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ltt 
di~,.' U VIN T ERE GAL E. Numai o credintă desăvârsitl si o muncI fără 

Il • duce la o deplină Izbândă! 
IIregel POl 

51mboJu) veşnIcIe' s.nt copIII noştrlJ, Jar veş.,oJa noaslrd este RomanIa. 
1~1QQ4~IQQ~g,gog~~OQQGW~~~ 

t uantarea d-Iui Armand C3l1neScu 1l·l F E B Il U! Il lE 19} 9· 
~:;~~e:r::r::::rf~nj~l:;l:iiS~~~iÂ~Ş~~~r:~~t~~~a~: CuvIntarea MajestAtU Sale Regele Carol al II-lea 

L . Iti Luni. 271!e~ruBrie 1939t ~n Sala ~~on~IUj. In faţa M. S· DOMNILOR, . stă muncă, Imi dau seamă, M'am urcat pe Tronul luaia 
elui cu prlle]ul anlversărli imphmrel unul an dela v v "mai bine ca. oricine de SfOr-tl taşilor Mei şi cu această cre 

:Ia.' promulgarea Douei CODsti1uţii.- Invac!astă zi de inal!atoa- tarile făcute dinţă am ~uncit şi voi mUB 
t . re sarbatoare cele dintâ! cu- ,. _ . 

SlRE, Iar un asemenea rol nu se putea 'vinte le trimit. 'PoporuluI: Dar tot Eu, sunt dator a- ci to~ata VIaţa Mea in locul 
fllţelege f(tril. toale puterile. care fi .1Ureu căruia fi mulţumesc s~ărl să afirm că .aceste slor de raspundere i~. care graţia 

Implineşle astăzi un an, de w. , t~ 1 t d At î lui D Voi t N 
Majestatea Voastră, aici în d~u fiinta. De" aceea. este n.e~I1doel- 'pentru impresionantul "răs- Jar nu sun . ec _ un nce-. ~mn~zeu Ş1. n a a-

nle, că tn mlnlea generallel,. ~are 'puns, dat pn'n plebiscitu· 1 de put, n. ti sun.t decat aşezarea: ţlOnala M au aşezat. 
Tronului, Cnconjurat de Curte t li 1 lid a Vo fi t în ce stă a cerut o nouă Dinastie, a fost i acum un an, la chemarea de em.e e s.0. e pe ca. re se v ~:. ! poa ce, a a 

sI, uvern, de căpeteniile oştire!, de I rldi 1 ~ di tu s - d ~ băt e te rl ideea de Monarhie actIVă, de Mo- salvatoare regenerare a Pa-, ca c a~ rea ma)es oa. a ZI, canv se sa! ?r ş p-
IDlilrezen/antii administratiei, pri- I1arhie autoritară. I tn'ei ravspun e MI . şi de nedarâmat a Româmei ma fila a n.9uli VIeţi RomA-
Irllia o comisiune de magistrati de- l' s car -a spo- R t·· N t-I 1 ti nil v î d . 
t t e Unele influente ale rOnlantism'l-· rit puterile şi MI·-a întărit enaş em ap.ema e. ne~ ,u care sa se n Ola 
i !lnalfa Curie dc Casatie, care in~ C ~ Il mi e s d viit 1 î fI rit al lui politic tmprumutaf, au putul f rţ 1"; t bll" u O nespusa mu ~u r ca e orU n o or 
'C1'i,a rezultatul plebiscitului. uneori schimba aparentele, ele nu Co u av maoraua .pen roi b no a "am putut constata că însufle nostru. 
In~.:lf)()()OO de glasuri, adică peste I a .za v Vt nel maăriune şi tirea care a zgudait Popo- i Eu unul nu mă Indoiesc 
) .. '" c· , ,mal sana oase aşez a 0- 1 '1 '1 1 b· .. t ă t ~ d 1 ., I t 

