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,.ara. În fata urnelor DiDilstlil, - ilpilfiil0ilft 
şi Vineri, t şi 2 Iuuie, ceti-llorali, astăzi s'au Înscris în Iislele O (UllUfl-'" Dofl-ODOlt C~ drept de yot, s'au prezcn-I de akgălori, pentru a participa la 

1 raţa urn~lo[' pl'ntru a de- vot şi pentru l'a să dea intreaga 
1, a pe viitorii n1l'mbrii ai Paria 1101' adeziune nO!lei slări de lucruri 
~' ului. di 11 1 ară. 

lângă aUr multe caracteristici Ade"ărata conştiintă cetă~encasră 
I actualrlor alegeri, pe care le- :ll'ria care o doreau unele partide 

5tOS în relief în articolele 11'('· politice şi care era Înscl'isă ca o 
I 'trebue să se insiste asupra lozincă in programele de guvernă-
8 rului impresionant de lnare a mânt. pentru a fi formată se des
te inscl"işi la voI. In adevăr, "ălu:t~ şi se dt'sfăşoară În toată "It' 
il ,după prescriptiile nouei COIl- niludinea ei, in toată frumus('l~a 
'a 'i, nu yolează deritt cci care d. 
, plinil vârsta de SO de ani şi De dreptul pe carc îl au el'lii\t'-

au o prolcs:une bine stabililă, nii Homilniei de a desemna pe "ii . 
. cei Înscrişi în listele de ale- tOl'ii membri ai Corpurilor Legiui

e 'înglobează un număr CII to~!re, sunt aslăz.i mai conşti('n\i ca 
mai mare, dt'cat ceÎ înscrişi o]';'Cand şi Înţdeg normele con sti· 

limele alegeri. tutionale şi nil' h'gii cJl'ctoralt-. 
acest fapt se explică prin m:l- Viitorul parlament con~tituit şi 

a adeziune a oamenilor cumse- ales pe baze corporatiste, va regie 
a a 3c('lora care au stat intot- menta a nouă, yia\ă polilidi şi M' 

a departe de lupte]e partide- va ocupa numai de rezolvarea tu-
~litice, la noul regim de gu- turor chestiunilor Ş! problemelor 
imân! şi ]a noua ordine Intro· cu caracter obştesc. 
in lară. In fata urnelor, tara conştientă 

, care până acum nu dove- şi într'un mare număl' de partici
,să·~i exercite dreptul celăte- panO, şi-a exercitat adevăratele ei 
, pentru ca să nu se munlă- drepturi. 

iln lupta sterilă şj fără scru- (N, R. Oare ('<îti ziari~ti, _ 
a vechilor partide, cei carp din ('ei ('ari fac parte din 
au amenda tn locul unei breasla din Arad, - au vo-

pile solicitată de agenţi elt'c- I ta t ?!? 

primejdios« 

Cărturar EI Insuş, Maica- calea de aur a producţiunilor I al României au inceput a se 
latea Sa Regele a coborit in- nationale de minte şi suflc~. ind?plini". . . 
că odată printre cărturari, ReUefând emotionanta grl- ŞI pentrucă tradiţia acea
ţinând, sub cupola Acade- jă pe care Primul Rege al sta, a dragostei pentru feno
miel Româna, un strălucit ţării a avut-o mereu pentru menul cultural este unul din 
discurs, - expresie putemf· desUnul culturii noastre Su- tre cele mai frumoase blazoa 
că a legăturilor cari există şi veranul a subliniat acest :'1d- ne ale Dtnastiei, - Suvera-
cari au existat totdeauna in- mirabll paralelism. nul a adăogat: 
tre Tron şi cultură. Deşi grija de căpetenie a "A~ ţinut, d~ci, ca: !a a-

Prin glasul Suveranului, Regnor României (a spus Ma cea~ta serbare sa partiCIpe ş.i 
a vorbit o întreagă DiDasti~, jestatea Sa Regele Carol Il) iubitul Meu Fiu, Marele Voe 
care - cu Carmen Sylva, Ra . este şi a fost întărirea uşUra, v~d de Alba-~ulla, c,a. astfel 
gele Carol 1, Regele Ferd!- niciodată n'am uitai că ade- ~a ln~re şi ~l 1';\ tradl!Ul Ina
nand, Regina Maria şi actu."l virata putere a unei natiuni mtaşllor S~I ŞI să mceapă 
lui nostru Rege - a dat ţa- DU stă exclusiv in forta ei de a~cum sa se .!ntereseze d: 
ru, deopotrivă, Domnitori armată, ci şi in calitatea pro lucrarile Domml~or~ '!oastre 
mari, scriitori de prim or- ducţiunii ei Intelectuale. : •• Prezenţa _ !anara şi lu
din şi inalţi protectori ai ar- t . "Privind la desvoltarea eul nllno~Si a r:aţ\~rUl~i fom: 
telor româneşti.. 'turală a Tim Doastre, de ~ne:ft f~r ~~ :u~t=r:e ':te n:: 

