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Orgon de a:lirma-re rOnlânească 
'uMerlS sub Nr. 13/1938 Trib. Arad 

~--.. ~~~~~~ .. ----~~ ...................... ~ .... ----------------~ .. --... ABONAMENTE: 
APARE SUB CONDUCEREA 

UNUI Co-MITET 

RedactII .1 Admlnlstra/II: 
Un an • • • • • . • • • • • 150 •.. 
Pt. bănci. industrii. toate inst. parl şi rubJ. 1000.-

JlR..4D_ Sir. P. R l/S(J Nr • .1 
7bnl.soara II, Plata TraIan l'ttr. 2 

Mihail Ghelmegeaau contra 
"salrapiilor localell 

Urăm. tuturor eetitclrllor noştrii : 

A'n,nou eu bine! cuvintele şi programele ose- l1entii ale acelor demagogice tim
guvernul de astăzi de aUde puri, de care trebue să ne aduc.'m 

f -~~~~~~~~------~~~--~~~-~---~~~~~~~~-----._-~~~~ După ce s'a realizat n amillte pentru a şti cum să NU fle 
Iara, un fel de tacit acord a- prezentul nostru. 
noilor lozinci; dupif ce IW~- D. Mihail Ghelmegeanu, cu O sim anului 1 n prea;"Dla 

ce vine 
externe n'au fntârziat dp. fire aleasă, şi cu un spirit de dr.:p 

inslrui asupra a ceeace ne rif- lale care călăuzeşte intreaga ac/iu
de făcut, nouif, ca Romdni, ne politică, a observat că acesle 1'0 

tarif independentd şi care cile sunt numeroasele mici nemul
~ rămdnă ca atare, Guvernul (umiri de care, printr'o limpezltoa-

pornit la o actiune pe t:Ure ° A trecut un an de marI' condiţionează apărarea ţărU i toşi poporul, avură de ani-
considera ca mai presus de sforţări, de uriaşe încordări şI dreptJ1rile noastre. Să ui- 'ma.lor acelaşi voinţă legea-
AM/CALĂ fată de natiufll~n pentru întărirea 1ării; se a- tăm trecutul de desbinări şi scă. 

a rdspuns aidt de frumos la duna~ t~t. mai mult norii, să ne unim ~u t?1ii în jurul i Dar mai presus de toate, 
nevoile momenlulÎii. amewnţanlor pe cerul Eu- Bi. S. RegelUI, vOltorul de bi· .. s'a înfăptuit din acelaş în~ 
conferinta administrativă de- ropei şi ela pentru noi o ele- ne al ţârli , apărătorul hotn- . dc:mn o întărire a sufletelor 

R~%idenţa Ţinutului Bucegi, fI. . mentală dat,?r::te na1~onală, r~l~r nonsire naţi0';lale şi ,~n- 'chem~te la credinţa cea stră-
. Ghelmegeanu, ministrtll de să ne pr~gahm apararea,. tantorul de oaste Şi conştun- 1, moşească, prin care poporul 

a arătat In linii pr('c;sf', • pentru orIce eventualitate.; te. i nostru a putut să îndare cu 
soliCitudine inspiră aelele mi- : M. S. ~R~gele CU O v,?inţă şi j Anvu~ care _ a_ t~e~ut esie; Een~nătate vitregia veacurI-

Se urmdrf'şle realizar"IY ,o hotarare de edevarat Şef, chezaş18 netagadult1'l ;:, eces-' lGr şi să izbândească in sfin-
a unei sÎm/)lificări u :~ ind~mn~t incepUt~t" 'On,~~I(;! ~t:. Ul'Hl~;,) i'...;~v~:rl ~~, } ~':~ > :'. -:.=J~} lui " as!'. rnţli. Crqlinţ<:l~~--:-

biurocratiee din Admini- .' •. w de 80hdanzare naţwnala Şi.. a acestor augus(e ~;H'Hlun de c;~rB ne-au unit mai strâns 
O mai largii initialivii, În::.:> .. ·.·:.:,~.-,;,<.\'~.~~. /~.;~ ~e înzestrar~ ~ oşAtirii, şi a salva!e a tării şi a marilor i la olaltă. în ceasuri d, pli-

de competen(i'I. a (ieci'lrui fun Il ,_O .. ~,_ .. , ". '.~' ,mdrumat ~ fa~a lntrerup~r~: sfol'ta~i ale unu~ popor. ce i mejdie, va face şi acum mI-
de Slat. O mai simpld (:ale' N aceste manlmtoare sfortarI, crede In dre'..ttunle sale ŞI nu I nllDile din trecut şi minuni-'a obtine solu(iunile juste, fn a- " ;.; "1 pe calea c~lor mai bainke, se teme de JerUe pp:lltru a le! le pe care orice bun creş(jn 

1. ; ~robleme de resortul mini- , -', ' ~.. . infaptuiri. Suntem acum În, pâstr~. Im:ordări în tonle le aşteaptă cu nădejde În 
, ilUl, Fără a suprima controlul,"" -', ' -'. hţa anului care vine, în fa1a eloIlJ(,nUle de activitate. în in Euflet. /" 

.' 'aiI Ghelmegeanu, află mi- :"'.:..kf:.:~J . unui" destin necunoscut, - knsificarea culturilor, în Dumnez~u este cu noi şi 
le adeqtlate pentru a da sa- ; dar nu suntem înfrlco';'ilti {!l' r.por:rea capacităţii indu. 

;ctie unui cât mai mare mzmăr D. MIHAIL GHEUU':(;FANU ~ avem liniştea de com:,Wr\~: stnaIe, în propăşirea ocono-' cu Regele nostru creşt~n, iz-
solicitanti, fn toale cauzele (lre- Ministrul de interne : a unui popor care a facut' miră... S'au construit silo- băvirea noastră stă in unire 

. ,defiintând luxul aşteptilril0r, ; tot ceeace h-ebaill. Este nein- zurl~ vapoare, drumurl,căi, în muncă încordată pentru 
. emânărilor, al prelungirilor $i al rc [loir(iI. printr'o l/m'sfii s.{nrţ'l"'>.· doelnic eri in acest ceas, tot ferate, poduri... ,tară şi crefUnţă neînfrânfă. 
,.:rărilor de termene. O adevit- ne [JlIlt'Tn s,li"a,_ \ românul 'l'a ,cobOrI ,in arifin- Alte. mari sfo.rt~ri ~en~ru· An bun, de pace pe pă-

E,,/t flrl'sc . .1ctiunea de :"r'nplif;- ~ul sl~fleh,Jul Sau ŞI se l'a a reLlhza o adm~n!strat1e Cln- ~ . v ~ ~ 
lovi/ură de măciucă dată .-c'- care a fnrmalh",lllim biltr '-'ilie . . Intreba €!acă şi.a facut toată sUtă si gospodilrească, pen- mant Şi buna vo,re Intre oa-

r deprinderi dln frecuilll polifi- /a~i1 in rV~pnnl,~dil!'; p:' -... ii., t r'\,tO~i~, .~entru. întărir~a so-: tru a ridi,ca satcle di~ b~znn 1 meni! ••• 
nls/' cela car! lşr !()rl1!wrd () .l!(j.~.i-·i'"'l(j~'1ntaţll naţiOnale, cara, lor de en, pentru a lnsana-, AL. BOGDAN • 
• Ittiunea aceasta a unui bărbat ABSTI-UrTJ din {/rrulql'/t'. d!!I: __ .....-_~~ __ ~ ___ 4 __ .' ___ .... ~_"'"~/ ___ ~ .... ~~_ 

'; adus în fruntea trebilor in- chichitele I'n Carc erau spec:lt/i:';l i •• p . . . _ _ 
'.1 ale ţării, este insatjiă de,) Ţarll v I's(('. utla şi . uniM. Nu mn,i I ,~ r!IDUI~. m. , I!~ ,~t-rU ŞI pacI-
'·psare bllgetară considerabili1. subslsla 1I!(~1 lin regIm de favorurl.!_ .__ . __ _ _ - Jf. ~ ... 

