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lpelul Majestătii Sale Regelui i Âm 
~ (arol al II-lea I t::olindăm ••• 
nfăptuil'i1{' tl'N'uhlllli nu cei ce au adormit' azi se ridi- j "Ce frumos era pe vremea I şi doi prieteni la ferestrele jun de Crăciun şi cântă la 
pot ajuta. 11,,1('11 1111 asig-II- că o Romi'tnie re;luscuti"t, pC' mea", imi spunea in seara de: casei noastre, in seara de a- i fiecare poartă, - chiar şi Ja 

. care toti sunt datori 8:1 o ÎIl- ajun 1937, un bătrân din pod-! junul Crăciunului. Era frig, evrei, - nu pentru că aşa le 
t ăreasci'i printr'un desăvitr;;it: ooria arădană. 1 de crăpau pietrele. Cu toate: este obiceiul lor, ci din cau-

, i';'i tlczintercsat patriotism, : Şi moşneao~l, !ncărunţit! a~tea, am ~ântat to~te colin- 'z~ mjzeriei în c~re tr~iesc~ 
i . • ! de anii grei ce-I apasau ume- zile pe cara le-am ştIut .•• Era cautând cu aceasta ocazIe sa· 
i AZI Ţara are nevoie mal·, rii, privind în depărtări cu j frumos pe atunci cu obiceiu- 'câştige ceva .... 
: mult decât oricând, ca toţi 1 ochii lui blânzi şi cu un glas: rile de sărbători. Irozii. Vicle-, Durerea mare este insă la 
fii ei, uniti într'un singur, din alte vremuri, a început' imul, steaua, turca... 'sate, razimul statului român 

'1 ' '1Jl[lllUJlchiu, să aibă o singu- i si'i-mi povestească, cam aşa: I - Cum ne mai speriam noi locul unde traditia românea-
',·rl credinţă şi o singură voin- ) ,,~lecau pe v~e~ea asta~ prun cop~ii ~eara, d~ j~?darmii. un- S~ă s'a p~strat .veacu~i înt~e-

1.' 1I.'u a' te tl'mptl] ~o- I cii de românt dIn casă lU ca- gUl! ŞI de fecl0ru plecaţI cu 01, - şi In ultimul tImp lU-
\fl. J." 01 1 es !Ş I ~ 1 l' d t' b . 1 A _. . t c - d' v A ~ •• • ••• 1 sa, a co In n, In ueUria or, turca. staZl nu mal sun pe epuse sa Ispara. cea tra-
\nelu lŞl al a!;'teptărll, Roma-: şi a oamenilor mari. Fiecare la noi jandarmi unguri, dar ditie care a ajutat să ne meu-
nii de asUizi nu se pot mu]-: familie îl primea cu dragoste nu sunt nici feciorii cu tur- tinem aici dealungul veacuM 
ţumi eu realizările istoriei, i şi le umplea straita de colaci cal Nu mai văd nici colindă- rilor, era amenintată să dis
(~i t.rebuie să priceapă dela I şi nuci. Nici o casă nu ră- torii de atunci. Să se fi schim pară. Poate din indolenta 
mic la mare că acum a sosit r mânea, fără ca să treacă co· bat oare aşa de mult IU-, noastră, sau ... 

1, " , .. . 'lindătorii pe Ia ea. Luminile mea? ... Sunt uitate toate obi- : Iată însă că , Straja Tării" 
C .lpa suprema .8, lHlllJ~>n SP(~l"- : ardeau până nc,aT!!!:.a târziu, ~eiurile noastre, ale românl-' prin marea ar~ată albă a .: 
I1H'C' .Ll.e {'onso!tdtu'(' ~l glont'. i creştinii aşteptând 'să audă lor? Eu nu cred! Nu-mi vine S. Regelui, a început anul 8-

Tr~~ui~ ca natiunea să pri-j la fer~st~e, glasu~i d~ C~lJii a _ cred~ că voi~ muri. făr~ ~a c&s!a o vie acpune pentru rew 
ceapa ca orice român este, plecaţi sa vesteasca pnn can- sa mat aud macar odata In inVIerea dahnelor noastre 

