebuie inteles şi Pl'ctuit de fierare I Jlrccl'llwea Băncii Generale de I dispollibili1 SI' l'a [r{'Ce la foltdul 
',jtărescu l'stc, pe cill de firesC' din noi. le Alfa Romeo va lua partE:' Credit l'1l!!ar, În adlUW/Wl din 8 i de I'e::erllll; 700.()()().- p" ici fOIl-

'. ~!tdc plin de intelepciune. : PI'in rpJigia ol~orului - care nu-i la viitorul fl,fare Premiu al .'!urlie 19'10, a com/utai bilantul a- :dul pensii/oI' l,800,(j(j{J,- P., iar res 
.. ~, :,mp ce piim:lntlll rode~t(> şi! (1edt religia dragostei de PatrÎe JIului 1!/:W. Conform edol' consla- fiul de 2,.5!11,9Iil.- P. Si' [Ia repar/il 
. "prc ccr: gr:îne şi plante şi ; _ nf'-mn 1ll('lllinnt ca Neam, stl'ă- oraşului Brescia care se va lufe, COII/ui de profil şi plerderc: pe anul 19/10. 

- războiul nu f<lce <ledl' t -' 1 . 1 l' " .' disputa la 28 Aprilie pe dis- ,~'a Încheiat CII I1n câştig de' Circulatia la cas/eriu B(incli. fa/fi " , l,ltan{ tonte \"Iseo e e IstoriCI, a/("l, 
'ioa re in pământ, n~t'ZilrÎ CU •.• tanta de 1000 de mile. Alfa (JJ17,179.2/i P., fată de (lmr~ P/'I'C('- de 'anul prec:~leJlt, de/a .4.11 mi[ior-

ridicate, Oilllll'lIi, l'1H'rgii ~i la pOl'llle Ol'lentultll. ,dt'll/. curc a fost 5,498,3(J(),l,1 p. VII de la 4.7 ml/tardf' P., /(II' con/IIi 
"ţi. ,\('{'c';I'$ religie ne ya fi, ;icum şi ,TIomE:'o ya participa la acest 1]'(/ Jlres('/,iaeu SI/Inci de 943.S:m.- pII/'l'nl dclel 1'l.8 mi[lill'dc /0 1.V .. 

;1 ,dUlci ,11,'11(',1 1l1:lini, eari se lotdeauna llHllltuin'a, ; concurs cu 4 lnaşini, condu-; p. şi fdnl /'eporllli Ctlşliglll11i anu- miliardc P. s'(l ridicol. DeplUlerik 

I tt
3~eJ-{J~L ~5~ <::e de Blondetti, Farina, Pin- : fIIi ~Jreeednlt dl' ~,2:),j,300.15 P., -d CQ1I'i f1i?UI'('(IZC/l in /Jila~lt t- I;~~(~ , : .' . . I i câşllfJll/ net În ill1I11 1939 a fost e. cc l' (In (lflll Pl'C('f'(ll'll " o.1J 

tacnrla şi Tl'ossi. j U,iO,879.11 P. In allul 1938 sllma milioane, s'au rldicat la :J1fI mi/ioa 

I /
JreserÎs(1 a fost 1.576,051.12 P i ! ne, ,P. Mlşca/":Q :am/Jlilor cu 17,~ 

.-__ ..... ..".. __ --...... """"~~~~ . Ş 'mI/IOane, debrlonlol' CIl 28.7 ml-

L 
' .' D':.c·. ' 5 t(~ . " _I~ ~'R.-:cc~-~~~~-;: ---~ i, ~(~~:;~,Ii:}~~lll~ pa, IlII~I::Wf;:rl~cl'dell/ de llioone P., adică in lolal ((('('slc(/ pa-U .tl::a ,.., _. reportul, I :l/ii S'OIl ridrcat cu ,~6 mll/o(me P. 

'1. :$ I Cerem poştei să~şi facă da; SI' ara/li lI/l beneficiI! nci de! Din cele expuse mai SU8. 

