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Regale: z.·. III . 
In timpuri. grele munta relor cari <,onduc Ţara, trebue· lua de • 

aZI 
',. rită de efortul înjghcbat Într'un mănunchiu al tutu- , 
, fortelor creiatoare şi active ale Natiunei. I A zecea aniversare a dom-o !rUiana rea din relatiunile I tea au fost restaurate la lo~ 
Astăzi nu mai poate să existe un interes personal car€' ,niei Majestăţii Sale Regelui dintre diferite grupuri ce al. curile care 11 s'au asignat. 
nu fie incadrat in folosul obştesc, căci cu cât Comu-: Carol al II-lea este sărbătoa- i cătuesc natiunea română; I Parcurgând aceşti zece 

, va fi mai întărită şi mai mulţumită, cu atâta in-' rea. biruinţei noastre asupra: s'a căutat o largă bază de i ani din urmă, orice om de 
se va găsi mai bine apărat şi mai bine pus in I noastră înşine. Ziua aceasta: înţelegere reciprocă între i bună credinfă trebue să con~ 

I ' I 
,::uatia de a-şi desvolta interesele in mod folositor şi 1 ne găseşte, cu voinţa . Rege- : grupările etnice şi între Di- state că România a făcut sub 

I lui n{)stru uniţi ca o singură· uricile din cuprinsul Româ~ I domnia Regelui Carol al II
M. S. REGELE CAROL II.; armată, plini de speranţă ş' niei. Intelegerea reciprocă in 'lea progrese mari. Reforme-

tw~~~IM14~~ggQgW~~HiHi~~~~~Ql~~QQQ(jJ~I~KlQ le cu care noua domnie a 

riitorii şi artiştii, sub 
sceptrulre~ta ura ti ei 

~,~~.".~-~---:--~~--. ( ... ;:.r_!:.----~ ... --.-,.--.-~--;~ .. ~~-.-----~~ c __ ~~_ ••• '~, .-,c~~~ venit, au găsit expresiunea 
•. <~" 

ţ. • r 

jnapOia\~; t:r~st~~r~im~;, ~\~;, dc~P;~;~I: f!~~~~~Zit~:~, ~8,+ik 
o talllIcă durere pen- cu emotionantă intelegere. ~:;;,,';, 

• i SUfletsU! fiecărui ro-I Literatura românească, ar- L' 
M. . Regele Carol 11 1 tele noastre, au cunoscut, 

inţeles, din primele clipe in ultimul deceniu o inflori- ~." 
: sosirii, să dea o semnifi-! re admirabilă.' f. 

deosebită Domniei Sa- 1 Dând tot ceeace se cuvine r:': 
Şi astfel s'a făcut că pa-! traditiei Majestatea Sa Re- t, 
tânărului Monarh s'au gele Cal:ol II a dat, în acelaş r 

at fără zăbavă, cu timp, intregul sprijin "litera i. 
, spre monumentUl - turii moderne" şi vii a Ro- r,' 
desvelit - al lui Mi- mâniei de azi, după cum El k" 

S /' 
ăUlescu, deasupra că- însuş spune; adică, unei se- ! 

la Predeal, se rotesc rii de străluciti scriitori, "ca
de piatră ai eterni- ri (după cum tot Suveranul 

"Aplecându-şi fruntea a subliniat), chiar dacă îşi 
raţa loculUi pe care poe- permit uneori licenţe în ar

dat şi-a jertfit viata ta lor, sunt o generatie de 
idealul de libertate şi scriitori plini de avânt Şi ta

al tării sale, Suve- lent". 
aducea astfel omagiul Aplcându-Si lujerui sufle-

,nlai de pret tuturor crea- tulUi către inimile tuturor 
I , tuturor celor cari inspiratilor, Majestatea Sa 

"o. ~urr~n~re~e i~efabil: a-I Regele (o repetăm~ este Su~ 
,n~Plrat]el ŞI prm nevazu- veranul, care - dmtre tOţI 

Jaruri ale sufletului - i Suveranii - a realizat cel 
tese şi înfrumusetea-l mai mult" şi pentru ridicarea 

lezaUrul de artă şi cuHu-: conditiei lor sociale. Dacă ar 
al neamului. I fi să amintim, dintre toate 

Săulescu, poetul pe I aceste înfăptuiri ale Restau-
~ de tânăr, pe atât de a- I raOei, numai creiarea Casei 

îşi dăduse cu bucurie! de pensii a scriitorilor 

. , 

'i lor supremă în actul cura
'~j gl08 de abolire a regimului 

J de pat~ti~. AStflel, t~h~rilt~unea 
"i recru ani şi se ec Iona per 

.J sonalului politic căruia i se 
J încredinţează afacerile de 

.:~ Stat, încetează de a fi in!
:J tiaUvă particulară, şi devia 
~:,.y, 

! ne un atribut al puterilor 
; 

Regale şi al voinţei nationa-
le, exprimată prin reprezen
tanţi legali ai rândurllor 
muncitoare. Această idee es
te clar exprimată de noua 
Constitutie. 

Dar s'a făcut şi mai mult 
decât atât. Inalta intelepciu-

'1 ne regală a prevăzut cu a
l proape trei ani înainte, tul

~! burările adâncf ale situaţiu~ 
.! nei internationale din Euro· 

pa. Dacă aceste tulburări nu 
1 ne-au atins decât într'o mă-.. ; 

·î sură pe care o putem supor-
:1 ta uniţi, lucrul se datoreşte 

'1 integral eminentelor calităţi 
'"1 ale RegelUi nostru. ej 
1 Astăzi, când sărbătorim ze 
'J ce ani de domnie destoinică, 

încărcată de toate trudele po 
sibile, dar şi de toate multu
mirlle reuşitei, din toate ini
mUe româneşU se ridică un 
omagiu de recunoştinţă pen
tru Coroana sub care Româ-
nia progresează şi se des
voită. 

ROMULUS DIANU 

, pentru Patrie. Pilda unica în acest gen, din lume M - t f S R 1 CII II 1 ' -:======::==== 
1e eroism rămâne vie. ~fa _ şi incă oricine trebUe să- ,a]es a ea a ege e qfO a. ::: ea : 6eeeee~('J~ 

. Sa Regele Carol II i şi încline fruntea in faţa 1. ~ 
afirmat mereu credinta, I marelui Rege. de incredere în propriile noa tervenită în do~eniu~ spi~~ '1 At-. semnat 

aceşti luminoşi zece ani I ... Dar pana de aur, care stre forţe. Dar binele care tual a fost continuata prm' 
Res.tauraţie, că in reali-! va aduce adevărata inchina- se constată fie din rezulta-' organizarea metodică aNa- b"nur-. pt. 