~ l"1oles.a'eft So It~S!ete astăzi mai mult ca oricând,! tecele lor Naşterea Domnu·' casa mea, câte-.ra glasuri de strămoşeşti. Crăciunul anu-
~ (G~O~ 01 JI·le~ . ta' 1 R mâniei un ostaş: lui. Răsunau văile şi dealu-: copii cântând ceva desJlre lui 1938 este un prim pas 
fi, pl'Opatjll.rea vntoJ'ulUJ. os Ş a o v.' 'riie de cântecele colindători- 'Moş Crăciunul lor, sau din Spre reinvierea acestor da-
p'J;j IlC\4I~tJ'a fi fm-:t ('1 'pa I a do al redeşteptaril româneşti. ! lor cari preamăreau prazni- Irozi!" : tini. In intreaga tară, stolu-. 
~~~~~,,~~~ ! cuI. Erau multi colfndători i Aşa mi-a vorbit moşneagul rile străjereşti ca disciplina
~, salulul- pe vremea aceia. CopiU. in· din podgoria noastră, in iar, .. i tcle batalioane de băşti albe, 

t 
Progres al vătau cântecele la şcoală şi. na trecută. Şi a avut mare au pornit pe la casele creşti-

acasă. şi erau Indemn;ttl de: drel"tate! 'neşti cu colindele noastre 
r\':1 (·ifr/\ despre progresul sa- s'a produs şi in directia aceasta. pădnti să plece cu altii. la! Să ne aducem aminte că aducând bucurie în famillil~ 
t sunl ,':H se pO:l\{' dt' gl'i'litoa- ('.dată ~:igllrată n·n.labilitatea, c:e- r.olfnda!. Nu ca asti\d când 1 i~ ~,lt!mU 8,;,1, -:. şi a.,cei ~ari :tom~neşti, atât Ia cele boga
, dllele vlIloal'e vor fl plasate în In- cei micI aud dela tatii $1 ma- ,Vlz~t,ează dIn cand In cand j te cat şi la cele lipsite. Avem 
lanul al'\'~la, rt'lltahilil:ll\'<I mi- veqqii. SalcIe vor putea astfel tre- mele lor: Ce! Nu-s eu sărăn- 'satele româneşti ştiu bine a- ,un Crăciun NOU, căci tinere
r~"od:'il:ii liîni lH'o;li a s~ol·,it fU ce inl:gral I~ un utilaj. ~odern şi l' toc, să te duci si ~~ eoHnn,: r-eas~a :- obiceiurile !l0astre tul organiza! şi pornit pe ca
:Ipi 1;1 Jugiir. I"Iă un ("a~llg l"I' la occldentahzarea dep1ma a ~os- SĂ CERŞEŞTI! Lasa-i pe al- i de sarbatori au cam Inceput lea cea buna, STA DE VEw 
~ 1)\' intregul I'uprins al Firii podăriei agricole. . , 1 ţii să facă asta... 1 să tHsnară. La sate, nu II' CBE LA COMOARA DATI-
.~ miliardl' inll·alt' in plinga! . r~rogl"esul. este. tot atat de c\'ldent Ei, dar e mnlt de atunci. o~as. D~e altf~l ce l~ es!e d~t NELOR STRABUNE! , 
blnr. I ŞI In .altă dJ~ect~e. . . ; Pe mine. tata mă frimftM. să sa vada ş! ~a auda ararJanl-1 Moşneagul rumân djn pod
r pUIt'a insă obi('t·ta, că SJlO-: Ofellslva sallltal"a a d~s~llI~ tăr~m- i eolind. C9 snunea tatăl meu;. lor ~ de Cr~c1Un ~i A,;,UI Nou,: goria arădană nu s'a înşelat 
ţ~lt' rm's(" din moment ee am: lor .d~UI~ul s~rc c~ndltIU~1 ophm.e I Era sfânt. Si dună c5tp. iml -: ;n afara de corurIle or?a- i în presimţirea şi speranţa 
,0 n'('oilil :llill de ahundenlă., de IgIena. R:lJa a mtrat In patn- I aduc aminte. coJ ac!'! 1 filent ",zate, - nu prea sunt colin- i lui. Va vedea şi auzi din nou 
~ltlilat(', progrc'sul este fl(' a!tă moniul satului. Aşa de pildă în pri dp. m.ama, n'a fost niciodată de si obiceiuri românesti. Ti- : în casa lui umilă pe colin-
'ă: I? ,sr rbtlort"$lt· ofl'lI!<.i.\"~·i :1- ! măvară ('{HeY:l sute dl' sate ardele- atât de bun CA si at".,nci 1 "?nii di~ Checheş şi săracii 1 dătorii dragi... ' 
Il, ~I Hl ;{l'lH'ral. t'OlH'('jltWI n'- I rH' \'01' fi înzestrate ('u săli de du- când l-am primit. colind9nd dln cartiere, populează cen-I 
luI de a~tăzi in politica agnf-'. . d. ·b t-· b pentru prima dată. eu un văr Il'ul oraşului în seara de 0-, AUREL CHIRICIU 

, sun cons! rUJ te m ('ontn II II o $-
sIc doar Ş!III! d(' 10:1[11 !tllllpa,,' ~~~~IiHilOOQ~~~~QV~ 
i(~a yospoll11I'j(' tl'irilneasdi ('ra : teşli. . . . ,. ~ _ _ •• 

l:l1'a pfm:'i ('ri .. \ fosl f:iel/tii 1 FornH'le pI"imltlVl' ale vleţu ru- O DOUă r""I6Imflnfa r" da ' a IlnanfAfl1 
)j]ă numai anJlIl, Prin el' mi~ .I"ale sunt pretutindeni în lichidare, U"~ 11 " U" U I.u U 
? Prin spol"Îre:l capacitătii Regimul a imprimat aşezăI·ilor rU-1 
'OUU('!it' şi slimularpll l:ll'ani- 1 raII' cu adevărat idealurile prospC'

~nll'u IWnlt\' ealilatiyC'. Aici' riti1lii materiale şi morale. Preo('u-
operii de Inzc:struft: ilrmnft:i 

~ dl'wo)ll'ril sC'rl·C'lul. .\dl'dÎ, pările de eri furnizate de o viată Oprra întreprinsă de gu-' complpct şi l~nitar rlO~'n~ele 1 Numai Cl! o regţementare 
la Îndl"\lll13I'(' ('('onomică dată publică minoră şi gr.Jcl'vitoare, au vern pentru intensificarea If'gislative eXIstente, tmand l'xact făcuta, numaI cu prpvp 

. ., . .) ·t'~· aIn" do. exp"rl·pll'a {"-'pilta upri cle fondul'i cal'j yor fi în-$1 illC'lldra,>ea lui În ritmul fost locllitc cu disciplina munCll SI I măsurI Ol" meni E' sa aSIgurE' SI' <l ~' • ,. \ < -

iro I 'r' , .. I . 1· Bă· 1 'nă' o ("'it mai bună îllze~tl"are a Hl În ultimii ani :;li adllcânll tl"ebuintate pentru (>xecuta
, (III H ,supcrlOal'e JH'1Il III·! prnnalul p,·ogresu,,".. _ 1,. urnI I an~atE'i, cOlltinu<'l Întl"un ÎnsemllatE' îmbulHltetţiri pl'În rea unui anumit plan dinain 
(' It'hllira şi educatie. l'Jc·ctri('ă, biblioteCI, SI (":lmllle ~1I1- ,l ritm accelerat. !\E'ecsit<lţiJt' rlpiilor ~i dispozitiunilor in te şi eu preciziune stabilit, 
~':(,I~~i\llH'a imbună1Mirii se lUl'all', sunt .cuceriri spre c~re, ~Il~d I momentului ~e fat~, . eel' ? . \,jgORl'~ până in J;I'f"Zellt, • i ~Ol~ ~llt.ea a\'ea o înarmare 
SI 111 ordinea financiară. Tă- c" pas grăbIt saLele. Iată Clfrdt: 1Il reglementare flllanClara 8011-: Hea!Jzarea U1HlJ plan ~p ~Il ! I a~Hlcl Ş,l in .e0l~formitat(>. C.l! 
fi-au :Ic-hital 70 I t X l' " ă a ne informa despre noua 1 (Ul pentl'uea opera intl'eprin armare şi pxerutal'f'a lUI 1Il: nltm1ele eennţl ale tehllle(,l 

a Sti" (!Il lI,asur I ' .. 1··' , 1 
, Trecutul v c· 1 '1' h·d' I ă . t . ~ să să dea rezultat.ele ('ele timp util, lIl,lplJCă cont ltllllll • mOl f'l'ne. . 

a I (erI IC I .1t I ('poe. 15 anca. ~. I t V f . IJ1Z" 'tl'a 'fia Ul'lllat"l otleri' " • ,.. Imai bune. . C!(' urgenta ŞI o sup e a a or i ~~s 1.- ,c, t· a 
ŞI Ollala eli (,1 o t'xpel·ientă! Salul de mâme ni rl aş~ ClI~1 tI l' I D ~Iir('ea Caneieov minis- nwlor earE' să IlU aihe rigidi- i atât d~ mare şi gl'(>a, pste su 
. , : Illlia să fie Înll·'un stat ~I socle~ate trul' finantelor a adus un tatpa !f'gii publie(>. PJ"a~egh('.ată ţn perm~nPlltă 
,le J:lJ":işi eă Împrumuturile. modernă şi aşa precum l-a \"Isal pl'oect de lege menit să asi-' ~oua legp pentru orgalJiza de mSllşI Maj(>statf'a, Sa ,Be-
au fost de consumatie, tăra- i Horia. AYram Iancu şi Tudor \'la-1 gUl'e plata la zi a tuturor ro- 1'('a şi admillistl'ar~a F~)lI(,lu- gele. .. ,. _ 
Id l'Ollstrânşi să recurgă la: dimirescu. ClI \ărani vânjo~i şi îm-, mellzi~ol' de armament şi d? lui Xati?IlH;1 ~I AVla~i('l, ŞI ,~ i DI l\1m.lstru CallClCOY ,~<tlH~ 
an'e~ mi(';1 propri('tate lipsI '1 l.ug'lti Numai misticii şi politici mate1'lale necesare armateJ.! FondulUI NatIOnal al .:\Iall- o l~?uă 1 egl.~mentare ftn.an 
I('tO!"' • ,le Ş • • • ' • 1 Prin noua reglementare se' nei repl'(>zinta pentl'u latura ţărll apărărl1 noastl'(> naţlO-

. Uea statulUI nu se pu- :mislllul au Yl'ut ŞI .vor să fie alt- l'evede înfiintarea a trei ca-, financiară a înzestJ'ării. ('peR nale, a simplificat ~i a gră-
re!llle din PI'Opl'iile ei mij- f('1. căeÎ primitivismul It> este priel-/ ~e de finantare menite să t ('e s'ar putea numi cadrul ei I bit realizarea acestei impor
O srhimbal·p fundamentală nie. i.'~ conrretiZf>ze intr'un sistpm bllgf>tar, I tante ope1'f' guvt'rnanwntalf'. 



Informatiuni 
CAPITALIST 

Cinema Scala A rad 
@inematograful Filmelor Mari 

Telolon: 20 _..;.;10----

Dnpă lill suoces. de 8 zn~. 
aplaudat de pUbhc: azi VI

Deri ultima oara 

tt011mpiada 1." 
Repr. 3, 5, 7 li'>, 9.15 

----.;;... 
DE CRĂCIUN 
Unul din cel mai grandioslilm 
al anului-Premieră pentru săr 
bători - un tlIm de sărbători 

"Alarm8 Jn 
Minunea filmelor 

technlcolore 
Capod'opera lui Ale

xlindru Korda 

Orice articol de modă pt. 
doamne, eftin şi de cali
tate superioară, vinde 

cu orice pret 

1. 6runberuer\ 
A R A O, Bulevardul 

Regina Maria No. 12. 

= 
I STOFE . 

I(ztt!kil 

AVIZ 
Rugăm pe on. abonaţi no,

tri, cât şi d-nU comercianţi 
cari fac reclame in ziarul 
nostru, ea dela !Dt lei in sus, 
să nu primească nici-. chi
tanţă pentru achitare, dacă 
n'are pe verso aplicat un 
timbru tiscal de 3 lei şi UD 

timbru de aviatie de 2 lei. 
ADMINISTRATIA 

YizU •• i ,i c:ulIlp6r •• i lIloLile 
ele •••• e ,i eltine Ja maga

zinul de mobile 

A BA 01 
Balev. Re«luAII 
Maria Nr. 10 \ 

Ioan Budaclek 
'-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ~ 

Arad, Str. Meţianu No. 14. 

Se prilDesc ,i cemeB.i. 

PĂPUŞl, trăsuri pentru păpuşl, jucării, că.ruclo~re pen
tru copii, mese pentru şcolari, patefoane ŞI pU1Cl, usten
sU. pentru voiai. sky-uri, săniuţeeto.tn mareasorUment. 

PReT~:II~;~:~ IUliu HegedUs, Arad 
~--~----~------------------------------------~----------

- E ciudat d-rli. voiam sA 
mai spun ceva şi am uitat. 

- Poate cA... ..bunII. scara ?,. 

Amatori modern' 

DUl1linecă, 25 Dec. 

vă 

- A Inceput concertul? 
- Le cântli simfonia şasea I Maretârat 

de Crăciun -a lui 

Stofe. pânzeturl, Ung~ 
CU p r e tur II e cele; 
avantajoase, ntJmalla fl~ 

Bl'ethoven, d.ie. 
- A şasea! Vezi. draga mea, Iti 

spuneam eu cii. o si intArziem. 

lIu ~6 mir •• i I 
Cumpăraţi la 

Stefan Uarlas 
Prăvălie mică, regie mi
că !şi p r e ţur Imi c i 
Arad. Bul. Reg. rerd. 9. 

Ackermann & Hiibne 
l·dol legele Eerllla.

1 

~==~==========~~~~~~~~ 
Doamnelor .,1 Domnilor! 'izii.fi ._rele i.r~ ~e f) 

4. B. {. :!~i:~~L~~:ra~~ A.rJ .. 
u.nde găllţt tot felul de articole de modă pt. doamne ~ -

b 



DU{Tlineca, 25. Dt't'. Hl3t). FRONTUL DE VEST 3 

-
, SărbăIOrirea I.P. S.S. Patriarhului Colind spiritual 
I ( .Il bi,el'i <ii ~~:a" ~i ~~ n '~i~~ s !~~ in .<,rb talcn h,l <r ~~~~j l;,~;~::'o,~~i:,iil, r ;~~ /';~: ~,':~: ~~ i 'I:~~:! ~;~ \' ~,l~;"tc z,~~ ~~Ii :.~I,~~n g: foC p~;~~~ Il ~ i ţ~" r p~ 
i ,.a~d ministl'u al ti'lJ'ii a îm de mare conducator, l)lser~- rfll1e~ti, în ajull de Cn·\( lUlI, lllai cu mintea", împilJg~lIl- rul'Î, cum spun~ foarte llime
r:::~t 70 de ani. tese, mai întâi ca mlt~'op~ht? an dp aH, ma l:olinllau, cu du-te în schimb să slujeşti rit, în "Viata lui Iisus", Er
"Cu ac{'sl pl'ilt'j Sft. ~ino~l apoi ca pat.riarh al blserH'Pl g-las dOllJul şi dulce. ca lloap- ,,('u trupul",.. acelei dulci Ilpst HelJau -- pro:::;erisul UI'

:; 'UI'b'ltorit pe ~eful lnsen- noastre. " . tl.a C;lptu~itft în mantii de "kgi a IHlcatlllui", bilor ~i faJ:.;;ilol' gardieni ai 
[,:oi 't <doxc îll ziua Ut' 10 N'u mai pUllwlllm aICI t!P- ZHIH'zi d(Jllfl fptp. Fr'rllll'- \ e:-;iil'ea enratelol' :-;:i 1lIIli-' ahstl'acţici sterile dugmatice', 
1 .00n~Tie în sala dt> l'C'cep-' spre st1'1iduill\cle sale (it' a (al tit. 1ll(.lodiuasple luI' ('0- 1 .. 101' culindătoan' '_ Îrt('lJillit- CuIiml neîllgenullchiat, por
~ccer Patriarhieiîllalta biseriea lloa8t_l'il,Ca f~lC . li Il tip, mii gl'{lbeam, potrivit J't' des,ly<1r~it{l:;;i sHinUl, 1I1li- Lit tiin spirit :;;i pentru spirit 
fF~'ltca de 70 de ani n'pl''': tOl' principal ÎII l~a~arllt~l ~'t'! dat illti, :-;a 1(' dfl)'ue8c ('ola- dl ~i lIeajunsil --- {' !:Iingura-- I:\~a nun il Vl'ut ~i a dor'it 
·tnt'l o frumoasă n1rsUi pa :ropPÎ şi cum, astaZI, (a ~)J'la ('ul împletit în opt r:unulli ~ Întrupal'l' din nuu a blAndu- Ibl1S ._, pentru truda în8ân~ 
l'ia:'haIă, can' auuce. 'în ju- 1 vellPratul~li llu:-;tru pat~'l~r~ll'::1< {'Ior mistel'iuasp fecioarp lui I isus, a Dumnezeu-Omu- p'C'l'ată a Lui de pe pH.mânt. 
.. l pArului alb un IIlmlJ 11(': ne bucuram de cea mal 11101 . earc mi-adtlCeall, în e1ipoci- lui care a ridicat hid de ridic şi Ni, la l\a~t('l'('a SHm-' 
~~·{tlurire bisel'icNlscă ~i glo i U\ ~'i~l:'ltil'e într~ popoarele de, n'a tailli(,~l a nopţii, v('stea' ~It'eallg ~i l'llVilllt de foc Îm- ti.', ca ciobanii 13ethlcheJIlu
~; J'omânease;'L . n'lIglC ortodoxa., , . 'minunal;"l a ~a:;;tedj lui Isui:!. 'potriva zarafilor care se in- lui, ca f('cioarclc eupiWriei 
:~~lci VPIlf'l'atlll nostl'U 1'a-1 Df'stinul i-a ursltr~~ s~ Joa- Yrl'Illuri de-atunci ~ şi terpun -- l'a preeupetii --' Illel(> ... şi llll ca nfiimiţii ao-
,iarh şi-a in,chinat. deo.POtl:~ I ee un. ~nare rol, po 1.,1(:_ III a~ vremlll'i tie azi! ., ; Între om şi divin, adecă intJ'(' 'luil'alurilor Lui, 
" \'ia~a sa, m slUJba crUCII ceste Zile de .l~lmIMll,l 1)('11 XiC'iodată, Îll cursul Să1'hă- I lumile pe care Iisus a rt>llşit,· Colind curat, ('u miJ'C'azrna 

:1 a patriotismului romfl- tru tara noa8tr~. ,_ . tarilor sfinte nu-mi put adu- prin naştere şi pl'ill moal'tl',' lip lut gata pr('?,Hit pcntru 
:\eSC, Prin Înalta clllhzmnta ~ :\f. 'C(, aminte f(:rmecatul colind să le apropie, Sti le lI11ea~('fi. 'vn~ nou de duh, pornit din 
L Asemeni illal\iloJ' pl'elati, S, Regelui i-a fost în.el'~tllll,ta 'ai fC'cioarelor din copilărie _ Desconsidcrând abstl'aetia' adâncul euecrnÎ(' şi sănkie ~ 
iUn evul mediu, porniti în tă (,~lrma guverllulm, mtr 0, ,f,-I1'ă să 1111 'nce1'c o adimc,l iuutilfl a dogmatieului l'idi- ridic, l'a toţi nmili(ii lumii, 
,tiberarea sfântului mo1'- 'Teme, câ1ld pe oecal1ul* poll 'ell10tiuIII' ('ut)'pmurătoarc cat, spre încălcil'e, de oameni Înlimtuiti în patirnâ şi slJU-
:n,lnt, ÎI! mână eU simbolul tieci em'opellP h;Ht'au vantt1- 'chial', ' ~i de vreme ~ numai a~a pot cium, IH'utl'U rari a venit 
,'ueii, iar la IJl'Au ÎncÎlls Cll l'i grele. ,..' ,: E singura şi cea mai tl'ai- gusta din minunea :'\aşterii I i::':115\, pe ('~u'i i-a iuhit li~llS 

t ' 't tIP S S "1' .' 111'11 t"rzlll lstOl'1a: 1 1 •. .•. h ~ " !(lada, ac IV? a ca : . '-,',~.! ul'ma~ (.n,' :,'. ,;- 'ni('ă mişcare spirituală pe lui Iisus, l:U suf etu siivar- ŞI pe fan II c eama nelllee-
~atriarhulU1 Dr. ~hl'on C1'lS- 'llf'u1l1ullll rorrwnesc \.1. aldt,a :ea1'(, o SImt că-mi învăluieşit de găIăg-ia şi zig-zagul tat 3celaş hlând şi lmn 
~a a lăsat o luminoasă pâr-cât df> hine a condl~s IUllll-! suflf'tul _ şi mă determină cOlltemporanei abateri sprC' lii"tls ... 
~e de aur În i~tm'~a bisericii i natu~ ~)atrial'h l'Ora"hlu.gyV:l' i s~i 'nte!eg minunea staulului : ('('le vremelnice şi deşuchiate ... Cu c1H'milJ'j fedore:;;ti de 
p a luptelor de f'hherarc 1'0- nnill1 III apC'll'. romane-ştI IIIl1 '. din Bethlehem, de care m'au porniri din lume. Numai aşa, coli mI, ca în anii frumoşi şi 
'vllleasef'l. • zilele 1I0ast1'(,., : depărtat toate formulele ari- în armonioasa aducC'l'C'-amin- nf'vinovati ai copilăriei mele. 
f Faptele, înaltului A pl'<:lat: .. 1. p, S. ,S. Patl'll~.l'hU,l Dr. de ale speculaţiei dogmatice, i te a colindelor din copilărie, v 

rrilesc mal mult c!pcal 01']('('. ,l\hl'Oll Cnst~a m~1 este un şi care te pun în situaţia tip· pot pă.tl'unde şi înţelege uria- ' Vasile Dumbrava 
.. Ca romAll arll('l('an a lup- mare cârmUltor ŞI un mare ~ 
~al pentl'u a tiue nf'stinsă' sprijinitor al (,l1('~'giilor tine- QgQ~~~~~~ ~Q~~g~ij)QQ~ 
~andela gfmdului I'omânesl'. re, cari s'au decheat aposto- • • ~~~' 

f, 
fost unul dill fericitii pHi- latuhli Ol't~uox. _ ! ~ I 

lf!(litori ai unit'ii :\rdpalu- Pplltru erOIsmul romanesc, : RAD 1 0'1 Instatalia chroma,-u ul 
ui la Patria Mumă. luând Pentru toate faptele aposto-

~~~7e l~il:n:~~l~~hil~~i rro~~~~. :\~t[:~t~ând. Iubitul .. . CU'" 12 ~ LeI- 1 Langbe~n .. Plannhau· ser 
~('m"I'îp HH8. Nostru PatI'larh a împhmt :, ... 1\ I li 
•. Ca )\l'eo"1 şi .I'piseop !Il AI'-, 70 de ani îi urăm intr'un! rate săptămânaJe, ~ 
~eal a pastol'lt eu hlandete 1 glas: .,! o put e ti cumpăra 
~i in(('lepeeiun(' pflll;\ ct1nd' .,Să ne tI'rH'~ti multI, ant i dela 
p\lmllE'ZNl i-a ajutat să a-· Inalt Prpa Sfinţit!',! 
~U~lg,l ~n l'a pul bbl'ri ('pj 1'0- S~ a..iu!lgi y~j'st ~ c,elor. ~la.~· EPOllTUL FA 8 R leEI 
jlIlaneştl. ,hatI'am partlarhl dll1 BIblie. 1 
:~~nRl!h·~~r!1Dtf,!lltjll1!1l1i\!111!1I~il!mn-lll!!Th~~i\1Il1!IjI!DIlllllllII!ll1ft!lPll!l!iI~~~~"!1IIl1~~ . ARADI Str. nart'e) 
..... " "'Iilll:' •• HiI.~ ..... "1':.;a!'"",Wllo":;u;.~ ,1IU!'.w.' oIlll.,IA'lI'dI!i:i' • .JIII. .m..'~' AI!. oIlll>' "!IL' rE> Cfjendi 9 (În CUI' e 
!IT~ .'ta lei, "-:'4 ..... " ~ 

s: Rern.!mitu, Un-ICllm" :1 Stoluri noul 2 

fi '. m ARAD. - In decursul lu-
~" ,~ !ii. F..e nei Decemurie, au luat. fiin-

am pus in functiune şi primim 
jnslrulDent~!:!:>!!.!!_~g!~~ pl 

ese de auloDlobUe. lacd-________ .-.--w 

lDurJ_ armătarJ pl_ IDobJ1e - ------
pentru c.ţjromoj la 

'It şi toate pro· ~ t[l în jUdetul nostru, duei I 
(~ dusele rabricei ~ noui stoluri străjel'eşti ~i a- . _ 

C1 Z w a e k .~ nume la. şcoala pl'i~n.a~·:l '~'1.I1'- Irad, Plala Arenei 1. Telefon 20-33. 

llrmiltufo S. O. R. 
le r~ I nu, etIt lllV. POPOVIC! Il'alan; 
It O şco primară Il'ato:;;ul, nit Înv. ~~~ 

-= Chicin lulian; ~c. primară \. CI'" O t d fi _ tl: Pă<lurelli, ('(It înv. l\Iorar Eu- i Sfinţirea ape el r o oxe 
le li gen; ~c. primară SânicoJaul 1 d" ,.. Ia "':I!.-

(e din Arad ti !Mic, c~lt în:. ~laJ'i!) Dumi~ru; : In .!o Il.OVJ itl tP 
(~ A tJ I ~L ~l'lmal'a ~Iocl'('a, <'d.t lilV. I BOVINE, - In ziua de 11 ; Floriall Codn'allH .. Ia cure 't ca: CJquers_ r0-!D_ cognac_. se g~sesc ~e van- (~ HatlU .. Io~n., 111 ~~lHl~:'~e ,\'?I~ Del'emvrie 1938, a aVl~t ,loc ia mai part!,cipat p(: ~il~lgli I:(,~ 
(_ zare hl toa.temagazmele de coloHlale Şl dehcatese. J~, hla f,lll~t~. ,st~IU_\I_ ,straJ,~l ~.:7~1 în comuna Rovine, sfmţIrea' pr{'~ent.a~ltll at.ttontatI lt', {'lVI 

e;, .. I .... ·'~I~/IIiI" ... II"""'~"""I'ln"!:'I"',w"""._'lr.J~,~1II' ~lll't ... 'II'II''II!I', ........ _.;;:~ Îl.' lou~,ht<l~lle .. :\adah, S(Hdl- Capelei Ortodoxe române, Ia le ŞI mIlltare;':l un publIC llll 
~~Ii_.IIII.iiiiliIill.l!llllliiililillll~ "IUllIIIlIJUIOillUl:~~~lIiliiiJlliîilllijilliiilllliiiiiliILlIii~~w Ş1l1, S~m,~at~lll, :"Iacea, 1 lteu, ,rare au luat parte. d-l Eu- ~meros de ('În'a :300--400 p{'r-