_, n~lat Îri ARI D, pj,,'llta Stef·J~ (~I Mare I toria şi să ne predea ziarnl: '2.'2ii'l.fi3S.- P. r se poate constata că, cu toa-

, D
" ă 31 t.4II - 2 ",. la desHnat.i.e. Ne sosesc re-; In conformitale el/ !JI'O!)llI1I'/"l'a te agrav:ll'ile. a. cvcn.imente-

!-,' ~ l' " I . Z" 01' f'xterne ŞI IZ mcmrea raz 

, ~ 
Azi lJ!n!i1e(, Martie reprezentati. 1 1-

',~ Matineu Ol'd 4 şi seara ora 9. - Pro!Zram Il i c1nmaţii dela abonaţi că nu, (n'c/1UIlCl, prlllrll (/(' 1I1a1"ea (rpl-: hoiului din occident, stoeuI 

" m~n~i.a. a!ti~U~ precum ~i ~tir.e dre~uri d~ g I primesc zF.arul, d~şi noi îl ex I dCllilelor. jJl"O ac/nUle socol1i 1 p, I de depuneri al Băncii a fOf;t 
, animale salbatice. - ieI. tigri, urSI albi, c» • 1.lfJ (., se [1(1 aloca suma de 1.'Jt,2,/I/I() :: ~l)orit într'o m1s11ra~ sjm~i-

I f~" t M .~; - d h- ă t t~' C) pedlem regulat li' <, \ I ~ e e an,1 ~ C. enu~~rl~ eu 15 Da il zIUa. ~ I ~ . ,P., Îw' după ddraycrea sarcinilol', t oare, drept dovad .. l, că depo 
Hrana iII:rilmaleJor G~lnlC la ora 11. ;S -- =...::.c::oc....c.:..=-__ .....•..... , i . ' . . 'Jl('ntii cu toate tensiunile 

.~~~~~,,~gQVQC9G~~GQ~ ;;~-;;;; -=~-~;:':;""'--~·'~---I:>/ plotl! d/p/(lcndc/o/', dlIl suma,' _"~ 

I 
• 4 ; permanente, pastl'caza n('-

~[~I!~~~I~ CDm~r:ll3' 1'8 "fiULU' r~m, H-n~ ~~~~~o~~~~H~ee~~fK'6e6.---'schim~Jat .inc},E:'dE:'l'ea fnt,1 de il'~H! ~~ }I ~~~,~. ~:r· U ~;~ '. ~ ~ ~ cur.1tl cel mal frumaS O S Z P O t: .• a r g acest Institut. 
U UliU h U U. I ~ I Iii 5 U ~ MR!!f1zin~ Str_ Emineuu 3. AQAD. Int~"orinri!'rfl: Str, Stroesc .. 13 g! Intreprinderile illdustrial~ 
[VOlulIa SChimbUrilor de mărfUri Inire cele dOua rări ~~~~QggQ~~vQW"~~~'" : din siwuI acestei institutiu-
,ttl'U zile sp află În Capita-! ploduse chimice şi medicamente. ..... Inj~ fată de anul precedent, 
·;:1lia italiană, imputernicitii EXp0l'tiim in Italia: animale vii, Dela Garda Nationala Arad Iau. a,,:ut o a('ti~'jt~te şi ci.rct~ 
!",' incbl'lCJ'ea unui llOU a· een'ale şi dl'l'Î\'ate, seminle ele . !ln1.H> In mod Slnlţrtor mal 1'1 

,'IIIOllli{', pentru n'glcl1lcllta- plante, lemn şi combuslibile minc- Cllllarazil din r.. N'. a !\runÎei· i \'ulcan, lll'lItl'U a asista la confe-I dieată, ('('eace - după păre: 
':"n1DUl'Hor eomerciale cu la- rale (peil·ol). ]Jiului .\nld, sunt rUl-\ali a se pre-I rintă şi fi primi vizita d-Iui dr. r~~ n?astt~ă. -:= s~. dato~eaza 
·(r,l. Lucrările conferinţei- Tendinta de sporire a \"olullllllui z( nta Dl!mineeă 31 !\farlie, ora H. Cotioiu. pr~ş('dilltelc Fn!\ al 101.1 ('('ţl1:11E'] hal~(,l!, cat e a 
ti şi inceput, la departamell schimburilor romel'dalc Întrc Ro- It; exact. Ia ~coala din Str. Iosif ~[unicipiullli AnHL : ~tntlţt StC~ ('onclU~da, ]~l Rdşa ~('! 
curând înfiintat al comer- mân:a şi Italia era evidentă. De aH inS 1 U 1a, ea 1'1 1('al1' actIVI 

';Ienor, şi se desfăşoară sub fd, dintre toale tărilL' halcan\ce, I (tat()a intreprinderilor, au a, 
':1 bune auslJicii. Trebue să ~elemaiimportanteh.anzacliico_ceanlaieftlnălntrePlln-Fra(li-.Rll!!t;Bul.Reg·lliun:-; în 1'Iăeuta situatie, a • dere de Inmormântare ,~fi U ~ Ferdinand 37 

im tO~lă încrederea că" In lI1('rcialc pe piata Italiei le-a in re- 1. A d 4 ! rr>aliza un hE'nf'ficiu gtrălu-fabrică proprie -- Te elOO ra, 1 -ilO - Aradul-nou 20_2~. 
ill(l'll'gcn' dcsă\',îl'~ită pen gislrat în ultimi;. ani România, lIr- \ - - cit. Rep. 