, ,fiecare creator sânge-I re operei de ajutorare şi pro- tele practice şi tangibile, fie fiunii în bresle şi· colegii V" U 
I - dealungul intregii I moval'e a făuritorilor de cultu din răul care a fost evitat,' creatoare. Armata a fost în- ~ 

inzestrarea , vieti - şi că sborurile Iră şi artă sub sceptrul :Ma-' se datoresc toate întelepciu- tărită şi dotată eu ceeace îi 
, nu sunt niciodată tndea- jestăţii Sale Regelui Carol nii şi energiei cu care in a~ I este necesar pentru apărR~ 

de răsplătite.:le socie. 1 II, va avea de cântat înaltul i ceşti zece ani am fost con~,.: rea patrimo~.ului naţional. A le-• ., 
cântec de laudă şi recuno- i duşi. : Şcoala, Justiţia Şi. Armat~ .. rma • 

\elegând aceasta, Suve- ştintă nu într'un fragment I Fafa României dealungul i au fost sustrase. lnflUel:tel I ' " 
I a vroit să remedieze o! de pagină, ci pe nesfârşite' acestor ani a fost radical I nefaste a grupunlor PO~lti- I ~QQQO~ 
,alie - şi, tn acest splen- file de istorie. ,1 transformată. S'a plivit bu-; ce. Autoritatea şi demmta- 1 & m 
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Rapiditate,. rromptHudine U 
Poşta aeri năGR Intrebuintatl 

Concqre~'ft 

Informaţiuni 
I PTomislane cu t<ilc ! 

. - Inainte d; a ucide pe btmicii I 
teli, ti-ai asaSInat mama şi lalăI? i 

_C ... Q .... L"'"'-U_L_L_IT...;;E;,;",;RA.;&'.~~·n: 

Bucureşti. - Din motive unde a intemeiat cea mai, 0- Da, . don:llule judrcdtor. Dar j 
de boală, d. Grigore Gafenc1l, mara ind~strie românească. I va promit, Ca de acuma 11U m'rt 

care a condus departamen- I • ,fac. 

Mărire, $IJlVIi TfeJ 
de .zIua EroIlor 

1 tul externelor UD timp înde~ In l'ngaria s'a constituit un Co- il S'a dai de gol 
)ungat, a 4emisionat. 'lj1itL't, care Ya rL'<ţliza P ,,4cţjuI),C _ p~roane, ~nf să. spun ţ\J ~\! ~l_ril'~ sl~vă Ţie, . Pă r~nte ~J:e~t~r, .. 
. Demisia a-lui J1rIgore G~- }Il'IlII'U Y~I('anle de vară a orfanilor 1 mii ('0. h'I de om e:;:ti,.. I ~?l .TIe-TI. ~ulţum~Il! ('~ ne-a;l lln,rednIC'~t, 
(encu a fost primită şi în 10-; lToilor gl'flnani 11110". Copii ger-! ___ Va('ă faci asta, te dau in L~.----- ~,a f!1n Uluti pe vec.I H!tr un smş:ut J?op0l. 
eul d~sale a fost numit ml~ mnni, n căror părinte a căzut în I judecată pentru calomnie .. , j \i ăzandu-ne pe veel, vIsul nost ImphnIt. 
nistr~!i~c~eţa'ţ ~~ ~'Ilţ JiJ ~i l).(,l'~ţ rM))()i ll , Ill:n)c:lz~ .ş~ g~seas~~ ll'!ymql ~ r : . I II 

lU • 

nts.terul de exte,rne d. Ion 1, ~111 ~dăpost ospltallCl' In t;~gana II - Te rog domnişoa/'(l, mdriIă-It" ~Iărire, slavă tie, popor nebiruit 
Gigurtu, fost mInistru al lu- li: timpul yacanţelor de vara. Ac- C:/ mitlt'. O slngurd daM!. .. - Ce secole dearândul. cu fruntea ridicată 
~ririlor publice şi comuniea~ \iunea se adresează publicităţii un- I ;r : 1 ',. Ai stat în faţa mOl'ţii, ca. o stâncă de gl'anit . li 
JijJor. gare, fiind sprijinită călduros de Opereta "La seceriş Şi'n timpuri de l'estl'i:;;te, n'ai şovăiL.. odată... PI 

Jloul titular~, ~inisteru- c.urc pl'Îm~mini~trul Ungariei. Din - ti entru a III 
Jul de evterne. o perSOD:.ali~II)ar,l.l'.a (;L'rI,na.niei acţiun.ea gă.seşte lUCa D .adl 

. .. '!!' 1 d :\1 il rjre, sIa v ă ţie falni ce l\Iăl'ăşe~ti 
.~le "i~ cele, ma;. ~precla~e spl'J(nul 1l1l1l

1strului RCIChultll, d. doua aară a Ara Golgoota României, morminte de popoar'e!ltel 
şi peste frontieră şi in ţara, fIr. (,oebbcls. Dumineca trecută s'a jucat .Cari în eartea veşniciei alături de ~ritră~ti, Je 1 

,ari-
~W~~~~~ pentru a două oară 0plTe~ Ati scris o naţiune la răsărit de soar~. • 

ta "La seceriş" in c.adrul U· '1 1 V Urit 

Realeaterea 
Preşedintelui Roo$evelt 

nui l)rOIlI'Hm hog'al şi variat la ca- ,,8: 
., . , I . I Mărire, slavii tie armată neînvinsă .. 

re au luat parte stolunle ŞCOa el I Ce alături de al tău Rege-ti dormi somnul rerit" .8.: 
normale de băet i , liceului comer- I \'oi ne-ati lăsat o tară pe văi şi munti întillS~, 
ci al de fcte şi liceului industrial i pel 
de fete. 

i Ce sta in faţă lumf'i ea o st â 11('[, de granit. î 9: 
United Press subliniază că după ~ fi intr'o pozitie excelentă pentru aiI It. CU ENOPOLt'I~ 

10 zile de "război.u fulgerător", ca- i desemna pe succesorul său, aşa Din nou sala Palatului Cultural: "Q9~~iH~Q~~~J~~GfJG~; :e fi 
re a ridicat un "al de indignare in I('um nu şi·au închipuit nici cei m~i a fo~t arhiplină. De data <,l~ i 
Statele Pnite, se admite in mod i optimişti partizani ai lui "new ('('asia partea muzicală a fost tim- I Un munte acope:ri1 de ::i.: 
curent că, preşedintele Roosevelt I dea]" pede, "rol!lrik" bine studiate şi I mor m; nt e 'ativ 
va fi ales din nou prin aclamaţi\ la I Jos~phus Danie!s, ambasadorul puse la punct.! 10 
primul scrutin al convenţiei naţio. -1 Statelor t'nite în Mexic şj fost se- I I'rogran~ul. a avut . două p.ărţi: I In panama, nu depl,lrte de eclu· ~ copstitue cura rl~ s('\~rtă ~ur.~jj. 'ea 
r.ale democratice care se va ţine in CI etar al Marinei, pe vremea când I Partea prima a ~uprms c~rurt ŞI 7.a c,atun a cli\nalului interoceanic, dic~ dând paludicului l gUIlI !;i tl 
Iulie la Chicngo . I d R I . I . cântec{' acompanlate la plan. Re· se găseşte mUlltele Hope (Muntele la t dram 'iO ccntigrame de et 