Totdeauna Dinasha noas- cind enstă Academia, pu- că un dar, pe care splendida 
iră a ştiut, in acel aş timp, tem fi mindri de progresele noastră Dinastie de spadă şi 
să traseze drum de aur In is-- desăvârşite şi putem spune peană o face tezaurului de 
torle şi să descrie, paral"}l, că dorinţele primului Rege I gândire şi simţire al ţării. 

~~~oo{':Q~G~~~go~ 

Opera 
A 

de consolidare a, 
plină desfăşurare 10 

tării, 

i\'ilor la iminenta inch,~erc a contine nici un cuvânt. din care să 
lui anglo.rranco-sovietic, Jll(,- se vadă că se dau şi o~t(}nl'ii. pen- Cu prilejul ultimelor n:n- ('('tătcan, ~ată de marile in- r!ne de principiu ~i de vi~t~. 

I· a li relcvată o părere a oftcio- tru d('slegarea paşnidi a Jlodurilor nifestări ale conştiinţei cetă- U~l'ese naţIOnale. 111lst,?-ul'ate d.e regimul ))OlI~IC 
, "Deulsehe Djplomll.tisl!h·pu~i- interna~ion31{' şi pcnl1'u cercetarea ţt'llc:::ti, in ziua de 1 ,;\fain - Punându-se accentul im- la! l'l'ontulul R('naştern Na-
. Korrespondenz", caN arală cauzelor incordării. Inyers. e~tc a- cand muneitorii români ~le portantei ~i disponjbilitătiIe tIOnale. 

j a Berlin-Homa observă mCI', probat articolul din "Giol'llule d Ha I toate categoriile şi-au tinllt I de~ muncii. ale fiecăruia, se In chipul acesta, s'a înche-
IUţruriior cu calm, Lc-i drept, ha", care tratează conClkl!ll iJ.jer-! ('ongresul, -: s'a';l vădit îl~C;'i înte~eg~ dela sil~e că nimeni. gat ~n bloc unitar gran.itic, 
~i cu toată seriozitatea. Numi- naţional ca o luptă de .'lasă întn'! odată in rel1~fUl'l puterlll~>e I:;'i Illm~c nu ~a~. ave8: - h~ al vomtelor, al efort'!nlor. 

· blica\ie aminteşte întâi rât de puteri cu posesiuni şi puteri fără' semnele lummoase ale at:e- urma lnstaurarn regImulUI - sub semnul aceleaşI pa
.' gen este alcătuit frontul h.cer- posesiuni. Centrul de gre1ltate pllli- lei prospere stări de lucruri. nOl~, regener~tor,. - cu~ sit 1 rund:. slujirea: cu. credinţă, 

., rât de pUlin ţine el cont de tic al constatărilor germane !;Î ita de cari se bueuJ'ă tara 1n- Ş~l mtegr~ze 1l1~ rItmul ~lU a! I a marIlor ţelun naţIOnale . 
. ele ţărilor neutre - aluzie ]iene rezidă neîndoios in raptul că treagă şi cari au fost stator- statutu~Ul, decat nUl?~1..l dacl~ I ?pera de !'efacere intre-

( 'nrvoiloarea Îllgăduire a mane- pot face dovada aproape de nccom . . . . , 't 1 C titu eforturIle purtau eflgla unel, pl'lnsă, - prm sugestiile in 
So\'ielice contra dţ,~ ·qdoJ' de bătut, cât de mult s'au 1ndep:lrtat n.l~lte. prm splrl.u ons - stăruinţe şi a unei senină- j telepte ale M. S. Regelui Ca-

l' ilie lino-suedeze 'In lhe~tilinea dt'mocratiile de tema adevărat:!, a- tIeI dm FebruarIe. Uiţi, în afară de orice reproş. I rol al II-lea şi cu sprijinul 
',' - şi cât de ~Oll~h'âl'se sunt dică de a căuta solutia '!riz~i ~,,'t.lla Impotriva acelor măsuri, Selectia valorilor se reazi- I real al sfetnicilor Săi, _ în 

nl şi Londra, să ced'~ze (,~'f- le. Prin aceasta, se spune aici, gu- cari, altă dată tngreuiau fi· mă, astfel, de atunci, pe eri. I toate domeniile de activitate 
rusesti. Mai departe, ea :.crie wrncle 10r şi-au aSUnl'lt o cxlr~m l'easca dC8voltare a aptitudi terÎi obiective. Iniţiativa pro I românească se sprijină, aşa 

lanul de incercuire ~e IlrnJăle- de mare r~spu~d~re, di~ i~l mo: l' nilor de muncă românească, prie, strădania per~onal SUS-I dar: pe acele patriotice mă,-, 
fără că interesatîi să l'C M:lchi- mentul acesta DlmlC nu .lpal e mal I ' . d' t h t'~ ~ 1 _ ţinută intr'un cuvânt supu- surI luate de conducătorll 

, • in1rucât înf1ptuil'ea u:lci a- primejdios dedt funest .. 1 fa!l'llisrn s,au rl lca: cu .0 Rnre, ~. .' , I r...,. , . 
· . coaliţii nu ar fi in ~ta:r(' să al inevitabilîtătii Hod r'ioclliri I ZlD. cele uneI noUl eOIH'{'ptn nel ('a voluntară la poruncIle, ţ.tlll, :;;1 pe SpIrItul de ade-

r,eveniruentere in miş~are. "Nu miii Uire. asupra tndatoril'ilor fiecărui 11tl('i eonrepţii nationale, de ziune al natiunii la toate re-
i .t~ la Berlin şi la HOIfl.l uici perfect echilibrată structură,; formele initiate cu unicul 
" lu~ea, nici hotărîrea fermă, ~~~e __ iată, _ ce stabileşte. as-jscop, - acela al binelui şi 
1 c~::~Pine primejdia Ia timp". tăzi, coeficientul meritelor, propăşirii obşteşti. 
· raze se poate fnlrezări 6 -d t sea alu T 
l' ~ertisment serios al n.ei rAtre ra. aeCl en pe $0 U 'fiecăruia .şi deci drepturiJe.~ 111 l~tă~stfel, sufleteş~e 
: lle incercuirii. Să .\miotim că _ I de particware, de incadrare ,ll11ănţUlt inlauntru, - naţlU 

