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'~nrrlmal guvern al "Frontulai Acuze aefntemeiate 
13n.ţ Renaşterii Naţionale" ,- I I I -d · Irţvoatln •• rea .perel •• 'umlnoaaa altrDlare Inere u ŞCO ar ara· an ŞI 

-
~ ni a rOIllA_lam_Iul - ; d I II d- t b 
rlefNu ştim daclI toti cititorii au a~lJ'afiile c~rate ale prolJÎnciei lor. l II oamne e In au O uze 
P"{ in fa/el fotografiile membrilor Nume de cea mni autcnlÎcă rt::o 
'('fiului guvern. Priuindu-le, iti pop, nanţă ardrlenea.ţcă, ridicote la pos- Da nenumărate ori, pro- fi altă LUME, astfel că se I feşte şi se Joacă rtimy,
om seama, ('u clari/nte, de însăşi: luri de conducere, de mare răs- blema tineretului român a I prea poate ca autorii supară- ; după ce ţi-ai lăsat Bingurul 
ac~ ulla conceptiI', CClfC se afW la ba-l pundere, dar şi de more cinsle: fost pusă in discuţie, de că- toarelor sunete dela teatru; copil, dacă-I ai şi pe acesta, 
wh actualului regimo ! profesor Silviu Dragomir, ministru be diferite persoane, che- să nu fie elevi; sau dacă to- in grija servitoarel, - te-al 
'le (l concep/il', care întruneşte in a- ! (li minorităţi/or, N. Zigre, ministru mate ori nechemate. Natu- tuşi vrem să aruncăm vina' întrebat vreodată, dacă poţi 
eli(] ~ş mânunchiu armonios fntelep-! al Culte/or şi Artelor', Traian Popp, raI, discuţiile s'au invârtit asupra lor, nu la putem atri- : pretinde şi chiar să primeşte 

, a şi experienta maturităţii C!l ,mit:isfl'ltl nOU/IIi depariament al In- ,în jurul ti~eretulul universi- , bui s~tă la sută întreaga I atunci când ti se oferă, locul 

J05pe1imea şi dinamismul noilor it" I . • ("/ . f . 1/' I tar, cel dIn şcoalele secun· dezordine dela galerie. I din autobuz al 'dnul şcolar, 
I Uel1 ar ur III ,'1[1(1 I! OI', plO I'SO/ • 1('-1 d fii' d' d ! D" tI"' A naatii. . are n OJlllS, sau prea e, necţ.mnea eatru UI, n'a- care se reintoarce dela o a-

U· ,tor Jmgo, subsecrel<lI' ele slaf la H i d i d1 . H' d At ă d t v I ·'1 d v . v MUNCA d • 
I In jurul Capului Bisericii, repre-! .. '. • . : pupone or a us n scu, .. e. re eCa S espar a ocnIi e evarata e ore In-

D} 'd I l' ti' ., bdt â m!lllSlcl'!/l Econom!e! Na(wnah', dr. : Şi poate că a fost mai bine rezervate acestui tineret şco- ! h:egi? Sau poate cred că a-renlan 9 asu (11 e epclllllll r - j,. _, I , • i 
'dG:,,~ti ~i strămoşeşti, şi in juml; Corwlon Ta/oJ'll, Re::rl/f'nl Rl'fi"r ali' aşa. v A V v" ll~r de restul spectatortlor, :- ,eel copil nu este obosit? 

IIi ministru Armand Călinescu - i ritl/l/uilli Somf'ş. CoriO/OIl BtT!Jn, Iata Insa ~a In Aradu~ no- : ŞI atunci. se va vedea ,:Bdeya- i Nu, doamnelor! In blănuri 
6r bol viu al tineretii '(lrei bătrâ-l S11bsccrelar de slai la miJlls(en!l de \ s~ru, au ~~arut în Ultl~UII rul, sta~llindu.se pre~ls CIne I şi haine scumpe, parfumate 

rut, It ti al uie1ii fără de moarte _ ./ I ' ! timp, CritiCI la adresa tIne- i conturba reprezentaţiile tea-, şi rujate cu un cătel în bra-
v f III Cille. tii 1 ·ti iri· tii ' il strâns o seamă de personali- I' h' v d d 11 re u u şco ar, elI c ca aU l' ra e. te, nu merita·J să luati locul 

<.-U o asemenea ee' Ipa e ar e· ~ It hi i i v N' It • '1 ~ I po. 
, j'li dintre cele mai expresive ale 'o • , I gas ecou e ar Ş • n presa~. . emu U~~irl~, in c~ea ce. din autohuz al unul şcolar, 

,. Ilem, IIlte1eprl oamem de cultură,: Este acuzat acest tineret ca I pnveşte calatona elevdor in I în drum spre casa părintea-
1/ • d I . ---1 de muncii rodniclf $i de ştiinlă. cu! nu salută pe st",adă, contur-\ autoiluze, sunt absolut nein-; scă din cartierul GRi Mică-

.. -.,1'1 e 7f)rte e temeiniCI' ş1 ~ b V t ţii t tit i t ~., l! , 
---.l .. . "~ t I b' li' d .. t erlrlalfe I10ui mpaeităIi chemate ( a reprezen n _ ea ra e, CO. n em~ a e, ca~l OrIce şco ar i Iaca, Şega, Pârneava, ori Sân 
~ .. ercQ e a e ca ll1C U li! em!SlOna , ,.! certele, in autobuz nu cedea- ofera locul sau persoanelor: .. _ ,1 cal'i au rămas şi in natII glwern In f!'lIntl'a lreburt/or publ!ce şI Ivi v ,~ ,nlcolanl Mic. ŞI nu puteti a 

.. . . .' ., za locul CUCOANELOR, e 'lin vârsta şi bolnavIlor. Cat,! cuza pentru aceasta tinere-
entru a-şl conilllua opera atât de prllltre can găSim pe d-l1l1: prof. 1 dezordonat etc chestia COCOANELOR vrem· 

ă V" f' h t •. . . i ,. t . tul şcolar de rea creştere, de 
cesa~ tar.!!, au ost c ema e ca- N. (;ornăţeU11U, /loul ministru al, Cu siguranţă că nemuUu-1Să spunem şi noi ceva! 'lipsă de educaţie! 
lCliărl noUl. A . Il .. . D "1 ,. "Hf t ~"H i' Dt d X Y f 

, " ,. > grlC!! urI! ŞI omenll or, mgmer mI~, nu sun panDt-a Ş n au a, oamna Sau , n, De altfel, tinerelul de as-
Oilln~n! (UlCl'l, piinI de ~al}(1nt, 1 Blljoi, ministrul Economiei Na- Ilimlc nici cu şcoala, cu.adu-l vârstă de 25-30 de ani, care ta"' 71 un are nS1'oie să cunoa-

al' $1 de pondel"ra ceruta unor 1 ţ" ti ti" E t t· tit b t ... 
nd.!Ici1tori I (iona le, Viclor SIăv6SeU, ministrul ca la, ner~ u UI. S e uşor 1 e-aI ,urca n au.o uz pen ru sr.ă codul manierelor ele-

..• • _ '. •• • '. ~. .. '" (> să afirmi ca tot sgomotul de- 1 a ~sc8pa da un. tip ce te ur- gante. 'l'am nu vrea să-şi 
~, ,Fll'Ca/'~ dmfre nOllfl numit! a i ln~cslraru Arma/c!, MIhail ,~~rban, la teatru este opera elevilor, mareşte cu inSistenţă de cât- o' ., , • . _ 

ţi), t chemat la departamentul rcs- 1 sub secretar de slal la ministerul căci dânşif au locurile la ga- va timp şi nu-ţi convine mu- (;l~aSCi:l COPlti pentru salaa 
f kCliv, numai şi numai În virilllea I de Jnlcme, general adjulanl Gh. lerie, ori şi balcoane, şi de tra lm, sau pentru a nu in- nei. ~ ti li in pace; iar 
;i"trilelor personale verificate, ori- Mi/wil, subserelar de slat la minis- acolo vine gălAgia care IU- i tArua dela, intâlDirea cu cei -:::Che::U DU vă ame,
'J".e aUe criterii nefiind luate În sea-/l'rul .4părării Nationale, Ion Marin pără urechile spectatorilor' "prietenul" dtale, ori pentru t~catiin vIaţa lui! 
,. pa. dela parter. Trebuie să se a fi la timp la sindrofla dela: •.• 

SadoIH'onu, slIbsecrelar de stai la I A 
:;. Din/re muncitorii ţării, ei sunl ştie că la galerie mai urcă madam cutare, unde se bâr- i . C. DASC LU 

U~~~nwimumit~~D~ntU~ITulA~efu~protCCG~ .~~~ 
,e intcligl'ntele tdrii, ei sunt unii rescu, Rezident Regal al Ţinu/ului 
'n/re eei mai străluciţi şi dintre })unării de jos. Grigore Ca:aclill, 

i mai fecunzi. " Rrzulent Regal al ŢimItului Nistru, 

1~~ArdeaIIlIUi i s'a dat o atcnţie de- 7'raran IOllaşcu, Rezident Regal al " 
] ină. 