.' . '. :. ooseve tera su )secretar. a pro : ,. " . -1. , . < • ~ • .' • ,ar' 
D. Harold Ickes mimstru de In~ • '. "Imalcam splendIda ,oce a străJe Spenm\el). Această denumll'c iţl fa- na pe ZI, limp de ;l-7 Zile. ~~ '1'0 

' ,I:untat un dIscurs la \Vashmgton ,'ei Viorica Comoti de o coloratură I . . .• d' . fI' . I ' lerne, a pronu,n\at un discurs in i " '. I . . _ . I ce o ImpresIe stra ll le can. urCl pe tnaJ ac CUI"e u tenoare, CI n ';'zu 
c"re afirmă că poporul (lmeriC(ln 1! 11: care prezice ca numele ,preşe- I admtlra1blllă ~recum l~' tacomPla~la~ muntele in chestiune: pretutind('ni de recedivă se p,'occdează din a 11 
,.va porunci" preşedintelui Roose- d:ntelui va fi propus. la conventia I men u a pl;llt ~llS!nU cu a eu se finit lU<Wtninte "purt:htd sinF ea la început. . COl 

velt să candideze a treia oară, de- dela Chicago ~i că el va fi reales. I de Ileana Comotl.. ; ple CI"Uci de lenm. Numâ"ul acestor, Aceste măsuJ"i sanitare' sun! , 
. 4 • . ., De data aceasta, părt 1 1e frumoa- . t t·' t d ' . t " . l' 1 l {' .. ,. Il' d:' oarcce ce. ani care vor vem, şI fn urma hotăl'Îri unanime a con ., crucI es e a a e mare, mea nlCI man( a e (e .Ol1llSIUnCa au. 

IiP'ava criză care se anunţă recla- t' . d l' t ti' C I se ale programulUI au fost blsate, nu-l poU retine, Au lost puse ele lui a !iocietăti i Natiunilor din , '1 \'en IeI emocl'a Ice a sau UI ,a- , denotă suc~eslll reprezenta- I '. , 
mă prezenţa lui. . .' '! • c.e<;acl! A • • .. I colo pe morrlllntcle unor oamelll I'C fac parle cei mai de seamă 

~f II VId ă ă II oltna dlll Nord de a ,ola pentru ţlel dată in folosul inzestrărll ar-, morti în I"ăzboiu? Da dar Illl În pel'ţi. Comisiunea în rallortu] ". u a urne este c p rere c, : . i . " 
numai preşedintele ar putea să im ,preşedIntele Roosevelt, acesta a I mateI. ," ! cursul u/1ei lupte între oame~i, ci publicat În 1H:j8 insistă la 
piedice realegerea sa refuzând să 't mai adăugat 26 de delegaţi la acti· I Dul~e au cântat sur~llle Ana ŞI i e vorba de o luptă a omului ~mtl'a 1:{!l asupra faptului că 