carea dela timpul !\ău, a par- PlaeSII-Bucare,t efectivă în ritmul autentic Inea rO~ână poate să desfă-
l~ancO-sovietic, dea~emen~a a af vietii naţionale. şoare ŞI peste hotare o reală 
. lnal Germania la lin !ăSplmS BUCUREŞTI. - Pe şosraua Pln-l maşină ('li fal'UJ'ilc aprill~t'. Din I Cine nu se supune nouilor operă pusă în slujba păcii şi 
c, adică ocupar~a Ren!I.IlIei, d " d I r '1 ' l' t' + I "1' t'" .. eşti-Bucureşti maşina con U"a e cauza arun OI" mama III .:l" ;111, I principii, se izolează, singur, a CIVl Iza lei, prin parhclpa-'fUr~lI' de Rusal" t t d I I 
I ! ' . 1I,!nU ~ Jlre avocatul Castangiog1u şi in earC gioglu a c-ioclllt din ~pate o .':lrntil ,de freamătul însu~ al vietii. 1'ea sa la toate manifestările 

rancez Daladicr I c; i . ~ ~ ,. ! ~ 
,e er·. . .' . a un ,m se aflau tatăl sliu, Const, Ca~1:I'lgI0 I taralleasdi aceasta neavand r.'hpa· Adevărul acesta l-au înteles cari au acelaş spirit. şi cari 

BOI, (1 :ll)cO-amt>rll'.an, a ~ă- giu din Râmnicul Sărat, un ! ';U'c ruI reglementar, Bătrânul Bogilt:l$, toţi bunii fii ai ţări ...;.. şi de afirmă respectul reciproc al 
~rllil o foal'l" "ea pnmil'e 1.. ' , 

eCe ~I ' -,'.. ' bogătaş şi sotia avocatului, ase~J'ă dupi O scurtă agome a J11Cf.'~:)t tlIn, aceea ca o consecinţă firea- bunurilor materiale şi spiri-conţllle afn'mntu despre I I 
tinsă prl'rueJ'd . d t . târziu venind spre capitală din· viaţă, A1'ocatu1 şi- soţia sunt J.!rav ISCă, - au aderat. spontan şi tuale, aparţinfmd fiecărei d . UI re ti rep UT!-" '1 

e lib('rlate prin 10"'1' dar nil spre oraş unea cu mare vite;~ă o I răniţi. cu entuziasm la Douile for- tări. .,. , , \ \ , 
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Ini O rm a ti unl , ;".x~~at~;'~;~':l~~tai~i.":~;! Ciirat de:r:~lfo::c':~~urJfr~~~, 
DL EL'GE:'\ TITE;\~C, Sub i COMUNICAT Nr. 32 I \n',-~U\ nwtiy p.amihil'? _ I d •. n r r a n 1 il isler 

SC~Tetar ~le .:-Stat al, Propagan I 'L- ~_ " .....~ h I Ult'Jjtul: De,.;!gur. ctOr!lI"ll~ i U ,1 t 

d et, a Pl'lIlllt Ul'matoHl't'a h'A Murqi'tl1.11 Curţl,_l R.:;]rtt... !'_\'.)('at'. ,"Il'"", IJl'!'r-',', () "'Ita! ('ue' , .' , _.- ." • Subsl'lTet:lrialul d{' Slat al Pro- 1'.' und ',:Iri .prkt,I'Ill', ,Pl':;", 1 • 

1t'IlTama: ce t:unoscut urmatoarele: ',llal·till;-t', b D t L lire 
~ • J)~1:.ţ,lI1d{'i a pr;\llit (Lil p:li"ll'a 11'!\I: ',Iucşlc. lrCl'\la ,ceu Ul art, .. 
ORADE.\, 28 :\la:. . In ziu.a d~ 26 Mai a. e. la II Ilml 

D t IL llayl's, ,liIT( ÎOI'ul Li"t'lI'lIi l"m;~· tia. indwil' d-I llaYl's, -;ă G[ 
Ad\Jllal'~'a generală a I (:I!- 'or~ 15 MAJESTATEA SA RE j ragos e, ' -erv, , ca A I d' A: ehamps din HO['Ih-;W" " "clr,"'i of, ('("sic c:'ir\i tlre ... t premii ele\", ~ 

iliUllii t'ultul'ale "Cde Tn'l GELE i tit' d ,y-' DIA i:. \ I _O ernu . .' " 1· .. · :art " ,'" t' .) , nso - e .lUAr. '"': I (··,Iii 1)1';n cart' ii ~(\II,·tlii () ,'nl, ('- mal ml'l"lluo~1 ;u şco Il , 
Crislll'l', 1lI11'U111«l It:'; aZI _\J. '. .. '. " ,"." , , .. .•. •.. . 1" f', 

.'. . I >0 J d ti MARELE VOEVOD DE .t\L~: F,,' {,jId CI' nIl! ill 11I1l1'<' (Jlrn,'- 1 tit' (it' ('irU ;hunra q"nlUlllt' I, Ll'" Imllullvu dln'clon! \II Llte~ 
Mal In a ';.. . t'a an (' al' " : • " 1" .. , ' • . f I ,te 

J 
. 1 t > BA I"TI ~A a "'Sl·~·a' t 1;0, şe tul dl' cl't'''ri al laln' ("\1'(' in m'li IlHl'll' l'x,'mjl"ll·'· 1,,}]'I\c,1I1X clIIsll'şle asi e, la" vitate fi. granna l (' \'!'~~, a-! ..,.J...;" >.. - , . ,'.. "', '>o I ' . _.. , '.. ' , , . . i:al 

t 1
", t ". . ,,1 d' ţ 1 ~.' t . I j'l' Bnwo' p .. Jdr.'a:{/·! 1,1; /li. \n',\,' (':.Irll SI!'!! I'lWlll;ll\' - - ",11 il -" !Il an!,lş hmp ('.1 ~:~ ( rcseaz t '..XC('J('l1 tH oa~111: ln a so emna pen rn conle-; .. , I -" > ,. •• • d' 1 a p1 

, ,- _.. " ml1 1'('1),,(/ chiar n"'( III f,'[,][ /.!Il 'ITi,' ti l'l'dorul L::'l'ltiul (!In 1.01'- 1-1(' In aCl'st OI11l'I1IU a e S 

l
Ull rle:s~)edrtul~~ dO!lI~l;lU .,::-1 .. :<:1\- : morarea Regelui Caro.l l, la: Stl-i Cf~' mâ11a ta, ' 11; :lUX __ ';:1 inleSIH';lsdÎ lillelTllll\lÎ t;,I'Î;\tllllli Propagandl'Î - ~i {"(In 
utu el e el l' 111,.\ :-1 tCU~ 'A d ' R ~, , , 'd' CI' . '. ,: i ",' ,', l'-' ca emla amana.! :r:II'l'l'Z '·I!l1n;,.'kr,',l, !ll I,,:!I,' '.';11,,_ 1I()!llalllCI unul mtre cl'le lr. 

paln'Jl1Hll, U!,llH U-Vcl '1<1", ,. Inspe"'lle depe 1 - " .. I de 
1 

~. . ti· Bu,-::ul'esti 26 Mal 1939. .... ":k ,'i ~'l 1-4IU;I].o "j lIula.ai<', Cltoal't' ';>, SIlll'E"I'C omagII. unga :;;1 pl'o:spl'la IH'H l'l\ ( " ... , , ' 