la sulr'l din celefndrepltllife sfI ---trânduirii Români i. ' . ru Meu cu pn e)u p e ISCI- Ş _ nu m po In o, cac oa-
rosleascd, dl1clarase cu insu{lc- '. , e .! I ta carlealleamului ne arată 
, că primesc noul aşe:dmânt. pe 1 Mulţ~nunle Mele se in- . vădit că suntem sănătoşi, că 
t Majestatea Voastră il fnfiflişa- dre?t:ta apoi către acei ~ăr- 'avem posibilităţi fără mar-
Ţilrii. baţi In cap cu ~PSS Patl!ar- Ofni de progres· şi că tocmai 
sifl'! Initiativa Regală, care la o hul, care a~ pnc!put nazu- aceste posibilităţi trebuiesc 
pântie a vietii noastre de Stai iuţele n~uel a~e~ari, şi n'au desvoltate prin mijloace 

r frl'enise cu hotărîre pentru a in- precupeţ1t O clipva m~nca lor noui isvorîte din timpuri şi 
pla cursul istoriei, a gc1sif 1111 pentru:.oper?- mareata a re- din credinţe noul. 

an /le răsunet in popor. naşterll naţionale. t Toţi Românii trebuie să 
ăci, [n fala greuMtilor pe care I Bilanţul anului ce a tre- creadă fără şovăire în viito-

ei, Î/ltâmpinam, de unde putet} sd cut, Infă1işat Nouă astăzi, i rul 'fărit şi toţi trebuie, deci 
R· indreplarra? Dela factorii po- prin frumoasa cuvântare a i să fie alături de Conducăto-
C icj~ Dar unde exista o singură Vice-Preşedintelui Consiliu- I rii Statului pentru infăptui 

Iv: Il! S(Inrltoasl1, carI' să poală 11' 1_ lui de Miniştri, arată ce s'a' rUe ce le cer zilele de mâine. 
'putut infăptui Într'un aşa de CredInţa e singură salva. O! cu autoritate elementille ujj? i 

!v~ fa o redresare a poporului? I scurt timp, graţie unei 10- toare şi această credinţă tre 
L Dar el însuşi era adânc turbu- zincl noui, graţie unui im- bule să fie in sufletul tutu-

R perativ hotărîtor de salvare rora. 
. Mărirea spiritelor, pierderea ,1 a Statului. Dela sine se pricepe că în peclului pentru ideea de autori-' 

\ 
Statul, în noua concepţie· opera care s'a întreprins se 

IIi .. ' tendinţa accentua'ă de anar-It nu este o noţiune abstractă II· vor întâmpina greutăţi, une-
are a vietii morale, fiiceau ca' 4 d . . t ti v i t h' t S R ] le chiar poate foarte man', l' parul să n' . fY ă' .IlRMJI'''D C e'NESClJ a mlms ra va,. C es e Clar I Molesia ea a rege e 

1 O'. U-ŞI mal poa a 9 SI , Mlnls:t,.u de Interne ! sinteza comunităţii natiOna-! Carol al II-lea dar cu cât greutăţile vor spo 
d~ ngur echilibrul. Jn ceasul de C!ltn-; J 

ă lei este chiar înfăţişarea au- . v ~ li cu afât trebuie să sporea-
! n , Tarrr a fost unanimă fn sen~ au alterat Însă fundamentul istoric toritară a tuturor intereselor tului a fost reînolta dupa un scă energi.a colectivă aNa-

n' enlul ei, cit indreptarea nu mai al Monarhiei la noL D,~ altminteri, Obşteşti. an prin înscrierile în Fron- t-I iti i IVt 
tu; lea veni decât "dela Coroană. pe pen ro a e n a ura. 

fmprejurările au răsplătit jndea- 1 Statul este natia organiza- tul Renaşterii Naţionale. DOMNILOR, 
. Initialrua Reg(1lcr insi! nu a fost iuns pătrunderea patriotică a rna- tă. ,1 Am dovedit deci iarăşi că In această zi aniversară, 
~ act obişn!lit, nu a fost c:rercita- ir./aşilor noştri. Căci, in adet.ăr, i Bilanţul ce Mi s'a supus înţelepciunea ce a arătat-o pentru prima dată am nlă