. . ' ,. Melanla Hohadea, străJerele Tere-. ' 1 1 f" d' f - x r' prImească, ŞI că tn acest caz el va vul s§u. . . y 1 anuna e OI'. . lin InO enslv", ea poate I 
w t~an, Brândas, ~o~.dan, apoI. placut I Oamenii au urcat să sape un ra- nisll'ată şi de agenti subalterni. 

~~~~ ş~ p.erfect. străJeru Emandl, UI'SU. nal între Oceanu1 Atlantic şi pcea- I'ii supraveghere medicală 
ŞI Şlclovan. . " . I nul pacific, dcalungul istm ului Pa~, Iă. .\ţcastji :;;uPI'R,vcghel'e este Pretlnsul plan economic al Oper.~t~ "La seceriş .a fost ]u- n.~Jlla. Iry timpul acestor săpiHuri, s~lră pCl)tr~1 p!'odusele sintetice. 
cată cat se poa~e de bine.. I numeroşi lucrători au murit de pn~: :\Ji,i ~i 111 ii de pa 111 l' 11 i au d lui Schachl D. prof. Ion LlpOyan merItă loa- i ludism, aceast1i teribilă febra pa~ - in cursul luptei ('ontra . 

- te I~udele p~ntru ~unca ?epusă la ludică a cărei transmitere este fă-: agent transmitător al malari,ei. 
Referitor la ştirea unui ~iar din I tinut seamă de neclaritalea com- reuşltul feshvalullil de erI. cută de tânţaruJ anorel-femeIă. Azi ~ gratie chininei, omul a sfârşit 

Copenhaga, după care ministrull plec/ă in privinta situatiei de drept suntem in măsur( să pl'evenim a- i a rcpprt~ victpria. A.zi, câ~d 

Rcichului d. dr. Schac~t ar fi ela- I PU?/ic fn Europa, este !ln lu~r~! Ioa nes O b o d ceasti'i n)al~die, administplnq lucra I bue şij se execute in regiunile 
borat un plan economl. pentru Eu . eVlde~t, cum se acce'!lulază aICI, I torilor ca preventiv o doză zilniC'ă pi.eale lucrări It)ari, la ca~e e 
ropa, dfldm cii ~ste vorM de un! că. din partea ~ermanzei incit. nu 1. ., ' de. 4{l centi grame de chi.nină şi a- j voie de un mare număr ~e. ' 
'von IlpşJt de orice, ~olld. In tImpUl. C.l:!sti1. baze slablle pentru un plan j dentlst, dela 1 lume s a mutat tn phcând pentru tratamentul PI'O- I trebue sa se veghe7.e ca chlnm! 
mareIar luple tleelslvi In qpus ŞI economic european. str. Alexandri Nr. 3, Arad priu zis pl'ocedeu~ e~onomic, care fie în canlităti suficiente (312). 

b '-' - -ali 1 notă t O are a -. ' SIMAY ..... deschisă dela 1 Iunie 
Abonamentele de sezon şi Instruirea tnot~JQi ~ 

.. 

AVIZ BulgiJria culO't'ă 
bumLac ti orez Il}treprinqerea, Comunală 

& Municipiului Arad a;Lduce 
la ţunoştint~ pubUcului că, 
traseul liniilor de . autobuse 
NO. T .Şi' ~ temporar ~'a, !podi 

.. ~::!~,al~:~i1 
11' ~ 

A::J;~: 

ficat in urma JucrăriJor de 
asfalt are pe Calea Victoriei. 
Astfel, tirpp de llpfoximativ 
zece zile, circulatia acestor 
linii de autobuse, intre Spita 
luI de Copii şi halta Fabricei 
de Textile, se va face ocolind. 
pl'i~ ~~rţier~J şe$" şi anu
I9~: prin ~h~~jl~ N. BolcJlş, 
Şţzăto~Fej şi ţ.OI).~t~ :ar~nco

ye~~Il· 

- . 
lllCllti '" J"cred~fe I~ 

Loteria de Stat. 

In interesul sporului producţiei 

illdigene de bumbac, preturile de 
cumpărare pentru bumbac rafinat 
din recolta viitoare au fost consi-_ 
derabil urcate. Pentru un kilogram 
statul va plăti acum pentru lIoiu';i 
ril.e in/erio.qre ~~ (pd{ld;acp.11l f..5). 
pentru soiurile mq.i bune 42 (34) şi 
pentru cele mai bune 45 (85) levq, 
In acelaş timp guvernul a hoti1.rU 
să intilldif. I!ultllfa de Qrf!.~. 11/..411d. 
În considerare mai ale. regiunea 
III 4islriqtul /ţţTnl1ol. 4P4 fll!viilor 

Mariţa ,ţ Ţu!l4je~ !'q. ,?!!rvi pen.tru 
ridlcOl'etţ de mare ţl1sţalatfi tie iri~ 

gatie. COLf!CT\J~t\ OfICI.ALA 
Se4jql ceqţr~l QJ"UJ: ~egi~ 

na Maria. No. 4Q1 ARAD: I ~r~~jJ::i;;:m=r~~ , I 
_1 __ O_I_I_ri_u_,_s_tr_. B_f_ă_ti_an_u_s • ...;" B.St8_ c.!L'l~~~!n~~_~ o parte din luerătorlt regimel\t~lq.! !!nQletE 

stAnd intr'o dimineaţă de luoru pe' UD tractor greu. 
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,. C,~li~~O t~~~!.I~rpen~~ Od~~~r~or. Del, bo. cuo,a,!~::,~~ .;, .. , fă· I 
I J nostru a adus ieri, de Zi,ua . serica Catedrală, _ procesiunea, a- : culă In coloma !,par~, am consta:, 

Realizări edilitare 
comuna Şicula 

În 

':.Î' un pios omagiu acelora ca vând in frunte pe 1. P. S. Sa Epis- lat unele luc~urc, can trebue ~a I In urma Iăudabl/ei initiative lan- I acolo neavând o sală unde să aşte
la dat vieala pentru Patrie. copul Anrei, d. colonel Săvoiu, gen, ne ~ea de gandlt. Acea,sta ~olome ,sate de inteleelualii dIn lot; in Irun ptr r~';L/ţla/ul ~oljciiiţrii lor, prin

;;ericiJe tuturor confesiunilor Vlad primarul oraşului, dl'. Dejan rom~nească, slt.uaid fn ,Ime,dlata a- te cu vrednicul notar Gheqrghe f' t(o radicală T'fI0diJicare, care fn 
T D . , , proplere a unei comun! minorItare N ţ 'd '" 1 t t el r d Il I't' '/.. " I'd' Jiciat e eumur\, apOI cr~~: sup-primar, ţlr. Mlad!n reprezentan ' '" _ 1 e a, avan S?rlJlnu u U,ro~ cOl e ~.!Il pu neces! u mCI o z zre 

.' tineretul rCl)rczentanţu 1. 1 nu are biserică, rar şcoala este a cari doresc ridicarea socrala a a-· nqup. se va face o sală de aşlep-
~ll" I (Contllluare In pag. 4-a) t" . f ' el f t d . I 'o, ,.' , 
· il!ilor şi armata, au plecat .~ u şeza ". !ll r o ~as n un,ecoa~ ~ cu cestei fruntaşe comune, precum ŞI tare. 
:~esiune la cimitirele Aradu- ~~"W~~ totul !mproprle scopuluI . Ul ma~lt. laptul, că localu,l actual, in cure 1 Remarcăm În special activitatea 

