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ABONAMENTE: 

ale o -ZI sfântă ~. G, randioasele serLări 
Res~aura4iei t Minunatul act istoric s'a I ritele. Inţelepciunea si arbi. \ Ument de mândrie si la o 

I ImpresioDBotele festivităţi din Bucure,tI f~pli!lit in superbă zi de va~ I trajul ei ~ avut misiu.ne!'; profu~dă recunoştin,tă fată 
RAJERII d · ,.'/1_ ra, cand se răscoace belşu-, unei reUgu, care imprlma I de Ctitorul ei. Ne gasim ra-

I gat e generaţiile rari vor i'l'ni, i li ~ I îl' gul pământului şi oamenii oamenilor o nouă disc p na voluţionaţi n sp nt~ la O in 
. Just cuvdnt Se fndreaptă in {ti-I t~. de

y 
c~ aCUa ch~~are că:r~ l'()~ câmpurilor sunt mal vred- sufletească menită să dea Ii-\trecere în munca constructl-

. d ăt ""1 I pi! tart?1 Mele, copu de asia:1 corI nici ca oricând. La Vadul niştea lăuntrică. \ră şi devotament fată de I rân c re VOI ŞI ca re c'Jnwn- , . '. . 
. t" ă t t Il vor fi cetătenl! de mdme. In. slIf· Crlşalui, Impăratul a fost in Regele 8 insemnat Incadra obşte. Ne surprlndem cuprin 

(Ii vaş m, vou u urar 'n ." . ' tâmpinat de o +ărancă, Ma- rea în spatiile mari ale islo- şi de o năvalnică dorin+ă de . Ţă.... T bA>... d lelul vostru 110lm să sadlm aCI:'Q {'re ~ t 
.. a./B rll. re ue s ... L· ... a r.:.c. •. .. rla Modura, CU flori multe rîei şi În câmpul reformelor a. da prosperitătii materiale 

tă ă b '"t ă 1 l' dlnfă ŞI prm munca fU'cămllt să ni al 
! actas s r ti orease Z a !ne- adunate din ograda satului, salvatoare. 'făra 1 şi mun- şi morale valoarea cea m 
( , I prop(lşrască tolalitatea lJGtiun;i, ră i fi· ului, multumirile Mele cele mal I şi cu un ulcior de apă proa- citorU au ajuns factori mpor ,inaltă şi uncţ unea cea mal 

:.1 t t (" 1" ră o muncd stăruitoare Îndi,,(/./I,lă spătă. Destinul s'a impletit tanti in stat prin ocrotirea ,. rodnică. Ne găsim inălta1i ue ren ru Da a munca : rj,wiIl 

I f 1 1 t t t
· şi fărd o credinţă de nelnlrtÎnt in fericit dintru Inceput, Regele Lui şi au dobândit improprie II sufleteşte, călauzati de con-

penru eu n care OI, ,'11 un . .., • • h"l tii il ii 1 . ~ 

I
Al d I f' i capacItatea ŞI destinele neamulill. şi Naţiunea regăS1ndu-se in tărirea complectă ... n erar 11 e Ş nta m s un storlce ln 

au e rumos a- 1 'W11l(~: 1 1 ţ~rli d- i li t' 1 i - 1 . d . - ~ 't 1 i ti t , tă ' nici un prrUJITS nil SI' poafr ·!(idl cupr nsu a In pr ma c na .Iona e Ş Ioela II prin ra rasarl u unu con nen. 
rn rlr'.'.l (II',' pi, simbolizând sensul istori gosle nemărginită arătată Poporul in ziua acesta 

': raliilor tinere. " i pe o temelie solidd, viata nouă. r,fa ei noastre şi dând expresie lor de către Majestatea Sa prăznuieşte fericitul evenI-
. 't ~ il 1 . I ta de G!lânt, viata de incredere În unei legături ce face scopul Regele Carol al II-lea. ment prin Inchinare În fata cu prlsos'n ac, ~j'l- I 1 

U ă '(' d" t Ţ I viitorul României, iald ce trelmie suprem al trăirii In veac. Suveranul ne-a pus in f .. - altarelor. Din milioane de : ,,.,unc ŞI .1'(' 111/ a pe n rll Q- U 
. ., de dolJdndif de/a tillf'rde I'[ă~~.l1'f' CU cât trec anii. cu I a~âta Ita lumii pe picior de ega • piepturi se ridică slavi Ce-

ş' Rege nu este numai () s:m· R t +1 i t ~I It t ţ' \. - 1 i nit A d , '.. ale tării. Noi nu uităm şi I!U dls- es aura~a ap!'re ma s r~ u" a e ca n1. lune ,pres }flHlQSa f u v care ne-a ve ca In ~ru-
lozrnC.ă scrIsă, CI este o ,wn: .,- " ••. ,citoara in cont'uuhtl ei. Zlua şi ca fortă spintuala capa- II mator şi Ocrotitor. Strigand 

" . . . . pretUlm trecutal, dar prIVIm sprt' d 8 l' 't' t ă' d 'b"1 vII ni T -1 ~ R 1 l' '1 şi vIe ce trebUIe fndephmld {(j.1i 1... ._ e . unle o Sl~ lm r Tn I J a sa creeze va or u ver- ra ~ca ege e, mUll e 
, . d f f 1 I un vutor tot mal inalt al Romdm in fiinţ" noastr" .... stat cd s"le 'mintJle noastre cuprind o Ire ŞI cu rag 11 o OSI/ .~i11'l" I ., ' u"" ...... • ""' n • v ~ t 

I 1" CA d' ~l de mâmt'. Avem o Singură t/c;- popor. Ea ne-a adus secunta In ziua când sarbatorim a 1 epocă glorioasă cea mai im-
Q. palrlel. .un prllJt'sc 111"'1'(1- •• I I 

. . , rinţCl, un sing/lr avânt: "Excelsiar' tea pa toate· planunle eIisten noua umversare a Restanra- I "'ortanti şi hotărâtoare In 
/Ilassă fa/mcă a tmere/ulm ~-o· ... V" tel vei ti' v Hei AnfVţi t tIi • i ~ 

, , . şcoala "StrăJII Ţaru" esle o ş('f}(IIă i ' ca as a ununoasa pe .... , I a şarea sau u ~o ! d ti 1 lui mân 
, mima il! se umple de ')/I~I/- • Itoate drumurile străbătute mân este ca totul alta .• O ln- i es nu poporu ro . 
şi de emotie văzând mifl"'.',ltct ! de Vleată: este o şco~1d care se a~ I cu paşi siguri. I făţ1şare ce indreptătaşte ne' Restauraţia rămâna In ve-
de renaştere şi de pro,qres pe j d~pă la I:w~art'le vu ale 1'a(.'1(';I, I Coroana ne-a pacificat spi fiecare dintre noi la un sen· eli vecilor O zi sfântă. 

~ taa~ca~~ Chema~ la q ~ua_ldln ~nvăldmm~~ de toale. zU~~ ~g~~~ 
c de viat4 l1oud, la şcoala car e! NOI nil suntem o Romdme fare 

i ,coală, ci viaţa lnsăşi, llIl In-' a fnceput astăzi, ci ,nrntrm u~rna
ati ca o oştire de ne'm1Ills: rea valurilor de strămoşi care 

tiirmuri mai Îwninoase. spr~' merg tot inainte, suntem trăs!H,~ra 

muri mai sănătoase. Ină1!arPG I de legdfură vie într~ eri şi t:"'i. 

