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t~ Cartea domniei carte desc.fjlsă în care M. S. Regele scrie cu faptele Sale şi ale 
~~Opo,.uluj Său istoria nepleri10are a IJIJtoruluJ DostcU. 
~~QQQ~~~~QQQQ. 

vif 

~p.portanta politică a Regele ambasador s'a Inapoial in Iară ~~ vizitei deja L o n d r a 
t Pentru AngUa: 110 eveniment memorab". După o absentă, resimţită este un strălucit elogiu, adus I Ite clipe, mai bine recunoş-

~4 pe.tro RomAnia: UD moment Istor,e de toti cetătenll, dar care a atât personal Majestăţii Sa- i tinţa, decât aşternând covo-
tttelegramele au dat tabloul desa tice câl şi În presa engleză. cea fost nespus de fecundă pen- le, cât şi României. t 
) ~iv al fastului . receptiilor cari mai liberă şi independentă din lu- tru interesele României, Ma- Să rememorăm toate cu- 1 
i!.l/lvul loc la Guildhall şi la ilie; ea esle considerată ca un eue Jl'statea Sa Regele Carol al vintele, din toate discursuri- i 

tkingham Palace unind astfel nimeni memorabil in Capitala ma- II-lea se află din nou pe pă- le tinute cu prilejul căIăto-1 
~4. relui Imperiu, iar pentru România mâniul Ţării Sale. riei facu te de Suveranul no~ i 
,O Ctl lin moment istoric din care s'a Până nu prea demult, con- stru, - şi ne vom putea da i 

ul!::ul pozitia temeinică pe cure Re ducatorU de state tratau aia- , seama că toate cele spuse I 
g( le său a ştiut să-i o dea in sâa cerile tărilor respective, dela: peste frontieră de Majesta

rwl marelor popoare din Europa, Pe înăltimea Tronului, fără a se te'l Sa Regele Carol al II-lea, I 
lângă aceste receptii şi las/uri, se deplasa, fără a Incerca obo- sunt· tot atâtea excepţionale \ ~ 
llrmează şi discutii politice şi eco- seala călătoriilor, Regele no- sen'ieU aduse tării Sale, tot. 
llcmice foarte importante, M. S, Re s~ru a rupt. cu ~c~astă tra~i- atâl:8 daruri, risip:ltc ca 0' 
gde Carol a primit pe d-nÎi Nea ţI'), NeobOSit, ta~~r,. energIC, I plo~ue de aur peste tara noa
viile Chamberlain şi Iialifax, /(lI' Suveranul Romamel a fost 1 stra . 

. ministrlll de externe ('1 Român il' Î, salutat atât la I,~nd~a, ~ât şi Dil-. ~elmecătoa~ea ţinută a 
dl N. P. Comnen a avui eri o Între II~ Bruxelles, Pans Ş~ Slgma: I ~cf,elul nostru, .din. Domn~ş
vedere cu şeful Foreign-Office-ullll I rlng?n, c~ ~Dl!l dmtre ce~ I hle Sale, gestun, dIn ~~u~n
cu care se va întâlni şi azi, /deia man presbgloşi ambasadon tele roshte de El, stralnalp-
dominantă a fost de altfel sinteti ai lumii. I tea s'a convins că În Sud- r 
I zată de M. S. Re~ele Carol' in ma- I~tr'o vreme v cân~ diplO-1 E~~u~ ~ur.opei ţa~a, care

v 
ţi~e ~ :7 t 

I rele Său discurs dela Guildlwl/ În matia - aceas~~ ~r.ta a n~- rQ,r~mca SI p~rur~ t:r~aza fau I~ _ ,.~ , 

I
c((re a dat formula: interpenerat ie I nntelor, a subtilItaţIlor POII-1 clH\ cea mat strahlClioan') <' i 

economică"." \ ti~e .- se dovedeşte mai ne-. civilizatiei este ROIl'.âni~, I Hdrla Sa L'oevodu 1 Mllial 

A t v f Iă It' fă' cesară decât oricând, recu-I Această ţară, căraia Ret!f:!e 
I d cdelasT~11 or~Utl. a .oi

s 
precIza : noaşterea unui mare amba- lei i·(. adus pr.in minunata sa rul sufletului ei pentru paşii 

Molest 1 ~ ~ 1 ,e I l'a Ifl l' un Ifl erulev care, d ~ M • tVt" \ ~l~"" t~ i .. S •• d 't i a ea· r;~ ege eia v. l' F' . 1 T'a sa or In persoana ales a ,u ca a <one, a atea serv cu, cum uveranU!Ul a orat, reveni 
dl',". Carol alll-Ieus ,.ap~Tlfl D

IlI 
'1 "TllIlancwh" 1 .. Snl~ Regelui Carol al II-lea' ar J;utea să-şi arate, în aces- 11C pt:mântul Său? .. 

l' rwasa Iraliltie a Curtii 1. James mcs ŞI TI ". UI Y e egrap , ŞI' , 
1 ~cd nud profund sentiment pUa < unde seprcclzcază diferenta in/re ~~~'KK.·O~QQQ4I 
:~~: S'a aUllt astfel o sinteză fi. Via: imprumut .Şi. credit. !mprumutul. Ia • 

tteg
r/lIi. Carol şi a caracleru- :~~~a~~~:mlll(;li;~: ~~~n~~~dil~:/e pe

CJ 1 DeCembrie 1018 1 Decembrie 1938 l\:~ajestat('a Sa ltl'gele C(lrol şi Ma ! c((re România îl doreşte este o fun . 
~ Voeuod Mihai au dat ~tngliei I ctiune de stimulare a schimburiloT': 

~gmea României În plină ascen- economice, România doreşte ca a- ~ Istoria viforoasă a româ- stră sbuciumată, ziua de 11 în care se implinesc douăzeci 'te, ti. il;wgil1e de vigoare, pres- aste schimburi să atingă maximul i nis~ulu~ a înscris în pagini- Decembrie 1918, când în cet~" I de ani dela unire, cu con-
Bilă, aflblti/ate şi tinerete. de putintel sel se fnlindă pe o sca-' 1-: g~lbuI~e de vreme al? cro- tea dela Alba-Iulia, ale că- I ştiinţa unei pi'estigiu una-

Jcellstă uiziM regală a Irrcul pe rO. cât mai largă şi creditul e de Blcel naţionale, multe zIle cu. rei ziduri învechite de vre·· nim recUn08CU{, a unei pu
ă lInul plan al interesuilli public. na/ură să Înlesnească aceastcl desa adâncă semnificaţie pentru me, au văzut chipul de a.r-' teri ~'n ce ~n ce mai mari şi 
ă P in cercurile politice .şi dIploma uoltare. întreaga suflare. A trăit nea- hanghel al marelui nostru: a desrobirii făcută pentru 
ea~~"g~gwg~gQQg ~~l nostr.u ~le de subli~ă domnitor şi prim înbeg1tor totdeauna. 
! R - . h lDaltare ŞI a mdurat cu vl1e~ . ., . '. ! E·uvrr;tDUl ţ~.t'!i, în eăIăto-

Il~f·. omanla SI noua aria a jie şi ~t?icism, şi vremuri de de D?am M~hal V~teazuJ, ID-, rifl pe care a făcut-O in ma· 

E 
- comphta restrişte. Dar ca tr'o ImpreSionanta adunare! lile ţări ale apusului, a fă-

I urapel. .. orice pOţJor. cu ale~e daruri s'a proclamat unirea Ardea-: cut să se ştie că aici la Du-
• T· dumnezeleşh, ca orIce neam 1u1ul, a Banatului şi a Mara-; năre, se plămădeşte un PD-
;ON,DHA. ~Slă seară postul de lwrla fizică a României şi pc O cu har sfânt, a biruit vrăş- .. . i • • • 

alhlzllme din Londra a difuzat in I masă acoperită cu covoare româ. -. tii d ._ mureşulul, conshue cea :c1f1'. i por mare, pu!ermc ŞI phn de 
l 