, f" l 'b 1" Z .... Invdtalorul IIU are loculntă Iar f ţ' --" 1 I d t '* s au o IClat s u] c re IglOa arand . ' v '. ..' unc !Onea ... " şcoa a pr mar, es e depusă de harnicul notar .În ceace 
sfanta slUJba se celebreazd mit o necorespunziitor, s'a hotărît tra!l~- 1, , . ~ ., 

ărla comunei Mândru
loc, judeţul A.rad 

,1428/1940 

Publicatiune 

casit. neîncit.pătoare ',. , dl'f" f a prIVeşte achitarea anUl/aţI( de pă. . ormarea unUl e lelU ce orm ' . . 
Mai mulţi locuitori din aceasta A f' d d' 'It· el' '. v 1 şune ŞI pădure fn sumă de un mi-r I e orlt ca cel c emaţl s proprietatea comunei In şcoala,!, , . 

fruntaşe comună ne-au pus în cu- vind in ajutorul Pi,et~lor cplonişti Noul local, a cărui lucrări se vor 111~n de lei, car~ a fost .. ac~ltatd gra 
rent de starea mizcra~ilă în care de aici cel putin cu atât, c« să le termina În curând, va fi compus tie gospodăriei conş/llnclOQsd du
se găsesc podelele de pe hotar din ::idească o şcoală şi să le dea un din 2 da se şi va avea ca anexă sd de d-sa, 
care majorit<lte lipsesc, \ar cele ajutor necesar cQnslruirii unei bl- lcale dependlntele necesare. ~ 

't t ' l' b'l Il.ct~pj~C4_t, e socJalu 
l'X1S en e sunt lmprac lca J e. serici peptru a nu expune sănăta-1 Planul edilitar Întocmit de condtl • • ,T. ' 

: aduce la cunoştinţă ce- ~tim cu totii .ce imp.ortan~ă capit~ lea virloarei g~l1f,.atii la flagele călorii comunei şi care urmează a ]lună ~n prezent, sa. remarcat 11-
:uleresati, că in ziua de lă au dr~murJ\e can traverseaza premature. Apos/olatul pe care il fi tradus in fapte incel În acest ali, psa uneI coopera~lve I~ acesta ~o
,iie 1940, '8~ vor ţinea la; hotar~.l şI_,podeţele făcute .peste ,a- indeplin,esc servilqrii cuJtulUl şi i nil se opreşte insă aci. Se con-II mună, P~ :,remur~ a eXistat. una I,n
ada comunei Mândru- fluenlu va1lof, pţntl:u agncultorl. inuiltălorii este destul de greu şi struieşle un drum, care va lega co sd datorlt~ nu .ştlm căror Imp~e]u
următoarele licitaţii: I Anul acesta care ~m muI,te punc~ acolo unde au localuri corespunză-: muna Şicula de Seleuş şi pentru a 'rdri .ea ,şI-a, slstat orice actlvltale: 
, 8: Fur~itur~ de cance- i te ~lea v~d:gr~, e~te lm~:oplU i unei 1 oare, deci nu putem cere dela ei:

1 
edrei terminare s'au şi pr,fl1ă.zul I LocUi/orli din ,. clomund htntdăe~t na

r 
ti 

1 cal) ), nu I,~CO e sena se" ~ ur- să-şi indeplineqscă miSIunea grea În buget sumele necesare. Ipcă În, de conducătoru or au o fi n-
o ,8.30: Furnizarea petro- ,ma mundaţl}lor, în maJorl_~at~a cu riscul sănătăţii lor, I decursul acestui an se zideşte 'In titnf~fca u~ei no'!i coope:.atl~e. Ea 

pentru notariat; ! comune~or .noastre, a detellOl at Cunoscând activitatea anterioară nou grajd pentru reproducători, va fi numltd "Renaşterea ŞI capl-
,9: furnizarea leJIlne714rumu~'lle ŞI p'odetcJc dc~e ,hotar. Ia d-/ui lIotar Berliba, sperăm că cel 1 lucrare ce costd WO,OOO lei. !ta/ul său va ţi SU~sCfls,de cdfre 
:e foc, necesare primă- AI'. fI ~e dorIt ca auto~ltăţll,: co- putin o pqrte din cheltuIelile ne-I Localul primăriei in care s/lnt loii oameni! de bine' dIn Şlcula. 

I munale m !rullte . cu primarII, să I ecsqre cqnslructiei /.lor fi alocale instala/e birourile, fIind o clădire Avdndu-se ,n vedere exemplUl cioc 
i 9,30: Furnizarea regis-' proc:deze cat ~al u~g:nt la ~e- În buge/ul anului viilor, ! vecile. până aCllm cei cu treburi pe . vent din trecut a că/'Ui rezul/af a 
: şi lrpprirpatelor Admi- II mc~herea acestei stări mt~l~rabIle, ,....' .'. I d

,,,;,.. """. i:oS I/ost ~!I>erime~l~t. ~e loc.uit~ri P,~ 
'llive; cerand de urgenţă apr~barlle ne- &.1 'li A SO~lţ cea UH11 bună ŞI proaspătă ~ I pi/Tlga lor, 'wt'atlVa wfllntăru 
,10: Cumpărarea şi re- cesare refacerii drumurilor şi po-! Ij B . . II ~.I nouei cooperaUue fiind de inle"es 

, r~a mobiJierului, ce se Idetelor. . ",. (4 ere Bragadlru g I general la subscrlj1r~a actiunilor 
',;i in cursul anulUi fi- In comuna Zărand SituaţIa ,fund 141 ' II . tJ vor lua parte În prinlUl rând i~te-
:ar' 'foarte grl'lvă, ne facem datol'la a t b I d ii' I b - ~ leclualii localntci pentru a da Im-
,10.30: Cumpărarea u- cere i~Jsjstent începerea imediată, a a n S r una. .) bol~ul moral. (Jt~t d~ necesar frun-

.
,~.zut pentr~ primăde. lu~ră~ll~r, cunoscâlld,u-se c~.'. once Singurul depoziţ EXT RA" I taşl/or tdram dm ŞlCula: 
a 11: 'Jntretlllerea, repa-, t~~glvclsa~e poate fI f4tală intre- pen, trţl .ţ\ RAD: " ' • 
. constructii şi împrej- g~l comuOl, ~entru ca~e vor avea a, • SanItare 

, la edificiilor proprieta~ ras?unde .cel ce nu şI-au .. făcut da I S 1 rad a F. m J Des c r.i N o. 2 S, Circumsţripţia sp.!!itqr~ qin Şicl!-
JffiUneÎ. torla la timp. la este condusel de unul dintre cel 
i 11.30: Curătirea perio- ~~gQ~ I mai eI1ţrgiţj f!ledicf dela noi. Intr'-' 
'a localului primăriei. ' . . ,1 * aq~/.?qr d,e ~4nd 4, tjr, Iuliu Va lin-

· ,12: Repararea podului Primăria comunei CiCir ' tir CI fQşţ rmmiţ fn frtlTJiea acestei 
! .lor, şi cumpărarea unei .Judetul Arad '" ...... '. clrcumşcrlptie, tj-şP,. depune ţoate 
, :i\e; eforturile p,~nlru combaiarea Qoli-