Ţinutul!li Pmt, - cu o <lsemem:a 

Inzes'trarea arma tei 
Da ;yoltat"ea po te nţllrului industriei De. ţioDa}~ de t ăĂ1boiu ,~.~I Stlll( şi fn noul gUlJent, şi filtre ." echipă st!'if1uciM, rcgimlff Qrtuo( ÎŞI : 

lU· uii Re:âden/i Regali ardeleni, şa- C(,lIfinud marea operă de ÎlIăltal'l.:- Programul militar ar a()I1- :modern. Inzestrarea armatei: hlemă a fnzestrării şi' apă,.. 
'( capacităţi proeminente şi iU/li/e 1\)}' lV ate' I 
, filtru laodul cum aII şlint fotdeau- (/ Neamului şi a Tronului, sigur de A .gt, e.rn se po re.zunla jse face după lanul intocmit ,rării nationale: factori econo-
Ir(l.'hi sd' . l" ă III 111tanrca factorulUI' mo- sub directivele date de M. S. mici, fil1anciari, industriali, 
fl(af' rtprezznte sufl'etul ŞI aspl- I~band. , .'ral, paralelă cu accelerarea' Rf'gele~ plan bine chibzuit dt:i legătm'i- comerâale cu 
dr~~~~ ritmului dp inze~trare a al'-Ih'l ce priveşte implinirpa 11('- străinătatea, etc. Or noul mi~ 
oJ~ matei. lvoiIor armatei şi birie cehi- nistru are adânci cunoştinte Irt't:rrIPele natl·onal.·stl' la· 1) armHHI. nu.~?at~ să co- pi~~'at din punct de vt;derc Il! III uomeniul eceor.omit'.cu-

lUI' . . , • _ r~spundă meml'll el, dacă InuJloacelor de reahzare ŞI noaşte atâ.t nevoile armatei, 
,r il front-.era franeG SDanlola factorul material. e'aT de~ !.de funcţi6nare. cât şi ale industriei, .iar pro-
re' - voita fără .ca· factorul. mor~l r . ~)'. Victor Sl:lve~("?, Iloul. blemele" de ordin fi na.nţi ar 
cnr';Le P th C R \ i 1 ~t 1, fiut And tn vA.t să se menţmă la un mvel l'l- imullstru al inzestl'al'll arml1- i le etăplineşte la' perfecţIe-·o 

f.. er us. oresp. ag. a-. a a ur llr dica,t; desvoltarea materialu. : tei, cu prilejul instalăl'ÎÎ! Iată de ce desvoltarea fac~ 
\/,.. a' asistat dintr'un obser- steagul republican.. Un ofl- lui aduce dealtfel totdeauna' d· sale la acest departameM,' torului material al oştirii! es~ 

~ 6~8tor miUtat iu ultima In'a- ţar, purtâDIt berata cu două t şi o întărire a increderii în t a expus un program de lU-: te asigurată, urmărindu-se 
!l~ft:~tare tiţi li stele, se apropie ~ eu' UD jfOl'tele militare, de.Ci a îll"-j'cru, din care se pot ues.prin- :,0 aStfe~ de orga:niza.re a' in~ 

a rupe or aa ona s-ItI i 1 d d ă t d' t " . 1 ... · d t "1· ţ' l d 'ă :pt""]e ! gest brusc, aruncă drapelul . oru u mor~. . .'. e ?U en m e . pl ~nclpa ',;' u~ 1'11 01' na IOna e e.r z~ 
mici, Plai la frontiera france· " bl1 It' ă aatle. Pentru aSIgurarea umu m- IlJnprnuarea unUl rItm cât !1:)olU, ,în'Câtsă' se poată fa
de~~. ta ora 13 5. un grup de I repu can n ro pr ~ 1 [veI ridicat factorului moral, Imai viu' actiunpi de inzestl'fl bric& in ţară' tot ce este' ne-
)r \old' i Sosesc câţiva trompetA· 1l: d. Arn:and Călin.e~cli;. ~ice-: r(l a.oşlirei şi desv.olta.re~.ra cesar armatei. _ ._ • 
mp: ati a Inaintat Incet. ID I curând răsuRă Imnul' falan- tpreş~dll1tele c~mslhuIUl' ~1 ad ,maxI~~lm aJ;l0trntwluhn 1~'l- t. După cum vedem, atât ca 
~elr~u.t .. lor fiutura stindar-I gist. Cei d~ fată' ~t'ligĂ: "Ar~ 1 mterIm' la apararea na\l~n.a- dll~t1'l(,1 naţIOnale de ră'Z- tnt ă\'i)'~' â tactorului m~al, 

~Ul roşu-aurtu I 1 F Iba Espana: ,1 Frallcol" lă, a expus după cum se..';'t1C, ,bom. , " .... ,.' ., d .• '1 .'. f '·t _ 
I P ... a u ranco. !programul de uşurări ce se! D. Victor SIăvescn e?te nn cat ~l ca esyo tate a ac o 

~i'~ este citeva mlliute au foat· Uit plutoD dJn gard~ mObfjVOI' aduce vieţii ofiţereşti ~i perfect cunoscător al' probl~- rulUl materIal, p~opăşlrea 
~~"ăzUtlla punctut de frontl.11ă iraDeeză s'a aliniat In laI. I dfl mentinere a, unei at~?s. \IYlEilor rtoaştl'e de inzestrare, armatei noastre se fa'C~ ,fără 
-M,tă. Drapel l' ... li t· ,1 ta la1l1ulul care m.archează, tere de dreptate, tn cheshu· ,- d-sa ~ la)1sat imprumutul Intrerupere, CU toată sIhnta, 
lt'r e a natA0na s e se ' i' ·1 ... ţ' .. 1· 1 Art' t ă· .. . c , 

'JlIIi\răd fi I frotniera. Sosirea primelor' nea: namt.ăn or. . . . na IOna . 8:" h~zes ... rn - ŞI cu toată priceperea ~i' aten-
tod uturAnd deasupra P08- elemente naţlonaUste la froa .I;t ce prIveşte fact?r111 ma- are competmta multIlaterală, ţia, şi mai a.)e~O cu o muncă 
llhhu de carabinieri Tim de tel'lai, tara: noastră a făcut: care-J face !n star,e .să, coor- .' , . 

~ ,",OUl • P 1 tieră' a avut loc firi si se mal"i' sacrificii, ca~ să 'poat~j 'dollPze act~unflR}llhJ~or. f~('- tncordat~.. '. ; 
Î~. lIllaute se Ulai vede ta- tragă un lingur foc d. araili displln~ de un armament! tOl'iJor. ce mtră' In vasta pro~ (Contmuane in pag. II-a) 
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2 !'BO.".UL DE VES., Duminecă, 12 FebrU~ie Lec 
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CASSA DE PĂSTRARE A JUDEŢULUI ARAD ~1 
Inscris" in Rto!gistrul Bancar sub. Nr. 14 dia 7 Iulie ~934 "al 

--. ~ .. _-...-..~~ ~'--T>""" 

CON V O CAR E: lpentru ziua de 18 Februarie prezentarea bilantului şi a stiune pe exerciţiul anului tiunile contra chitanţă 1 

Do~nii actionari ai ~assei: 1939, Ol'a 17 p. m. la sediul: raportului Consiliului Cenzo l' 1938. , . seria principală a institu 
d P t a J ld t iu A d I ' 2 E t 1 tIn el' lII'I"' lui nostru în Arad, pânl"l·aSCal (' as rare t e li 1 l'a institutului nostru in Arad ' . . ven ua e pl'Op 1 ~ , 

. ; , 1'1101' pe anul 1938, aproba- ,. 117 L'ebruarie 1939 ora19 
cu sedIUl in Arad, sunt c~n- (Bul. Heg. Maria No. 22-24). " . . ~ i partea acţlOnal'llor. ,.1.' , -tam 
vocati la ai. rea btlantulur, hotărlrca a- I Domnii acţionari cari do-I Arad 30 Ianuarie 19"tere 

LXVIII-a adunare generală OHDINEA DE ZI supra repartiz(u'ii hendiciu- resc a lua parte la adunarea l' ~ OI 

I I mp 
ordinară I 1. Darea de seamă anuală, lui l1pt şi descărearea tIe ge- generală, îşi vor depune ac- I Consiliul de adminis !lUi 

Qg,,~,,~~g~W~~~~~~OQQ~~~~Iil~~t. 

InforlDaţiuni O politică de concordie ~:~ 
Formarea noului guvern român Politica de cOllcordip. eSltt. v~l 

Domnul General Adjutant J SOFIA. In cercurIle politi- adeseori din sIăbicJl:lle, de- a avut o ill!eJls:'i rezOIwn\ă în cer- îndoială semnul dislincliv al SII 

Paul Teodorescu, Ministrul: ce de aci se afirmă că cât din scopul hotant dp a cl.rile politicc străine. S'a suhIi- J:tăţii rOlnaneşti şi presa; e C 

Aerului şi Marino-.i, insoiit ~.c venl'nd tn\da. Il:al 111 sI)ccîal numirea d-lui Ar- ca si ~trăinătatca, înrcgL~II"\ ii ' ~ Re[jele Boris, spre " 
domnU general ing. Negres" ,(La Rochefoueauld) : H1<lnd l.ăhnescu în postul de vice- : (:('st lucru cu o vie satisfactit~~al 

t d - M i 'Bulgaria din Italia, se Va u·\ ' C '1' l' , r' o "1) " f'an CU, cp . c- or lng. arcu,. ny. ' O J .t (,,;t " 111" ',","1' i jll'c:,;cdLllte al 'onSL IU m, ceeace 1I1 ,SI' a Inna C" ,OmalUa esLe 
P 1 P . t . ~ri la Belgrad unde V<l avea L IllU, (1 ,« ;-.(. . ,u t::;. { " ' ~ , l' .". D asea opeseu Şi cp . av. ~ J I cu atât trebuie Sel (,l'ead,l! s\ mn~al.{L .- date fiind împrejura- i ~trf)V a re7.~stenţ:1 • Ia dtr , 