Inldrirea lloastrtl nu o putl?m la· 1 Eri cu scăderile, dar mai ales cu 

numai prin mdsuri cu rezultate. i virtutile lui, mâine numai .:'11 h

~,i prin temeinica pregătire Q 1);- i mie, 

ului. Acest viitor este slrdns ie- ! (C ... titl~ ta pAI. D-a) 

Grecii din România .. 
Pe vremea când lloetul I creştini ortodocşi. !şi tin cu tă de n[lvălil'e a tuturor exo 

roman Ovidiu era surg-hiunit I strictete ere(,linta, în care gă dUl'ilor şi a tuturol' ciocniri
la Tomis (azi Constanta), I sesc osatura sustinătoal'c a lor de popoare, din vremuri 
existau, pe c08--;ta Mării Np-I comunităţii lor. Bisericile 01' străvechi şi p~nă î~ zilel~ 
gre şi la gurile Dunării, colo I todoxe au, după ('um se ~tie, n0!lstr~, Tocm~l ~ceştI gre~l, 
nU elene, cari ajunseseră la, formă. de cruce; ale greCIlor, mandrl de ObUl'şIa lor, dm 
mare prosperitate prin co-I flf'şi fac. şi ei parte d~utre ;D.?bl:ogea şi. di~ ce~elalte 
merţul cu Roma. Ci\ud a in-' ortodocşI, au forma uneI ce- partI ale spatmlUI dunarean, 

t d - 1 tIt reput Roma să se clatine sub tătui sau unei navi. sunt după cum se spune, po-
U JeCea p an e OF pen ru năvălirile semintiilor g-erma- Simtul real politic al gl'e~ zitivi, în ~titudinea lor faţă 

. sporIrea productiei ne, numitele colonii elene au eilo}' se arată nu numai in de neutralItatea reprezentată 
I • continuat la inceput să exi- I viata zilnică la tot pasul, ci de primul ministru, general 
. :n. cele două insitute, pe cari a cari primejduesc atât de des crcş- ste mai departe, dar mai pe I şi în biserkă, unde icioanele :\-Iet axas. 
~ mt să le .infiin\~ze societatea I terea şi r~colt~. Ori~t de imp?r- I urn::'i luptele dintre, huni şi păstrate în stil bizantin sunt ~ 

.a~ă "Kalser VIlhelm Gesell-ltantă va fi aCI analiza teorehcă gOţl le-au răpus !;Il pe eie. poleite cu aUr ~i argint. Sfin OI. prol. NI,eloc lor.1l 
alt', destinate studierii plante-jcxactă, este totuşi oferită intr'un Deşi coloniile elene au fost ţilor li ge aduc jertfe, ]a di- prCs(tlllI'~ AI StOa'''.' 
, U,"ul, "Institut zur Forscbung. chip neobişnuit de clar putinţa a- atunci nimicite aproape de· ferite sărbători sau ceremo-

VddfQrmen un Primiti" Rassen iplicărH practice, tocmai pentru ur- tot, poporul elen Pontus Eu- Ilii familiare, l\HTuri de aur 51 dl dr. 41. 'alda 'ee,." 
Kulturpl"~al\zen",' se .va l'HI~ca :clIrea r~colte~,.· xinus nu s'a pierdut în a~e- şi argint, ca monete. Iănţi- pre5c:dlRIC 10 (o_eră 

. Graz: MCl1Irea lm va fI colectlO-! AI doIlea instItut nou, pc care-l stecul'Î cu alte popoare, CI a. şoal'e, bră1ări, inele şi pietre La Senat, şedinţa se des
I ea ~I ,e~aminarea tuturor forme, I"a Înfiinţa emeritatea societate. va dăinuit mai departe ea rasă nestimate, Grecii din colonii chide la orele 10.15, fostul vi 

pn~llItIVe ale plantelor cultiva-! avea sediul în regiunea Breis. la ,aparte, a biruit. năvălirile tă le dpla Marea Neagră şi d~'-
. ~rl se mai pot glisi. pe pă·IFreibur~. atât ?e bine aş~zat şi .ca ItariJ,or ş~ dominatia turceas- la Dunăre sunt în ţ;!'ener~l ce preşedinte al Senatului a 
) Sub raportul metodei, o pa-tferen ŞI ca chmat. Memrea lUI e ICă ŞI, prm împrospătare con- negustori. Pentru ocupatIa propus şi Senatul in una ni-

,l~ a lu~rii în cercetare a 8ee-
1

i de a pregă\4 pepiniere forestierc tinuă cu imigl'ati din Gl"l"'da •. (>.sta ei au o deosebiHi. îlh.l,,- mitate a primit ca preşedia
r domemu botanic, se poate ve- practice. Aci urmează a' se pune a rămas aproape lH'atins nâ- lmiinare şi poate aşa ~e fare te de vârstă să fie d. A. C_ 
, . in lucrările săvârşite de etno-lin practică experienţele făcute de Ină în zilele noastr~, când iI că comerţul din pilrtile acl'-
, e tn dome~iul ei antropologie. alte institute, ca anumite esenţe de gasim în Dobrogea, mai ales :~tea e aproape exdtudv în Cuza: D. prof. ~uz~, ocupân,d 
, In, tntr'o prlvinţă, prin cultiva- arbori cu creştere repede, de pildă în Constanta, şi in porturiJe mâini greceşti. Negustori pu fotolt~l preşe?wt1al• 8du~e 

Qnor. plante, crescutemailnainplopii.săereascăşi· .. airepede.dunărene.Sulina.Galati~i.tr(.zÎ de bogaţi, mulţi dintre l' omagll RegelUI, Senatul m 
Să~~hc, s'au dobândit. ce-t drept Prin înmulţirea de cromo~omj, se Brăila, : greci sunt şi o binecuvânta- picioare ovati0J1e8Ză indn
j:~~~ noui şi variate, dar, in altă Iva Încerca să se scurteze timpul de Insuşirile, prin· cari şi-au re pentru cercul rest.râns al ,lUng, D. uPă aceia scoate in 

r
ăI, plantele cultivate sunt l,a I<,reştere, Ambele insti~ute vor pu- ; păstrat naţionalitatea. se 8- roloniei lor. Foa~ţe di~ac.i. evidentă marea operă infăp-

'f degenerate fată de cele prt-
I
' tea, in caz de reuşlt1i, pe lângă Irată foarte pronuntat la gre- gheşeftăreşte. grecll romanIi . - d S D f .1;, se sprră ca. prin încrucişa- serviciul pe care il vor aduce agrii I cii din România, cum e bu- probabil numai mulţumită, tmta e uveran.. : pro, 

, 'ti,,~nl:e cel~ două categorii, pri~ culturii şi silviculturii germane, să : năoară simtul de familie şi: acestei calităti şi-au putut" Cuza a ~ro~us ~pOl ŞI Sen~~ 

tit ŞI cUI,h~ate, să se obţină a- pună material de studiu folositor I aptitudinea de a se adapta Imentine existenta In cursul tul a prImIt prm aclamatn 
e insuşlrJ, cari să poată fi de i . • ! • d' r dIu' p f N 101' 

. mai mare folos. Mai intii se şi .la. dispoziţi'a tut~ror ~e.lor]alte IU~01:. tutur~~ .imprejurărilo~ imihmiilor. in grup.e răzl~tlte i pl eşe In la 1 ro. , -
. Să, Se facă plantele cultivate I,ar], lOteresale la o mtenslflcare a IVletll. Grecll dm Dobrogea şIlpe !a Pontu~, Euxmus Ş1 la: ga, , _ 
I rrZlstente 'mpotriva boalelor. exploatării plidurilor şi şesurilor. din porturile dunărene sunt gurIle Dunărll, această poar- 1 (ContU:luar. tu ,al(. II a), 

I 



........... ". ""';""-

2 .F~aN1:11z.. DE VES., Dumincră? 11 [ '11 Uflle ~umJ1 
,... 