, .i 12.30: Construirea ca-I Nr. 1429/1940. LOTERIA d' STI" IT lor molipsitoqrţ! Ffl ri pânţt!Îţ în a-
, morgă' P bl- . . e' fi ('ca~la regiunI;.. 

\ '; 13: Int~'etinerea, repe.- ... IcatlU n, .. ,., . ' "r !n1lrma f{emcrsurUor făcute de 
. rechizitelQŢ de pompie- Sa aduce la cunoştinţă,. ce-, "oul, nlan d, ~ t. fager. Dentru luna d-~m Îti curqnd se va procţda la 

. ... . , • . •. începerea lucrdrilor de canali:;;!1re 
, , 1330' C - t lor interesaţi ca în ziua de 1 UNI 't ' t mlJ' :, . . urnpar~r~a .. 1- 3 Iulie 1940 se vor tinea Ur- V 1 O " O Il ţ01T!~lre'! penr'-!Cţl prin aces 

ren pentru clmltirul' Vt 1 r·t t" " ,. ~ .,,., ~ , • jlqc apq {!!lr~ ~,:: a4'!I!if d.e toamna 
~al' ma oare e ICI ~hl.: in jU/'ll1 comunei şi care' in timp 

,15; Intretinerea cimiti- Ora 8: Intretinerea, repa-,' Tranşa morou de vard del1ine un focar de Termen 
de animale' raţii, constructii şi îrppreju- . . taţie ale ouellor depuse de ţânţqrii 
15.30: Pro~urarea de muirea edificiului proprieta- I (q IrcU!t:rfD. Iii Ij ItlNlf 19'" producători de febrjf şi ma/arie .ă 

amente şi instrumen- tea comunei; I se scWgd În vale.' , 
,fltru cqmbf1,tarea epide- Ora 8.30: ll~p;:t.rare~ casei ~.,tJ!uţ" a Le. ';Ceasla qemalarizare a com4rei 

" de morgă; ~ 800.000 fiInd de p awitaie ardentă spe-
~ 16: Intretinere~ şi cqn' Ora 9: Intretinerea Şi repa- 4 400.000 ritm cll 11lcrăriie se vor termina 
:~a podurilor, puntilor, rarea podului plutitor; I S 200.000 cât de cU,rdlld. 
:rilor şi a vaduriIor; Ora 9.30: Intreţinerea cimi-I 28 100.000 4. RQ/.fG. RFrocupare a acest~i ini· 
: 16.30: Construirea şi tire lor de animale; 40 40.000 i mq~ ~ediţ: este comba~qrea ~~lilqr 
inerea fântânilor; , Ora. 10: Intrtinerea şi con-l' venerice pari P4I1d fPt':Il in qlJU tre-
: 17: Plantarea drumuri struirea drumurilor comu· I l60 20.000 I cqţj ţl.ădefHl aici u~ ţ:oe'i~icnţ cgrn 
lIlUnale; na.le; 600 6.400 : fngrijqră/or. Luqpdu-se rrdsurile 

1.lt3Q; furni~area echi,:, Or~ ~O.30: Intretinerea şi !::IOO 5.000 neţesare, şi n4 ţpt(un caz impl/.-
:ltulJ,lj gărzilor, ~rIlla- cqsţrl1-ire~ poi"luvUor, pt}.nţi- 1000 3.200 n4ndu,~ chiq.r fJrezentqrea pbligq.-· 
Eazarn:l~ment, lor, lVadurilor şi ş~nNrilQr; 4000 1 600 torie la /,lizitelf: mţ!dica1~, CI.ţfl.QS.,. 

",~8: CQn~truirea unţ)i Ora 11: Iptr~tineFe~ şi f!9Q. 10000' ~800 când empirismulţ4rllflUllii nţJl!tru, 
, u de ,uraje; strllÎrea tântânelof; rezullqtele obt!n.uie s4nţ pc1! şe 

IŞ.~.o: Furnizarea nu- Ora 11.30: Plantare~ dru- 4000 400 poale ţIe l"C!-l!lţumltoqr~. 
, ;~i Q.eC!'lsar,e, rep!oducă~ murilor comunale; 16000 200 fi1pţl( ţ:d spaţiul re~tr4ns al fia-
• m~s,culi; 1 Or~ ~2: furnizarea echip/l- I ru/ui nostru nu fI~ p'ermfţ~ ~~ nţ 
· ~~: ~eplfrflre~ gr~i4u- 1ll}E!nţu~uj gărzilor, cazarp).a , Trillşl mOI i ocupăm mai anr,ănuntit de actiQi-
.' illlupaJ. .J Ill~nt şia.rIp~ment. ar II • IA IIIN •• 19.1A I talea "lahoriQ~sţl Il d, dr: Volintir 
: :Iat,i~~e f?~ fpr. ţin~4 ip j Licitatiile se vor ţinea. ip. J" . p~trţG il T~ ,," ,'" ~."ar Sf a hp:rnicului J10tqr Glleorghe 
, mlt~tQ cu art~ 8Ş;-:-PQ lconfpţU,lltate ţ'4- art. 8a~1~0, CAştlga~1 _ Lei Neta, tlar totţlşi (Iţ facem 'p plăcu-
:' c. J? H~g· ()r. ~enţfaJ din ţ~ ţ. r~ Reg. 9fici ll l ţ.en- ~ 1 6 M. ilioane tit datQrft: cfeq ţpi~el1ţi(l munca 
: !lata şi normeJe geije:-' tr~l de licitatii ;'Şi !J,ormele O' I M-II~JOII"" • dC$inl{:fCSilt4 ţi acţşt9f a4epărat i 
; ~ licjt~m pl+bH~at~ in generale de licitatie publica- 1 conducdtori, ddRd!1-0 ţa 'e~emp{u' 
, orul Oficial Nr. 1?7/ tă In Monitorul' Oficial Nr. 10 00.000 p'entr~ toţi w;ei, car, fn FP'! pro-
, . 1271l931.' 80 100.000 gresu/uţ, I/e ascund după paravanul 
1 ,r~ld cfl., upele l~citaW . lp .cazul ţâ,rU+ ijn~l~ licit~- 180 10.000 n~p~!ţintf! . !(!ip~ei ţIe' ?ni!ia~i!!!I, ; : fâ~.e~ făF~F~zllltat ~ tţj ~r J~Ţ11~rwa f~r,ă re~'1lţ~t 4800 •• 000 7)_ 
, ,!q,taţie se }Ta line ,din la dOUa liciţatie se va. , ţinea ~ "O .. n,., ~ 
: ,~ţUla de p IuHe J~40. I din nou, tn ziua de 18 Iulie 40PO '1' V (ORf:tn1fftrt.O,v'S.6dr.Rfl-r 
, !aş H.rnp, 1Q(: şj q~ndi,:, j 1614,0, In acelaştimp, loc şi Preţal _Da.I sfert de loz Lei ~OO.- ,~ 

I ndl'ulqţJ 
:Ual': 

l con.ditil.w,i. . Lezat eate valabil Duma' peDtr1l tranşa lor Q fost InnanD'~' 
~4 l\1a.i l~t.O. ; pcir, la. ~t M~~~ ~~40. l.scrlsă pe loz. - CAştlga.rlle.e plă~ p4". " 16 '"lJlf ~:~. 

'1 ~rim~r: '1'. STOINESCU tese JllcAtorllor Iără Dlcl o ~e'I.IlM&'. 1 JJJJ.CUJftştJ. -:-:- S'a apr9bal 
de Impozite. ! amânarea concentrărilor pel1 I Notar: tru studenţii până la 11 lu--

1. URSULESCU 1. URSULESCU ~~5~~~~~~ nie 1940. 

PASCU COCIOBAN 
, ';tr: 
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* PAGIN ... STRĂJERULU 
. CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ' PENTRU ŢARĂ ŞI REGE 
.• ~~I;MiM~~",1 

. . 

VoevoduJ la plug 
.4.. plâns de fericire un norod 
Văzându-Te la coarnele de plug, 
Insufletit, mai dor nic decât toti 
Să'nveti de mic st răbunul meşteşug. 

Prin străjerească fapt[t ai zidit 
In brazda conştiin lei româneşti, 
Altarul sfânt al muncii de stăpân, 
In numele virtutii străjereşti. 

Prin luminoasă faptă-ai dat cuvânt, 
