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il. A BON AM E N TE: I Dire c tor: I RedactII şi .IId1DJnJstrulll: 
~~ Un an .. . . • • . • • • • • 150.- VII. SIC. E 1. OS TOI.4 ARAD, Sir. P. RUS(f Nr • .1 
n~ Pt. bănci, industrii. toate inst. part. şi publ. 1000,- 71mJşoara 
l~ 
\ 

1 Decembrie l~~. S. Regele, 
~1 ocrotitorul studenlimei , ... d · I ·-1 
t~i~;'~ f~n:~~e p~iru~~ :'~~A';:: ~ "'~;~Uli'O~~·(;':::~'1~~~l;::~~,~ re lin· e m nU'1 pe n ru v II o r 
~ul ~r: s. ~legele, ,îndatfL dUP,ft ; ~ilel.c t,l'e~ute,. (;und, ad:ll'[~I:-1 La Arad, 1 Decembrie. s'a 1 du.se şi pream~rind c,hiJ?uri- stupide pretenţiuni căIăto
juJ'carea Sa pe fron, a fost: (lU-se la CUnO:;;tll,lta ~I. s. h!: săl'bătorit la umbra marIlor le acelora a caror vlsţa de rese şi azi şi bat la porţile 

irrideschid~r{'a c~lrst~ril.Ol~/, la !~('lU} e~l nu mal SU:lt ,loeu!:lllluPiători naţionali, a căror lup~ă ~stăzi Atreb~i~ sâ ~e EUl'.cpei, cer~i~d în'ironarea 
Jrţuniversltatea .. dm ClUJ,; at,?lo JIl ~amlllui ",R€,gcle ~.aJ 01 Il , viaţă. s'a vărsat integral la I mal mlUt decat oncand, plI-; uneI nedreptati care a murit 
l~f~i-a spus MaJest~tea Sa gan- ~I~Jc~tatea s,a, a ~l d?na.~_ :a temelia pe care s'a ridicat e~ 1 dă. . _ , , . Jlentru totdeauna. 
:aMuriie bune faţa de studcn- lonlllie în atest camIn ~,l se diciul Neamului. 1 A fost o subhma JDsp~ra- Stafia n11 doarme în nlOI-

~ţime şi nftdejdile pe cart" le. sporească. dela \Teo 3?O câte In fata Palatului Cultural: ţie din patriotismul sfânt al· mântuI unde a fost inchisă! 
'i!hmne în tinel'etul ţării. ; ;l'a

O
H} la 8.00. ,1 n a

t
dCY<lI" cele _ alături de Xenopol, Coş-! hecuiului, care a ctmoscu! Nu vrea să doarmă! iJ Animat de o dragoste. rIP- ! ,)0. Ol':U'l eXl~te.n e erau ?CU I buc şi Pipoş -- stau azi măr· 'lupte aprige, (IOlr cal"~ nu uas, Săl'bătoarea Unirii insă a 

,1sEu'şiUt pentru stlld~'llt1l11~':' pate, ŞI ,se Pl:lIl~lS(, DUme) oa- I turle şi nădejde uIţi tr0t: cu cât au fost !Ual crunte, nlarcat anul acesta o putere 
alnu oda~~l Voevo,dul .CU~~~l~'J: : S~ r~l'el:l noUl dm partea stu- ! mari luptăt?ri: G~: Popa d~ :.la v!cto~ia f,e!l~ina te "c~"':C, îraecHă _ şi piepturile care 
ara dat,tmel'ctuhu ~lrnVC1~l,!al !d(,l:tll~l.. '"." '. ',' I'Teiuş, VasIle Stnnescu ş .. :~.l[~tHl.Z'JCl d~ aDi. '.' • 'au infăptuit.o sunt mai ho
a~~,fatul'1 frumoase, llHlf'mn<llt- i ~ ou~ Ol g.a 111 Zell I <1_ O~H lU- Ioan Rusu-Şhianu. : L:t temelIa lnptl'.o!" ae~~C" tărîte să apare până la cea 
a,tdu-~, .în _cuvtl.lltari ce aun~er~ i I:~J Utll\'~l':o~ta]', ,al car,Ul .. ,de-, Ei au luptat p.en!ru accaS- ra ~~ezida. o. ~reptate7 ima: din urmă picătură de sânge 
~la. lI~llna ~llt~ll'.or ,[~n!11!'!lIIOI I uet ,a fo~t srll:nat. tic (u~.an~ :tă sfântă zi -::. Ş1 sangele lol': n. ~'?1..a.: . pnnc>plUl etnle ~\ slrădania şi lupta înaintaşi

gJdp bme, sa-şI eultn f' Tl1ll1tea .\1. S. Reg('l~, <\d\H e, mall fo : s1Mea gata sa se verse 0:('1- pnnclpIul unei aU.todeterml- Jor. 
I,'~,'i sit se Înalte :--;nflf~te{!!', Iwn- 10, af'e t,le.onlm 1.)l'adIC ,Mutl.l'n ,! dind ar fi fost cerut întru nări sfinte. Dreptul forţei şi 

1 I La umbra colol' trei luptă-i tru a întelege ('are este. t1n:~ tI 10," .:;;1 lll, sp(,l'la~ ;)(;:1I1 Ol' 11':- . slujba sfântă a misiunei care dreptul istoriei s.e lu~tau. tori arădani. _ Aradul a ju-
tmnl cel dl'f'pt In viaU' ~1 a Il S~llŞI: ~al'1 an ~~Sl mdl'uma- ,le eopleSlse sunetul, sufletul vrăjmaş de veacun -,ŞI, la rat, la 1 Decembrie, să fie 

.1 f()l()sH~I' ţ~ării. • , .~.' : r1l~ ŞI. I,aformaţnJe )~QC~,sat'· _ : lor mare nbS~.lt. din, ac?le ~l. l~~'~~ll, ~ Îtl't'ins dreptul islc- un ziEI de nebirul{ în ~aiea 
i Pe langa ,H'P8tf' 1Iull t1111<1I1! Se :;;hC' de as~m('m, ~e<l L;ta .• poporului apasat, chlmul pa~ ne!. I eri căror indrăzneli. 

,1 !I(' ol'llin m.oral, ~l. s. H~?el~ i tul ~H'l s~udpntIlor ~ sa~'aCl ~l: nă la sânge şi illiemn;~at orl: Mihai Viteazul lnfăptui~e, 
~! a impu!' guv(,l'nelo!' tfU'l~ .sa i m('l'lt~I?ŞI, burse 1Il valoare: de câte ori îşi cerea elreuliit pe o cUpă aees~ drept al JS. Este porunca celor ridicaţi 
li~ sr ocupe t\(' ÎntoCJ111r<,a Şl 111-: tip mIlIOane, : la viata de oameni liberi pe turiei, dar reuntntln.-se forţa, pe socluri - pentru Aradnl 

j , " ' • • l'omânese în viitorul care nu r\ f,lptuirea ullui ~as~ program! După eum vedem, o ya~ta. pământul lor. .1-a lDVInS. . A Y • 

rtt, d(' onranizare ŞI, rld.lea.!'!'., a oYJcn"t de s})l'iJ'inire a studel1- I In jurul făcliei vieţii ac~s.. Dar numai pana In Ferd!-. poate fi niciodată decât ro· 
f t d mânesc .. ; vieţii studenţc.:;;tl, prm m ~m- ! timei, s'a realizat din voinţa tor bei mari luptătort:-, n::~d 1: care, ~u ~pa a un~l 

! tarea de eăml11url, eantme, i ' . M S R l' Aradul, cu tineretul şi balra- s'lralllcltoare birUInţe a umt Cum serie cronIca ,,·cacuri· 
!it ÎlIlesniri de taxe ~i (1(' tr3 i. ! Şl drago~tea 1, •. eg.e Ul nii s'a adun!!t în z!ua sfânHi pe vecie ce incercase să unea lor - în care românn! a s~ă. 

(lHlr)!(', etc. pentru tIneretul lllllyc}'sltal'. a Unirii cu o însuflcţirp. cu ne t.(.ă M;J;,ai Viteazul. pânit pământul care e al lui 

tr;;';:::Ta::::;;'-;;:-~ .~~=:~:;; 
! ambasadă a legatiei R u "'" 4) aCI u n 

r:l.U:i g e 
J ",,' ;""~'~~~'~ie,~.~O'''. "" ,Ii, oii " {, .. , ;"'old",""o 

şil/:l1/'opa, I'oa~lel(' binefacatoare 111- ,;~ /' amll1lml :lt, cnWţle, de fag~~ 

pentJru Do~ologia dela 1 Decembrie 
1938 - ziua Unirii-, alcătuită de 1. P. 
SI. Patriarh IIIRON 

RJ U'gdui din ('tIlălor~a tr~IIl:1faIă p1~!Il1 slIh, I'(j/)(J:a Ul.'l1iullli fra~ce:;:!? , 

J (,'p să (I/lara. m,l. su I~e de \ilslle AI('.t(lI1~rt dt 

tf 1'I'IInui gl'st de atentie <lis/insa,1 ~/.rc Frunta sau despre dwoasclc STApÂNE, DOA~lNE Dl~~r-' nizindu-i O noua dinas.tie· za-l luarea aminte spre cei 
l'(~ ll!1 pult'(! !1t'ni decât dela sora fJl-

1

i 
amildiri ale podului Gr~gorc. Alt'- . l\EZEUL ~OSTRL1, ! glol'ioa~ă, ,8 Îllt,urit-o ş~ .îll[tl- stll'aci şi asupriţi; ial'11 pe os-