l a unui atribut legislativ. Ci ea a noli!lia vieţii noa~tre de Sfat este' astăzi este pozitiv, şi roadele Neamul Românesc în .decurM cere de a avea înaintea Mea 
le ~emnat rrfirmarea rost ului funda- o minunata CnşrrUlre a actelor Ma- lui abia simţite astazi vor sul veacurilor, in manie cU- pe toţi membrii inaltelor fo
l" tnlal al Monarhiei noastre. Ea rilor noştri Suverani. Prima formă spori in viitor. ' pe de mântuire, este tot a- ruri ale Frontului Renaşte
;h"Q mani'l'~tal în plenitlldinea alri- de Stat modern şi independenta lui Efectele salvatoare ale ac- şa de vie astăzi ca şi in tre rii Nationale. 
~lleJor. ce i-au fost incredintate la este realizarea Regelui Carol 1. . tului din 10 1"ebruarle 1938 cut. Cuvintele ce rostesc astăzi 
n 1hlemeiere: ,Ea a. rcin/Jiat nl>tfel u~ Unila~ea natională ~i descătuşa- . se vor vedea zi pe zi ce tre- Pe această înţelepciune 'co dacă se indreaptă către toa
II~ ra irad!tle natlOnală a DomnieI. rea so~!UIă a" poporulUI, este opera' ce. lectivă, pe această pricepere tti snflnrea Române~scă se 
ce;t Când [n Divanurile ad-hoc. dUDă RegelUI Ferdmand 1. i Dacă România s'a putut a clipelor mari - M'am bi- ;"dreaptă şi catre Domniile 
l. fllT.oU?C o sută de ani de frămdn- Jar oprirea acţiunii de disolutiu- infăţişa cu un progres vă- zuit până astăzi şi Mă voiu Voastre care cei dintAi aveţi 
li}r!. '" cari Tara decăzuse tot mal n~' şi renaşterea natională sunt. in- dU aceasta se datoreşte fap- bizui totdeauna în munca sfânta datorie, ca elemente 
"~!IIt, generaţia marilol' pat,.ioti li1ptuiri ale Majesti'ftii Voastre. . tul~i că la temelia muncii Mea fără şovăire pentru cel reprezentative ale puterii 
Je: .18.~7 a pUS pentru Cntâio oarif Astfel toate c~lr;'ile "atinse în des- : ce s'a depus a fost o desă-" mai 8urat ideal al sufletului nroductive.a 'fărU, să intre-t (,l~rlle redeştepidrei. ea a Cl"rllt .ll(lltarel! noastra IstoT/Cll poartă PC- vârşită credinţă că aceea ce MeOl: aşezarea Patriei Mele ţineţi acest suflu şi această 
~~~tlmul .rând Principe . dint~~o ,edea Reg~litdt~i. v • se face este bine. la 10c~1 .ce i se cuvine in l,u- c:re~inţă. 

~ if .Domn~toare a Europei. GriJa; Daclf D!~ast.~ noastra. la fnte- j Guvernarea nouă, incătu .. mea CIVilizată. Sa ne ferim de greşeI!l! 
~ 1· capetenre a Înaintaşilor noştri me!Crea El,. prm rost~d· ~e sallJa- şată numai de interesele su- De cind am început să. trecutului. 
'g' fost, a~a dar. fntărirea Domni'!;. toare. ce a !"!p~s-O, ŞI prm forma perioare Româneşti şi de a- muncesc "in slujba 'fării, un Ochll noşt~ trebu!esc a
e'. u:ga experientă a istoriei noastre ~(' largă plebrsCltare, ce a aşez~t-O, celea ale integrităţii naţio- gând M'a condus ca un fir ţinti· ti cu hotarire catre vll-

.. rdlnse, că aici se afla chezifşia s a bucurat de o mare autor!fate, nale _ a putut înfăptui cu luminos al Arlanei: acela că tor. . 