.'Iri/ele judete ale tării (şi vo~ a- O morală nouă, o neprihănită! fl-carea 1-nterna'-' 
ia un sprijin reciproc, prin voinţă de unire. insulletesc. idealll-I 

mMri chiozuite printr' o cola- rUe Frontului Renaşterii NatIonale. 
, , In proO'ramul- pe eal'C 1"1 por ne dictează un ~in,~I' In, cum întelege destinderea !",i 

:Ire neînlreruptă. Simplificarea formalismelol' şi I .... , ... • • ( - " w '. I I anuntat lă!'Il, ImedIat dllpă cru: să ne strângem nlndu- pacificarea internă. 
~ r mInistrul dc inferne a ac- desliiT1ţarea salrapiilor locale, ~urlt ce a luat conducerea tr~buri rile in jurul Regelui şi si"i ne: Iată ce a spus preşedintele 
;~at în. cuvd.ntarea s~ şi ,asupra I actele cele mai dorite, cele mai. (lŞ.-jlor publice, d. Gh. Tătărescu prcgătim armata pentru de .c~nsiliu ~n, cuvânt.are~ 
,vechI raClle: predrlectla unl)--I leplale, in tara noastră. D. jUlh'/ll: a afirmat dorinta guvernn- ziua încercării supreme. ' rost~ta cu prll<~Ju~ cealUhll 

,.it .a .transforma regiunea com- Ghelmegeanu dl1. tării o satisfactie I lui de a realI'za o destl'ndc>,}'e' •. oferIt parlamentarIlor: 
I j D. estmde.re.a anuntata. de '1' "Nu intel'esează actiun('d. 

nel lor administrative fntr'ulllprofllndă, care merge nemIjlocit la, .s,)· pacI'fI'care }·Ilternav • 1 t t b t d I prImu mmlS I'U re ue m el' ~ câtorva duzini de rcca] :-i-
e "s~lrapie locaU(:, dJlpă Chi-! inimile celor multi, şi de bună cre Noul program guverna- pretată ca exprimând intf'n- II tranţi ireductibili. Guvernul 

proprille . t 1 d l' 1If'. d' tă 1 .. '/ I . t ' 
, CUVIn e a e - Ul 1-

1 

In , a Inimi e ce OI' cari se SIni! mental a fost primit cu l1l1 tiunea de a ierta pe acei cari intelege ca această acţiune 
I Ghelmrgea . ~ t d ~ d V b ăIăţ" .! I 

S H nu. . 1lI sare s raspun a un Il prin. sentiment de usurare ;'i l'::1- în treacât s'au asezat în a-' să nu devină tulburătoare . 
. ~Irapnle 1 1 t' t ' I b ăl ( hă ". . hă - - • ~ I ' , I 

oca e sun ntş e ln- Ul1 a e, rmClel prin. rmcle. tisfaeţie do opinia PUbIiC1'1' fară solidarităţii româneşti,! "Am proclamat destiI{tle-
Imensa majoritate a ac(>steÎ sfărâmând zăgazul a ('('{'ace Irea 'şi pacificarea, dar destin 
opinii publice este con~ti,'n- I este permis. Acest act de elr- '1 derea nu înseamnă drept:t] 

. oale clasele soel'ale tă de gravitatae momentelor!mentă nu trebue llicide~umlla ilegalităti şi pacificarea 
pe car'e le triiim şi doritoare I interpretat ca un act de sl~l- Î nu Înseamnă dreptul la agi
de pace intl'rnă pentru a: biciune. Ordinea publică es-' tatie şi atâtare". 

dt " ...,- b I a U a O r 1 a S a S U . şi-o ?utea. as~gura pe ~ea ex-I te, ca. şi . in trecut, una ~ din- Aşa dar, desti.ndere. da!, 
. - tr>rna. PatimIle, răfuehle po-! tre prmclpalele preocupari a dar ea se va l'palIza pnn 01'" 

;,' " litice d.intre noi trehuesc a-' I le guvernului. Dacă greşeliie dine." . 

SefI' e la bonurI' le -pt n:ânate pentru alte Vl'er~lUri: treC:lte se. VOt' if>rta,. cel(' 1 Ordi.nea i~ter~ă ins('~mn.ă 
. III ! cand armata nu va mal .fI noUl vor fi aspru sancţlOna- I forţa mterna. ş) forta mter-

A .. ,! de pază la f~'on.tiere şi pa- te. Iertare.a vine pentruca ~ă I nă ~d~lce respectul vecinilol'. 

Inzestrarea Armatei ; cea va domm dm nou în Eu- nu se ma} greşească. deCI SIguranta Ia hotare . 
• 110pa. Până atund, instinctul Dealtfel, d. Gh. ATătăre~cu I .Astfel tr~bue ~l~tel('as,~ "UI) 

~ ____ .... __ .... _ .... __ nostru de conservare ca po- a precizat, acum cateva ZIle, stmdt>rea ŞI paclfleal'l'a . 



FRONTUL DE VES., Luni, 1 Ianuarie 1940, ~ 
2 --.--------------------------------------------------------------------------------._-- --
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A av.~~!~~C~l ~!! ~~~n /"" .. ! ~~r~J;r~~,~:~,:h~Pj- 19QU An nou FERICITI li i't~e' 
iÎului de Miniştri un ceai oferit par. practic de .âteva zile in ale/it'ral! , It; 

lamentarilor de d-I Consilier Regal Insi til/u/ui .\le/cor%gic Central: SOi ut:.e unn~z~ O'ln!1~181· cl~Qnlp.le urm~tn~r8!e l'lrn [{) intl 
(~h, TăIăI'escu, Preşedilltele Consi- Bucureşti. Dori/orii vor adresa ce- Studentul: Am scris acasă, tatei,' 1110 U hUS ~\u a. i.I UL U Ilo pl 
Iiului de Miniştl'i. să-mi trimeată bani, ori un re\'ol- ,. 1_li:nPOI 

Au participat la acest ceai toli Vă urează ~ "eCr!I'" 1 Ş' r . I~ RadoV8n şi Temmer~:fl"~1 
membrii Guvernului in frunte cu d, A f 'cOt l' o egu: I ee te aCI, nară iti II ..... n nou era 1 ' . d 1 ă Consilier Regal Gh. Tătărescu, Pre -- Itrlmltc un revolver ?_~ corn, e pie e brut tpin , 
sedinţele Consiliului de Miniştri, I FRAŢII APPONYI i Studentul: Il vând. i O ţ\ It A D jil~, 
1. P. S. S. Patriarhul Nicodem, I salon de ghete şi modă I Prcn ldl'.:::i ~t'" i 'fj O!idul de Aproviz1oiHHt" cu mstt'fit prin,e S A ~ I.,~~: 
d-nii Consilieri RegaH Dr. Al. Vai-! bărbătească I ~ B U 4' II i{ E lIoOl. T I ~" 
da-Voc"od, prof. G. G. Mil'OlleSCU: i D. pro/tsor X, cc/rbrul medic d:n ţ.:.~ .' '? ~pluJ, 
şi C Al'getoianu, baron SIÎreea, iAR AD' Cluj, În:rcabă la un examen pe I!~ I tj Centrul de Coledhrt' r'\ rad: StI'. CHDI~('uzino fi2-;:~ se: 
mare maestru de ceremonii al Cur i vis-a-vis de Primărie : sludellt, cc medicamente a,: pre- i -

,.,te 
Tot f-::'Jul de băuturi Sd1i se ţii Regale, Mocsony, mare m,ll'stru j • i firric 1a o anumită boală. Studen1ul II 

de vânătoare al Curţii Regale, d, I ___ . ___ ~ o 1l:17~e~i binc şi profesoml X, in-
Teofil Gh. Sidorovici, comandantul 1. .. . .: treaba Iar: I 

Străjii Ţării, 1. P. S. S. Irineu, Mi- '1 ~le:l~ella ,DAlrectl/a . p~rs.olna!uIUl ~r~ - Şi câtă cantitate {rebue să ia! 

trop 
rt 1 M ld .' 1 P S B~I 11 InIS eru eru III ŞI 11 arlnel, pana pocien' Il I d-Iale? 

o I u o o, el, . '. ' a an'j' . d 7 1 '19' O ~ t ./ 
Ml

'tr l' l • d l l . 1 P S V'- In zIUa e aJwar:e, I , lllSO ICI - O linguriţă fu răsJ)!Ins!l1. 
opo ltU l\.r ea U UI, . . . I d • ~/ 1 t· 1'" • . . 

sarion, Mitropolitul Bucovinei, I., e 11/ ma oore e ac e. : PIlI?l tlllpă acela, C0l111SllIllea de 
I Exlracl de naşlere. A P. S. Nifon, Milropolitul Olteniei, I i (::cammare SI: .rel/'as~. "lunri stu-

P. S. Episcopii Tomisului, Al'gqU- ~er~iffwat dde/ nato~a/itla/Je. d" : denllli cu pricina, tŞI dadu sroma 
~~,;;:..:;;;;:u:;::}t;:1 el' 1 Icat ea aSrel'1l Il Ic:ar.,: âi spusese o do:ă mull prN! mare. 