1 f ..... - jEmOlii Dorm a .. 1 UDI _ Mai ales trebue să te 
". ! fl'1'psti de emotii, reeomancUi 

Grandioasele setLări ale 
din Bu€:uretti 
(Urmare din pag. I·a) D.lXZIG, - D/ Victor 1.11/;;:0, ~l'-l I'rimăI'ia :\I.uniripiului 1 iOllşO:ll'a : t,lt'tl'knl unui client.-· 

fui statului major (/1 Irupdor !il' a diSpus sdurnbarea numelor k. 1 1·... l ' ) .t·a·' lomnu Suntem elixirul dt' lI:a/ii nOileT 1 este acela care are o clădirr u • '. ~. A f 1 ~ .. , - H {clZll aH ~ • li' 
asalt natioIlal socia/lst: dl,n (;l'rm~; mal Illul~e strazI. st e In. vIitor! 1 e doctor, bagă (le l'Iealnă să plămddit din sinlt':a virlllji/;)r sini 11ea"clf deo.~elJift'l. eslI' acela ~( ar~a 
nia a sosit la Dan:uJ 1I111'r"IIIW' BuL I. G. Duca se ;'a numl Bul., ~ .. a' '1,1 Î 111 l' "el' I "1 dâ . băI A f " " 

• ":, r" ll1a rnena]f'ZI C, "1-. " mo~eşti. Pentru străjrl' nil /J,n!' nu a aneI rune e Slruq ImLş 
cu 10.000.de membri ai ares/or or- 'IHC'gl'Je Carol Il, Str, \enc\la va fi t.' Y ţ' 'll't nota 

I ,... B b T' llmete sa- 1 ac 1 • trebuie sd fie !1N'muri grele si t·/{'- tiv În morala străjerească, de' ganizatii, penlru a lua parte a I str, ,'Iccn\lu a eş, str. unu va 
exercitiile sportive organizate de fi str· 1. G. Duca, st:'. Paris va fi C C - I r de Dietură muri uşoare, nu e.l'Îslă dudl Q , .. i,l- S"f/etul Meu se umple d( lice~~ 
grupul Osl/and, al trupclor de a-I~tr, Mareşal Avcl'escu, str, N.:lpa- anos a o ,gurd vreme: aceea a errdintei ~i t1 I rie văzând calca pe care,~: lesiofll 
salt din carr fac parte şi militenii leon ya li str. Patl'iarhul MIron, --.1m Grl:it că /,iirlwl!l' d-fnlt> r muncii f(fl'(f rregl'i pl!Jlfl'll [11'1;1' "~'o : al'!În/fi/ cu care am pormt pre 
din Dall:::ig. Se adău. gd -, Clllf1lt/(l \Aleea. Sofi~1 Imbl'oan.:, ya fi A.I('('a., 't~ lUI nun'(' 1'(!llo.~nll,)/' Ik ri,durii. . 't.' ă .. . roia buml şi încrrdprea in d u ;/;,./?, Vrşnic frc'[lme s se păslr!saU ( "Havas" că - confltc/ul drntre Po- Octavl<Ill (loga, str. l1lulr<;cu '" II , Du! CUIII "etl,' Uil [Iw/nl!, :,/.(' 

t I ,. J' ! l' '1' 't I"! In' a . l' . t I Y • Iă /6 neaml'/ui, iată virili/i/e 1r' "',1),'-' aşa de vie credinţa care trfc.~inla ItJllia şi J)an:;IY ar [1l1 ca ua o ln- i >lI, ,C'g, " aria ŞI s r. 'j ome ,1 V' 1~1'1I11l! {('('(Il el!! re mI' stl-l !}am . < < 

!orsiHurii d/'IJmo/icd, intr'un viit~r 1 fi Căpitan A. lJamşrseu. lenie C'l' Ire/lI1PIlI' sil fii' foM"rl!!"': fie /o.tde.au.na puternică ,~en: ~~:~t, 
apropiat, Mâine va sosi la Dan:lg l' ~~~~~~~ La scoa~ă I,ii în fata ochilor mintii rww,[rl' , : nell' m/Hlt'l noastre palrll, interl 
şi dl r,6hhels. I'roft'sarul ci:ltrc elev: Spune-mi Acea$/ă ser/lare a tillae/ul'li .,~- i ,~st(l:i mâlldria noastră d '8 s'a 

... Expo.:eu 1 de PO- un animal l'a .. din Au~lrali:l, Ic clipa fII ca/'(' fiec(fl"f' :;lr.ij(,/, 1: ,'_ 'mtrni St' mui poalf filll Cii Ir] mar 
- In jurul Caransdlcşullli h;'JH- li~icd ex1ernă a i Elevul după o Îndelungată cău- [mi" să [lr Îvt'asc,1 'În eonş!ii',:a HI! I ca !lOI/SiNI a "StrăJIi Tiiri( ţorpu 

1ue febra aftoasă, DI inspector ge dl"·.i mInIstru : 1 t' . [' r' deel 
UI I Iar,,: si ~ă SI' asiqurt' c(f intr'ade!'l" IJ nil "/'!lI'c:,'/1 an I (JI fi ,nr~; , 

nerlll l\pricoi POjJl'Sl'1l a <li.<pl1' ('" Grlg-re Gafencu . 'i' ti" ' . ' rurL . ... ... i ~.,. 1.11l1 11'11 • " v • • 'li' şi t;/'Î~(P!lP. 1..- oducf'm l' t oraallcle sanl"a,'e "eterinare să ia . 1'·" 1 J • ~ t î A 'oput cn~df1lta ŞI (1 ,mllleil ".,,:tnl,. .• os' '" ,.. r - :11 7.1111 lru !lll ,raeş e n us- ~ 
toale măsurile pentru combate}'r:l In expozeul său asupra po i irulia. ~ li/ro lui. Dacă "~Straja"~ s'a ind,'':''p- ('(l no(!.~f,ni1 salu/arc ~I le 1'~ică. 
boalei. liU"U o .... ternel d. DU"nl'S·t"l1 1)' '" 1 I il! .. I . 1'1 /. "'a litri loa/ă inima: BINH J-r: bul, 1 .. ... _ .. - C <JIU am spus ş, eu ca eraI'. ,(1 C rp COpII, ozmc l' e. ~: .• l(i, ,.' 

• Gafencu a expus rezulta1:ela ' ; ('i d(' via(l şi rnora/d ci, farmrm:,ll NIT! 1. d' 
, • ~ II 

- Dirl'ctil/llea Li~eultl.1 Indus.trial t obţinute in cursul călătorieI Angajament lin cod d, f' plIriarp; ('('.Uftenca, ~(~,1. ,ca 1· STRXJER,!.!. .. _. . ~ul r 
de Constructii CiVIle ŞI Edllltarc IA" 1 l ! 1 _ _ 
.. td d 1; 1 . '(1 . sale 1D dlfentele cap ta e an 1 ._- f)nIlUlII/r d:rcrlnr, când m'ati ,'t' Irebl!le tu'mat ((' tOţI. ,'h,or i 111 (IC','asia :1 sa [111 mOI : sub dm TITn/ş(){lrU, (ImI/! ('se H CI { I • . i. ". 

('xpo:::i/iei de fine de an. Cl' un 1/l1l'1! i rope~e, expnmâttdu-ş.l recu,- ~'fI:(Il/JIII. (J('IIIII 11'1'1 IU./H" m~~(lfl S,I,IIS r<ind nevoile viplii l-au silit srl :k~, '1 la numele ce pl;riali c,lei I"; .Can l 

loc in ::iua de 11 IUnI(' ora 11 (1.: noşbnţa pentru primllea cal eri /' /ITI posi pe vrala ş, acum brace lIniforma linf'rl'ill/!/i. leţi straja viitorului, deci in ~ilie 
m in locului Liceullll, di1l' Sir, I duroRsă ce I s'a făcut la BeT l'i1rJ Cll dllri fa/imeut. Sir/ll'er nu este numai uel'/(I 1"",.1' Făr .S/raja Ţtfril", Sllnălalr: ",iO

f
C
0
3, 

" 1 (il. 1 1'1 CII' • I - Ce SIIl1I l'u d.' uitl,i eli/cii IIi () I '" : 
Splru Harel No, , . Il orna 11 ,II' IUn Bruxelles, Londra, Pans t l' . • poarUl pe umăr insir/TU! nO(l~!rcl. ci I (Urale ~i Ol'aţiuni prelun~i' nă < 
B CI') - 1111/'u ea lilJerd' via/a aşu de Lungă! • . '. r . Roma, la VaHcan şi la Bel-

~M8 grad. Alans 
A V 1 Z ~~a sPş~ne că ~a!o:!u~~e I __ BilW, domnule. dar ăsta La (olKro dl. II. 'lida '.~,od e I t:'~r! 