Jjj • I maşla soar e Ş a uşmam bl" v I v t v , • : .. ",. •• 

e "a numit;) ,)\oua hartă a turo- : Il eşti o serie de păpuşi îmbrăcate lor, S'a înălţat peste nemer-. su Ima, ma marea a ŞI mal conştunta mISIUDll. sale vu-
la.: o cOnrlTlH\ă a sciilorului Bru: în costume naţionale româneşti, nicla asupritorilor, a năvăli- plină de imbucurătoare ur- toare. 
vetLoc.khart, asupra Romaniei, in- I r.cograful I1Ol'iabin a combătut torUor şi a barbarilor pă- mări zi, din întreg chronic1l1 1 Decembrie 1938 nu în-

It~ de den t t" r' f~ r t ,"1 Ib "d' h~ f'l tA' . Dfe )' . IOns l'a li gl'a IC~ .a-; Lza ,,:pal" 01' a e . m al\1 ~e e 1 gaDI. ; de vitejeşti fapte ale poporu". seamnă numai sărbătorirea 
'.i de catre geograIul Honablll, I n(;gmflce ale contellll Telekv. 1~1 a- Cu tăria unei credinţe căli. 1 . A I d ~ . d 'd 1 
,5.,1 Br L kh v • _ '. • lU romanesc. ce or ouazeci e am e a 

I uce 0(" art a prezentat cu rata apoI ca geograful ungur utJh- . tă în luptele de afirmare în I • ., .. • _ ~ • 

IJIlfumente c.o~v~ngăloare cazul u- zat in chip tendenlios "spaţiile al-I misiunea neamului, cu in-' - ŞI dela m~r?a ZI a uDJ.ru ll~ir~, CI şi sarbatoarea ~fir
şi: al R?mamel, ale cărei hotare be" din regiunea Carpaţilor, pentru I erederea şi ajutorul unei h'.tu:ror romanIlor,. dela 1:0- mariI noastre ca stat umtar 
JJt pol f. obiectul unor modifică- a da iluzia vizuală că Românii nu I Dumnezeiri păzitoare a rlreţl- ,făptulrea visului nostru se- şi puternic, În complexul po
I y',pe~trucă graniţele româneşti şi ar constitui .() mass a .compactă in tăţii noastre sfinte, neamul cular, s'au scurs douăzeci fi'J liticii Internationale. 

,
PUniIC ~n"ecinate sunt locuite de Transilvania, nostru fărămiţat, asuprit de ani de afirmare naţională de <;:{;~,:~.<i(}'~Qt.;~"HiM~'l(iH.,~ 
Opula\lc compactă şi uniformă Schiţele cartografice ale d-Iui Ho- călcâlul altor domnii, împră- ~ h . d l'd ' 

l' rO~â~~ască, riabin au complectat şi ilustrat in I ştiat, a putut printr'un răz- I~C egare ŞI e conso 1 are a 
. morllatlle în România a spus I chip elocvent conferinta d-lui Bru; boiu de jertfă, prin sânge tam. 
~ock.h~rt, sunt răspândite in gru I ce Lockhart, care s'a terminat cu I vărsat cu dărnicie, să-şi îm- i Acum sub slrăluclta dom-

drc'~~~e pe ~ntreg, te:it?ri~l ţă~ I elogiul personalităţii M. S, Regelui I pli~ească visul de vea~u? nie a MajestătU Sale Rege
't ceptla uneI parţi dm mi j Carol II al României. Amintind că I dont: unirea tuturor romnm- lui Carol al II-lea, sub înţe
ta~ea ung~r~ concentrată fn! EI a câştigat dragostea şi respectul: lor sub domnia aceluiaşi lcapta Sa conducere tara in-
: u populatiei româneşti şi de· 1. , I sceptru şi Înăuntrul acelora- v' ne de hotare I POPOI'Ullll englez, după cum s a do: şi 't I treagă sărbatoreşte ziua de 1 •. 1,,' .,. I graD! e. 1 

le ecranul de Yiziune, dl Lock- vedlt cu prilejul Tlzltel Regale la Pentru românismul de pre- Decembrie a anului una mie 
:;t a apărut având fn spatele său' : Londra. tuHndeni, pentru Istoria noa- I nouă sute treizeci şi opt, zi 

1. 

t 
~ 
~ , 

~ Printr'un jurnal al con
siliului de miniştrii, Minlste 
rul Sănătăţii a fost autorizat 
să procure instituţiilor sani· 
tare din ţară instalati uni de 
Roentgen, aparate electro
medicale şi accesorii de ra· 
diologie .. 
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F r o n t 11 1 de, V. s t Duminecă, 27 !\iov. 19JDUl 

-------------------------------------------------------------._------------------------~~, 
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InforlDatiuni MAXll\IE Mai bătrâncalllatnsalelzil 
Nu nă:mi să ajungi prea sus ca Vcchiul testament aratii că Matu- ('(ind accsit: lucrări au răIllJ 

1 PSS Patriarhul dr. Miron! le nu trec de o lună jumăta- ,să nu c(lzi pn"l jns, :;L.km a ~ltins fOf'lI1idabl/u l'iÎt~lu! mine, deoarece locuitorii P4 
Cristea, preşedintele cOl1siii- I \e la acordarea termenelor.! (Se/ul/a), de: !II,!) <l11i. imă unii pretind ni a- dill pricina !c/lNi ucigăloare: 
ului de mini~trii, a primit I Tri.buna~ele şi curţile de apel i Tre/Juc Sti I'o~im ('dud btlpâl'.;i.t11 IasI bălHill domn ar fi /rull HUlIlai 1'11 iiu/ia11. Lancisi, ellllfl/JIVe 

în audh'ntă pe d. Fabricius, vor lucra şi dimineata. l' u y/t'",tia, {tur nu când o illli/Cp-! {",(l atu., eiar şi aceubtă dm urmd târ::iu parerea că (lcCaslă /JfYi, 

, tUiII, ' -.: ('IÎră Bile destul de onorabilă, NI- fi n'iu::ald de tan/uri; dar ~U( miniAr'l1l Germaniei la Du- ______________ , II 

i
:- i (HOllSSi'UIl).J CI IW alt om I(U alins aceastcl Inl/,- mi a (osl admisă, Toluşi Lan:, ~ 

llln;!';lti. Cumpăraţi cu toată increderea il' ," lilii! Sumai ullele dlll operdc erec- vca dl't'p!u/e. după ClIm a d~ ca 
fi' lemne pt. construcţie, de tot re- I ,1 Ji ~111l/~11l dw' cllIslIl, e llUII I ale de mtina OlTlU/1II au plltul 411in- slrat LtllleI'aJl in 18S() şi li.te 

t
IUI, Ţiglă ei obezi pt. roate la f i" clllls de' ti a 11 gen, I d r ne . _ In urma măsurHor lua- I Depozitul !! catS/il. {( a, a- I !J4' ll!Îrsla lUI Malusall'm şi 1I11l1lai 1897, Dacd callza paludism!loyi 

te de .Ministerul de ~ustPie. I D' "orb 5ft:IOD ~ II pj(/fllidi'/e ./:.Ylplului au ajuns s'o riÎnws nCCl1110SCllW pâllă la tii ] ~ t , (Bulzac). Îrdl'euccl. , /c1 apr'opivlc1, remediu! conlr'lui ' 
toate Instantele judecatoreşh .. : .ld.:uăr41lul mijloc de a f[ peicditl j)(//., ma,; bdll'â~!e decât, Malusa-, ~ei buli );~ ştia ~am dill :IW,. tă, 
şi au accelerat judecările comer"l'ant dO I e m D I (',,'le::;<1 te c/'c.:[ mai isteţ dcnll ulill. ,lem ŞI clllar decal plramldele, sunt t In acest 1l11ljJ Il IIlCCJHlI sa ,wf8 

- ti i (La Hoche/oucullld), i rddc şi Illiyf'iurile umani/il/ii, F-llmintcze coaja tie "chillchil1ă.nţai 
Ilroceselar. Nu se mai acor- I A RAD I Pur/uli-uei cu cei mai mari (:a şi : Ilul din cile mai uechi şi mai temu' u;nde<'a febra fnlr'!lll mori rJ ca 
dă ca până acuma termene Piaţa Ştefan cel Mare 16-18 i Col ;()('ui: fiU stuţi nici prea deparle le cille ptlltu/isnwl. de care se pv_! ..\zi, Irei secole mai târziu,. eş 
de 5-6 luni. Toate ins~anţa- ~ __ , ..... _~~ at' ci, 'meneşte ŞI 11l cânlecile lui Orfeu,I'p'cbflinlt>azll o ('ompo::iţir aq,am 