're;de care lrebucsc senile, :mată in ordine de .Iugoslayia, Bull = •• ___ & __________ _ 

ula \'11', manifestată deopo- gal"Îa şi Grecia. 1 DEUTSCHLAND I 
Italia şi HOllulnia, de a I Il ee priye~te petl·olul. ou esle l ' 

,dru! de colaborare pe tt;- lipsit de interes să amintim cii mul I . 

,"OIuie, în măsura în care Ei \T~l1le Ital;a deiinea primul loc l' e marca neintrecutelor Bie I eLE' E 
l~rl'>C kgiilul'ile de conlucra- în ('xpo!1ul romfmesc. Astfel, În 

:neasră in toate domeniile, lH:l:1, Itlliiu a importat dela noi I Toate 1\IODELELE se vând eu 
:111gc În curftnd la rezultate produse petroliff>re cal·e. repl'czen- II preturi senzaţional de EFTINE la 

,', cu consecinle din celc !tau cantitati" de două ori şi ceva, HAM uEn SIGHISMUND S·I FIU L 
·)rabile in viitor. I importul german, i i~ R 

··:rile economice Halo-l'Omfl- j Ahia în 1\1:$15 Germania a. cftSli-j ARAD, Bulevardul Regele Ferdinand 27. - Telefon 18.47 
~ d~aU~ ~~td9una o,gat a~~ ~~ ru un Import rul~l ~~~~~~~~~~~~~~I.~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
te. Schimhuri comerciale 1 d.~ 5;-,3,000 tone, fa~ă de 430.000 to- _------------_ 

. :~ două tări s'au efectuat în I IlC cât am exportat in Italia. 
':ent, fiind vorba de satisl'a I :\sl:lzi Italia este unul din cIien- D. PETRE BOLDUR, zia- TârguI din Lyon din.1940 

1d cel'inle comune de ya]l)! tii prineipali ai petrolului româ- I rist nu face parte dintre 
. a .produselor naţionale şi: nc~{'. l' l' Efortului economic pe care Fran 1 borarea a numeroase ţări străine. 

, 'l'l:lonare. i Din această examinare cu totul, angaja1ii ziarului nostru. ta şi colonii/e sale il fac pentru Guvernele Belgiei, Angliei, Olan-
pb "ecapilulare de cifre es ! sumară a cifrelor pe care le pune ~ ______________ -! târgui din Lyan, se adaugă cola- dei, Suediei, Elvetiei şi Jugoslaviei 

O\'J,lă privhqă, condudentă,!la Îndt'mtmil statistica comertului ----------.... --... ----.... --------.. au amrntal importante partic/pârl 

,('~te sHualia schimbul'iloI' i l'xte!'ior, rezultă că toate eonditiu- ~""._._~ .•. _~.:~-"" ... , '''_''._'~_ -c .. ," ._'" ' .... __ .". ""~""'''l pentru eJ.~pozitia de primăvară drn 
'~~e 1~1t',e R~mânia şi Italia, I nile sunt. aSigl~l'at(' pen~'ll (~es\'ol- ;' ire 13 şi 21 Aprilie. In felul ace-

,II Cl!lCI anI: lart'a seh1,mburJlor de madurl intre " I sia, se vor deschide şi se vor pre-

\~l.:~loJnrea importului din Homânia şi Italia. t .. ", 'Itciza: vaste perspcctive de schim-
"I.lO.I 00 Ici, "aloal'ea eX-I' Discutiunile începute la BucuI'c- ~ :' . " ; JUr! comercrale, 

.• românesc 2.620.5.04 . .0.0.0 lei. \ şti cu delcgalia italiană merg, aşa- r' .. , '"~ţ',, ~; ------.... ---~ ţ ," 1'ii", '. - ~~",,, .j 

,- valo<ll'ea importului din: dar, pc un teren prielnic. ' Deplin f ' " I '~}"",, $;"~":" ,t;'.(,.:" 'i.:'~ 
:'l.!~jlJ.~IOO lei, valoarea ex-I incn'zăloare în utilitatea colabol"ă- f .' 1"[>' / I'~<i~ i4"i,!,~, ,.~, .. ~ 
, rOnJanesc 1.331.99.0.000 lei; i rii în domeniul economic, în înte- I ~ ~ oi '.. ~ 1 1 ,.:>. , 
lol' ;~ I . ~'T : i, , " J':: "~'I ~(\"!.,fr:' 1 .~ . .'" oarea importului di,n Ha ! I'csul satisfacerii nevoilor de via- '., y. " "'. '1 