sflvârşll'Nl. opl' 1'1' Î lip 1'i'1]:~-" tJmpurl ~QQQQQ~~e~~QgG~Q 
ştel'e lla~ionahL ~;'\TliltHtt'! Potrivit art. 68 din leqea 1:!,!H"'\:t' la .iu,!ee'i{tJl'Î;' l:nui mii' 

(:'IS) N, Popo"iei. Epis'('}1 electorală, membrii parhl~' Ol'ij'wl (It> pl'o\tint';(' Illspt'donll du 

de Oradea ' tI' u t ' "ed~n : I'~I ('(' a bM;lt !.~darnic la 11.9 jll Ilo monumcn 
v ' ,- l' 1" , mon u tU, vor p 1 a &a ,'O • I ' " 
..... plSCOp a P!'lll ~',l!a!l , 'lkcii!OI'ulul, la al'l'a :1 ;1Jl,lnr:ln)" (k I ... 

FI't'lltiu ,ţă şi solemnităţi în motl obIl: jueh'iHor ~i ;1 grt'l'll'rlllui, Înt:'lilU'- OI I'1if([iI (ci Datr 
ColOl:el G. ~aealo~lll , • gator uniforma Frontului R0! ~Il' dup,} lnd('lung,lh' "t'I'E"'liki, Ull 1 
:\Iat\"l DUIl1lt ru. Pl'('sc·t! 1 :}. .. om p" ('0-' dOI' " ,.' j" , ( 1 1" . . .. . '".'" ' : naşterii Naţionale. Semnal: ' ::;.',,, "., 1 lI! j)/'I'I· Con~la)lllll (,1:11','::(,11 •• ~- \ S;IIiY) /1 '''PIlIII/'I' 

tele ClU.tll?C .\pel .... ' 1 --- ~u >;. \1 {UIll\" UIHlt t,ll el-. :i,kll'r!1 lkgll! al 1'al:rtr,/rll }i!U<ll-lr",rr1/t' dobroqellt', 
VctUlla (andl'''a I distinctiv va fi acela al mem :. i' ':'1 ,9 ... .. ". . !lI ( 

, - ~,~ _ .::. , 'Jll( tC,1 OI -. 1''''' ti, ,/"S. II htll IwtÎ<lllI't/ ~.dl(a-I OI Ur-idenl Rt'qa/ C, :;', • 
DoctOl D, lialdau, pl'ltll i brllor consiliului SUpei'JOr: E ,llIS la ,,;'lllalo:m', "1'" 1'11'11' nl"""l'l,'JII "Il' ,·i,· '('a cd'· "/ - f' . I~' ... :llXlle d;' ' l' " I ' -"" ., V",. . 1, " III l'!=t a o leUl c. pe '-CAre a' '. 

me .t JUl (.l.la~, naţtonal al FRN, adIca pe e~: _.- ,\~;l? Dar ;lJlItOl"Ul? l:illrrin, la TII/('('{l, (!('oln • wle ill i uÎ la Tulcea. cu prilej!ll It. l/l'a 
I 1 t· i u Stema Ta~n·i:- l\ fo!ool ('ri la o l1!tnl:'l si \'i:H' ,. , ..... "".' 'f '/ /'" I "d I r' D-I ingincl' $lefan MihăE'Slll fosl; po e Ins gna C ;. " ":'1 ,'/Iii ti mnll "" 1 iI_,) II " OS I ,S- dt'/a prefectura, CI a II.~ a. , ' 

, 't 1 ri 10('l11al ~';lltH', t b o I-ul ,/O("lOSII'tli 'fom 1""" , 1 b'l't '/ '1 1 .. unI, !fepulat ÎlH'cl'c''\nd si hcă propa- I JJ! CU O • '. rus r 1 - ~, " ' , •. , i fa no a, I 1 a 1 01' oraşu lIf. 1" 1 • • •. - Da grcflt'rul? . 1 <;' , 1 
"'lTldii )ll'lltru a dc1t'rmÎln ahline- I l ' ~. , ('01'1' Jmrta lI11pO:(ln/li/ tit '1: " In- 11'<'Îtl('!'rii mO:lumt'n/ulw, 11f; .J< 
,.,,' " I~eeee·- h dus C:I S:H,! Cl!l1l!'ef'l' o l)('- ,t"' '/ '1 { \1..... 1,.,1 . 'v ... 

rea ah-"i'itorilor dda voi a inSI I ' .' ,!III!' ,~lll'll/ll (Il Il, (,' . ,! tI ,1, ,1 ... '1 Il".llIllta CII un ma/'c fIlh::, 
,"," t rt'('he (1(' por!'1 ,.! . • , ' 

t . t r' .' d -1-' .1 mlciliu obli La restaaran al I , ' • • \onwd ŞI Domll II 1011,'1 ~III'II ""JI'II (li!! a SlIbsC/'IS o pn'l1'l S' ares a. IX.1n \1 se "o SI rl ,,\ t't' rOsI 'li p' :ICI') , - I U r 
"atoriu pe ti luni la Mil'!TUrra Cm I ~', '-.' "l., J!I'(lscă şi partile d(' Jl;~st? !1WlIp,; 1(1().000 Il'i şi a comrmical ~r. 
" - Eu ~ ~lInl a]'{'st.ltul~ ./ 1) t /1(, 

1 . . U te f' 'Incă şi sprl' pir!'(1 c Ilit,II"':;/!, ',ce :I'nli cd d! Victor SIăII?scu, cu UJ. , la II( 

, 

' ~g~' al .tllllaş~IIHi ş~ Făq,/r.,.:,:II,IÎ ),i III 1 /)'11/ jll:!'~ll'firii (/rnl!d,'I, ;. 

BUCUREŞTI. _ Minh;te- ' . CUGETARI IBall~IHltl!, dl'_St'l'erw J)()m~ ~1 de:nat dr fdu! CIII1I cddt(,~liiT ! IIlll<lIldOIlU pa rtt It> , (le p~M'_ ttJ'1tă IhlI1(jl'l'l1 d" '/OS,11/ :/'1',': 
rul Educaţiei Naţionale a- din Arad cântă E orihil s(l im"ălralWşfi. dar In'- f)ur:iir('a, p!Î1111 la Mor"el t -<:11 mc.re I dt'a obolul lor la fondlll a, 
nunţă că cererile pentru în- orchestra de ţigani bw(' ~l! IrI' dclido!o: s(i fd imlulll'li- şi 'II CI'Mtii Du/'storuilli sfăfJt1l11l"r",! Iro/' .. a arma/pi, slrdngdn,jc' 

scrierile la examenul de ba- şi jazz B primaşului ' Tiii. .\flli biTII! de '}O de (mi Ull trecut I ma dl' 1.') milIOane 11.", ... ci 

calaureat din sesiunea de ,.1" (',ind eltipul YOl'1I0dllllli 11',1 mai: /lron:ul necl'sar pentru fi· la 1 

vară vor putea fi primite pA- Horvath l'lwo!'i îti tl'ebuie mai 1I1',Il slrtijllil, pdwl in dl.'ptlrlări aŢide bt'f i fl!'Jl1l1Int'I1/U/l!i lui .4fr;,r"a d~ c 
nă la data de , Iunie inclu- • tă cnNgit· ea :;::.:1 ţe abtij 111'- [uÎmrln! fll/llill_ Sul, semnal I'r-emu- : /I'lln, S'(1 !ormnl lin "0:11:/.'1 

I Kok'!l Joska . la o fa]Jl[l decâl l'a s'o I~h:;, l'i/()r nmti SI' currl'lll .JCl'a:;/,l I;ilme' sfnl/lfWrl'r1 fondllrilor ,/1":" 

.Iv. • I U pr l'a rplâr=Îalii şi ~(' i'lcl' inArt'I,lil! ,!I HI,;,rll'lIl H('ga( (;iUfI'.;'1 

din Oradea IC II/a rf/la/,al't', Pe pămdntll1 S('llmpf!i : fm' dl colonel Ratn ;>1'/""" 