(lJioyt'llt), : da/tind de mai bille de lUUU 1l1i1 I (tcestei coaje - chinillel -, vi: 
, n O nota (OWliun l!ermB- ., _ ' , v: i/lalllie de Christos, Jiipocrate, "ta- : a vmdc.~a şi a feri de pa/llrli~ 

(11\Ir:~H' .,S(IlL.Il" llllilD I '~.i' < ' "Ullo.arta, III ~deua/'(lt /emelIlfcu ,MI medicinei", şi celebrul medic I (,'(}m!~iunC(l de PI11lldism !anll 
Cinematograful lilmelor Jllari ,! nG-U~hOnd jJlll! Unt se I e:;~e llIşUl'lrc,j de_ ~ l~a loldeaurw I Gdicli - au d('s('ri,~ În mod amă- lângă Societatea Na/iuni/or /'les 

.!~l : 20 - 10 I ii trnQe iltenua l!I.Utrnu· aacum ul dr<,'p/ clI/ulI::a, , ~ JIl lIlţ it această boală. care a C(!ll::at I mandii - CCI p/'('vcntill o rlo:~te 
Numai Sâmbătă şi Duminecă : hU Un~l1r ilSllllifd Sia:rÎ-I, (BOI/l'au) Greci!'i mari pagube şi a conlri/Jllil n;('() de O grame ItO() de chira D' 

IflT 4 JllNOlfl 'lor OUi ttnt0nUc 1"':-, Liisati conşliin/a să vorbcascâ,: Cli nw!l Il!' decQdellla prosperei t~)l s('~onlll fr/l~'ci, Darii, sunj,ţ 
FUm exotio tecbnicolor I (t~n' aU:Upll;t 11:.'(1 a fosl IIwrlo/'ul crediucios al tu- i lIel/ad:, '" v ,tl,~Ş~ de ma/aria, Irebwe srltM. 

i "11"1/' f '//1"/ /} , l : lmp<l/'flţw romana a luptat ttmp I ::llnlC o do::il de 1 g/'([m - 1 i Doroi(jy L:amour 'H n ţV v L . d 1'" (i ',OI' lJoas rc, C ItaI' a ce! , 
< ,t avas anun a ca UUI U- : , III /' t' I '/" . : dt: sccole cOli/l'a ma/tlriei şi dacil! "on dt' c}II'rll'/lav t/'mp de ~_" Ilay .... 1111and v • v _ v ,<], i [ /!tu (Orlll , ŞI llli va spu- : .. , _' ,,) , v-'JlCI 

Jurnal nou Fox. 5, 7.15, 9.15, : pa amlaza a fost remlsa gu- /lC derul adevărul, i /,OJllilllll erau lllcă ne/oml/nll asu- Nu e ncceS(lr 1111 tratament 6. .. 

SA b 1 Il ' 1 I t~ " l' , - ' ; pra ('tlU;;;('1 acestei boli. ei eratl to- .• ' DUD m ătă a 3, ummacă 11.~O vernu u ungar o no a carou "Ilt t (.:;/(' l7Iul/(1 li/ieria/c, esle Şi i ' . ! mcntal', lOr 111 caz de /'/,eld,! 
şi 3 matineu cu preţ redus l/Iullă răUi('ire, ,tUŞI pe drLlm111 Imn c(lnd aII srcat Iv, , ,at 

nă italo-germană in care ce- " lmlaştini/e ce inconjurau Roma, con se procedeaza ca ŞI Il/'lma ()~1 
De L:onl: (altiiorid (Sclu/ler), , v" 

M ile două guverne insistă asu- slr/ljll(l luerarl Jndraulice, In m o-

I
" , '"1Jte 

. S. Retelui (orul II 51 7 S dul acesta al! devenit locuibile lIU- CroHorla pentru d o n1[ d 
rd~t:lml '~e~Od Mlluil 'pra fapiului că Ungaria şi-a I JOI II 1 DeCembrie seara Illt.bil abandonate În ElIU/ Mediu, MOSKOVITZ, Ar. 
n O. il n nOUl Jo- .luat angajamentul ca şi Ce-' , mcroasc regillni, cari alI fost pro- are preţuri de concurDM) urnal lUX se desehide, in Arad, - !lelH 
---~-- 'hoslovacia. să respecte sen- str. Cercetaşl1or2, ~~e ~ 
Vine O limpiada ~: t;nţa arbitrală dela Viena. R-lnfTA URA N TU L itel; 
~~~~~~~w i L~MERICA ,Mai DJullă lUDlinălj8il , A f o 8 t LovBsbereny. : (II ani 
REFORMA ŞCOLAR sub conducerea d·lul O senzoUoDol8 InoYatie In 01111016: " P

1 
b 

I LUWllllS[(D'" 'I' ALEXANDRU .AGHIU I 
Dela Spin, Haret până azi, nu I ~ale. Şc~ala este vreabilitat~ în mi- fost ţal la restaurantul "Dacia" i "Mai multă lumină"[ această UIti-, noaptea llumeie unei străzi sr-" 

s'a putut realiza o reformă şcola- SlUnea el flreascaj abcceu<tful u- Se servesc vinuri de Târoave şi mă exclamatie a lui Gocthe a fost scle, număl'ul unei case, nUI1l 0" 
ră izvol'âtă dintr'o concl'ptic uni- nic, şcolile nomlale pentru profe- Podgorie, _ Bucătărie şi grătar deapururi dorinţa oamenilor nc- Inei finnej iar in timpul IlOP/, ~ 
larii, o rdormă generală a invăţă- sOI'i, ra~iol1alizarca invătămuntului de primul rang, _ Se ptimesc "oi\i să dibue prin intuneric jumă-: casă: soncrÎa, lumina eleelril 
mântului, bazată numai pe intere- universitar, aduc soluţiuni penlru a.bonaţl. _ MuzUel ţlginea8Că ,i ,laIc din via!a ior. l)caceia technica 'paralul telefonic" uşa, ctan\3

1
1-1 

sul îu"ătă01ântului. Partidele pohti t(,ale lreplcle de invătământ. jazz. - Local special pentru i tuluror timpurilor a căutat mijloa- : orice alt obiect de câre A, 
ce ~rmărea desigur şi alte interese, ~coala primară a primit indru- mese comune iii familiale. : ce lot mai perfecte pentru crearea; voie pentru a nc oricnta In . 
dedt ale şcoalei, atunci când incer mări practice şi abecedarul a fost lunci iluminări din ce in ce mai, nopţii. Sunt cazuri când h1mOM.A 
cal; să lecuiască parţial unelc scă· pus la indemâna tuturor. l blmă a tncăperilor şi străzilor, In- 'lt;clrică nu func\ionează salU j 

del'i ale ei, Dc aceea, din an tn an Licl'ul scotca absolvenţi slabi. Ori J sa toatc aceste iluminări se fac cu I stind din cauza unui atac tUhJ 
acestc lipsuri s'au agra\'at. Iar cu ce licenţiat în urma unui extmen II Kre bsz Vopseşte ajulorul unei sUI'se oc lumină, S'ar saU nu avcm la Indemâna Dt! 

timpul, poHticanizarea şcoalei de-' aploximativ de capacitate căpăta I e
t 

i f şi Cură- pal'ea că Huminal'l:a fără sursă şi rit sau baterie electrică şi c/rtly 

vt'ni tolală: atât profesorii, cât ~j dreptul de a deveni profesor. Lo- ~i~rT~: t;~::~: :r~~~~l p~'ide: fără consumal'c de material al' fi t cr~te produse luminoase pot~rn. 
stud('ntii, incepUI:ă să existe cxclu- curi nu erau însă, aşa că aştepta 1 truieşte mai bine gulerele ŞI us ! tot atât de imposibilă ca un perpc I chiar viala cuiva. Dar lăsân~ la 
siv 'h functiune de club şi parlid, uneori dI\iva ani, până să oblină; BUl. Regele Ferdinand 51 ! Iluum mobil~ luc~âlld f~ră ~hellui?, 'p,;,rle uti,lilatca ~ccs~or culor.lnes 
şcoala părăsindtl-şi aproape cu to- un post, pierzand orice contact cu : ,1 Sir Eminescu 1 , Iă de ,encrg~e, ŞI tO~UŞI şllln\a ,Il! S~ll(> 11I~l1Ino:~se, 1I1 vI,al,a de kn ~ 
tul rosturile ci [ireşti. Cultura. cade şcoala. DI A I'lnand Călinescu a 1n-le" i I slrădulnla CI a reuşit să creezc l1lŞ- z']l'I(', 111 lIZII1C, fabncI, mln'{nu 
in asemenea condiţii pe ultimul fiintat şcoala normală superioară,! ( rucea Albă) , • te substante, aşa zise luminiscente, pCJslllri de apăl'are pasivă, el . 

I f '" d" 'd VI' "t" r ' I 'b ' tăI" l d' ,! I 1 ' , ,al S p an, pl'O C50rll ŞI stil enlll :,wan Ci,n' \'a prega 1 pc Vll oru pro eso· , can pe aza propl'le Il OI' ra 10- uuse e Ull1I11CScente constltulii 
cu toLll1 alte pr<'ocupill'i, dcdtt c~,r J'i, Ill,,:'q;lln,intul uni,'crsitar este I aeti"e, fosforescenle şi f1uol'c"eelllc edenUl reclamă pentru n~~apCl 
teu. pus at'um pc alte baze, ! Ad 1 I 1 11 em~nă lumină timp de ani Îndl'lun şi în acdaş timp o bucude il pell 

"In:1poi, la carlc", - c~tc por-un- H:i(ionalizarI'3 in"ătămilntului eS _ m n 5 ra fe I gall, f~ră a consuma ne-o energie, zd'ilă pl'ntru lineri şi bătr4dea 
ca kgii de rationalizare a in"ă\ă-, te nu numai o rdormă şcolară, ci I A V 1 Z Mlllisterui economici nationale a trudIt Sl~ pol confecţiona 10:. î 
mânlului şi a complcxului de lcgiu- t· şi o opcră care salvează viitorul îr.regislrat deunăzi brcyetul de in- d' obiecte cari luminează la~ II 
iri şi m!tsurÎ luate dc dl Armand il:telcctual al ţării, O operă cu bine- Rugăm pe on. abonaţi noş" ventie al d-Iui Emil Samoilă 0111 Ih'ri('. Dar bl'cYCtul dllli En:; a 
Călincscu, ministrul Educatiei Naţio făl'ătoare ul'milri de ordin naţional. I trl, cât şi d-nii comercianţi Capitală, privind aeestc pl'odus<, tu n~('tlhl permite şi imprimar.BaU 