~ i ea, ma; insemnatd a vietii noastre apoi pri~ actiu~eQ. desfăşurată de~- spor: a putut lucra cu con- numai o credintă desăvârşi-: Am put~t realiza după 
Si r-al"lo~ale şi de Sfaf. Chemarea Ilnui 1l1ngul, ttmpulUl, s ~ u.i1zut organic ştiinciozitate pentru intărI .. tă şi o muncă fără preget lunni ~forţarl unitatea na-

J
i;I~(,lPe din (f/ard cuprindea tn sl-, fmp.letlt~ ru îm;(~şl VIata noastrel rea şi ridicarea României. poate duce la o deplină t~- tio~ala] ace!stă u~tate tre 

e, e ~dpefl unei a.l!torWlti neobişnui-: n(ll~on~h!, pe care o f~trup~a.=ă as~ '. Eu, care din locul Meu de bAndă. Cu această cred.inţă, ?U1,? ",~strata. cu s!i1!.1enie şi 
, Il rOstlll de a impune tuturor, tlb ŞI o rezumi1. Prm or/gma EI rRspundere şi de veghe am care a fost călăuza primilor mtarita În once clIpa . 

• oIlfrlrefl de arbitru. I (Cwltinuarea In pag. II-a).. : urmărit cUpă eu clipă acea- Mei paşi în viaţa publică (Continuare tn pai· 111 -a) 
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2 FRONTUL DE VEST 
'" ..... 1IIi 

Infortnatiuni D.lui 
(UrHlure din paaina l-a) 

Comun -Icat' N ... ·• 14" "ţit Palatului Regal ,1 al doi- J" { !' ({'IIt •• a N'(II"'IIICi. Fiecare ,tI!egorî'c t'lcctit'u şi priI! opera ;1 /1(1 rlo 1- .. • , 

. lea in piaţa VIctoriei. cei, DinastIa Homcinâ rCJlITZlIlliI Îl1 de ccU'iil'lli '-şi poaic W$/1I1C in/!'I'c-

I)upă ace(Ja, sta creiat Ur rea: 
s/.'I'('Jlll ce/OI' rrspi/lşi, tOt 

Mareşalul Cur
ul 

Regale fa ('/11/)'.'.' cel liltll' d",('II'U,','.,'( :\'tl(IUTlt!a se/c, Jl/I În lup/ci CII alte ('alegorii ,~ .! ~~"'W~~~~ ....... <, ~~ y.-
ce cunoscut urmatoarele. , liomawl. Prin glasul MonârJwlui şi impotriva lor, ci in mâszml in 

duo; ca strelini şi supllllând 
c011t/'ol spedal, 

In ziua de 27 Februarie i CumpăraU DorocoSlll loz I.(;t'/Wş/c, Ilşa dar, l\'at iuflea insăşi, ('w'e uccslc intcNsc slujc,:c armonrc 
1939, cu ocaziunea anh'ersău: toldschllddt. Dacd subliniez aceasta, este pen- co/ce/ivi/ătii $i fn/r'un spirit de so-

.IJloi ~'(l jnll'n.~ific(1t urti: 
na I IOna I i :::l1l'e a eli f cl'il elor 
pri1lder!, In fine, s'a incr. 
dierea problemei emigrarii 

rii unui an dela promulga- i ' Iru ciI in realitale iII ceasul de fa- lidadlaie generalif. 
rea ConsUtuţiel, la ora 12, au ;, ~Q~~QQ9QgQ~~~ t In fine, prin lUmi (lşczclmâllt se 

(il noi sărbdlol'im U11 ac, care CVII-

defilat în faţa. MAJESTĂŢII: fi . I li Itt tp stitllie o mare în{iiptuire a Rcg'1li- sublinia:::iI fn mod deosebi! iddc(f 
SALE REGELUI membrii lorUI a t~d ti ~ Miii, In fala Ei poporul român se de mUllcă şi ideea IWlionaW, Cclr1~ 
Consiliu~ul. Snpe~lor Natio- (O f ( (orpe,. 0:0 Î/Il,/111ă rl'cunoscă(r, teanul nil mai estc privit dacîl ca 

lelor străine, 

Aşa dar pacea internă, le ( 
morit/ă, chemarea la lllcru' lJa~tl 
l'a/iei tinae şi p/'omolJure, ~b 
/tuţiolltlle Sll11t pl'im('/c (JSPi Mllr 

ual şi GarliHle Naţlonale. * • :::>Wh', ' fodor de mUllcel prodllclil'ă, Com;-