Drautl, Sarbl. i gPll Imbuzeanu, pl'impreto- 80ane, Inspe(tille (omundan1ulul d~ let!luue ~~<~-'~~' 'l:ul plasei pede8, împreună.: Dapil tE'rminal'pa serviciul 
ObservaţI, Important p~Dtru \,Ia-I, C\l întreg. corpul . functionă- divin, s'a clat 111l hanchet. in ARAD. - D. Ascaniu eri-; văţători dela sate deşi luptă 

şanJ comandantul legiunei i cu greutăţi. - cari de multe 
de străjeri Arad, a inspectat: ori se pot numi enorme, -
in decursul lunei acestea, îşi fac conştiincios datoria de 
stolurile şcoalelor primare I educat ori şi străjeri. c 

din regiunea comunelor Târ-I ~, ...... t!>';J.~~~"j.::~4'~'1.-I1't";~F:~~:Yi 

ţa dv. ochelari Dumal cu pre· , . ' " '-" 1 - 1 C.,· l' R • 
8crlpţia medicului, la magazinul re8(' dm comunele PC('Ica ŞI, s~ oane e. .aHlllou III oman 
Optic 1 ~II npfO'f 1, Rovine. . dlll loealltat.e" la rare an lu-04l K"'. I<{,. J i Srviciul religios a fost ofl~ at, P~l't: tOtI Illteleetualii 1'0-
.\RAD, in dosul Teatrului (!om, , i ciat de un număr de 5 preoţI ma11l :;;1 doamn('le romilnce 
...Q!.~~!!1.:!.e8s~i(,Ar,oR~:_~ lin frunte cu P. S. Protopop din PeCÎra şi Rovinp. 
1M;a;a::;;a3&i~~fi -- -----...., U.ova i Ta 18'i,·'~ -.-, 'O";>'~"'_c ,"«Pf"C' d

, 

tuu Ş ~ţ. In cele mai I Croitoria pentru domni I Vizitaţi magazinul de păli'i-
.lte .locu~, comandantul, MOSKOVITZ Impletituri de sl1rrnă pt. rii şi modă bărbătească . 

leglunel a ramas pe deplin' . garduri, site etc. ~ O r ... D" 
satisfăcut de cele vă'zute şi \ Arad. AsortIment bO!!~t.:<~ ',1 c:J}, ii- ... 

::statate, comandanţii în- I rJ1~~;U'.'f*~~~~~1ii:g~~:sz;~~ Fr~t~J:!· Fis'!,~~r, ARAD, Bulpv. Rpg. Ferd, 21. ~ .a aM _ ErHnt " ,.. • li 1'4I'~II~ i __ ,___ _ __ .117_ 
Cea mai eftjnă şi cea A RAD, \1· ..... A·{';;·o·ţ'iun·e .. f ...... · .... ·:;· .. · .. · .......... '''' ...... ·''' .. "·'''' .. ,, ......... u ........ ... 

mai bine asortată Ilulv. Rog. Ferdinand 15. Ii ~~::i;~ Targul 
~f!!.i.e si caoetărie . =-=.,:. ==---;'::::' =·~=-=·-:;"::':':"='--==II~ . A soslt d· e Cr~I2·I'ln .' 
=-~~----=cu: şcolare ŞI comer. 1. lire bsz ş~oP:~:i~ ,1 ~_ . a '-.ilAi . 

ciale, rechizite de bi 
te mai frumos haine şi parde- 1; grăbiţi-vă şi cumpăraţi, mJl.ti\s~ri T'entru rochi, stoie pl'ntru 

rou şi şcolare, hârtie- siufi de toamnă şi spală ~i lus- 'lE haine, paltoane, obiecte pentru hngene cu preţ do fabrică la 
toc rezerver. note mu·' truieşte mai bine gulerele lEG 1 · 1:"'" .. 1 

- zicale, vioare, maşiDi I Bul. Recele Ferdlnand 51 ! ~ .... e sin ger S 1 .1-1 1 U I '1 • ~~ sStC~~S~ lf~~r!t~.e~ ~rt~ Şi c!!~e.E~~!~;CU 1 i L.." __ ._" ... " .............. ., ..... ., ... " ... ~"~~~.,.,~!~?.~ .... ~~T.!.~,~Y."""i 
,'- . ~ee~.â 

,~ U LT U R, A ~.1~.:;~: J~~o~~~r?~t~:· Petru elmUr I 
A=AD, PAL. HOTEL CRU(~A ALBA Tel. 20- 66 ~ I ~~~~~i~~ţel De onol nOlu' Pur(tl ! ~~m~ef;eftlD, ARAn. SIr. melianu rlO. 5 I 
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I 
FRONTUL DE VEST 

----_._----_._-----------------------------------------------------------------
Duminecă, 25 Dec. 19:1;DUIl 
, ""1-

DiljJora (atrt (ODSiIIDI dt nIDi$1rl:CarOI al II lea orl-" gr'ill-la lUI- Dunlnezeu SI tIPHI':.~r,~,~~e'l:·~~~ed::::'~:1 ~';.~~I~~~I-:: ~~!~'~ru~nlrD I -

d::;,:~~~:~:;:~~,~;:,;~~~~~~::·::,~1 fZ~~:~~;::(:~,i~:~.: ::::j:,:::.~;, i UOinl~a t~!lt~nt~t~ ş~!l!rl ~~!~a~eaniei t;; 
tuziastă aproban~, a stabilit cadrele ll'llu dintrl' l'oroană ş' Ta ~ i' r 
principale, inăuntl'U cărora organi- I'I~ din Fron;ul HCI~aş:l'l'i'i r~;I~~O!l~~· A~\llH'U raportului Pre:,c-' ziua pl'omulgarii legii de fa-I Frontului Rena~terei N~d'~dl~ 
zarea şi funcţionarea statului tI·c- k nu'c se inriinţcază prin legea de; dintelui Consiliului Nostru I t~, ('~ ullică orţanizatie poli-Ill~le. \'a fi S()(:?tit~ <'1and!f:Z 

nil 
buie să se desă"ârşească. Pc te-: !"l.i ol'!~allismul unic dinauntrul că : de ~Hl1i:;tri ::;i .:\Iini:?trilor ttc<.Î.. 1ll_ :5t,at: "I'l'ontul Hcnaş-i na, lai' autol'U ~l. !,ed~~ts.uler 
mei uri Iloui şi linalldu-se pas cu' mia \'01' ieşi aşczămintele parla- I Noştri Secl'ctnl'i de Stat la terel NatlOnale". I cu degradarea C)VICa pe f 
pas, socoteală de rcalită\ile vielii! nll'ntarc. administrative şi pl'ofl'sio, Dt>pal'tamcntcl{' Justitit'i şi Al't. 2, - Această organi- meu de 2-5 ani. _ 
noastJ'e nalionale, instituţiilc funda lnillc, pc ('arc se va sprijini În vii- ! 1 11t('J·n('lo1'. ;-';1', 124JlfIO din zatie politică are de scop mo I Ar1. 8. -- Un regulanlft II 
mentale ale statului au luat în ul- hOl' in mod durabil, intreaga "iată: bilizul'ea co::.tiintei nationalt' I ~p('eial, WcîllHI pal·te iuR I 
timeJe 10 luni o Înfăti'$an', în care I a statului lIostrll, i in vederea întreprinderii u- , 
conştiinta colectivă a poporului a 1 Pe deasupra tuturor considel'alii-I 11ei acţiuni solidare şi unita- "';~;:"'-~ BnUI 
ilJceput să vadă Honului" (:en nouă, : 101" de ordin social, economic sau i !'I' l'on1{tne:;;li de apărare şi ' -~,," 
p:! care in inalta Sa in\elt'pciulle şi '(·onfesiollal. _ pl'Îl1 solidarizarea. propăşire a Patriei şi de con p·1 
pre,-edcrc. n dorit-o şi a pl'egiitil-O ·ll!turor encl'J:(iilor producătoare ale I solidare a statuluL I l~ 
M, S. Hegelc Cal'ol al Il-lea. I :\'aţiunii, Frontul HcnHşterii Na~i(J Art. 3. -~" Autorizarea de I ţa 

,\ccastă opcl'ă de tnHlsformare şi Idl', va deschide lal'!~ porlile vieţii . functionare a Frolltului He- S 
d(' inoire este în curs dc dcsfăşu- publice tuturor valorilor tinere 1'0- : [Ja~terei Nationale, se acol'-
ra!'c. Pentru desăvânirea ei, soco-. m;tJleşti, incadrând, intr'o Yiguroa- dt! de ministrul justitiei, la 
tim. că t'ste de absolută necesita-: să şi justă ierarhie, dreplul ficcă- (,(.'l'Cl'{'a scrisk'i a unui număr 
te să {'rl'l'm condiliunilc legale, ca· : ruia d'! a alege pe componentii tu- Ut' 25 de persoane, dintre ca-
rt: sii !Il' îngăduit, să incadri'Îm. în 'll!l'or organelor reprezentative. 1'(' C('! putin 20 trebuie să ai-
spi~,itu~ 111.'1. :1 din .Constitutie, toa-' In asement'3 conditii, am socotit hii calitatea de actuali sau 
te IllstltullUJlIle polIl<'e, sociale, cco eă ol'jee aetivitate. in afară ne ;1_ ! fo~ti 11lilli~tJ'i şi Hubsccreta-
nomice şi culturale ale statului. ' el ca a Frontului Hena~tedi Nalio- : ,'i de stat. 
Odată Cll cdiclarea nou ei Consli- lnr,le, fiind vătămătoare statului, au ; AI't. 4. -~~ Consilierii Hc-

IDCi 
A 
SI -

tulii, existenţa asociatiilor. grupă- torii ei trebuie pedl'psili ca infrac- I ~ali sunt membri de drept 
rilor şi partiddor polili(:e ale Y<'- lorî la ordim'a naţională şi so('ia- ai Front\lhli Rena:;terci Na- 1 ,'; ">." ,'lumi 

ehlului I'egim, a fost ddiniliv ('on- la. cu degradarea civică. \ional!:'.! ':;',i de· 

da~mat~. _, " .' . , '" I H('gilJlul fădlmităl'ii n_a .. tiollalt'. şi, .' Al't. 5. -. '~'oti Homfmi,i, ca I Idmpl 
Ca UI mal l' a ac('slel sltua\1I IIICX a luptelor stel'l){! intre fiII aceleJa~1 Il au împlullt 21 de am, cu I D. Ar~and Călinescu ivia(a 

v I MlIllstrul de Intcrnc ~' 
t.ri~abiIC, ,~Ic ~'1I. fos~ (\I'sfiinta.te şi; I ,Iri: , l('~ati Îndis~lubil ~c sist:nl~11 _ " exceptia ,:r:nil!taril?r ac~h~i şi I . ~ba~ 
{OI mal IHIIl Icgla NI'. 1122 dll1 31'pohtlCCl de pal'lld luand sfarşlt D VI' ci 1 di a memlnllo1 ordmulUl jude t' l' I W1P! 
~'f ' ff)')" ; "'. or aman I "t ItI ~ ţ,::ran a r 111 prezl'nta t'ge 
.. al'll(' 1:1.)<), i SI! instituie, prin prezenta lege, re- Ministrul Justitiei Ch Ol'esc, au (trepu sa eca- 1 t ' '-, 1'·· '1 - I f4i1 s, 

1 l' I I ' ,. l' - 1, • ., '1 .;-. ,'. A F' tiR t pel Hllila cont JtlUI1l e dtt ' n OI U OI IIlsa In' lUl{' ~a se, gJJllul nou dr ulllfj('are a energli- ~. II el IlISCllel ca 11\ 'Ion 1.1 e- '. .' . fIII 
dea coleetivitătii nationale, potrivit! 101' nationale şi de continuitate a I~;). Deeenn:l'le . ~938: Văzân? I naşterei N. Tationa]e, SUPUllân. ~,~ll1Za1 e . ~l f~llC~l?na~'e e v( 
~l':oilo~' sale sociale. economice. po actiunii nelurburate de cârmuire" Jl~rn~lul • COlls~llU,ln~ de .Ml- I d~-se cOIl~litiuni,101: d.e fllll- ~ ll:t~~ltllhlt H(,lla~tel ('1 ~alluf[etl 
htJce ŞI culturale, un mijloc nou care va garanta statului, sleit de ~1I.~!11 N~. 31,9!/19~8, v.ăza~d I cţIOnal'e ŞI de discIplmă stu- l : _ _ ." . ,an/al. 
de participare la conducel'l', un in- agitatii lăuntrice şi de demagogic a\ lzul ConSIlIulUI LegIslatIv bHite prin regulamentul pl'e . Dat m l~ucUl ('Ştl, ast~Hrisl 
d I I . NI' 518/1938' il1 t . 1 ti. 1 . 115 Decemvne Hl'18 ! . I:eptar ~ga ŞI U1~ stalut de fun- I partizanii, resorturi de neintrecu- ~ . .' , . . emeIU ar. 1 zen tel egl. :. < • fumlli 
cltonar(', Izvorât dlll principiile şi I tii vigoar(', 98 dm Constltt~tlUne am d('~ 1 Art. 6. --Frontul Hena~te-! , . • C ~ ~ O Lr de J 
normele cue stăpilnesc astăzi via-I Ideea monismului politÎ<', care cl'etat ~i dNTetam: ;lei Naţionale are singur! .Al:eşP.dl1ltcl~ ConsllIulUl~ cw 
t<l slatului. sjăp~"llleşte din ce in ce mai puter-I ! dreptul de a fixa şi de a pu- I ~ll:l~tl'l, Patl'larh al ROI1~ d, 

Intr'adevăr, ~tatul devenind pur- Ilie viaţa statl'lor moderne, a făcut • ~ E G E .! ne candidaturIle pentru ale- ImeI . MIRm~ 110 

t~toru~ de ideal al comunitatii o- din unitatea şi omogellitatea orga_l~enlru I~fiinţarea organiza- j gerile parlamentare.admi-I Ministru de .Ju~titie:t-
r~ndll1tc după, fUI1:-tia ~i rostul spi- ~lismelor conducătoare supremul I tiei ~Oli~C~ a NFrt~ntull,!! Re- 1 ni8tratlve şi profesionale. I VICTOR IAMANHlat, 
rItual econ~~ll1e ŞI SOCIal al lulu- Ideal al oricărei mişcăI'i colectivă aş er a ona e • I Art. 7. - Orice altă activi- j Ministru de Interne: i 
TOI' ca~eg?r,lIlor. prod~c.ătoare. _ du- HOlwinia, care se îndreaptă cu ArL 1. - Se înfiintează pe tate politică decât aceea al ARMAND CĂLINESC\le I 
pă pnl1~plul wrarhl~ dahlli~lcian şi ~c~dere spre ccle mai au-~.~~ 
prin muncă. merit si disciplină" \( Ilticc forme alc progrcsului, se in tru 1 