~~~~ cari fac reclame in ziarul m:neseente şi utilizfll'ca lor in arta 11lijloa"l'k tipog]'afice obişmlSab 
" nostru că dela tot lei In sus tipog~afică, Brevetul tnl'('gi~tl'at ,Jj\(']'e <.;i imagini in culori, c!ta Il 

e VI. • • y '. v. I suh titlul "TIPARUL LUMINOS" a se la înluneric luminează "it~ a ereetarlle prlvltollre sa ~u pllmeasca .Dlcl-o chi: slIs?itat ,un viu,intercs in t,~4te cer- !1~":111 Luminescent" şi-a încl'~ări.J 

I 
t~nta pentru achltar~1 daca! CUf1I~ dm CapItală: date fund per- I tmtatea. conrecţionând tot fii la contrabanda de aur ~are pe verso aplIca! un ~p:ch~~le extraordll1are,ale acestei,ohiecte c~ ~ele a~intit,e,nune . d. d -t VI iunbru fiscal de 3 lei ŞI un· Im cnlu, Pe baza acestUl brc,'et a pl'('cum ŞI SlTIlbolUrI reltgloalep~ 

ŞI eVIZe escoperl a timbru de aviatie de 2 lei. !şi inceput.să se lucreze la pune- ICi, icoane, insigne, etc,) şi adpă 

1 B """ I rea in aphcare a ideilor ce stau la se pot adresa depe acum dlu mat a aca U ADMINISTRAŢIA I b~~a des~op~rirji. Care dintrt> Samoilă, Bucureşti 1, str. Slpez~ 
1 ______________ 1 nOI nu a slmllt ne"oia de-a găsi stantin 24, Telefon 3.16,15. h,' ntt 

To( "Capitala" anunţă că I de se crede că. fraţii Izvora- i j- '" 

la parchetul Bacău continuă il nu achiziţionau aurul pe pia ! AUleFmRlnCeHTd~e~~~if"~:ele~ne ,1 W!QQ88Q'?COO<X?C7oocco al 
cP'l'('etările in legătură cu va ta capitalei, astfel că nu sunt III Str. Dim. Raicu 16-17 BRUXELLES, Se anunţă că Came- i LOS ANGELE,~ f U 
SI,11 eontrabandă de aur ~i de- excluse noi arestări, 1 Fag. cer "i carpen-mll:re depozit I !t' 1 1 ri' b irad 

, • 'i Pre' eltlD. ServiCiU prompt. ta votat cu 5 votu ŞI O a tinere i llY n.iefenstahl, realizatoarea l' 
Vl1.e, comisă de fratii lzvora-· Telefon 1().69 moţiunea privitoare la refugiaţli: b l' f'/ d r' d tIe 
nu, Carol Izvoranu, cel mai In legătură cu contraban- evrei prin care se acordă tncrede-I' ru Ul I m espre o lmpra C~l a 

d ' . B/'I':In, care face actualmen/r!cop 
mic dintre frati şi-a luat Rau da de aur descoperită la Ba- BERLIN S. tii. ii. '1 ere guvernulUi spre a negocIa reg' , 

ă . J t . ă ă ă ă '1 d' . 1 ,'" e ~lnun c P:I~U con- lt:mentarea internaţional'" a proble_!'ătorie In Statele Unile a fitton pr -ŞI n reaga VIn pentru c u, se arat c Unu In cel gres a uranl or germam sa fnfru. Il Kr • 

, " S]' salvarea fraţilor, Trucul ~n- trei fraţi Izvoreanu, aIlume nit Joi la ~oslar, parlicipdnd şi tit mei evr~f!.tt. I ffol/q/lJood, lnisi 