La. ora 12.30 Augustul Se- Dnminccă pe arena Glol'ia, in , b ti/llllunca IHI-( rectl1wf/şlc drepliii 

ihîlU :0 Februarie 1:;:J1>. /rălm su veran a pl'imit in Sala Tro~ I)n~zcnta a 2500 speclalorii a U\'ut . de Il parfic:"[)(! [(/ rOlldllCel'(,(! Ţr/rii, 
I'cylIllU! unei I!Oui ConstituţwIII, 

nulul pe metnbrU ConsHht M

; loc malchul Uiviz.iei Nalionale A, Care este caracterul acestei aşe- decât dacă justifică practica efec- SI lU:', , 
l!c(llIwi lwului /'egim, 

lui Superior Naţional. La o~ 1, inlrc Gloria şi F, C, Carpaţi, Dela b til1ă a unei j'mlclnicil'i prod!lclil'e, Primul an al acesilii reg;~ ŞI, 
:ulIlLln/! ih; ce COlistă schim are(J , f' ,al ~ 

ra 13.30 a avut loc UD dejun: inceput l;Joria domină categoric, lIrlllSă? jJe ce drum nou suntem precllm şi tinând seamă de carac- insemnat numaI Ixarea unu' 
la care au participat persoa- : 1'[, multI' ocazii frumoas{' de ti "urw/I;t .. lui illial JIU w/am eâ o terlZl creator al Na/iunei Române, juridic şi crearea U110r COn,: 

nele care au asIstat la solem) marca, dai' in urma ghiilionului r • Astfel, COllstitllţillIlca dcla [0"('- /itice şi morale de desvolk 
I L01!~IIlLl/iulle JlU esie un scop !Il 

nitatea din Sala Tronului. ':\i'ăt!nnii au trehuit să se Illul\u- bruaric 1938, (Jşc::nIă jJf' lIll pul('/'- acest rastimp, s'a făcui m" , ., :>!Ile şi pl'ln urmal'C mi trebuie pl'l-Bucureşti, 27 Febr. 19Z9. ill<'ască cu un dnlw, pc teren pro- " Idc /iindamen/ moral, atât În pri- s'a intreprins o mare opera 
' vltd prIn prisma unui mistiCIsm 
Piu, In repriza doua oasp2\ii joadl , "i/,('(J ros/uriilll' indipidlllui, cât şi ol'f/l1ni:::ure şi de lucrări PUt Haw, LOllSld!lltHllea este un IlIslru-

, 'lll'nI'st"l'lll A€'rului s,i Ma- mai legat, stricând multe ,actiuni 1 acelen aiI' co/c'c/ivi/ălii, (1 slabilit ŞI In adevăr, s'a inlrodus de 
li , Jllenf, prin care se asigură desvo ~ 

rl'Il"'l' aeitl"C la' ('uno~.tintă că frumoase ale echipei g:l7.de, Cu toa- 'd 1 1 mi)'loace/e potrivite lJelllrll asigu- o nouă reformă administrat, 
< , lWTa ulIui, Stat pot/'wit I ca Il UI 

"',VI'onl1l cal'e a fost acciden-' le că F, C, Carpaţi a fost mai bu- . ' I'Il/'Nl Sla/Il/ui şi deslJoltarca Nafiu- De multă vreme se sinitra ." I ce urmii/'cşte, De aeeca ca se jUs/!-tat. '~ln ziua de 11 Februarie., nă tn repriza doua; Gloria ar fi , 'Wi, tă lipsă, Era p,unct,ul ce,l Il: la', 
{ ii:d alâ/a timp, câl r!Îspll11dc me11l-

a. c, la Acroportul Otopeni' putut câştiga uşor două puncle, III I'rc1Il/wilr lurlmri, prin care, Ilel'abil al vcchwlUl regim, r l' 
/'('i sale, ., l' Y. d' I gasI pilotat de pilotul de rezervă l\larcle noroc pe care l-a ha,vut Id)O~'- Veeltea Constituliune se inspira- tim. treC/lf, când însuşi e,rislenla ::a(ra arlml1l1sfra wa '1 fII re hil 

Andl'ei Cost in având ca pa- tarul IIe\'eşj a, sah'at ee Ipa ca, r I li/ic al VllU- N camului a fost plIs(l În joc, CI! râs}Julldc(1 nici nelJor o/' pur 'R ~ 
