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Ardelenii in guvernul V 1111 r g 1- n 1- a 
ntului Renasterii Nationale ' . dr. Motăran 

dorw etapă a guvernării se Tdnurul profesor a ol'galli:at şi in- Se"împli~esc 20 de ani de· fără ca o lumânare să fie a- stradă trecerea coriegiul'ui 
:(1 pI"inlr'o masivă par: drumat mlşc{lf'ca cf/opernlislă de II~ ~~prazwca _moarte. a V.ir- prinsă ia căpă~âiul lor, făra compus din 7-8 soluaţi, un 

a al"deleni/ol' la opera de: după nlzboi. Um de fllpi<l pozitivă: gl~lle~ dr. Hotaran ŞI a ,fiU- i l:a ~m preot Sa rosteascâ o ofiţor şi uouă căruţe, în cari 
slatutlli. Elemen- şi de generoasă ill ilia/ivl1, d-salc i I lUI el, Gheorghe, seCeraţi de rugaCiUne, sau o cruce ereş- ulllJunie celor doi marUri 

desigur, a (osl pre .. sr poate (llribui incepu/lil dfi/to- I g~oanţele ~trali~r~i, bolşc- : iinească să fie aşezată pe 10- erau duse in serie simple 
$1 În alle g,uverlle, Î11Sfl ceeace; crdi::<kei şliin(ei Î11 m(lssele largi I Vl~e. ~ acolo I~ . 1!l1lşhta 10: l cuI und.e ace~:d mari.i.ri ai. sp1e cimitir. l\i'am priceput 

c pa/,l1cl/)(/1'((l de Willlz! laic populatiei şi repl'c:clllal'e PI'O- CUln!a a ~amlhe! nO,t~rulU1: l1~a~UIUI romanesc aveau ihuaci. dece păriuPi şi veci
de trecut, eslI' principiul se-I b/C'Pne/of' ardeleneşti 1'11 lumina pubij~ ~ota_ran dm Ş,irla. 20; lSa~şi d~arllla so~nul Qt1 veci. aH s'au descoperit şi au fă
. şi c~nlărirea ~imllioasâ a C('I'c('/(/rilor obiective p1'in IlWl!n'Oa ~e ani l1e cand ho.a~dele bar- : l!Iru:lJana lj()tl0~l~\~i cu l;~llă cut s~mnui cruc:u, iar ochh li 

p/"in legea elrlelor. ! seir /mblica(ii ce le~a condlls şi I na~e . ale bolşeVlCl~or' ma:. "8 cocoş la ~alane, a atins se umeziseră de lacrimi. Fă .. 
şi Sllbsccl'clarii de stat \ dintre cari nO/(/1/1 "Tm'fl de .l1d;nc" gI:l~trl, au trec.ut pn~ foc ŞI. culmea atuncI când P,l.'~oţti rei, Sa ştim dece, am făcut şi 

, de pesie mlmli des-l şi, "Obst'l'Valo1'l11 Social şi ECOl1fJ. ~a?!: p OI)ula11 a ron~aileSCu-, Leucuţa şi Popescu u~l:, Şi· mn semnul Qruell. privind 
in majorilell('a lor din câmpul mIL''', La accasid aUivl/aie mIIi 11'.' h11 ludet al AradulUI. i mand, ~u fost aruneatl In a· rr.;,;'raţi la trecerea simpiului 

SUl1t oameni cu o nlmlcă bllle sâ menţiol1ilm, că d, "ido/' Românii din aceasta parle pele Crlşului, legati de pie· coneyiu şi la feţeie tăcute 
de laboralor şi cu ·0 Jif!fJ(l este ste[llli'ui ideilor d" P/,('_ a tăr~ îşi amintesc încă CU tro~e, după ce 11 s'a scos aie celor mari. Mai târziu 

cOl1siderabllă de bunuri spi. !ucae mom/cl şi nationa/ii În .11'- groaza de faptele acelor de-, ochn... ne-am dat seama de acea in
siiuându-i pe piscurile in-! deal ÎIlCU de acum şapte ani prin- I ta~a~ente. ~e barbari !lla- i Cru~i ~u_ fost bOlşevicii mO_I'mântul'e 1ăra preot, fără 

i româneşti de aici, 1(1"0 conferinţil elI răsunet /iltlJltt în gbwr,l, can ~n 1919, dupa C! i ~,nguk.·J. Şi l~ fayta lor dela caueiniţe şi făra: "In veci 
Silviu D1'Clgomir, minrs(rnl mi IIIN/j ,mlll!e centre de aici, fronher~ dela Z,am n~ mal i?lr,a, un.de caU!and p~ "nota. pomenirea lor"; inmormân-

1·. , 'esle \isloric de lumi- CI'tlnlţl ~oi mem/Jri flrde!t'l1f ai cont~ Şi ~ ar.mat~le Iomaneş!i ru~: PULJ1,lC roman, lupta~or~1 !a~e însă !a. care participa cu 
orizonturi, comlucă/orul ce-. gLloe1'1lUlw. d-nU Nicolae Zigre şi porn~seI'a V1ctonoa~e spre TI- na\:1cuali.st elr. Iacob Hota- ln,.reaga lUI durere poporul 

tur. mai important inslitut universi I C()n~lar,l Bu~'(/n, f~lC fJw'le dease- sa ŞI Budapest~ lar ~rd~a- rau" - l~ setea lor d~ sân:- şlnan, luptătorii lui lova 
:drlt. de studii in sud-estul euro- mel1l dl11 eMa splriluală a Ardea- luI ~ostr~ era plerdut In In- . g~, s ~u razbunat pe SOţ18 lUi, Cl'estici, a lui Rusu Şirianu 
~a ţm. D-sale dalorăm dOI/ă volume lului, fiecare având Ull trecut pre- t.l'eglme ş~ pentru tot~eaun~. ClurUlBdu:1 tr~pul. cu g~oan: Ion Slalfici şi Ştefan Cici~ 
r rfsintaii isiorică cupl'lnuind des-ls!if/iOS şi o mUl1că dil1/re Celemail1(\~ngar.aHabsb.:rgilOrŞi;~ele.unelm.lt~aherefIxataPOp.lDimelO şirienUor erau 

sltirea religioasă a românilor l' I rr..d i ',' '1 I i a hu Bela Kun, - Incepuse-, Intr un copac din fata casei. alai.uri de cortegiul mortuar 
, .,. a - Il ce lJl (~omenHl o JŞ esc. ~ VÂNĂTOAREA D VA I Brava r ~ - . I-O al mam . ti !lo~em, numeroase şi importante I l',' . . ra E • !. omanc~, ŞI SOJae.. el mar re ~i a fiuluI 
llnetcetifri asupra vechi/oI' biserici! lin U1 n:(/fe sp poale spllne cu LAHI, cu O cruzime neintâl- ! GTOlna ~ dela $lrla, Vh'gini.a el. Lacrimile vărsate atunci 
a.şijnâneşli un IJOltlm i ! ' ,drept CIIIHlnt, că de astădată Ar- nită încă, dar demnă de a- i dr, Hotaran, a murit fără a au fost preot şi prohodire cu-

" n ran~uze~, . v It"·" . 't' . ~a~ CII mare ecolIri fn străini1.h te dealul restubilcşte nofilmecl ua/ori- devarat Jlrmaşi ai lui AttUa. I r::ua ascunzlşul $oţului, - ',au, a !umormântării creşti-
i81;pra problemei minorităti/Qr ~in Jor şi in lo('.r~l spirilului ne9atiu Q_ P!eo,;, învăţă.torl, avo~a!i şi. alaiuri de fiulv ei, inginerul neşti... ,{ 
nflea/ şi o serie fnlrea(/(l de sfu- dus vietii publice până eri sitllia~(l taram romam, erau ridIcaţi, Gheorghe Botaran, care cu ,Şi~ienii n'au uitat ierU: 

lU. unui mai pretios decât altul f' I '(1' ' .. şi fără Vl"eo judecată, duşi, un revolver în mână şi-a a- YI.rglnei dr. Hotăran şi a fiu-
1I~ irewlul nostru. Dar mai al 1 ~(lmpe In a ~I cer 1 IC(/~Il~ celor mal afară în câmp, puşi să-şi sa- I părat mama până la ultima .UI ei .•• 

• ilviu D' ,es, 1!Jl(llte forun ale crcallel. pe singuri mormântul apoi suflare, căzând apoi alături Ne vom aduce mereu amin-
• raqomrr are mentul ce~ , . ~ai competent istoriogra! al ~~~ schinjuiţi până c! îşi d~deau . de e~. .... ., le de sacrificiul lor, eternÎzat 