~ f Iru l!lllni/aie, Franla, tara libcr/ă- ~l'fllwrc~cu dela şa,ala /111 'Ywllalll" '.' . tat-o, ll1cat blantl.ul sau u!'- tal;oii Lui :;oi căpitallii 101', in-
nJ Iii ŞI f(,c(lml mondial de elli/urd· u·:.'!'st inimos dascăI franccz in M1111 C:e~a-~e pnn. robul tal~ ,mat;' ferdinand I - Il\n~inat tăl'eşlc-1 pretutindellea cu 

~lri /1 c!lllwnical ofici'll allun/ă Ctl 111 IWlTrunia, după implillirca ide dIn !'Obl,a cea amara fi ,Epp- ~ tîlc poporului sau, a îl1tcles Spo!'e~te întelepciunea sfet-
J şi (Il/il. II'I';u. I ~OISl a~ mantUlt Il~amll~ ~1Il i (/t' tine - a cunoscut Ylrtll- puterea Ta cea nebiruită, 

ILI glll'4THUI fl'Uncez a ridica! la rall- (1;' lui l:(J/ional, era nevoie de liniş tul~1 ,ş: cu. puterea 1~ eea. rosturile şi nădcjdile ncamu-' nicilor Săi; dircgMol'iile Lui 
.u~ gur de aml1Usadă lega/ia Franlei tt' /)('I1:ru refacerea sia/ului. I n:blrlllta ~~ aruncat 1Jl a-; lui ~i - îndemnat de Încl'e- ~upuse. indreaptă-Ie pe calea 
lei din Bucureşti. n( 1: II da de prietenie pe care ne-o I dar\.(~ul mărll 1,3e Faraon eu, t1f'f~ea în viitorul ţării - ~ . adevărLllui şi a dreptăţii, 0-

ăt hMtdnd astfel. la cel mai Înalt dă (ls/ă:i republica franceză, in! toata oastea lUi; . , . I putut surpa hota~'cle ncf~- prindu-Ie dela părtinire şi 
011 gl'aa pe reprezentantul ei din RO-1IJl';Cima lui 1 Dec~mvrie, eand ~f~ ~ Cela~ce ai rândUlt re ~[01~~ j'pşt,i şi ~1ed:7epte dmtl'~ cel~ pe t?t~. cur.ten~~, slujitorii şi 
,J. m61:rll,. FI'un/u vrea să arat.c că lle j/~.rHin('sc 20 de ~111 .dela marea U- I tarm.UItor poporulUl sau, ŞI •. 1 al\! fl~at.l, ŞI - d:srobl:~d~~! i. Ca~l1ll'll LUl,~ l! s('u~e~te de 
" COl sidenl, elin punct de vedere al flIrt' a ArdealulUI. ŞI .dela Îlllral'e~ i m~lltl~ea .cea mare. a n,eall1t~- _. a. ZIdIt cu g-l?ne VeC11l1e~ toate relele mtamplarl. . 

tiV relalii/ol' internationale, de aceiaşI !trilli./ald fn BucureştI a Suveran'· 'lUI lt~I o.aI ad~n~t 11151' o un!- ,tuturor ROI?~m~or .? ,tara i IInprăştic duşmanii, ce 
J fmjlortontd, cu of'icare mare PU'jIOI' rării Întregile, alătu~i, de Iru- i r~, ŞI d~n~u-l ,SIgura .stăpa~ e nouă, intrpgIta Ş.l incapatoa-:. s'ar ridica asupra sttlpâllil'ii 

leI te/'.; alle.tă, pel.! aliate. are semlllflcallC dt' I mre - l-aI aratat stalp de re. 'Lui, şi adună. tot poporul În
~r! Luând aCN~std hotărâre, guvcmul sCl1mr sim/101 pelltru. toti rom.ânii. i foc 'povătuit(}~:,. ca. să nu se 1 Aşează-i p~ t?ti !n şirul c.~- i tJ"o u!lil'e nedespă,rtită şi 
J frw ('ez a voit să aducă un t)magm I Tara cavalerlsmulU/ nedcsmmţ", \ împledece pa~ll hu. ! lor ce cu Cl edlllta au· SlU]lt ,dreapta supunere; ŞI ne dă-

i ('~f'('p(ion(ll poporului dela gurile ";llt'. cea dintcii, să ofere o gh(rlm: Insuti, Preabunule Impă~ Ţie' şi dreptăţii Tale" .. I rueşte noua tuturor în zilele 
t n"',ifril. ClI care are inrudiri 'de dd d(, flori la marea sărbătoare I'O~ rate, pleacă urechea Ta ŞI! P~lzeşte, PreamllostlVe : Lui pace şi bună sporire, bu-

d, ,~t:"g(. ŞI slatornicd prietenie. luâN:ască. spre noi - care nu suntem Doamne, sub acoperăm~ntul' nă linişte văzduhurilol', im-
~s:l CH mare insufleţire. toată presa (;N,ba pe care au pus-o Preşedw vrednici să căutăm spre inăI- al'iJ)ilor Tale ~i pe Preamăl-: belşugarea roadelor pămân~ 
i~ turc'pcon!l com~llieazd ~cest eveni- teie şi gUllcrnul Franţei ea sd ri- t~mea mă~i~ii Tale. Şi ascu!:~ ţatul tor urmaş ;--:: Carol ~~ It~llui şi toate, cele trehuin
d Irf(~nt. 'dar miii I ales Ziarele {rau- di::e la rangul de Ambasadd Lega- ta cucermCla noastră .ruga: 1- chen:tat. a înt_d,II moştelll ; ClOase către VIata cea vre~ 
jJ ('('z~. se Îlltrec În exclamat ii de bu- tia din Bucureşti, pune şi mai Odihneşte cu pace pe .tOtI rea ?ărIDt~lo~', SaI ~ inmulteş-: melnică şi vecinică, ca ast
·f, cr.~~e, subliniilld această noud mdr- nn't tn lu~.ină insemnătate~ c~re Voi:vo~ii tărilo.r ~'oI?an~, I te ZIlele VICţll LUI întru. s~- 1 fel, 'prin muncă paşni.că pro

Jll.t hll ~e de dragoste Între cele do ud a al'l1f-(1 vlZIla M. S. RegelUI La- can s auostemt $1 'jertfIt I nătate ne."ătămat~, LumI- 'păşmd, cu o gură ŞI C'tl. o 
(. jdrl ali~te, Ca o lrainicd cimentare rol al.lI-lea. .' pentru poporul lor. Poml'ne- ;neaz~.~ mmtea ŞI 1nC~lz,e~- '1 inimă să Te preaslăvim .pr~ 
r • .rela,tn1ar, " " ; ·1 F/'Gt, de san~e, frati de arme, ne ş~e" Doa~rlIle, intru împără- it~-I In,uua, ca. să, cârmU1as~ă Tine" Dumnezeul d!'eptătu Şl 

..{ 'De V'eacltrl, lumma ct'frtu 1ran-'1 bucmăm, astă::/ pentru gestul ~f'm· tIa fa ŞI pe tndrăznetul Tău, ŞI să Judece pe popo'rul ~au al mllelor, acum ŞI pururea 
r ct't1" ne-a Jost un indemn şi un IIl.i/trf.Jtl~. care va fi .u~mat de~l~l1r :rob ,Cuza V~dă, car~.~ pUf!, c~ dreptate. Ara~ă-L fă~ato-lşi in vecii vecilor, AMIN! 
r (Z'o,' nes~cat de inspiraţie, .. i ." d~ ridIcarea legatIei Româlllei la 1· întâIa temelIe a. umrll, pe filoJ" de. rel~ tn~rl.coşat ŞI ce-I Miron 
ţ Dar ml~carea noastrd QrhsllcZf, Pa' s la rangul Ile Ambasadd. ,care Marele Vodă Carol hă- lor bum mIlostIv, lndreptea. ~, 
! 
~ • ~ 
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Informaţiuni 
'. la'uas/a ca flCuasla, d(l/' llll tl-Q, l\iumar Iral(~şte feflcit in cabana I ci tremura dE' fng, se intIU 

- Eri dimineaţă s'au des- I - l\1ULTFMIHE. - Şcoa- {(Si ruşine ro-fiIi imL)rad pija-! sa; c~ e .sănăIO~, nesuferind de ai~i p.ătura~:-a ş~ .nu "poate lucra I 
chis porţile universităţiJor, la pl'imal"ă a copiilor săraci maua? o infmnltate ŞI nu este lenrş. Dm I ZIUa, Cand IŞI dadu seama ci J' 
din capitală şi Cluj. Accesul! .,Crucea Roşie" din Arad a- zorii zilei ~i până la apusul ~oal"c- nwlaria, ci luă zilnic 1 grar4 
studenţilor în universitate! duce şi pe accasUl. cale et:>le I Ne dumerJre lui, MUlllur hH'l'ează harnic la în· de chinină, timp de 7 zile. ~ a 

s'a făcut numai pe baza car- mai sincere şi călduroase ---: ,1IUflW. C (1 t >( u , I "" d '1 -II'al C,1 toll' I'n- tl'cprillde'l"ca a Societă'ii de Pal- miraculos: după 7 zile MUlllarţ· CI 

I l '~ Illligri din Africa~cu!)atoriaIă. l\~u~~ compleet vindecat şi îşi poalr.. {I 
netelor de identitate. Servici rnulţumiri Ono Direetiunci w:' i~:} cr:~~~~!lI·ml'n. ca sa ('sIc apreciata dc' supcnoru htcrul. Il d 
ul de ordine a fost mentinut L"ziuclor "Astl'a", pentru da- _ Piti, b01111 mI'a a('ce nu sl,o(l- săi şi este aks ca supravcghetor. Chinina este într'adevăr un ~'lcI 
de poliţie şi jandarmerie. tui dc eărţi şi rechizite şco- ni Iliciorlulâ? Mumal' este' prevăzător; cI nu risi- dil! miraculos, cal'c a salvat m'ct', 

Iare <.:.'e a binevoit a face tu- t - Da CI', 1.}{Hlll la e Î1l9 l '1''! . peşte banul ~[\ştiga~. Î,llh"un ('u\'â~t: IH'. de .o~m('ni bolnav! de P~ll pJ 
Expozqia pictorilOl' uniIi. turol' celor .i8 copii ai nimă- 1 - (1;/11 să 1111 fie, tlIl l-am (iU:;I/ :e econom. El nu-şI r1~că b~1l1l1 J1I- • CO~l1lSIUn~'a Pahl~hs~nu~Ul a. 