Galeno Francise, au viziiat inlHwederi cu Regen\ul Pa-! mai mult ÎI1 DUllmen'll. ' : rill- de fapt - că s'a incredinlat. ~i la ° pn'SIUIlC ţn Europa., !nI 
în cursul dimineţii fabrica' ul. - I '\+ Il I d,;d.,tnlllli dc Interne conduccrea aduce cel mai mare elogiu 1 un 
d 1 . ~ f . PI ' I I 1. . llgO) l' ,. . .. Alt" t t ' 'rte e p aca}e ŞJ urnn8" ane-! '~, _. ' _ I " 'g' nel"a:) a POlitiCII noastl'e, cea- r('- poa e prUTII.l".r.1, sa, In; , • 

furn" din Bucureşti. !~"~~" .. "w~~: A('ela c:-tc mai trebuitor sl;'[ nOtl.i struclură n cabinclului Cf'l<Lş timp 1rcbuie s'o spun" IlH: 
Domnul ministru şi tehni- I I . carele la VI'PIJlP dp llcvoi(' t"vidl'n\:,17ă în fond continuilalea \ f;tlsă modestie ni se aduce' şru 

cienii care-l j~soţea.u au ~ă- 1\' nZ6S rarea armatei este lJ1a.i r{llltititol'. i",Ltidi ]'o!lldncştL Fiindcă d, Ar-I gitl meritat. Fiindcă Homân e o 
mas foarte placat lmpreslo- (CI'mare din (Dimitrie Canll'lllir) llwnd C:\linescu este omtll care re i eul şi r<1ce cdc mai mari \ a G 

naţi de l1tilajul şi instaJaţii .. ! pag. I-a) 1'1'czinlă ("e! mai hIne pe planul gu' pentl'u a asigura Iinhtca ~.dp 
le moderne ale ace~tei uzi.ni.: TUfH arc prin an'astă pro- __ ~<i ~rezi tl.in toatr~ illim<l wrlwl1lenlal no'ile direcţii ale po- : socială în interior, pentru, do: 

S'a constatat ea fabrlca I " . 'l't" [" t l' ('A C1;\tl capal)!l sa fael ('('a ce lilieli rOlllilne:;;li. D-sa a fost acela' za o sitlla\iune de îllcl'~dc: ur, 
- II t - v v pHşll'e mI] ara. COliS llIl atI' .. f ' 'dr "Plancfurn es e In masura, ... ' .. ". ,'I'C )tuc sn aeI. , 1';'1"1' :1 ('(tllll'ibuit ('el mai mult la procă, de hună vecinătate \ 
să confecţioneze toate cate-; pu terlJ CI: ~O~1Şt un ta ce d:t I (f.. S. ~ 1 <l r<1l'lI) inrli fiC'll'l~a autorităţii de stat, re-! ritate în exterior, ora 

. i . . . 1 Să nu dea Dumnezeu 0- v 
goriile de placaje şi de Ion- POPOJ'UlUl hlllştea lIN'esal'a, . s!,lJJ>Hwl ordinea ~i dis("il)!ina inler I Dedar;l[illn'ile d-lui r.arrn

j
a 

geroane necesare construcţ el Iti opera sa de constructIe aii' t' t 't t "l 1 11~ Dcacea imporl:m\a CI'esc[mdă azi, În privinţa dorinţei no: 
. l stfei încât pe _.. . mll III n a ca poa e ,l'a )( a I aVIoane or, a turn noul. cc i se dă în noua ronnaiiulle mi- e('jabOl'an' economică, dar 

- vUtor n~ va ,mai f~.nevoie să 1 Annata este mill\dria 1I0a-~~~ nisteriaHi aralf, hOIi1rirea Facloru- :la~ timp yoin\a noastră ne! Cl~ 
se aduca dIn stralnătate a- ". o , o v lui COl1'ititu\ional de a merge lllai . tă d!' a nc apăI':1 patrimon llf 

ceste materiale. , stJ'H natlOllala, dupa ('1.1111 a COpiII de astAzi 1)1 
ele-part(' la re,llizal"ca deplină a 01'- tional şi ilHkpenden\a na,l' 

'spus d. Armand CrtlinE'RCU, Ml'ituşa, povestind: Am numi'iral dinei ~i liniştii socinlc. Noul gu. lilică au găsit I1n ecou în\: --
ARAD. -- D. Olariu Aurel, şi intregul popor eSÎe aZI o [lâncl acum sn de prirnăueri... W'Jl1 ronltln îllsemnează dt'ci pen- dillC'olo ele grnniUt AsI' I ( 

preşedintele asociaţiei mici- oaste a l'efacel'ii, o oa:-te în Nicuşor: Aşa ltirziu (li irwă/at ~Il II'!I presa sh':'iină şi pentru opinia rul "Fl"ankfurtel' Zeitllllg t ~ 
. ,. 't 1 t 1 'pr~lungil"ea al.'m. a~ei active, I incepi sel rmmer-r, Mt1ILlŞico? 11' " ~ • 1 ", ~ Ştl··'~ (~1' ~xprima~ În blln.'D1 , lor lllOraI'1 fi prlmI, al' e· _ _ pi' _\ lea PIlJ"opeana, In g('nera, ga-~' , ... " 

avand cu totn 111 fnllltr<l ~ . . . 1 l' , ideil(' elc 1.)olitil'ii ext[~l'nii I O gl'ama omagială trimisii l\l. noastră pe M. S, HeO"('le, iar SI~~~rnD'u 1":'11\1<1 Ullei epocI (C lni~te ŞI e-

l . . t' ". I fnrl constructiv. In al doilea nÎnd rhu!ui !.l('rman, !)rimC',;,te r: S, Rl'ge u] eu oea7.1a cons 1- în fata noastră un sjn~ur .rwlecâlom/: De dala oslo. Tri/Ju- , 
~. se slLhliniază că noul guvern mer.,' s:Jtisloeliune aceste lIrc: hlirei in hreaslă unnătoarea ohiectiv pentru toti: prnl'fl:;;l- na/u! Iw-ti acordrl circumslante alc-

tell'g'l'arnă răspunR: rea ţării in hotare le ei act 11 (l- HI/mlle. w~ p~~ :Wdl'<IŞi p,'il1cipi i, t~ari au' GI.'rm~\l1ia - spune ziarul 

1 'f· t' Co/uiamn(lII1I.· .~l-l-I' .' fi ili~pirat actiunea guvernamentală r "t~ ă vII 

"
Majestatea Sa Re{]ele e~] lre~ ,1. , mT1l11', va 'o Î ' A fi' erleL a s poata co a )'lra 

,le dala viitoure!... pana n prezent. si l' sc SCOate i , .', 
multumeşte asociaţiei pre- ~~"~~Q~gg,ggQ~ • ,in rl'1il'f faptul ("ă, politica minori I m,ce~le C'j Hom:-l1ll:1, Jar I 
cum şi dvoastră pentru asl- l1itilnr a luat o întor~iHuJ"ă extn'Hl laltă, parlc ~slC dai' cii I·t~i~ - O tăI· etur""it de -- LCIlIl/(l. !lil<1-11: ill COI1lI'/"{l eo- - 1 Iii ! ". l\răn'le de cre~~nv:, adu.~~ Q..it (le fayol'abit1i in RomlHlia şi că '1 In (' ege vomla (e nea ,. \lI 
:r u' ~" pUlol', se bul de' se ol1lo(ll·if,' ... 

P resă spil'ilul lIt' ('olwol'<lie ar acestei po: Homâniei. , n 
cu prilejul adllnn:rii d~ r,o.l1C;- - (Du{Jrl crili'va mrntlir): COlli/ă, 11·11·('1' S'l' ·,ll"('erltLII·~, 7.~; l' î I ~ 

I 
y' 1'"1 ,,~ C!Il ce n ce După eum se w(le polii an 

titulr~ in hreasJă". Dltec~o· (' t ' , . , rwesc llea.... II . . It ' • • I .t' es e un Ziar ŞI care este ut1· J .' l,~1 IlHL . I slI'ă, earl' 3 fost accenl1l3' re 
ruj Seeref:"lYlahtllli partu~u· Ilil~lll'a lui ştie azi şi un copil. O Presa europeană citează înscrie· .. . ., . 

• , ... ' o' o' I . Ce neruşinare şi cu rochi/ele I . . ~ .. ,\ ll'lle Ci man pL'lll ('onstlt~f'KI Iar al M. S. R~gehn El; ...... , In/dud! (le presa, deCI un fragment I It';1 masl\'ă a m1l10rtaţll maghiare l 
BUCHMAN. el. ziar ~'au ,·t'vistă, arc pentru un' a,slca scurle? ~d fi lImlllal noi in în I"lllldllrlJ., Frontului Renastcrii! iti; gu\'ern, este ° politică I ~ 

I '"1 l' ti' ă (1Iwr('/a noastra (I,~a! \~' " 1 . v ' ('('I·d·I(' (1" col'\I)ol""·' nCOI\} A'" , 1.< ." . '1 . ('()])t,llca OI' (e lIl~tltutle lJU J IC , 'v • ",,\I011a e, c~u'e a ln'cut pana ILI ' ,~ < ,'~ ~ 
, 1 dS P

d
lll1H II I <I~. mt'nAl , ,lilI

l 
sau particulară ° utilItate tot aUH -- ,UUllej limf/(I nwlllş:ca. CIl sl-I pr('zL'nt de :1.500.01)0 Itwllllll"ii. {'Jl :"'liumI1, de i!ld('pell'kIlIă~ 

ni sI rl1 (' nt erne I'ma fi' I .'. , . gurall/(l. că Il'ai fi rânws fald /Jâ- ." v • 