,roasei perioade de afirmare suflet~tl. ~.u ochIi SCOŞI, .~\t I NOI, ,copW ŞlI:'lei dIn ~t9t9, in epitafUl de pe lespedea 
!onllie şi conştiinţei politice de- (fi (ilrt OU luptat urechile talate, . cu ungh .. ule ne amlnt;m de lnmorma!,-t~. morm~~t~lui dela Şiria: 
181i8. Primele d011l1 volume Q_ (onlra nailOnallS- ~mulse, trupun de romani, rea ncelma care a fost Vtrgl· "DormIţi In pace pe. pămân-
ra evenimentelor de aCum 90 U U U ..:.. poate multe calde încă, - . nia Hotăran 5J fiul ei Gheor· ' tuI românesc; 
ani. cu interpretarea lor justd malUl lor Il erau. a~uncate . În gro~i e~· ghe. AIă!url de părln~, prl· ~ Stropit cu sângele vostru". 
escrierea amplif a fiedlrui epi- I mun. e. ŞI ac.oP8lJ.te CU tarâna, veam prm gardul dinspre AUREL CBIRICIU 

a ',Dor apare chiar tn cursul Q_ SilO( IODiI'l. QQQ~a~~~~~Q9QQQU~ 
11I an, 

I T ' , BURGOS, Se anunţă că spa-I 
a ' rU/an Pop, mlllistrii/ Înselr-. . , 
rie: I cu inuentarierea auuliilol' pu I ma naţIOnalIstă va proceda Tara şi noul uuvern 
pe~:e. e~le profesor de drept la 11a O operatie a funcţionari-
ala /,$ltat~~ din Cluj, fost decan ,lor din tţritoriile cucerite Sub preşedintia 1. P. S. S,' curile, la ministerele respe- technieian c:u deosebită pre-
le,. ~C!lIlătll de drept, fost mem- .. Patriarhul Miron s'a consti- ctive, d-nii: geJ). N. Ma.rines~ găti re, familiar al probleme-
trâ;~ I~ comisiunile de legislatie CÎ- dela repubhcam. Legea pro- I tuit Miercuri primul gu- Clj., ~1ihail Ghelmegeanu, Vic l?r economice, om cu initia
lln~1 ;;~rnal~ ale, 'Sel1~tul~i . şi. u~ roulga.tă Marţi şi numită le v~rn al !,Frontului Rena~te- tor. lam~ndi, praf. Petr~ A~~ tlvă şi la.rgi Ol'jzontul'i. 
np~. ealul ~ cel mU/ m(l~1 lunşll al :gea răspunderilor' politice, ru NaţIOnale", - o echIpă drel, Grlgore Gafencu ŞI MI- D, Vkto)' Slflveseu, condu-
d, uno Ul, de o autorllate unanim •.• de muncă, in care, alături I hail Ralea. Competenta lor ctitorul "Creditului Indu-

t. sculă, D-sa a redactat Codul prevede ca tOţI acel carl de de elemente incercate în ape ŞI puterea. de muncă de care şt:f'ial~', a fost! ales' să împli-
u, ln~./ .. drn 1933 şi a fost raportoml: aproape". sau de departe di- l'a grea de guvernare, s'a fă- s'au dovedit capabili, îşi vor nească dificila func:thme de 
I \,I;~~lor speciale de legislatie cr_Î l' rect ~au indirect au servit! cut io~ energ~ilor tinere ş~ . da mai ~eparte. tot randa- mini~tru al inzestrurii a.r~ 

l ,oamenIlor noul, precum ~I· I)leHtul, In contInuaT'ea pro~ matei. 
, Mihail Şerban, subsecrefar de statul roşu, sau nu l-au corn lroai numeroase şi selecte re- gr'esului de realizări de la.: Preg-ătirea des;hâr~itu me 

p" t la departamentul agriculturiI, bătut. sunt posibill de san- pl'eZElDtetn. ţe a. Ardealului. . lfiţcare .d.e~·t!ment,; . rite recunoscute Şi,. l~a.i' pre-
re~torul Academiei de A~ricul eţiuni. Vor fi pedepsiţi fun. l VI} g~~vern nou, c~re re-. D. ttlItIţa Consta.I~tmes~u.! '1~lS de toate o onestitate fă~ 

~ din CapitalC! Ardealului şi 01'. " +, • p~ezl!lt,a un ~ogat ca,.pltol de guvernatorul Băncl1 NatIO-, l'a reproş. sunt calitătile pe 
Izatorul acestei Înalte insti(u/ii ctlOnarll carI s au făcut VInO ,nadeJdI. inale, care a organizat şi a care le aduce, garanţie, n01xl 

regdlire ştiinli/ied şi profesio- vaţi de fapte posibile de con! A fost ~ promovat d. Ar- condus pân,ă. astăz~ ministe- mini~tru qI inzestrăI'ÎÎ ar-
.. lnsă d~sa nu s'a mărginit nu I d t'b I l' '1" mand Calmescu pe baze de rui economIeI natIOnale a mateI. 
I I amnarea 1'1 una li UI mI 1- . t A f t ~ l' d . ., .' l' 

LlI1 i a o activitate universilC!ră, ci •• ~.erI ~ caş 19a e In S uJba ţă (~vemt mmlstru tItular al:, ·11 om nou. o energie tâ~ 
11l Il r nU~froasc studii şi in'drumă-1 tar, acel cart au aCfeptat Xll, in. inaltul post .. de ,vice-: d,epartame!1t.ului finanţelor. năr.~, este ministrul agricul-

1('5 p.ac/ice a fndrumat agricultura Inaintări excepţionale cari preşedmte al conSIlIulUI. D- Câte nădejdI nu se leagă de turn, profesorul NIcolae Cor 
li i aneasc~ spre o 'aZil 'pro resi-! ' . \ sa păstrează· şi mai departe buna gospodărire a finanţe- i năţeanu. 
cu ~undnd În -slrlji1a ei o g con- i nu 8:\1 qa~ con,cursul l~ IDIŞ- ,Conducl;'lr~a. plină ~.e l'ă~pun- ,lor publice, n.ădej~i~ pe car.e l S'a' creiat şi .. un minister 
.. /le 9rolldioasd. . !rarea naţIOnalIstă, deşl ar fi dere a mUllsterulUl de mter-prezenta d-IUl Mttlţă Con- nou, corespunzand unor rea" 
'in}D, Victor Jinga este ?ro!e putut să-I dea şi cari au să- ;ne, .-: această functiune de :stant~nescu la conducerea a-.le nec.esi.t.<iti, In.~nisterul .lin'-

todemia de fnalte t/ ' sor la .. • '.' ,pacIfIcator.' i cestUl departament le ÎIulf'e-' veutaneru avuţnlor publlc8, 

d.1e din CI' . ş ~nt(, com.~r- varşlt acte pr.eJudecabde pen 1 D~, Arm4nd Călinescu. l\- p",i . ptăţeşte întru totul. 'care a, fost incredintat unui 
tir . il 111. cu O aclru/tafe ştun ' 't .. 1· L· , d 
lele de mari ecouri În 1 t ~ tru mişcarea natională. San mI ŞI c?n.ducere~ interim~: . a conducerea ~inisteru- con u('.ător de speCialitate, 

~~('tuard din' t ă . . um~a n . . ră a mtmsterulUl apărărll lUI economIeI naţIonale a d. TraIan Pop, 
" ar: Ş1 ~trălJlă.tate. cţIUnil~ vor fi gradaţe. 'naţiQnş.l~. Şi-au păstrat 19- fost chemat d,. ing. Uujoi, un (Couti.nUPM In:~ Il-a); -
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Informaţiuni 

I"BOK'!UL DE VEST 

Pdres.as pentru 1 
odlhno SUlltlulul 

Duminecă, 19 Febrllr. 

Tara şi noulguverll oei 
(Urmare din p'.g, 1,) 

D0ll!nul g:l!eral a?j~t~nt I HUCt~REŞTI: - La biseri- marti I I 1 I 
Paul ~eOd?l esc~, ,numStl ~ll. ca romană umtă din Bucu- U Up ti Of I In sfâr~it acţiunea de gu- Cu gftnu curat, cu h 
AerulUi ŞI :\Iarmel, însoţIt. t" f" t' . drdelfaD -.;.ttlilD 'vernal'e a noului cabinet se de propăşire pe toate' spiritl 
de d-nU general ing, Negres- Il'(:~ 1 S a, ~ ICIa e1'1 u,n ,servl- "1 i bucură şi de concursul u- murile, cu mână bună· ul o o 
cu, cpt. C-dor, iug, :Marcu şi: CIJ relIglOs cu prIlejul a (U:tO'POp : nui ministru al minoriUt\i- legel'e, .M, S, Hegelc a c( ,s'a in( 

cpt. av, Galeno au vizitat în: cinci ani dela moartea regre- BUCUREŞ i lor, prof. Silviu Dragomir, tuit o nouă echipă de irlalea"b 
ziua de 9 Februarie, uzinele. tntnlui luptător ardelean şt,l ' d ' T.I. - Er, impli căruia îi revi1le meritul de; Acţiunea de guverna 19arn 

A C T A
" f" d "ţ': ' 'll'n u-se CinCI ani dela mO<J1 a f' , t t ~ 1 ' 1-' .. "t t '1 d se ". . , "lln pnml 1 Cicio Pop. Au asistat la cere! • , I aSIgura, cu s ral Ulll\a rapa. a un nou lmpu S, n U· 

de personalul technic şi de i • It l' y' tea lui Ştefan Cielo Pop, ma ŞI cu tact, colalJol'area millO- Tara a primit cu încronale", 
Consiliul de A~~inistrat.ie I m~me ,mu, e ,~.el'sona ltatl. rele luptător nationalist a:u' rităţilor l~oastre I,lationale îl~ I noul guvern al Majestă1 10 F' 
în frunte cu d-l Chlrculescu, r • :lmmeca '\ 11toare se va Ardeal, o slujbă religioasă c?d~'ul "l<,!'olltuIUl Hcuu::-tcrH le, care este în acelaş , Tltă\ii 
fost ministru, IOfICIa un parastas la Conop ! s'a oficiat la b'serica' d'n str 1\ a,ponale , , ! si expl'esia Frontului întâi 