. , .. • v, po ce 1 econom CA" • Il e al tl'C'i]pa avans din leafă (O Itlilll1111 prc:c edln1«: 
~ătre culhvatoru sfcclcI de 1.a11:II.; mânia sunt apreciate IU st-ă Jl~ care-1 ceri. ." !giitor 

Fabrica de, 1.ahăr din Arad I;~. inătate, iar vîncrederea de ca I - Dacă-mi toi cer~ ,n~va,s- I (Urmare dm pag,. I-a) . Iă, 
Cahrica probabil in sezonul anu:,!! I re se bucura tara a crescut 1 ta paral(', dOmll:I,le UU el tOl. I Şedinţa Camerei s'a d~s-18ă prezldC'ze ş~dmta 111, _VO 
-curent şi bohot uscat. I din ce in ce mai mult. Uni. -- A~ putea ~a ntreb ce fa- chis la Of'ele 11 fără un sfE"rt tate de pl'cşedl1lte de v, ~hg3 

In urma dispoziţitmilor in vi~o;l- ; tatea ţărU, forta sa şi lut,,- 'ee cu atâta parale? '!Intrart>a membrilor guvI'ritu D. Comşa luând loc pe ~ dC~~ 
re cultivatorii cari transportă ~!e, I gritatea hotarelor sale, sunt -- Dv. puteţi întreba, eu lui in frunte cu d. C:lli nei'- Hul preşidenţial, SPUIi' c:~ 
ela cu trăsurile n'a~ dl.'eptul. de;.:â~ !considerate peste tot ca prin- însă nu! leu, este salutată cu o;ratii ila ordinea de zi a ~edjn:~ o~ş 
la borhot umed. Cellalh cultivator! I cip" de bază pentru ordine \ de către Cameră, in ·pido1.l'f'. te alegerea preşedmtel': bUni" 

pot pretinde un procent din slt>dc, i:Şi pace. In actuala situatie A lateles \ Directorul Camerei Dobl"f':"l~'tt I D, prof. Rădulescu.lllnal~ 
le furnizate in borhot uscat. Cei Il' internaţională, pozitia ţărU - Ascultă Ioan,e. a~'ă seţlrd' o s~ I arată Că din cercetările rii.~'..l propune să fie ales ~r~~ ~~~n; 
doresc să beneficieze de borhot liS· noastre este dintre cele mAt nl'erTl I'anchrt. 1ţ1 pUl frac, mdnuş! te s'a dovedit că. cel mai in te d. Al~xandru Valda 1<iI~ 
-cat trebuie si-şi anunţe pretE'ntin 6 bune. - o •• '. şi o să te chefrt Francholo,,~. vârstă deputat -este d. Ni;-.,... vod. CSlnera ratifică pr 'lin ~ 
nil~ fabricei prin Sindicat până (1;'1 I (Continuare in' n-rul viitor). _. I'rl'a bine conaşllle! dar eli pc lae Comşa pe care il rong:l clamatii aceaslă PJ'oPI: al inl 
mai târziu 15 Iulie. I geN&~~.. ~ d/!. cum să vă chem? '1--'" 

!'!a.. "IA ............ , ' •••••• /&. ...................... w·.··.·.·· ... ·'1 ~ Atragem deci atcll\iullea culti""-I Desbaterlle DrOCe- - TâmpÎlule. .• ____ .... _____ • _____ ._ 

tori~or cari transportă. c.u Ir'.' Ulii sulu·, intentat unii -- 1'1'1'0 IJÎnE' conoşule. ~ Cea mai ieftină librărie tn 110 
să-ŞI anunte la acest sUldl(~at pr!~- I ~ note instrumente muzicale: 
tenţiunile pentru horhot uscat HA· I 'ful!ctio~ar dela G 14 ACORDEOANE· HOHNER vt D( 
nli la data de 15 Iulie, fiindcă ce- l Pr._ărll Arad . h' ~. 0_ ~R~':"'yIO_~.E, VIO..,LO. NCELE 
rerile nlteriaare fabrica nu It> U T 'b ele ~ 
lua in considerare. I ARAD. - !n fata rl llna- i4 MA N DO L l N E, U H fT.\R: dup 

A d 7 1 . 193.... lului Arad sectia Il-a a ve- d ... ':0lIl COU~ 1E etc Glt.\MOFOA~: I nI 
Ta, ume .~, e vara ..... . . .. nit eri spre desbaten' pro,'e- ,-. W. Q[ PLĂCI "H [S MA STER:ierba 

Smdlcal/ll Cultlvalorllor ~r·- "F t' 1 r'll cţ'!() ~ "l 
sul lUt ~ ren IU 011, ,1 - W "O t U M B:I A' ruj ] 

clei de zahdr di/l ,~rad-Banql I . 1 13' v' ... 1 ca-n • sandale..... v OI C E
N

, C I~ l nar a rlmarla urae . I '.; a ~. -, ... _- '--E !est al 

• vândut mai multe loeuri de 4 ",il H. ~ ţI N ' ELE C T R 1 C ~ 'mI 

\1 Croitoria pentru do 111 n III casă in mod ilega1.. D. ,11'" as.rtlmeul :4 MaSini de scris. ." ~nţi 
MOSKOVITZ, A.r • ., I Noveanu, advocatul ap}\l'~I'JI' bogat, ta ca- iIIII Mare 8sDrtt menI d~ 1 U'eă rit ppotru CftP' ~g~t 

Bre pr01'!ri do .. u.ur~ 1 a arătat că ~u poate fi v~.~- Iltate ,. la ~ ~ mII 

A O S· , 1~:r,~el~:~~~l~ClU~e ::u i~~'~::~ i' ro prel Iara r:ual = librăria Keruellra ;'1 supra ,... · lui Frenţiu pentruca a('u~m· i4 I.DUL REGINA MIRII II,. 12, TELEfON. Na. 11~~ benl 
.:,alaerlrilor Dv,s. şi a preocuPil-jtuI a incheia~ contracte pl'o-1 f It A 'II E:'t.)"Y.:ll:t::t'\ J.:t:::t:~~.~f,~~. ~~.'.:-Y.:"'.;'· :_1'·11' eşi 
nlor Dn. se pubhcă adesea In ee- vizorii aşteptand aprobal',:-a i • P P '0 N Y I 
le 120,000 ziare şi reviste din lumea! autorităţilor competente, }U'n I l-I Adunarea generala- anual r:ăş 
Intreagl articole şi notiţe care vi tru vinderea locurilor de ".ll- A. RAD. . 
Bunt absolut necesare. Dad doriti se. Acesta, dacă nu obtitlea wll-I-wls de Prllllirle I ASOCiatiei Foştilor Elevi ai Lieeulli M1ilii i 
si aveţi aceste articole şi notite aprobarea ar fi restituit ba- dia Craiova _ 
preţioue, ea ,i personalitltile şi in nii. ~ Se aduce la cunoştinţă lIinţa ofiterilor .până lI

tll sOtuţiile din striinitate şi din ca- Tribunalul a acceptat ce- La restaurantul membrilor acestei Asociaţii, cureşti. al 
pital. ţArii noastre, adreuţi-vă şi le spuse de d. dr Noveanu ~i (;ă Adunarea Generală anua- Aceste foi de drum S CF 
Du. agenţiei tIA Iă se va ţine Vineri 9 Iunie elibera de GarnîzoaJlf 

'a pus in libertate acuza 1.t , • U e f' H139 orele 10, in localul Cer- baza cererii ofiţerilor it!O'cia' 
,,~ERVICIUL GAZE1'ELOR" care se găsea in arest }"Ire- culu'i Militar din B~cureş.ti. te d? .Corpul de. trupa ~lo~ 

Direetori: Aurel M. Alicu :,i Em, ventiv, până la dezbaterIle Ministerul Apăr~rll Naţl_o- servlcml resP,ecţlv. ~ le. 