~ . (> mar" ca acela a zlaruhll ZlllllC. • ; <\c'·l'd slIntlar s a facut ("u 11l1110n-' E"te în fond sillgura ro, la 
Ct,lll1f'SCU d. N. Cornăt~'p.;~ll. I ~em!,llIl de mai J·o~ autentic va IraniL. \t'd,'a "l'I'lInnă care \'a d'l ('Ollcllr! .. ~ v ."' • 

. " " ", , ...,." ' . illll"a actuala eapabll,\ s','~ 
mn,]strul de Agricu1t ' l:'!1. t>i (Il ll10nstra oricui ade\';\rat cuprins ." " . . I ~lrl ei loi:,1 politicii FI·ontu[ui. a-:., . . 'L E .~ide' 
DOI"'. "nI']'. "tă f' ţ' -- ŢHII şlers bUle !lura Inwnte iAd d' 't" '1"1' !1I~ld('a ŞI cchIlI rul uro, 

l · t d f l' 13 tie (j da ll!alUşlChll o sarut(lre ~!lI- t t' . ă .. i 1 1· d' ' 
.1... In aecas a Irma le. 1 " ... '. l' ' 1,",lII eSJgur aSigura a POSlul lta- ă 

• .n Ilegll~ OI' c .. I·ucte (l!l mo eo? În(r('/J,l mama i ca par ICIP rll n ~rgane c tii 1·.dSiMM:ijI/J$i nua <jlie 
_ Prin decretul 52~ din 1 Il d(>sto\wrll un mlJlo<: de a conser' , " . I nctoare In felul acesta C0Il1POZ1-! -~- . 

Februarie s'a aprobat che- ~'). "'X . dupa aceea. 1')' d' \. , , MOSKOVITZ' 
I . r·· fi' d 1 I -- NI! mwna m {,m şters /1we . (' '1' . S' "1 Cr(}I'torl'a pentru do pl, ,'a a In llll,t ructe e acopenn u-!'" , • tia .OLlSI !UlUI ,11\)(,110\' va 11 Il·, I( 

cu ocean, spCCLa a. ..,",seocl- 1 i g,l])C a ne :1 concor lei po Itlce, ca (. , l' ii 
marea sub arme pe data de ("l'a această menită să revoluliolle-! . r,' domină \iala noastl'ă na\lonală ~ are preturi de conc (( 
1 Martie a tinerilor l:aTÎ for- lC cOI1ll'I'lul de fructe Îlltrucât ea \ -- D. Silviu Moldo\'an, de- a~tăli. ! ,;,......~~..".. .. ~ .... .".~I. 

j ..........-"".,.,f'1."......,....-~_"1' ~ 
mează contingentul 1939,ne va permite să avem în o~ice ,calml barDului advocatilor :~~~_!a 
pentru toata armele. \ allolimp toate fructele, a aparu! I l' A' "t d' B ' r··1 " .. . ( 111 l'a'.. a prImI . In u- \ II , 

• \ 11'tr un n1lC, Zlar cehoslovac scns . C t . · I 

, Ţ' • '1 in limba germană. Un comerciant cureştl următoarea teleg-ra- l' O m par aII t~n 
R(~1?1l1a \\ llhelrnma a Olan- d f t l' B b· b l mă' I . ' .,. e ruc e (m asara la, a onal a • , . , 
dm se va înapOIa la 23·26 Mal ,.Serviciul Gazetelor", rare.j procll Dlul Silviu Moldovan, de- Alb ca zăpada.,. Iute ca Săgea-\ ne! dau decdt o Idee 1, , 

In Beluht vizita făcută tit (}, I r5 suh formă de tăieturi de presă 1 b l iAd ,Ia. " Bogat ca Cresus " Iată com ,asupra flagelului pe car/jar, 
~ , ,." eanu arou u ra. I a ţ"l' • t b . t v '1' IV 1 d' I 1" uh 

hUlda de Regele Leopold 'in ltot ce se scrie asupm f"uClelor şi Calde multumiri !fl. raue ce s~ In.re.uln.eaza. ZI-,Z/IJa pali lsmu penru, 
a comerţului de fructe. primind 9- • • pentru ! llIC de ct'1tre tmerl ŞI bat/'(im, de 1 trcagă. Este un flagel r pt 

11)38 \ ceastă tăietură de pre'iă şi-a scos ururilf' tnmlse in numele ba ICd/re oameni de toale categoriile, mai multe victime decdl "', fr 
, 1 . C f· , 1 f'" '" t .. ? .• ' ~ dL S II A d CI j imediat paşaportul şi a plecat in rou Ul. c ar I gram urI.< compara Il. ,cele mal sangeroase ŞI.r 

., eala FII ra I mRom,ll ))'1 I Cehoslovacia. Este evident că "l'a. Ministru: ZIGRE Cum ne-Qm putea formula ideile,! cele mai serioase. Şi eaf

t
le 

ma or ar ' ,., I ci x '. ,'t â ti"? 1 • e 
Telefon 20 _ 10 I tie sistemului modern de documen .. elC" n al e.lIs <Iv cuv n ~I "ea. 1 aceasta, se l1l(eleg~ uşor, , 

1
1r,re ]a care a recurs acest ne· CrOltona pentru domni II Dacd avem sa. descr~em fnl1nll~ i ţa pe care () prezl1lld pe., ' 

Toată sâpfâmâna j:lustor ingenios, ci va fi primul ca- MOSKOVITZ SI tea ,StiU urt'lt~nra unUl luc~u, ne' ni/ale ~esc~perirc~ unW tCâ, 
Senzational şlaglr I re va putea introduce inovaţia de· Arad. Asortiment bogat. I iIlflorlm d~sc~lC~ea noas~l"(l, Iar cu p/'euen,tl~ ŞI C~/"(I.tI~ al ::L ~ 

mondial la Orno şi va trage foloase tn me- I utilltrll "ca 1 eUlne la flccare mo- Comisia Ins/lllII/a de (il9>a' 
scria sa depe urma acestei inVen-j _ La 15 Februatie se des-, meni. . tatra Naţiunilor pen/re J 

,,61 BHOLIAB" 
Uiliance Romance 

Dofltr : 
. Do(htSne 

frl(b tOD 
Sfrobclm 

JURNAL f'OK 

tii. Dar chiar dacă nu toate tăielu- ,t'bid •• Ia Budapesta confedn- <'il/O IIel~I'Y a r~curs ŞI el la o pi'oblemelor cari prive$<1 aJ 
rile de presă sunt atât de impor-Iv. ., cumparat re atuncI când a urui să mul, a ajuns la conclu:,Jall 

1 tflnte, intclectualul care se docn.!'0 aunala a trafiCUlUI dueet facd . sd fnteleagd '!e auditof'!i săi suficiente O grame 400 dtCl 

I mentează prin mijlocirea lor e tot· t nt1nărea-Leva~t~ la care gl:av~tatea fl~gelulu~ pe car'e ti con pe zi, luaM fn lot timp;: 
deauna mai prcţ!lHit in lupta grea I vor J1articlpa tarIle lnteresa- strlme paludlsmulw,. ,. lor pentru a fi garantat ipe 
))cntru existenlă decât cel care se le. Dacd toate cadavi ele vrctlmelor I " ' 

1 ! I d' l' d' 1 d"l E Ice~tel boII itl.n Iasă condus dE' rutin1t pa u , Ismu tu In n Il e • ngleze \' .' , ţJ 

\ De altfel azi, graţie af,(entiei, Jucati ca incredere ~I ar II :şezat,e u~UI Mugit altul, ar lIn ~etace, prl~eş~e '~~ 

I 
"Sel'vicilll GazetelOl"", din BlIcu- i Loteria de Stat I acopcrI o drstanlă ce ar mf'rge dc- paludlsmulU!, accwş !, cor~t'l 
reşli .1. str: .Sf. Constan~in 24 (lelef.l' la Nordul pânif la Slldul Il1diei. \ mandă luarca une~ ~o=c)i ~ 

13.16.1a) OrlClne poate fi documen- COLECT\JRA OPICIALA Aceasta e o comparatie frapantilll gram 300 de chmmă ,r r 
I ta,t ~sup!"a or.icărei prob]t>m.e, In- Sediul central CLUJ: Regi- şi totuşi exacllf. Din 300.00Q.000 de 15-7 zile. Nu e nevoie t I 
,Sll!ut

la 
face ŞI. probe t gr~tulltle dIa Da Maria No. 46, IR_'1 D : locuitori, mor anual 2.000.000 de I U," tratament suplimenlt!f 1 

I'rIma cerere ŞI sel'veş e &1 aco· 1, " , ,'t j 
! cumentări decât acelea prin tăie- 1. 0Ia'-.I, Str. Brăti"'nu 3. ma/arie şi 90,000.000 sunt alinşi de de recidivlf se procedea:' 5, 7 15, 9 t5. . Q, t rtl 

____ tu,i d. p",~. a"a." boa/It "«,,. e</" ,",a nu mod. I 
------



'ie necă, 12 Februarie 193~} _____ F_B_O_N_T U L D B V E ~S..:":...... ___________________ ..;.3_ 