, d - - le 1)1' liiticul când ii s]mnca deIl1!ri::i: I dind căr\i sau la altc JOCUI'I de uo- langa SOCietatea NaţIUnilor. nr Inregislrăm cu saUsfac/le sl/crC'sul nUl ela aceasta "coala. I ~ ". ~ , . 
, .. 1 J""'/('~III mt'u dulce' 'roc; el nn cumpal'a lucrUri l1elolo· nwnrla acum pentru prevcnll'f"an! 

de care se bucurrl aci Iulia e.rpo:itil' ~QQ~WQQ~~J , .. . . 1. ' , ..' T 
- .I~rI:' ... /:'1 bie. l'ci 1'1'r/t'(1 fI- !sitoarc; dlll contra - el cheltucşte lanci o doza zllrucă de O grdl1 

a pic/orilor .. llIIi/i" din capilri/ii, la D Eugen l"'l'teanu l"n IlIlIci cum U(l ::bura şi ea .. , ; b:mii pClltJ·U a cumpăra Obi.eCh>le ·100 de chinină pentnl lot se~i pJ 
Amd,· 1 ct'le mai nl'cesar(~ gospodăl'Îri sa- paludismului, iar pentnl trata. R 

După cmn ~lInlc11l in{tJl'mati, [lll-

bllCl.!l a/'ădrm ~'a gnlbil. În Ilumăr· 

impozant, să participe la accas/ă 

rură nwnifestarr artistiră, 

Din cauza abundcntei de mate. 

rial, l'om rClJcni În unul din nllme

riie viitoare. 

It 

Capitală l.r1.·!!/I, imi plăiili jurl/ullli ilc, iar cl'('aee-i rămlÎllc - th'PUllC lul acestei maladii - o doză ,sll1 
mdlllc. Ia eassa elI.' economii. ),fumar tră- t:t de t gram. 1 gram ~~I)O de~ i~ 

D. Eugen Titeanu, subsec
reiar de Stat al Presei şi 
i?ropagandei, a sosit Miercu
ri seară, la orele 6.30 în Ca
pitală, venind din străină
tate. 
I~~QQQ~~ 

• 

IlHI' tlw"l /lIor pesie noapte? je~te astrel Ce'I'iC'it cu familia sa. n:nă timp dr ':_7 ,;ile. In c~ ţ' 
- - Ei. /1/1-: payll/lrl pr!,(l maJ'e!... Intr'o zi. Însă, l\Iumar nu ~(' sim- nddivă. - se proccde'azi'i C~ \It.'\i 

It' binc; d\'şi eorplll S;'III O fierhinte. ma oara, (70) . UI. 

{ ~ . I 1 
11;lr'uJI spilul mediclIl şe, iII/l'a ~~~111-~~~~~~~~!!~~~~~~~~!!~~1· co 

SCl'iM şi grav: ~ 
-- Crili morii tU'!'1Il a~i:' in/re/,ii de 

/W infirmier, 
-- X ()JUI. maestrI' . 

Sublocotenent Ardelean ~fa- Apa,re poeme -- J)rarc! .\sl'fIJ'(i am scris :cr/", I 
teiu, notarul comunei Glogo- , , ,1'C'lde, nu? 
v:\ţ, a fost decorat cu jll~ig- ediţia a doua i - Da. dar unIII din/re bo/mllli! 
na P. P. el. II, felidtăl'i. I Tâ ~ l' t. . I/'il IJ/'II/ să-şi ia doctoria! I 

'ftfl botlilfit Si Itfi(irtf,:; 
După noul plan al Loteriei~l~ 

Pu teti I 
naru J Slmpa IC, poet ŞI !II----------I!! ziarist, dl 1. CU. SEVEREA- I ,. , , i NU va îmbogăţi ' :- d 1 CIIPIIIlI (,a:dCl. - D-Ie, le rog (lNI:"'" "S(.\L"''' AIUoD 

Cinematograful Wmelar mari 
Tel: 20 - 10 ----In fiecare zi 

Minciuna Minei 
Petro,na 

viaţa aventuroasă a unei 
celebre curtiz8oe, O cre· 
aţiun,e miounată a pro
ducţiei franceze, Cadrul: 
Viena de altădată şi Petra· 
gradul dinainte de război 
'sa MIRIlNDA 
FerDGnd GRA VEY 

reQla TourJaoshu 
In fiecare zI ,IZI18 ". S. Be
tlelol farol II şi a ~,Sale 
JII1arele foe,od "Ihal 10 

AO!!II .. în jurnalul Fox 

Jurnal Fax nou. 5, 7.16, 9.15. 
Azi matineu ora 3 preţ redus 

1 , In curan , /" . 
I vitrina cărţii româneşti, cu: (,(Il, a .. m~ ceva, • . 
i "Flori exo!ice", poeme edi-; .~/I;saf~l'lIl. - Nil sunt JnllZ!canl 

I tia a doua din traducerea filll!1 1': . 
Ilui Omar Khayam" K"j • i tOJllltl!. - Cum nil? Mama Spll-

I ' ".1: ori "' I "' 1 d cali.gi'afice", sonete; "Flori' 111"1 ca (II o rompela lt1 De f' 

, l . " ." nas : i:llIu:ere , versul!: ŞI ,.Toren- • 
te" poezii. l 

-- Mâine mă Însor. aşa că Înlc- I 

~r:r:1r:·='r*=M= ... :n::;:II::;lIl ky: dra[ll,l ml'll, trehuie ,~i! !ne. 

Turneul oăoUSiior 1IIIa~:!Sil:(/Cfl[ d!' tiIl!'. aII şi ()lC!'!>lIt: 
1l('('a~Ufllc, I 

ca în fiecare an I , 
transformă şI re- . ~Q~~g.gQg.g r 
pară ireprosanil Il MJlXIME i 

orice păpuşe Il II 
Il .. Indulgenta este o parte a dreptă- i '1 Bazarul [JI, A ,1 

(Jonbl'l'l) ! 