17,OIlO lei, valoarea expor- : tă şi de propăşire a celor două J': ,'.!;~ ~ .. ;,,~.i:')I"!').·.J J,.,b;ţ\ .. ~ ,.;/ '. ,:..:.~ .. _" -- :.: 
~rnân ... 4) ~ " ~~~ .... ~~ ~~~~...,.. '~.rt ki,,:t~ .. ~{t~.;.-;~ .. ~til ~-:'-"~ .. ~~~.,,,, "'""'~t1 

('se w,070.7W.OOO lei; l' natiuni, după ce au manifestat de J' "1i.1ţ~~:;"': ~;,' ""~~~i--'Y;'"~'~"':"''':"''~~'''\W~'it\."",,:~· '<':. ", 
~. "aloar~a I'n'portulu', dJ'n eura"ld, cu prl'le)'\11 ",'zl'fe,' la Roma '..:,;<, "\~' '110 ''i "",,,,,,~.0·, :', '. "'<;;"'~"~'." , ţ.."~. ~ : ..... , . '-' .: " , . ' ',.. .. ~' . ". , ,',~ c~~ca~~" .>\<. "i;;, .... 'r~<''*- ""."i..:~~.,,,,,,,,,!;;, .<-'1 '1 
,tJl:Wrln lei. yaloarea ex- a comandantului .. Stră.iii Ţării" ~~''i~'''''''?:~"':''':'''-' -"""",.. , ~,~~.:::: .. ;:~ .'t-,ţ~;:~, :~:'~~:. '~:~ :::;:-;:-, ..... ~ 

,rolllflnesc :l2,!f1,27H100 Ici: eanl{'teru! de cordialitate a legălu , .. ,,', ~~~"~-~,}·~t(;J~;;,.'t::.i;.~i.t-"'*.~ .. :' >".' ~ 
- \ ] " " '>- "., ,~.,. .' ~ "4'Qlt·i5W1.'" "".\i" ' .! 

·'::~f~f:~;;,:;,:~~~~U~~ i[~~,;~:;r~~:;~;f;;fr_;~::~~~t~,~; ~51E.~~~f!:~~'~~ 
,~rrtduse industf'ble derh,a-! {'Ilro!ll'an aliniindu-!':e în frontul pă 
',e, ro!onialt', OI'ez, apar3tc, i cii. şi spnind scopul gcneral :lI Marina Britanică 

llloatoUl'(" culori, ];Aeud,llllIllei in\rlcge>ri între> popoare, Distrugătoare, printre vase comerciaie, într'un port. 

!l fi mlnistraUve 

Aviz 
Rugăm pe ono abonatii no

ştri, eât şi d-nii comercianţi 

cari fac reclame În ziarul 
nostru, ca dela 101 lei în sus, 
să nu primească nici-o chi
tanţă pentru achitare, dacă 

n'are pa versa aplicat Ull 

timbru fiscal de 3 lei şi un 
timbru de aviaţie de 2 lei. 

AD~!INISTRAŢIA 
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*PAGB . 
- CREDINTĂ ŞI l\IUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 
.~ugIiKlQQIQQQ(jgJ 

S f r oj il T il r I i ITALIA ŞI 
t - - '1 I DUDă vizita la Aoma a Comandantului Străiii Tlrii un po rlmODIU DO, ono lncheind programul bogat al vl-'comune, au fost b[/curoase sir re-Icll nimeni să nu 

ROMÂNIA 

. d T. GIj Sld r icJ ; :itei la Roma şi reţinând cele mai Fnowscă şi de data aceasta, cu prl-I scump t~zaUl'. 
DJD dJscUCrsuJ la~n1esal' aS: ă- -li Tă· jJ o ov I pufanice impresii asupra t)pere~ lejul vizitei conducătorului Ol'goni-I Conştllnta că şi noi ne-am 

oman aur 1 r de creaţie fascistă, d. Teorii Sido- I .::otiei tinere-lIllui stl'ăjel'esc legll-, deplwit cu "dvnă rolul ' 
Două coloane mari şi puternice: noastre traditionale in tineretul ce roviei, comandantul Străjii Ţării,! mântui român la Roma, legămân- \' fn această pm'le a Euro.lJei,k 