1tlntlcă "deschilinire" 
.arglaea eoacursatat do costume ._ţlonale 

I dela Arad 

o ~uvernare rodnică pe 
teren economic ă l1ânur de oriund~. posedă. un in ca~e fata ş! i~a ~unt SCUffi-

stii ascutit simt Critic al Sltua- petun de desavarşltă artă tă- Instalarea noilor miniştri a fost 1It)r. prinlr'o IltInă indrumare a po l'rebuic creial şi complect/lt tot 
ân~i al oamenilor. C~ alte. cu- . rănească. un bine!lenit prilej de recapitulare lificei comcrcia,e, Is'a r:ea/izat (1- ('r lipseşte economiei româneşti. 
12,am putea spune ca el Simte I DUPA CONCURS u rezultatelor guverni1rii din ulli- cest important sold actIV În balan- Trcbuie valorificat la maximum 

tere din a celuw'a lotul, de j. . !nul 'lI!. I/a comeI'ciaIă. lot ee pl'isoseştr erollOmiei romd-
19~') orice fap,t orice actiune şi A doua Zl'l după conlcllrS~1 _feerl~ lJar de activita[ca d-lui Jlitită ncşti. 
• imprcjurări ~ate, ~rin a~am- şi lUI:linos a .~ostUI11C 01' ,ara.l1~ştl, I ......................... _.... Constantinescu la ministc/'ul Eco- ,5i, astfel, cadrul În care îşi pto-

llS nui aspru ŞI patlmaş dlsce- am vazut, in ZI de lucru O tăI ~n-II); ... :"' .. :............ Iwmiei N(//iollule se lragd şi uUc pt111C să actioneze noul ministrII al 
~j, ,că care purta .cu o fală d~.'ost'bllă 1;' .' ....... :..... I ~. !îronomiel' Nationale, este perfcct ._,,' . n:u/tate impor/ante: (} llInCl lll- -

l 
d~sigur U/I bine fn puterea iia şi fota naţIOnală, in plin ccn-! 1 dnlJlwre a politicei petrolului, rn- definit. 

a dc a sesiza orice nuante! a: irul Ar~dului. De atunci a.m mai i i /;~ ·~ .. "V" su{lellrca "acliL'fldtii" il1duslrj(lif' DiscrsurÎ/e rare s'au roslit cu pri 
• r - dw', cu doza de patImă 1 văzut Şl alte să ten ce, care-şI poar- I !,:' ." .' . "~o şi comerciale, f(':;olu(I1'c(I atâtor (ejrll sdlimbc1rii tilularului mini-
. I' llăiuie disccfl<lmdnlul, ne gel- lă cu plăccl'ca tradiţională ce ca-I", . ~,' '<~~":"'." .... pro/l!eTne de ill/e/'I's llrofl'sional, re 
• sit v' t' ă • d It' \tif:ir;f~~~'" ZEi 

a' situatia de a splllle ca SJlI- 1:1(' cnze:'l7. man ru nos ru. po- l' j.ţ .• ;'~,; ">". • forma cooperatici. illSliluţie ce in- i. Hen.t
n 

3·' Eleel
a a ; e cen;:UIYI a/ 1111:;/1'/1 preZIntă ,~)or, hăi~lU\~l.e cusute, .Cl~ Im~nla ii l căpuse :11 totul În mâna pofiticia- ; II ij 

~:;~f· ;":'''~~''~~;;''/'r". " '/""" " .. ,·tă" ," .. "Ic' a :;;~::~IE 1 .. liI..ti~, ~;'Z::::~; :~~'::.:;~:;C;/·f':~':!~;:~;t; · Banuri de imnozite 
'i ,ărerea aceasta a devclllf a- t~. (l serviciilor departamentului. 
'de. DOGM..I - că românii IW Din însăşi această obser- f ~,';.o, pent .. u plat.. lmpozi 

{ I • \ -""~':>~ Prin IrN'erea d-Iui MiU/li Con- ' ''' • 
)pa Î1lmănunchia pentru o rid;- I vaţiune închegăm lC0!lc~,:Zla l<.'.>.:.',' .........•. ,~ .• ~ .. ' ... j .\/unl.inescll ,Ia. conducereo minisle- tulni şi pământulUi for-
. l.' llmcrii lor, Într'o solidarl-I firească a concursu UI. ",1 a· ..• t t tA' e 

11u'",,"H rllllll dt' f (/lanle, deporllln1l'nl1l1 a . pen ru sIgura!' 
'\'n .. ,rfecli1, o aclillIle porflifif. din ti l1ume a.cee,a că. ,dorin, ţa .. care "4 '«'.'< Socială 1'" 

1 ~ - ~ ':~~'j: ',', ~ "'~ J.'conomici ;\,(//io11a1r o căpătat lin ... 
initiativelor de trl'a:(l ŞI bl1- i se vrea lnfaptulta a fi ca cos- .' ;:;4;,,,' . .:,,.' a;'it~ !~ :Jl\l'PU, IitJ1/rrr, în persoana tI-llli ing. 

un. şliilltă româ1lCască. 1 tumul naţional ar constitui Jii"'. ".' ..... " "'~.." •. ,'" , '.<1 B!lnca 6 O I d se h m -, dl 
~ee oferă şi pilde tlrl'pf I<'mei- '0 mândrie dacă DU s'ar im- i':;~ ',,:';;;p.~,~; .-;~*r~ ,'t~-:. t~ lOII Btljoi. U 
l~n i '1" d <." '~~,~.~ •. L~-~t'",(,~,J.;\::t~;L.~~.:~"-f.~~ .. 1 Incă 1111 om de l11i".:1. ('apaci/a-.' această pdrerc. Crn dinfâi brăca numa la pll eJurI e "'" "'''', "f". 7'~ .. " ! 
n'dr mult p"oieda/ă Catedralil. acestea festive. ;.... f\Y.L":~' (-;..,~f· ·~,::l'~{,.,~'f,~i~,At~/·· (/" priceprrl' si de munc(1 reeu-

, '. A L ~~~~~,l:.:k::r.\:.·!:_'Jnos('llt(i a fost chemat. la alegerea 

A RAD, 
Str. Eminescu No, 4 

'U ':, doxismului, a cărei proiect:, Dacă, pUR urmare, .roman-
1 t ~ SlIllf'ranUllli, să Întărească echipa 

~de,[u.rit deodată ce a fost plă- ce ve noastre, ~r p~ne lncepn MITIIA CONSTANTINE.SC(/ rit UIWC/'Iwre. ! ~!1'IIlui Economiei Nationale, cu 
r ZOII ITI 5/1 

te: dlllm pildn ar fi - şi .acea- i draguţ, al. acţlunel. d~ a se mInIstru de ""'inonţe !. . I 
ocamdată In mod par/laI - scoate dIn naftabna costu- ... Noul ministru al Economiei So- mfnt!omlri de rezultate Illregls rute 

f .j a MOIluml'/lfullri UniriI. mele şi a se purta şi în zilele lle::ullule rotiniee, Înregistrate în tio1tale ş;-a schitat programul de pâ/lii acum, cu precizări asupra 
a rn când "decolte"-ul primează. WiPITjll/'lll'i cw'e, de multe ori, nil IIHTu in discursul rosi it la imla- activi/li/ii ele viilor, og/1Ildl'sC o si-

n0· O ALTA PILDA I Nu dorim deci decât un a/1 Insi lauo/'ubik. Ivre. d 
ar 1 frlU/ic sa!isfâcătoore, şi sunt e 
no.;,· C1ll'ând Îllsă ni 1"a ofe.-! prima.t. al 11." " ei. ş.i al fei.c.i - Il! (/Cf!fls/ă priuinlcl, este sUfi- Ca preocupare principală şi per-
, I "dllrii si! înfdrească sentimentul 

f
Urt aici la Arad un Pl'l-\.ca SPlfltullnclslv de CfJbc a ('leut s<i relevăm ccI reZlIltel/ul po- //10 Ilentă, d, ing. Blljoi va urmări. 

110,0, .. presiOllant de în1bueu- românuhd să Dtt mai poată lIlieci cO/llerciaie o minislel'ullll H- rI~if1Jlrareu echipc1rii materiale şi· de incrrderl' generală inlr'o gu-
\~:ţ, - şi uC'csta a fo~t con-l rosti n~ci o fărâmă de aspră ()('!IOI11ici /Wţiollole, {u sfârşit de profesiollale a tării. i ptTtWl'e rodnică . 
• l' 1 de cost urne nat1Onal€', r.rnzura. Oll, este un solid acUl', de ajJl'on-
1\5 .... LlK-.. t şi patronat de d. pre-] Concursul iniţiat şi patl'o- 1".' pat!'/! mi!il1l'de lei Îll balan/u co 
.~~. 1 ju~etu]ui, colonel Mi- JI".t de d. prefect Mi~.ai~ D?- maciaM. 

ă . Dobnceanu, Concursul I bnceanu ar avea o lndtcaţle lnlJn'cJlIrdrilr mi fost cu lotul ;.,J iZlf!ll" CrOi'IOri-!I "O~ ': q lUniI I\r!ld 
1 I a inmănunchiat pe' ~ubHmă şi Rf recolta un suc- m'lal'u/'all/lc. tii il f li Uri ~il \ti, .1 II Il 

romnnu şi româncele. {:es mai frj\in~c dpcât acela, Prillllli IrimeS/11I al anului se in. 
lec~: ner]e an ţinut în spc- frumos nu-i vorbă, dar caTe el.ele :~11 cleficit. 
ruJ il apară în Ha luminoa- n rI!1rat prea puţin. C(H/:ck? Deslul dt' JtWIlC/,OHSl'. 