~l!b SCI~IlI~1 unic al cl'edinţei către 'h,greaZă. astfel evoluţiei gcnerale a It * • • ,~r;::r.=r.x::~-, 1I~~l::jll '~~1i~~~~A(~:l:A~:j(I'~I:Jl j 

fron ŞI 1 ară: a,'c ne"?ie de S,ub-l h:mii ,şi va găsi. suntcm siguri. ~n Sare, cocs, cărbuni, cI- ~ fi 
Slr~l~ll putermc al unUl ol'galllsm' VIrtutile poporului nostru şi în (~U-l ment, var, lemne de foc ~.. Cea mai ieftină librărie în 
pol!hc, min\cnia tuturor eonşliintelor cÎll- şi brichete pt. tncălzit '.;:: note instrumente muzicale: t 

P"'ontul !:cnaşterii Nationale, pe stite ale Ţării. puterea de a face .C ACORDEOANE- HOHNER VI- n, 
care il infllntează legea de fată. din Frontul Renasterii Naţionale Eduard Allmann >"'II -- ,---- .. _--- !" , .. 8, ~ 
eslI' mcnit să indeplineasd acest. . h' . d .' , , i ~ OARE. VIOLE, VIOLONCELE, t--
Îllsemnat rol, d('"enind astfel scu-! parg 13 111 estructlllllă de c,0Ils01l- . !.dI..... MA N O O L l-N- E', O-H-ITA R-E-; ... 

dare I i "I( t t 1 ~ 1 .. 1I1I1I1 .. 1I ..... IIU ................ IIIIHI.llllll.UUI.. :-. ' ~ 
111.1. de. a~ăI·al·(' ~i ~onser"arl' a con J! ŞI (l' n .. ar: a sau tu. I ....................................................... ,.... ~ COAl{:5J.:·-~'tC-"GR-;\MOFOANE ~IT1 
~tllnt(,1 ŞI II forlel Il('amului nos- 'A RAD. f.!dd--'-- - ,. 
tru, Conditiullile de organizare şi dl' a Bd IRI F d d:q ŞI PLĂCI "HlS MASTER'S 

StructUl'a biologică a statului nos functionarc a Frontului Henaşterii a -u ege e er Ioan 44 ~ :-li v o J CEI'. COL U M B 1 A'; c 
tru Cl're o rationalizare după eri- Jl.:alionale, stabilirea regimului de n Telefon birou 21-21, loc. 24·43 ~ I , 

t "1 r l' I 1 U nB R A. UN ELE C T nI CE" !px 
("I'll C une IOna e II e organismu- disciplină a membrilor săi şi toa- ~'C.=""::*::::OiJe* ~~ ,,~ . aff 

lui politiC' şi o eXI)resune unitară 1 l l I ". ~. M ~S·lnl· de ser.·~. rd~ 
• , •• v • le ce e a te dlestJum pe cal'C le 11ll- ~ il ~ -

omogenă ŞI dlsclphnatn a tuturor , . 100 1 d .şte 
in scopul supcdor de a ridira ya_!pune o bună Şl sănătoasă înJghc- ° re ucere ~. Mare aso .. thnent de ju(~ăril pentru copII - i 

!Mtl'ell României şi d(' a afirma I bare a unui asemenea instrulllent ia lun. Decemwr.e bizon ghete de 1"iIII L-b - · K I Il d 
p.n~erea. de cl'eatie şi, geniul ei sPC-/! politic, vor fi discutate şi elaborate ~~~rt~o~f:~~j.;ic~~::~li b~~ă.m~:t ~ 1· rarll . tt'irA e .. ra ~ 
CJfIC. pană la cel mal înaltă pott'n- jJrinh"un regulament special, cm'e papuci de cat'lă. 8sortiment, cu l<1lIIi '(; .. Mini 
tiaI.. v ' j \';t facl' partl' integrantă din legea preţ de fabricA la ~ B·DUL REGINA MARIA Nr. 12. tELEFON Mo. 15»-85 Iplâ 

VremurIle de ashm. cu grculăti- I de fală. DeDOZ"1 I F b - . -n I R __ .,. .. -1- W?JlOw ~ - w VIII • ." 1-_-!I 
le 101' nenumărate, cu dinamismul I 1. lua rlcel de u ele' a·v ....... vuy •• y •• y. ,"~.y ... 'VI ...... • ~ .. .., ...... " ... y ..... iII •• .. Y ...... 9'. rilor 

din ce ÎI; ce mai accentuat, pe CII- I Dacă ŞI n". impărtăşit i modul I S. FllDERMAH t 
1'(' iI impun drept singurul criterIu, nosll'U de a vedea aceasta proble-! Arad, Piaţa Anam Iancu N". 19 . 
d{~ aC\Îune şi d(' hiruintă pentru I mă, vă rugăm să binevoi ţi ,a ne 
toate popoarele, reclamă, in afară autorizat de a supune la Inaltă 

de .rc~~izarea unificării politice a s('mnătură a M. S, Regelui, proN'-
na\lunu, lot atât ac poruncitor. cIi- . ' 

. '" tul de lege lIltocmlt. 

Vlzitati şi cumpăraţi mo
bile gata şi la comandă, 

Mobile .1= Moderne, efUae -! 

(ollditlllnU de platl~enij 

mlllarea tut ul'or IdeologIIlor ad"er-
se şi crearea unui climat pacifir şi Preşedintele Consiliului de Miniş 
prielnic pentru o lal'/:(ă activitale a tri: I\fIHON, Patriarh al Rom/miei. I 

h:!uJ'or forlf'lol' vii ale Ţării. in ye, Ministrul Justitiei: VICTOR IA- i 
d~rea: păstrării neatin!le a patrimo- ! MANDI. 

"Bala de Dlobile" E. Garnindu 

Cu n C U re n la I
A. A D. Plafa Al"ra.: la 

_ lanCii 15. TeletOn 2-=:::' 

A R A Dt Tur n ăla r i a $ il! 
nmiui nOstru moral şi national. M' . 

.. 1Ilistrul Internelor; ARMANl> Bul. Reg. Ferdinand 15 fabreca de maSini tl:a 

J U H ASZ~ CĂLAINESCU, ~eeee& 

i CompAraţi de SI. i 
, i sărbători haine pt i 

~eeMe&M~~~!WM!WMW'M!W'M!lMleeleeeeee8el~~!Mt4!WM'fMMt I i copii, cărucioare, poşete, i 1 şoşon!, svetere, etc. Ia . 
Magazin de ghete, ' ,1 

Neyoia de a creia şi organiza e
litele, de a veghia la întocmirea şi 
desvollarea instituţiilor noui, de a 

NI'. 124.990, 

15 Decemvrie, 1938. 

cu asortlment bogat , • 

Oszkir Szif!tfl 

ARAD, STRADA ABATORUL TEL 16-60 li VI 
faln1t:a1tqql si repara,IUR' de met .... e II ~ b 
maslRI. 1J"IIID$IOrm4rt.& moloilJ"eler .. 1 

ozllH! de flllz. tlaz de tema. fllorea .all' ti A 
rU ... de .. 9rl. forme 1I11I.-1(I.ae stldark. 
ralN'ko...,. rotii ... dla,.re. . . 

.... -
---F~ •• ~n~d~R~t~t~9~O~6~----------------------------~te 

__ E± __ '=_~~~~ iOne 

Meisl fE .Ildlel~b:~ 
Magazin de pălării şi modă bărbătească: n 1 
Arad. Bulevardul Regina Maria ~ 

~ 

~ 
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S'a născul omnul' E~~~~l!li~. ~~I~~i~~~U~~~l~.~tllia~ă~ta~~ 
Comandantul Legiunci dp Dumill('ca dllpa 111<1:-..1. 

cOllditiUlli de.Ill?intclcast'l.sme-;ştc d~,.uCen1CI, aj Lui ~e umilil!i i$i ,facere şi ÎJ1ăIlare a umallului, aU/jandarmi şi al Chesturii dp' Pc lflllgă toaH' ('ell'lalte l;ii 
• - pentru mrlltetl omulUI CI'I'-' smentll lUlmi acesteIa - pe eri, fost transformate Întru crCCQl'ea 1/- I l't' d' AdI t" I . , d ' 
. !'" '"' ,po I le III ra, a ua 1I11- IIcasemrute JnH:-:\lIn (' ol'dl-
in lume, care 1111 poale uşor, CUI'I, /li ('!lretcnla slIflclultll 101' Il/?- i fiDr /'tll/!ll/rt lll' aroganta ŞI mdn-, . _, , 

'le intelesfll itwll şi economia' fă/amic, 11Umcrsc dill zori pân(l '/1: nimit' lwnclI~âÎ, I ţl:ltlVa de ,o llllportullt a , ue~l ! ne, luatt~ el!' d-I colonel StOl-
lild/ii.. • ,i l1uaple, intl'll sl1duan'Q frunlii. pell-I "lalaş 1:/'Ill'8t ,Rt'nan a ~wut ti1- i na, ele toata, lauda df' a lnstl- i e~ltoill, aCpaSla villP s{t d('sij-
: născut IISUS, blalldul 1I8u8, iru bucala de pdlJlc. ! nu dt' spini ŞI de conştIintă Sel tUI O şcuala pentl'lI educa~. varşca~c{l 0ppl'a d(' pril'f'put 
'ulernicul Ce1'lllui şi Impăciui- C~i cari şi-(H~ Sl~us, ~11 ~ursul "ea~; demaşte itlf~'/'velil'ea. principiilor tia servitorilol' şi :-:\prvitoa- I eunc!uc,Ho,' a ([-;.;al(', 

elin/o/'. Ul'emCI fii 11/1 1IS1l8, Cli ,5/ J can' ou pl'e~/(ltlf la Illllllmea Naşte- 1"(>101' din Arad. . ' , , 

ote Si Elecle 
nuri de imDOlile 

cri ~ari Î'1i spun şi flslii::i ucenici - '1 rir Domllllilli, I ". '. > ... ' D. colo/lel StOIl'llltolll, În 
aII IJlvCl'slIf adevăra/ul SCllS al 1'011- Stlrbiflorim aCl/m a 1YJ8-a .\'(lş/l'- j D( a(un~, bulp\ al dul al cl~ ! eadru de modt'i'oUe UlIU şatlp 
cl'pliei lui Jiws, C'mWnla, pentru I re - şi totuşi lumea pâslrca::ă ac('-I dan, Dummeca, nu va mal Il,' , '1' 1 d 

. I I I It i '/ ' I[ ,. d f l' b . d d .., . lJllle unUl llli ltar, love eşte el, e efi o 1/ a a c eCl! aceea a lJfl'- ; uF Ilpar e orma !sm sPc - Îll, fa anca at e scrvlton ŞI, 

pentru plata impozi
tului şi pământului for
ţat, pentru Asigurare 
Socială la 

Iii lipsită d~ nm~ ŞI dl' a~ere dil~ l' e.TQsperan~eI ş~ crudă COlll1'(~::icl'/'c servitoare - cari vor fi ob- \ a fi cel mai bun ~i perfect 
cart' SI' tll/Ş/I' ŞI cea li Iwmlmill/ 1"1 armoma ŞI intelesul pe care a ligaţi a frecventa şcoala a comandant al Aradului. 
sll{lclesc-, J/ulti din ei au pl'olllIil- l voii Domnul să Il' ofl're lumii prin 
flal o umilintă simbolică, intelegând j N(lştere, 
pr cea a spiritului - toc,mai ~ I Ii.~us dOl'l'şlc schimbarea (/aslui 
ceea ce nu se pOille vedra ŞI păpă/, i tipar in altul plin de duhul lui di- : 

ni ca 6 o I d s c n m! d r ca IW simplu formalism crealor de I uiTI - şi daeel s'ar întrupa din nou; 
II , rang şi pozitie sociald. : n~i, îlt lumea llOlISlrcl păgână, COI1' 1 

A RAD, :lşa a, fost ~nt:le~să şi SllItTe,l1i~ II dusâ dt' fal.Şii lui tocilori de lexle . 
Str. Eminescu No. " ~ cărUla [ll'eşl~ I sa SpllS creşlmo, - urÎmplcti UII 1I0U şi us/url'l/or 

• a I fll,"dc~ 81)~e~l'l1w cu ~d(,IJărot Cl:.~- i biciu, CII el al' 101li, cu lIăpăi de 
.. " şt1l1ă Implica un conllfllli de-o SfIl- ,!rw, [l1/11-ec7aiul care s'a fnscăl1lwi 

lumII - In u:slca unde rume- 't 1 ă ,. 

Jlparate de radio 
inovatii senzationale cu gamă automată 
Minerva, Sehaksenwerk, AdmIra, 
Standard, etc. mărci mondiale la firma 

GOD da 4rad, S'r .. Bră~innu9 
Cu libel "MERCUR" 

. cen ale abso ul . (' in p;mmida societdţii creşti/le _ ' __ 
leCufJântătoarele ammale, sub ,." . . .. 

OI '1 F' o' Prl1lclpllll ml(wl al NaşterII Dom-/ pc cllrc el II Ilrul-o asemenea Iru- ---------------------------
Pdas Ori oroltlrr~t r şll~(lraCI ~II Iwlui - umilinta şi săritcia, in loc l1lusetii florilor şi curăteniei cioba- I 1 II R d 
:cr::l~/~;~,~:(~'(: ce~q~~~is:IJ;;~~I,:~ sti fie Întelese şi adoptate intru pre- nilol' din pustiuri, X. Y, ! lUI o a o' 
: de-o l1elliJl()vii/ic ca a flori- ; .wa • iMI! I 

" 1; 
impului, '1 aii 
,iala Domnului -- 1l/'i.~Clll ill- , • t · I , 

~:!~I,~iiŞil:;~;:;~!I::: fOSISi~!:;: l ai e x I H li! şi sufldele căwiI', I,! Magazin de haine pentru doamne. 
fiii n'a inteles, ,În, veacurile i O'!: I : i Execută cele mal frumoase costume, 
le valoarea unulmlcl perfecte: ,.. • 1, pardesiuri şi paltoane p~ntru doamne. 
I/leluilli câ::ui - uşa cum s'a i I Preţuri reduse! 

lfrislos - Domnul ,~ăl'aci/o;: 1 Arad, B-dol Regina Maria, COlţ cu Str. Brătianu. 

~:i~~~:r~'a pronuntat Erllest 1: I U" t e'-d--'-
,când in .. Viala lui Iisus" a" i.' !, ngarli va re . roc: a 
:d dacd Iisus s'al' reintoarce I .... '" 
~ /lOU in lume şi-al' recunoa-, ~tZH!Hae$:aşal!l$:$:IiH;B)a$:aee ora" ele &\..1 u n ka* iJlS t;, -1 

Fabrica de frânghii şi Ţesătorie de cocos SUl'St1 ceft. mai '1 1"1 1'· ,-. '1 
la.e proaspe'e I avantajoasă pt. preşuri de cocos şi de iută, ştergă- UngVa' r ? 

toare de picioare, stofe de mobile şi furnituri 
e porc:: şi ~Ue! de tapiterie. Pentru uzine: frângbii de trans-

'" ~~ t~!;ri:: I~e porc!, I a.dUI R;~i~;i. :;;i!~U nr.or~: chingi ŞITe~~:~ 20-30 Suntem informati că vizi- Această stăruinţă s'ar de-

rlRiI (urc 
ta contelui Ciano la Budape- ,pune la dorinta Germaniei. 
sia ar fi avui drept scop să: Au înghiţit prea mult? Va 
găsească platforma retroce-! ti grea şi penibilă revenirea. 