INTRERCPERE DE CU- . D I ' , ' ne ' Ura tol II nuo!>l!'/'. o )~~!Il .se ~a repll'le n:o- : tl/ilri Tirlcell şi frwl111~ii 

RENT. - Uzina electrică fa- K S.O uD '" . h - t llllmt>nlu/ lUi MlrCf!d "d BiUl'all. I -- II 
t ă t ' d D des(blS pan::1o ee, f' I 1 I / '/ ' 'p"l'n : Cnmill'lul l'a lansa 'III II',' ce cunoscu C In ZIua e u U ,111'1[1 nea 11 lip (l or n,'n.I'U CI.u i ' .. 

minecă, " Iunie 1939 trebu- II d Imi D ( il' G _ i t,l şi pr1mdn/1l1 strămoşe;c, lumiMs, foIi romOI!'f, e~ 

:::u: ~:C~:::;:~~~~7~,:,~ re- Arad. Str. Duca No. 3. ii de vara si I -R . ~ II tii ~r·ll~ai 
va întrerupe furnizarea ~u-:~~M~i d I . ezu a u a eg\iiii ~el 
rentului electric - dacă um: BlTClTHESTI. - Ziarul i san a e - - · d ,~ 
pul e favorabil dela orflle C 't 1 .. ' ~ - la Camera In J u e riisJ . ".apt a a anunţa ca g-uver-. 8sortlment . ·,re 
7,30 dim,-l amiazi. In Par- nul a fo~t aatorizat prin oP- i bogat, tn ea-
neava, străzile: Ghita Birtn, cret l'C'g-al s~l ratifice ii să' Iltate şi tn Arad ~n n 

~~ă~ăşeş~i, ~Iocioni., CGale~d,A. pună în executie conventiiI"! *In pret Iăra rl;,ual ti ' " ' om 
'\ laH'u 1Tl Şega Gal ra lS-, , , 

, " ~ (('COlloml"p CII Gf'rma ni," ~1 Eri dimineaţă au fo~t ad11· I IiL'l'lpa Alf'xandru 
te, ~Iicăla('a veche şi nouă, I \ l' ' I i' ng la, f D II T II nate de- la toate sectiiie dc' Iancu .\l('xatHlru 

\' ,\ n Ş O\'I ~\. - Din Dan- I T.OSf)i~,1. SI" U;llIIld că amirali/a il P P O NY ! cfttre 8ee-retariatul geiH'l':l1 DI' Costea Iuliu 
zig se anun,ă că doi tineri lItalt-, ,al :Municipiului rezultatele Stoicu Gheorghe 

. . ( , . ica anuntă. că pentru Slllvar~a ce- I • • t 1-1 • i d t! i lotl poloneZI, au ost alacatl III por I voturIlor exprIma e, '...~ 'W SecţIa n ns r e Ş 
lor tnchişi tn lIllbmarinul scufundat 

tul Danzig ClI focuri de revl)\ :"I'C, !\ RAD, I prezintă astfel: Dr Iere-an Nerva· 
.. Thetis", se vor utiliza prob'lbil Q- I I d P Ilie lll"I"l Be~a Cornel Unul dintre ei este rănit la [li!:'"r. V S-B-V I e r m r Secţia agl·icultură şi , '" 

Poliţia a inceput cercetările abi;l :1 t parale ipeciQlt' df! oxigen, ! manual: ~Iiocu Romulus 
doua zi. I '" • l' , 4dmlnls.riltl,e Adam Nicolae 178-1 Peter Ioan 

I 
;"'le anunţă că fo~tu mmlS- - I '~71 .' A V 1 Z Gherman Eftimiu 1 ~U Câmpeann Simion 

BUCUREŞTI. - De câteva tru de finanţe Draxler, <.Im . Ghebf'leu Lazăr }:H91.Jl1ll\~ IoaH 
zile, au dispărut de pe piata vremea regimului Sch:uo\c;- Rugăm pe on. abona ţii noş ! Bakos Ioan ·.~j3:~ I Popescu Gheoq~h(> 
Bucureştiului Iămâile. Aces· nigg, a fost dat tn jud~":ltă tri, cât şi d-nii comercianţi: 1\lârza Simion ~ ~!61 I Popescu Grigorie 
te fructe sudice se vând fU pentru excrocherie, i cari fac reclame în ziarul i Mersa Pavel l1G9, Latia Trifon 
10-12 lei bucata. Organele nostru, ca dela 181 lei In sus, 1 Petru Anton 1150 II Seh6nborn Iosif . 
muncii au luat măsuri PCtl-~ ••• să nu primească nici·o chi~ I Vida Ioan 1134 Dessinger Francisc 
tru tnfrânarea speculei. tanţă pentru achitare, dacă Frauenhofer' Ioanl! 01 r I 

• A V I Z n'are pe verso aplicat un I Klein Francisc 9[·4 Pe front eIA 
BUCURE$TI. - Preşedintele Ca- timbru liscal de 3 lei şi un. Rafiroiu Rcmus H71 iletu 

merei de comerţ din capitală a dat Aduc la cunoştinţa onor. timbru de aviaţie de Ziei. Popovici Dim, t!53 thino-jaDGlradi 
instrucţii. că toate cererile venite public că am deschis "ehia· RATIA A 1 :).;1 t ADMINIST vram oan .A Se anunţă dela frontiera 
pentru inscrieri de firme, să fie $111" din parcul Eminescu în teeM~eeeee"e~ I Gârboveanu Simion X79 !ia şi Mandukuo, că o co; 

deslegate cât mai repede, Tariful ziua de Sâmbătă 3 Iunie. Demşorean Lazăr ;~~9 poneză. comandată de :iil~ 
de taxe va fi revizuit. Bucăt~rie ro~ânească şi Pronuntarea DODO Nasta Iuliu ":1:4-1 Yamagata. operând simulla: 

franceza .de v pnmul rang, rulul elvetian Jebelean Ioan 808\ tele manciuriene, a sosit Jucati cu incredere la precum ŞI bauturi reci. Pre- • Oltea Romulus ')'>5 . 
lurleftine şI serviciu prompt. asupra unu I ,,'- ,zilei de 31 Mai în apropIere Loteria de Stat 1 d-t Secţia Intelectuali 1 tului Balsagal, situat la j~ b( 

COLECTlJRA OFICIALA In toate Dumin9cUe şi săr- nou cre I Dr Demian AUI'el 1(116, drumului dintre lacul Bu~ din 

Sediul central CLUJ: Regi

na Maria No. 46. ARAD: 
1. Olariu, Str. Brătianu 3. 

I Croitoria pentru dom n i 
MOSKOVIT~ Arad, 

are preţuri de concurt'nţ8 

bătorlle a. m. muzică la bere, I d 1 e BERNA,Se anunţă că Popo Dr Mic10şi Emil J226 j' punctul Nomonhan. un e., ' 