'amoill, Bucureşti I" str. Constan- principale care au loc in 15 din Arad cântă nale cu Ordinul :tclrcular NI'. In seara ZIleI de ' !" BJ 
tin 24, tel. 3.1G.15, eare -vI dl eu Septembrie. h t d ţ" i 21 din 30 Mai a. c, a făcut, va fi o masă camarade, eli] 

plleere orice llmurire luplimenta. 
ri ,i vi face - 1. t:erere - şi pro 
b, gratuitel 

~~ ore es ra e Iganl cunoscut unitătilor că se a- !în grădina restaurantLll 'ilt 
şi.Jazz a primaşului probă tuturor ofiterilor me-1zana. , " il 

Jucati ca incredere la 
Loteria de Stai I 

COLECTuRA OFICIALA 

Aviz 
Intreprinderea Comttmdi'i 

Arad, Serviciul AutobuselQl' 
Comunale, angajează mai 
mulţi şofeul'i. Amatorii se 
vor prezenta la Direcţiun~la 

Sediul central CLUJ: Regl- Intreprinderii (la fosta Uzi-
na Maria No. 46. ARAD: nă de gaz), aducând carne-

1. Olariu, Str. Brătianu 3. tul de şofeur şi eventualele 
_____________ certificate de serviciu. 

Horvath 
Koka Joska 

din Oradea 

mbrii ai Asociaţiei. I Membrii AsociatIei C - aUI 

1. O Permisic de 4 zile de- h-esc să participe la. 3Jl li 
la 7-11 Iunie a. c. I masă, sunt rugati sa' Iu 

2. Foi de drum dus şi îna- I scrie la Secretar~at rSIr a: 
poiat dela Garnizoană, reşe- cani NI'. 110 EtaJ}\I, Jlo.,: 

..MI lUI[ 

I Ulzitati Cr~!~r.t~ I~.!!~!!itl.~~ 
~~~eM~~eM~~ 

Reslaurantul e 
des(hls pana 
dlmlneu,a 

Arad, Str. Duca No. 3. 



/11 
FRO_TtJl. DE VES'l !umineCă' 11 Iunie 1939 

~~~~------------------------------.--------------------------------------------------------------

a (onltrinfo de pr(§o POIODO- rom·ftnil dintâl reprezentanţia 
parlamentară reaiA 
voinţei obsteşti Luni dimineaţa la ol'e)p J 1 : jWlIl m,/;It ul '!iI:, :onvi'll/l'r" 'cât să desăvârşeascd desvoltaren 

s'a deschis a Il-it "onfro!'jnţi\! Treculul aC·:;.'.1 ÎI/,; ,Iii fi'wk drl' unei politici de apropîertf şi de in 
u efectual alegl.'i ilc pt'nlrll I Nu s'a făcut ceeace se chem:!· a Înţelf'gt'l'ii de pres:l 1',)1of\- :jJIIII ,}" (/ OiI 'n'i.".;· ';/ .\i'p! m,'ilhl credere reciproce, 

. arra deputaţilol - I sub vechiul regim electoral: Ulll-: llo-pololJă, în :-;ala de ft'stiviUl i /"11/"1' ne ('~f(' dc ~'!; 1" ,::Jmtrl, ,,.,.:/(/ I Sd-mi fie ingtid[Iil CII (I('('sl pri
l' linişte, in ord.llc, filri1 iZbll-

1 

platuri!, fals şi fraudă, : ti a CanH'l'i tip Conîf'rt :-;;i 111- lai ['{'wc/al!/Iui ,'ti ';11'1) d,~ 11':i <1111 iej să salut aici pe CI!I dintâf Am-
tk patimi care să dea loc la Este pentru prima dală în islo- I dustl'ie din BU('UI,(.~ti, ÎIl [I!'(' cumildele' nua;IN~ ,111 Ifll~l~n_pt tOi basador al Poloniei in HOIli'âillu, 

li ocazionalt', sau mtalnit la I ria vietii noastre politice că ma-. zenta li-lui Eugf'u IH'-,an'.l, flrli"l/ole (,(lI'(' :w ./(JlIdi,~(· ma; i COlllele Uoger Rac=insky, care di~ 
cetăţeni <llIl toat~ catt'godi!e I gistraţii prezidcnţi ai sectiunilor de! sub.secretal' de Stat al !)l'~JD,~ inaillU' dill a!1'> 1,!'li feriril!' .. ~('ca-! primul ceas s'a dovedit ntl ntlmm 
ionale, străini .cu totul de' votare, nu au avut de surerit asal-! gandei, a contelui ROI-H.r Jia- sia impliN! ,"'11 /"./ !wi ,frlfol'1': de: un diplomat iscusit, dar. ceea ce 
preocupare de interes pcrso- turi organizate, care izbuteau de czynsky, ambasadorII I 1'1I1o- ,fi rccâşliya Umpllr pierdul. Avem In.: În/rresează din punctul nostru 

. sau clică, stăpâni ţi numai de multe ori să răstoarne rezultate nici şi a delegatilor de ziari- I dreptul de ,1 1: oplÎmi~ti in Q{'('(l-! de vedcre ('ţ/OISt, un prieten În/el p
• 

, 'inla răspunderii' 101' politice, reale, şti polonezi şi români. I slă prwin!ii, ,ie')or,','r =,(,I'i:;.ti 1 gi1for al ziarişti/or şi un om poli-
, ,zenlarca pel'sonală a fiecărui Magistratul şi-a indt'plinit in; Ş~;linta a fORt dest~his,1 de; irwin/e de toale, şl:m s,! IJlo,tlm, tic care ]Jl'lncle toată importanta 

'dall'u activitatea sa În servl- perfectă siguralllă oficiul' săli ele' 1.1-1 ministru Eugen Tite!i.llu,· repede şi dcoarerc r:/mnl t.'/"Wn' I! ac/uală şi hotărî/oare a presei. 
intereselor obşteşti, pe temeiul 1·· Încrrdl'l'c, ,\legătol'ul nu a mai eu: prin Ul'ln[ltOftl'('a Cl!':,) nrflrp; ; fie face par!e dl1l nH'Si'/'la IlOaslrd.! In aceaslă almosferil de bun tJU

; '8 s'a socotit indreptăt:t să so- noscut ce este aceea coruptie, Ivi Ceea ce urmărim as/ăzi ca fi. gur suntem chemati sil reludm oc-
, .mar.dal <II' Î1HTl'del'c din pilI' I Candidatul :.l.ks t'ull'ge laurii iz, I Excelenta, , ; 1'/,1, esle cUIloaş/erl:a rrciproccl ŞI! lil1 munca pusei p%no-române. 

corpului electoral, s'a făcut cu 1 bfmzii pe h'l'en exclusiv al merile- 1 Domn"?le PreşedJnta, i adâncă, a două :(1/'i JH' care ţoaie: Cer formal membrilor comitetului 
, detenla eli într'un n:l<!im {Il' '1101' salt' I'('('uno~cllt(', i Dommlcr, il' pol uni şi nimic nu le poate I P li. P. să ho/ărească solufmni 
" rUfi politice ci\'il;~~llr. , Ţara, în sr:lr~jt. srăş;;ll(1 atf,t .. ll- XI' 1:',~lf~ âeos('I)'t de '/(I/'(':J[,II să drspi1rţi. Conducdlorii. noşlrii a.: practice pentru dl'svoltarea relatiu 

fost loc pelltru ,Ic:latle ue-: mal' de "reme de hlptelc pohllcl' l'eluilm munca ~·)o:,)ti!ă atât de UIi-1 şi marc<lt-o prlIl mom/l'stdri al că i nilor floaslrl' pr ioatl' planurile zIa 
i' 'iri!. ;\'all rm;t pripleni d\'; eflf(' nil nwi a\'('~ llIei o infrânare lă aI/adaM a rrc~d ~olono-R!lllrâ-: ror ecoll a retinut cu tărie atentia: l'Istice şi spirituale, Ii pot asÎgUNJ 

fost adver3uri de pe I îşi an' _ astăzi o adc\~ăI'ată reyre. ne, pentru că in (ljură de rl.1ţ1vni1e IloPlniilor noa,stre pulJl~ce, Ast/:l, vi I de con('ur~l1~ ,cel mai {ormal 'JCJl~ 
zenlan1.a p:lrlall1f'ntal'a a vomţe1 obiective şi /)l"lfwule care il'dlcptlI :zl/rle su('('(swe ale Excelenţei Sa- I tru toate Imtwtwe1e generoase Ş1 
Obşteşti. I('sc acţiunea r.o:1slrJ t;wIlJ1l1, nu \ k Jlfoff'sorlliui MOSt'lski. preşedin- realiste, Treb[lie des/>oltaf schimdin tai "il'~cri fl<lliamentare 

tii regim constituţional, s'au 
5ub semnul solidarităţii natia 
Candida\li din. toale rircum