.D, Str. Numa Pompi
,8, Tel. 18·29 dom. 19 28 

Cele mai bune vinuri din 
podgoria Aradului, se ca
pătă cu preţurile cele mai 

I Cetiţi şirăspânditi dării oraşelor Munkăcs (Mun : mai ales când se face apel 
I kacsevo) şi Ungvar (Uzho.: Ia raţiune, care e absentă de l..Frontul de Uest" :::.~usiel subearpalie. (Ru :::: •. mUlle ori din Buda· 

reduse la 

IfTWAK ŞI COODeratiua 
~~~~~ 

K. ABRAMOl'I(1 
1, Calea Banatului 4. 

~ăraţi de sf. sărbători peş. 
lde Ounăre, crap, somn 
şte Sărat, cele mai ief-

tine preţuri 

! 
ARAD~romontorUI N~r:~:~t!-iu~eG~~::ae fr~:!:~~U II 
Bulevardul Re"ele Ferdi- PARIS Numi- El a mai fost secretar gene-II 
nand 11 şi 55. rea dlui Grigore Gafencu ca rai şi subsecretar la Ministe- I 
Strada Cicio Pop 1 I I ; ._,,--_ ~ I Strada Lae Barna 44 ministm al Afacerilor Străi- Irul de Externe, In presă şi-a 
Strada Sarlllisegetuza 5 ne este comentată in mOdul!1 făcut. drumul conducând \ 

rIinisterui Muncii pri-
lân ' , 1 In şedmţa Cameriî Comune- următor: Saint Brice in "Le! mai multe ziare şi asignrând \ 

P gerr dm partea lu- J 1" ' SI· h' i' l' 'r' 1" 1 . ilor i func i " I lor Sir. J: Simon, ministrul I ourna scne: enzu se lm i Zlaru Ul "lmlJll ce mal 
Ş t onaIllOr!d 1" t d 1 t ă ' I b" .. 't . d' , i ", ~ I Ulal'i că d' , t ' e i man e a ec ara, c aJu a1'11 survem e m lrectla po . mare tlraJ, In presa romană 

lverşl pa rom . . . l' 
r t' ," .. I torui dat de AnglIa Ceh oslo- lliticei externe a României el este un tînăr de 46 ani, I j 

6hete, bocanci, şoşoni' 
galoşi, etc, şi tot reIul 
de articole de modă 

pentru bărbaţi găsiţi la 
renumitul magazin 

e meu dm salarn a- '. .' , f' fi' 't t . I ' f , .' ! vaCIel, va 1 o 081 pen 1 u a. nu este nicidecum o surpri- i fost leader al grupului tine- II 
narnte de sărbătOrl, a: se acorda valuta necesară re: - . , ,:" ,. A RAD 
enit la uIll'un i f ' ţ'l d' C h 1 '!I za, Se ştIe de mal mult tImp, rl10r dm fostul partId natlO- • ea genera I ngm 1 OI' ll1 e os ovaCla, ; : A _ BuL Reg. Ferdinand 1 
Ildustriaşilor din Româ care sunt primiţi de diferite I c~ R~gele C~OI .d~reşte, o, îJ~- : na~. tărănesc m numel~ ca- ____________ __ 

la Uniunea Camerilor I tări. Butler a anuntat, că se i tmerlre a du ecţlCl polItlcel i 1"01 a a colaborat in cabmetul!_============::::j, 
nCl'ţ şi Indu~trie cu I'n vor trimite alimente in Spa-: sale s,trăin,e., :e1"so~lalitatea Il\'lani~ în 1~28 ~i _fost lupt[~- i (odourl de (ril(IUD 
lea ea toate intreprin- ! nia. DI . Chamuerlain a re-\ nO~lu, lmm~tI.u ~ e!;te rpult I t~r. El va f~ ~paratorlll hota- \ proeuraţi-vă dela firma 

Să achite in întregime înoit asigurările de strânsă i mal caracterIstIca decât re-; rIt al cuccnrIlor care au 1'ea-: fran(IS( 
le, f~\l'ă de nici o reţi- prietenie franco-britanică, fă i tragerea diui Comnen, ,Ga- ; Uzat Ro~ânia ~Iarc. In acea I 
ntl'cgului personal. I cute anterior. I fencu nu este un om novice. : sta trebUle ueslgur Că. ut,~t a-I DcrlfoJI1S 
_ I deviiratul se uz al alegern sa- aurar 1$1 bijutier 

l II le, l' Arad~ ·Str. Horia Np_.2. 
vrei să fii elegant, M OBI LE. 
bAr aNc ă tEe IA a Dormitoare, 8ufragerii şi eO:binate bune. eHiue moderne cu I RŢ .. , • ,; l' I ,inJel!oirl de platll la tAmpll1ria SPOR E SEITZ 
~ - ·1 gafe~ ta~~a ~:. ~f. ~.f 7~ ! " cel mai mare m:gaZin de fierărie, maşini de II ~ 

e bună şi preturi l' gătit, fabricaţie proprie, obiecte speciale de l' ~ncurenţă A il ADI 
'vis de P r ere c tur ă Iii· f d' menaj, Arad. Piata .vr.. Iancu. 

~ i": ~cr~'~~~. şi I ~Iati cr~!~rt~ i~'!! si !.!I 1 Ara i? b~e~::::~~~:::~:.:. ~!E~~~i;: Ei II, 



6 FRONTUL DE VEST Dumineoă, 25 Dec. IJ 

1ne( 

"La noi e lucru de rusine"... · Spre un primat al românismu-
Un biet muncitor la căile! Şi apoi pentru a face tot ' la Arad ' 

ferate a avut parte df'-O ne-; aiei :;;1 cu acest pl'i\<.'.i o ana-

norocire. Când omul li.p8ea
o

, logic, cu mitlinetf'le Hoastl'e: 1 Adi ca~rul' trecut ...... a~n;smuL Putem afirma că care ne sfredeleau d - 1 . i . " d' '/ t 'd t - a o 'a I n ra u a ...... • b' ':: .. o-acasa, nevasta UI. nsar- ~ III VI<l\a l'e lH an a' l -! ~ 1 1 l' t f" din faţa lsenc"" roşu dl 
einatiî, a avut nefiricirea să I ~ului, ! se confunda cu toate marile Aradu, de a bune e In entll fesiune lulherană. D~ 
fie lovită de un consătean, Acolo e lucru de ru~ine --- I iniţiative româneşti - pu- şi frumoasele reaWlărl ale mintim şi numirea in r
pentru m?tive frecvente în- aiei in sel1imb un bag-ateI ~i • tem scrie şi azi, că, după o, fostului ei primar de a~um, ri la primărie a,atâtor ~ 
tre (i'iram. Multă vreme fc- ceva foarte necesar, stagnare incaIificabilă în de I câţiva ani - d. dr. Luţal -! ni tineri _ va fi o d~m' 
m.eia s'a pl~ns de RT!lve du- . Vir!uozit,ate~ midi.lletelO~' cursul celor 20 de ani dela: n'a mai avut fericire să fie .. :. conebundenlă că în ~(I 
reri abdommale - SI nu de se masoara Hl Ol'a~e dupa ~, d d 'n'ma- roma-nea ) ----1------__ --11 " . ~ • Unire se observă o accen- con us e o 1 1 - . mult a avut de suferIt o COlt- lHunnrul actelor perverse (It' J • i ~. :. . , 

sceinţă dureroasă şi ruşi- rppudicre a matel'nităUi. 111 luare a întăietăţii, care a In sea ca a d-lul Alex. Vlad. Ci 

noasă... pl'iJl1ul l'Îlnd - valoare i ~w ceput să s'acorde românis-' E suf;c~ent să amintim în-' Y ITi sili 
In fata Corului de .iudl'~:at ă dfl c;lrllii, So~ti.st"ace~'ii ci. ,; mUlui., cercarea de a româniza una: , . !căr 

_. căci intflmplarea a ajuns Intre (,l1Vlm~a sateanuhu, i M 'i 1 t . . ţ'u! din cele mai însemnate ca.' I 
ÎlHlintf'a ,iustiţiei - hiil'hatnl 'lntl'c cultlI] acela sUint faţă I . e~l ~l ac.as el nom ac 1 -i. Inişi 
femeci lovite în ~nat(,1'Ilitat(', i de matf'J'llitatc --: şi illtr('~ ?~- i nI romaneşh de dat~r~şte d: lenele a , o~aşulu~, pe care! Fa. 
spunea (~ă f('n1cola olllf'~ n',a llwllta ~lCOVlllul: cu ramol, i1ui primar al mUnIcIpiuluI: d.oreşt~ S o lDcredInţeze con-: or: 
cutf'zat sa t!pstallHUaSe:l 111- l'H toata }H'l'VeJ'sltatca am- Arad bătrânul nostru gene~ I duceriI unui român. i' ALq 
mic ni:~ ulI~i vrl'ÎIH'. sau pri(' malic,l şi ttl ~Ti!:1[\ lwrm~-· raI Ăle~andru Vla(l. '. Din ordinql d-lui primar, 
t('ne, fllndca "la nOl e lucru Jlf'IlUi a r'epndWJ'll matcrlll- .. ~ . 
-<l(' rllsine"o,o ,({\ţii. ,..,tă dps('hif'i Ull ahis. ca: Orice măsură pe care o la Vlad au dIsparut ŞI ace]e jiM t 

CI>'? 'Drsig-ul' ati iIltples: re- 'între două luni distalltatf': D-sa, porneşte şi vizează ro· : {jnitoare rămăsiţe straine,: 
pudif'l'E'a ('hiar fOl'taUl a ma- I prin \'t~a('tlri (1(' hună omenip I ___ .__ • ~ . 
tpl'lliUltii. l ~i einsteo I , ; I €4Gd I [ '.2SI _ 

:\m l't'l!at I'ostin'a a{'rstui i Deopartt'. cultlll mallH'i şi Pentru sărLăîorile ( .. ăt::ÎuIUJ lUi. :!, Ar~adului~ conduce o iJ. 
l'OUUllI sprf' a f'vidpntia r('s- 1 al copilului, întreg-, nf'p~ltat, f. maneasca. 
pcehll flublim aproape C\1 ~ divin, iar de alta. l'U It 11 I per- Magazinul de l:oloniale şi deli(illeSe IloUmann, ,t j Scriem, bucurându. 
car(' Încolljoal'ă t:Il'al1\ll no- ;vrl'siti'itii, oribil. murdar şi I d' 

' I t ARiD, Pl ••• .luam lemB N •. 20, Telefon 20-93_ I I admirând. Cu O con "r
A strll matrl'mlatf'a. ( f>mpn ... R. C., It I ~ ~ A i III 

~~~~QQQWQQQQQ â It t .sa nu ramanem ac, 
Având o nouă şi mare investiţie rum n~ ase ." es e it imeargă până la sUn. 

1 

{ele mai Lune 
--------------- comp\ect asortat dtl'ect dela. SUl'Sa, cu ce:e Ill~~ alese r 

!s:;:~~J',ţ;(,.,. .. ';, i' spec!ialităţi aduse din Bucureştl- ConstaD~U .ŞI strf.llnăt~te ! acţiunea de româniz~ 
şi rueşite 

'ojogra'ii 1 .. 
Comandati cruci. I şi stă la dispoziţia ODor, clientelei. sale olennd măJ"f~ll'l!e i Aradului. 
monumente şi ori- I de o calitate fără rival, 18 prelurl extrem da auantaJoase. Fără rezerve, fără 

Fato ce lucru de artă la 'NU uno(' Bullmii"n n' Bre rlfal. desăvârşit şi radie __ I 

II it duO zz e I ~g~~~Q':'_ iQu~~~IiKNMIQQIiMM~IQQI~~~ Szabi 
A R A n, visoa-vis 1"'1 •• e;fli>~"''' .as ...... , . 'fineretul şi : A RAD. I ~ 

Bulev. Regina Maria tu. ,~<_deFahrieaTE'Xti1~ Dt (ril(iull !ll "Frontnlrenaştel'ilnaţion~r 
Presa maghiară face o 

călduroasă, primire 
dlui Gr. Gafeueu 

. i; l'rohkmu tilH:n:lullli ro 11 H'. li , a iuaink un ;'\lhsll'al POliliri 
Aparate de fotOgrafiat.' fost deslJălulă imediat ,după lI!l1l"l': cuI ca hIllH:U s~.i ni\r C Br 
Artlcola totograflC., i11 [e! ~i ('hipuri, de cel dlema\l :;il menle; <\:>ltel ea nu t'l'a 

Ochelari, lledll'llla\i; tit' etTie Illai multe ori dC'riit tillt'n'lnl igomotos, l'il 
'Tftrmometre. insă dis(:u\iih' aluncdlnd pl' I,<mta I ('tl]'ţ' işi llIanift'sta sentim'l 

lorgnette - exagerărilOl'. ~.a un, l~lOlIil'\lto <lat. c) I dt'mollsll';l!ii ele slnHIă l,t 
asortlment bogat la, 11laJ'C pari" dIn oplnw publică ]'0· s(I.uoh·, f 

m;,neaseă, - in unna llecstor dis- 1 :\jullsesl'lI\ la un' mOl1W, l. 
BUDAPESTA. Se anuntă zia i cunoaşterea situaţiei Euro- Opticlanul t'utii, __ ajunscsl' la cOll\'ing(~l"l',l eă 'din cauza nenumăratelor. 
rele de Miercuri seară publi- i pei centrale juste şi rodnica K UN', întl eg 1illl'I'ctui de aslăzi. esll' inra- tratii de felul acesta, tim· 
l'ă pe pagina întâi ştirea de-; consecinţe pentru politica Ra pahil, inopt ~i Il\'p]"('g~"lil pcntl'lI II ;10 de ani să fie indt'părl;o1 ŞI 
misiei d-Iui Comnen şi nu-: fată de Ungaria. intl'a in viată. toată activitatea lui, t:~ publidi a Iăl'ii, 
mirii d-Iui Gafencu. "Pester 1 "Esti Kurir" des{'rie carie- mărginindu-sl~ la agitatii politie(!, Iată ins:. !'ii prin 110WI 

Lloyd" subliniază că dl Ga- l'a d-lui Gafcneu, strălucite~ ARAD. B-DUL ftE81nA 111 privinţa rapOI,tului cu socie-. \it, a "Frontului lh'naşki 
MARIA 10. 10. 1 tatca, alte el"itici, alt(' invinuiri, - I n;l1e" tinel'dul 1111 C'ste 1 DI feucu e un diplomat cu ve- le merite din timpul războiu III mare nwjorilale ('xagcralc la 'o '1 l~ 

deri largi şi serioa~ă pregă , l f dO ",nerglll (' ('are cs O 
- 11111' "1' actl'vl'tatea sa pl'bll

o Cl's d\ndul lor, Un sLmpll apt I\OerS I 1 l I ' .. One\l . 1'·'·.. < - " , • ,( orll «' munca 11l',l ~ twe. In activitatea pub IClSh , I ~\RAD. ln!'!pectoratul Ullelt' 'HllOl"ul să hl' un tUllilr, ('l'a I '10. o '1' fX 
I tipă în rare arată nt>eesita- 00 • .. 1" .,' tril ara ~I ron, li .,CUI, 