. susţin azi intreaga operă a natiunii I se ridică, cultul înaintaşilor vred- a revenit În Capitală, aducând CII! tirI IInei amicii durabile, ,nărt', ne indemne! ca, in 
româneşti: întâi tinerelul, care tre ~ nici şi pregătirea lui morală, spiri- sine, pentru SII.veran, pentru. tară, UI'~Hlrim deopotrivă, lP~ cilile I spatiului national ~ ca,re, ne 
buie să aibă un Comandament unic! luală şi tl'lmică, pentru yremuri de pentru cele dwtdi reallzăn ale paşlllce pe care le soco/lm cele ne, pentrucă il slapamm pt 
până la vârsta de 21 ani şi Froa- I grea cumpănă. erei noastre de renaştere 11atiol'KlIă, . mai eficienle; realizarea ulIui tel ele dreptate, să sporim 
tui Renaşlerii Naţiollale cu toţi ce-I Factorii de conducere ai vie\ij pretioase miirturii de simpatie dIn I comun de ordine internil şi pros- de muncă şi de crealie, care 
tăţenii, după sl'rviciul milital". noastl'e de Stat au înţeles y,tloarca partea Italiei. peri/nil', de ordine in/erlw/ionaM ilea:ă existenta unui popor. 

Majestatea Sa Regele a spus şi necesitatea acestei mişcări şi in A fost un pOpiJs cu adcvlfrat fe- şi bund întelegere Înlre popoare. lrJanifestatiunile dela Rom(, 
când"a in ad!Înca-I inte\epciulll.', că! marginile posibilitălii, ne-au dat un ,ricit În marca tani latină, futd de Strălucirea pe care a adus-o lejuite de uizita d-/ui TeoliJ 
nu lucrăm pentru prezent, căci neprecupc\it sprijin. care suniem bucuroşi să putem a- ltnlia, din cele mai vechi timpuri rovici, proectea:ă o lumină 
prezentul e clipa care sboară, ci Talantul rezervat STRĂJII ŢĂRII firma, în orice imprejurare se ilJe-' şi plină la ultimele eforturi cI'eia-lle mai favorabile asupra 
pentru viitor, pentru cee;,lce \~sle a adus roade insutite. şte, sentimcnlele 'de fraditionaUi! toare nle fascismului, civili'::(lţia I iialo-române in cadru de 
ve~nic. Acest viitor şi această veş- In numele celor 4 milioane şi jn- ! prietenie. omenirii îi dă dreplrll să vegheze i Întelegere: şi conlucrare 
nicic este sintetizată prin tineret. mătate străjeri organizaţi, cari fOl'- Conştiinta unei OI' igl'll I coml/ne 
Pentru acest viitor ne străduim mează azi armata cea albă a Tă- lle umple suflelul de o legitimă 
astăzi şi lui, tara şi neamul ii în- rii, tinere'! generos, gata oric11nd mândrie. 

t'hÎ!~ă tOate pulerile de, muncă, ~ s.ă-şi dovedească p:ill faptă calită- Conştiinta unor aspiratiuni eo-
. Tl~erdu~ este p,otenţlalul de ta- ţlIe cu care, estc lIlzestrat, in ,nu~ Imune cu ltali-a Ca popoare care îşi 

rle ŞI f?rla a un~1 popor. I mele ,celor ,12.000 de ~omandal1tl ŞI I urmăresc, pe aceiaşi cale de dem-

APELUL 
Legiunij de străjeri 

Satu Mare De Ylgoa.rea 1~1I, de .. caracten~~ I cO~lalldante, ce au. Ştl~t. să. se dă- ,mtate nationaM, cu IlOlărârea şi 
său., de ,voll1ţa Şl conştun1a va.lorli I rma,scă. eroIc unei mlslU, ni salva- stărui11ţa de care sunl capabile, Îm 

Legiu11Ca de sirăjl'ri Safll-' Binevoiţi c cunoaşte că 
lu~, deplJlde soarta poporulUI 1'0-1 toare, 1111 să. aduc omaglt~]. respcc- ',I,)linil,'ea u11ei măreţe predestill11ri I 

- ~ I ,- Mare a adresat urmdlurul apcl ,stningel'c de seminte este o 
man. tuos fare UI nostru StraJer, care! IstorICe, ne Icagă şi m{/i mult ae tuturor slolurl/or de pe ierito-: cupal'e exclusiv străjerească 

Pentru oţelirea acestui tineret a a ctitorit această Institutie într'una marea soră latină ' , 
] f " ~ S1'R \J \ 'rĂRII ă' d' '1 ă . l . '. .. '. riul S(IU, ,re ,StraJa 'prii" şi lOIi uat IIn\a 'r ,c CI III mari e r sel'UCI a e IstoriCI, ŞI I Conştiinla U110r interese comune,' ". y,!' . 
Marele nostru Suyeran a inţeles in- să-L asi<1uJ' că genenl\ia no Iă de I . DIil nou "ă adI esez un caldUl os I ne ,om putea crea un Iil!; , 