Domnul ministru al Aeru- <;:i la Arad. ' 1 1 ~apte sulJsecreta1'1 de ~tat' " . ,"" minist 
lui şi Mal'inei a examinat a-I Polonă. au primit functiuni de 8pO- ~t('rll :t\aţlOllale organ! au di! 
paratele fotoaeriene, devele- j Interesul pentru expozi ~~ggQ~~ cialitate la diverse ll1mi- 'politic ce reprezintă o insoliţi 
peuza auto~a~ă şi A alte ~ apa- I lin univers'ală dela New- I stere, 'ritate covârşitoare a "( minori1 

~f;~e'':~~'~~~~;ir'!.'' I~al!~f.:~~ York esle dIn ce In ce mai (Ooterio'iI moodlillil hmlt Prea Sfill\itu) Pa: populare: ···.1. d' il I!rAUIUI tl'larh~ l:olaboratorul cel ,mal; Cu încredere in reZ\I. prcşcdi 
sa obţină prin Industria Na- notorie. Companiile de va- aprOpIat al Sll'veralluIUl, a', 1'" , ',care 
tională, procurarea apal'ate- iaj organizează călătorii. In LO:\DRA,.- COITlitetul pre primit să conducă şi noul le l'od1llce a e aCţIu~ll Q ace3S 
lor şi accesorilor necesare vederea acestora ele au ho- giHitor al plilnuitei confeJ'iu, guverll, asigunî.ndu-i ;;;i bine \'crnare, l,ara ureaza n( tOTul: 
diverselor misiuni. tărît să se carteleze Pare ca v t l' l ' 1 " l'llnl.lltarea Diseridi. icalJinet ::;por la lucru, !Ind ir 

, i .c mon( la e a gl'au tU :;>1-a ce 
_ Ministerul Educaţiei naţiona-' un voiaj din Bucureşti la luat ~cti:i~at('a la L~lH.lrf\, I 1i~~"~~"""""""~~W"''!.o.x..v~~4AY'''x.v .... ~.~~w~~~:~ 

le a ordonat o anchetă la liceul in New·York va costa 40.000 lei I ConsfatUll'1le concel1traudn-1 •• .. • _&_.11938 

dustrial de băicţi din Capitală, In Nu se ~tie cari vor fi preturi : s~, actu~lmellte ,a~upra fix;\- Pres~ ~I nuulle Chemari dU st~ll s1abili' 
tot tirHpul anchetei, actualul dire- 10 dupa intrarea In functlu-jl'll UlIUl preţ mll1lmal pen-l U Q ; - Bl 
clor, d,I inginer Mircea Iorga, ya, ne a cartelului. : tru grâu, unii delegati au fă· CODştianţa prulesioDSIă a ZlIari ŞtiltiP ~ 
!>ta în concediu, iar direcţia liceu- i ," • .... j cut propun!.'rea ca acest pret ,bocw/ia co/'cspondenlliur prcsci personale, care se confundă ci 
lui industrial o va conduce d-l ing, , - MInIsterul i\hmcll fn Hl : minimal să se stabllească JH! slnline a sdrvăiol'it pe d-nii mi- sâşi conşJi~lIla na/ionalii, fODI 
A, Caii ani. ! Informat că t1 nelc pf'I'''!oane" baza sortelOl' de gl'tm mai Jllş/ni li 1', (ju!.:ncu ~I 1:..uym j't/eu-'; l.;'n indt IIlIl pc core, orlCi: al 

• ;se prezintă ca delegaţi ,ti a- i eftin~ din bazinul dl.lllăreUT1, llU, cu <:W'C P/'I/cj~ ;suu rostit cu- i iti/;cşlp "uru, îl ÎIl/de~c, 
" 'celui departament pen~,,'ll "Pers ectiv le e',' _ UlIlle - ce merl/a o ai.('lllw tico- i D, ,Tl/CWlIl a {{el!lHi mii t'J, (1 

ARAD. Spectacolul Uln constituiri !';i însc "i b' P , e acest I \ llt~a i sri'l/a, -' awp/'a c{JIl~Î1wlei ,:;,u- presei, il! cllpcle dc [H(il, o, , . 
17 Februarie ora 9 seara lIl. ., .. ,. ,nerI n re: rc confel'll1te nu se aprecIa- "ris/Illui şi rO/lIllii [J/'csei Ul noua ne de apropicre, nu de dC11.

lm
'nea" 

slf', a comunIcat Camerei no y t ' f b'l (' t·' .,.. ' "' a dai re urma să aibă loc in sala ' " za OCIuaI avora 1, ~on rac (/)'(';:<11'1' li ,)W/U!IH, ,lcc~le cuvllIte o wnoaş/crc I'n"lproca !ntre; 
"Căminului Industrlaşi1 lr" astre cu ordinul NI', 23'),)6, tcle de interese, cum le-au SlJll/ Cll ulJI mai impo/'lcwle, cu I re, poa{c uS:YllJ'(l in mare", lorilol 

se amână la o dată care se din 9 Febr, 1939 că Minisle-Idat in vileag şi consfătuit'ile ni[ ('IC rcpl'l'':/lI1tl părerile a doui '/wcC(!, şi În IlCcaslc1 CllIIO(lŞ/t: nCscU' 

va fixa ulterior din cauza u. rul nu a delegat pe nime,li: dp pfmă acum ale comitetu- ,mifllş/ril, ew'c sunt şi zia/'lşli de II.! ::iul'i:şll!ul' esle loul'le I~ incipa, 
în acest sco I , I pro/eswllC. talll, 1 

nul coleg operat şi ner est"'· i ' •. p, IIUl preO'iHitor sunt fort,., . .,' AI/re .. I * , , ~ , , ~. ~ i JJ, (11i/eIlCl!, 111 ca/I/aie de nu- 111 ce Jl/"il'cşle pc /'(']1re:l': 

bilit compleet. l-A fost Întocmit plan1l1 dup(l i man aZI ca ŞI erI. Ţarile CX-' nisiru al Afacerilol' slriiÎne, u /ă- prt'sci sfl'iiinc, d, su/Jsecn 
'crre se f 'd' I / • i portatoare vor Să-ŞI plaseze IIwril poli11w de pace (! României Sfal i-a rugul să conlczc Jll . 

P
' d tII N 529 i ", !Ja ace rl lcarea sa c ()r ,n ' . ' ," S rIn ecre u ege r",:, , " excedentele in ţările impol'- . ia/' d, 1:;llgen 7'ileaIlLl, stlvsecrclar tu/tU /,OIWHlC{ls('a, pc carc ( 

d
' 1 F b '1939 I Ţl1lultll BucegI. Planul de acfmlfa-, i , ". l' l' '/" 'f' . , i /1"· In e ruane ., au fost i " " tatoare, Iar acestea vor,]a lit: ,')/ul al Propayalldel, a de/Ulii (( mo( cs a !II 1, (In, o (le, • 

.
amnestia+i _ pentru fapt.lll '1' te va dum C/Ile! am ŞI a fost re~ r":' d 1 I ă- ' . _ /1lu/"ca misit/Ile u preseI, Îl! fm!J/'c- (;WIH'/'(/ j)1'lllnl oaspeţi", .~al 

\ , v.,. t d d l" an 11 or, s ŞI acopere ne . ..' ., i C '1 '1' 1 l' 1; T' de nepre t ~ .. t 11I(I~1l e - VIcepreşedinte al con- '} •• • /Il/'ur!/c yi'Jtt'l'ule de a.:: I cUll..1 Cl- .Illllll 1, C (- lH ,lIyf'/1 . , zen are in anll 1'0- , Y01 e pe c~lLmal mult cu pu- ,.:, d" 10 S 

t
' 1 'r SllUllu! Ar, Călinescu fiindll~! pre- l'ill;,u/ia este ameninţalil de evl- ctlre l'slc ŞI !)Icep/'<'şe mir Q • 

cu 1 a VIza IVretelor md'l ~ t t I "1 d l' f CI.. Al tintit in cadrul prod.ucţiunii : d('l1le primejdii 1.11 aceaslă sÎiua- ch:lici co/'cspolldenţilor ;tile 
I 

e" milita .. d' f' ~ell a (e Cu re - pl'O, '!L c- .' 1 .."", , ' . '" ru gra e In erIoa., : . , , ,lIatlOlla e proprn. '1 anle lIll- IiI', Il spus d, 7'1 (cunu, execula/"ea s/r'iiilll', OI! WIIII Irn l'IU e(',. omei 
X'(11ll1, reZldentlll Ţ/Ill!lrr/1lI BucegI ' I '/ ., 1'/ l' re Pentru a beneficia de a- . , portatoare ca şi o parte din illde/clnic/ni de ziarisl Irebuie să ruru /lrl {' ':latlş ~ o/' ~/I'(/n CU to 

~(>astă amnf'stic sunt ohli- * cele exccdentare, îndeosebi fie condusă de o conştiin/li cIllră, ~)I'iltrl! .:iu/'iş/ii. rOll1i;r~i :l~ ,'o ea pl 
"Argnş" anunţă că la Mi- t,y ,'1 1 ~ . t ,1 fimdcd prin scrisul său de fiecare !J1dr('plllr cu 1n.~rrfl('llI'(' md,; 

g
ati ~H ~(' 1) 't • t . ,U 1 e (UnaI ene, ara ă PUţI- l' . "., Z',', .. " ,1.·' nez \ ' . •.. l'PZlne IrI cr'l rusierul Agriculturii s'a in- ,-:.,' , " ,':1, yazcla/'ul poale sa [acii. ŞI l)f- ~/(!IIŞlll a~1 slmtli, /(~ sdlva, , 