~ : siunei şi spuse: 
au sosit c€asuri .. marcă' Certificat de curs pr:mur. ' renumită" de buzunar - N'am vo~ să pl'I~scriu decât! 
şi brAţare pt. doamne Certiflcal medical. cel mult 4- picături. 

IXIDIl n __ -- - srn_ 

t r.;.." 
to&se fine şi vin., lfÎ"re 

, !fIle 

Propr.: G. ROS E N FEl~Îla 
~\aIă 

ARAD. Str. Eminescllllllogrl • _____________________ -----_JIl" mu 

It< fa 

TAVERN c:: 
.I. 11ul 

nit 
, 100 

-------·--------.. -------..... --..[Jt:;,tat 

.ţ-

P. Avram Iancu 18 ~
~D~ Anul nou -. m~i~~~.da sullsfaecrii servlClUlrtl Piitrunse În soia de şcdinţc1 a cami-

şi domol, asortiment Carle de calfă sali meşter. Dar profesorul dr. X. răspunse: I :~LomA(ij/!l~TmAnn ~b-;o;-n.;.-u;-r;i;-p--t-.·I: a -;; ::::"~I./dl"U, pad,n/ .. / a-/a/'II' F:.;.brica :er S:f:n "LUX" 

... r~a,::t,:! !I~noriţilor lo(ulnlii Str. Bariţiu 17 

lui, Clujului, Băltiior precum şi rc- modernă cu 3 ca-
prezentanţii celorlalte culturi. înzestrare? mere şi depen- B 

1. 
I-<;~t ( 

MOŢIU' 
~ 

A rad 

-------uU • 
PETRU BOFFMMt d I 
aromate şi delicate· • 

p . Avram Iancu Deasemcni d-nii C. Stoicc<;cu, i dlnţe. nou vopsită, : ~ 
Rcctorul lJniversităjii, prof. Ion I ,1 flp Iru'!hi .. lat! ! 
Răducanu, Rcctorul Academiei de (ou1 lemele, li 
Inalte Studii Comerciale şi Indu- in etate, singură, li AU 40 A 8 e 8 d re sa: . Husu Şirianu 2 REI NER Ido 
striale, vice-preşedinţii şi biurouri- cu exIstenţa 8slgurată, 1', ~ r.o, 
'le S"natlllut' ŞI' Cam"l'j'I', precllm . ,Bul. Rugele Ferdlnllnd 50 i i,'·:r',l" . ~ ~ ŞI prlmlnd IftlUln1il 4ratls, 1: I "-~-~_. -.~---, "~'_'_""'.4'~~·A optician Şi ceasom FI" " 

membrii Corpurilor Legiuitoare. ca la nevoie să ingri- li INTHEPRlKDEnILE CO~fl'!'\ALE I lIala de mobile Str. Col. Pirici ~; g( 
• jeRscă de casă MUNICIl'IULliI ARAD I "mu 

Ministerul Aerului şi Marinci, tl- Illnrormatiuni la IA. propr. E. GARAY că~ 
ne concurs fn ziua de 8 Ianuarie' AD4lD(DT NA(jY t" V IZ j' FRAŢII CARACIO, ,,{cel 

! 
P. Avram Iancu 15 

19/10, pentru ocuparea unui post de A RAD, B-dul Regele ~.' Călătorii mtlobllselor comunale (l CI 
ltlograf bugelar el. 1. Ferdlnand Nr. 28 sunt înştiinţali că incrpând de Du- _. ....---~- ~-~- Restaurantul Orăw I:hai 

__ • ~ I1Unccă....(2c! DI.ICCJ11\Tie lB:!9) diml- A rad ~:m~ 
Ifr.€ 4 -:-:=.-. - - ':=' '1' l1t.:ata sau spus in circulaţie câ- . WEISZ & BAASZ S. A. ~I/i; 