" l 1001 e se complecteazd, addllceşle 1 i ,'t ' I I . d . I 1" d' i 1 
că din vremea adolescentei puterea străjeri şi comandanti, îşi "a inde- . l'clatiunile italo-române • t ( ,ape pr \ I ,OI ~ cu e~el a • e semm- Il un ne Il pus. 
1· 1" • • 1" ". In OII cite de salcam ŞI glndl\ă "\ ă rOrl ca \ l' Iti' It ( IclOI1U UI: in tot ceeaCe faCI, sa, p 1111 cu prlsosln\ă datorl3., aşa domeniile de colaborare " " .'" i ve,1 a s o un mu e 

te "ândeşti la ziua de mâine I'cum le cere deviza' CREDINT\ T .'., munca aceasta să ° realizaţI cu en- cu sumele ce le vom realiza 
" ,., . ", , otul ne apropIe de ltalll! şi lJI- t·· I ~Id' dă 
Toate relormele vielU noastre, ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI RE- mic nu ne desparie. ' i ,uzlas,m~.' c~ ca. ~l ~ ~e ° mun 

obşteşti nu s'ar putea valorifica la ,GE; GATA LA DATORIE. 1 Est " . Ica gellcloasa destinata scopudlor . _ • I . vIe o por, /VIre de temperament 1 frumoase, ' 
maXImum, fara resortul ac<,,,ta ce 1 Deasemenea l"l'cunoştll1ţa noastra 1 afectiv şi de simtire care 11 arc" ., _ . .. ,Cele adresate nu sunt ore 
leagă prezentul de yiHor. I deplină, tuturor factorilor de ră- l1Umai explicatie Iln~i Il 't v' Gan~I\I-va Ia, ,clipele c~nd ~ 1.1 căci Straja Tării nu 
Iar gândul Suveranului nostru care spundere ai vielii noastre obştesti, de origi11d. l. comUlll (1/1 I cursunle de .'1IJ\lCre ~. p~~un:1 de ordine ci Cll sentiment, 
era în a,celaş timp gându] tntregu- cari in\elegtllld imperatÎyele vre- . . '. suflul crcatol . al munCII, ".1 PIOPU- l cOl1\'ingere. 
lui popor s'a cristalizat în faptă. mii ne-au ajutat să învingem gre- ,Rec.apl/ularea a~n,l11llrl/or ullei 1 nea\i să faceti cutare sau cutare I S>' I . > , 'd ' 

, . ,~'., . ' Ils(OI'II comune leglllmează tnli/li- lucru • cIllln{ e c se ,O) CPOZ1t8 

A fost penlru nUl1e, ca Homan. \Itatlle JIlceputulllJ ŞI să ne putem; ci t l -1 > I ,', , mite fie ]a sediul cohortei' ° neuitată satisfacţie, marea cOl1si- dcsyolta pe linia marilor comanda la, aces 01' :g.a m,l, l' aeeţl această adunare. de sel11lll- nI Legiullii. 
derafie de care se bucură Tal'a menle nationale ca şi părinţilor ce Ne-a .urnwl'li ŞI o soarlă C011111-: \e (se VOI' bate în saCi ca să se 
noastră cea nouă, itI marile ll1etro- ne-au inteles, n~-au ajutat şi au fă- ,i n~. Italla a fost mul!ă vr~m,C di-;, desfacă ~e teacă) şi vt'\i realiza un Le aveti aceste lucruri pe 

VIza/il cum f t R ~ 1, spor la mUllcă, camarazi! 

nitt national. să fie, cel'ace este astăzi: ,,0 mcî/l- generoase
v 

Jedfe de sa/l~e, au Id- 111, splnt stnl)eresc ya putea ~ă 1':- De prilai"a,1 curltl. VI 

pole, ~ cut sacrificii pentru instituţia pusă l ',. a os ŞI om,CllHa. 1 llcru mare. . ~ v 

STRAJA 'f.\RlI este un patrimo- in slujba. CO.lectiyită.tii româneşti, Pe lerlto~llle /loastre: sfmtite CU!, M\U~c,a tut~~ror stolurJlor facuta 

Ea urmăreşte întărirea sufletului drie din cele mai de seamă ale po-l wt multa vreme ravagu popoare I ahzeze suma de 2.000,ono leI, cat rochU pardeslorl 
cărora I - v t - r 't d t' t V t • . 1 1 ALE X A N D R( românesc, desvoltarea însuşirilor parului romdllesc". . nu, e-a lllcapu, 111 ntelege- {~s c es Ina a ~en .ru s.cm,m e, • 
',e .. strălucl.loare,a. tradll'e de bil'll- Dobrogea regn,1Il1le lipSite ~c, pa-\ K""TA PP ~~"_~ __ ~ _____ ~ ___ ~~ _ ' _ l~ 