,i( a sa d' ItI' a 'me 'a: " '.'" '~MunCll a alH"obat ca fl'lzerll- I dC';ljtlns ni IIltl'l~ag" lIwssa a Iwe· 1. .• • i 
Ca ITI U 111 VI e s: • '. • • '. \ " o. V • • ('('si partld !Il cadrul car~ 

, '" 'ăt· i tea colaborarn mtl'e Rtat('le i le şi co. aforii din Arad să ţi- l' relulul sa h(' II1globata III a('('st .eal.o I '1'11. )'\\e Ioa le fOl'lele "it3~1 arătat tememlL (unosc 01! .' 1, ' , . ,Sc aplică aici formula: Toli JH'1l11'1I g I 'o· .' "S. 
al situatiei din Europa cen-I dună} ene. n,ă deschl~ a doua ZI de CI ă- L tIllII/. soJidarizand tineretul ('li o llIultll, - sa (~e ~Hll1ll~l ~ f 
t · )r El • o t d t '. D as meni "'1 presa franceză 1 clun, in Ziua de 26 Decem- faptă sau o actiune izolată, Tim'I0c! sub :10 de :;1.111, tu ~J'lnt., 
18. el. a pl ecol1lza a ap a. e e ~ b ' ~ vII 12 o o . "1' o, 'P' 'llălq 

~ , • i ~ lit ~ ţile o lui mi-' ne, pana a ore e a. rn., ~ludios şi cal't~ să.şi vadă de ll-t'. 1 f,(Un().1~ CI ea ea ,le '. 
rea Romamei la noua conste remarca ca . a nUl în schimb vor închide Mier- huri. nu t'xăsta, I t';~ a til~f'l'etului, rare nul 

latie a Europei centrale. ln DIstru curi 27 Decembrie a. c, inain- NalUl'al că acesle piire'" erau I cll~~ :lrtlUIH'\\ dl' \"l·d]'esm' 
articolele sale se arată prie- PAHlS, Se comunică că ziarele de te de maSel,· profund gre'site, Am a\'ut totdeau- ilUl-" ,~~ 
ten al Uugal'iei. Jf~prcl1ri seară arltl~Iă lUlmirea, tl-1QQQQQ~~gQQQ non o ,~~al'C ~)~rt~ a ~il~('l~ellilui ca_r~!. 1,lllcn'ILL: ,)"()m;~l~, îaIă,~',~ 

P t ' LI d" aşteaptă lUt Gafencu :w/Jltnllnd preg(ltrl'I'Cl' şI-a \ am! hl1l~\lt <Il (al It'. de II c ! laltl eelăţcm. uml n 1 ,_ 
" es el ~Y, ' COD tele eia D o la hlld, Absen\a acestui tineret dela, luI, !'ăspunde d~ data ~S 

dela di Gafencu să tragă din 5(1 I'l'marcabild şi simtul rl'oliUilii. d' manifest:ll'Îlc publice, _ ('ari aveau! Gala la da/one! : 

--- vânătoarea 10 • 
Daţi la legat in piele şi pânză biblioteca la 

Il. niboilofÎ(IU Am~c;:r;i UOQlria Promovurea dohovniculllf 
Miercuri seară a sosit în ea

, pita] ă. cu un tren special, ve 
: nind dela l\[ezdhegyes, conte 

_I le Ciano şi contele Csaky şi 
- (Palatul Cultural) unde găsiţi lucru bun şi eftin. 

\ celelalte personalităţi care 
In Ianuarie se vor face sC:"imbări I au luat parte la vânătoarea 

I I I I org;anizată in onoarea minis-n gU,~rnU en9. e~ . . tl'ului de Externe al Italiei. 
LONDRA - ZIare I Eden va fI mInIstru al Domi ,Cu acelaş tren a sosit şi re-

I: britallice v~rbin~ ct C" situ a , nioan~lor. '" . !g-('ntut Horthy. 
ţm guvernuluI, "TImes cre-I "Dally T\Jml cre.de. a ŞtI Că! Contele Ciano şi-a luat ră
de că lărginctu-sc baza gu- d Eden nu ar prImI vreun, mas bun dela HOl'thy. 
vcrnnlui, d .. Eden ar urma să portofoliu tn guvernul d-Iui I Contele Csaky a petrecut 
primeascA ministerul Apără- Chamberlaino i în trenul său special pe con-
rii, iar lnskip, ar fi numit ... Itele Ciano care a plecat la 

. ROMA. - Age fa Reu- • Roma, I lord cancelal' 'n locullordulm n 1 n ! 
I ter" anunţă că presa speră. 

Maughan, care se retrage, Ică în urma actualelor con- PARIS. Se anunţă că Mi('l'cu 
, "Dail y Miror" afirmă că I versaţii dela Budapesta un-; ri după amiază a în ceput 
în Ianuarie când se vor pro- garla va 'părăsi Societatea, desbaterile la 1egea finan 
duce schimbări in guvern d. Naţhtnilor şi va adera la pac: ciară. 

Cohortei din lE 
Pitrinte!e \"101'('1 );lihutiu, 

Încredintat din partea p, Sf. 
Episcop Andrei cu duhovni
cirea <":ohol'tel Arad a Stră
jii 'rării, a foslpromovat de 
paroh la Catedrala din 10(' 
oeupând postul ritma", va
cant în urma trecerii la p1'o
topopiat, a părintelui Flm'ea 
Codreanu, Noul paroh a se1'-

'vit la sf. alta]' al ~ 
centrale din Arad :~ 
opt ani în ealitate d" ti 
lan Pl'otopopese da.; 
acest post multă prJ 
zel paRtota 1. Datori:! 
fapt, consiliului J1ar~ 1 
nut la 17 1. e. l-a ['f I 
unanimitate să fie 1 
din partea Prea SI, A 
Andrei Mager. i.-. 

(el mftllrumos r..,dOU de 1 ~4'ifi*"'ţD~ 
s~ .. sa~bi\torl e bUI!~efla I(~l~'~: I:a:'o~:' ~a;~' ' . 
Vlzitatl ma:~le D?agazm de J poşetă, portmoneu, ,i 

biJuteru ; 1. Iir6ma~, 5 
HAsrmAnn COLOmnn 1., ARAî~~~~~:.Ţ~: 1~i~m.lt:. 

• . Membru la. .,eo. u 
Arad, Palatul Mmorltilor "'-~~'1~ . < ~./~'~ [ ---------------~~ .. 

l' 
r 
b 



,necă, 25 Doc. 1938. F BON "l' U L D E VE 8 'r 7 
~-~------------------------------------------------------------------------------------------------

.,.,.. a ...... II II ee ... b tJ8l11MMMJ8eee 

n
' F'· h mare magazin de 8tlclăril şi poreelaD~ ac ..... dă tutu .. 

-:',' •. ror clienţilor cu ocazia sArbatorilor C .. Aclunalul eAte 

ţ I ce" :" e" r' UD I "amos cadou dupA fiecare tAl'gulalit de 50 Iei. 
'; " ", ':. . Vizltatl fArA obligaţa.ne magazinul nostru asortat 

• ' . , ,', pentru tuate extjfeoţele. Incad, Ari cu prE-turtle cele 
lIIal Ieftine. Arad, Telefon 19 - 79. , 

~[ 

ministrII for lott! rapoarff asupra I M 
!(U,ltcUllor dtparfainenfelor I • 

I 
s. Regele Carol II. indrumător 

al Armatei 1 câteva zile, s'a ţinut : ~recut. Ra,p~al'tel~ vor fi. îll~- i 
lsiliu de m illi~trii in 11Iltate IPSS PatnarhulUl Ml-
J' , 11otaYl.Alt ca ron, {"Ul't' va face UII raport careIa sa· • . ~ 

.. Am avut norocul _Ct"pul. (J);scw'stll .H. Sale la lncheerca 
de care sunt mândru _ Ră:/Joml lăsase in .lrmota Ho- Manevrelor He!1ale din regiunea 
că am putut, dela cea mână IIl1ele lipsuri CI~ nu putuserd (iti/ati/oI', :!3 Od. 1938). 

. ... •• .' i general, ll1amtandu-1 de a-
mştrJl sa faca r<1}>oal- . 1 M S R l' E . d nu nou , . ege UI. 1'1 . 

~ra. activităţii dep arta.- a consiliul de miniştrii a mai mică comandă, pâ- 111că fi fnM/urate, iar pe de altă: Cn tânăr Principe .'1oşlelli'or, 
nă la cea mai mare, să o purle dovedise imuficienta unora' care s'a condus de asemenea pre
ezercit in mod efectiv. A din armele noaslrr. : cepte, rm pute41 IIjunge dudl un 
cest fapt Imi dă Mie per- Se cer'ea un om. care să Îlldl'Cp- II/rălucit Rege şi un pricrpllf co-

.or tu cursul anului continuat. 

~ ••• '1" '6' I· ... ··I!' "1&- .,1It' 0 ••• 1.' ......... '''''1, .... Jl! •• ~ " ••••• 0 •• "A'.. : . •••• .... CJ. ' .. _____ ..... ~____ sonal
t 

încrederea sufle- te aceste stilri de IlIcruri, un om, mandant al unei oştiri. 

tească de a putea să-mi care, priCf'put, energic şi hotdrrt. .~i M. S. Regele Carol JI este un 

li'. ~ ~' ;jf[-' '~. se ~',.) ~" ~ spun cu hotărite cuvin- să pună ordine şi să îndrumeze. I uJwăra1 cOmaJllJmlt, pentrucă ill-
.' ~ , ' -. ~ tul, in conducerea Oşti-, .\lâna negrlui Ferdinand 1 a fust drplineşte contillulI. cele trei atri-

, '"o O' .. o: -.i rU'\ : l1c:şoviJiioure. Fiul Său. Principek, blite al" unIIi r:omandant: coman-

Cinematograful filmelor ma- ~. lmlll'ikâlld hama militară din, Muş/euitor Carol, devine, În .mod; dd, instrurşte şi fl(Jmini:o:lrr<1::ă. 
ri din Arad, anuntă de săr- C. jruyeda copilărie şi crescut la invă ('fcetn,: comandant, al, marllUI re-; Comandă .irma/'l f(nm«ncl, lHl IIU' 

bători următoa.rele şlagăre C.' ţătura mal'Uor virtuti ostăşeşti tra- gole ŞI al aeronauhcC/. 'mai În viriuiea alnblliului /{eqal 
bombă: r. d;tiu/lull'. i1l Casa noastră domni- i Preocupat din zori dr zi şi pâflă <le Cap al Uştirii; u nmwndă din 

Plaă la 21 Decembrie îşi continuă drumul glorios ~ t'J(J/'t', uurind pildcl vie a Unchiului: in noapte numai de bunul mers al ziua de când x'a urclIl pc /roll Ctl 
~ ş; ]'ârintdui Său, M. 'S. Regele Ca-; oştiri,i şi abi~ p.utând împăr/i U!1e- ~!Irl adel1Clrat Şcf. .... preglltind-o 
~ rul ll'U fOlii pentru .4rmata Româ-; (lr! y timpul Sau. I/Iire c~manda. efec~ continuu penlru cea:;n/. l'âl1d ea ar 
1lIIIIo.:," nd 11/1 grad pur ollol'i/ic. ! Iitla C,f' ItI'ea ŞI. ':~c"drlle COll.Slllulul '1 chemată de imprejllrări. să-şi (J-

OLIMPIADA 
minune universală 

Data de mai sus este irevo
cabil ultima zi, când se mai 
poate admira la Arad. fiind 
reclamat şi de alte oraşe 

acest film monumental. 
22-23-2' Decembrie 

1. 

Misterul unei crime 
,lagăr de avânlurl 

Bravura unui renumit detectiv, care nu se dă 
in lături dela niciun pericol. In rolu- . 

rile principale Donctld Woods şi Ann Duorak 

25-26-27-28-29-38 Decembrie 
Iarăşi o seuzaţie mondială! 

In regia ireproşabilă a lui Alt xandru Korda 

ALARMA IN INDIA 
Şlagăr technicolor cu Sabu şi Ravmond Massey 

C," Inăl/at in gradul de sublocote-' sll~enor ylll oştirII" pe care t.llle. ne- mte valoarea. 
r. neni la 1 Uc/onwrie 1909. M. S. Re i o/;arClI s~ It' prezld~~e,. Prlllcipele. O administrează, dllcaIllJ 1'01111-

~ gele Cunll 11., Prillcipele Laml de Ca~ol st~".lleştf', adml1 a~la ("o/ab.ora: nUII grija nel.oilol' ,,,alt". pe care, 
~ atund, a primit imediat şi coman-, ton/oI' ,,)ăI, V:1n m~nca; energie. ŞI p,'nlru 11 j le implini, /11/ licapă ni
JIIi du efectivă a ullui ploton din bala- . mcu ales prin priceperea Sa 1/1- ei(l ocaziulIc, l:rl'dnl/u.i acum in 
... Iionul de vallălof'j dela Sinaia. ("onleslabi/ii. la problemele mili- urmc1 ceeace ineă n'a Ill'ut: -~ o 

tII.!. (;u/ltinuand să se pregătcască te- tare. rl'aM industrie de rdzboi. 
JP""; mâllic pentru grade'" şi com(lnda- In scurt timp, marina regulă şi 
~ (tt"ronalltică. sub mâna dil,aa şi In fim'. o inslruieştl'. prnlrucă 

..:
r;. I1Icntde urmcltoare, Principele Cu- p Ilt Cluwştintele sale bogate ti 

I • . d y Iti . II' l'otrgo";că 11 Principelui Carol. de- 1 ,. 
rIJ, IŞI comfln a p o OIIU ŞI II e!'tor prm simtul practic dt cart fi dat 

~ , . fi" Pili doud rmlilăt i. 1'11 persprdive 
.; CP/llponw, ('U ptlSIIUH'a ŞI' li ur. ee rl1ntinuu dO/ladii şi prin ("(IrI' s'a 
W' . 1 l '( / . b Il ..' din cele meli TrIl/HOas/'. /lenll'll ";1-
..... lll, q .1' IInl a ~a ŞI Sll, (1 CI'nll ŞI CII impus, i-a trasat un de al1 o prcll-
.: :>tu/'lllnta pasIOnal uitI!, care IJretl ,'OI'. • , . 'oosă di,'ccli/lll rit· inslrllc!Îe ClI 0-
~ să.~i vt'l'ifice prin l'x/HTien/a pro- lată da,. Orl.qllw acc~tl!' deosebl-
~ OI S R l' C I cozia .Uallf'lwl!/o/' Regale anuale. 
~ 1)1 il'. /0/ cecacl' C/'U În legătură cu, tl~ priceperi a in. ,. ege 111 aro 
~ •... It tiI pe care le initiază şi It' stabileşte 
.. inliirlll'liaşi comanda unită/ii salc.,lf, In all' oştirII, ca 1'1':11 a o c- in liniilc 10" mari. 
..: CtuupU/uu din 1915 ii flllli imbo- I giffllrilor :o:trânsr, PE' car.e tol tim- .. ' " '.. 
.... gătl'şte f"IlTHlştintc/t' şi timpul petre' pul le-a pdstrat 1'" UI.ş1 1'1' ("ore Hrl'~lll~S( nto" , Hr!1t'It./I. 1~1I pl'ntr~ 

N
• t l' '·r 1 'l~' - (' d t: le·a utilizat sp"" a SI" inslr'IIi in a- . S/lpI'1'W/'It'lIf'u ş, tl'lnl'11lICla sfaturl-ca unga tl Il • tlll..oman a11 IlS d .. d . 