ITleH la viza livretelor pen-! tocmit un proect de decret- l1cl l11chnaţw ~e~tru re.stran- : /le, şi rău, Ziurislul trebuie să aibă w:l"lIsla, ca le-a vorbll unul ,; e~tr 
tru anul 1938 care se f~ce pâ !lege pentru reglementarea g'el'ea pl'oducţwI. Ţănle cu i aZI conştiinţa misiunei /tIi. ,/P/', ca/'(' intekye cât de W prIn 

i ' b p,lmânt ~. lab s,e t_em că astfel," ,\fai ales ÎIi domeniul inferl1alio~' de Însemnată esle misiunea onul 
nă la 1 Martie in toată tara. pe nOl aze a proprietăţii a· d t ~ , !il res rungen ale suprafctCl' l1ul, informaţia cClre slârneşle pa- ~llIllli profesionist, COrlştien/" este 
W~QQQ~~ gricole. cultivate s'ar putea face nu-: nică, intrigă sali calomnie, ddllIl('(/ tlalori,'ile şi /'ăsjlllIlderile n: diaU 

D81atul Cultural "rad W mai în paguba lor, căci tări-;::ii tlllll1'or, Ue/a/iunil!' dt' l)/'e;;,J fii/IIi. In/re cOIlCl'p(ia COllduc: Asael 
I ii B UCUHEŞTI. - Ziarele a· 'l I b I 1 ]:d Pr('sei si P/,O/)(H/· illldrl,' " le cu pământ gras ar putea i fi' )ll/CSC az(! e pc Ull l'cspec rc- 'm ~lIel'(6rl I "ftrUe 1939 mmtă că d-I Gurvitz, ataşa~ f ('lfJ1'()(', rolului ga:l'/eI/'!/llli in Sfal, l, aSl 

O
"'ele 9 se .. r.... tlll ".omel·c.I'al al Sovl'etelor' oarte uşor să COmllellSeZe II 1') b 1 d'~ S/ I 1) J (1 . /' Iti lUnea • .. ... ' ' Sll SI!Crf: al' , , !lI (! I'IJPH- r .. !' ,'(' III !lne (J l' li rrror pl· , 

m
AR E con CER T din Bucureşti, a părăsit ca- micşor~t'ea ~u,prafetei culti- ! f!aTtdei a arrltal că presa romd, ltlş/1/or din zim'istim româ: carI 
ii pitala, plecând la ,Moscova, v~,te prm marIrea producţiu-' ~eas('(l S'(I incadrat tot mai mall I'xis//l o cOIlCOrdllIl/el perfei 1 ; 

O E 
E:Î l O Lin A I fiind chemat de guvernul so ',nn la hectar, Foarte sceptic llt IlO~1U a,5ezllre a Sialultii şi (j CI'- In'oga {.'l'l'sll rom(ÎJI('ascd 
~ 1 ,., ',' ~,' , e privită şi posibilitatea su- ,/'!lI dll! partea luturor respcc/ pl'/I , ,."" ,',' 

Serata de P II O II N I N I \' Jetlc. Calatolla d-Iui Gur- i' " ,Y" , Iru Sl'n/imentelc popomilli md1'il, Hllnd Ul (,~II o da/ol!t falll 

" 
'tz ~ i I Y t x pilmarll prImelor de export ' ' " 1" 1 I"S t dată de marele mZlestru I 1 e PUSa nega ur"I, cu "v care nu trebuiesc o!ellse!le, fiind('/1 f 'rI'C, :;(1 r.I~;/wm (! pc {ep" 1 

JE
"n P ROS 1 EA nul desvoltarea schimbului co~ of.lciale, Dupa ,rezultatul de sunt astfel de senfimcnle şj mi/uri ll!llrii dl' StaI. I 

"" .. "~,, .. ,,"""""''''' "","," ",,,,,,",,,, ..... , ,'" 1 mercial dintre România şi pan~ ~cum al negocierilor', ~,,~~W4iKKiJ~Scrj 
"··~~~·~~·~~i~r~:rl:·ri· 1 sO~:~:!ESTRĂ PROPRIE va ~::?:~:~!:!!:ăI1::;~~~ \'Ullitati croUoria nOSIiOiltz ~~' 
Bilele de ,anlore la lI- f~ , rmd brarlft Herpel $1 SCftrulft complecta vastul program al vea un s arşIt cu mu~t schim 1 neirnitabil in clllitl',tp şi prrf. Ii, nu 

(t (QSSa PaltUulul (elfurtH ţseratei AFPA impreunată cu bat de al celor anterIoare, 1~~~wQ(jiQ~Q~ sle ~ 
eee~ee~ ! concert, care va fi un eveni-~~g I . ei loi: 

~ ·ment nepieritor pentru toţi j Vrel'Dca rea' n supu 
• ,Scala ~i'ad cmematogralUI participanţii La expozitia din primăva-1 e 

filmelor marJ 1·' l'a acestu,i au, a Tâl'gului de II ,.. r j pa _
__ .;.T~e;..ll..;;'f;..on;. 20 - 10 ! ~~~g~Q~~ ?::I - - -mostre dm Lipsea, vor fi pre , • ' 
Senzaţional program A O I zen tate skiuri, construite din' 'tIIl ~Iccarcd" an, In nldOmcdTlte, (hfc- gura cu o batistă când tu~i 
dublu de prelllieră! supra 15. .•• r1.sin'i a tT . IV ., Iri e ŞI cu lVE'r~e gra c C lI1len, Il"adevăr aceştia tuşind, 1 

", < l' lICIa a, cal'! S au ,sitate izbucncştc gripa, când la în- mai ... ·ioiu, răspândesc baei: 

1. .. ,a lucrărilor Dvs, şi a preocupă- adeverit în ~cest an, că~ sunt : C('put~~: cfUld la ,shll'?itul, iernii. pei., ~'\I1d gripa atinge Întfl', Nu 

SI
'mAna Sl'mOD Jose'ra rilol' Dvs, se publică adesea în ce- cu mult mal bune, decat ce.,Ccndl\ule alm~srertce joara in a· pulaţle, se vorbeşte cu dr(! 

un /: le 120,000 ziare şi revl'sle dl'n 1"111Ca] d' 1 'In I '" , J ~ e In emn, I Sl: Cll:a cazuri lln ~nal'c 1'0" ,,,al i ":1nt de epidemie, Se obsef 
O comedie muzicalA cu ,intreagă articole şi notiţe care vă • ! ales~ zLlcle ct>toase ŞI înnorale, Pc i tunci că IăI'ă excepţie, tol1 

DON AMECHE, sunt a~solut neces~re, Dacă doriţi I data ce apare o mică epidemie, ~e II'ăese în cazăl'mi, m{ln:lsl 

să ave\l t ti' , PLOEŞTI. Tribunalul t ROBERT JOUN G ' , aces ~ ar ICO C, Şl, n~ll~e , I o );'Cl'\'~ la toţi bolnavii că apar: seoIi, sunt infectati de b03il 
P~l'tl~~se, ~a ŞI p~rsonaht~ţll~ ŞI in Prahova a condamnat en la: aceleaşI fenomene, f'ărora li se a· j Inll'cbuiIl\arc:i chininei ca 

11. st,Jtuţule_ ~,JIl strall1atate ŞI d,m ca· I şase luni inchisoare un an! daugă tn gCQE'l'al o uşoară cament preventiv impiedici.' SI 
FRATII 'RITZ pllala ţal'l~ ?oastre, adresatl.va şi I interdicf' .' . «'bră, Urmările depind in ma-. acestea, După observa\ii1e fj:j ~I I D\s, agenţiei ~ le ŞI, o mIe de ICI a-l re, parte de ~czistenţa bolnaVll-; o cantitate zilnică de 2(}.-J: g01 

C~~la"'r'etlWld uesf!u-II- "SERVICIUL GAZETELOR" menda pe faImoasa excroacă ,lUI, In caz de gnpă e bine să pro-Igl'ame de chinină ocroteşte 
~ D' Suzana Schwartz care se d(,-t-! c~dăm c"a şi cum ne-,am astepta la : contra gri])ei. 