I iile electorale ale \ării s'au 
, incadrati intr'o disciplină uni 

u rost insufletiti de o simtire 
~ şi se devotull aceluiaşi 

de a servi, Fiecare după pu
~al(', in cadrul compt'tl'll(('j 

cu lragere de lnimă şi lotală 

"fN'Sare pentru sine şi Pa-

ătorii au avut sarcina 
li. 

mult 

volat sub presiunea nicîu
ligalii, 
căl5uzit exclusiv de preocu 
de,şi cântări bine yotul, ca 
candidaţii demni de lncre

I obşlească, să i zbu teasc ă cei 
1: 'buni. 

calilatea esenţială a aceslor 
, liuni electorale a fost corecli 
. a, Rezultatele infăţlşează cu 
. :11(' ,"oinla corpului elecloraL 

'un candidat nu ci:idun3t vo-

In ziua ('and se cunoaşte compu- pol trece sub ~(lce"ea ,"d w;ela (are 111'11' lkpuhlied Polone. ak ma/'('şa hul de informaliulli, reportoyÎl, clr
nt'rN\ ('elei dinHli adunări kgisla-' vă vOf'bl~ş;e .. , )st in 1"l'cu.' IInul ItI~ui Byd=-Smi?ly şi ale J~J:eden- şce, etc. ~enff'U zia,.ele noa~tre, rrc 
live a României Nouă, rezultată: din membr.i cei rnai c"n/J;fI~i şi I k: Sak dommII 10:>1'1 BlTk pc dl'~- l;~e să, aJungerr. la o colaborare ro 

d
' "1 1 1 fă I mai slărlljlfwi /li (om:tct./ol' roa· 11I·1'i(~, wr pl' rit' allă pllrte PrlInI- i tllOfolllc<l carc:>ă nI" (j,~lgllre 1') 
In operaţiuni e ectora e rea c - " ", ' iI 

v , 'si re, Veti '(!gehi de s;q'Jr in cr- /'1'(/ dr new/ai pe cure PoloIlla a. mar bund cunoaştere rf'ClprOC, 
l'a pr('('('{lent, gandul recunoscător I hi/Jele p, 1\, ", urm.J 1'r.l~<:!I;d('r ftlrlll-o Mfljeslăţii Sale Regelui Ca-: Trebui/' să 'orglJnf:::dm l'(in(//()(!T'1'1l 

al Întregei multimi se !ndreaptă I verbale şi Il "lOt!'l'U~,}r (Il ,'J,~,. ".! I'n 1 al li-lea şi Marelui Voevod MI- : de ştiri folse ('(IrI' nil SI/ni odesl'f"[ 
(' tre M, S, Regele, Ctitorul aşeză· lor eram, la Tiitr.'J,·tş'i ':./ ş: io t'nr hal, CIII mare.1l prin manifestări' deeât manevre. Trevuie sd de~vol
mânlului constitutional de Stat. şovia, S[mIHl/i,'r poinla 1l0/lsl"ă formd ŞI l/tIm turismul şi mai ales schimbul 

: N!l numai 1) ",~mj)W (lbl'!1.I!',! ,'i,ra t c~mun~ de cO!'lvorare pentru a a~ I t~tl(,l'cl[lll1î nostru ş~olar şi unive,.
~Q~ ! locotard mă ch!lllfHl cel;: os it;::l să j para ŞI ol'gam.::a pacea, Cdd hol, ~)tar. pentru Ca nOll~ generatIi s4 

Admlnlstran,e I p:e::idcz tI~ .. -:!r'erea ~on,,:,.ihtl'i D~! (,/,pdem în 1:(/('('" în va('('C/sti1 p~ce I J.I~{1tă continua munca ,alI" cărei ca 
- I Voastrd. CI ~i ~rcc 1~'JI :',1 'n.'lllrll I pe c~re dOrim s o {lus1răm cu ~rn-I p,lole le-am trasat nOI, 

A V 1 Z ~are mlIlti 'H:Î ,:"1 .'.wd ('/rer.:, 'le I st.e . Şi f~r.~ de ca~e, nu poate eXIsta; In direcţia acestor qandllrÎ "it 
[dela colab?,','-II 1>'J!?'lo-"ol1lâtrt, S' I mCI clVlll~alle. mCI prngres. III"I~':. domnilor, o mllncă rn([mcd 

Rugăm pe ono abonatii noş scriitorr11 f:(Ire 'n eJ',I:.·,~'tiul mt3f· Ridicarea Legaliilor nO(lsfrr III! ş; utilă pellirll cele dOllă luri ai,. 
tri, cAt şi d-nlf comercianti riei sale a ('1'1tdt in~·.l!1eanna Slri- ,rangul de Ambasade n'a Iăcut de-! noastre şi pentru pace, ~ 
earl fac reclame In ziarul ~~~~~ 
nostru, ca dela 101 Iei In sus, , 
să nu primească nici-o chl-, A fost prins •• hotul

ll 

l Cuvântarea dlui Armand 
lanţă pentru achitare, dacă I care a furat Dlchetele .... • 
n'are p~ verso aplicat unllle blmbac del:a BaRca Calinescu, p.-eşedlDteJe 
Umbru !iscal de 3 lei şi un .. ZIPile consiliului de miniştri 
timbru de aviaţie de 2 IeI. ARAD, Din magazia ~ 

ADMINISTRAŢIA Băncii .,Zorile" a diSPă. rl1!. în I I Cu oc8'zlunea deJunului pe ,'străbătut ~atel8 lloastra pot 
1Il81MMi_14iMiI_IQ4iiIQrtiKMKMlHif4iMiiHiUI~WW4iMil~~~I94iKiMiKiMi_ mod trept.at mai multe par-: care II. S. Regele a binevoit constata ca tinerelul are as-

chete de bumbac, Caznl a I să-I ofere delegaţlilor strmne tăzI altă educaţie, altă voiamlo,acA ar"l0( 5crbilrl'il (Amp" fost adus la cunoştinţa Puii-; cari au participat la serbări- ş1e, o altă mentalitate. Acea-

I intâmpbn'. 

"U" 1 " U ,,- tiei car(' a 'intreprins cer.:.!?-; le tineretului, d. Ar. CăUnes~ sta dovedeşte că acţiunea de 
~ DCilKil dll pilf(ol _IDescu târile de rigoare. ieu, preşedintele consiliului sfăşurată s'a generalizat. 

I Furtul a fost descoperit in : de miniştri a pronunţat nr· In al doilea rând. MaJesta* ARAD, - după ami tn vedere scopul frumo~ n] .. i ~ . 
" dupa· cum s'a "crl's In ' , t : persoana servitorului PP.l "[)- ,matoarele. tea Voastră şi-a Indreptat 

. <> a~(\stel serbărl nu ne ndonn I ' J" ~ I "y' 

: I "b" b '-1 I viei Victor, care a fost Hr'~S- Aniversarea urtării pe troD jSOUcltudlnea catre. adoles· '. nostru, are loc frumoa ('~ ser area se "a UCUI aei J ţi O ni' "lit 
rbare câmpenea...;;că din prfzen(.a tuturor a{'elora ,~arj tat pe loc.. 1 a domnitorului ţărll este an cen. rga za11a preml a: 

, 1 Eminescu, prehlt!gH.:"l spl'lJmesc operile naţionale, El a recunoscut fur't u 1 ~n l' prilej de manifestare a hallU rilo!' du~a mai departe a~ti-
staurantul Chiosc, Hnde Venitul net este destinat mă întregime, mentelor de ~ragoste şi de· unea Btra~erească. ŞI aci 5 a1l 

- m " , " , ' . , , votament ale poporuluL obtinut rezultate Insemnate_ 
UZiel vor distra Ilar- firl1 fondulUI pentru rldl'~<1-1 CrOltorla pentru domni I lE deajuns să vedem pregăti.-

nţiL rea unui monument demobÎ- MOSKOVITZ t tAdcesta sentitmrnienta alU foslt rea pe c.llre o au deja tinerii 
i ătirile vor lua ~fât,:-;.'it ; A d A ti t b t o eauna pu e ce a DO I . 

lizaţilor Regele Carol II I ta. sor meD oga. Anii d .. 1 cari intră In armată In O-I imineata zi1ei' când t).'\t'- • rom , UD e ţara 9.& coroa- • 
I va lua o înfăţişare deo-eee~ .. na şi-au Impletit Istoria şi j De, Majestatea Voastră s'a in 