Suprcm (,1 Oştilor Homane "'('cule: asi domeniu, in care .. oriceit ai f~ ; OI' • ale. Il t'1'ăra~e lec~~1 e. ~ill-
... I ~. i d r.' y '/ • I Învăţat din ('ărt; ori câte !l,aturi SI 1 la" consacrat. mar morrl oştlru au 
~.' a .~!I! f' bUllm'c,'- I plinI' In . '. .. : • 
...: t t b ',. . It I Î/idemnuri Imne al prmtl ricla sfet- pUii 111 anul trf'cut. cu tot fl"spedul. 
~.' COI1 al' ,'Il am I reI /lW (' Ol~ ('ornan .. y'., . • c ie tul Marelui Re e insi na de: 

Dela 31 Decembrie şi până la 
, Ianuarie 

De reuellon lombola : Fratii Fritz Someri 

~ damenie şi conduerrea superioară meI, daca 1\ (li i/ltrdtal pl'rsonal ŞI I P P P . g, , g 
~. . '-b . I . dacă n'ai pus singur mdna nP u- profesor al Scoalel superIoare Ik ro aHI. OIU IH. • r- , ' 

, ~ U/tf'dor, ră.::boiul cel m(lre. ră:::- ncaltif, nu poU avea acelaş folos". rdzbol. 

o comedie, care stârneşte ilaritatea generală 
DooA ore de rA!I garantate: 

Dela • Ianuarie 

Senlltil cea III al lIIare In wlata c~nematograficl 

... bU:1I1 de Întreglre a României. (/ D ••••••• , 1 00 ...... '.1.' I Nu invidiati daci vedeti Un palt8n sau tii Vl'llit să compledt'ze şi :0:6 illtărea- ti bună eleganţă.. modern .. , 81\litaţe lluperioarA ,i ertinll. Cumpjra~i 

t.i 
seă, P~'l1t1'l' Principele Carol. acum ~i DV8. la marele magazin de CODfecţiunl Dt. dame, uDde vA. veţi 

cOllvinge. 
~, Moştenitor al Tronlliui şi come/ll- A d 
.... ' mitt' până acum şi să-I. pregăteas-
h.!.1 iii": că şi mai mult prntru sarcina ma-

..... dant de regimellt, Clllloştillte/e pri- 1.. "~:ft 

OI- • d I II ~ re. pl' care o allea de indeplinit. Impla a par ea -a ~ mui ales il! CI' prirre~/f' lIrln(lt(l. l'a .Iiă Jl,ram 118(0 1. 
... Rt~ge al Româ1liei. 

Rezervati-Vi bUete din timp, telefon I ZI-tIM. Sccondâl1d pe Talăl Săli. Uege1e ~ •. 
r ~.YI1f.""W""""'YwP."" •• IY.Y.Y.Y.~ Ffr~inand 1 ylnln'gitorul şi fă~ând Doamnelo,1 Do .. ni,o.,elo, ,i DOlAnilo,1 
•

- C(lntllUllI legatura sufletească mtre 
______ ...;...;......;..._...;...;.,;..;..-..;;.. .... ,;.;_ I/r~nt - prin pre=enta Sti u('olo, - Un pulover. sveter sau orice obiE'ct tricotat. puteţi 

S ' , .. K 1 ' l'a (om~mda. reg. 7Q in/.. - şi inal- cumpăra şi comilnda la marele salon de tricotaje zanlo SI om os !~~ti;~~taU~q~~S~:I~n/·s~·;.pr~;~litl~I:I,.Prin TRICOTAJE" 
'. CROITORIE I Principele Carol şi-a Ît.1S!lŞjt şi l'e- " 

A 
rificat o seriI' nouă de cunoştinţe. O C'· P N ARD c!tiar pl' câmpl1l de luplă şi şi-a I ARAD, Strada f. lClO- op r. 1. 

E D I ccîştigat [ncii de pe atll'lci un pres- CI ~~~ 

Fie I U L T fi: A T R U LUI tigiu şi o dragostr dl'osl'biUi din I "dlldZln de pluarll $1 de moda bOrbale05(a I 
par/ea ostaşilor tifrii. R d 

- După rdzboiu. Principele CClrol· SO 1 1 D Ar3d. Bulev. eg. f'er inand 
. - lâagă 21 colt cu Strada Crişan 

(il dourll' continuă pe calea începl/ld. urcâJlci 
" treptat scara erarhică. ICI comanda M o •• LE: '.".,.rll. ...,..1-

toare s •• rtlcole ... t.plteri .. Cele mai potrivite, mai preferate şi 
cele mai ieftino la D ROG U ERI A 

Vojlek (E Weisez 
ProprJetar: 1:_ O R DE 1: T 

~ R A O, B·dUI Regina marii no. 24. Teleron 14·23 
-- - ..... -----------------------------------* .~ 

VizitaU şi cumplraţl la 

51DIALu m plOd .. Arod 
Unde Ş!'ăsiţi cel mai bine asortat depozit de vinnri de, 

POdIori!J, B'lSl\f" bia, A Iba Iulia, Rqzst etc. 

ullildtilor ll"llpe/or de munte. spre 
a ajllnge, [n 1919. Ia YI"llc1ul de ge
npra!. I 

In trupele de munte şi la ('oman-j 
da efectivă (l acestor trupe, Princi- i 
pele Carol. Regele Carol 11 de as~ : 
lăzi, şi-a desifvdrşÎl remllrcabilefe; 
S .. . t I ale cunoştlnte, In ce prrveş e con- i 

cea mai bună. ea.litate ~i celfll mai 
" efUne, preţuri, precum şi tn rate la 

polonui 
A rad, Bulev. Ree. Ferdlnand 2S. ducerea şi instruirea trupelor. _____________________________________ _ 

Acfe fngiflbcnite de ""f'me slau 
dovadif, prin dosare, pentru ţ/enc

rotiile "iitoare, că regescul vlc'lslar' 
de atunci, fâru'lrul Prinripe Carol, i 
frrcea pe sub ochii şi judecata Sa, ; 
toate actele ce priveau comanda" 
instructia şi administrarf'(( trupe
lor de munte. 

,i fost o şcoalcl udevărată perdru 
1111 el"I'. cort' s'a uman'ol drla În-

Vizitaţi fabrica de wa"ini 
şi tur n ă tor i e de fier 

ASSael Ladislau 
ARAD, Calea Radnel No, 35 i 
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TRĂJERULIlJ. 
DlIminec", 25 DerJ 8 FRONTUL DE VEST 

t 

HR.ISTOS S'A NĂSCUT! t 
1 

'&.l I li d li· I Cursuri de speciali: ROBOtICe . C or ,,0011 lift Ş ARAD. _ lH ('W"~!" {lInd Jalllw- ! fur.', O/'dlt'sIT'C, ele, 

100('1·00 ar~. a " r IIII ufll .\inii<'r(':W 11"1'0;0, () ~('/'i!' tii' ('w's/I/'i! propus pc inimosu{ cornUl Sf 0-. ... T ă .... " ri.· m:m. Pa alJea loc /a ('en/nll I Pentru gimnastică, 1~9 

, U., U ~ ci •. ~pl'("itlli:l!re pl'llll'rl comandalltii' sia/uilli ~'lr(~a{(' Normale, 

1 dl' (illllf, II'ţ]iulli, ilull'l/mMori, pro- Odaroiall /JOBOŞ, Cursul, r' SupUîmâna trecută a ap:l- I Consiliului Superior de Jn-' S('WII distinctiv trei ste ~ fI sodi rll' 1,' malllwl, 1l1l/:icli şi I'dH- '/"I'II:d :; :;/1', dela J,'l-18 1, 
rut în .Monitorul Oficial tex-; dl"llInare, având, in ce. ~rive-I \erzi dp postav pe hraţll '(ntic f;::i('(l. CI/primle: programul de ,! 

tul nouii legi de orgallizal'(' ~t<, l'()n~luc~.~ea ŞI admllll~tra~; dl ~pt. ,. ". ._ t ]', /11/'11 luafll IIwll/wl, "unda p/'oyr1l111!1~ de gimllasi.ic(f . 

:;i functionare a "Stl'iijii "1',1- I"pa "str:1Jll TăI'ii", a(ela~ i ~eflll d,e (tllb (ş~fa) (~ndll "II/,mlui t'sll' de 10 ::;11', ,11'111 s~ 18 III, (ltlelWll, sport/lrr[e d( 
rH", In urma ~cest('i, lt'~i dl',PJ~t d~\. decizie p.e cal'~ îl au ce un CUIb, Poarta doua ste-I/OllllarÎ/', /q,hllll'a ,It' !tll'tljl'ri .1./'(/(/.' t,(.ltcw'sw'i!e spor/iu(', proflra., 

"St!'aja T~rii" devI~lC o Il1stl- ,mllll~t~'ll, s('(Te,taY.l ~l,e S~at la i le ~(' bratul ?r~p:, , . . _: ti P"()PII,~ /)(' fii. pl'uf. AUJHA .. idol',. irwi~)1'{I/'t~, fl~nHlrir~ asupra f" 
tU~j(>' ,~I('~, s.tat. ~Jepll1l. aut~llO- , (OndU(pl ea mll~"~~?J :!o,~:,. C~- ~<'fHI (a) ~le ~ 1l.11Hl;01, .(~II ! ('( Il!t!lllltlll( s/riijpl' In sto/l1l !iet'ulm rit' )omrl g mlllas fi ce, , de" l 
ma, 1'..J 1\ p8te lIle)'ed,llJ tata e- i llIRwlalltul ,.,StI :1]11 .1.1~.11 , In duce un 'cUlbuşOI, 1081 td o if'(lllslriQ/ .. Aw'l'/ naiw" . . tiei St' lJe/fi 20-30 IllflllUrI(', Ilmpl U 
ul1caţia mor'alii, natlOnal-pa- c(?l1du('el'ru mstltlltHUl1l, este st.'a \'('1'<11' pf' bratn\ drept. l,'or II/'I'da: /lotiulli f{'ordicl' şi fJI"(/{'- :.:/1'. {'omol1dantii şi coma~ PI 
tJ'iolică, socialii ~i fizici1. a ti- ~l.Iutat li: lin şc,r ,de s~at ma-. ;11('(' de (It'/'o-/11()dl'liwp. oryullbrrcil rll' It'!lirrni, precl/m şi indrll~_ 
llel'etului de am)wlc. ,sCX(> : JOI". ('U lIll~ato),Il'lI(' ŞI drep-. ORGANIZAREA TERI- i .~i/"(ljrriJ()r npiul()ri, 1',l'/IO=i/iî, /)(1"::11- /101" I1mw I'/l]'Sllri spedak f-
pentru l~ilieti dpla ?:.--tg ~\1l:! tll,rIle. ~lllU1, !'ICl'J'f'tal' g el1f'ra 1 . TORIULUI ! /"""()/1"lI/'~II/'i,. ('~ltl!l sl/'Iljl"l'("~(" 1'/1'. t~~II("i m~l' fi prezenti şi com:( 
Iar pentJ u fet e dela I -~ .,.1 a Iîl li ( ll11tllster, • U' t. '1 . t".'. t' t. h'n'l"lI 1111/-1/'(/ I\~-t I j"I'I/IIi"l" /11 tlp luwi. Ca indrumr'Uor ,. . I 1lI ',ţI e s r"lJCl'e" ] Su)] '" . , " 
IIlClllSIV, Tnt\,<,gul tlJl!'l'et dp, ,( . ('t .~ " f - '; -ill' . ~ n fosi IJI'OjJ/l~ .II II/"IIJ" ş(.O(1/de pl'imw'!' diii illilellllţ 
\'~îrsta de mai sus \'a fi ol'ga-j IERARHIA ŞI GRADELE °I rga~llZa~!' pe t?1'I l°l'\u: ',Il a- \('/: .. ,.- _1(;].'(' (/1'/;/ fic/'ul 'lInIsl' \'i~ 'a fost pr(Jptl~ lleobosifullm' r ' t i ·f'''(' 't ,,-' . 't' I STRAJERE$TI ,<illgl, tllHlturl. egmm. t'O- ' -" ...,.,., ,1 
lllza II. llllJ ,l I 81.\.)<'1 C~1.1 ~ 1" tOI' ((,(f/','," \('''sl {'rl/'s ("1I/>I'i,l(/(' , rrnrr- T.\ClF Ioan dela CO!lăsl/t/ II ' " , ,'orte ~to UI'I SI ('('\1 Ul'n' IRI' ,., . , ',.. . , .t~Jte O.J'~Hntz~tnu~I, ale tm~:- i Cumandantul suprem al ~lIhtl;lit{tt.l·l(' 'in gnlJw. '(111- !(,riul IlJII:iro/ '!ria S lmzil', j!1'0Y/'(I- 1',.·I'lIill CfJ/IlQIIdalll sll'tl.ipr d. 
I t'luhl1 :-sunt mtel zise pe tel J- ..... tl'a'J·ii '['firii" ~[·l.I·ele StI'ă 1. . "1 '1" 1I"tl 1J1II-Îc'111 sll'tlil'rrs(' {'()/"Irl'; {all- qil/llf'a 'irad " I l' .., T ~. ".:J e, ". < ' ... - ',111'1 SI CHI HIl;'OaJ'l', oa, (' a-' . . . ,. , , " 
tOl 1U ,OmUlllel. o~ .. cel ca- ,'('1' al Tării" poart'l ca semn . "t' ti' ""Itil~~~~~K.M~~'H.I~~~~IIHKH~~~~~~tiiMii'4iK~1W" t t· d v" t sară " ,< , cest(' lI1I1ta ) sun eomant a- .. re, ~ reeu 1 e ars a us v. ~ distindiY lUI şnul' din fir fl(' t dă" l t (.") 1 
tata sunt admişi de catre e c c tI e un comaJ1{ an. .1" - d .. 
com~ndamentul "Străjii <'fă- ,am:- , ~ ", .. " . i~r subuuiUltile~ ('OIl(ltl~(' de II Stra-,·eriJ- ara-dan.- SI ellnu I 

rii" să activeze in unităţi) Cou~lalltlatuJ "Sţra:lll Ţăru catre, U,I~. ş?,f (a) •. afara, d(' I Il 
străjereşti. Denumirea d(' poal'ta ca s('ml~ dl~t1l1ctlv u:,n ... Straja I ar-lI" ŞI tU1l1tUrI, ea- dela penitenciar 
stnljel' sau stI'11j('ră, sub oric(' şn~;I' galh('n <1111 (Il' d1' ma- re sunt co~andat~ ,mlIl?~~1 ,~!~, . 
fOJ'm~'i ~i comhinatie nu poa- ta:-s,cl. . . . ~ (omulldantl. "St, 8Ja J ,\III ARAD. - Cu ocazIa sfinte-! Legiunea de străjeri 
t«, fi purtat,! d(' nimpllÎ, (1<--' t)pful tir stat major, ~aJnta . p~tf' ('omandatllentl!l SllP),i'Il~' lor sărbători ale Crăclunu~ cu ocazia acestui act e 
<flt numai În ('aclrul şi ('li a- jJe('or!la~lda~lt, poarta ca, d,t' condu('e!'~, a! mtl'eguh~l, lui, străjerii stoJului dela li. nese al străjerilor dela 
pl'Ohal'Nl "Stn\jii T:ll'ii", ,sPllm, dl:-:;!1l1{,~lv un ~:lUl' yor- ttn?l'et, al tarn ŞI al org-an?-. ceul "Moise Nicoară" din A- "Moise Nieoară", 