Ireclori: Aurel M, Alicu şi Em, - G • 'I~ B . d .. d rau, ripa e o afectlllnc periculo. Nu se cuvine numai să 11 
"amOl a, ucureşli 1., str, Constan- ea rept contesa "Calmus-, asii şi lrdllde FlCl t t t 'b'l l ' :,' Y , " 

tin 24, tel. 3,16.15, care vă dă cu ," ' ~ ~ l' '" .' 1 ()" pos~ I ~ Je~tt de tnfat!şare ŞI mUI 
li! 'Iii' r ICsky doctonta, avocata etc. I pentru a imp~(bca apnnlla ŞI ra- ,irdlrăcăminte' trebue să nr, 

PrayCc~rCă °fl'lcC mi urlre sup Im~nta- 1 şi opera în fel ŞI' Chl'P pe ~n '\' spândirea ci. Cel mal bun lucru e j un nas care ~urge şi ochi i; ,,-
ŞI V ace - a cerere - Şi pro ' 1 - ă t "d'" ""reţ bc gl'atuitel I tînsul F Z''' ~ ,nu ,e apropII e cel, allllşl ~i; ('l'irnă sunt un spectacol p,' I1:ratu 

a Il. ,0-, rog' p' aco",. de a-" >oop.'; "'Ik, ce "·cb". 'v;'ol r 
<:» Nu evita ţi de Il vedea cea mai 

I reuşita comedie al celor a Ritz 
Journal fOI' 
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eeee~M~ee6M 



/r , '-'1 

winecă, 19 Februarie 1939 F R O N T U L D E VE S T 3 
~-~~------------------------------------------- -------------------------------------~ 
IDthCcrcCl d(ordului (O mlno-
, rlfalca bOI!!Ofll 

I spiritul politicii pe care gu- aderă la "Frontul Renaşlerii Na
nul o observă Ia~ă de minori· i ţionale". In comunele rurale şi ur 

s'a incheiat acordul şi cu mi· . balle cu populaţiullC mixtă, se for-
I • I ~ 
itatea bulgară. ImeaZă seclii separate bulgare. A-
ulgarii au adcmt in bloc, in- c('ste sectiuni vor li reprezentate 
indu.se in "Frontul Renaşterii! de 3 membri in Consiliul Supe
!onale". II'io~' Naţional. .In hi~o.uri.le sec~'e. 

10 Februarie, reprezentanţii i tanatelor vor fI numIţI ŞI funcţlO-
a . b 1 . " lor1tă\ii bulgare s'au prezentat nan u garI, eorespu~zator. 
'întâi domnului Silviu Drago- ,2. - Toate orgalllzaţiile profe. 
: ministru pentru minorităţi, cu sionale al Bulgarilor cetăţeni ro
~ au discutat inţelegerea şi a· mâni din 1ară se vor incadra in 