~:E~~~~::~~::;J~::~~~t;~ ~:::n~~~VI~:::::as::e:i:; :;!~.din A,,~r;a ,i B.'mM ·"·'~Radl·O 6~raelZ E :;::~~ 
numai amestecul fratilor Iz- din fratii săi să se fi ameste 1· 4,O·ii economie deova 

~~~.;: ~~eşt~~e::t~~f~:,::; C'~e mai arată că aUrul lir- MObile bune SI elUne Incoronarea mllroilor •• I<icI. ,vo':;:~:;:tă Dei.~ sd. 
peste granită, In aceleaşi con ma să treacă frontiera fn- Dumai la lirma mitabUă. Recepţie fără zgomot. Scală uriaşă de P 
ditiuni, importante cantităti tr'tm valţ de fier turnat. A- Hargareta ' sticlă a staţiunilor, manjpularea simplă. bosl 

de âU1" şi devize, Prin comi- cest valţ rt fo~ declarat ta Derndtfj ~t~~~~~~:11: Sigismund Hammer '1 fi~l:ga~ 
<sie rogatorie se vor face cer- ,"amă in toate formele legâ- A RAD, A V 
cetări la Paris şi Londra, un le, la oficiul vamal respectiv. Bulv. Regele Ferdinand 41. rad. Bulv. Regele Ferdinand 27. Talefon 10·47. lepr• 

--------------.....;~Q88_8~_ 
f 
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V est 3 

I 

~Izitele M •. 5. Regelui Carol II si _ IriiioS(il omi(ifio OnQIO-fomftnil lJ Mar~lul Vo~vod var fi Drelunglte I 
p~ cu cateva zIle Vizita SuveranuI,ui ~O~tl:U I inţelepci.unii Suveranului, care l~-au dus Suveran,ul n~-
, RAI i ' t t ţi t ,1 _ la ,LO!ldl'a constI~UIe, far~ In; nostru ŞI ~rolu~ pe cl;l-rc est~: si ru ŞI Augustul S,lu lIlS0ţl-
nlveranull H ~~ ~.e 8: o r~ noU eu 611.nCe a domla, pentru nOI cel mal dc I chemat sa-l Joace ŞI de aCI I tor Marele \'uevod :\lihai tie 
'>1 rll 1 el:' mp e ma mu ore seama eveniment din ulti-! Înainte Tara noistră. i Alba Iulia: dalltele ~i cusa-
bUCUREŞTI. - Se anun- va vedea în curând. Trlum- ma vnHue, - un eveniment I l\;iciodată Anglia n'a pri- turi e:-;;ite dill mâinile ţăriln-

1'~ că vizitele M. S. Regelui fala primire care 1 S'a făcut cal'~ se des.filşo~ră ~n, 5t:iC . h~it cu ma~ multă S!l'â~ud)'e ! c,i1o~' 1l'Ju,.;tl'e din, !)ito:esc~l 
d~te graniţă se vor mai pre- pretutindeni este dovada e- 11~1al sllIl}JatdI~t~ ŞI, mal Illa~u- I ş~ CU 0. ~~I sPonl~all.~l s~mpa- I GOI], sau deopotrIva, papuşI
i;, h' I ~ • ltoare con '1 IUlll pentru 1'e- tie o VIzlta rega a, uccat a-! le Îmbrflcate în eostume na
liDgi cu catevazd.e. Data so l?cvent~.~ pr~stigi~IUl ~~o: i laţiile dintre cele după ţări i c~a~ta, .de c?-l'e s~ l~agă ÎII-: ţlOuale pe care sub Principe-
. ţii M. S. Regelu~l şla Ma: IIt a! ţaruA n,oastre In ~iraIna pr!~tene. , I :sa!;:! pne~ellla ŞI llltercseic IIc nos!ru ~Io~teliitol' cnj)iilor, 
r=tui Voevod nu a fost Inca tate. Romama a primit con- ZIarele engleze sunt plme! puporulUI llO:stl'U. (.nglezl. 
'{'rată. Această dai,ă va fi a- sideratiunea ce I se dă un~i de, e~ogi~ l~ ~dre~a iUbitUl~i "Re~("~ns~i~iune~. cerem~- i Şi unele şi altele sunt do-
C • t- in mod oficial pen. puteri Olari, cu un rol activ 119stl u ~U\ CI an"şl,', deopotJ 1- n~IIOl I~ I adIO Şi 111 dorm- I • •• 

ăPta a ,_ '. ~ .' ~ 1" • , va la adresa 1 arll noastre, mOll-unle engleze, - fapt· ~- - --
r~ ca. ~opulalia ~anl sa po- Şl~ efJcace lD pol.lbca ~uro~ea l' Îll cal'e~ poporul e!lglez ve,ele extrem de rar .în ~rotocolul; 1 Renle S~I EI~r.lp. 
f eşI In Intâmpinarea Su- na. Ideea de pace reIese In- - dupa cum a vazut totdea- ,englez - ca ŞI atatea alte i J iIIU il 

'rTanului. In toate patru 1ă- tărită din acţiunea politicii una, - o tară depEtrt~tă geo- I Il1ElgU!itoare atentiuni .. dove: I BOnuri- dp Impp'1i te 
;. vizitate, intrevederile Su tării noastre. Acestea vor fa- g~'af~c~şte" ela: t.otuŞl apro- ! desc l~llport~llta, C: 1 se ~la! 1 il i, tlil ~ 

1'1anului au avut deplin ce să crească en, tusiasmul plata !11 sIrntam~nteie pe ca- acestUI e.v~n~m?nt lll, Ang!lll, I pentru plata irupozi-
f i v'l 1 d' 1 r' Ia i tA' : re le llltelcge ŞI pe care le unde trauUci ŞI vechI legatu tului şi ps.mântului for. 
/tes ş urmari e ce or IS- :opu a leI. ~ n mpmar~a_ I eonscr~<l: , .. ri ~eon,tribuie la alllploar~a_ ~i. tat, pi:ntru Asigurare 

D:~te vor ~i rodn~ce pentru .. uvera~uIUlJ cand se va ln Pregatl~'Il,e p~p.O~'UlUI, ~n- • maretla a~estor solemmtatl.. ~ Socială Iii 
~. noastra, dupa cum se toarce In Patrie. glez ca ŞI pregatirIle ofIcla- Dar maI presus de pl'ogra " 

i.f't lită~ii', !l~~epând cu me,sagiul mul PI"ot,ocular, ~im, t~minte-II BanC~ GOI d Q C ~ ni ~ dll' 
1i.M. S. Regele ş! Marele Voevod au plecat Majestaţll ~ale RegelUI An- le pe carI 1(' metllfcsta popo- ~ U u Uh I q la Dessau. gliei În Parlament, în care a rul englez fac, din nou, o pu ; 1 A RAD . 
-;i.rCHEN. Se anunţă că de Său, Principele Ernest de Sa po~ellit, în t?~meni mi:;;că- i ternică dovadă de_ prietenia: 1 Str. Ernin:s(~u NI). ~ ţ 

J' I tOI"I, despre VIZIta SUVel'anu- . de care ne bucuram faţă de, mit_ti. 
ko.nchen Regele Carol a xa la castelul de lângă De- lui nostru :;;i sfârşind cu pl'O' o asemenea mare putere, ca I " .. 

!.at să viziteze pe vărul sau. . gl'amul primirii în care se 're prin spiritul şi demoCI'a-1 veZI smcere de sImpatI\ pen 
)

I1i integrează at.Uea manifestă- i tia ei, a fost totdeauna o ga- . tru popor,uI,englez, C:lrtUa cu 
11esa italiană ,. ju.oslavA urmăreşte cu ri de simpatie, începând cu I ranţie pentru pacea şi pros-I acest prilej POpOl'U1 lln:-;~l'~l 
mi deosebit Interes Tlzltele M. S. Regelui festivităţile Ilobilimii :;;i ter- lperitatea popoarelor, Iti f~ce cele. mal .l~une ura~'l, 
'. minânel cu manifest,at iile /i Com.?nt~~iile care insotes~' d?rInd ca ~l in .vll~~r l:plat~u 
rD:\IA, Se comunică ziarele ranului României, însotindu- spolltanc ale poporulUI, _ aceasta Vlzltă sunt o nOHa ml~ de pne,tem-: l:--d fH' dm 
~iene continuă să publice le de-o foarte bogată docu- dovedesc cu prisosinţă că I verificare a acestor simt~"t- ce lI: ct; mal srtan:-;,e, cu bll-
~e ştirile în legătură cu, mentare fotografică. l\Iajestatea Sa Regele Carol: minte care ne-au Jegat şi ne ne ŞI, SIgure consecmtp pcn-
,Itele şi intrevederile Suve I II-lea ca ~i 'fara noastră se; leagă de :\Iarea Britanie, u-/ tru mtC'reselp celur dou:'i 
, bueUl'ă de o mare, sinceră şi : 11('le cu un fond destul de a- i ţări. 
:janlourl' iefbtiunne

e 
şi Ne ula--nder I adâl,lcr,l simp,atie în rândl,lri-! dânc politi~ şi ,~C?nOmic~, 31-!, ~e aece,a, şi gândl 11.':1('., (';~-

~ le poporului englez. . t0le de ordm spIJ'ltual ŞI ar-· 101 18 mlhoane de ,10malll, I blanuri numaI Ia blilnar. Arad, Palatul Fischer Elis Toate ziarele şi revistele tistic, care-L însotesc pe Suveran, 
1-0- engleze au apărut în eelitii Astfcr au făC'ut o dp.o:'\chită ~'au unit pel~tru a striga: 

S\ speciale ca un omagiu adus impresie micile, atenţiuni pe Trăiască AnglIa! 

,~'lni'trSilr(iI Po(tuiui --.... ----;:::::;:;,;. 
!!~~~!!\!c:c~p~'!!:~!W~~~I!~~ Cetiţi-vă cronicile! 
IIU aniversării semnării tor şi un garant al ordinei. . f ~ I 1 
i. 1 După involburarea din Sep 1 minării --: ar 'l'oi să deslra-; Lockha~t di uzata a postu 

,,:tI li ui tripartit anti-kom- constituind o forţă de .distru I d t 1 zi ne din Londra) 
'" temvrie, după împărţirea I me cu el toate celelalte com I e e eVI u • . Iru, d. Arita ministrul de gere a kominternului. Ar fi I 
cţ prăzii - ~uşm~nii cari !i~-~' pacte unităţi etnice, inche- Al doilea. ot~1 rne al Japoniei a trans- fals să se creadă că bolşevis- d se ItI e tra I I ue a ln reg r a noas , . gate tocmai în virtutea aces-