înt r a î n joc c Ul~('~ 
reI" 2541:,.a:( .L '(J'/'dăJ _ _ .. J .Ila 

~~~~~~~===="""~_-n-::""{~;~ 
lac 1 a saI I - a~/rn 
Cel 250 la clasa l1J·a'ale, 
şi Cel.lOO la clasa lV.c!.n ~ 

~ 
Ge 

Nu uitaţi ihli 

R~tDotţl J o" Z u r tie pen iru .Jl 

15 tragerea clasei a Il-a dh~.~:~ 1 

Dec eD1 vrie~iR . F ( 

Prietenia e ca un suflet în t LOTERIA DE 'STAţ~J} 
două tl'UI)Uri. I i 11 1· 111; 

Teatrului 
AR"'D 

(Aristotel) . --. A 
............c::~tXX**~! Col 

InSfrU(liUni penfrB r x··,..",.,., « ..... , 'i~::,~';:'i:d::~ ~;';..,~,7;~g;u pe ea" 'Contra celora care se dedal~\~~ 
:rr~î~~::( ~~o:::mUIUI a !!~n:I!!!~~f~I~CI~ H l Tîoat1ă Ibă~::':a~:dc~lero~~:.::~ I la acte de violentă/~f 

Comandantul Străji Ţiirii ('0- a ~ ?- Il( .ep lIlu'ea 111 atol'lrllo~ 0/(/(' 

Hlunică lutUl·or ~tolul'ilol' IIrmătoa· ~ Eduard Allmann ~l ap?! gustarea fructulm I Jn~]~Cclo1'(1lul Ge~c1'(11 al JIllU[W:_; uDeci, se va trage fără. M. 
I'de di~jlozitiuni: I m li BCIl tale. ~ 11'('1'11'1 li dtli urnw/orrzl ordin fa-, Iă pentru a se menţine Cltne~c 

~ I (Dinicu Golescu) '1 11'1' imflc':/()J'flld!' rl'yiol!a[e şi /U/I- riC9 preţ ideea de ordin". III 
Intre 15 J.\'oemlJrie şi 1 11,rille ~ " ••••• " •• "'''M.'llllllItt.4II ... I ••• I.I •• I ••••• tJt.t,~ •• ~ I / { ../ 1 . 1 '1 '. .. .......... · ...... A ...... R ..... A ...... D ...... · .... u " ......... ~ il A.clilml'a c fUra gândirei. 11(':r(~ .. orl1lt1l.UJlI e (,' }(l1II (/J'1ll1 1111 autoritate, neadmiţândti' JI 

ficliuilalm slnljc/'casc(f de JOI sc , , . nici o ezitare sau slăbici~ 
va df'sfii5r~ra: ~ ,1 (Lamartilll'). I B.dul Regele ferdlDand 44 '. y ,_ I Impotl'ivll tuturor indi\'izilo.\' l'a·· din partea vreunui jandabi a 
Dimineaţa 8tolul întreg va D O nala trandu\'a este o moarte Il' se ,ledau la aele de vioklllii aplicându-se prevederile "/ul 

executa integral programul Telefon 21-21. locuinţa 2443 D ,'enită Inainte dc timp. ,IHI lreJ'orism, Se' ve tJ'agl', cllllU : 554.. al 2 din art. 555 pagt C~ 
străjeresc inclusiv ora de a::x:::loc::a:::::w:::*c.a ~ j (Goethe) fără somalie. 162 şi al 1 din art. 556 .i d, 
Radio. I I ,Reg. Servo Garnizoană. ImOl: 
După amiază se va e ... ecu-I I t Trândăvia oboseşte mai ~. 1 nspecto~'a,t nI gt'lIcra I al. "Infringerea grabnică f 

A Stofe, mătăsuri şi pân- mult decit Iti t t t .t ta şcoala şefilor de cuib cu ! munca " I Jall( al'merl~l ~ on ona, li u iremediabilă a oricărei al(! de 
toţi şefii, specialităţile cu e. zeturi de prima ca- I (Bonghl)! l'o~' f.ormaţIUllllol' de ]undar: ni criminale trebuie să ctm('~ 

litate la I 'mi dm tară' . t't " t j d .L chipele selecţionate anume II .\ \'iptui fără a muncii e O crimă'1 . iSI ule pen ru an arm .. tr-u 
precum şi eventualele pregă I Smutny I (Huskin) "Se va proceda cu ultima. un punct de onoare şi (lisu[o 
tiri pentru serbări, . energie şi sumar impotriva; perlativă indeplinire a dJ 9fll( 

Dela 1 Aprilie, programul A RAD. Sira da meHanu 4. MUllca este isvorul morali- tuturor indivizilor, cari se rieP'. ~CSCt 
se va executa pe ziua întrea. tăţiL dedau la acte de violenţă, - II, ( 

gă, cu tot stolul, AdmlnlS'fnUfe iar împotriva teroriştilor ehi 
- JOI. Ia 1 Decembrie. seara ar somaţiunea trebuie soco-

.::::::::::::::~:'.:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m A V I Z sIa desctUs in Arad, tită de prisos (prevederile a-

II A~~I~i~ri II :~;~~~:i:E\;:-!i~;~~ t~~~I~~'il.r ··I~:::U:~Z:~·~:e:::t:~g·PhiliP.' Zerdie şi 
H la fir m a ~~ISă nu primească n. ici-o ehi· ! pe credit de 6-15 luni gOl 
~_ ~_ ~_: ~_ tanţă pentru achitare, dacă sub condueerea d-Jui 

R ttk B I • LE X AN D R UNA G H I U Diferite becuri. 25 W 28 leI. 40 W. 30 lei, Tungş:ram Krypton c; /'11. H U a, Si a re ~~ I n'are pe verso aplicat un preţ de fabrică Candelabre. fier de călcat şi dlferite aparate d, Il/III 
H ~ ~ I timbru fiscal de 3 lei şi un fost ţal la restaurantul "Dacia" gospodărie elecLrice. Condiţiuni de plată avanh:ljoase şi cu ilO! elI/IIi il A RAD, li timbru de aviaţie de 2 lei. Se servesc vinuri de Târnave şi "CONSUM" la,. 111'/1 

n 8·dul Regina maria B !il ADMINISTRATIA :~d:;i~:l-;a:t~ătări;eŞ~~:!:~ electrotehniCia!,lAr! ~. !m~8~ 2 ~el~on~2!i~:~1 
lI
il""'."n"" .. "":~~,~,~~.~."":~H"'":.~,,."""',,,, .. "',.II .. 1 Krebsz ~;pseşte , I ab~:z~ţ.l. __ r!~::C:p:~f~n:::~:uŞi I - : cii 

1IIIIHI1l1Iflllllll,tIIIJIIIIIIIIIHI11'111)IUIIILIIIUIUIIjll'f'III"jUII'IIUlII<· ŞI cură- mese comune şi familiare. I Cadouri sosite Doi 
teşte mai frumos haine şi parde- ă 

, siurt de toamnă şi spală şi Jus.· a : cump raţl eftln la 

Croitoria pentru domni 111Itruieş~HLa~:gi;~ gF~~di~eand 51 Cetiţi I Parfumeria "l\lascotte ~~II 
MOSKOVITZ d C 

Arad. Asortiment bogat. . Şi str. Eminescu 1 şi răspân iti Tu. • dos & Zahoranszk-r.,.g~,·~~ 
(Crucea Albă) "'r 

~ţţt;ZŞ~:iti?3Ai a Frontul de Vest Arad.Bul.Reg.Milria1!lr~~: .... ~ 
• 
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• 
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Frontul , lhinecă, 4 Decemvrie 1938. de V. I t 3 
~~~--------------------------------------------------------------,------------------------------------~ r 
~lmirtU ~. S. DtQtlUI şi u ~iirltl Solc: Ilo 

:J norc:IOi 'ltC'Od ~ihoi Iu (OPlIo'lii 
(OOSIIlD de mIniştri Iii Slanla 
Palrlorblt, prezldo. de 1. P. S. S. 
Pa',larhul df.· ItIIDON (DISIf4 

Iri! Preşedintia Consiliului de I Călinescu, Mihail Ghelmegea 
li a suflr/ul,li, a cdor mai pu- I cu; Rf!clor:/I ,icadrmiei de lou/le J"'< /ă drq)/urile ei, colucrâ/ld ast-! Miniştri comunică: :1 nu, Mitită Constantin 
!' ," I Sl '" , . P f '1 I '1 eseu, ar; e/Ho/ii ŞI /J~~rl:'lI. "v l' uc 11 I1grorwnuce, ro .. " t!sc(' cu· fcI şi slujind sC(Jp~11 Ilnal eare es- Un consiliu de miniştri aiN. Petrescu - Comnen, Mi-

r, fronliera 1a/"ll. sIgilata ('u'nu; [kdorul ,ic(ldemlel de 11/(11/1' i,: pacea ţ/cIlcrl1lă mire popoare. lavut loc Miercuri 30 Noem- I hail Ha)ea edi ene I N 
.. "/V'I" / '<'Il" (' 'II })',1 '1 I ,m cg ra • il drep/ă/II ş~ 11,1 (//"1 a eli. o 1'- : ,> IU II <,mn:c/(! l' . l(l(.LU,Ccunu, i FiI'. Mujnla/c. ca legii.lllT"l (' ael'S- vrie 1938, la Patriarhie sub I Ciupercă, general adjutant 

I ~1/dU(Ui Cell1l CI' ~1l1(,l'Jll~ .s~ I }Jn~/'Iun ŞI, loiI :cprc:CJl.lUlllll (lulo- / tee vechi şi lIoui si! eonl ri/lllf, la 1 preşedinţia 1. P. S. S. Miron. Iosif lacobovici recum şi 
m'Cf. drumul Regelw RomaIllcl! nla{tlol" cUlflc ŞI mtl!wrc. ! rropdşil Ca HO/lllÎ.lIid şi la Ir(//Iela-I Cristea Patriarhul Româ-: d- il b ' .p d S • 

~
. ..." I IT' I 1)' 1 .,:," . • '. , n su secret an e tat. 

(u plrn de Ult{fmpw~II(Q, ('fi tl- 1:11.11 ,('ya se t~fJIOl'lt:, ~naw-. lea d/lli/"l! llopoarl'. . I n'\ei ŞI preşedIntele Consiliu- 1. • .' " T' 

a Ţării de frl'lU'::Ia CI. P"e- lecza Illcet Locumofwu esle IJlI]JO' I Triiias('(i .!1l/jesla/el1 Su Hegele Ş/ lui de miniştri. i Mlhad Magureanu, pr. NICO-

. ni clopote, fdlfâiri de stm- !llobilă CI/ cll'(lpc/e Ila/ionale şi pa- LHill'iu Sti Mar!'/e Voevod Mrhai! L ce t C '1' 1 at ~lae Popescu şi D. V. Toni. 
, ' ,.~ I . Iă 1'" a a s onSI IU au u I S' . - . f'fl,anfare. cCI.lllr.re, Jlon Ş/ UI m~- Jur~ rega ,', . . (Urale şi ova/lum pull'l"mce). parte d-nÎÎ miniştri G. 10- au expedIat lucrarIle cu-

grftlttindl'/ll: tfll)!re, l"('cUlwş/r-1 l'l('care IŞI la locul lur pentru I 1 nescu-Siseşti Victor laman- rente după care Consiliul a 
se1i prinos de admir.lI/ie, . . I pnmirea SI~vera11l~I!li. , . RAspunsul l'I. S. Retle u di Mircea C~Dcicov Armand Iluat sfârşit la ora 20.30. 
It~, Regală Mogoşoaw a unbnl-I 1. p, S. 5. i'olrwr!wl Miron li'se Inalt Prea Sfintia Ta.' , 
~ lţstmânl ~e selrbrlloare., I !l.e peron: ÎlI/~văriişi~ d~ eli, Primar Multumesc din tot sufletul ,..W""'rN""MIN..,.fN' .... ""'Iftf'M'tiI'MIf'M""fN'Ntj""'rN""fVI.,..~Nw.J~M....,""'fVllA 
d~p intâmplna/'ea M. Sale ŞI Au I (,uleral al Capllale/ (.1. l. Dom- pentru caldele cuvinte de Pe valea Cri$ulul Alb •• " 
c~ rI,ă~t~lr Dom.nesc, M~I:'ele j hrovski. bun venit ce Mi le.at~ rostit 
şi~ .lilhar, au SWift 1I1cmlJ/"li fiII I Jfuziea Înlonw:::ă Imnul Regal. în numele GuvernuluI şi al SOlemnilatea sfiintirii Si ridicării Pavi-
lui, il! Imnte CII /. p, S, S. Pa I Trenul a intrat În gară. 1 întregei 'fări. N 
bl Dr . .\liron Cristea, preşe-/ La {ereaslm vago1l/llui M. S. lIe- i Nu am de spus decât un lionului a'ional la 510lul $(oalei 
~ con~iiillll1i de Miniş/ri. !lele Îmbrăcai civil, având alături :singur lucru: sunt fericit, că, Drimare din comuna BO(S'g 
JelI' {ală de(/.~em~ni, Co~silil'~ I p,~ Marele :oevod Mihn!, (IS/Cllplli! prin călătoria pe ~a.re !'-m fă: ," . '. I 