insotiti de d-I ministru pen· diferitele organizati uni profesionale 
\lllinorilă\i, au fost primiti în pre"ăzute de legile actuale şi ace
hen(ă de d-l Armand Călinescu, lea ce vor interveni in acest dame 
I.prcşcdintcle COfhiliulni de Mi niu, asigurându-li-se reprezentarea 
ţi, care a perfectat acordul. c0respunzătoare în forurile condu
~ această ocazÎune s'a semnat cătoare. 
\Atorul act: 3. - In afară de manifestările 
~ând In vedere legea pentru politice care se încadrează toate in 
fll\area "Frontului Renaşterii "Frontul Renaştel'ei Nationale", 
~nale" şi Decretul din 4 Au- Bulgarii cetă!enÎ români pot con sti 
t 1938 pri"itoare la Minorităţi, tui o orgaziliunc proprie pentru 
II stabilit următoarele: I scopuri culturale, economice şi pen 
1 - Bulgarii, cetăţeni romfmi" tril opere sociale, 

~~~~~~~g 

Sugestii 

Pavaj m.unieipal 
}.,·u de lHull, s'a discutat la pri- putut fi mărginit pretlltindcni. t Pentru .'irad ar constitui o (1'«-

măria ~wnicipu~ui, chestiunea ,il~l-l' . Suntem Însă m~llumiti că măsu·· mOI/să mlÎndrie ÎnfnwlIlselarea per
[Jur/anla /1 p(ivaru compleele ŞI lJl riie de îmbunătăţIre se accelltwază lectel mărar a illconjurului primă
ce-ndiţii de urbanism ireproşabil a: din zi in zi - şi nu se poate pr.:- triei, atât de frumoasă şi mândrQ la 
oraşului. Gundul nu s'a oprit, ;l'!, tinde ca o surpare de ani de zile i insr'lşi, dar in juru-i atât de prost 
eul se pare, la granita unor disci/- I să fie reconstruită in câteva luni ~ şi urât aranjată. . 
ţii oricât de amplrl au fost Înşirale. ! c«le numără lq activui ei actuala Cel pu/in în stada mică, dinspre 

lis/a e o douad<l îli plus c<l pava- : ŞI vredniţa conducere municipalt.T. .111 • .. 
,.ca esle de-o necesitate imporlantă I Pe lUngă repararea zestrei si!, f n • 
pClltru oraş. ~ I vâr~ile a trecutului - se cuvine, ! Renle ~I EieCla 

Silua/Ia moştenită din trecut, de- insă, a se initia şi lucrări de per- il. Y " • 
siyul', c~Jnl'"!<1;1ll CII lOlii, nu. prea a ! r~cţiollare, .şi toc~lUi u~easla. cons· i Hanuri de ImpOZite 
fost mayu/l!oarc. Pe aluncl, pava-j fl/lle menlal dlScululor purtute 
rca avea loc abia atunci când slra- dcunăzi şi a plalllliui În/ocmit cu pentru plata impozi-
da devenea imposibil de prac/ic'l-! prluire la imbunăWtirea paPujului tul u i şi pământului for-
bilă - şi acel care CÎrwhl pe Ml'ă 'municipal, pentru care primăria a ţllt, pentru Asigurare 
zile desfllll-lille, Îşi cpui::(1 intreg prcuăzut, in viitorul buget, sumele Socială la 
lIocalm!arul umilitclor şi recvn!or- trebuincioase. 1 • • 

/Wl!C!OI' ~wlrrlme. Acum, suntem dO(lr În aş[cpla/"efl l' Banca Q o I d s c nm I dl ! 
Dar, mă reg, ce s(l mai aminlim . faptei, care desigur că nu va fi de lUi 

trecutul or;c{lt de tembel (1 fosi... I aS/li dalti mdarmccl. IAR A D, ' 
S'ore nici o valoare şi aşa. I \"om ajunge desigur şi ziua acew. Str Eminp!'tCll Nn A I 

Chestirwea merită a fI dlsculată când insllpor/abila stradă dlllire _ bllA Mdi!!:_' .mr~

serios azi - şi mai ales ap'iccdii prirmlrie şi palalul c.f.r,-eului, ac- pc.latul c{r-errltli. care cresc ml1.5c11ii 
imediat. Stau pietele oraşului slJlir- . fl1o!menle şi UNită şi i;npradicabi- lIremii şi ai uiUirii ca 'n pădure 
cite şi crăpate ca un ol'ra:: de hâr- . W. S(I fie frumos papală şi redo/i1 cfÎ/.:oclllll1 - şi pietrele, cât bolo

a că bâlnină - şi stllU străzile in circulatiei, clIm e măcar cea -dlJl- I'nl"i. peste care nil pODte Irece 

1

: Gceleaşi cQndiţirllli de Iris/ă memuv 'spre administra/ia financiard. i !'oalt1 ele cârul(l, şi poate i/leii n'alrc
rie. E adevăr, c<l s'au depus s/or- ,5i cum ua trebui să fie de o ne- cut nicioduM, s'au tnegrit ca acca 

?? ani', alI fost con'i1amnati la ,Iări uriaşe lie actuala conducer;~ lizime ca 'Il palmă, întrl'aga piată bisl'rÎccl neagră din Braşov. 

~ondamnarea la DJoarte 
atentatorilor dela Cluj 

[.'J. (Prin Il'lcfon). - Miercu- ~. 
m

oarle. : municipală spre a repara strÎcăciu- fim faţa primăriei, care azi e hâ/- .'", CIl!'iTH' deci o Înfrumusetare per-
· imillca/ă Tribullalul Militar din I . ' Alt acuw! principal Alo/anei, de i mie, acolo rwfle ele formau, o p~- 'ta!~ şi CII nidre ~i cu timcnl şi Cll !rchl În coosta primf1l'iri melc'lr! 

a dai sentinta În procesul a- 2!~ alli. a fost condamnat la muncă i cesle. CII loale acestea, Nwl 11 a mIII D1WJYl'~:;;CU ştIe cum, a. b, 

~~r ~ u~ta d-~i redor si~~ă pe v~14 I~~~~ 
, . nesclI-Goangt'l. I Cei/alţi condomnati la pedepse I 
'rinripalii doi acuzati, Daseă/e- ~ care varia::ă fntre unul şi zece I 

Aurd de 2!j ani şi Pop Ion, dl'i ani. I 
Anglia ş' Eranta 
despre guvernul Jauonia amenintă Sovietele 

generalului TOI\:10. - Domnul :\1'1- sfăcătoare înainte de 15 ~Jar 
Franco ta, ministru de Externe, a tie. 

t Soluţionarea pescuitului LONDRA. Se anunţă că lor- dat Joi instrucţii dlui Togo, • 
-ijaponez în BIlele sovietice dul BalifaJ: a primit pe d-I ambasadorul Japoniei la Mo TOKIO. Agenţia Reuter 
,l J . . I Corbin, comunicându-i hotă seova, cerându-i să reia cu transmite: Guvernul japonez 
ikio. Se anunţă că instruc- ,în cazul că guvernul sovletic I rirea luată de consiliul de guvernul sovietic conversa- a dat instructiuni ambasado 
;~ile date, ambasadorului I nu dă o solutie satisfăcătoa- \ miniştrii britanic de-a recu •. tiile privitoare la pescuitul: mIni său la Mos~ova să co
poniei la Moscova de a ce- I re diferendului, va consta în I noaşte în principiu guvernul in apele sovietice, astfel ca, mun!ce guvernului sovietic 
· cu toată energia soluţio- trimiterea pescarilor japo- Franco lăsând d-Iui Oham- întreaga problemă să fie li- ,că va recurge fila măsuri ne-
· ea problemei pescuitului nezi în zonele cari le-au fost berlain' latitudinea de-a o chidată. Aceste instructii au' obişnuite" dacă nu se ajun

nez in apele sovietice interzise. de Un~unea Sovie- pune în vigoare 1a momen- . fost da.t.e in uŢm~ recent~i' ge la soluţionarea problemei 
: cxtremul orient, se expli tolor, chIar daca acest lucru i tul oportun. Cercurile paria, rezolutII a dIetel. Japoma' pescuitului japonez în apele 
i prin faptul că se apropie ar trebui să se facă sub pro- mentare cred că recunoaşte-, vrea să obtină o solutie sati- sovietice. 

nul pescuitului, astfel te~,ţia vaselor de război ja- ,rea nu poate întârzia mai' ~~~~QG 
, este nevoie de o soluţie poneze. '1 mult de o săptămână şi că 1 
',diată. ' . In~inte de a da n~i .instruc lea ar putea să se producă! M9driduJ sub foc ucigător 

sa ehi Shimbun" crede tlum ambasadorulUl Japonez I ma' curând dacă rezultate 1 " -
. neobişnuite şi la Moscova, d, Arîta, minis- lle ~zitei d-l~i Berard la Bu;l :\~ADRID. Se anuntă că de se cunoaşte numărul victi-
lUnea cea mai potrivită trul de Externe, a prezentat I "'os sunt s t' f~ Vt 1 eri noapte 1\Iadridul este melor. 

. ~ a IS aca oare. l' b '1 t f ~ v i t FII b b d cart le va anunţa ambasa Impăratului un raport al ac- A Ii v. : Jom ar( a ara nce are, e u om ar' amentul11i 
: ng a vrea sa obţmă de- .. 

,ul Japoniei la Moscova tualei situaţii. ; I F Bombele cad precls la beeR- arc efocte dezastruoase asu-
f
' a ranco o amnesUe mal I re J' -t t dă' î tII . 1 . '1 1 vid uma n e e 01' ŞI n ru- pra mora u Ul OCUltOrI 01', 

,jWW4~~~fiKii""MiM~QQ~MH~~fiKii~MiM~fiKii~MiM~IiKiI~IQfi~ larga, ar ela Italia Inceta- cât sunt de mare calibru, pa cari sunt mentinuti în CO'l-

~trăl-eria peste hotare z:s a:z gubele sunt importante, Nu ltinu& stare de incordare. 
t ' I Croitoria pentru domnii ~~~ 
~Scrlsoarea trlmhiă M. S. Regelui de cAtre MOSKOVITZ, Arad, . 

!J. IlD preot rO~!~,..~ln Amerl... ..8re pre'U:i :"::=",1 Tratative comerci~le ceho-
'i

E
" : sl()vaeo-~omane 

rind Majestăţii Voastre Incă In urma frumoaselor năzuinţe rea campaniei de presă an- I 

ti, mulţi ani de Domnie ferici- exprimate prin rândurile arătate, ti~franceză. I BPCUREŞTI. - D. Gafen-! economic al guvernului din 
\, ste Oara românească şi popo- d. Teof!~,.Gh.~ ~,idoro:ici, comandaI~ Bodgson a atras atentia; cu ministrul de Externe a Praga pentru tratativele co-· 
,ei loial, sunt al Majestăţii Voa- tul StraJIl Ţarii a diSpus să se in guvernului naţionalist asu-' .. ,.. ~ i merciale ceho-romfme şi pe 