Ar ~ te două autobl!se at~1t pc linia No. ' "xr' El 
Cin em a lfRn. N III Telefon 12-32 I ~~ ((;l'ădişk) cât şi pe Îinia No. 10 A rad (;"Iicăbca). LĂPTÂRlA ,lplil 

~~~~-,;:;;;;~ ~I la~: ,~n:: ~~~ ~,r:'~~~~\;;;~';~: J_ Lullwak " ~. Abram:cl SJEF, An K o ~ ~~: 
____________ -!iimllll=ii-.· _. ~ II I t~ până în Piata Anmn Ianeu, iar I ~ 

Program de revelion Iri de anul nou ''-ci : jJ' linia Xo, lOCllicălaca) dela Pri- A rad ARAU, PiaţH Avram lat.~"de 
.. , 7°~ia Micălaca şi pfll1ă în Piaţa I " $ 

I \ 1 
H O S Z P O D- A R--~~ l' RESTAURltNTu'L .' ".,··IL:(lITSQj:~ • \'1'<1111,- an cu. ciHătorii m'ând ast- v 10" ... 

~ Ilfel legiHul''l directă zilnic cu Piaţa 
~. ,\\'1'0.111 Iancu <1Po. unde vor putea fi il DU 

' 't d 1 . 1:, (1' 1;?'"i!j"I. 1 
•.• ·II~ It lklllal·I~" dlători şi pc celelalt{' Jinii de auto- VOpSI 01' e lame .' .-' 

! : I . I I o. 

I
'i.' j . i' H!Se pl'ln traus JOI'( are. '\ )./_ "md, Str, Stt'oescu 13 ";t'irg. 

DIHECTlUNEA I ~;ţ' Filiala Eminescu 3 • lasif NI ~'I1im 
I --------1 - ~ A RAD. Sir. BritiUI ribuf 

CU IOAN GRAWFORD, JAMES ::.TEVART Iii II D. H~r~~lh I!O"Ja .. " ",~,,*t·~':-Vic.~;a da ~; PETRU CZMOB ~n:e~':, 
ipectacolul minune al anului 1940. O neÎntrecută U ~&.jU UD' Ilo;! ~ "" .. 

feerie muzicală, de rilm şi graţie, filmată în tech- '1'1 este rUf!af ., se prelen.ill fabrlca de ap~ gazoasă măcelar Judi 
nicolor, Un spectacol pe care nu l-aţi "isat nicio- . Arad Calea Blho"ului 7 In ,( 

1
'. lil odmlOlSfra1Îil zlarn1o, ' • AR A D "It t, 

dată. In.rece prin acţiunea, muzica şi fastul pău U DA C 

cele mai mari realizări muzicale pe care le-aţi văzut. III nostru o, .,/ g' = 0_ ==_1 r-. 
La revelion loterie cu O~iectele valoroase ill ---... -----~ ... -- Un omagiU adus unnr cnim~3U IraH~~l VI k_ . =____ _~ ASDiJra DfS.'... In toate ţările lumii "edem '~UIl1! perire ce-a salvat şi salw~; 

... a lucrărilor Dvs. şi a preocupă- ! în diferite chipuri se arată dorinta: viata a mii de persoane. 1 
~~IL~~I;1:t:~~jt~&Ji~I~A~~:t;~:a:.~~~ riior Dvs. se publică adesea in ce- oamenilor de-a manifesta venera\ia Inainte de 1820, chinina;' O 
W ~, le 120.000 ziare şi reviste din I\lmea către cei a căror nume a intrat în cunoscută sub formă ei ;lcl~.; 
:11 C" r S O P r ezi n t ă ~ tntreagă articole şi notiţe care vă istorie. Insă, felul de-a aprecia fa- se vorbea şi mai putin de· A 
~.. ::,' slInt absolut necesa,re. Dadi doriţi i ptele strălucite ale oamenilor ma- buintarea ci În lupta con1r,. r---

,~.~ In II e car e z II • de I Il iPO să ~veti accst~ articole, şi notiţe i ri y~riaz~ în măsur~, in. care do- lei celei mai de ten~ll d1l1 t~_ D 
~ .... preţioase, ca ŞI persollalttălile şi in : ,menIul in care sau llustrat e stă pe lume: paludlsmul. O" PIli 
w orele 3, 6, 1.15 ş1 9.15 ."" ~ tiR E V ELI O ~ stituţiile din străinătate şi din ea-! mai îmins. ; datoreşte acestor doi fram

tl 

M ' ft N W pitala ţării noastre, adresati-yă şi: Astfel vedem cum statui reamin- i buinţarea acestui produs nal. 
N primul mare film al sezonului: :1., D,·s. agenţiei i tese memoria generalilor, a suve- remediu contra paludismu1u 

M MASCA IUBIRII :;.' "SERVIClOL GAZETELOR" ranilor, a exploratorilor, a oam~li· diu carc se afirmă din zi În: REU ~ . ~ Directori: Aurcl M. Alicu şi Em. lor ~e stat, a inventatorilor şi a sa mult. <: , ,.' mii 
~.;'111111 . l' ~ S:l.moilă, Bucureşti I., str. sr. Constan van~llor. Ex.istă i~ lume ş~i mall.so- Pe când Co~isia Paludls

It
.". lsraUd 

~ Dai tin 24, tel. 3.16.15, ca.re vă dă cu IcurI, dar ŞI statUI. Mormantul un- I pe lângă Societatea NntlU"'le 
:... Ret!lft: fitZ4 ION DOLYARY ti. plăcere orice 11imurire sUPlimenta-1 pozant pe care francezii l'au. dă- I publicat concluziile sale, dUf:,.'ra~ 
M Romanul unei dragoste fermecătoare lIP. ri $i vi face ~ la cerere _ şi pro i dit la Paris pentru Napoleon LI doza de O grame 400 de .chJn~ ;~diJ :4 1iIIo.!,' be gratgitel I este un exemplu striilucit al acestui 1 nie, stabilită in mod şt!ln!lf: '>lavi. 
!SI D E B U , A N TI::. fapt. Dar nu departe de acest mor-I înh-ebuintată cu succes ~'. bum 

!4. Baron Tamassy , • , ARTUR SOMLAY ~11""4". va urează ," mănt, t~r.istul desco~e~ă un mOIllI- p:ev~ni paludismul în ~oal~ talIa 
;'~ Baron Tamăssy căpitan cavaler. ATILLA HORBIGER An nou fericit I " ment ridicat memorlel a doi oa- mie lmpestate dt~ malarle, , \'1 
~ JJ.. b" .' 'p,!" I ~ "n05 lrJarul .,... GABOR RAJNAI ~ ~ mem cari au făcut mai pulin sgo- \ preciază din ce În ce ma~ '.~ o~us 
:-. JULIKA fata lui • PAULA W E S S E L Y a.i COIOman Harlmann \ ~ot decât Impăratul, dar cari de- loarea acestui produ~o bln/ .. ; lt'l4us 
~ Un ansamblu de artişti, ce nu s'a mai văzut la Arad, • sIgur au făcut mai mult pentru 0- Si această de sigur ya]orea, : 
~ Direcţiunea aduce la cunoştinţa onoratului public, că din ~ bijutier I menire. Această statuie care se 1'i· mult decât o statuel,'~ 
!..IIIII._ cauza. preţului înalt al filmului am ridicat pretul biletelor C Arad, Bul. Reg. Maria dică in Bulevardul Saint-Michel cin Pe~~ru trata~lentul p,al~d;' NI 

•

:""'1. cu cdle 2 lei. . ' ~ ( ComlSllmea mal sus anll
nlI

!, '"'" 

----I---------I .. ------*~ Palatul l\Iinoriţilor) :~~~~e ~~l:t~~!a ş~ ~:!e~~~:iş;~r~r~~ ~~~~:zfa °undOgZ:a~il~~~ă d~e ;;' ~~ 
•• ",.", •• Y •• T •• y •• ." •• T •• y.,.y •• y.'* •• y ... V. ;Y •• "' •• " •• ~ •• Y •• " •••• ~'" S t . 18 iI:.ru: ep emVrle 20 au făcut o de-;co- timp de 5--7 zile (108), . ..,. 

lăptărie 

WEISZ NICOLAE 

~arneya u 
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FRGN"UL DE VES~ 

Starea de spirit in Ardeal 
~ \deseori !ntâlneşti oameni, ca- : tura intelectuală, pe care il provo-, trecea in trecut. Ardealul n'a dorit 

Lăudabila fagtă a d-Iui A. Vlad 
primarul Municip;u!ul' Arad 

,'le întreabă ce e nou In Ardeal.' case abuzul erarhizării şi contra-; niciodată să ridice vârfuri de pi- Cu satisfacţie am aflat că, ! remarcat~o la d. primar al 
~ lntl'l'bare firească de altfel, fiind dicţia acută intre ex.cesul de atri-' ramide sociale. Realele l~i tendinţe: d. general Alexandru Vlad, i Municipiului nostru şi anu

: .. provincia aceasta este cea mai buţii politice şi aspiraţiile masselol" au fost să întărească o VIaţă bazata i primarul Municipiului Arad, l' ms; d. general Alel[. Vlad, 