I~g(//i, mcmlJ/"!.1 0,: consl,llfl~ut I ca t~'el1!l1 sa se opreasea pen/f"II (1 cut-o, am pu~~t fi Incaodata .. lH.!!)., ~-: Cer~~()lI!al~rl ~fl~ll.lr!! I ~omo.d{ln şi lJa~â, elil .lIildo·o/. P. 
"romul domrm: (,/'fI. adI· Er- desclltde. folositor Ţăru Mele. (Urale I ŞI ruflcartl PII/llltoIllllw'l.ioţlOnal (oill/w, ccll Blhoj', N. Tăndrău
"'aliff. (~('nel"!ll Ar/hur \'ăit~-l La descindel:ea M: Sale d~, Pri- . şi aclamatiu~i prelungite aU II ItI slolul ş("{)(/ll'i primm'e dill~ BOI ~ig ;lrarl. lwme/"o'5i ofiteri din /"('g. de 

,~, G. ;l[lrollesCIl, Profesor N/- mar General 11 prezlIltă lradl/;oI1U-1 acoperit cuvintele M. S. Re- II omri loc J)wn/l1f'ca /1'('("/1/(1, prric- I ,--
elol"ga, DI", C ,1nghelesclI, Gh'lln pâi1le ŞI sare. ,gelui). . _ jliilld localnicilo/" ;n('(l o posibili/a-I 7 • .. 

CII şi COllslewlin ,trgeloianll, Majestatea Sa, Irece in rClIls/(/ f'S j .Hojt'sla/!'ll Sa l(eyele slU·el~a/!~r. te elt' nşi ardla dmgoslra lat ii rl~' ,. Rente t?1 Elecle 
9111 Gtwern se afh1 strâns În 'codrOlw! de onOare. t clel IIUÎllll cu fiecare delllIHlar fii I Pa/ rir şi Rege, Conducerea lestilll- I Î Y 
rcşcdillielui selu, I In uNlclr În/regei osislt'nle şi ;I!' pm'I('. CII m Cl/l 1". ii Cor]Jllltti J)ip("- Ilciţilor II oUlll-o dl. il1/!. Pune[ Bc_ 1 Donur"1 de -ImpOZite 
n/tI e~!e adll1la/ă in sal~ .de 1,~un~/lIl tri/l1~1l(11 al. /mllU/lI~ H(~9Cl/.! malie (J1II:I.'lillfÎJI(lll-SC . CII ,(,1. :'/cc IICOII: (/jI~la~ (:~ ei-nii comant!ll/lti: 

pentru platii impozi
tului şi pământului for
ţat, pentru Asigura~e 
Socială la 

U e g. ăru, ,11(', 'pcrofl ~eg~lst~- l Jfaj<'sln/('(I Sa se lll(/("I!opia catre~ i u('c.11I1 ~(//:I. de rf'Ci'p/H' ~h~l~d .1 al1ll ! Il. 1- /fI:(Il~! ş: N Ic~llIl' J)Udll[('(/, /lr('
i.~dt'Cât ofllal! superro/'l elin :salet de tlşfepl(lre, unde 11 aş/eap/a p" n:nrl /llfllltl ("/1 ce! pIC_I I~II., elim ŞI I/e !lIP. C. IOIlCSCII. Pro!JI'(1-
b(/ful. membri Casd CrlJile şi oficialitellile. I ]11 lIclllllHl!iill' ("t'/o/" tii' filla ,')[11" ,mul a fosl t·.rccultlf şi ÎII/o('mii mi

}:,. a Jl, S, Regrllll. D-I1il: Er i VI General :1rgeş/,(/llu COl1luJUlan: nI/lUI se it1Clrapltr sprc if'şirl'tI CHIT' mirabil. sp/'I' mâlldria )w/'ll:ci/o/' 

"nIărianu, ministrul Casei Re- t/til1! Corplliui li ilrmafă li dii I"lJ- : (/,'1 ;n piata Miori/<'i. .\parijill S ( ("('llwJtr!aJl/i din localitate . .111 jJal"-

I,Uare Sambelan al M. S. Re roriul. esk salutată {te frcamă/ui lI1'are[p/' ticipal In aceas/(} solemni/ali:. rare Banca 6 o I d s c nm 1· dl 
~/t)(1n V. Slîrcea, Mare Maes-! J1(/jf',~lat/'a Sa d<l mâna cu re· i 1iJ1l'l'dului slrăjeresc şi pl'('/ll iliillr: penlru Boesig a lost o adevărat<l zi 

A RAD, 
Str Eminescu No 

~Ceremonii al Curţii Regale; "1"/,:::elllo/1/ii Casei Ciuile şi Jlili/a/"P SlreljlTii illfo/1l'fI::<! Im1lul Jlarrlw, dl' sărbătoare nalională, d-nii: .15-
:Jjlltn Flondor, Mareşalul CUI'- Regale. ' Strdjl'I'. 1/,((IlW Cri!lWI, cOm(WdufltU( LegiZl

o,ale, Ministm ple~ipotentia~,:: AJ.'ni Pril.naru.1 Capitalyci dl Gen~-! P/'/I. coridon~[ pili al mu,l~i.m~~ Illei de Slrlijeri .\I·ad, d-lla, lJ:~Cfl-
,ofn Jlamulea, Medicul Curtu: rol Dombrovskr uream bUl! sosit {'I,tlt=/(I.~lc, .lI. S., Rt'gele, Jeru;l/ ş~ /"'SCIl, cOI1l~ll1danta Leg. de Stral.cre " ' 

I General Nicolae N. Condi- Suveranl1lui: J pllIl de strălUCIre, se Illdreapta Arad. rCVlZOI' şcolar Dogllru, rns_ I grlll!lccrr. preoti, avocati, notati. 
din comunele din jur; 

lin [Jllhlie ex/rt'In de nu-
ihlio~ecnrul M. S. ,R~gelm.·; 1 ,,~ . .J aj,estate, cu deosebit res spre Palatul Trollului J)OIll11~·SC. peclor Ci~~Qlm, !i' Geor~escu, dr. i ill,I',~tdlOj".i, 

•• MJ. Glleorghe Mlharl, Se- pect ŞI CU profund respect I Intr"11 !Jllr/,urslll. dt'lll gCl1 a J/(J- N, .POpOVlCI, şe[ Jr!dl:c~/()/ 1I1f'fI • . T'I /lI ti fim şr 
II~ei Militare a M. 5, Regrltli; eetătenii Capitalei vă zic din !lnşou'u şi pâT!ă la Palatul HqJal Ghll'a, edt străjer ş/1"la, A_ Dauld, meros. • ••••••••••• 
~~c Slavăr,. Secreil11' General: toată inima: Bine A-ţi venit" du' (."(/1ra Vido;i,l'i, ,~'a :"~1l,~o,.-

e~1 Regale ŞI Prefect al Pala- i(urale), după care. 1. P. S, S, II/1(/t În/r'o fremala/oare' gnldl1la Je 5 A Dt ComertUl 
~. Colo1lel C01ISf((~tin Fi/ilti,: Patrial:hul elr. Miro.n. Cri:"tea, I s.'tfl!/Hri (.:. (li/feiit. I~ loull" {Nesl/:" • • • 

rf/ al M, S. Rege~w; LI. (.010-; Prr~edlntele ConSIlIulUI de k cw .. er{)/,. rmpodll/,r/e cU ('0/10(//1' d 
,Iidl/ Ruscset1, A.d}utan/ al M . . Miniştri, pronuntă urmi'ltoa-1şi nflri. Pe Irotoare. sc pure ctl [10- de Lemne d.-n Ara 
lilli; ~t, Colonel },lihail Mi- I rea cuvântare: peru! Îllfreyei Capita!(' s·(/ tullltwl ,_/ 

.'C,i/diu//aInli al, M. D
S

' ~ege- .Hajeslatc! pl'ntn (J salultl PI~ f.')~II'('.,.,rl~. t' I l' CALEA RADNEI 19 .. 29 • TEL. 18-19 
, a oile umllru ămacea- !Je,,:;l'melli'a SI' a la l1lşIJ"a I () I I 
~ulant al ~nlriei Sale Mare- ,Supuşii Muj~slci~ii !ale mi 1lI1}l(,-; cl'i ca/'i il!lsl"co::el In'cHtlll de qlo-, A RAD 

a~'r,t()d .lIillai de Alba Iulia,Il"l( CI! cel 11Ial om llltcres, pas CII, ri~' şi ]l/'l'::e,l1/ul de ni'it!cjde al Na- == ~ 
r,

lie Radu, Ofiter de Ordo-! pas, culătoria;n Anglia, Franţa, I'iur ii. l'()şlii luplători purtând' dl'a a.~'WF r 
. .lI, S. Hegelui, LI. Coman- I Bdgia şi G('l'mallia a Maj/'sitllii Ta-I pl'/!] şi fleeora/iunÎle dohândi/e CII O • ~ GI .!'l • 