supus preot, Simion Mihăi- milă de urgcntă materialul cerut .t-tU" ii: prImIt erI dlmmeata pe d. contele Poniwki in a~rcl'lla-
precum şi o adresă de mulţumire I pra. nece~l a. unei ammst Miroslav :r-.!iederle, delegatul .::s, s .. 

Administrator 
elul Chicago. 

c lei Elm. Str. 

Protopopesc ce~~i ce f~tele_gând por~mc~ vre- mal largI ŞI asupra cel?r I tul cu afacerI al Polomel. 
. ,mII se alatura ne.amulUl dm care! trei p~ncte în care Negnn ~~W~ .. ~I:~j(~~~~:«~« ... ~~~~ .. ·.~I'& .... ~ •.• t. 

IndIana Harbor I face p.~rle sfărămand hotarele de· 'accepta pacea, condiţii ce-au 1;' . . ~ ~ .. .~ . 1 ~.' < _ " r' .' , 'Itio.! 
părtărll. j fost transmise de BOdgson! ~: Cea ~al leftmd hOrat.l,e III ...-: 

· ~~C:«;:;W aa~.~ Sâmbăta la Burgos. I~ note lllstrumentemuZlcale: ~ 
:llu vi pierdeti timpull D ~ ~ ACORDEOANE:HOHNER VI- = 
: Căutând in ziare şi reviste articole cari po- D !IIIfII O:~R~~,,~~Q~~~ '."!9LONCELE, l1i 

menesc numele dvs. sau tratâud prohlemele D ~dm"!!!Sfn.U,e i4 MANDOLINE, GHiTARE, ..J 
cari vă interesează, căci o instituţie special D . : .-; 
creată şi bine organi~at~ pe~tru ~ce~sta poate !'lI A V 1 Z ~ COARDE etc GRAMOFOANE ~ 

, face acest lucru mal bme ŞI mal cUm ca dV8. ~ R v ~ ŞI PLĂCI uH I~S M..\S T E R'S ~ 

SER 
IJ I ugam pe ono abonatii noş W ,!._e 

VICIUL GAZETELOR" f: ?"II V OI CEl', COL 12l-I_B ___ 1 A", ~ 
d ~~ ~ Iri,. cât şi d-nii comercianţi i1 ---- ~ 
" !hIt1. Intarnatlonall de presl $1 publicitate ~ "\ ~an fac reclame în, ziarul I ~ "B R A. U N - ELE C T H 1 C EU. ~ 

urmăreşte tot ce se publică in cele circa . nostru, ca dela 101 lei in sus, II ;:4 M 3sini de Sicri!. l>-.· 
1400 publictlţii din România. iar prin Inter- -. ~ 
mediul celor 102 flg.'nţii similare din strAi- sa nu pnmească nict-o chi- 1-1 Mare asorthnent de jucării pentru copii ~ 
nătt\te, tot ce se !'Ierie in [w:'sa din tOlltă W tantă pentru achitare, (Iacă 1 ?"4 ~ 
]u~ea şi proctlră tAeturi df' presă asupra ~ n'are pe versa apUcat un 1:<1 Libra-fl-; ~"e, rn~1 ~ et, ~~J ~ 

'l~ orIcărei persomtlităţi sau subiect. timbru fiscal de 3 lei şi un r4 • il iJ,d'\1;1 ~I WJiU ~ 
;Hr:~Jlt~e~ronic I'IIlU In scris prOspl'cte lămuritoare san o probă p. timbru de aviaţie de 2 lei ~ B·DUL REGINA MARIA Nr. 12. TELEFON No. 19-85 ~. 
~o săptămâml. indicAnfl !lubipctul care vă interese8za ţ; m' F: 

~~.~~~~C!',e:$Jfit ADMINISTRA~IA JJ1'~.~· .. ':7..J..',1 i::<f.}r.ltX~:'f.~: .. ~:.'«~Y..'iI:r..'«ll;"'!1.&:'J 



" " UN.,. wr • k ''"'_ ._. __ 

4 FEONIUL DE VEST Dumineeă, 19 Februarie 

p ST JERULU 
I 

Viitorul e în mâna Un ere tului, căci el e execu 
cel ce desă~ârşeşete pregătirile de azi. 

Ajutoarele distribuite de străjerii arădani la 
Crâeiunul 1938. Tineretul străjer a vizitat 

toate casele româneşti şi creştjneşti 

M. S. REGELE "'~I"IJ" 

ARAD. CI'ăC'iumll anu!lI; 1988 a intrrl's moral, creştinesc ~i natio- tea sectarilor din comună, cari 

La noi cele două SuveranHăt.i., Regele şi 
sunt înfrăţite in cuget, în credinţă, in muncă 
zu~nţe. 

adus romunilor creştini de pe ace- noi, a fosl în mare parle atinsă! ! tiind lllalh'I'Oş.i au oprit copii! de Feciorii cei buni adaugă şi CTesc numele părinţilor 
stc meleaguri. o ml1ltllllHre sl1fle- 1

1
;1 \l1('('a la coltnd. fac fără de moarte iar fecio ... ·f o "i "" i t' 

1 ă d I 'SERBARIl.E DIN ORAŞ Stolul ~coalel primare C/tuJo/J(I' I 1 "" ţ'l b ni' ~1.'. cel la ocarasc Ş s IDg ('ase, - e mI! / aş/I'p/a/cl, -- PI'IIl.. . .. I '(. ~ '" I me e partn I or u • 
lelplul că Siraja Ţării a luai mâ~ hecarc ullllate slraJercască, dC, <1111 suma de ICI 1/0U a dlslnhlllt: 
suri pen/ru reinviaca obiceiu/'ilor sI răjerc şi străjeri, a organizat in a- ~ haine, ciorapi şi cărţi. 

dela sâ,./Jă/ori/e de iarnli şi p(lslra- inll' de vacanta Criidllllului o ~er- I Religia e singura putere înaintea 
rea lradi/il'i. Ţara întreagă a fosl bare la şcoala rcspectivă. Cu ac~a- INTR'O COTl1UN Ai fară a te înjosi. 

GU. ImplÎl1Zilă de mii de ('('Izipe de rn· stă ocazie, străjerele şi străjerii să- GERMANA. I 
liruiliiorj s/riijeri, IH'!iilld lIi//JicI raei au fost ajutati, Slolurile de fe- I I ~'~Q~W~~~iI(iI~~~Q4jjIQ4~Q4ilIQ(i~QQ4XtQ4~~lQ4ilQ~~IQQi! 
nici o easc/ romlÎnrasrr'i. lliri o fa- le nu vizitat spital<'le, sanatoriih' şi I III locClli/{/tca P1LV,11'UI.~'OU" 
milic de creşlin; indiferent d(lclf azikle dc bătrtmi şi copii, unde au ,l'iJ /rwlli/(wi de 111ftionuli/a{c ycr-I ~ h .fi 'II 21 d "1 I ' 
micii colin(/(lIori primeau ceva sali impăI'(it ajutoart'. Liceul .. Moise: manâ,. nu s: mai obicinuia in /llti'l' 3erulreiil u4!'t:J e S,O u $(OHlel~ 

~ieoară" a d('~făşllr:lt un program: n,11l1 11I11p sa se ./lmble CIl cO/lIldul. '1 prl1fn irltr4JI (h§ti:h1t ,:»u (rl6: 
l1u: La c((~de srlrace, rchipcie 01'- . _ l~1 ~ 1L l ,,511~ "1 

de Crăciun şi la pl'nitt'!1('iarul din; elim Ş{'OOli,l /,lrll1lQ/,(~ estc adllal- I _ . , ' '" , . 
gallizafe ilie ,tR.lHTEI il.Um ali / 1 - i - "1 I "Ilr~rNJ'U CRII.! SilI 3 S" 1 loea.litatc, in cadrul căruia t.inerii ~en e s I'llJC'1'! ci. OIHIl1( 'm lIC(l)(j- I .', '1 ;'''' '1' • 011 şcoa- Il'Itlluce. " al')a n CIOcane 
lilsul din d{/f'lIl'ile adullale mai fna- !iecpni an donat 30 de sallele PCIl- ! :;,1 ('0111 Iill d(wl fn pC/'soarla d-lw !t', prim,ll'l' din IO('atil:1te, de sub national. 1. Sunet de ~l!'ăjer, l 
illie dela alle familii, poate mm tru drtinuti. FieraI'r sloI şi-a n.iu-;. iillJ. AlIl'd SI1/Jesc!l., in iarna alm- ('OlH!tH'en'a ci-lui inv. cdt. străjI'!' p!arc din .i.l\a Mal'clui Voe,,, 
il/slr/rite. N'a fost uitală Ilici o CQ- tat elevii f\;'i1'ari cu: haint', ghete, i III: 1fIS8, .~(·o[(!riî au fosl o/'.qaniza/i lthcorghe Rujh, În colaIJ,)!'ure cu hai. 5. Lăsali purncii să vie' 
sil de creştini. Coli11dălorii au cân- cilmăşi, bluze, ciorapi, etc. ! I'n echipe tic coli11dtiiori. LO('lli/o-. ~ociclatea Cl,l!llrală "L~I'a", a 01'- IIC, cor, 6, Foaic V<'l'de de 

! rii, cOllPinqându-se că sirrljeria 1'0- galliwt in ~cnn\ zilei de 11 Fe- COl', solo sopran dona Irina 
tat şi la ultimul bOl'deiu dela ma/'- IN JUDE'" l ' , 

I • + lluÎlH'(/scă mi ÎJllcnlioneazil. ~rl·i r'll- bru:1l'ic H. ~', o rt'uşită serbarc, in l';u. 7. O poezie, declamată 1, La 
ginea salelor... '. \.U mult mai impol'lantil drpdl'lc:;:r de rdigia lor' ca!ollcă,' folosul Cnll~ii Boşii, Serbarca, care G. PIa\', S, Hăsllncl din Cr . t 

La Arad şi În special Î11 jrl(le(" a fost activitatea din jude\, c<'IJii ! rolinddnd in limba gl'1'1n()11(1: a fost dală sub patronajul d-Iui co- : cor, solo lenor <lI. N. POpOT. ~:~ 
această ac/illne de reîllviere a fra-11.1f1 (l e actilln"a întl'eprinsă în ali primii CIl dcosrbi/el ph1eere ac-: 10lld ~lihad Dohricf'anu, prefectul S 1" 1'·) S r I l' 

I 1" .....,. ' , . , (TCna( a, "01'. '. axa Ontl. OIle, 
ditiei a fost bin(' primiM, foarle bi- I scopul !'einvierii ~latine~or a: (lilnea S/riljli T111'll, dl' a olJlC1!m! Jlale\ulu! AI',1d, a avut un frumos, ebr, 
ne chim'. Pop/1latia T'u1'Illel a primii I pu t nt fi ObS0)'va t a mal cu tinerelul Cli p(I~lrarea o/Jicciw'ilnr SllCC{'S alill nl<)l'ul, c{lt ~i material.: vu lt~l: fa bu 15, d('cl. dona E.: neti 

, • ' i deum'l11untul. Datorită cO-, s/riimoşcşfi. Striîil'rii germani dirz S'a (ksfi1~UI"lt următorul program: : 11, Irompctcle ril~ună, cor. 1. 
cu bucune wdemmll comandant'lor I < " , -', t" l' . f ' C' '1 2 I~ . ." re 

". •• y '" nlandantllol', - bIne prega-: aC((1.~ a ocaiilale OII al'l ni mal 1. ,uvant O('aZlOna. . ~,,,el'ClllI nlll Regal. Ilc 
str/zjeri ca sa-şI trImita COpIII la I titi şi dornici de a realiza tot, mult pe femeile 1!r1f1't~ne şi ~in.mrrl' ~g~ CII 
colindat, CII echipele organizate ale. re e hun ~i l'OmfiTWSC, - rari i cnr~ nil se 1,1slrp1ml In a(:(',l~f(/. ş; 

slolurilor străjereş/i, Observând că îşi întelrg' misiunea ]01' în·, ('(In mi rOS/It l111ml'/e M. S. Rr(le

A,.adul şi judetul erau p/'rntre' marea mişcare străjerească,. Iz.!i CI! /ac~ir~i În oclz,i, penf/'ll fr: 
1 ă · 1 ".. d h . s'a aJ'un'" ca. prima acţiune 1111 elim IŞI creşte frnl'rpfu/ /(11'11: cele mu /e fJ 1'/1 a e ţarII, lin e 1) 1- . ..., • • , • .. "' i serioasă dc a p:l.stra ŞI a re- respecUlnd ŞI alll/tlnd pe cel M-