Jra . Înrloriturilor tăriin<,şti, Dragostea de fiecare :li a lipsa de srlprw'eyhrre :;i de COl!
iar lHe după figuri din na- Uei şi-a fotei, cultul costu- 11'01 a imporlllilli, lipsa de s/imu-

GtlC rcav<î.na romftnca a mului naţi.on?l In toata ro- iare a e.1poriuhri, preturile scă:u
l;"ui. Cine a participat la mn.ucele de aici - a fost de- /" la expOP'I. determinale de plala 

ea. nI concurs, a avut im- sigur gâniJul care a prezi.dat internatională, o concurenţă a ]J/'O 

, nra că s'adunaseră aci concursul care a fost realizat, dllst'lo/' straine [le care n'o pu-

neimitabil în calitate şi pr<:t, 

QQ~~~~~g 
() 

ti stiul! 
,oli1ranita noastră sătence ad.mh:abU. I fn!ln Înfl'llI1la. 
IluaRre din toate regiunile Altceva, nul EIU totuşi ceva de intreprins, ŞI , () 

,titu~~g~ ~ !il/perrml, care şi-a Î/l/des rdspIIll-; La 15 februarie 1939 Liră l sW'ile, a şlil/t să acţioneze. i 

:~~:~ A~nSfoiU lumlnarU neamului ~~=~~=~~! 
,,,Lrw.,'" 'Ic'j";c; a ,om,,,,., ° ",,,pe;, ,i-ac f; al,,..o pe ama Jlsupra DIs.'... I 
Si' l~ II//'il .. r.lIl.ci n~voi urgeJlte: tI( ÎIl~ăI(~t~r. Fiindcă . Învătătorul '" a lucrărilor Dvs. şi a preocupă-1 

:uro:i~~ a s~rlJll1l actwnea ~le [l/'o- rep:'e::1l1ta III cadrul ~u: modest de rilOl' .. Dvs, se publică adesea în ce. 
Fa socwlă a (nud/ătonlor. oe/lllne. efor/ul de nlllcart> al fl(!- le 120.000 ziare şi reviste din lumea 

"lie, inll"adwăr, că iI1CepCÎlld Ilei. A.ţtă:i, aşa cum am SpllS mai Întreagă al·ticole şi notite care vă ; 
dofpiru Harel, irwăllllo/'ll1 1'0- sus,. acest efort trebuie dublat, [n- sunt absolut necesare. Dacă doriti: 

~
!ost age~~ul cel mai aclill al ::eC!~ dacă se, poa:e . . Opera .inud/ă- să aveti aceste articole şi llotilt. 

, II CUlturii, EI a dus Î1I 111- lon/or trebUIe largl/ă revIgorată. preţioase, ca şi personalitll.tile ~i in < 

om . le/oI' lumina nccesară Înte- Deaceea s'a înfiinţat instituţIa stltutiile din slrăinătate şi din C8- : 

~I şi inimii, el s'a străduit să slrăjeriei care aduce suflu nou pitala ţării noastre, adrcsaţi-,'ă şi; 
~la indemdna vietii rurale in- În ae/iunea de luminare şi educa- D,·s. agenţiei 

1.

iile prime cerule pentru o tiI/ne o poporului. Străjeria În "SERVICIUL GAZE'TELOH" i ună ~rganizal'e a muncii, a sensul ei 'mare ar trebui să lnsem- Directori: Aurel M, Alicu şi Em. 
I traIUlui in comun, Inucltă- neze mu/fip/icarea muncii' sociale Samoili, Bucureşti 1., str. Constan

i.· lost şi esie fără (ndoială (! ÎnL'ăţători/or, trecerea fn rându- tin 24, tel. 3.16.15, care vă dă cu 
~arefrll~' in adeuăralul sens al r; mai numeroase şi mai tinere a pUlcere orice lămurire suplimenta
rU : IlIul, acela s'a considerat de misiunii de cultură, de informa- ră şi vă face - la cerere - şi pro 
!/ (pul fll slujba unui iaeal, lu- tie şi apropiere sufleteascd a Ro- be gratuite! 
c!ll. fntr'o operă colectivă de mânilor in jurul aceloraşi idei 
şi J.dur~Iă şi unde singura sa- cardinale. StI'ăjeria sislematizează ~ 
clÎr~e VIne 'din conştiinţa legtl- ŞI lărgeşte inlr'adeudr opera natio- AdmlnlS1rnnl'e 1 

şor :~e neam. i nală a Învă/ătorilor. Ea se ocupă 
i pţ!~ ,satele .noastre s'au ridicat; de. e~ucatiuneCl morală a tjner~fl~- A V I Z 
IntII teale putm din starea de vi- I [!Il ŞI fi cheamă fn lupta de rldl-

Intr'o singo.ră 
zi se împarte 
jucătorilor 

aproape 

300 milioane Lei 
4'âstîgUri ă Lei 6.000.000 

38câstigUri ă Lei1.000.000 
precum sI un număr colosal 
de mare de cistiguri de Lei 
200.000. -, Lei 100.000 etc. 
Puteţi DarticÎP8 la această 

mare tragere. finală cumpărând 
un loz subdivizionar cu 

11 m1pe care a ereiat-o istoria: c(we a Neamului prin el (nsuş. ,Rugăm pe ono abonatii noş , 
le . grea, lucrul se daloreşte fn I Sll'djeria aduce pe ace/aş front I tri, cât şi d·nii comercianţi I 
~nll'!, rte şi tnl1ătătorilor, Ei aU toale categoriile de tinerel şi tn-! cari fac reclame În ziarul 
[lest I alaşati de viata sănătoasd dl'eptdndu-i spre ace/aş idl'al le I nostru, ca dela 181 lei in sus, '1 

11l:i'ftă in viitor a sotelor, du- ('/'eiază ~ mentalit.Qt~, comună,. un' să I!.U primească .nici-o ehi: 
10 d1COI? sperallte/e de mai bi-, s~flet unllar. StrăjerII p~t fI CU! tanţa pentru achItare, daca! 
imp: oştlnţele şi dragostea lor al' . tllnpul un fel de prelungIre a rn-: n'are pe vers o apUcat un i 5 O 
I t "'unea aceasta anonimd. invi vătătorilor. I timbru fiscal de 3 lei şi UD I Le -; 2' ' 

Il Q tpenlru cei mai multi repre-' Ei pot purta in nidna lor Iână- I timbru de aviatie de 2 lei. '. • 
~11l efort. Îndelrlllgat al mai 1 ră făclia cu care misional'ii şcoli-! ADMINISTRATIA . ~ • . 

~ t'mgeneratwlli. Ea s'a păstrat.! /01' din sate au tinut treazc'1 aidta: ~ ! ......... .. . . ..' 
l::,~~;~to;il~~mn~şt~~C~ r:er::f~~ I ti~~ ~~::i~~;t~ ;:t,:,UlU~. legă/ură 1, În 110ua aşezare a statului,!la 11-1 nU o·· !jall' sa·, rîtl n0111 IOlurlle 
nă if t:U trec~t fdelia altor .serii. ! s~râflsc'1 fntre inudlă/ori şi sl~ii.je-. d.u~e ~port~l Săli, la ri,d~cal'ra elii-: J I II 
. t ~d mOi mllit ca orlcdnd rle, o legătură nolllrală de Ideali !lclUlm naţIOnal 'J.ll sp.;pttl1 opos/n' . 

,If /1 !~~ensi'icată opera invdlă- şi viaţă romdnească. Să sperăm ed. !alu/lIi fnl1iftălorilOl' SI ti1lcrilo1 ~ 1 () "I'E R 1 ADE STAT 
ten~. I111SlOnar. Deaceea Majesta- aceastii legătură se va dovedi ufi-' slr(ljeri, cari lI(lr ~ă dueă mai de- ~ ~ " -4 . 
ie(l!'~ /J.Regele . Carol Il spunea că lă şi eficace in serviciul neamlllui: parte fladira .clIllll1'ii şi iul>Îrii (/e ~ . . . , r ar 11 trebuit si'i-şi aleagă şi ci'i fiecare fntelegdndu-şi rostul tCiră. "&fte~~Meeeeeee~e8ee~ee 
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loi 
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CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE . ! j 
-'.---~::1 -
Dt:illizilrilt dt p811i1 in prnuul ilDului 19 
Contributia tineretalui şi a func,lonariior publici. Gestul P. S. Sale EpiscODUI Andrei al Ara 

ARAD. - In numlirnl trecut ali alte tări, chiar şi din Amc-! Moise Nicoară, 19.521 lei. 6. }('i. 9. Lir. }H'ofesional, 769 lei. J Episcop dr, Andrei Magi 
Frontului de Vest, ne-am ocupat Il'ica. I Liceul Comercial de fete 1737 10. TrihullU lul Arad, 6fi93 leLI p/'eşediltte: General p, Git'· 
Pf' larg, d~ ,impol'l~n.ta, cO,nsIăluire Ht'Îmâlle o enigmă greu de tdl- ·lei. 7. şcoaia normală,' 7730 11. Vzinelo Munieipiului 2050 i General A, Vlad, primarul 
dela, p/'I~n:U'la mUllIclpllllu~ ~ostru, cuit, poale chiar o lawii inclti~â pe! lei. 8. Liceul industrial de lei. 12. Heg, 1 Roşiori, 13.417: şi Colonel M. Dobriceanll, 
prczld.ata de P.~. Sa ~~Plscopull veci faptul cil această prim(l f«::ii a i fete, 4949 lei. 9. Gimnaziul lei. 13. UzineJe Electrice, 5000 I jl'detului Arad. Secretari,' n, 
A,;drel ,al Aradulu: In zlIla de 2 I ac/hllwi pentru Monumentul Ulii/ii, I Iosif Vulcan, 1986 lei. 10. Li- lei. U. l}:dnele Comunale, I zar Niclli şi dr, Ştefan Iiil t 
F.<cbruane, unde s au pus baz(' le-! il! Arad s'a stins ca prin minune ceul industrial Aurel Vlaicu 1890 l,eL }~:. {Jzinele Electrice! Casier: Ştefan Eşanu, coi •• 