,,0/(1(' Opl"iş, O/ftel' de ori/O-IliE" Însolit, de Marele I10stru VOC-'/ă/{ime din tru.pul lor pe câmpull UmlDeCa orla va Juca 
l ~ .Il. S. llcg!'llli; Câ/lltan Mi,. uod MIhai, 'df~ I-'lllcliic unele s'a plă1T1l1dil Ro- ., • d· A d 
Cl./ne~cu, Ofiter de Ordonanţă I (,u adânc simţită bueurie şi r.hillr I mr.llia de astăzi: unităţil/' illSl1fle- CU UrI Ş a n aIn r a 
alt. Regelui; Oclew Ullea, Di- Cli o legitinul mdndl'ic nalională ~ tilf' tie stn1jeri şi slrdjere. cu 1'/l"a 
dtf Mareşaialuiili Curtii lk- w,n asista/ Cli to/i~, suf.I,l'teşte" la ,1 guri. /l1n.ioon(' şi f(//l/a~'e; prCT!li
:i~ calâur(l(Jselc I1wm/esta/,1 dc SI/I1-, liIarii, elevii şcoalelor am Cap/la
!a:bi află şi I1n esxadron din patie, pe care Îndeosebi mareI'! po- ! Iii; fl!Ilctionarii publici şi pHrticllla
: _tlll de Escortă Regalel sub 11'('''' englez le-a arii/al 1!lt n1l111'11 r';; se,dele/tile patriolice şi repl'e

AHAD. - Duminecă 4- De- poată învinge pe pfll'nl'Yl'ui, 
cembric se va disputa )a A- cari in categoria de onoare 
rad un match amical între a Aradului ocupă un loc in-

Igl Căpitanului Stdnescu, cu I ~t/"(lnepotilor puternici oi DUfClsltei ~('ni(:lIlii /lrcslclor, loii ('i'/lili se1 a- Gloria şi Cl'işana dill ratt>go-'i drapel, Care va da ono- r brililnice ci mai ales personaliWtii au(,l priIwsul 10/' de dragos/c şi 
~ imomentul când trenul va iti[,itulzii nostru Rege, pentru C(lll- 1"('( Illwştinril Domllu/Ili şi SltipdlW-

semnat, căci are jucători ti

neri şi buni, pentru cari Glo 
ria ar trebui să poarte un in 

ria onoare' a Aradului. 
Gloria va tl'elmi să pUJlă a. Ilălile ~'alc superioare, prin wre CII IIUi Ttlrii. 

Brb fie re/'ep/ie a Giirii SUIIt I ('('/,q.le pe loIi câti a~J binevenita I'nţi sunl slflplÎniti dr o cOl/urşi-, În joc o tehnică mare, ca să tl'res mai mare la formarea 
flimembrii Corpului Dipio- O((1Zle a le ~unoaşt~ ŞI a le co~sta- ,loc/'!' şi ['culă' emotie. Prclu/indel1l ! ...................................................................... " echipei pentru call1pionatui 
nI' {,.tmtc cu mOllsenÎo/"u/ An ,ta Astfel, al devemt cel mw tseu- SUl'lTtHwl, În ai cărui ochi se ci- ::::_::l: D O "YYI 1"1 1- 1· 
O isaia, decallul acestui corp; ! sit Ambasado/" .al Ţării. 11'$/1 huel/ria rt'În1o/ll'c/'rii i/l l1l i jlu- ..L .1. J. . ..L 
dJ,9t"llt'l"ali ai Capitalei: (il I Deaceea. Majestate, GtlUerllll! ŞI cui popol"!llui Stiu. ctil şi "lăs/arul care doresc 8 fi 
~cscu, GI. ,1lmlasescu Gi. I fnlreaga Tară şi loii ~!1puşii ;\jajes UqJll. SUTIt in/âmpiIlflt i ('II /luler' elegan ti să bine î 

fu. Gl. Sloieescu, lt:ni/'al ~ Mţii Tiile 1"0 sunt (u/fiil':: rccw!Osl'(; lti,~~ "raII'. Prl'i~IIÎ1}(Jelli {n'tl/lll'ilii voiască a vizita 
"'!ll1u; .:nspcclorii de J1rma-1 tf.rj pen/ru modul. SII:d~lIeit elim .ai; hit> /lrie şi l'niu:::i'lsm ltl'sll1l'il!l. marele magazin 
l;CI()~l! de .1rme; Delegatia ş/wt ri'pre~e:J/a ŞI ~'.ldlca prclll!IIl-: L.r capălul aceslf'i că/morii dr 

t Mr~r,fli Vileawl În frt/Ille ~ dc;m ţ-rcstlgl/ll Ţiir~l, r('Îll~)I:?S~ii- ; nu;r,lllire româneascii, f)i/JrlÎnd lot; FerenCZ"I· Ş"I S'Chwe"ler ~ 
~ RUJlIIski; Primul Conlro_llolld deoparle uechlle (ll1l1CI(U, 1(11' I/lenin, Cel ce nc Î/I{irrbon/rl inima 

iI~~1 d! ZenofJie: Preşedin- j ~le :'llfă. parte câş~ig~nd nOlli ş~ bunI' 1 şi 11II,[I<,a: l~e1l11'1I G~I ('e ridici! in 
~,lrllltll Superior Bco1lomic; ! lC~al.uf/ pelltru IllIJl/a

v 
noastra Ro- IIl·JI ercdll!,/a~ iare. ŞI speranle {/'lI-

; le ,1eadrmiei Române; d. I mame, eare nu .ul'mareşte alt tel'j mal;:;!'. stngam rlm 101 sulletlll: . 
r .IlO/fU, Inaltul Cler; dl: dccât a păstra ŞI a e1'e/'a amIcale l/'tiiască Regele, Triiiaseă DUlClS

mOdă bărbălească 
ARAD, 

Hotel Crucea Aibă . ~omir, Comisarul (hlVel"1 Trgi'illlri CII loale sia/cII' cari rl's- Ilia!' 
c: /11 mlIIoritdli,' 'II "li. Gl'-Qgg~~~~ 

t.J ~ of: :. ••••• '''.' •• I.U ••• Ut ••• ~.w.~' •• IIIItUUII •• ltfllllltttttttt •• u .... 

d: ~lllli Ţinu/ultii BllCegi: dl (umpărilfl pentru o 'Iilfa, 
l( nt/lIl~seu Primul J)reşe-

1 Ur/II de Casatie,' dl Vifu-
1lIl1l1 Procuror al Inaltei 

1· Şefiin/ii de Scc/ii ai Itwl
d! Teo{il Sido/"o/)id. Co
Străjii Ţării; PI'('şcdin(ii 
Legi '1 " ur oare Al, Lapeda-
" Sar'eanu; Redorlll Uni 

I dIn Bueureşti C. Stolres
, 1'111 Seoa/ei Poll/echiliee 
L C~rfJe~; Preşeclinlelf Con 
1r~:Slatw,: Preşedin/li dela, 
,. /1IIur/; Reetorul Aeade~ I 
"i r tt/ee/urd Peire ,111Ioncs-\ 

~ 

f 
i 

Perdele de dantelă Kopli,cuvertură de 
pat şi fete de mese. Furnizăm în calităţile şi 
dimensiunile dorite. Vizitaţi nouă noa
stră expoziţie de modele. Depozit de 

fabrică exclusiv. 

Stefan nemet & Fiul--
Arad, Bol. Regina Maria 18. 

RAD 10 

de primăvară. 

CrOI modern! 
preturi modeste 1 

Exe~u~ă 

GLeorgLe 
Ho~uta 

.al •• Btoder. tie cweUerie 
ch'ila ,i •• lhar. 

Arad, 
B du. Reg_ Ferdinand 65 

fi v 
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,.PAGINA STRĂJERULU~ 
CREDINŢĂ ŞI ltlUNCĂ PENTRU TAHĂ ŞI REGE I 

Q. 

Străjerii arădanl au sărbătorii 

J .• ~R~D;t;;!~~~o;~~:~~ J!:II~~:~~~:~~~~:u~~~"'I'~;:: Sărbălorirea Zi piei de l
N 

Dt eco. m
G 

b.r.ie p~al .. t.~,~I~I:;; 
" Ceremonh.lul ridicarii ~vlllonTlllu. li lOBIi. t'S U. pli .... " D ( şu1ui &1 judetului Arad, au serIJă- ~lolul Lic, ~L N, 

torit ziua de 1 Dccembrie 1!I3X, cu I CeHa l'op: "Chemarea Străjeru- In imediata apropiere a, pen1ru elevii străje~i. După: lruiţi cu m~ltă grile.i 
tot raslul cuvenit. La Arad, dupiî lui", poezie rccilată de străjera M. frontierei cu Ungaria" l~ , c,eremo~alul. ridicării pavl-! tre d-nele Sa~b.u Vlrglf 
~lmiazi la ora 5, în silla Palatului, Bog(!<m, Liceul Comercial de Fete. N ădlac comemorarea ztlet , Honului naţIOnal, a urmat I Teucean Man~, pret~ 
(:uHural, care s'a c1on'dit neinc:ipă-! ~. l\'c<!eseu: "Hotarul SHIJlt" şi de 1 D~cembrie 1938 a CdDOS- : defilarea tuturor organizalU-: piesa teatrală In trei ~ 
toare penlru multimca de romfllli "Visul nostru s'a impliniC', corul cut un deosebit fast; româ-' lor participante, având în Decembrie 1938", replq 
prezenti, Legiunea de sll'i\jeri :)i slolului ,,~Ioise i\ieoară", condus de nii de aici atirmând încă o-! frunte stolul din localitate. tă de str~jerii şi S![~ U 
stI'i\j('re, a pl'ewnlat următorul PI'O- d peof. S. Ageu. (lată, că vor sti să apere I La ora 1 s'a ţinut sfinţirea din centunle: V, ~I Şl' PI 
gram: 7, N. Rădulescu: "Nu dăm pă- i sfintele hotare ale Patriei. A: dispensarului, întiinţat de stolului, foarte bme Pi.. 