' ~,p()rtantă a ţării, cu multe proble ţărăneşti. pe muncă, prosperând intreaga ~o- I pentru a contribui la o cât primarul Aradului, are da

l locale, cu masse de minoritari De atunci incoace a intervenit o lectivitate şi consolidând.o s~cle-I mai reuşită şi frumoasa Irul de a }iu promite, ci a da, 

.
ri. trăesc alături de poporul ro- limpezire în favoarea problemelor tate în structu~a ~i colectivă ŞI nu I pră~nuire a Crăciunului, a 1_ însuşire mai frumoasă şi 
.jn cu o viaţă spirituală intens şi în sustinerea criteriului de mul- minorităţi privIlegiate. transmis din partea Primă- It al b·I~. _ do 

. E 'b'l . d" ~'l .• , d I • C d t i G cu mu m no 1 a, ca jÎIă, ţlme. • ste pOSI 1 ca puţme uzml Adică, aşa cum traleşte pe p a- I riGI - U1 oman an a ar 
b d d . ă f d' " , vadă elocventă: ajutorarea PrJnlLll răspuns ce tre ue ~t a· e oamem s su cre, eoarece· s a nul prezentulUI. Solidaritatea de nizoanei Arad, frumoasa su-

;!or intrebări este să ammtim produs O răsturnare în concepţia grup a devenit solidaritate natio-I mă de lei 50.000.-, pentru a soldatilor săraci. 
piui, .că aici s'a produs, O pro.fun- veche despre erarhi,e: însă ad.evă- nală. Problemele de era~hie su.n~ ajuta pe sol~aţil ~ă~aci din !'H!l.~~I!)$$I~B;'$:G.~~GG$:GG&e.G 

.. schimbare de men!ah,t~te ŞI că: raiul ~rdeal~ cu .ml!l~allele. lUI de astăzi probleme de. m~ssa, ~are lŞI I aceasta garnizoana, In vede- G : 
jle problemele provmclel ardele- oamem, se simte mflUlt mal aproa- I găsesc rezolvarea mtr un camp de r rea sărbătorilor. : Cel mai frum~s I tii 

:. Sl) prezintă astăzi sub. o i~fă- pe de .. conţ~nutul .statului ş~ incom- unitate socială. Fapta măreaţă şi lwmoa-: cadou de nu nou: 
, ilJre cu, totul nouă. ~fultl am - p~rabl1 satlsfă~utl in ~ezlderatele Şi este firesc ca intr'o asemenea să a d~lui general Alexandru ! B A B Y i 
: . te chIar p:ea mulţi - preoc~- lUI •. L~ or~lie, tIneretul ŞI toate ~ro- atmosferă şi cu schimbări funda- Vlad, primarul Municipiului lIt Et 

I iea centrala a rămas exclUSIV (cslumle llltelectuale, au cucerit o mentale în ordinea preocupărilor, I nostru a dat din nou dova- - ,'. Războiul manual $' 

;ală de s:abilirea ~rarhiei. Mult~ valoare . colect.ivă şi, ceeace este să se fi trezit o nouă sta~e de spi- da spl~itului de camar~derle : pe n t r u c o p ii: 
· ograme sau vămult de dragul el m~lt mal pretiOS, o largă autono- rit, Ceeace rămâne nou lfl Ardeal, i pe care a nutrit~o tot tImpul : LEI 2 I O : 
; multe angajamente, luate mai a- IIl1e în desvoItarea lor. La sate, Iă- astăzi şi mâine, este desvoItarea: cât făcea parte activă in OŞ- : : 
· fală de lumea satelor, s'au ui- răni mea simte o încadrare în struc unei societăţi omogene, închegarea ~ tire. Pentru nobleta sufletea- G C & 

l4t cu uşurint~, ~entruca deasupra tura statului modern, o situare im- unui proces de ni:elări şi sPiritua-1 scă şi spiritul de comandant: entr!lla L8ne-IS.A.R. : 
să supravieţUiască constant a- portantă de grup, atât în viaţa pu- lizarea vieţii publ1ce, In locul for- ~părinte, d~sa a fost supra-: U : 

Ilui spre erarhii. Când a inter- blică, cât şi în cea economică, dar malismului politic. numit "Taica". 1: TIM 1 Ş O A R A : 
nit Doua ordine constitutională I mai ales trăieşte o atmosferă mo- Cu acest prilej, ne perm - !: INSTRUIM GRATUIT: 
, 1[l;)8, ea coincidat tocmai cu ne i rală, care-i îngăduie să nu mai fie fi. LWtJiiQi\ii4:14I., MAC);:;;, tem a descoperil o altă Iru- â B G 

":Iatra de a se reface echilibrul \ o simplă cifră într'o vastă între- Ill----.... ---.... -----: moasă realizare, pe care am *$I!U'GGI!I1IJ$l)GIiIGl)GGGI$JGI1lI$I.e. 

pt de divorţul între masse şi pă- : prindere de erarhizare cum se pe-, ! -PA TINf, . I In preajma anului nou, 

# grmzi de fier, ma· i ne permitem pe această cale 
şi ni de gatit. Bobe, să urăm d·lui general Ale-

n program de iI~~i\'i~a~e al 
i:d.lui HiLail GLelmegeaDu 

~Iinisiru de Inferne 

G HET E, ŞOŞONI ŞI 

'MODA BARBATEASCA 
elegant şi eftin, numai 

la 

pompe de apă şi d Vlad 'ma l Mu tot felul de atU- xan ru ,pn ru -
cole din fier. la nicÎpiului Arad, un An nou 

PE T R {T .J Ă GER ~~~:::~gat şi cu . multă să-
TlmlSmlra .'j D-dul ~.I"O. NI".~. O',teanu 1_ telt;'OD ':"~~::.;7 __ ' _____ _ 

ldminislratia romdneascd da/ori- mari greşeli, pentru ca o actiune! TII O a 'In "ve"'sa"'e 
'r.ouei legi in vigoare~ datorită I Iămdduitoare,de cinstiM indrepta- F R A l.' . .lI...A ..... .l1 
JlliJlui care o domină şi nevoi-: re, sd nu aibe in massele cetăţene-
! gospodăreştl , puse aslăzi pe. şti o entuziastă primire. "'- .. S'a împlinit un an dela In- Ila granite, In acelaş timp a 
mul plan al ac/ivi/dţii generale; I Şi d, Mihail Ghelmegeanu are la A P P O fI Y I fiintarea "Frontului Rena::;te i fost un an de a~tcptare. de 
râpă/at un nou avânt. I activul Săli, O foarte gospodărea-. rii Nationale". Este un an I aşteptare calmă şi demnă în 

,,{usi rilm, va li continuai in- scă actiune de moderni:.:are a drll- greu de frământări europe-', mijlocul unei Europe inar-
1) concepţi'C mai realisM, (le i, muri/oI', a infăptuil un program, ne, anul care a înregistrat; mate şi ;războinice, în plină 

f 1hai! Ghel.mcy('anu minisll'u de I de mare necesItate pentru ridica- sîngerarea unui HOU răzhlJlll : prefacere. 
!Irne, car'c intelege că admin;- rea Căilor Ferate Române şi a dat Arad, v:s~a-vis de Pri- european, cal'e poate dpvenj; Anul eure s'a curs nu se 
i4/ia romtfneascd să fie "CISSTl

1 

o nouă şi temeinică organizare Po- mărie. Telefon: 15-10. mâine montiial, mai cumplit! poate incheia printr'un bi-
.1, PREG,ITITĂ, LEG/1LlST.I ŞI şiei. ~ mai distrug-ătoI' decât r[tzbo- 'lanţ. Fortele de creatie ale 
,XTELEGATOARE". Expericnta d-sale in cârmllirea t iul din 1914-1918. An de' Frontului Henaşterii Naţio-
,ipUn1.nd acesle mari principii, administrativă, spiritul său de d"e- , crâncene Învăţăminte. i1la1e au fost în plină desUi-
:'lând ca in admi~istratia ,ţării, pta/e, de inlclege~e şi de lt'gal:tate, ! I p. e.ntru tara noastră :lnlll ,ş~l'a,re. Rezultatele acestei nc 

!lea, buna pregătIre, lewtlllatea va aduce in mllllsierui de lIllerne I ~ I acesta a fost un an de tnfri-, tlUlll răscolitoare şi de pri-