ni! la ora 11.30 prin radio mul ar fi părăsit lupta". îşi !nteţesc svârcolirile, ş! ri- . tui principiu. ~ I Hotar~le noastre, .î~~rise 
orlDesagiu către poporul i- Mesagiul a fost urmat de dica pumnul, revendlcand I F ţV d t f'l" t t . pe harta conform UD1taţll et-
en~n şi poporul german, sa II muzică simfonică germană, I"noi pretenţii". i a.a. e "pre en u e .. o" lnice româneşti şi Intregite cu 

et d Sunt câţiva magnati revi-! mai InSistente ale ns~afulor ! sabie şi sânge _ sunt veşniet cele două popoare. EI j La ura 12,10 a luat cuvân- zionişti cari şi-au făcut o me • b~dapest!,ne - cum l-a deH-! ce. Sunt temeinicite pe teme 
litr

a1 
spus: " I tu! contele Ciano ministrul serle din a flutura stin(lar-: ~1I ~~astic 1'~1 profi N. lo~rg,~, Iii de pace şi de cultură de 

e}aponia a făcut primul de Externe al 1 taliei. El a. dul unei cauze care trebuia! n ,,1~P~ -.~? I r:m~n:lJ M. S. Regele Carol al II-lea, 
il pentru realizarea mare- spus între altele: rezolvată mai de mult în is_lvre~ sa e a~nbl~ ~ua. IU Nimeni şi nimic pe lume nu 
':i~deal de-a creia o ordine "Cele trei natiuni, Italia, torie - aşa cum s'a incume- i crun p,e care r.e Ule sa ŞI ~ le poate primejdui. 
011 tat s'o facă, pe puţin timp' fixeze In conşthnta lor (daca Şi dacă, totuşi, "stafia" ar 
lai in Asia orientală. D. Germania şi Japonia opun doar, Mihai Vodă, Viteazul. o au). Încerca să le primejduiască 
11C~ a incheiat că Italia, in toate direcţiile o barieră Acţiunea magnatilor, de a Intii. _ noi "tragem cu puşca" în 
ar:Îlania şi Japonia sunt re de netrecut forţelor de deza- înscrie pe harta Europei din orice pofti tor şi, dacă va U~ 
nlSabile de pacea lumii. gregare. de dezordine şi anar nou vethile hotare arbitrare, ;,România formează un caz nevoie, vom. ridica la hotare 
:'.ita comună a celor trei bie care, conduse de komin- este susţinută metodic de pre unic. Hotarele ei nu pot H ziduri de sânge, din bupu
:~~~ a devenit necesitate. tern au infruntat de mai sa budapestană - şi perma- obiectul unor modificări. Gra. rile noastre. 
;;!ărind telul nostru vom multe ori Italia, Germania şi nent difuzată de acel răgu- Diţele româneşti şi regiunile! Cum au luptat şi au biruit 

nl.l, ne totdeauna puterm'ci .ta"'Oldâ, rictorios. moate ten şit barilon al Radio-ului ma învecinate sunt locuite de o Românii de când sunt pe lu-
.... ... ghiar. populaţie compactă şi unifor I mea 

a;le~tf.'t: I tativele şi atacurile interna- De curând, soclalistul Ca- mă pur române~scă. ... I . ~evizioni~ti - citiţi-vă cro 
l,~pa dIscursul dlui Arita I ţfonalei comuniste dela fron 1 Peye mi t t ti Minorităţile In RomaDIa mcde istone! yoastre şi in-
t .... at' I ro r a co s en a va h • A •• t b.' CIR bert rege 
I Ul muzica simfonică ti I . sunt răspandite In grupurl I re ati pe aro o , 
;'peză, La ora 11.50 von I ere. e ~cc~dentale ale Medite de a rost! dela tribun~ paria- mici pe întreg teritoriul tă- 'le vostru. 
entropp m' . t 1 d Iranel pana la extremele li- mentulUl ungar, faImoasa rii. Minoritatea ungară e con j , CIUDIU VALCU. 
, ,UllS ru e ex . I 
~ al Reichului a rostit la mite ale Pacificului, au e- ar!e a ~eviz1onlsmul~l. afir: Ic~ntrată A în e.en!lul popula- :I;O--c-r-o-it-O-rl-'8--en-t-r-u-d-o-m-n-I-~ 

il.. Ş t Adi tri mand ca "CehoslovaCia va.ti ţlei rO,m, aneşh ŞI departe de MOSKP OVITZ -ro un mesagiu, transmis ua. cor u partit _u h 1 
'rad· ,~ un precedent pentru tările I otare. Arad. Asortiment boggt. 

a ;'1 ~o, amintind tmpre- nea sa excludă pe nimeni faţă de care Ungaria mai Îlre (Conferinţa d-Iui Bruee :.-___________ .;.... __ _ 
re' e In, care .s'a. incheiat 1 şi el se răspândeşte tot mai in că pretenţii". U •• '?C1~;.,.: •• « ... .-. « ~a 
tl~.'~ anh-kommtern a că- mult în opillia pUbUcă mon-, Semnificativ - absurd de ~ Nu ViD i e r de t i ti ni DU II '. 

p e de a lupta fară d' 1-" , 
Jroniis t '... la a • semnificativ - In mijloacele Căutând In ziare şi reviste articole cari po-
trsive :O? t~a act,IVltăt1.1 E.· Dr, S d" ti· ,propagandişti1or maghiari, e meneso numele dv$'. san tfâtAnd prOblemele 
Jnist. 111 ernaţlOnalel ., _ "_ e e In e e reDU- paravaDul de circumstanţi cari vă Interef:lează, căci o instituţie special 
It\{ Ii""en,s' t . . biICU e~vetlene a ,rOStil şi perfidie pe care şi l-au rl-! creată. şi bine organizată. pentru aceasta poate 
[. "'V alAm că colabo- Ja radIO un. dlscu~s dlcat şi-l utilizează: prind-' face acest lucru mai bine şi mai eftin ca dV8. 

~::aS:~ă a .,da~ roade. lontra comunismuluI IPiUI autodeterminărli. A;cest "SERVICIUL GAZETELOR" 
e n a reuşit sa stabl- BERNA. Se anunţă că Consi- fapt il desgoleşte ,definitiv, _lutle l_tl",.,IOII.'. de ,resi " p.IIIUclfate 
.' dOnUnaţia sa bolşevi- lierul federal Motta a ţinut' înfăţişA_du-i ca lipsiţi de urmăreşt6 tot ce se publică In cele circa 
1'1 S • 1 "1 1400 publicaţii din România, iar prin inter-
le panla ca şi tn China erI a. radio u~ discur~" a~a- ! O? ce bUD. Si,~, t. mai •. alesI' medlul celor 102 agenţii similare din străi. 
hoslovacia. Aceasta, gra c~nd cu asprIme comums-I cand Ignoreaza cu. uD: clIUsm nătate. tot ce se scrie in presa din toaA 

II
,tatelor anti b 1 . mul, Spunând că el este un reyoltătoi simful critic şi la lumea şi procură tăeturl de presl asupra 
D.ghiul B - o şevlce. p. artid anti-elvetian in Elvc- I tcie istor, ice. l' oricărei personalităţi sau subiect. 

j erUn-Roma-To- tia şi d !Fi ,. f·, el ai ~ CeJ'ett telefonic mut Îlt l16,ie ttP98J)OOte l~muritoare aan o prob4 
~preUD.tă azi se esvo a aCI ca un I MODopolizân Dum el a-, gratuitiL de o Săptămână, Indlcând subiectul care vA interesează 

• O concep- vierme rozător. I cut principiu al autodeter-! .... * ............. *-*=*-'* :w::<iK!M *-* • « « ...... * * * ... 
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STRĂJERULUC 
CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 

a 
i 

Din ac1ivi!Olea _ Slolurilt ŞI (Omundoofii l(!!iontil~:~ 
stolurdor aradane Sfr6jerl il ,udt,UIUI Arod 

In urma apelului lansat Nr. 5 Arad-Şega. '00 kgr. fier 
in vara anulul1938 de către un jumătate sac de cârpe. Situaţia la 20 Noemhrie 1938 
comandantul Străjii Ţăru, 9. Stolul şcoalei primare 
pentru adunarea fierului ve Chereluş. 40 kgr. fier, 10 kgr. La stolul Gimnaziului A-' Cluj, seria 13. Comandantul nul Naţional la 5 Iunie 
chiu, a cârpelor, oaselor şi a cârpe. radul Nou (5), activează şi! centuriei: 63) Drincu Romul, Comandantul stolului: 
plantelor medicinale, stolu- 10. Stolul şcoalei primare comandantul Voiculescu 0- \ c. Sf. Gheorghe, seria 28. Ruja Gheorghe, centru 
riie Legiunei de Străjeri A- Nădlac Vii. 50 kgr. fier, 10 prea, c. Sf. Gheorghe, seria I 34. Stolui şcoalei pl'imare. za, seria 39. 
rad au adunat următoarele i kgr. oase. 43. (46). ChieI'. A luat fiinţă la 8 .\lai \ 40. Stolul şcoalci 
cantităţi. (Datele sunt exira-I 11. Stolul şeoalei primare La stolul şcoalei normale 11938. Pavilion Naţional n'a Crocna. Infiintat la 29 
se din raporturile sosite la i Nr. 24 Arad-Bujae. 150 Itgr. (3) praf. Gheorghe Andrea Il diricat încă. 'Comandantul li lie 1938. Pavilionul Natk_ 
Legiune până la data de 2' fier, 5 kgr. zdrenţe. (47), c. SI. Gheorghe, seria 32. stolului: 64) Homescu Vasile, l-a ridicat la 13 Octom~ 