I 't tI' d ' 't' r -' ' ' g:, ~ coml e Il UJ e mi la. m~ ~wl.ltr~1 : râmulHÎIId doar o (lSClIllSU doril/lii 3094 lei. 11. Gimna1;iul Ara- funcţwmu'ii t 26.718 lei. 16, Păe/[l'Uru, Cenzori: Dr. Nq 
r.dlearea MOnUIlll'IJIuIUI lilim b ,ce (rdia in inimile unora cari mai duJ Nou, 1G06. 12. GinHIfi7.iul Tribunalul Arad" ~~,023 lei-Icon, V. Tămdşdan şi 1, TalJ 

A.rad, filOd votate cu aecast;'î ()('~-lp(lsl,.au cu dârzellie speron/a in-I Sf. Ana. 1518 lei. 13. Liste in- 17. Chestura PolItIei, 17.200· Membrii În comitet' A ţ 
zl~me slHtutele ~~c~sa.l'e .p~'ntru prl:: tr'wl vii/OI' mai bun pentru Aradull dividuale (Doina Nichi 5010; le~. ~8. Lic. Îl.ld. hăieti, 3200: ministru; Albu Simio~, P;( 
mlrea p:rsonahta\ll Jl~rHltee .. Dupa ;rOInlÎIlcSC. Fondul se administra in i P. Lccutia, consulatul romil.n le~. 1~. Pnr~:he~ul Arad, 229U: CI/merei de Muncă: F. Eu OI 
constă~UI.rl~a dela 2. I-etiruant' IlI'.; f!lcere la dQuă bâllci din loca/italc I BudalwRta 1000 lei), H010 1<'1. ICI. ~O'. Sc< ţIa Autobuze, 'eonwndanta Legiunei de 1 
am expllmat bUCUria că de data, la banca Victoria şi /a sucursala i 14, CI. vrIl, Liceul Moise Ni- 10.567 lei. 21, Inspectoratul .'\seaniu C/'!şan, comanda dOI. 

aceasta suntem pe drumul cel drept. I B' c·· n ... /. d I I coal'ă 1340 leI' In total nn 1<:19 l\{uncl" 3')[', l' R' t 1 ler M ' . .. .. I aII II omallCş i, un e sume e (1_. " • • ,11:1.'1 .• )...' 1, ~ "," (':. eVIZOra Y I giunei de Străjeri; Dr, G. 
onumcnllll Umrn, la Arad fIInd: (lunate erau vărsate şi depuse spre IICi. - La Crăciunul Hl3G, Ş(;o!,~r. ~28,! .:1 e!. ~~. Flln.ct~o-! du, preş. asociatiei cleru, re, 

p~ cale de. infăptUlre, actuah~ C?-' trudi/icare. Intre timp a fost p/'o- şcolarii au avut tlill nOll )isto' nnlll pnmdl,el, 2;).605 leI. 2~'1 rdWe/ Crişa,n Al, Comta; n~tl 
mltet pommd hot~rtt să duca P~-I mulgată legea conversiunei. care 1 de l3ubscripţie, re7.ultatul fi- Cercul de Recrutare, 790 lel preş asoc. profesorilor: D' aldl 
n~ la capăt incredmlar~a ce a pn- n'a crutat nici acest fond cultuI'ul ind următorul: L Liceul M. 2;:'. General Georgescu Petre, I C%iu, fost preş. al comi. ŞI 
;lt.O dela ro~ânii mandrului ju- II şi patriotic, fiind trecut şi el prin I i\icoaI'ă, 16.771 lei. 2. Liceul 200 lei. 26. Spitalul Militar,! rima re a municipiului Ar' fbe, 

ct a.l Aradulu.I, filiera dispozitiunilor acelci legi şi E. G. Birta, ~7.!94 lei. 3 .. Li- 4~~ lei., 27. Teba ,tesătorie, I Hugenia Ciclo Pop, preş. ~e 
Facem astăZI loc la dal'e~ de sta- I redus În mod simtitor, Astfel Ban- c~ul corn. băIeţI, 1451 leI. 4. 1 ;'\15 le!, 28. Heullnmea Fe- /lea Femeilor Române' D. el ' 

1Il~ pl·c~en~ată. la co~sfătUlrea de lca Victoria a scclzut la data de 31 ,L~ceul .com. f~te, 4596 l:~. ~. nleilo~ Ro~~ne,~ 10:~98 lei. 29.\' Coldiş. preş. Femeil~r C fllo, 
JOI, 2 f~bl ua:le: de, catre dl. prof. : Dc(:embrie W:JII, suma de lei 17/d75. ! LIceul mdl1stl'lal de baIetI, r< uncţlOn:ull Vamn Intl'epo- . .1J, Dogal'u revizor şcol inişj 
dr, .Lazar .NICh.l, dl1:ectorul P~la-: cu lei 113.195, Banca UomdneasCl'l 1~72 lei. _ 6. G.imnaz~ul IO,sit zi te, 2000 l.ei. :30. F~nctionarii 1 J1ărcll;, cel~zor la B. N,,~. rov 
tU:Ul Cul.:lIl al, dm cal e se des?rl~l(l ,a /'ellrlllţ(li la bencficiile legii de, \ uIca.n, ;)46 leI. 7. LIceul 111-' p~efect~J'el, ,4955 !el. 31. Prof. 1 şeI!, preş, Fed. Soc, CI/lfi ' 
fazele pl.m care au tI'eeut acţIUnile I cOlwer.~iune. ,.ămdlldnd soldul 111-' dustnal de fete, 500 lei. 8,: Llceulul MOlşe Nlcoară, iOO- ~ 1 It • . p~ntru ridicarea MOllumentului eni iTcg de lei 9~.200. Rezultatul bă- Hevizatol'ul şcolar, 5336 lei. 4~50-840 lei. Total 183,u03 I i d~ldO!)an. preş. Coleq.ll, lig1 
rll la Arad, dela 1\U9 p,lnă in pre- . nesc al actiunii din prima fa-ă rs- 9. Scoala primară no. 17, lei. : le lor, ,dr. S. A,foldol1un, (~('" jie 
zent: precum şi contJ'ibu\ia tincre- te un fond total de 154.000 I;i,' 13626 lei. Total 62.082 lei. \ rOlll,u~ avocatz/or: dr. ~Ii ale 
tulu! nostru la strângerea fondului, , . ' ..! Contribuţia autorităţilor! pOVlCI, l'ectorul AcademUi c/ua 
necesar accstei mărelc l'elllililr-i: Hciuolr~a 1~lşcărn. pentru conti-! ŞezătoriIe culturale In fiecare an Pn~fe{'\ura jude\u- 1 ce, etc" etc. S' 

patr
' t' lIu:\rea fU'uhn intrerupt s'a făcut 1 A doua ă"ă d . f ! . . "' . .' .\ • I 10 lce, . '. .' m SUI c sporire a on- !tII Arad, Pl'Imana MUIlIC1JHUlul P i t't' '/ăI' 

prmtr un larg ŞI în\e1cgătol' ge!>t alI dului, a fost 01' al' ,.. " '" . ".. r. n con~ 1 unea . 1 i 
La Începutul dării 'de sea- oricialitătilor arădane. . ' g llzarea uneI sem .\~ ad. ŞI aploape t?atc pn~arnle, comItet, acţiunea pen se I 

.. ' dl . f d' r' . • ,_ • ,_. .. \ de şezătorI, culturale la Palatul dm Judet, au subscns ~llmc nnpor- : di M t I~ 
ma, . J:>} O. 1. N lclll, al at.l In 1:).);), ComIsia Interimar,. a I Cultural In tii r t ' ,,1 carea onumen u mal 
că acţiunea pentru realiza- MlIuic.ipilllui t\J'ad pl'l'zidată de IrIte ze~e astf ~ ad au. ăOt 8 .' o~ga?l' lft.nte pentru Monumenlul PUII'Il;i rii la Arad se incadr, de 
re' ~1 ti' U . " I ". c e şcz OII, In 111- a"Hel că de prezent tola luI general form 1 I 1 d· ... 1 
, a H onu mcn tI UI mrll. a Vl'edlllcul ei pre;;edinle dr. Homul tcrvn!ul dela 1 D . b" ~" "." e ega e - şa,"", 

fost inaugurată şi susţ.inută' C t ' .' ă f" l' " erem llC 1.1", p •• - esle de lei 2.082.011. Dm concertele, nunat prilej tllturor [t sinl, 
d -' . 1, o 01U, se angaJeaz o ICI al la sus- nă la 19 Apl'llte 193H, cari au dat cari s'au organizat tot in scopul II • . -~, 

e marele luptator naţIOnal ţmerea acestei idei, şi continuarea lin beneficiu net de 311~1 1 . . " " . " - I or cu Inima curata, S<1',rea 

, < Jll/l S arşI, lua c 1::! f. 1 l "~ , ' Vasile Goldiş regretatul fiu \P'lllă la I r' 't Z' d . I el. mănJ'U acestUI fond, pnmul con- . scrie in rindul acelo~eni 
al judeţului nostru. In sufle- Nt'ombrie 1935 este o ~mpol'talltă Gestul P. S. Sale Episa c~'rt av,~m oe in scara Zilei de , se vor înălţa in sufl~cettfl 
..tul său luminat şi pururea \Piatră de hota~ In i tor.' 1 't' copului Andrei l'(bl'uane 1H39, se s,peră că fond,ni la mulţumirea de a.ş!~âne 

i
. s ICU act's el va creşte in mod slm'itor It t f d li d 1.1. 

preocupat de naltele mtere- aqiuni, căci În această zi 10 de I'n- In 1936 • A f t ,\. i u ace pe' ep n a,.cu 
1 