langoş şi d. m. dela 5 dans ruI elveţian va aVţla să se Dr Băran Coriolan132 '1 de soldati mongoli s~ JJl; ,h 
pe parchet. 4 ' '-l.'''',:;, I cu ca'teva zl'le m"; I"n·"ntt t d pronunte în ziua de lume Dr Brediceanu Caius ·~JOJ ou ... 

MUDCă de primul rang 8 ... ,", dat in! . a. C., asupra deschiderei 11- Dr Brudariu Adrian 71. ZII Şl manClUrlenll au 
Jazz şi de ţigani. nui nou credit de 400 milioa- I Candea Constantin 7J.5 la baionetă, respingând P' 

Cer sprijinul onor. public: I ne franci elvetieni în favoa-! Sui aga Victor 639 sar, care a trebuit să trea,' a I. 

I 
1 dh A. POPA rea apărării naţionale şi "om 'reicu Ioan %7 i frontiera, lăsând pe IOc.u 

t ~i ' 
proprietar. baterea şomajului. 1 Dr Bogdan Anton ~.S5 numeroşi morţi şi răniţi, 
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(omuni~ai Rom.ânia in atenţia 
străină tă ţii 

Prezentarea jurnalului 
sonor ~r_ 10 

ehad Grazynschi pre~t'din!"le (1'/-

Rezultatul din 
Tinutul Timis 

ceta~ilor. . 

PORTUG,tU.i: Ing. Nf)bre Gudcs 
comisar national al cerc'?laşilor POl, 

tughezi. Soares Franco, wm:sar od 
junci. LUiS Auilez, ajutorul Ulmisa
rului national. 

IntelectuaU 

Dr Băran Cori olan 
Dr Brediceanu Caiu8 
Dr. Brudariu Adrian 
Dr Teicu Ioan 
Dr Demian A ureI 
Dr Bogdan Anton 
Dr Cândea Const. 
Dr Costea Iuliu 

Iercan Nerva 
.. bombe au explodat Vi 1 pranumerari, a fost distmsă I 
dlm'! Agricultură 

Jneaţa in diferit~le de o bandă numeroasă de a-
l ~ ale oraşului. Au fost rabi, care a atacat-o în aPTO-j Nerva Pavel 

tI ~inci arabi, iar zece piere de Kalkillien. Agenţia Avram Ion 
,dmtre care unul se I "Havas" crede a şti că bom- Adam Nicolae 

stare gravă. Victime- bele care au explodat la Ie- Mârza Simion 
căzut in apropiere de I rusalim ar fi fost aruncate Vida Ion 
laffa. O patrulă c~m- de extremiştii evrei ca oro- Gherman Eftimie 

~in patru politişti en-I test impotri va hotăririlo~ tU ,Dernşorean Lazăr 
~l trei pOliţişti evrei su; prinse in Cartea Albă. ! Ghebeleu Lazăr 

H{j86 i 

>3913
1 

71(;5 i I 
3893 i 
6831 

"7"81 
~ t) 

;3628 
50~8 

89.fi37 
81.314 
79022 
69.211 
1;8.360 
66.500 
62.358

1 
62.{35 Î 88 

Ia 15 Iunie 1939 

~iJr(iI fruQc:rt liDOlil' 

Peste Ilmit.te dlD IOlurl 
for II (8şlU!ilfolre: 

" câştiguri ă. câte Lei 6 milioane 

36 câştiguri A câte Lei 1 milion 
50 câştiguri A câte Lei %00.000 

480 câştiguri ti câte Lei 100.000 
40.000 câştiguri â câte Lei 1.616 

ect. ect. ect. 

Cu suma de Lei 250 pot participa 
la această tragere şi persoanele care 
n'au intrat în joc la inceputul LoteIiei. 

Cereţi informaţiuni la Colecturi. 

.colerJa de Slat 

Il f 
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Cl{EDINTĂ ŞI l'fIUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI ~'lEGE " 

~QeiKMt~~OQfiKX)~~~g~OQ~~~QOQ~g9~W4iil~ 

O ~ar~e de muli a,tep~a~ă . ,,,Săptămâna Slră!eri 

"Brazda ~~~e~~~ Sidorov!ci, ,5 i n I e z ă a vre d n i ( i i I 
Comandantul Străjii Tării t · ti· 

IJ,I. ,,(J credinţă şi lin avânt'. Şi as/fe/, În ::l'(,(' capi/ole se dt'a- I ner e U U I 
... ?III .,iala unui f!ll dl' rl'W" ŞI Ill'ănă o fntreagă eomoard de gân-\ . . , . 
• ,sub poala elt' ('odru l1enl". tucnlr; dl/ri, sământă de rod s(lndtos, Gl'lJa pentru sufl('tul COpl1 
lundamen/a/t' pentru desrJO/lnrfa I arl/llcat dl' o mână iSCllSilfl in bra- lor şi al tinerilor, cari- încă 
.. işcărli slnljen~şti. lll'ollosi/ui 110- da nouă Cl' /Ja da belşugul faptelor se află pe băncile şcoa!l?i, 
IIm comandant a lurul [a Ir/lm/În frumoase. gl'ija acelora cu răspunderea 
"rea şi adâncirl'a uneia din ('fie Capitolul 1. Inalt omagiu Jiare- acestei educaţii se indrumea 
.. ai inst'mnalt sl'doare <le adiui- llii SiI'ăjl'r (6 conferinte şi arU-IZă sub c('le mai luminoase 

unei di::odpline de via~ă noull I La capătul 
forta l'ehicolitoare de enl't'gll: stl'ăjereşti, întru s 
!o.tră.jeria, i rilo}' idei arătate, - la 

t~te a comandantilor şi COHlal/- cole). . . . I sel~'lne. . _ . . 
.ntelor. Capltolnl 11. Exemplul IJIrtutllor 1" Sufletul celOI mlt'1 a, .ros~ 

Zilele din "săptămâna strii. 'nie, întreg tineretul 
jt'l'ilor" sunt consacrate lotU . ridica din suflete Il Un 
lui natal, cinstirii eroilor nea: te altar de slavă . ,Pl i 
n~ului,. solid~lTi~tăJii. nn~ion~le i crotitor ~i Conducător 
ŞI SOCiale sanatate! ŞI VOI0~ It'] t' 1 M 
şiei, grijei de suflet, Biseri-Ill~e?r na\lon~ e, . ' .. G 
cii, Şcoalei şi Familiei, dis- lUi Lal'ol II, Cel.Dmta!l: 1 