Inţa a latllllttllll. Ne-a turburat li- duri se vor sehllnha la infatlşare 1 wopsltorla mecanld 

Connresul şefI-lor p-işt:a, ne-a fustiit dese ori c(Imi-lmul~u~ită domniilor voastre şi ale Ar_:i l~~s!~~::It::I\:·it e; nuri le, dar n a putul de:wrma con- strl'i)enlor., .. ~' __ ~ __ .-::.~~~~~~~~~~~t 

. de CUI' b dl' n Buza~ u· ::~~;tvi:, ~~"~er%;~~~~ i~:~~ ~~ :;;!~ S--t-O-I"'u-I-stra-J-eresc dela ;;P 
t p11Il1l, dOrlllla. Închegării lor, cu Me~j )tir 

, , " . I state naţionale SlllJerane, În/re (Jm- tiC 

,,," titlul loc Congresul şefilor de pul loc ,lllsrsld ~s~,pra ~deallliui 1/-: nitele ee le aparţineau de ell'ej,t. Deo(l/'ece sto/nl slrdjeresc ,al UZ,i-1 :a~ terel1ll1 d~ sport, iar ir: . te 
cuib lIi cohortei oraşului BI/zllu, neretuiul de ast(lz/ ca sa consol1de-1 Prietenia i(alo-rolna'n ~ . t nrlor de modelat şi emar/al din prIVeşte sentlmenlul de ", "j'nl',' 

Ţ . , ., , ' . a, 111 emc- I ~ 
c011gres care s'a tinut in sala !le ze ara I~ gram tele el flreşll,. Ide- '1 ială pe o comunitate de simtire, Jlediaş, a fosi dat prin ordin de zi, ! penlru patrie, sl0lu1 a ('f! (C~ 
leSlipităli a liceului B. P. Haşdeu. al

,
c/o/nere,lI:at de M. S. Regele Ca- de interese şi de aspiratiuni, se ve- Ca "desdvcirşil" facem cunoscui ac- \ cu o frl1moasă sllmă de bar. ('grt 

8Hb preseden/ia d-Iui C. Dwnitrp- r~ . prm ~devlza noastră ,:Credin- rifică, dealu11gul vremii pând astă- tivitulca sa intensă. ,zeslrarea armatei. Sinceri/ţ', ! as 
scu, comandantul Legiunii de sl1'll- ta ŞI munca ~e1Jlru T?rd Ş,I Rege". zi, ca o eonsecin/ă falală. Comanda/dul stolului este d. in- mllltl/m~'ri d-Iui Comalldlln!: . (QI 

jeri Buztlu. CO,ngl'esul sa. sfârşa pl'lll cere- Două slate din aceiaşi pliimadă grner 1011 Bot. Co~anda1Jt de CI'I1- ~oratorl1or d-sa/c, precl:m ,:' ,me 
Dupl( /'lIport s'a {(leul ceremoni- mO~I(llul CUL'~Illl Într un cald en- latină, care au moştenit şi au iurie: d, N. M orolarw, Stoiui a Ilert/or, pentru acest 106· ;n\u: 

alul de deschIdere. ~ tllZlasl~: mam!esidnd pentru Mare-,! trallsmis, generatii dearâ11dul, a- fost Î11fiintat la 13 Mai 1938, are I meni de patl'lollsm". . ti. 
D-I C. DumltresCII araM prcg(!- le Sfrwel' M. S. Regele Carol II şl'celeaşi "irluf" de ras ă . 1131 străJ'eri dintre cari 30 au fost I Cu ordin'll de ~I' nI' 1 al, ,:ţ'ro . , . . , v" . Iv" " j v S ŞI au Ine 11- ' , < .<.- " .. 

tIrea tl11cretlllt" 111 alte (an ŞI ill- d, Comandant al Slra]!i ŢărII tinut trea~ă conştl"nt . . "1 I echipati complel de fabrică Iar I ; M d . fIS"';' '",1 d . , v ' • -< I a orrg l 1l11 OI' ' , ',IU Ilreş, . pro. (1'. ,.. '" 
eamnă pe cel dlll congres sa-şI ___________ ,,-.....,,__ I cenluria săteascu, cullivă poriul no-I ,1 t 1 tr' tI, ţila' .tuN 

facii. datoria pentru a fi la fnmti- -----~-II' 1 I comanuan tI nu a Il . 