t. "Imnul Regal", ('orul ('OhOl'lt': Im'\I1I", poezie reeitală de \ esa Va- i făcut O deosebită impresie,· dl. dr. Ştefan Tiriac. Servi- punct de d-na Istod~ 
lor Arad. ]eri;), dl'\a slolul Gim. Ind. de fete.: faptul că populaţia slovacă: ciul divin a fost oficiat de S'a re~arc!lt între l' 

2. Ctm,nt rl'~th': D1. profesor 1. \ ~. Serală străjereaseă, rcprezell-! din localitate a participat ir, I părintele Serb, DI. dr. Tiriac i buta~ţIJ p~n un deos~ I 
Niciu. 1 1 :. tă d'~ stoIllrile: Lic. Com. Fete, ~ massă la serbări, căutând a explicat rostul acestui aşe- . scenlc, stra)erul Popo 

:1. "Dl'ŞtC:lptă-te Româl1l~" şi "Mar I LIC, Ch. Birta şi Lic. Corn, de băC\i.l să-şi arate prin aceasta sen- . zământ nou creat în localita- ! sHe ~dinv c:enturi~ VII,! 
şul lui Iancu", corul mixt al ('obor-I 9. ~ahin "Dr.ăgoi~l:~ "Trandaf!I' de,' timentul de prieten~e !aţă de te, D1. Ascani,!, C?şan, c~- luI. mvatatoruluI; apGl. 
telOl' Arad, condus de d, subit. i pc razoare ~I "Cala boală e 111 \a- . poporul român maJoritar. ' mandantul stra)enlor ara- sunle slovace, execll' 
l. R. Botlo, cu acompaniamcntul II'ă", solo, voce stnljl'l'ul Slppan I Dimineaţa la ora S, la ton- . dani, a relevat faptul că cele pitorescu costum Sll' b. 
muzicei lkgill1<'nllllll.i ~n inf:mterie.!l(,<1n, Lie, Comcrcial, acompaniat la ! te şco alele din localitate s'a două ina'lgurări cari au avut i către eleAvele ~coalei . si 

.{, Z. Buruiană: "Nici o brazdă I ]li~iIl de c!-şoara Smal'anda Ciuhan- ; comemorat ziua de 1 Decem- ,loc astăzi, sfinţirea şi ridi- de ~tat, lnstr~lte de urni 
dc pămflOt", poezie r('citală de stl'il- ! du brie, apoi şcoalele au_ luni;, carea pavilionului naţional, Bamova Iosefina, pretA n~ 
jerul 1. Suciu, ~tolul Lie, "Moise i 10. \1. Hiidulescu: .. Albil Iulia", parte la servich11 divin ~~'q ~i sf;nţirea dispensarului, se dansurile naţion~~e, e~unei 
Nicoară". 11'1 dtan" slrfijei'ul T. Popo\'iriu, slo- 'biserica ortodoxă. Şcoalele incadrează în aceeaş acVune, te de elevele stra]ere;~ . 

Z. B~\rsan: "Noi n';!\'em mOl'\i", ,Iul ~1. l'\koară. incolonate aveau in frunte pQrnită de 1\1, S. Regele Carol 'riUe V, VI şi VII, foati' ~a( 
poezie r('citată de slrăjl'1'a Tapos I 11. DanslIri Iwtiona!(': . fanfara pompierilor, La bise- II, pentru regenerarea mor a- . te şi gratioase. Din D Zt 

Maria, stolul Lic, ,,(;hiha flirt:1". 1:1) .. D(' doi" şi .,Anle!cana'·, sto-: rică El vorbit părintele Nico- lă şi fizică a poporului roma- . sf!le recitări remare ou, 
.'). Gh, Dima: .. SteIan \'odă şi co- I luI Lieeului r.h. Birta. 'lae Măginean, desnre însem-, nesc. vântul apăsat al Idl I 

dUll" şi ! lJ) ,,!Tom dela Yiirădia" şi "Res_. n~tatea zilei. După slujba re- : După amiazi la ora 3 imn, : străjer Faur, In cur. e en 
E. Montia: "Noi vrem p:im:1nt", I teul", stolul Com, Industrial casnk. 'liflioasă, asistenta s'a îndrep- . în fata unui nl~.măr foarte bilrH, la apelul d-Iui, ,si 

solo, \'oee \'iOl'cl Ban, IiCl'ul M. N.! r) .. C.1 la Mlealaca" şi "Ca la tat spre şcoala prhnnră Ta* mare de auditori, a avut loc' paş, directorul şco ICI, 

("li aeompaniament de pian, slrăje- ~I:\ndrlllo("', stolul Lic. ln·d, de rele.! mânE'."\scă. in fata căreia a a- în sala de teatru a hotelului ,colectat cu frumos ,Isca 
rltl Albon :\Iircea, !irl'ul M, N, 12, \farş, muzica militară. i ,;ut loc ceremonialul sfinţjrii slovac. c ~oarte reusită şeză- material pentru trc tIIlel 
~~(,W!.."'.~~.h'~'G','" ~ i şi ridicării pavilionului na- tonre sfrăierec-scă. i~ aminU- 'can.tinei străierer,ti, 'ul/< 

2q "'n"",h .. '~ •• "8' ţional străjeresc. Au partiei- ,rea zilei de 1 Decembrie, Co- i tă şi condusă de d, •. "or 

marea lntrun!re stra-J-ereasCă ·dela Arad 'pat toti elevii străjeri din' ru. rUe !ilcoal~i au lUlecutat '. dorescu, unde iau m~~,1 VII 
: • ftuntaşa comună Nădlac, mai multe dnteee, sub con-· tuit 70 de străjeri şi te ~l 

d ~ 'b i d t ~. . d . ~ P 1 I ~ eşit, ' , ,~, .•. , oua CUI nr e s ra)en e- ducerea d-Iu1 lnv, opa oan •. sarace. , " D. urJlfm'ca II ccula - 29 Noem_!, al'lan a avut de obIect pro- 1 1 . ~ d" S .. I C t t- i ţrlJ01 
bJ'lC erI. - ('omandun(ii de slril-: gramlll de muncă str:! jf'l'('a- la şcoaba prunadra d~Jn. ~m- care a dirij:;t s.t r.ond b!~p.,T.'~ I dU Oda a pan ca eşI; 
• . .,' 1 /' I . I ac su coman a UI lnv, e' ort Tomânp. la ~e!'v'r.,tll' pro us e pe urma 11./ 
ItTl dela ,irad SalI !nll'rmrl (1 l- seii ee se aplică în scoli Joia,:1 S" i '.,.. .... ' .... C 1.. ..,....: d f 1 f,orlll 

. N' ~'" I ,1 "uga lm on, apOI pre .•. HH •• - rit Jn Au vorh1t dpsnrp .n-j me e oc, care a Sl~ , ('eul "Jlotse. I('oara tn ro cons-I('onferentiarul a 8ehi'at ~i .. Vd)~' d li d .v, ..' l' • I d d't • t ' t,'u1.'IIr, . .'" f d" , •. \. '<, rn na acam, coman a t e ~ -t t a zjJ,,! d-nH: 41. 1"- ove 1 neln e.me13'1n . 
[(jIU/re (I{ ciilw obtcdw (f ost 15- un profrl'am pentru aplIcare: dl It A d . C ' 1 d t semna a e. . ~ f 1 f t f/lloJ 
('util/ni pritlUoal'c la aplicUI'('(I uni- \ ('are a fost discutat df' CO' 1 • • t ni re~ ~io , ;,n le a- totJorescu, coman(1antul ~to- cat, ocu . a _ o.s i arfte/o 
{"nnil şi I'l'adcl a programului !m~ndalltii prc~('nti I\u luat i~~~en a s~ OI or 1~ ;ca- h,lui străjeresc ~t J>odrei Co- ordmul rr~marle ~ Va 
,~I/'(ljl"'f!SC din [ie('are Joi --.:.. şi pen- ; partp astfel îa dis~utiî' dia e, m~zlca pomplen or, iol, comam1;'mtnl snh"!'>.ufrn· n,ea. satu uri spre :~[ Dar 

11'/1 mtlsflri mai tcmeillic(~ dl' fn-' ing C'\l'pini~an dir~i.'torlli li' ; bPlr.eC\lD~ ŞAll un ~uUller .. os1 rm - 1ni {h~ prp.milifpri, D). ~nv, zIle1 de 1 e~emt' neJca p 
(,'ndl'w'c a luturor şcolilor şi elevi~ t'el.;lui< inrlll;tri~1 de hileţj diI; i le, •• ~'Kfl~urU t ~;nl~ '~ra- F.:;!I!; L~dis19u. din l':?l'p1d in- rea a d~cutS lll/ o aJcrsol 
Inr din judel în org(lni:;:alia stră- Arn(l di~cut.ând a!'mpra ins- I scu'b,ctomdan . an u • s o U·t·UI. ta vi1fi'ito1Cilol' ven;ti flln C4"ho- d~ cal~:,- ~_mTPable. pe~. ure. 
'. , " ' : .~:. , ,. v' I vor ! espre Impor an ali la !l;cnalele slov~"e ciI straJert. re llle d" , 

J( J caseu. tl'\1(,(1\I1111 re tl'ebm e sa se ' - ,. t ~. U' 01 dl t;; ovac a .. ~. ',. ~ f 1 v t I arII 
Inlnwire/l comandantilor' s/""j('/,i facă <;efilor de cuib' d-na Flo-! nuşcardl1 Stra)elreLş '1 aPei ·d· Ilin t=,,:m no~stra, a vorhtt m tua~ a~t~ ca fO~I" rei 