ciplinei şi ordinei. I jcr al Neamulm. 

Domnia sa a sesi::at llCllohl um'i slrăjcrcşti: MifrÎa Sa Marele Voe- llH'adrat" - de acum ClIll'l 

wienfifri temeintce a celor ele care vad Mihai (4 conferinte). ani, - prin disdplilla l'igu
tltpinde i::bânda "ietii sfreljel'eşti, Copitolul lIl. Pruursol'ii (4 eOll- roasă a stn'tjeriei, intr'm, 
fII domeniul prezentării diferitelor ferinte). ' ritm de vintă nouă., cu 8(0-

probleme pr~l1ă::l1te. de, p,.~~/'am" Capilolul IV. Pe şanlierul munc~i 1 pl~ri pe dU d; precis dt>ter-
conform cu Ideologia mlşc(1rll, !slrdjereşli (25 con{l'l'inte şi arll- Im~IH~te, pe atat de inalt pa- Proriramll strbilrll lll(1 d II 

Pluteau oarecari nelămuriri şi (~ole). 'trlOtlce, ~ 
.orecari greutăţi, atunci ctind co- Capitolul V. Indrumifri de lucru Judeeând după reZOJlanta 8 Ionlc In Arod STR) 
lIlandantlll era pus in siluatia s(1 (4 conferinte şi articole). adânc.i, pe care aceast ă miş . l' d" . 'ă Acul preCizeze pub le sari fII fala uni- CapitolzJl VI, Pe teritoriu (l con- Cal'Q e l'('general'e a tllH'r('~ 1-a orele 8 toate slalurlle de tlUC orgamzeaz concursuri • 
'ilti i, momentele fnsemnate ale ac- (ainte). tului, a găsit~o, pe de o par- streljeri şi slrdjere se vor adu/la 1 vor lua parte cei mai bUJli ! râ 
lIuni strifjereşti. Capitolul VII. Si'irbători nationa- te, in opinia publică, pe de P/~ areIla Gloria unde are loc ser-I din localitate. Iii 

Car/l'a .. Brazda Nou(f', luminea- le, pagini de mdndrie romdneascd .altă parte, în inima Căl'tul'a hm·('a. In sala Palatului Cuii aja 
2Id şi fndrllmra::ă lolodafll, consfÎ- (Ij conferinte). l1'ilo1' ~i conducătorilor in- La orele 8.30 după ce loti slră- orele 6 după amiază, ati acel 
'~ind metodica prin~ipillor educa- Capitolul VllI Credinta - Te- I ~m~~ a,i ţ<'1rii, 'Y~m avea ş~ jrl'ii au ocupai şi aliniat la loc~~ '"sUllul dat de cohortele, ului 
Ime ce stau la temelia străjeriei. meiu; lJietii străjereşti, (5 confe- mal hmpede vlzmnC'a l10llel riie destinate, începe serbarea prin jar şi slrlijere. d ' 

Cdnd ('omam/antul ~au -coman-I rinte).' disl'ipline de edueaţie gândi- t (;('/'{'monialul obişnuit. Scara, În fala Primăriei e j 
tle~t~ I)rea să tină. o .con{erintif Capito/1l1 IX. Peste hotare (6 con tă. şi for~u~ată, pe c.riterii Se lla oficia apoi un scr~iciu di- ,şc;ard !l'sthlalul slrăjerrsr , 
priVitoare la rosfurtle ŞI metoda' ferinte). atat de sanatoase de Huvera I/in, (lup(1 care se va roslt o cu- ,dml w/'Ula se l1a face ur, 
Strdjii Ţifrii, va găsi /111 bogat ma 1 Capitolul X. Ridicarea pavilionlJ~ nul lleamului, de .l\L S, H('- ""II/eI/'C oca::iolwIă. Urmează exer Ire Marele StrăieI' M. S Irll 
'uial fn capitolul respectiv. Vrea llli. jurelmântul, făgăduinţa (4 ("on- ge]e Carol 1f, CUt O]' de ţară 1 riti!le df' gimnastică, apoi defila- Carol 11., apoi se va pro,· fa/ii] 
ai1 pregdteascd .0 solem.nitate r~ le ferinte). ' no,!~. " • 1 ca. Dupd amiCl:(}, Frd('ratiile Spor rei rar/crea cu torte. ' A.ţi 
,ătură cu marile ~'l1emment(' Isto- Dupd elim se vede, lucrarea Este deaJHlltS pentru a 111-
rice? \la deschide carf('a la mpito- "Brazda Nouif' umple un mare telege marele răsunet, pe ea-I eeeee : ,)1 

ful ce cuprinde acest matrrial. gol al frifmnntărilor sfrifjcreşti. re l-a .găsiţ in rândurile PO~I U reuşI-t festival fi J 
porulUI, mIşcarea străjereas- n 

'.IMHMI)e4~!WteeM~HMI)e4!tft4MMMIfMIW~~""N'!I~IfMI""WMeee8''''''''''' că, să precizăm, intemeiati ..", - i Ş. 
pe date vizibile că toate şco~ stra]ereSC n ] 

Concursurile sportive Iile de orice grad, s'au inca-drat in disciplina regt'nerato- Stoiul gimnaziului indus~ 1 Adam A., Agrima A., al e străjerilor are şi rezultatele fericite au trial de fete din .Arad, a dat I tu F., Elec D" Amar 
şi Inceput să se iveasc::t. in comuna noastră un reuşit 1l'an E., Hedes V" L: 

ARAD. _ Vineri au avut tat partide de volei, clasân- M. S. Regele Carol Il a f('stival strtljeresc compus A., Vraeiu p" Opl'f'a \ 
loc pe arena CAA intrecerile du-se după cum urmează: Li formulat, într'o lapidal'ă cu- din coruri, poezii, etc: za M., Vuia F., Al'del, 
sportive intre străjeri şi stră ceul Comercial, liceul Elena vântare, înţelepciunea aces- Rezultatul moral ŞI mate~ Pentru reuşita serba 
jere. StrăjerU au concurat Ghiba Birta şi Liceul Indus- tui gând: I rial a intrecut aşteptările cuvin laude d-şoarel 
la toate probele atletiee, Li- trial. "Fiecare cetăţean este o con~ueăto,ar~ior ~eest~i gi~- toare Irina Popescu, C 

I 