Inflăeărând virtuti~ 

Trăiască Regel 
I 
I 8 Iunie. Zi simbolică pen- Caerul vremii a tors firul pustiind şi svărlind in 
'tru întreg Neamul Românesc, istoric, lesând mai departe, gloria trecutului, să ne 
: zi în care un Arhanghel in mod fericit, pânza exis- săm firea şi cu toată 
: mântuitor de Ţară a coborît tenţii noastre etnice. derea în viitor să fim 
I cu vrednicie pe aripile văz-: Făcând bilanţul acestui. gând şi un suflet • 
i duhului. . i timp, care a alunecat aşa de I Acum mai mult ca 
I Sunt zece ani de-atunci.' uşor pe panta trecutului, vom j Stindardul Naţional, 
!~IVrăfui acţiuni regale de fie-ial năzuinţelor NeamulUi 

Ziua Ero·.lor la care ~lipă, m~rtur~i evideu.- iîncrederei îl! destinele 
te atator stradami demne I stre bune, sa însemne 

le din noi, 
CU'nvătătură să 

A ra d I 
de relevat. lorice Român aripile 

Unitatea noastră sufletea- i sub ale cărei fălfăiri AVA.I.···ilP. 

(Urmare din pag. III-a) Iscă, exponent al renaşterii I şi entuziasmul genlllrailiil .... 
ne'ntoarcem mâini 

AliHurea de plugu 
ri şi de boi. 

Şi mântui ţi, din 
glie să privim 

La Tricolorul fâl 
fâind pe cer, 

Simtind in piept 
c.utremurul străbun, 

Şi glasul sfânt al 
Marelui Străjer. 

Norod născut din 
brazdă şi avânt, 

Sfintit in mări de 
doine şi izvoade; 

Iluminat de străje 
reseul gând, 

Iti zicem: Sănăta-

te Voevoade !,...... Mdrla Sa Marele Voevod 
ILIE ANESIEA MJf)a' 

.~ 

Serbări1e stră;ereşti 

! tui prefecturii, apoi autol'ităti]e, F. naţionale incununează pe tinere să se cristalizae 
deplin aureola unulo deceniu I fapte glorioase şi opere R. N., breslele, prel11ilitarii~ stl'ăje-

rii, soc. culturale, ele. a pal'curs de Domnie glorioasă, cheză~ i muritoare pentru 
străzile Eminescu, Reg. Maria, Reg. şia unui viitor încrustat cu ,Augustului nostru 
Ferdinand pânil La Crucea Eroilor. laurii izbân'zii eterne. I Ostaşi ai hotarelor 
Pe tot parcursul muzica militară Astăzi când toate statele: înfrăţili cu străjerU de 
sub conducerea dlui sIt. Bolto a sunt sdruncinate din temelii.1 şi de glie, să ne unim 
executat marşuri funebre. O com- de grozăviile războiului, când' le şi cu toţi intr'un gând 
panie de onoare sub comanda dlui peste tot bate ucigator fur-· slavă să spunem din 
locot. Cristoloveanu a dat onoruri- tuna nesiguranţei şi a desnă- : sufletului: "Trăiască 
le. Tineretul străjer, numeros şi dejdei, când oamenii distrug le". 

i frumos aranjat in CHeu, era coman orice urmă de civilizaţie,! Căpitan 
. dat de dI. prof, Oct. Doboş, La Cru-
cea EI'oilor s'a ofidat un serviciu 
religios pentru odihna eroilor mor
ti pentru apărarea Patriei. Răspun
surile au fost date de corul "Ar
monia" condus de dl. PI'Of. I. Lipo
van. Au vorbit despre importanta 
zilei dnii colonel Săvoiu şi pădnte

le Bancea, după care participantii 
la procesiune s'au reÎntors în acce
aş ordine la biserica Catedralll, 
~ 

IN(DIN4DI: PlADIllJ1 SIDAJID 
8 Iunie 

de (pl. ADQstase 

Ca vulturul ce sboară mânat de o dorintă 
Aripa nostalgiei Te-a îndrumat prin zare, 
Spre leagănul de visuri, de doină şi credinţă, 
Spre brazda strămoşeas că, ipre România Mare. 

In sun.ete spel'allţii purtam, Mărite Rege, 
Comunicat pentru stolurJJe primare 

Legiunile de străjeri din· fastul cuvenit. Se va evoca 
Arad, comunică următoa- figura Marelui Străjer. 

IIrmilrlrtil 
alarmlstllor 

Să ne revii de-apururi pe mândrul nostru plai: . CI 

Din piepturi, voinicE'şte, printr'o străveche lege, 
Poporul azi Te-aclamă in românescul grai. uit 

rele: I I Iunie: Străjerii şi slrăje- Guvernul a hotărît să în-
Stolurile de străjeri si I rele vor merge la biserică im- ceapă actiunea pentru stilr-

străjere ale şcoalelor prima-' preună cu părinţii şi vor pe- pirea alarmh;,tilor, In acest 
re de pe teritoriul municipiu trece ziua in cadrul familiei, scop, d, Mihail Ghelmegeanu 
lui Arad, vor executa, in ca- arătând prin purtarea Şi fap Ministrul Internelor, a adre 
drul săptămânel străjerilor tele lor, dragostea şi respec- sat o circulară autorităţilor 
nrmătorul program: tul pentru. căminul pă- în subordine prin care le ce-

7 Iunie: IntrecerI sportive rintesc. re să ia măsuri împotriva 
şi jocuri sportive, organiza- \' Străjerii stolurilor primare alal'miştilor şi le atrage a
te pe grupe de şcoli apro- nu iau parte nici la proce- ten tia , asupra dispozitiilor 
piate. siunea din 'ziua de & Iunie codulUI penal, care pedepse-

8 Iunie: Fiecare stol va ri- I şi nici la Te-Deum-ul şi de- şt,e sever actIUnea acestora 
dica Pavilionul naţional cu filarea din ziua de 8 Iunie. II dInA urm~. . 
~~ laI'mIsmul constltue ma-, 

nifestatia bolnăvicioasă a so I 
DISDDzltlunile Străjii Tirli cu ~;~,~ăţil~~c:~~~l~!l~~nor i~~~~t I 
I ~ I b - -1 d I 8 I I cund omemrea este scutUra- I pr Vire a ser ari e e a un ei tă din toate incheieturile, a-I 

ComunJcat Ilarmismul există pretutin-
deni pe glob. Intensitatea ac 

Credinta Ta, SIăvite ni-i pildă creştinească, 
Nădejdea Katiunii în Ţara de eroi; 
Bravura Ta, Stăpâne, făcu să izbândească 
O pagină de glorii in marele război. 

La Cireşoaia, Argeş, Neajlov şi Robăneşti 