Noemvrie 1938). 12. Stolul şcoale! primare . c. Breaza, seria 34. i 1938. Comandantul stolu:j ( 

1. Stolul şcoalei primare Mândruloc. 655 kgr. fier, 1.65 Stolurne tUn lu6.tl I 36. Stolul şcoalei primare '1 70) Popescu I. Ioan, cen~ p 
Caporal Alexa. 150 kgr. fier, !kgr. plante med. . ! Comlăuş. Infiintat la 18 Ia- Breaza, seria 41. Coman_ 
12 kgr. cârpe şi 8 kgr. oase. 1~. Stolul şcoalei prim~lr.e 22. StoIu.l. şcoalei prlma~e I nuarie 1938. A ridicat Pavilio I de centurie: 71) Caşotă, 

2. Stolul şcoale~, primare I Şirla. 30 kgr. plante medICI- Al,maş. I!lf.lln tat 18: .31 MalU I nul Naţional la 21 Maiu 1938. 'rin, centrul Breaza, seria'~ 
Pecica "Deheleni. 30 kgr·l. nale. 1~37. A rIdIcat. Pavlhonul Na I Comandantul stolului: ti6) I 41. Stolui şcoalei prirr~~ .. 
fier. . I U. Stolul şco alei primare 1 tlOnal la 8 lun~e 1937. Com~n Pleniceanu Anghel, centrul Cicir. A luat fiinţă la 2 Mf 

3.; ~tolul şcoalei. pllmare! Radna. 15 kgr. fier. d~~tul stolulUl: 48) De~cay Breaza, seria 35. \1938. Pavilionul National~ 
Gramced. 85 kgr. fier. \ 15. Stolul şcoalei primare I FIlIp, c. Sf. Gheorghe, serIa 37. Stolui şcoalei primare I ridicat la 3 Iunie 1938. f U 

4:. Stolul . şcoalei prim~re I Sicula. 25 kgr. fier, ! 27. ., Caporal Alexa. Infiint.at la' mandantui stolului: 72) ~liU 
Chişineu-Cru;. 100 kgr. fier, I 16 St I Iii . . 23. Stolul şcoalel prImare 123 Martie 1938. Nu a ridicat duţiu I. Mihai centrul ~ul 
50 k . . ou şcoa e pnmare IA'" Alt f" ţ'~ la 15 Sep I , ,.. 

gr. oase. C . ţ 120 k 200 I gllŞ.. ua IIll ~ . I încă Pavilionul National. Co za, seria 39. tun 
5. Stolul şcoale.i primare k ova~n : gre oase, t~~vr1e 1937. pB:vlbonul l-a II mandantul stolului: 67) Bal- 42. Stolul şcoalei priIddes 

Crocna. 108 kgr. fier. ! gre er rIdIcat la 2 lume 1938. Co-, ta Vasile centru Breaza, se- Conop. A luat fiinţă in prttni 
6. Stolul şcoalei primare i 17. Stolul şcoalei primare I' mandantul stolului: 49) BIă- I ria 35.' vara 1938. pavilionul mf~i-a 

VArfurile. 150 kgr. fier, 20 1 Nr. 20 ~~ad-Gai. 5 kgr. plan- găilă Al!lbroziu, c. Si. Gheor 38. Stolul şco alei primare ridicat încă, ComandatdUl 
kgr. oase. I te medlclDale. ghe, serIa 31. ., Cladova. Infiintat la 1 Octom 1 stolului: 73)· Stancu G. ~ţim 

? v S!olul şcoalei primare Adunarea fier.ului vechiu" 24. Stolul şcoale1 pfl~ar~ vrie 1937. A rjdicat pavi!iO-1 tea, centrul Breaza, seriihnn 
Varadla de Mureş. 10 kgr. a plantelor medIcinale, oase- Avram Iancu. A ,luat fIInţa nul Naţional la 8 Iunie 1938. 43. Stolul şcoalei prij' l' 
fier, 1 kgr. cârpe. I?r, !ulgilor şi a cârpelor con_

1 

în toamna anulUI .. 1938. co-Icomandantul stolului: 68) i. Cuvin. A lu.at fiinţă la .1.81<11. 
8. Stolul şcoale! primare linua. I ~an~antul stolulUl. 50) Mar Burtieală Constantin, cen-Iprilie 1938. Nu a ridicat nu 

• i t~n Gheorghe, c. Breaza, se-I tl'lll Sf. Gheorghe, seria 22 .. vilionul Naţional. Coma a c 
: na' 42. ., 39. Stolul şcoalei primare I tul stolului: 75) Siclova~8fa 

Ridic::area Pa ... ilonului National la 25. Stolul şcoalel primare Chişineu Criş. Infiintat la 2 i Nicolae, centrul Breaza.!du. 
Apateu. Idem. Comand~I?-tuIIMaiu 1938. A ridicat PaviHo Iria ~38. :Ia 

siolul ,c::oala primare (roc:na stolului: 51) Henţea Emll1an, __ dp 
c. Sf. Gheorghe, se~ia 3~. ~~~~~ :~i! 

ARAD. Duminecd 13 Noemvrie I mul bogat şi variat a fost executat. 26. Stolul ,şcoalel prImare i iru 
19.'18 a aVllt loc ceremonia/lIl sfin- Au fost prezenti: D-na Florica Bu Bârsa, înfiintat la 5 Iunie Ridlcări de Pavilioane .lml 
tirii şi ridicării oficiale a Pavilio- curescu, comandanta Leg. de Stră- 1937. Pavilionul ridicat la 8 • i foI 
Jlu/ui National, la stolul şcoa/ei pri jcre Arad. d-nii: Ascaniu Crişan, Iunie 1937. Comandantul sto Naţionale in ]0\1

1 
1 

mare Crocna din judetul nostrll. La comandantlll Ieg. de Străjeri. Do- lului: 52) J osan Ioan, c. Brea 1 !I(' 
această solemnitate au participat. in i guru C-tin. revizor şcolar, FlIrdui l' za, seria 36. . ARAD. Legiunea de Străjeri A- vom arăta cum a decurs cer~ M j 
afară de stolu/ şcoalei de mai sus, \ R. sub revizor; Ion Ardeoiu. co- 27. Stolul şcoalei prImare rad, a aprobat pentru Joi 1 Decem luI sfinţirii .şi ridicării Pavili. SI' 

următoarele stoluri ale şcoalelor 1 m(lndanlfll cenlr!llui P. p, .S('~iş; .0. ! Bocşig. I~f~intat la. ~ Aprilie vr.ie 1\"133, ridicarea Pavilionului Na Na~ional; precum şi a sfin!irt! fiii. 
primare din comllnele: Dieci, AI-

1 

Costim. nofar (rocna; VI'11Il/orlll: 1938. A ridIcat PavIlwnul Na ţional la stolul ş("oalei primare Nild ţei la stolul şcoalci primar1t d.<, 
maş. GlIrahonl, Iosăşc/. Buceava, fnvd/ălorii: P. MdWiarm. Marin Ca ţional la 20 Noemvri~ 1938. lac şi Semlac. ' I yi€ 
Rcvet~ş. şi H~desti, ap?i. ~ni.~ălile! şe/ă, Gabriela Popescu. Filip Dcş- Coma~dantul stolu.hll.: 53) II! numărul viitor al "Frontului" comuna Bocşig. . i. tar 

,premllftare: Crocna, DICCI Şf CII. - cău, Ioan Piu, P. Ldsc<lu, 1. Dupa, Fu~dUI Romul, c. TI~lşoara, ~~ înt 
O asislen1d numeroasd a urmărit PL' II Td P scna 41. ComandantI de cen I l' IIU 

t I elru orrn aver, ranu aras- .. 54) B 1 Pl· 
programul străjerilor, la carc a. ~ . turn: e ean ave, c. Z . d· d - f Ufjj 

·t 'b 'i' . t"t '1' \clllV. 1. Dragan, M. Stown, G Serb, Breaza serI'a 32-55 Dedu-! O la e aur (' C(ln rr ur ŞI organiza Il e preml 1- ") •. , '. ' .. 

tare pre:ente, rămândnd plăcut im' preoi, 1. Iancu, preot, DleCI, 1. 10- lea NIcolae, c. Breaza, sena l' 
presionantă, de felul cum progra-I pescu etc. 42. , J 

. ~! 28. Stolul şcoalei primare R ~.. r 
~pQQ~1 tb~1 I I I , !~~lr~~~:.. ~~!ii~~~~a~apla~II~~~ . amanlel !I 

rOpiJl!Oftil 00 il O DJ il sa e I nul N~tional. Com~ndantul 
I stolulUl: 5G) Coanda Octa- Fi1( ;lnd bilantul vizitei M. r.uhlică străină prin f' 1 

ARAD. Federaţia Română de Fut I şoara, va pr~p~ne. câte un coman- vian, c. Breaza. seria 36. . ) Un 
bol Asociaţie a hotărât să înceapă dant in comiSIa ~u~eteană pentru 29. Stolul şcoalei primare S. Regelui şi a Marelui Voe- c:'l person~l al M. S. H; l:u' 

o vie campanie petru introducerea, propaganda a~cstul JOc, - carc .în Berechiu. Infiintat la 14 Fe- vod la Londra, Bruxelles şi ŞI ~faI'O~Ul Voev~d ~ ~t (1'1 
jocului de fool-bal.1 la sat.c. In aceSllAl'ad a fost ~l este i?că, unul din- Ibruarie 1938. N'a ridicat Pa- Paris, putem spune că solia faptul ca reprezmta tf 1 
sco Lc-tiunile de Stl'il'eri au fost tre ~ele mal atractl:e spectacole !ViliOnUI Naţional. Comandan dO mare ambasadori al po- hal'l1ică ~i plină de pr(t Wl 

p o J ,sportive, - precum ŞI câte un co- 1 1 1 '. 57) V'd' I ~ ) 
rllgatc să-şi dea pretiosul concurs. d ă' d' TII tn sto u UI. 1 Ican on, porllluj. românesc s'a impli- tmc, o ţara de mare l Iru 

. . . man ant str Jer cu omlCI tU ,a "se I c. Breaza seria 41. Coman- . r .. . ., .' : ,1 Iii 
A~tfel LegIUnea de StrăJen Arad, diul de plasă pentru subconnsllle '. 58) S' b nL cu cel mal deplm succes. cal t. veacuIl dearan'ţ . , . ' dant de centune: ar u ~ ~ 1. ~i 
la cererea Ligei de Vcst din Timi- de plasă. 1 P t Breaza Sel'l'a 35 Roadele acest~i călătorii star. ca o stunca În car; I . e ru, c. , . I ~ . . ... 
~~~~~QQg. 30. Stolul şcoalei primare regale, nu vor întârzia să a- vah:!]or ba~bare,. imI gw 