... i rotiţă din mec.aw'smul Statu nazlU ('an dm ZI în ZI realI- lor comandante: D .. 

ceu .w.O se Nicoară reuşind La proba 60 m. plat stră- lui şi pentruca intregul or- z~ază . I?rog~'ese uimitoare, scu, E. VE'l'zan şi Pu~; 
să se claseze in frunte, ur- jerele s'au clasat astfel: Lic. ganism să fie pe deplin de S'au dIstins 111 p]'ogra~ ele- bule seu. Co 
mat de Liceul Comercial, Industrial, Iic. Elena Ghiba folos trebue ca fiecare la 10" vele: Adam Al11'ora ~l Don 
Şcoala Normală şi Liceul In Birta şi Gimnaziul Indus- eul ~nde l-a aşezat ~oarta Elena la recitiil'i; Lapuşca A, 
dustrial. Străjerele au dispu 1 trial. să-şi facă pe deplin datoria' Vraciu P., Noghiu E., I-Iedes 
tMteeeee~~ mânat de un singur gând şi IV' l~ piesa ."Portul r~ostru 

călăuzit de un singur suflet, I r?manesc" ;<:.1 la dan~url1~ llra 
acel al neamului său". twnale stl'HJcrel€': laşca'., 

S POR T Din această superioară con eee&~ 

D08l11((8 la 
1% se des 
(IPOll,UI 
Itreils,a 

IJOft DO ildf'fSilf S"rlos tilorl'l eeptie asupra rolului fiecărui puezla straJerolol K "" " cetăţean, a izvorit disciplina -.;;..;;.;;.,;;~~;;..;;;;:.;;;;..;;.;.;;.;; 
sţrăj~riei, e~re vrea R~i faeă Intâi Iunie ,rele 11 se deschide ~ 

ARAD, - Gloria joacă mâine nI- alinia H-Ie care a entuziasmat rlu
Uma partidă di ... izionară rl.in ~e'l hlicuI bucureştean acum o ~~'\ptii
zon. Are in lată O echipă r.uc u mână. 

dm fIec~~e tanăr un brav fiu I Palatului Cultural 
al Patl'leI. Zi închinată localităţii străjerească unde VOI; 

• ! Este să ne aducă-aminte, pase cele mai reuşite in 4 

La ! I~nie, se i,na~lgureazil 1 De plaiul unde ne-am născut ne, lucruri de mână" ărlt 
"săptamana străJel'llor", - Bătătorit de visuri sfinte cutate de străjeri $ an 
ş~ragul de zile în cari întreg i Şi-al incercărilor trecut. jere. 

Arad H-le complect in dorill~a <;ă moase. Au la acth" o victorie asu- tmeretul ţării, incadrat in \ (Mj~~~~~4iMI~~ilp 
pra Ripensiei, Sportului Stud~lIte;;c mâI:tuitoarea mişcar~ n~tjo-, Şi'n dorul lui purtatin suflet 

învingă Gloria, despre care .. e \'01- etc, nala, va face, cu prlsosmţă, I Cu năzuintă străjerească, . Serbare cult 

inregistrat in ultimul· timp victorii Adversarii Gloriei, se pre.lintă ('U 

frumoase. UDR-uI deplasează la o carte de vizită din cele mai fru-

beşte numai bine in presa .lin ~- Cu conducerea jocului a rost in. d?va?a r~bustelor lui enel'/.!Îi Să-I facem prin Regescul 
pitaHl, Gloria a făcut pregătiri l>l'- d' darUIte dm, belşug, prin atâ- Cuget: TIMIŞOARA. - In, 

cre ,"ţat d, Jean Petrescu din BlI- tea ~trălucAIte fapt~. In jurul nostru să'nflorească, 1'4 Iunie a.' C" ora 10), 
rioase tn vederea acestui joc şi "a cureşti, f' "SaPdtăm~nia s!r~Jeri1or" va . tine la Teatrul Con~ 

1, - upa nsaşi frumoasa Astfel grăd1nele'ngrijite, I "u 
• expresie a d-Iui Comandant Livezi in plină strălucire, serbare naţlOna~'c, lă' 

SColcio I!foolftlOr 
Teofil Sidorovici, - Cartea Poteci şi drumuri pietruite j organizată de SubwS; , d~ 
de ~ur a vreduieiilor străje- Vor da trecutului mărire. 'tul P. P. Municipal T în 
reştl. l'a la. care invităm pi 'e t 

Cele şapte zile, în durata Ne vom sim" la noi acasă t;" 1 păr' ţI'I' pret In I 
căI' t ă ' ,... ~ a ca e ITI ' 

Din toate unghiurile ţărU 
au pornit eri ciclişU cari dis
pută stafeta dela 8 Iunie. 

Ciclişt1l au fost primiţi de 
cetăţeDi in halnă de sărbă
toare făcând manifestaţii 
pentru M. S. Regele. ' 

In urma concurenţ:llor,· no 
tele Imnului Regal se per .. 
Geam ca ~umzetul albinelor, 

D t t ă I 
ora s l' Jerll ŞI stră.Jerele In orice colţ sfinţIt de ţa ă l' 

e no a c a această sta- vor înfăţişa toate iafăptuirile Şi'n conştllnti tot mai ale~ă lor şi onoratul pub le s:: 
f::t. Iau parte numai stră- şi toate minunatele lor apti- Va fi iubirea da hotară. mişoara. ' 
j .. ~ tUdini, cultivate sub semnul 

8 
Eli _~or sOdsl In caPflltalriamlJo! luminos al lozincei: "Credin~ 

U.u.ae un e vor p ţi tă şi muncă pentru Tară şi 
de M. S. Regele Carol II, Ma Rege", vor constitui laolalti'i, 
rele ~Voevod }dihai şi intreaga un preţios prilej, - ca şi în 

DIn visurile luminata, 
Ale Străjerului Cel Mara, 
Să facem, dragi străjeri 

dl comandant Teofil Sidoro- a~a opinie publică de a apre- D. sa, Nistru, 

Cetate, 
plu'la 

Mare. •• 

Cetiţi :Ii'le, 
• ... • dit 

Ş1 rasp 'tive 

Frontul de lle 
suita Renala, precum.şi de lanii trecuţi, - pentru intre~ DI TI 

vid. Cla cum se cuvine, puterea ILIE ,AliESIEA. _____ -~ 
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