Flăcăii noştri falnici ca lpii s'au luptat; 
Să pună tot Carpatul, :M ărăşti şi Mărăşeşti 

Pe - aHaru] vitejiei cât sânge s'a vărsat. .. , 

Şi a trecut urgia; iar astăzi fiii Ţării 

; fUI 

dril 

'ojă 

Dorinta de jertfire Ţi-ad uce fiecare, .. lIi~ 
Căci sunt străjeri de veghe pe'ntreg cuprinsul zăr ::lni 

Din Dunăre la Nistru, din Tisa păn'la Mare,' ~ ., cii 

E sfântă sărbătoare, e zi de bucurie, 
Fiorul de credinţă prin noi adânc stl'ăbte. 
OPT IUNIE ne leagă de-această sfântă glie, 
De patria străhună, de Tine Majestate I . CUI 

Potrivit Inaltei dorinte a MaieS-\ La cuvântul şefului, evocarea Ma- tiunii lui demoralizante şi 
tă/ii Sale Regelui, exprimaM (n relui Străjer. I destructive diferă însă dela 'o, 
scrisoarea adresatd la 22 Mai Dom: Participarea detaşamentelor de popor la popor. Pentrucă, tre i:n/ij 

nului Prim Ministru, serbările de istrăjeri constituie În acest scop. bt~e s'O recunoaştem, al ar- Serbare străjerească pe 
j Iunie nu mai au loc anul acesta. I DUPĂ AM]ilZA se vor distribui n:usmul dep~nde şi ~e solida ; N 

Ca urmare, Straja Ţării şi Mi- premii. rltatea nerVIlor unUl popor, La 16 Aprilie erI. a ayut loc tn tul şi deşteptul dialog inttl]l: tub 
nisterul Educaţiei Nationale, au ho I 9. IUNIE: Zi fnchinatd FAMILIEI' de rezistenta lui morală. sala festid a liceului "Doamna de Doroş S. şi Kaufman S, 

1 't 'Irdl ti1rît de comun· acord urmdlorul, şi bisericii. Străjerii (ele) vor mer- An . ~e ne pnveş e pe noi ro Stanca", din Satu-Mare o frumoa-Fântâna cu trei isvoare, cor 
program, in săptămdna strt'ijerilor I ge la biserică cu părintii şi vor manlI, , putem spune că su~: d serbare străjerească, aranjată 10 de vioară şi pian de Ffil~r 'ila/~ 
ş! ziua de 8 Iunie.. I petrece ziua in cadrul familiei, a- te~ dl~ltre . naţnle cu nervn de centuri a IV. a acestui liceu, pre I Doro$ Ş. Viaţa şi opera lUi EI 

Dela 1-5 IUNIE inclusiv, la dis-I rătând prin purtarea şi faptele cel .mal tan DealunAgul vea-, gătită de d-na E. Herman şi d-ra Creangă, lucrare de Sandor G ,:If 

pozitia Ministerului Educatiei Na- !Ior, dragostea şi respectul pentru cunlor, poporul roman a fost 1· Bărbulescu. ! păza din teiu, piesă teatrală ic 1eu« 
,ionale pentru lucrările de fnche-! căminul părintesc. supus v c~lor. mai c:lmplite A fost una din cele mai reuşite! prelată de elevele: Catricicău . de 
ierea anului şcolar. . .:. 1 In executarea programului dela îl~ce~'carl ŞI de aC~l~ pe el serMri de acest fel. Un program 1 Andron M., Sabău Maria, .B;. 

Dela 6-9 IUNIE, la dispozitia i />-9 Iunie, nu Se face nici o depla l1l~l1lC m.~-l. ~oat~ UlCI sur- "ariat, bogat şi bine executat ari. I Eugenţa, Bo\chiş Emilia, '~adai 
Străjii Ţării, după cU':l llrmează~ I sare de ti~er~t sa~ coma~~anti ((e! p!'mde mCI Ipfricoşa. Acum, dicat ni."elul acestei serbări peste I Giurgea M., Ma~nescu M.: A 

6 IUNIE: Această ZI Închlna~a de pe tentorlu. FIecare IŞI executa cand gândunle noastre toate aşteptărI. I cat moţul la tara, cor cu sow. 
EROILOR şi oamenilor mp.rr" se 1 programul in localitatea rl!spec- sunt ţa hotare, când toată .un public numerOs a asistat la I cutat de An,dron Maria.; Ak .. 
va sărbători potrivit programului I tmi/. ' . 1·, energl~ 1}0astră c.a popor es acest frumos spectacol, in care or- ca la Gori, dans national., ~ 
~i instructiunilor Străjii Ţării, do.- 1\ Prin actiunea. ce vor, desfdşur.a, ~e pusa lU. .înt~eglme în slu- di e. 'd' . rna au f t la tn1il- 1 VI'eau. să mi fac fet. ila doalllUl 

te pe anul În curs. . ca şi prin atitudinea de fiecare zi, ]ba armateI, cand, in. tar.a, . n a:l ISClP I os _ ; să teatrală interpretalil foarte 
7 IUNIE: Ziua SĂN AT ĂŢII şi străjerii şi slrdjerele fării sl1 fie no~astră ca pre~utll1vdelll, ~XI-! ţ1me .. E de notat că aceasta. serb~- ! de elevele: . 

d t ' i f' i e c rinde' ex- 'aşa cum au fost tntotdeauna in- Ista O atmosfera razbOlnlcă, :re sa executat de douil ori, obtl-I Roca TerezÎa Dărăbuş 
C uea le IZ c, va u p . ' I t ~ ţ t - d . t '1' I ' F 
cursi i, jocurI şi concursuri spor- crezrltori tn tăria şi trăinicia PO-\ a a a A~ e neslfu.~an a ~ZI e~ ,nând succese frumoase. Programul Bancoş Eugenia, Chiş Elza, 
((ve. .'. porului nostr~, r~deplinin~u-şi cu i ~~ ~all1e, r~m~llli adevarat~ t rxecutat a avut următoarea in fă- I man.n Ana, Pave~ Maria, , . 

avdnt, bărbăţie ŞI ddrzellle tndato- \lŞI păstreaza sangele rece ŞI ., . ' '. Stlllgerea, Reuşlta acestei se 
8 IUNIE: ZIUA MARELUI STR.1. "1 t f' 1 f "'It' t' a:;;t~aptă în lini.;;;te şi cu în ,Iţlşare. Micul ceremoOlal; Prlmăva- dă' .. d car< rlrl e, pen ru a I a nu Imea Im-·,· ~ . - , v, se atoreşte preg tJrn e, . 

)ER,. . -. I purilor, aşa cum le cere devize.: i credere desfăşurarea evem-! 1 a, cor, con.dus d: Sabau, Nunta n bucurat eleyele şi de atenţIa d, 
ţ>IMINEAŢA: R(diţarea P{1VrlIO- "CRIWINŢĂ SI MUNCA PENTRU Imentelor. ,codru, poezie recI tată de SaMu; re s'au bucurat din partea 

r.ului Naţional, la toate stolurile. ŢARĂ ŞI REGE'. (Continuare !n n-rul viţtor) ca la Breaza, dans naţional; Pros- directoare Elena ScuJ1tt, 
.& 

TIP. LOVROV " 000, ARAD 
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