• â' . , J Vl,ne In run ea co-' . tI" t··· l'~ 
se ~ e. lom IllsmulUl:, .a In- I t~le,ctuali ~omâ?i, rcprezentând 0- mltetulul P. S.-Sa EpIscopul Comitetul Acţlunel peD.- pa r °lA conş lent), al ~~~ 
colt It Ideea. de a se CI ela un I plina pubhcă dm oraş, cu unanimă Aradului, care s'a înrolat cu tru Monumentul Unirll chU urmaşilor la ~ 
fond pentnI. ace~st A m~nu- ,1ns~flet~re a ,hotărtt retnceperea I toată căldura sufletului său la Arad, ales la 2 Feb-: t:u~enltf pentru că auf Uni 

ment. Cu graml sau mflafă- II actlUnel, AtunCI s'a constituit un co. l\ de înflăcărat român la acea ruarle 1939. 1. ~eleUfie][eymplU d~ rut ./re 

rat Ş . p" " 1 ă .'"., ' - I JUs cata mândrIe 11vl 
. • 1 llll ~Cll~U S u. ~.o~~ I milet e.~('~uh~, ~OI~PUS dlll repre- I stă sfântă cauză naţională - Preşedinte: p, S, Sa Părin/el'.': lă ma 

~tngător, ~Ol~IŞ a sprljlmt iz~·ntan.tll ll1stltuţlUllllor culturale şi şi in şedinţa din 7 Martie • ioa 
~u .fapAte plldUl~oare acea,stă 1 fmanclare, Acel comitet a stabilit 1938, ţinută la Episcopie a QQ~~~.~~
l~ele, 111, aşa clllP, că intr ~n I modalitătile de sporire a fondului cnlt intr'o depUnă armonie 
tImp abIa de un an ,s'a cl'm~t i nTe~e~.a .. ,înfăptuirii ,Monumenlului toate forţele româneşti de 
~n fond de un s,fel t d? ml-I Um./'II, S au luat asUel primele mă~ aici' din Arad, cei prezenti le
hon, . sumă .conSIderabllă în \surl practice: 1. Distribuirea listc- gllndu-se a contribui la reaa 

acel tImI'. . lor de subscriptie intre elevii ŞCOli· llzarea Monumentultd Uni-

Străjeria peste 
'ScrisJar ea tnml:să M. S. Rege lui' de 

LAa f .Decembrie ~930, ap~_llelor de toate, gradele ~in l?~ali- ril. Intr'o atmosferă plină de un preot român din Ame rica 
re 111 ZIarul "Romanul" dm late, 2, Orgamzarea unCl sem de entuziasm, P. S. Sa Episco- I , 
Arad, un călduros apel adre-l şezători culturale de către direc- pul Aradului a dat atunci un I . Con~lderând probele mari .cu ca tecele lor: Un tablou a!. 't r 
sat tuturor românilor de pre- ţlUnea Palatului Cultural şi aşeza-, minunat exemplu de jertfă rl MaJ_cstatea Voas~rA s~nlcl1 pc- Voa~lre ŞI unul ,al .!lUrle!, e C 

tntilldeni, în care se anunţă ircfl urnelor la conferintele dela, patriotică, angajllndu-se per- s~e masură oc~patl.' Jml cer sm~~ relui Voevod MIhai, ~~. , • 
că in oraşul unde s'a plămă- 'Pnlatul Cultural. 3. ContribuţÎuni. sonal la o contribuţi d nte scu~e. că VIU ŞI eu un ~ment avea în şcoala parohlal

a 
crl 

dit ideia . unirei Ardealului 1 b~nevole, d~la ,functionarii publici.; 5!.OOO le:l, sumă care a ş~ fos~ preot mlsl~nar, a Vă face următo- nea, ~u smerită modestie" 'Vie! 
CU Patrla. Mamă, trebuie \4, ContnbuţlUOl dela persoane par- t varsată in scurt timp la Ban- rul raport., buc.ăţl. de embleme str§,.fcJ ~ 
h~ăltat. cel mai impozallt IU,<,ulare. 5. Venitul net dela serbă- . ca Românească pentrU lon- t In Ame,rlca avem in ~rezent un C~1'l el le. poa:tă pe .

u111
1 :il 

sImhol al idealului naţional nle ocazionale organizate de socie- 1 dul Monumentului Unt·· număr Io.lrte mar~ de tmeret, ('a- SI pe can iml este Jm~J1 I 

realizat la. Alba Iulia. Un co-ltlilile culturale şj de binefacere .-,DiD. vinzarea lucr:trii "vi~ă \.r~'.Ilăs.cut. in împrejurările d~le, es· ,gAsi. aici .. Sau eve~tual,€ .. ea"., 
milet pr~zidat de Episcopul şi 6, Subvenţii dela autoriU.ţi. ,i Libertate"~ a P. S. Sale, I tt; pe ~anta de a. se . tnstrellla de 1 p,rea mult, să m! se Il :no 
Ioan ar Aradului şi de regre- fondul a mai prlm.it suma de trunchlul?ea~ulUl: Smgura Sc.ăp~- I slI'gură emblemă şi eu. \ ~l, 
t~t~l.l ~!.,. §t~fan <:iCio pop,! . C~D.trlbuţia tI~er~tulut i 9000 lei. Pilda dată de Epis- re es.~e BISerica ŞI Şcoala roma-: să o copi~z undeva in 1, ISlI 

dIrlJat filht1 de VasIle GoldlŞ, ! LIstele de SUbscrIpţIe au I copul nostru n'a rămas fără' m·asca. . .. ..; llt'l' aml'rJral1. ,1
4 

porneşye aytiun~~ de impor-I ad~s u!l rezultat peste aştep- i urmărt Dl. d'l'. Adam Iancu ,P,entru a ţmea .~rea7.ă ~onşlllnta i Majestatea Voastrl. ' " 
tanţă l%tMICă. ZIâTUI .. RomA- tăl'l. Tmeretul şcolar, cu SlI- i s'a fns~rl$ şi el cu suma denutlOnală, ~m. infllnţ~t pr:m~ tru-' . ... ' ,1 le 
n~J' ~in., :,,-,.a'd'~ ,~ra făclia 0." I fletul gingaş şi primitor, tn; 30.000 leI. Clerul epalhiet a-- ~ă. de stră~~rl .. Aceşti străjeri s.unt

i 

• Sunt ~I m,ai. vecIn, p, r~ 
prmsa dm care ~e, d'esp,rî'nd 1 scopul ac~ste cauze sfinte tădEUUf a COntribulf cu' peste cel .30 COpil. dela şcoa.l~ ~aroh~ală na~ româ~ ,din America ă. d 
unde de insutIetll'~ lli' toat e ,p~ntru oncare român a.ră- 300,OIl0' lei. R1':8iTIa Mana, pe carl-l. instruiesc ~~casfii n:lslUne de 30 ,'ZQI 

părţile şi cercurile române~tl \dan, a depus o muncă nepre-I ~u personal. ~entru pr.'ma d~tlrJlInţat p~ma~ şcoal~ pJ prf 
Din pana măiastră a cărtu- cupeţită, colaborarea lui adu- I Contribuţii dela fun- fI-am pr~zentat poporulUI in zlU,a'l~âl1it, p,rlma' reunt~ne d. 1 
rarului Gol~iş, au izvorit când. un spor ne8:şt.ept~~ fon-I .,ctlonarH publici d~ Crăc.lUn, cu un program rell~ I~l' in' ~lmpUI', răzbOIUlUI .i IQ 
mmunate artIcole, reproduse dulm necesar rJdIcărll Mo-, 1'. Sr,ltalul 1~ Stat, 155n glOs naţional. s'l.l~l1~Ul preot, ~re. aII! In 11 

de t.oate ziarele româneşti. In numentului Unirii. Iată su- Ici ~. SaUt\IOl ui T.B.C. 1130 Străjerii mei poarta identic uHi· tn. el :>000' dO.larl Pl'm trQ 

felul acesta actiunea de cO-, mele adunate ;de tineret la ,Iei. 3. Ofidul tel. po~tal. 37.')(} forma din ţară. Dar, pentt-u a eu- 1i~111 amtlricull .,Cl1a~l~ ciri, 
labol'are naţională s'a extins Crăciunul din 1935: 1. Acade- i1f'! "Lic: fomer('." b(l:'!\Î, noaşte mai tn detaliu viaţa strlje- :şi 12 ,lAzi cu medl~!nl $ pIr 
pe Intreg teritoriul Româ.niei mia Teologică, 3135 lei. 2. Li- 2250 lp.i. G. Birou! măsuri •. ,riei şi pentru a fi" un bun instrll(,- :Aceast\\ ()' pot intAri CU tie 
intregi te, ba a trecut chiar ceul E. Ghiba Birta, 19.6U g"eutăH, at>o h~i .. 6. FIlH.~tio~ :,tor. rog pe M: Voastrll a-mi 1rimi· 'de mulţumiT'e a M: S; W. 1 
şi pe.ste hotarele ei, venind lei. 3. Liceul Comercial de :nani g:lra ( lt·.R~,' !fa lei. '" te 1-2 exemplare din cartea care 'r'ia, ce sunt pAstrate fn iadel 
ajutoare băneşti şi cuvinte băietit 3573 lei. 4. Revizoratul Inst. pentru oarbe, 440 lei~ cuprinde viaţa străjeriei şi instruc- robial/!. . le G 

116 Incurajare dela fratii din $folar, 23.618 lei. 5. Liceul ~. Lic. E f,hiha Birta, ~010 tia lor. precum ş.i câteva dhi dn~ I (Cotninuate in n11~ ied I 

a.. "&L •• ,......' . L, !~CIU 
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