Bl~teni. Ifiint3:t .la 30 Oct.o~- pară. paza l~ portIle .?nentu'j g,! 
Vrie 1937. A ridIcat PavIho- Mai întâi, România care Daca e adevarat lb, dll 

nul la 29 ~{aiu 1938. Coman- era cunoscută numai din arahi. istoria lumii, câf 1 
dantuI stolului: 59) Beinşan sl/OI,urile rău voitoare, ince- re popor are la un Dlf 91"1 

~ heorghe, centru Breaza, se- pe t'. fi văzută în adevărata dai c epocll de mare ~ :~ 
rIa 33. . \. t '. v .~ 

31. Stolul şcoalei primare CI rea 1ta e. urc. apOI, dupa eVelll", rei 
Bătuţa. Infiinţat in toamna Bogăţiile ţării noastre vor le din ultimul timp, 5[ ['1 

1938. Comandantul stolului: putea fi puse În valoare, re~ sigUrI că România înt, tel 

Fuhrerul cancelar Bitler a I ne. La ora 12.21 Suveranul 60) Ardelean Ioan, c. Breaza, laţiilt1 comerciale cu Anglia. tnHască o zodie de aur! f . 
oferit Joi un dejun in onoa- a ajuns la Obersalzburg. In seria 42. .. Belgia şi Franţa căpătând o nămâne (a toti ~ (~ 

Cancelarul Hitler afăeut 
Suveranului şi Mare
lui Voevod o primire 
deosebită 

.. il t d 1 I 'A 32. Stolul şcoaioi prImare 1 t' ţ' l' ~, ., rea Suveranului Româmel Ş acest momen rape u rom S B 1 f" f t A t m ma.re amp oare. ~Oll~ Ien 1 ( 111 ţara ŞI II 111 
, 1 . uceava. n lln\a 111 oa '" ~.. ~. dft 

a Marelui Voevod. Regele Ca nesc a .~ost arborat la Be~g- nn 1938. Comandantul stolu- DI' pe u~ma ?ercetărll. ~. tu! Ieahta,l101·. sa-şl ,( s~ 
rol a sosit la ora 12.10 cu un! hoff. Fuhrerul cancelar, In- lui: 61) Tăranu Paraschiv, se I S. RegelUI prl11 fabrICIle mn de undt' VIIle MeSJ " 
tren special la Berchtesga- soţit de von Ribbentrop, a i ria 42. străine, oştirea noastră va a- prestigiu şi să facă. eu 
den. Arcul de triumf inălţ~t I eşit În intâmpin~re~ Augus- 33. ~tolul .~coalei pr1mar~! vl~a po~ibilitatea sa fie in- jurul SnV(,l'llllUlui 1 ~ 
la eŞl'rea din această localI- tului oaspete, carUl8 i-a u- Covas~nt1' 913n5fllAnta!d~a l

t
5pSe? i zeSIrata cu armamentul cel '1 v'1ziltor, penU·:.1 a d\l cr. 

. â d 1 temvne . rI lca a\ 1- • • ~ ~ 'f' 
tate era impodobit cu ghir- rat bun sosit, > conduc n u- ilionul Naţional la 5 Decem- I fi) tU modern. \lzba ndii opel'a de Jn3:. fii 

lande de brad şi pavoazat cu apoi la Berghoff. Ivrie 1935. Comandantul sto- r So1ia noastră regească, 8.

1

' ROmH.lliei. [ jil 

drapele româneşti şi germa- -o- Ilului: 62) Vârtaciu Ioan. c. !impresionat p'rofund opinia -e- J · 
--------------------------------------------.... ' ~pografia LOVROV & Co. ţ ~ 
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