ă P b U , unde actele uneia au 'consti- '1 dreptat citre omul mahlI"_ 
II' U lieul participant - . t 

b n mare evenlmen tult mândria celeilalte. jCongresul pa carei-am avut 
i . eneficia de distracţii . _ D __ J D niei I deunăzi, congresul 'cămine-

Ş ' ar ·a.u..&versarea om I 
I variate, având pri- __ j tV+U V t t--I lor culturale şi al serviciului 

I 
" 1 1~ 1 · 1939 ,.a as ap.& oas re are as au < 

\ Sa pretreacă O zi sub a u unle an Inteles deosebit. ID ade-- social. Parlamentul deschis 

ii ~~ şi aerul curat de suh HOf"a "filt!"r" II-DOIA , văr, din primele clipe S',tU ~ri, sub s~nui ~ena~teril: 
1,. I parCUlui. Avândo.r:.e 1-. '"'U I "'"' U • văzut semnele prevestito~:re con~r ei t DaJ&ona e, 1-

na să ~nreg s reze succese. 
ale unor prefacerl adAnci, a bţi I ti Iti -

lata Densiilor 
eFI la Arad 

, Pesti jumătate din lozuri lor fi clstigato.re: unei era noul. Ea trebuie să 0t ~ute D. aceas u Jllct 

4 6 .,. fie rezultatul unei contopiri e ap • 
câştiguri â câte Lei mi IOane Umpezi, al unei eredinţe pro Astfel clclul se vede inche-

36 
funde, a unei acţiuni hotărî- lat. ~ra nouă a luat mntă. 

ciatia Generală a Pen~ câştiguri â câte Lei t milion te. Ea trebuie să se desfăsoa Majestatea Voastră poate 
lor eFa filiala Arad, re, etapă cu etapă., sector cU fi mândru că vede opera rea 
B1horulut Ho. 11, adu~ 50 câştiguri â câte Lei %00.000 sector. Astăzi, mal fntAf Ma~ Uzată şi poate fi Increzător 
Cllnoştlnta membrilor I 480 câştiguri a. câte Lei 100,000 festatea Voastră şi-a oprit În ziua de mAlna. Voi subll .. 

ata pensiilor pe luna I ' privirile către copii din şcoa Dia că opera aceasta s'a lea-
anul 1939 se va face in, 40.800 câştiguri a câte Lei 3.616 li. Manifestatfa de astăzi ea- lizat în mijlocul unui entu .. 
Unnăt I etc t t re ne-a umplut inimele de zlasm mar'" 

1 .. ~ or: I • e c. e c. mândrie şi a impresionat de -
, Q&&Ie fOŞtii CFR Ce- -----------C S m d · Lei- 2~O t t·· osebit pe distinşii noştrll oa Ilo. 1-210. 'l U a e u po pir tCJpa 

I speti străini ce ne-au făcut C t-ţ-
IUnie eFa DO. 1-250. a această tragere si persoanele care cinstea să vină să vadă efor- eli 

:lunie eFa no. 250-550. n'au intrat în joc Ia începutul Loteriei. ,tui nostru, a~eastă manUeR-

ta se face între orele 0- ' Cereti informatiuDi la Colecturi. Itatte a do~edit un pri~ re~ 
lase. iii zultat obţinut la aceasta ta-
J It. e~uri până Ia i Coleria de Stat I răv s'ar putea adăuga Ineă o 

~WQQQ~ ;marlurie. "oţi cel cari au 

şi răspândiţi 
Frontul de Vest 
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STR JERULU 
CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

"Dupo lillOoao Inlrtt!iforilor de neam, f(fi ,(ni' foi, lolil 
DtlDliDstt il (31lSolidorîi dclinitlfc il Românlci modtrnCu 

M. S.Re~e)e 

C U V I N 'E R· E GAL E •• "Astăzi, In mijlocul vostra, am venit cu inima pUlă de dra 
pentru taU Românii $i cu singurul giad de a strâlge III' 
De toti fii Patriei, dor.ici de IIIlinca Si adelăr.1t 

(Din proclamatia H. S_ Regelui cdtre popor. dIn =Iuo de 8 Iunie 1.930) 

Tara nouă sub semnul domniei M. S.I 
Regelui Carol II. 

Puterea de rezistenţă, - 1 ale poporului nostru, aşa de spirit. din puterile căruia' 
prin vâltoarea veacurilor, - :cum ele erau impuse de ne- generează, neintrerupt, ma~ 
a unul popor stă în puterea; voile vremH. riie opere nationale. 
a doi factori: naţiunea însăşi I Cu inima deschisă larg tu Creator, deci şi animator 
şi Conducătorul Suprem. De· turor cerinţelor cari porneau' egal de inspirat şi de neobo
chipul in care între aceşti; din adâncurlle sufleteşti ale! sit, M. S. Regele Carol II a 
doi factori se statorniceşte! poporului, cu spiritul lucid I izbutit să creeze, sub semnul 
un potential de avânturi şi i imbrăţişând toate probleme- I Domniei Sale, un nou curent 
energU, - atârnă mintuirea Ile vitale ale naţiunll, _ M.I de viaţă: descătuşată de ori 
:t1 biruinţa unui popor. 1 S. Regele Carol Il. a fost che ce interese egoiste şi lnchi-
Dacă neamul românesc a, mat, dtJ o fericită soartă a 1 Dată supremului tel, acela 

lDJDul Restauratl 
81IJDJe 

o aspră vijelie ne bântuia moşia. 
Pe drumuri, la răspântH :palavre, spini şi glo~;. 
Iar pirul împletise retele peste pod. 
Guri roşU de balaur 'neau să ne soarbă 

Pe firavele chipuri pierise, voioşia 
ŞI se ruga tierbinte bicisnicul norod, 
Să-I scape de obidă al relelor exod 
Şi mândră să·I Insară In cale strajeria; 

Când Tu, ca un Arhang heI, Te coborâşl din 
Purtând comori în suflet de dragoste şi dort 

Ce-şi revărsară harul mântuitor de tară. 
Invins toate vitregiile vremii. neamului nostru, să clădea- I al propăşirii Patriei. 
Impunându-se în concertul' scă o Românie nouă. In aceşti nouă ani, crugul ( Un gest spori, fatidic, voevodalul Umb. 

ti nil b Iii I Frunţi după frunti smerite, 'nainte-TI se 
aa u or, su .. semnu um Prin îndemn, dar şi prin vremii a rostogolit peste noii Şi azi, Mărite Doamne, Coroana Ta e nimb. 
DOS al unor Vll. şi o.riglnale i faptă proprie, _ Suveranul atitea intAmplări şi eveni-I QQW~I4iMiKiMiMH~iMiM~IMiIiIIi)QIWQQiIiMiIW~~MHMMMMiMiMM"'Cu 
puteri de creaţie spIrituală, \mente; ele nu ne-au găsit in- I 

aceasta se dato.reşte, pe dea- ,să nepregătiţi. Şi dacă peste Saptamana S1rillt:rllor" _ 
parte necontemtelor osteneU Itoate, până la urmă au bi." , 
ale pa_parUlui Insu$, ia.~ pe ruit Ideia şi fapta Inchinată tamana 111Cfeln ,rtilto 
de alta parte faptului ca i-a \ TărU _ se datoreşte splritu 
hărăzit Dumnezeu condu!=ă- lui ~ermanent şi viu veghe- In cal:ndarul_~in~ri~ii noastre, lmeoi!or nev~iaşi. slipAnd 
torl cu O viziune profetica ~ I tor al M. S. Regelui Carol II, ,.săptă~ana sh'3Je~II~I', care, I~I'e- inăltand lr')lte. 
desti.nulu~ nostru ~ational Ş\ Care cu un pătrunzător şi Î ~p.de sarbl'itoar~a zileI M~rdui Stră In ziua de '1 lunir. 
cu O hotari!e dârza de a ne profetic simt de adevărat i ]('r, ~~t<> lina u~n cele ~lal frulU?ase tiei şi a cinsllrei eroilor 
purta pe caile biruinţei, cu Conducător .. al unui popor, a sC· ŞI c~le ma. y~It.llIIlo:lre. ~unl - străjrrii adllc pri1lQs dl 
ori cite sacrificH. ştiut să prevadă şi să nu pre' şapte 7.lle !'1.mbohz.l~d tot atateu şt,in~(f fnaintaşilor C(l/'j ,!-,c. 