c~lI1rlle de sa~bălo:l er~u ~proope: învia traditia în judpţul no. frâni. şi nelloiaşi. Au fos,t ujzlfafe 
urtale cu desavârşlre, - tmia 111'- stru, să obţină un desăvâr- frmerle: Kranlrr de 71l om. "r'lrJUlJtl 

mărită de mi~care({ s/răjerească În I şit su cces, Lammesfeld de 79 Clni. lJI'lduvn Et,a 
lauron de 82 a11i, elc, 

.tI.lutoarele distribuite de stolurJ BATRANA DELA 
GAL$A Stolul şcoalei primare Apateu a \ de lei 9759, haine la 50 de elevi, 

colectat suma de 1352 lei, din care' 50 kgr. zahăr, Căină, lemne, et(', 
s'a procurat şi distJ'ibuit: 9 r~rc- Stolul ~coalei primare Alr,naş ; In comuna Galşa, când o 

Ridicăc.i de pavjJioane 
nationale în judel 

ARAD. - Dnmineea tr(>('u- tile locale, preeum şi d(' 
tă a avut loc în comuna Re- mente străjcreşti din (, 
gcle Carol (năpsig) eCl'cmo- n81c vecille. ]n cadrul· 
nialul sfinţirii şi ridicării 'nlollialului, dI. Ascaniu r 8 

pavilionului naţional al sto-: şan, comandantul legim C( 

lutui şcoalci primare, de sub: străjeri Arad, a vorbit i ( 
comanda d-Iui înv. Gurban.1 pre importanta mi: rinl 
Au participat toate autorită- străjcf'cşti în viaţa satr' as 

Jar "hi de opinci in valoare de fi20 Ici, ajutoare în valo. arc. de 1400 leL. echipă de coUndători însoti-
~ S ~ 
5 basmele penlru fete, 270 leii 5 bu-! Stolul şco aiCI primare eprcuş: tă de coma~dantul înv. Ioan 4[" I _ imi 
căţi batiste, 3? leii? buc. f.ulare. ,1',20 I H căm~şi, 8 rochqe, in valoare de Chepeţean, a intrat in casa ~ t O uri nou I rUT 

lei; 1 per, CIOrapi, 30 ICI. De 282
1
1108 ICI. bătrânei Dihel, aceasta pJân- S 

Ici s'au hlut pcntru 300 copii, za- Stolul şcoa~e~. primal'c .. Mo,crea: a ARAD.' - L«:giun~a de străjeri a 1 comandant Aurel Teodorescu U~ 
haricale şi Inici daruri, cari s'au I ajutat ,1 familII cu COpil ŞI 3 ba· g,~a fiindcă se apropia Cră- judeţului nostru, in urma absolvirii ,drci Şaguna-Colonic, CQm, cel 
distribuit la serbarea dela 21 Dcc, I trâni. .. '. . ,ct~nul $i d~nsa n~. a~ea ce cUI'sului de iniţierc dela Sf. Gheor- I Bcndea Ioan. In Februarie L~:~ 
1n prezenţa p~rinţi1or. Stolul şcoal<'1 pnmal'~ Şlcula, :~ I mancao Dupa ce straJerd i-au ghe ill luna Ianuarie HJ39, a şase, curs la centrul Breaza, IIrt> , 

Stolul şcoalei primare Petriş: 50 I perechi opinri, ~ perechi pantalOni, ] lăsat merinde şi o sumă de, invăIălori, - numără tot atâlca I invătători: Macovei Ştefan-El Irl~ 
kgr. grâu şi porumb; 9 kgr. unlu- 1 un ~eston, 4 carpe, p~nlru cap. O; bani. comandantul străjer II stoluri noui, cal'Î ~i-au inceput '1c-1 Ni.lescu Gheorghe-13rusturi; 
ră 20 kgr, cartofi. D.in suma de I femeie văduvă a prlllllt pentru. (e- l, i • li 1. t i ~n- tivitatea, Aceste şase noui StOIUI j 1 Nicolae-Cruceni; Oarcea Va, 
18~ lei s'au procurat şi distribuit: I ti~a ei de un an, o cămaşă ŞI Q -.a .. e~"l ,Ctil pe

t
" şl~'P.rt· v~ ~eil'i sunt UI'mătoarele: Şcoala pdmar.ă, Bâr.netiu Alexandr.u-Gued!; T U/(/ 

_ bască telesu eros u s raJerle Ş \ S . r • • N 
13 perechi opinci, 15 m. f1anela 1" .. ~ NI', 1 Arad, comandant tamatoiU 1 Haramlable-Dorobanţl. fn (. ',4 
pentru haine 10 cârpe pentru fete. Stolul şcoalel primare Nădlac-1 despre Iniţiatorul acestei mi C·tin· şcoala primară NI'. 6 Arad, . D b' 1938 r t se 

St l I 
'1" N 1 y • "0 Vii: a ajutat 12 străjeri cu 'iuma ,. şcări, bătrAna, - fără ştHn~ coma'ndant Dincă Ioan' şcoala pri-li s~ . ecern rlC ',.' au d~' nlr 

l:mc sfetere .,i cămă~i de iarnă' 26 e el. , 1 11a de carte, - a urat domnle mara Nr, 6,. CIrca 1, Palatul Cul- 1, . M 
ou şcoa el pnmare al aş. 1) d 830 1 . vI" nte şcoalcle pnmare In. lOII 

fulare' 24 per, opind' 110 per. eio- . " lUnga M. S. Regelll, rug n lHral l'a. coman ant ~Uhen PI-,. . 'Iii 
. . .., 'Stollll ~coalcl primare losdşe: v 1 â d A d dE" S' l rem, Iratoşul, furnu, ocrea rlll 

,'. '. 1160 lei. vi' . 1 "ă \. . 1 Peclca Nr. 18 Arad Sârbl,' rapi Darurile au fost oCente stra- .' 1 pe Dumnezeu să.i dea multa llanllU, şcoa fi prIma! ,1 amag, .' '1 
. Stolul ŞCOalCI primare nlm: cu d C' Că • Ald f 'M Năd' b Il r 

i;-rilor . de către societatea Fores- suma de lei 12,500, a ajutat cu tre- sănătate. Stolul şCQ~l~i. dl~_i coman ant -tlll runţu, eş 1, acea, a • 

tlrră dm Nad~~. . ninguri şi alte articole de tmbrăca- localitate a ajutat nevoi~şii, ~~K)4~~.~.~,IQ4i~iKt'~I4iMjMiM~~~ICiK~~IiMiI(KK;M~~C;W~ 
Stolul şcoal~! primare C~?oral minte un număr de 84 elevi strlf-" e~; U kgr. făină, 138. kgr. pp- I . . . v 

Alexa:: 200 ICI" la ~ouă fa;:lll. t ' jeri. . . \ rumb, 30 kgr. slănină şi c~~~ : î~ : I>e;-;,. O~m?l, ~ mi4st~fa, I ~u haine şi. ghete, in Y': 
Stolu,l ş~.()alel prImare . ru:o a: I Sto1u1 !,icoalei pl'llna~e Sdnlrolm~l' ne de ore 25 k r. fasole, 81 . gr, aIn.. ~I grau, ~r'l e 2800 le~.. . 

8100 lei, dlo care ali fost iJl1b.racatl Mic' 8 jerseie 10 rochlţe 6 dimăşI, .'- P,. 9 ., fămă de malai, 3 kgr. zahar, Di 1" ă d ţin" 
un nUlflălJ q}l-,30 ~1E:~i, c~ hlllile şi II 6 p~r~~hi' de 'ghete. ., ~' kgr •. cartofi,. v

2 kgr. ulei de. 1 kgr. untură, 3 kgr. cartofi, tem ~n:fr~ to:t:
p
. ~()~U~~.> 

ghete. Stolui şcoalei primare P(luliş: senunte, 5 oua şi 100 lei. II etc. li d ţ. 1 A d' rl" a" t . . -, . , u e u ra, ca .. ţ 
Stolul şcoaIei primare Socod""r: 1878 lei, din care a ~mb.răc,at Ull . Stolul şcoal:l ~rlmare tuU cu oca~a C,răciti 

Echipele de colindători au colectat străjer sărac; apoi a dlstnbUlt blu· ALTE AJUTOAR.~ I De~n~: 12 kgr. c~~'naţl, 1 per. 1938, frumoasa operă tii 
suma de lei 7326 J~i, din care s'a ze. ciorapi, căml1~i, etc. Stolul şcqalei. primare>lopmcl, 2 kgr. famă, . 1 p~r. torare a celor lipsiti. ~ 
procurat 32 ~ere~hl de ghete. Stolul şoalei prImare NI'. 3 Ro- Moroda: tmbrăcăminte in va- g~et~e. 1 pe.r, pantal0!11, 1 .. :1- de a incheia, ţinem 81 . 
Stolul ~coalel primare Somoscheş: .. vine: ghete la 14 străjeri, tn 'l'aloa- 1 d 1000 1 ' clU]a, 1 COJoc, 1 vesta, 4, blu- ce"" tuturor "omap~. 

d· 'b' 2 . b' d 1· I oare e el. 1 ţ 1 -mă..... .. a Istn mt metn cu 1 e emn~, re de 5400 lei. St 1 I l' P 'ma.re ze, şor, ca aş. şi stră]oerllor mulţ1lJ 
l d ă f '1" 1 ' 1 I o u şco a el n S 1 1 1 .. . I a .ou amI Il; . ~er. Clsme a un j Stolul ~coalei primare Gurahont: Radna:. 9 per.' ghete, 4 jum. , to u . şco a el prImare noastre de gazetari ~ 
s~răJeri la. 9. famllu 480 ~~~. grâu 122 kgr. fasole, 23 kgr. făină, 1 kgr. metri stofă, 14 pan~le şiUIO i Agriş: hame la. 8 copii, în şi creştini, _ ş~ credePl' 
ŞI po:umb, Iar Ia 6 famllu suma! cârnaţi, ~ kgr, ceapă, 10 o.uă,.1 per. lei, la 27 elevi săraci. valoare de 254q l~~. aceste m~ltum.1rl se ai 
de lei 973. pantaloni, 2 per, mănuşI, j per. Stolul şcoalei primare Stoiui şcoalcl primare ză intreagă suflare roli 

Stolul şcoalci primare NI'. 15 haine ~i 112 lei. Colindătorii au i Şiria: 3500 lei, ghete şi im- Dieci: 1123 lei, 5 perechi 0- scă d.~ pe acest~ Dl~lţ 
Arad-Micăloca: ghete şi un-p::ţ1toll adunat 1500 lei, din care sumă au brăcăminte la 10 familii; 100 I pinc)., 5 m. pânză, 3 sfetere, alQ ţării. Cât priveş~ 1'f 
in ,'aloare 'de 20·11 lei. fost ajutaţi străjerii săraci, kgr. făină, 50 kgr. fasole, 100 : 5 perechi ciorapi, 2 cârpe. de Străjerului . a micu!1U 

Stolul şeoalei primare Buleni: Stolul şcoalei primare Bătu,a: a kgr~ cartofi, etc. \ cap, etc. "Frontul de VestU, 1'8 1, 
2'255 lei, 100 kgr. făină, 100 kgr, ajutat cu alimente o bătrână ~n I Stolul şcoalei primare! StO.lUl! şcoalei primare dră să remarce mere" 
cartofi, 50 kgr. fasole, vârstă de 75 ani şi o elev.!i dm C . .?văSinţ: a ajutat 10 familii i P~i~şeni: alimente la 7 fa-I menea acţiuvnl • cari ~ 

Stolul ~coalei primare Mllrdşel, clasa II. sarace. I mllll. 1 un viitor stralucIt pel1 i 
de sub comanda harnicului tnvătă-1 S .. t9lul .şcoalei primare RelJfUş. al Stolul şcoalei primare, Stolul şcoalei pI'lmare imânia de mâine, Ilo, 
tor Şerban. a distribuit din. suma intil1\pil1~t mult~. greutăti ain par- V ărădt.ade lIIIu!.~: a împăr- I Păduren1: a ajutat 23 elevi renăscută. ~ 

# ,~;- .':' .... ~: .. ".,~e )4~ ~!~ ........ . .. ~ •••• :~''1'.~ '!Ip. I.e~, A..d. .. l)fl 
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