inle/egerea să domnească cu spi- o aUă concepţie, un alt spirit Îi! lu II ~ I c ~ . ~ t" Preg-lHiri menire spirituală nu a fost 
, de dogmă, fn toale imprejură- cru, adaplat realităţilor romancşlr ~ l) I g-ur~ta . prega :r:: , . . i Îns[t să fie indeajuns fi pre-

"'r. să Iacă fald tuturor sill.Wţiu- şi mari/oI' ei Înfăpfuiri. ~~c::!~ lîn mtenorul ţarn, pregatIrllciate din cauza conjucturei 

ior, vom ~j~nge ca in scurM vre l!I!IIIIat!DDllllm.llnnlllfl_!lllIIllIlnlll!Jl:1!lftiinJjP.!!fiIl1I'IR~i!Ima~I!~~11l!!!l1il!ln!I~l1!!IPU:~~qm~~m~ltilllq~I~!IlIRQJ!!!!.lI~fl~~~~I!W~'~i~,~!~~I~I~ : adll~nnale de continUă incor-
sd re~llzam progrese atât de ~:Y-â'~~ldlU.\I!ia..,·_.oti!!~~J_Ii_I'â:\~ ... .uu..aI1I. &'4lllo" A dll.t. .. .utL ... din. âA.a ;~, al e pe care a trăim. 

cesare nouei conceptii stai ele. ~~ .~ i 111 ac"st an, principala 
" [kaltlel principiile enuntate de ~~ Un.-cum-ZWA. CK ·oriclnd vă este devotat medic de casă, ~ ; preocupare a Statului a .fost 

· mlfllsl/"u Mihail Ghelml!f/emm, ~ dovedit cu prisosinţă neîntrecut vindecător. ~"'~ i Ar·mata. Toate eforturile, toa 
I :Ii~g~rea pe care d-sa o dă notlel ~t CK ca o deviză să vă fie favoritul. ;j: tfl cheltuiala s'au indreptat 
, i

l1l
n/slratii, şi rolul pe crrre i-I!;.- Lieheur-ZWA, căci de toţi recunoscut e gustul lui fermecător, ,~: e~ttr>e î'IZl'strarea Armatei. Jn 

II r:bue in tot ~ecanismlll Stafllilli, ~t ~j ! acest domeniu, s~a realizat 
Illea:ă indeaJuns şi bunele in- 't Con.- a--""c ZWACII să vă vegheze ca un inger păzitor.~ ~ j'<.ilI l'Ilorm. pentruca armata 

nlli şi spiritul gQspodăresc de t~ .'.~ contra gripei doveditul excelent ~pal'ator. ~!i noastră este astăzi infi-
. este animal in inlreaga sa so- ~ WACK trebue să vă fie prietenul nedespărţit,. r~! nit mai bine pregătită şi 

· ~udlne. i?4 Rom. Z ' el dă ceaiului ferbinte gustul de nepreţuit tA; utilată decât acum un an. 
In tara aceasta s'a păcdtuit prea ey ~.l 1 Ea tl'~bue să fie şi mai bine 
"It in trecut, s'au comis prea [4 U· U Ih . U~n malagos iată ce de sărbători J ~.J: pl'eg~ttită şi utilată peste o 

I 
1[4 In ermou SI I va 'lllregi reţeta dată fidelilor consumatori. .'1i i lună sau pel'lte un an .. E:;:.te 

Vă urează g~ rt:~: datoria Statlllui; poate sillgu 
A 1 f· ·t II:.~ Vă 'ntrebalj cum toale acestea ~ ;ra ?atorie importantă a cea-

nu nou erI CI I itlt 1 e fi ă sI t J j fi O r j cel O c? t2 i 8111'1lor de fată. 
10 II II blf li I §l\1 t:.-= , A 1 ~ l' , S O li: #1 e". F.,a i rl.llU care se 1l1C lele. prln 

. "".~ N eg r e Ş '1 căc J ,,1j' această a~liv~rsare a fo~~ n~ 
Arad. Str. Crişan 1 I i. Z w.~ /li CK sle tol' ~., an de adancJre a conştuIlţcl 

C it .HL , " :,-'!r::'II~~"::~~0'l'lP~!'!'~~'III'~~'" --.,. ~,~~, •. ~~ nat.ion~l~ ~i de. ci menta re ~ rll-In-b-a-c-u-l-O----~ w-'.k"W11'\III'\I:"'!'I,\'lW1 rl!~'~b~111~:;111:'"'III'i ~lllllltlt:iQ ~'lllii~~ "iIiiiiiIUUliii!JajlÎ'UU~~~!IIliâiOălbliSliii"ilkll!l.~IiiiiiJ!"!li,umHi;l;u"l ru;:lli~lrJ!lil.."'l!I~I';jl!ll!~illillilllllLâ~ l' sohdanta tll natIOnale. 1 n lln-
&Q ~1"~IlI!I, 11111 •• 111. 'U!:I."!I:l'l!!llil"ln,·.d. I III. , '1 1 . 'd"l 
marfă de ex- ee~~~eeeeeeeeeeeee~~ J ocu pl'lmeJ 11 01' externe • 

1 
~ lJ I Jl prin .care t~'ece~, ~'~ simtit pori din Jugo- ,e neVOIa uneI am anan a pro-SJavla ~ C) 

BELGRAD. _ Cu un capital de lbl 'J''L\\t}\\ I ţ). , blemelor de politică internă, 

.1 milioane dinari, s'a infiinţat de \u.togts\\l1 ~ CO <.1NA" C' alOl~lplUoill'tlll"C'me ilsa~t~t~~ri~e~~;!~~!~i~~ 'ând O nouă societate sub nu- c\lleln ~~l~' . 
le "Jugo-Panuk" cu sediul in t)\\. '. ritatea românească a pretills 
~rad ,. ~\ O" 

:- ,care va avea scopul ră- S ... .. . _ . un singur lucru: să ne pregă 
'ndirii clllturei de Immbac in Jll "CO ~to.a. ',. .'. tim pentru incercarea ('ca. 
.i!avia, şi protejarea exportului . ~.. ~ 
bumbac în Germania, Pe lângă d\ll \t\\l\\\\\\\\ A"~ ~ ţj.;Sl'~ O"· . i mare pe eare poate Că~ ~03.r-

,alta, societatea se va mai OCll- tf\\Uf\\\\...... ~ . ~ ~.~ '!? ta ne-a rezervat-~: .a~arar~a 
li Cu exportul de minereuri, de I Jii..I .. ', ~ şi păstrarea RomameI Mat'l. 

· '~use agrare şi cu importul de 1 . ~ Lozinca Frontului Hena,?-
~use germane industriale. ~~~Qg~ terii Naţionale: "solidarita-
~~~e&eee~eeee5eee~eeeeeeeMeeeee~~~ tJaduurl de Anul nou tl:'a românească. in jurUl ne-
Nu uitati I de Anul Nou! D,ur(ell netr l • Czmor~. frus~o~:~:~J:f~~ne, ~eh~i!". - a ~e~enit ~.ozînc~ · ~ .... ------............ _----~---- r iii ~ -.' fICCUl'lll roman pah lOt ŞI Ş~nea tină â laJ'faga, cârnuţi de casR, carne de porc şi de . N ,i ArgIDllrl3 n(SZel· conştiel\t de gravitatea zile-
~~~Mm~te. :-:te1 su~aciu, cu preţ ieftin numai la ATeUl, Slrado ~e1lonu f. Q Arad.' Str, Emin~8cll 20 1101' pe care le trăim. 
l·_~~~QQW{'~~9fiH)~~ -~ 
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PAGI STRĂJERULU 
CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TAHĂ ŞI REGE 
•• g~~W~~_1II 

M. S. Regele insotit de Marele Voevod Mihai, Llceu~:'~~:~eN~~:;~::D~~~~eoit~ 
a Detrecut Crăciunul in Ardeal printre ostasii Săi _ Af~ă~; ca în toţi anii pl'ece' A plăcut i~deosebi , 

I dentl ŞI in acest an a avut loc le executate lreproşabll 
Prima· zi de Crăciun, M, S, Re-

I 

Voevod şi (naltii oaspeti s'au tn- să fie o singură gândire, o ·1 la lie, de băieţi din localitate rui liceului, care a 
gelc însoţit de M, S, Marele Voe- dreptat in automobile spre cazar'- singură credinţă, o serbare a datinelor, Sco-: vedit încă odată, că 
"Vod de Alba Iulia, a sosit Cll un' ma "Regele Ferdinand", a .cărei Dacă astăzi ostaşii cu ar-I pul acestor serbări este, re-; muncă se pot 
tren regal la Oradea, pentru a pe- poartd şi faţadă erau splendid pa- mele în mână păzesc grani-I învierea vechilor datini: cruri realiza. 
trece sărbătorile in mijlocul osta- voazale. Pe platoul cazarmei deta- ţele noastre, să aibe ,ei v tot: I strămoşeşti, care inc('p !Dintre jocurile 
şBor_ şamente din toate unitătile garni- d:auna această credmţa ŞI! să dispară an cu an, populare, a plăcut 

la Oradea In zoanei formau careu/. Toti o/iterli sa poată vede~ că in spatele i Colindele, acele perle ale li- mult asistentei: . 