Azi se impUnesc • ani, de- cupeţească nici un efort, ni- faze ul~ l:a~IOIl;.t1c ŞI 1ll')1';.>1~, VIeţile pentru a ne .l~sa 
când destinele poporului ro- I ci un sacrificiu pentru a ne I [)(' pilda III lOll.~, de 1 hllll(.', care i cum o. G!~em:. mă:gulIlă .' 
mln au fost luate in grija I asigura, tuturora, o viaţă CS~t~ .. ZIl~~ ~~tuhll, (sau. a oraşu-

1 
"cle ~l f,re~h. ma~dr~ fi, 

~ sub scutul inţelepciunll prosperi şi pacinică. \tu), ~Ir:ljerli. ('aută să H1frumusc- că. Din laCrimile illlerllor 

ltII. S. Regelui Carol II. i N a1iunea română are con. .. _~ _ i a~b~i armate a străjeritl, 
Integrftndu-se, inci din pri .ştiin1amântuirU ei. rezema- ~ rl~lcdndu.se sp.re ~lalJcl, 

mele IZlle, in spiritul pe c·~· tii pe inţelepciunea şi pe dra I crinul l.'ecunoşl'~tet. 
re ilumlnaţi1 Săi Inaintaşi, \ gostea M. S. Regelui Carol II l . Acea re.cunoşllntd. care 
nlmbaţl de glorie, n dărui. - şi deaceea, cu prilejul im- tIa, emo~wnantd ŞI . . 

seră Dlnastiel române, - un pUnirii celor noui ani de gt'1tură dlnt~e tree~t ~.I 
spirit de jertfă continuă pen n. S. Rcllele (eroi a. II-lea glorioasă Domnie, se inchi- La 6 lul1le~ slrdJerli 
t t ~l' P trl I M ă v. ra eelrorruzu -lUa ru S ra ucnea a e, - • n , recunoscatoare şi aDlDla ,.. 
S. Regele Carol a intuit, prin 'J'ării fiind celdintâtu şi cel tă de neclintit devotament, natiomle şi SOCIal"" N'·· 
tr'o străfulgerare' de con- mai neobosit muncitor, a I In faţa Supremului ei Condu mult decât În acest an al 
~tiJntă, toate marile poruncii creiat acea minunată stare I crttor. I/'Ii Na/io1lale, in acest a~ 

"SOn1tm O (rC:dlntiJ, DD ilf8nl ... " 
11rlla ,arII .1.arA azi ptS1C: do.a mU18.Be de (8pll ... 

"Noi nu suntem o şcoală, Neamului, e ceremonia !n"re Ţării domină ideea naţiolJu
~pun('a Marele Străjer adre· dinţării inmâini1e tinerif;11j, Iă: "Credintă şi muncă p~n
sân du-se străjerilor Săi, Iloi a patrimoniului dăruit de tru Ţară şi Rege". Un BOU 

suntem o credinţă, un a· generatiile trecute. - facI ele climat pedagogic o nouă dis 
vânt ... " mândri ci româneşti de tot-' ciplină, o atmosferă de pa-

Străjerii, după cuvint.ele Giţ.iva ani numai au tl'~· triotism şi eroism 'li mai R-' Plarla Sa Plarele ,octOe 
Majestăţii Sale, sunt piet:·c- cut dela primul curs de fol'- les o educ.aţie integrală, inlă de Alba luUa 
le, suut temelia pe care se' mare a comandantilor, tinnt ritoare de trup şi suflet. In 
clădeşte o Românie mai bu- la Breaza în 1934, cu 25 Ile veneraţia datinei, pregătire ţeze, prin forţa bratele lor faţa ma 
nă, o Românie de neclintit învăţători şi 24 de învi'ită- practică pentru viata de (I'riaIă a 1 ării. Iatl'i-i niveIând dru· 
în hotarele ei fireşti... toare, mâine. murile, reparând gospodăriile oa-

mai depline armonii 
ccasfil. a treia zi din 
StrdjereasdJ. 11'0 avui o 
strălucire. Dela un caJX1i iL 

I 
tării, toti români sut U~ 

gând. o singură inimă şi 

! 
suflet, . Îc~.inate, Rrg,elui r 

StrăJerII, adled tmerel!: 
viitorul ţării, serbează ' I eeasată m inunală rreIilali 
zentului. 
Săptămâna străjerilor 

cu "ziua muncii" - :irw· 
care astăzi, singur dă 
Ui/eun drepturiile merilolt 
tru a culmina cu 
chinaUf Marelui Străjer, 
Protector al străjeriei şi I 

mu/ui. 
Straja l'ării este o edu~a- La 8 Iunie i935 au defilat ~~~~ 

ţie nouă, de dragoste şi de prin fata Marelui Străjer 1 O ~QQW~~~KMiiMiMiKM~~~_fl,a 
disciplină, un efort de a l'Î- mii de străjeri. SARBATORIREA RESTAURATIE t 
dica generatiile de mâine, Azi Str'uja Ţării are p~st(' 1 N PRO 

I pentru u fi folositoare Pa- 2 milioane de sirăjel"i :;;i ro. La Timişoara 
triei. mandanţii ei se numără '~H In fat~ unui public extrem de nu 10 impresionantă cuvântare, ara- 1 balronul Rezidenţiei, a 

"Voim să formăm un ~pi- lniile... mel'Os Ş1 a tuturor şcolilor, a avut t;'\nd marea însemnătate a zilei de d Al d M 
1 J . d·· - E" r. exan ru arta, 

rit care dela solidaritatea <.e Intreaga tinerimc a tării oc OI lmmeata, pe arena" lec-18 lunlIe. 
lulei, să devină un senttm€llt este incorporată în armata trica", sărbătorirea Restauratiei. A urmat apo ridicarea pavilio. gal. 
de solidaritate natională. De a Ibă a străjerieî; aceiaşi me- . La ?r~ 9.30 au sosit autorităţile Ilului străjeresc, după eal'e toti stră • 
la se.nţ~me~t~l. de mâ:ndrie t,?dă admirabilă .. este aPli('~_ld,m Tlmlşoara, in frunte cu dl ~e- j('rii au intonat Imnul Regal, Ru. La Arad sărbătorirea' 
al IDleu umtaţI, la sentlmen- ta tuturor copulor no~trJ, zldent regal dr. AlexandrU Mal ta. găciunea şi Trieolor, imnulstră- tiei s'a Început la ora 8) 
tul de mândrie al Neamului. pentru a forma din ei cet:i- I I Părintele protopop dr. P. Ţi uera, jcresc. =en/a dlor general Grot: 

Straja Ţării prezidează ast ţeni, făcându-î să trăiască O I inconjUl'at de un sobor de preoţi, Frumcasele exerciţii de gimoasti- mandantul Diviziei r. col 
fel la nevăzuta dar vibranta viată morală şi socială, j n-I a. ofi~iat ~erviciul divin. RlI.spun'\u- di ale străjerilOr au fost îndelung . ' 
ceremonie, a trecerii fădii- tegrată intr'O mistică naţlo~ I rIie l~l.urg~ce au fost date de corul apla.udate de public, lPr~fectul Jlldet,u~u~, ~'" 
lor vieţii nationale. dela o nală. Aceşti cetăteni ai viit.o ,premllIt~rI10r, condus de dl prolc- Seara s'a făcut o impresionanlă ~rlmarul mURlClplIIllII. dr 
generaţie la alta, tn cursa rului românesc, vor înlftl'Î SOT Perlan. retragere cu torţe. StrlijerH s'au &-1 Jan şi M. Reseutia _,,".-·"'0"".' 
aceasta neintreruptă 'l ce]or unitatea ţării. D~pă oficierea serviciului divin, dunat in faţa Rezidentîei, aclamând altora. 
<ce duc mai departe luminile In toată actiunea Străjii părintele protopop Ţiucra a rostitfrenetic pe Marele Străjer. Din A luat sfdrşit seara la 
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