1 A 1 . j' ,< " " < I coman an a eg un • 1 1 "':~i cehoslova- manIfestarI au os. . (da ra{, jJl'Ill el1,U:;:WS1I1, Iwnwr l'Îea BllcUrCsCu comanclantă St ~. rl A d A ni eri 'IH,,"e ~ "oun 9p . -, fi ,eşit. 
şi solemni/alelI în cU/'e (l f()·~t ;n-! de lf'gimw ('XPll n 11 TI d TH'OCP Ira): ra i ' 8C~t ~ z1~ "9, iuf;e~An.d actiunea ff.wi.- m.uncd de ec~re.~ rOCI 

eodratâ -- (1 dl'ptiş7/ CII mult ma/'-! dl1rîlC' lltili'zatf> la <întoemirp;: lşain'd es
1
Pr

D
e nsebmrlna a

t 
eda t : zionf~tl\ a baronilor iI~l~!!:. au .de~us.o InVt~' ur 

. '1 . r'l ' . . I 1 I c e ecem e Ş a o d t mâm dm aceas a 
glnt l' IInrt com; a WI'! specu! e, ,programului la stolurile de 1'1 d' d' apes a. . _ .. d VOI 
Il/cind IJI'oJwr/iile m(!rc/e ule unei I f t ~ l' .' 1 t. A f' ..1 ". IrI e care se espr~n In ea D~n desfă.<illrI1TP'Q bnnRl111n" comuna, bucuran Întl 

I e f' (]n 11IC f' ,111 111(', u-nll_' i '1 .1 - C n ursul material' 
nlIlni/eS/'II'i romuncş/i fi judetu/lli,;\ \.l'Î~an Handl'R. ('pt''tt('a- ; ~~~~ ""oaraU', JlTofind UD' P. l'R- o C lllat~ 
1 I '( d ., t Ţ"- ,_..," < , '. ~l 1 •. , r mici ins tă1Uor locale "1 
l('(1 gmm a, : .es (! aru. nu, ('tc., ocuTîându-!"H' d(' mun m"RSUL SlRAJERILOH Ot\ a.,~ a e COpll.O ,- 'II' . 
. Ora 8 UlffilI1eata. Peste 200 ca ce ar l1rma să fie impusă H H ~~gQQ~ln 1 

de comandanţi ~i comandan-lclPVilor adol('sc('nti. . ~ , . reni 
te din oraş şi jUdeţ s'au ali- D-na Eu,e:enia Constantine- Pornim. catl'~ soa~'e nalllt~. d t -lJarlie, 
niat, intl"o perfeetă discipli- i seu, eomanclantă de cohorUl. 1 Cu .~ân.ar av,~nt ~I putC.I·I, .Il dUD area com~n !In I)mlil 
n~l .în c~ll'tea, li('el~!ui de: a argl.lmf'ntat că mult mai 1 SIP~JC:1 ~I ~\'II·.tuttl.~~ ~.rlllte, slralerl arCJrrnm 
haeţl "l\lo~s~ Nu'oară p~n- potrivit şi mai Htil ca mun- Hol,\rdol larel sI! .IJCII. . .. }nlr~ 
tl'U a pal'tlnpa la ceremoma- ca 811 ~e facă ÎI1 ~pirit df' ca-Il, R '. l'~ ARAD. - Dumineca tl'ecu (apOI la scrviciul ,iasc~ .. ~ .. '1' . l,n ege, o CllIe!', o ala, . - b" t d' l' ~ . lui l'H.hearll pavllOllulm na- maradel'ie si perfectă intf'le- 1" h' ă . f ',' tii. a avut loc la llceul ,,:\101- Hlel'lea ea e la a"e $1 

tional. Ceremonia a coman- ger€' intre" toţi fadorii che- eŞI c Ila~, alb aPICl1 <'dIOl" ," I se Nicoară" adunarea coman! plecat în formatieţ /ăn 
dat-o dl. profesor Ioaehin. mati s'o a!1lice si s'o perfec- E'~ (C'\I I.U~ 1 Sti ccntl c. \ al ", dantilol' străJ' eri si strajcl'e stl'ubătiind oral;>ul :r1axă 

. , ' ." • I a I1ICI \'01' cre') e prlll noI. I .' , , -'. t Dahlcl, comandant de cohol'- tioneze. din Arad şi Judeţ. Dnmnea- ~lraJere~t1. . i de 
tu. Textul biblic a fost rostitl Tn lNn'itnră ClI Dl'ogram111j S'aprindc In brale bărbate \ ta, în curtea liceului, s'a . La ora 12, la \It. ~{e 
de preot~l N. Tandrăl1, pro- 'străjel'esc de Joi. d. prof, Al. \ăpaia de sfln~e c('sar, pl'ocedat la l'idiearea, Pavilio se Nic~a~'ă", s'a (l~lIllej 
lesor la lIceul de fete "Elpna Constantine!"lcu, comandant! Lumină şi sfântă dreplate llului Naţi.onal, apOl a avut ta festiva, unde itIItul 
Ghib~ Bir,ta" din Arad., Co- al liceului ,,'.\foisc r-;kOAI'ă". II Rodeşte al Homci \'lă~tar. loc O şedinta intimfl, la care p, S .. Sa ,Epis~orJl'lIinl 
ru] ŞI deVIza erau sub dlrec- a arătat, pe baza punctului au luat parte ('ca 150 coman \.:01. lhscuţla, aJull'ia!d 
tia d-lui prof. Octavian Do- dl! vedere al centrf'lot' dp 11.vn ~unet, un dor O chemare, danţi. Şedinţa a fost deschi- mal' al municip:fe.tl'n 
boş. initiere, că comandantii tl'e- Sprc-acelaş mărel yiitor,' să de d-l Ascaniu Crişan, co ?\ichi.ll, în nurneltt Sia 

Termi.llându-~e ceremonia- bllip. să ţină S~al:nă g'l'a.dul

1 

"Tăiem SPI'~ IU11lină('~rar~ m;:l.Ilda .. ntul legiu?~i; apoi d-l rii judeţului, C. ~man. 
h~l, a lyat ('uyantul d. ~sca Ş('o1110l' ŞI, potrIVIt expenen- O turmă şI-un vrednIC pastol'. Vartaclu - Covasmt a vor- "izol'ul şcolal' al il Con 
n111 Crl~an, dIrectorul hCf>u- j tilol' făcute, să se Întoempu- bit despre organizarea acti~ .. /bogc 
lui şi comanrlantul leRiunei iscă o acţiune de ml1l1('n. care IVom sparge ca zorile e{'ata 1"'itătii străjereşti in ziua de comandantn Leg ltie;.. 
~rad. D-s~, int.r'o ~curtă ~os-l si} dea roade cât mai bOl!ate, I Cu s?ada crc~intei annat~, i Joi. Au luat parte la disCll- (iane: d-na Bncurţcesit 
tIre, ~ ~Vld~11tlat. i~sernnata- ,..R~zu~~nd ce:e rliscutate j,In c~ntec schl~b~-vom .... H·~tl\, 1 ti~: ind. Căr.Piniş~n - Arad, A. Crişan, _ DU11to.~ .. 
tea Zll~l., ŞI a schltatro~tu~ 1 r·a na FUCI, d. dIrector ARca- Purtand bucuna mtre fratI. ŞIclovan - CUVIn, Handra ri a urmat distnI'I .. [1, 

Întrlll1U'll comandanţilor I r:iu Crişa.n a descris eviden-I, . . 1- Arad, Chepetean - Galşa, an
l
.,rlllet 

străjeri din cohorta şi leg-iu-!tf'le rezultate ale muncii ~tră IVe~lI-vor crOlcc .flam~n . Mandă _ Grăniceri, Stolan pl~melor corn .:Irn ŞI 
nf':a străjf')'eas('ă a Aradului-; jereşti. D-a a spus că, desi T.rlUmful pe-a blnelu ... , cli!, . Dieci, Săndu1i __ UeiI', pOl masa comun:;. cor, 

. Comandantul de stoi J.; ~tră.ieria nu are opro,e:rarnă SI-o,m crcşte ca muntII ntr~ nc~mun d-na Constantinescu _, Arad rantul Mohol'. D(~pa/'i 
Vârtaci a ţinut o instrucitvă ; definitiv schitată, totuşi aco- CăCl Domnul lnalţli pe-al slh. ?VHirienl.lţiu _ 1'aut d-l Con. tatul acestei rntmY a 

conferin t~l, care a fost ascul- : 10 unde există. Q.i se in fiin- p . it " t stantinescu _ Ara~ A Cri- elim si despre celJ1Mn( 
tată nu numai de cei pr'e~ I ă . t 1 ~ ă _ . ornlm C re soa,re nalll. e ! A ", ." '_" ~ ,iChen 
ZQ f' 1" d f 't m Iti i ţeaz noUl S o 1.11'1 str JereştI, I Cu tânăr avânt ŞI puteri, 'Ş9.Il - rad, V «rtaclU - Co- aCI in legătura (l'Ji .... n ~I. c ŞI e oal eu, d ,. SI ~. . . . t • '1 f t· . t' III" 
membri ai corpului didactic i munca se execută upă md}-\ raJen al vlr_~\1 or s ,m e, văsmţ, Doboş - Arad, d-na rea activităţiI s rt a u 
din Arad. : (.a(iunile 'primite dela coman Hotarelor tărm strlljerl_ Bucurescu - Arad, etc. ziua de Joi, vOIl\kslr~ 

Subiectul prezentat de d. damentul "Străjii Ţării". I. U. SORICU' ComaIlaantii au participat larg in numărul ~ 
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