mlJIO(ul oşti rei şi soldaţii sunt in ţinută de campa l?r este un ,sm_gur popor, o teraturii poporane, încep să predat de elevii clasei' 

Pe peronul gifrei Oradea se afla nie cu cascif, sm~ură credmta, O smgură fie uitate, nu numai la ora- Moldovan M, Buduc 
La sosirea M, S. Regelui, muzica dormtă" . d d' 'h' ,a d. Alexandru Radian, ministrul , ,,' , şe. ar m nenorOCIre clar Crişan M, Turicu Oct 

militarif intoneazit. Imnul Regal, iar AICI cuvmtele Suveranu Ş' l' " , " propagandei, fmpreund cu repre- ,- şi la sate, 1 c ilaI' aCeI carI tI' V '1" ' 
zentanlii autoritdtilor locale, Tre- general Stoecescu dă raportul, lui au fost intrerupte de pre- n'au uitat cu totul colindele I dea i' ?! ~l, ea P 
nul regal (l sosit la ora 9, lrI, S, Suveranul şi Moştenitorul trec fn lungi şi însufletite ovatiuni, I cari in noaptea de Ajun co~! e e evu ,alUs opa, 
Regele, În ţinută de campanie cu revistif trupele, Ostaşii izbucnesc ca~i n'au contenit câteva Hndă din casă în casă, câu- ma 1., Pecican M" P.IP\'·,". 

cască şi M. S, Marele Voevod, dea- În urale, mmute, tând naşterea l\Jântuitorului el. VIII-a, "PI 
lIemenea, au descins urmaţi de d- Solutul bl5erl(el "Şi că aceste cuvinte; in a-I zic &,i aceştia o fac doar di~ dat de un grup de 
nii Urddrianu, ministruL Curtii: rema.eştl ceast,ă sal,ă istorică, să răsu- I interese pur materiale, Ma- frunte cu elevul 
general Ilcuş, ministrul api1rdrii Primul ia cuvântul p, S, S, dr, ne ŞI mal profund pentru re este numărul acelora cari T., el. VIII, 
nationale: col, adj, Fi/iUi: col. adj, Nicolae Popovici, Episcopul orto- inimile tuturor, facă-se ca aşteaptă Ajunul fiind mereu Trebuie să amintim li 
Rusescu: col, Ddmăceanu, adjutan- dox al Oradiei, apoi p, S. Gh, Mi- această Sărbătoare, c~eşti- cu gândul la câştig, . pro~a?ila execut,ie a '1 
tul M, S, Marelui Voevod şi maior culaş, vicarul episcopiei româno- neas,că să reverse ŞI m~I PU- AcestE'a serbări, organiza- bUc~ţl pentru pla~, de
Radu Ilie, ofiter de ord?fJOntă al unite de Oradea, canonicul provi- termc ~supra poporulUI Meu! te de către Straja Ţării, au elevll; Sârbu M. ŞI A 
11. S, Regelui. car apostolic romano-catolic dr, Co ac?st ga!ld s~lvator, NumaI ca scop tocmai reinvierea u- Programul a fost bim 

Dela gard, M. S, Regele, lVarele i loman Molnar şi alţii, prlI~ u,mre ŞI d~ag?ste intr~ cestor datini, cari ar rămâne I şi bine executat, 
fr:atI SI poa~e nazuI, la mal altfel pierdute pentru noi. i pe deplin asistenta. 

Răspunsul M. S. Rellelul b~n~, la mal m~1t ŞI la veş: Programul serbării a fost! recompensă 
RăspunzAnd tuturor, M, S. Regele Cu aceste gânduri, tutu- m~let tşa s,~ fIe, La mUltI cât se poate de ales, datorită! pentru aceia care şi-al 

a rostit următoarele: rOl' celor din acest frumos am U~ uror , ~, muncii depuse dP. d, proie- osteneala ea această .. 
Din adâncul sufletului Dupa cuvantărl, Suvera- 801' şi c-dant J. Nicu. I să reuşească pe deplin, 

ţinut al Bihorului le spun nul a strâns mâna şi s'a in- . ~~.::::IfCiO .. .-...;;a.;;:X:;Z=:JI:=::IQQ~.:;;;-=:;;;:a:;;;:a::::x;;:a:q mulţul"l:}esc pentru frumoa- .. 
sele cuvinte şi caldele urări mulţumindu-Ie încăodată tretinut cu reprezentantii 
- şi pot adăuga pentru sen- pentru cuvintele lor să le unităţilor din garnizoană, 
timentele atât de înalte dea Dumnezeu pace şi multi Su,eranu' Ia IDDSft de 
cu care M'ati întâmpinat în . 10 (aZan (U soldatII \ anI, 
această creştinească sărbă- Su,erDDUI la Seara M, S, Regele, Marele Voe-
toare, aici în acest oraş de I'od şi suita, S'GlI îndreptat către 
strajă a graniţei noastre. . masa SOlda.ner Regimentul 3 Transmisiuni. In 111-

Este o împreunare care După l'{'('epţia, dela cercul tunerecul care se lăsase, oraşul fm 
p-oate uuora să le pară cu- militar, M, S, Regele insotit bri'i.case un aspect feeric, 
rioasă, de Marele Voevod Mihai, E, La Regiment 'raportul a fost dat 

eul celor care poartă arme prânzul Ia masa soldatilor, ostaşii, . 

Stofe pentru mobile şi perdele 

,Preşuri, ştergătoare de picioare 

Chingi pentru mori şi frânghii de transmisiune 

TAPITEXTILA S_ 
ARAD __________ Fabrica de frânghii şi 

torie de cocos 
Bulevardul Regina 
(Casa N euman) 

Azi este proslăvirea Acelui Urdiireanu, general Ileuş şi de d, It, colonel Th, Păun, după 
care a predicat pe intinsul suita, episcopul militar Cio- care M, S, Regele, Măria Sa Ma
omenirei pacea şi buna inte-I pron, general Vârteieanu ~i rele Voevod Mihai de Alba Iulia 
legere intre oameni Şi în a- Stoeneseu. ('01. T. Negru şi şi suita, S'arl asezat la masel unde 
cf'iaşi zi Eu să viu in mijlo- I aghiotantii regali au luat [au mâncat dela cazan împreună CII 

ucigătoare, unde Suveranul a rostit ur- O adâncă emotie stilpânea sala_ _ .;:;. "'" ~ 

Insă scopul acestei o:;:tiri miitoarel~ cuvinte: (0,an101 SUferaoUlU1 Scriitorii "ostaşji slll)et~1 
a Me1e, nu este de a râvni Ostasi! Ridic paharul Meu (IUrf! OS'8şl ' â 
la ceea ce nu este al nostru, lîn sănătatea acelora care In timpul mesei, au cântat coru- "Pe lângă ostaşii cu armele .care \CUvânt ai graiului ~om n~~ 
ci este ca intr'un gând de I stau zi şi noapte de veghe Ia riie din Sâncraiul ACmaşului _ ne apără cu trupul lor granita şi Este o măsură bmcvemta 
pace să păzească tot ceea ce, hotarul tării şi tuturor le premiat pe tară _ şi corul din la care ne gândim intotdeauna cu 'inscrie la numeroasele i 
este românesc, De aceia am II s, pun dl'n adâncul sufletului nesfârşită dl'agoste şi recunoştinţă, înălţare a ţării şi la opera· 

R<1scruci, care au făcut o putemi- 'f' ăt' al v Pat iei ales această zi de cl'eştinea- I--Ieu', la mulţI' ani. trebue in orice clIpă să llll apăra- g u'e mor a ar, 
n că impresie, Ţăranii din Zimbor-au v t't â t d 

scă sărbătoare să viu şi să i In timn1.l1 me~ei. solna W venit cu "Steaua", ti dc osta~li sufletului", sa cu a a a av n e 
Rduc iuhiţilor Mei ostaşi ură an cântat diferite colinde. Aceste cuvinte atât de adevărate. colaboratorii Săi, 

Ridicdnd paharul, M, S. Regele Sit î t" In aceste vremuri de 
J rile cele mai calde şi o rază i iAr Moş Crăciun l'l l'lnărut în ' - spuse. U\:cranu nos ru n r un 

s'a adresat ostaşi/oI', cu următoa- I d' -:'II""' f bl" internaţională, aflăm zilnic· de incredere din sufletul mijlocul ostaşilor imnărtind rea cuvântare,' recentl!'l{'"urs. - au ost su mlat .. 