mea vremuri/oI' ~rele 1!r,in care Un bofllZ f:frAJ-"rl»~( 1 1O;;(lăm eUl/eJnl cu Clwânt un pro- Sloi, pentru "Destiuârşila ~~: 
trecem pentru a fi vredIllCI de che- " " U""" I ces verbal al d-Iui prof. Babeş, co- zare". pe] 
~area Marelui Nostru Slrăjl'r, Ma- I ma11deml ai legiunii TI', Mare, "Am ......-..-_,_....... să 
Jeslatea Sa Regele Carol II" dupd Aflăm cu plăcere eă, stO-1 şcoalei primare de băieţi No. I v!zilat ,'stolu~ UZln~lor de modelat 
care declară congresul deschiS. luI .şcoalei ~ prim. de fete No., 3, urmat de 2 cuiburi de ele- I ŞI emallat dm Medraş. Comandantlll Deja co(jorta 

,D!. Comandant P. },!uş.at descrie 13 dm ~l1zau, a boteZat încă I vi-străjeri, precum şi un nu- stolului, d, ing. Bot, care datorită speciald C. ,it 
~Iata de cl~lb. a ~lrăJ~rrlor, spre I U:1 e.opl,l de sex bărbătesc, i meros public. spirit!!luÎ d-oole de orgoni:arc. "a . i . cOllie ,;e, 

Idealul de 11Ibl1'e ŞI solldadate mo- CarUIa 1 s'a dat llumele de \' DI S.~ b _, ajuns să sirâ11qâ În jurul catargului Străjer l dela slolul.ş. , 
rală şi materială, Şeful cuibu/u! I Nicolae (copilul este al COll- :- " ar .escu-LopatarI în stolului, n-rul frumos de 1.71' uce-l meseriaşi C. F. R. Grl1l l/(1-; 
:rebuie ,Să fie expresia aceSt/li centratului Costică Rădule- i ca:eva c~Avmte, a ;-,pr:amărit nici str~jeri. Program~1 slrdjer:esc! au c?lect~t Sl!m~ ~e S'2IJ~" 
deal, \ seu). I ge~.tul atat de inaltator al care prlll forfa lucrurIlor preilllde i re s ~ ajutat stI (1J~rul 

Pl'. T. Bratu .. infăţ~~azd .dolIă a-, . Străjel'el~ Panait Florica străjerelor şi a d-nelor co~ şi un eforf de multă bund-vointă, i sto.ntm din ce11turra lll--<l, 
specte ale vletu slraJcrcş/I; lucra- \ dIn eenturla V-a şi Dolwilă mandante de pe IA v In cadrele mU1lcii de folos Ob-! Tot acest sloI a lucral' 

( 1 f ( ' b • 'P , . T anga acea- f t . daJ1te ~re. 
rea n sensll (Jp CI U11e, expresl!': etruţa dIn centurla '\ I-a, st - Iă act A " ştesc strdiel'ii şi-au c011stru it un: crtlcea 08 el coman ; 
a credintei ~reşline; tabăra ca mij I care au tinut copilul in bra- a şco~ .' ucandu-Ie VlJ tere~ de ~oleY-ball şi şi-au organi-I toare Negoescu Constanta' e.p 
loc de illtănre suflelea.~că şi fi::icd. te, au ajutat cu multe obiec- mulţumIrI. . lui şcoalei primare de leII' lnl, 

Jndeamlld pe slrăierÎ a lucra tn te de îmbrăcăminte. Dua . Eugenia Geol'gescu Bucureşti- tii 
aşa fel ca şi când ar avea (11afn- La oficierea botezului au Balinca, dirctoarea acestei Aţi semnat Cohorta C, F. R. a da! ~rn: 
iea ochîlor Ţara şi Regele. lJup l1 1

1 

fost de faţă: d-nele coman- şcoale model ş' vI'ce-p' , d I dcosebită specia/ilă/ilor. i" reI 
~ d' '. l'b 1 • • I 1 eşe . ' la 

care, urmeaza Iscutlt I ere a ca- • dante de centurll. preot Va- a C.- . l' 1 1 . bon uri pt. i cărora si/'(ljerii SU11,1 depri~:, ~,~ J1 
re şefii de cuib fac diferite propu- i silescu Lăudatu' d, Sârhe-, amlIlU UI cu tura "Luml- ;' Inoascd 28 ramuri de,' ".11 

I "naH d ~. l' . R 
neri. scu-Lopătari director al Că- \ ,a artU nou Ul creştIn, inzestra re?: practică, putând Înloc~i ;: _lele 

Dl. 1. Apreulese, comandantul Co- I
I minului cultural "Lumina"; rufe, alimente şi bani strânşi l' moment pe cei plecajl sJ-, ~ II 

horiei rezumdnd discutiile ce a a- d. C. Başturescu, director al I şi dela cei prezenti. datoria c(1tre Ţarit llIlII: !. ~ 
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