: tocaltu Llm f\l' tit> matH~a. ~ zatHllIilol' slIhordonatf'. [',a' rad, dând dovadă că înţeleg cele 30 de saltele a tdar ! 
UNIFORMA STRĂ.JE-!. Coma~lLlallttll d,<' fa.langa, H:.jgl~l'fl l~lIita!{'a dE' g~\nd!I'~:' rostul acelei FAPTE BUNE, i Societăţii de Patr~naJ $Î~$te, 
RILOR comand~ fal~ng-~, sau {Olldu- ~:Il~t.l\·e ŞI. actnme a ml~~al'~1 pe care o propagă marea miş- •• mătoarea scrisoare: Sin 

(c o (hl'eetl~ ::;1 poal'fă ca sll·a]('re~tl. Falanga Stl'ilJ(':l'I- < care a Străjii 'fărU la ape-' " ul 
Strfljel'ii l;'i stl'ujerclp vor, s<',mn .. distillet~\' li! 1 ~1l1l1' alh 101 "lIpl'indE' pe toti stri'ij('l'ii luI Legiunel de străieri Arad, I . /)()Jl~nu/c ~)/'('şutI1111:! .~!. om 

purta uniforme, insigne, em-
I dl~l Ilr de mata~a, . ~1('la 7--18 aHi. FaJ~!lga str:\- : au pus ban lângă ban şi au: ~1~11I1!ll dda ~r(:e.ul .. Mv_I:~(, .'11,\ ruj 

1). len .. le, medalii ~i sen. 1l1(' di. s-I c.on~aJ](lan~lll de tm u t, {'o-. ](·)'t>lo1' pe toat r stl'a.lcl'<,1 e d 1'- : procurat deţinutilor dela pe-I din Am(/, /11 mw~(l 10_ rt~c~1 ; .... 'o j 
tin{'tive; fixate de către {'o- manda Ull tiuut Sa1~ ('ondu: la 7--21 ani. Tinutul stl'i\j~-. Ditenciar 30 de saltele, contri /'I'~'SC{j til'-a 1111 jJW/'?(, I~ICI iii" o 
mandantul "Străjii Ţării". In '1 ce 1ll! centru s~l'ă,lere~c,:-;'1 rPlî(' 1;11'(' sub urdinn toa!!' 1I11!- ; buind la uşurarea vietii aoe-JII'.1 p~'llf1'l! (1 r(1l't~ o lap/(~ IIl!rlt; n j 

semnele, emblemele !;Ii mNla- poarta ea s~mn, UIS!IHCtlV u_n Uitile tip ,stnljcl'i !'fi sI ~'HjC!'P, i Iora cari greşind, îşi ispăşesc I g(mdrf.:'(l dl' .~flll,[('/t', SUl'ilolor • d 
liile străine similarp :-;e VOI' !'$11l~1' cenuşIU fim fII' de ma-,p~'e(,llm ~I toate orgalJl~at~tI-lpedeapsa intre pereţii uneirlWŞ/(,/,~/ ~)()II~lmllll :/rll ~I/w/{. est 
pllt(~a purta. numai ('li auto-I tasa. . '. ,ll~l(' ~ll,hol'donat(': aso('],atlU- celulej şi dându-le în acelaş I sc1 da:'lIws('{/ .p(,IlI(('n(,IO~I~111i ebll 

J'izurp(l comandamentului I Comandall~ul (ai .dc leg.IU- 'I ml~ fll.lat(·,lo~, dll~ eUP~'InSlll timp speranta de a fi din nou I,\f"(~d '~: /)1.":llt1 , dt' ,mltdt l' rr 
"SU':ljii TăI'U", "Straja Tă- Ile, comanda o ~r~nlJ1,p sau. t(,I'ltot>IU~U~ ~all: Hlf'llt)~' ('u OAMENI LIBERI, ca toti se- dl"/lIw/u (,(~1'1 PI~III ~rlr/~ll'(>11 Ir 1 R 
rii" ,supraveghiază nutriţia conduce un serVICIU !'lI poar- '('ci admmlf.\ll'utlv. LegIUnea menillor... dat d(ll/iitla, 1'(1 /ulNhrnd In 

şi igiena tineretului in epoca t~ li]: şnur alhastru deschis ~le străj~l'i (~) din CUPI'illS~J Tot pentru aceşti deţinuţi, /lor, ill'I:~ni illnişi TIlf'lllil/'i foi", EsI, 
de desvoltare, prin organele dm, fir de mătasă. ,~1\(~e~uh.l1. . CO~lorta, de stl'a- eu scopul de a mentine legă- s(;clctăllr. ,~d 
sale de comun acord cu de- Comandantul <.le cohortă JCrl le), lUlltătlle dm oraşf'le tura lor cu lumea din afara \itI rugăm ,~fi primiti /I('/'sl 

partamentele interesate. (comandanta), comandă c?- I'f':ş<,~int(' de judet ~?u, din zidurilor inchisorii şi a le a. desi tla/', ('II venind din {J(/r/ro e:~; 
h.orta s~u conducE:' o SE:'cţw I pla:".a. Stol:11 ~e strUIf>rI. (p) I mInti de Naşterea Domnu- "opii, cuti d()IT~(' ('a din IIW De 

ORGANIZARE $1 ~I .P?~I't~ l?~ şnur all~:'l:-:;tl'll : ~re ~u~~ ,O~(hne Jll,treg.>"U1. tll1'~-I' lui, străjerii acelui aş stol au ,~ •. i/'b(I~lIrti" I~)/' s~ se impăI!til'.âna CONDUCERE \lI( .hlS dm fII c!(> mi'itaSel. I ~ et ,str e~Je1 ('s(' ~Il,,?at mt~ O organiZat la penitenciar pen- ŞI 1,,'/ III1/w,ţl 1111 I !lI' soarta ... Ex 
'Comandantul (a) df> stoLI InstItutIe, ş('oala, llltTPprm-

j 
tru ziua 1Ie 21 Decembrie o ((,II'. Comandanl (~'s) .hml1F11 • J 

,CoI~:~ndal:ţ~~J 8uprCl~1 ali c?man(~ă stoJ ~au con(/u('(> ~1Iî drl'c, f~hl'ie~!, ptc, ~entlJria serbare cu datini de Crăciun. 1 ŞIIII. S('I'I'l'Ia/, (ss) .\[11'1'/ Chirl' e I 
"Stră111 T~lru este MaJesta- b,lr~u ŞI poarta ca sel~H~ dl~- i ('ste, unitatea (~C; baza !n 01'- u-~~~gQ~ ror~ 
tea Sa Regele, "Marele Stră- fIctIV lin şnur verel ... dlll f11' wamzal'ea !'ItJ'a]cl'easca, - ~~ . 'IOrl' 

jer al Tării". M. S, Rpgele arp <1(' mMas:!, . prima formatiune de grupa- Stolurlle ş' coman. ~ erbărl cu datini df~lr 
C~a OI'gan consultativ "Consi- Cornanda.Jltul (a) Up rentu-; 1'1' a tineretuhli, ,-- eondus}!. dantll Lt"UluDel de CrAciun la A,.ad I(,rl~ 
liul SUI)('riol' d ... Indrumare" 1'i{', comall{J;1 ('('nturif' !'Iau !de o persoană majoră ('u rus- străjflrl Arad' ARAD 8t 1'1 ll/lf/ 
(C, S. 1.), care se compune al'e o functie tIp birou şi ~pund('r(', initiativ,l in stl'ăic- ' - ? ur,l e şco Sh 
II in P1'<,!;,edintele consiliului I poal't il ca semn distinctiv un ! rh' (!"Il COl'('splllH.lp În seoa 1:'. I ARAD. _ De prezent, le- lor sec11l1dal'e, ŞI I?rImare 2 U~ 
de l\finÎi;;tri, Patriarhul, l\Ii-· şnur maro din fir ci ... mfl- i llI1ei ('1as('). Grupa (/(" stl'ă-1 giunea de străjeri Arad nu- ~:eI,e de fete cat, ŞI cele d~ 05i 
llistrul Educatiei Nationale,: tn~ă, ~ i .ieri (ri sr comlHmf> din 110uă mără 119 stoluri, dintre cari If',t1, au orgalll~at Dumll~'ltlfP 
Apărării Nationale, Interne,! S{' poate ÎrH'I'('(linta f1('(';1- t nâni'i la patl'll l'lIihllri. CllÎ-· 21 în oraşul Arad şi 98 in jUM 11~ C~'L la ~e<?hlc t'esJ.~ef te I 

Finante, SăniHate, Muncii ~i )'l!i ('omandant (ă) COll<hH'I'-' Imi estr fOl'mat din !:'Rsr stl',!- ,det. După terminarea cursu-: l"~'l~:;;l.te :';f'I'I\:II'1 cu d~tllllai I 

On',?til',ilol' SO.ci,~Je, ,.\gTicu!-! l'f'a }lIlei, 1lllit:lti SU11P,rioHl'f" ;"I'i u((') !:'.i Rf'. COmD111H' din! ril.or, a s.e~iei 45, din ~ecem. i C,~'~~(:nl1~, !\[lI,l~,p ,s~olu~:J, ~u', \"J't 

turII ~J Domen111m', Lucrărl- ~Rl1 I11fcl'lOfll'C t?'l'R(Tu]m. . dOlW ('lllhll~Oal'P, Cuihllf:;Ol'llI brie, numarul stolurIlor va pm tIt cu aua~t<l O( ~ZH': ni I 

101' P,Uhlicc l;'i ComU1:~~at,iî- Şeful (]r grupn (şpf~) r(JH-' (>~tI' format din tJ'ci stră.if'- i ~J'eşte dela 1~9"~ ~.27, p~r,in 1'~~I'i s,~r,r~j~ril~l' ~~il'a.('\~'I~J, (1 

lor, Comaudantul Străjll 1 ă- ducc o gru pi'i , nUl'fnnd ca rl (0). (Va urma), 'lDceperea actIvItatn straJe- tl\ stla](l elOI ~ ~I :-st~ a,lf'I~lro 
I'ii, Preşedintele ScrviciuJui lreşti a celor 8 învătători de- aII lat partI' III nmnHI' /tIt ... ., 
Social, ..\dm. Casf'i ~coalelor J Q90(>QQ.CU>Q.(l.nI""VV\n·... 'Ia şco alele nestrăjerite incă, la a('(-'ste serhlu'i, Al 
:;i Culturii Poporului, Perso- i A şi cari se află de prezent la ~~~QQ~g~~ul 
lIulitătile ('ari vor fi de!'lem-· Opt InvAtAtori şi doi profesori curs. Legiunea numără 190 Rldl(;rl de pO,IIIOlin. a 
lIat de ~~, S. R('geIe. :- ~~', s. arădanl vor urma cursu:rile de coma~da~ţi~ d~ntre cari, D

8
1i ODOI" In fDdd'UIJUI 

Regele mtr-uneşte Con~lllUl • 'A 160 sunt lBvatatoll, 27 profe-! • ." !/IIlt 
Superior de Jndrumar(' de de Initiere In Ianuarie I sori şi 3 extraşcolari. Până!' J\HAD, _ Slolll) ş{,o~llei pril1ltlJe( 
('()te ori socot<,şte util,. în PI'O- .: in Septembrie 1939, legiunea I Il,' Ml' din CUI'tiei. a ridicat P'lJses, 
bleme de ordin educativ, Pen ARAD. - Pentru serlade 1 primară no. 8 (pAlatul Cul-. de străjeri Arad, - fără le- Iionul nalional, ('u tol fastul f'f' est', 
fl'l! .atI:ib~ltiU!1i ,de O!'d. ~n .ad- . cursişti '6 din Ianuarie 1939, i tural) Arad. 2. Dincă Ioan, : fJiunea de străjere, - ya a-. nit; .Ie ? ~e('('mb!'il'; in pJ:r;J~' ./Fli 
n~I.11lstJ a ~IV ŞI fmanCIal, COl~- ,legiunea de străjeri Arad. a şc. primară DO. 6 Arad. 3. Că- . vea cea 300 comandantI. d. nel J' 101')ea Bueurescu, ,( o: peJ 
~Iliul 81' mtruneşte !'\llh preşI- ! v.. b • C . v ! ~~QO I d:.llta Iegiuild de slr.1jt'l"(' ~I ~ II-.J% 
(]enţia primlllui mini8tru,IP~oPus pe u~mat~ru mem n runtu onstanbn, AraDea~. RIdicarea Pllvlllonulul Crhan .\SCllll iti , ('omandantul If(~ lUI 
f:omanda~tlll . .RtJ',!jii T,lrii" i aI co~pului dIdactic secundar. 4. T~Odor~scu A.urel, A!deşt~. national III! 8tolul ! nei de ~It'iijcri, Stollli 'il'oald iti ŞI 
(>ste antol'ltatpa care are con- . şi prImar: : 5. Lacusta Dumitru, Varfun~ ilie. prImare Nr. 5. Inwn, dt, fel\' ain ~:-;r Ana, a fld,tl'de 
ducerea. l:el'1I1ant>ntă, efe('ti-! Dela şeoalele secundare: 1. le. 1. Micula Pavel, Sintea' 4. ... d·S~l!a . i p:1\'iliollUI na\iOllal Dumint'd (TIin 
vă, admuw;tral'ea, controlUl,' Mare. 7. Popescu Mihai Şi. ARAD. - Dummc('ă. 18 ert. a 3- - erI. Dril 
şi indrumarea , .. Străjii 'fării" : Prof. Blaga Nestor. 2. Prof. ~ .' _ "ut 10(' la stolul ş('oalei primare nOI ~~~ nil 

' A • , , IIi AdI clau. 8. Tatu Dumitru, Doro • 1" \ I ' 1 I ' '.. . d Sti' precum ŞI a mtreg-el a.ct1VI- ere ean. . A 1') (m ; I'a<, I'eremoma U S.frntll'l! <;;Î (,pmandanl.lIl ('oh()r!<'1 .\l'a , ' '!it ( 
Ulti stl'ăjel"cşti. EI eAte nu-I . . banti. Cursul Incepe la 8 Ia- ; l'idiclll'ii p:wiIionului national. Din li ('C'slei ş('oale este comandat d,- ~iări 
mit şi l'{"\'oeat pl'in In aH De- l Dela şcoalele pllmare. 1. nuarie şi va avea loc la cen- . pal'lea Legiunei slrăjel'l'$ti a par- 1 S3YU Oal'şă., Comandantii de (tlrat 
('},pt Rp~a1. la propUnpl'('3 Spinanţiu Eugen, inv. dir. şco hul de iniţiere Sf. Gheorghe. liC'ipat fiI. pl'of, TOIlC'him DabirÎu. ILriC dona AIll'eIia Tămas, hte 

TIp. Lonov, Arad 1 ÎI 
,rso 
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