Me:u, snfletului lor, : daruri şi spunând versuri. cu a anc ema le e preşe In e .. 

I 
d • ă (' d d' tire că frontul din occiden1, 

V "OSTAŞII, Preşedintele Scriitorilor Români, d, celebri şi tot ce au naţiunik 
izita in garnlzoBn a Clujului Fericit de a avea acest pri-! N, 1. Herescu in şezătoarea lite- rante mai elevat din punct 

După vizita din Oradea, Suvera- I reformat, dr, Bela Varga, episcop ilej al sfintelor sărbători ale: rară dela Chişinău, de re su!letcs~, c~boară în , 
nul a sosit Luni după masă la! unitar Richard Alberti, preotul lu- Crăciunului ca să viu in! A ,'rut prin acest citat să afirme, luptăto~ll~r ŞI prm dat'ullel 

t .', It" mîJ'locul vostru ridic paha-I pl'eşedintcle scriitorilor că de a2i nat, prImlt dela Dumnezeu,·· Cluj , eran ŞI a II, , ", , . 

' rul acesta pentru sănătatea: înainte scritorii neamului nostru se I ŞI inalţă sufletele Patrlel -
Deşi vestea sosirii Suveranului RaSpunSul SUferaDulul Roldaţilor din garnizoana i socotesc ostaşii sufletului în arma- ~tricta noastr~ ueu I 

şi Marclui Voevod în capitala Ar- "DOMNILOR, Cluj: La multi ani". II ta M, S, Regelui Carol al II-lea, I lent Pântă astăZlă dc,.. hOr
b
\ 

dealului, n'a fost aflată decât cu A 1 A 't d f art" Ofiterii şi soldatii au primit ClI Sub imboldul regal şi raspllnziind i Asta nu nseamn Ca Il:C u. 
puţin inainte, orasul a îmbrăcat l l( al nc m,lştCa ce, l1

0 fo'?~t frenetice urale Cl/vintele Suveranu-
1 
avântului patriotic, ce a existat în- legănăm în iluziile unCl pic 

haine de mare sa V rbătoare , gara şi ca ( e e cuvm e e mI-a '1" d i' . "1 ' nl'ce 
< , t't 'lejul cest' UI, I tot eauua n Imma S<'rlltOI'U Ul ro- , 

străzile au fost pavoazate cu dra- ~~~:t: vi~~te t~I inima ~rde:~ IJrorlie eşUftl I ~ân. ~oetii şi prozatori~ vor coh~rt De aceea. trebueă:;Chile 
pele şi ghirlande şi o mulţime lului fn _ înainte de toate In numele ostaşilor din garni- dIn faImosul turn de pildă al pl:l~- hotare ca ŞI in str 
imensă de o~ăşe,ni şi ţărani au a- ~ă 1 multumesc tuturor, zoană, a vorbit sergentul Sbârcca m~irilor - şi mergând pe zo~ă, ~ de ?re.a cump,ănă pentru s 
clamat entuzIaştI pe Suveran şÎ b' '1 d' dA 1 ; George din Regimenlul 3 Tra smi- mijlocul trupelor vor aduce tmerl- ncştlrblt patrlmonlul 
Mo t 't 1 TI' vor ItOl'l or matineu su-in" . . ţ'. l 

ş cnl oru ronu UI, flE'tulu' ~Ieu entru cele ce' siuni, spunând următoarele: lor soldati ŞI rezervlstllor conren- IOna, , 
Dcla gară unde M. S, Rcgele şi 11._{' s' 1 r" t.'t p I .,Majestate, Măria Ta, trati un strop de suflet cald si O I De aceea trebue să aHUl 

l.[ 1 V d 'î ' " L I'~ 1 au os 1 , , ~ ~ t "d' at 
.. aree ~ev?, Şi n~,oţlto~ll ,OI' Am avut deo'?ebita bucu- In nllmele ostaşilor din garnizoa .frantura de cer al~~stru, , ;('a maI rl IC, . <;; 

au fost prImll1 de d-nu! Valda \ioe I "f' r . ede di t at a- na Cluj Vă urez din toată inim'l: I In această priVInţă, SOClctata! Acolo, pe zonă sunt osla.· 
vOd: consilier re,gal, A~, Radia~,1 ~~~t~ e c~v~n te,a de;rin~a:du-I Sărbători fericite şi bun venit in' Scriitorilor Români, a luat ,hoDid- I mele, la dari, după cum 
TraIan Pop, CorlOlan Tatant, ,rezl-1 R~ un înă1tător gând: un' mijlocul nostru, Dea bunul Dum- rea .. ca, să s: for~eze e(,~lpe d,e I ~remlll omandant ... ~ .. ~e 
dent, regal, gen~ral FI~rescu ŞI Se- gând care, sunt convins, că; nezeu ca Sfântul PrazniQ. (lI Naşte- scruton, cari să citească dm open- Il~ltotdeaun~ CI~, ncsf<lI şltă 
~ast~an BornemIS~, prl~~rul , Clu: nu l~ }eR(!ă numni dE' 7ilHl (1/\ I rit lui ·Christos sd aducă fIecărui le lor, rf'prez('ntâ~d în acest ~od. ŞI recl1noştln\~ , se 
JurII!: care a ,OferIt tradItIOnala P?I astăzi. care e ziua Naşterii \l'omân de pe cuprinsul tării bucl/- i pe cei mai autentIci purtătorI de C~ o dov,ada că Itlra 
ne ŞI sare, S a format un cortegIu Făur'torulu' ~ cii . te: ria pe care J-fajestatea Voastră 1 _ _ " ..... "'-..... __ ..... "'-"'-_ la -el, astăZi au pureesc ., 

' < IA J ,pa . .: CI, es . , ! Jf- • I ".,.., de conMi sa ducă ÎmMrba 
de automobIle care in urările ne- un gand ce lZVOra!?te dm a- i ne-a acut-o nouă, coborandu-Se I!mgatl, trăIaSCă M{lrra Sa Morele "1 1 I ' 
sf,îrşite ale multimii' a străbătut dâncul sllflefnlui dv. în mijlocul nostru, lângă inima sol Voevod de Alba Iulia, pentru ca să mlJ ~c~ ace o~a ca~l 
C I R I F d· d ' P' t' , " d ţ'l D 'f' Că' n('rVi Incorda\l urslta a ca ege e er man ŞI la a '"fI f\'a vorhlt de Hlcla rlP a lor, e aZI naInte, r CIumII ne p!ltem bucura încă multă vreme .' 
l'nirii până la Cercul Militar, un- pace. şi când s'a ~pn8 -vorba l}a fi cea

v 

mai luminoasă săl'bătoare ele tnfelepeiunea şi vitejia Voa-: ma:~e: ... ' 
dl' erau adunati şefii autorităţilor de .. nnre" am dorit <;In văd în a noastra, pentru că ne vom adu- sfri'i.", , I '\ aland 111 mijlocul lor P 
civile şi militare, reprezentantii mi pa o ielee de hună intelegere, ce aminte că l-am petrecut lân[lfl M, S, Rcgc!ce şi Marele Voevod' şi romancierii favoriţi, -
noritătilor şi ai :uItelor. Aici a n- : de huni! eonvil'ţuire It tllfn- i ~egele ţării, aldturi de marea Lui. de Alba Iulia. S'au indreptat apoi! glasul în care vibrează 
vut" loc o receptIe la care, au luat ro: 10. CUih:wil.,or acestui Pii_.lln1ele?CIUne şi bunătate, 1 spre S,on:eşeni, unde se ~na Flot~la I ma ţării, \'01' simti ('ea m" 
cmântul d, ,C. Tătaru, reZident re- mant. In ldpla de pace am Majestate, Vă vom asculta orbe- Ide AViatIe de f.ardă ŞI grupurile I _' , . 

1 N' J BVI . l CI '. - "t '/' f' I mflnga1ere ŞI tnsufletlre ~a " I(,~ ae a an, ~P1S(,OPU, u- I dant Şl doresc sa văd ldela ş; poruncI e .şI sun em gata orl- I de apărare antlaeri:mă. ..'..' ri~ 
JUIUI, IulIU Hossu. epIscop umt, dr. formării din ce în ce mai pu cand sit. infruntăm pe cei mai apri-I La ol'<>le 22 M, S. Regele, Mă- i scrntoru vor avea hucu 
Al~isiu Boga, canonicul ~oma~o-ca·~ terniee în â,cest popor a unui gi duşmani ~i, ti'lrîi, 1 ria Sa Voevodul Mihai şi suita nu \ devenit ade"ărRtii 

,tohc, dr, Ioan VasarhelYI, epIscop· sinQ'lll' m:'imlnrhin, în ('nre Să ne tfit./tl, Majestate, ani rnde- părăsit cazarma, tului românesc, 

TIP. 
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