1 · 1 V· t H' M 1 inf' ngere (' hinio se dtn roman Ismu po Clfll'l~ 1,:_~i'l11e . s'a/!' Irasal Il.ormele ~(liisfacea llici eerintc/e eelJ·., 0I" sager p~ eglOnaru I.C or .. al<h are = e, o (:a

1
" d: " 1- ('ului al .\/'.\-Iea, Ea se preocupa ". , R 

Dragonllrescu nu aparţInea nul ,a urnHll',l pe tona !fi pl'Jme e ;, , /'b l)jlil r i.o- jl1rirlicr Î11 c(/drlll ('(lrom se /1(1 des~ Se formula pel'mnnent dezld , . 
' ,. • ~1 ' . t" 'lIummde aSlgura/ ca I er 4 9, , , , ., IIlIn Şcoalei :MIHCEA CANTACU- miInIle, c<lnd l' ercea extrema s ,m- " făşura viata noastră de Sia/. teoretice ale despolll1clClw:I!' VI 

~ , gă este deschis, demarează in le- dWlduale" SIRE, ministrul ici şi ale descentr ., ZINO Iar ,d-I Costm nu mai ' . .' " '1'" JJacll acest req/m a putul IUIlc-. CI _ 
. , " luI !tII OblClIltllt ŞI tI'age mI Ime,tll~ , ."" '1" inconveniente, , , Aminlil'f'(I, a('jl/Ir/Î llela 10 Fe- Rdnd pe rând, 91IUerhc/c, f nt 

era Instructor de pIlotaj al pe lângă bară, Multe alte actIUni /10, na fara prea m"~t I ă de pa- l'/'llarie 1935, prin care Mal'esta/ca ÎI,cerNI( o "'qi/erare in (10' ' o. 
l ' l' d' l 1937 cală vreme-am I l'a I ° epoc ' es •• aee el şco 1 In anu periculoase au urmat Însă porlal'ul , d' l' 't iald' Voastră a fnceput ° 1.'/'(1 nouâ î11 meniu, (/fI dat grcş, A fosl d. e N.~ , 'liI' t' , , 'ce in afară ŞI' e mlş e soc , cum dm eroare, s a pu lea Ikvec;a era la locul hu, Iar GlOria , . t a 'anta 'Mo/'in Ţilrii, JiI'ecrlm şi Sclil/fl1'Ca ll1i rcqim să illtrodueej o r .• 

, - ' , d' ,'d 1" 'ţnWl1l/I'I/, ea nil mUl pu ea g 1 . ",' , '. a, in anumite ZIare_ unnant,l prelulm l'n! e g 1I010n, , v ' d SI t ti d această c/1prinsl/lui ConstliulHlnel, nU dau adâncă, nşc,zală pe pnncrp,:' licE 
1 ' 84 F" " ~ msa vraţa ea" c n • .. " " I ' 'f . d 1 

• 

............ ~~u...~~ n mm, Jllz prlmeşle O pasa , ' , h' b t 1 fala cu- lI;să 'Imarr!na comlllecfa a 1I0UIII tOl1se şi salls iical1 nevoI,' "eri' .UU4'-'---=-=- d I 1 ' I II slluaţlUne s a se Im a, n " "', /. d" '1' r e a gna, trage, Iar portaru ,'c- , ,. en,'nţă- regim În care trâlm şi nil rethu laliunei. S'a crea 11l I eri f' 
N- , d foi ~' ~. b ~. ,~ , r('n/e/or su/mcrslve ŞI a am "" , 

U cre eta ca va· lm oga VCŞI o apară în extrem1S. :, 'f d t l'ire şi sufldul lui. tllri, 0" lJiată lom, /li m(/i 1':'. năsi 
1 . rl/or drn afllră, p/'l/na 11 a a " 'titl fără loz. Cumpăraţi un . Impresii:. Gloria a jucat cu suflet J' d fn/ări ideea de Căci, pe ldngă aceasta. Il urmat dat m:jloace 110/11 penlru:: ,a 

' f' ' " , (1 venea aceea ea, t" t /' '1 I 1 v ască ( loz norocos la Banca Gold· ŞI ~r 1. meritat o V1ctOr.I\~· Ia, ,t,r~1 Stat şi de a fncuraja solidaritatea, tImp de un an o ac l/Ill"e n~,n rle~ ·ac IPI, (1, ea ,g~<;pO( fIrc: ' "ngu 
~ puncte diferenţă., cu toate că bllla , . Id N C stl'tuliune' se ins, I'Upt(1. care a dat !Hal" ren,mll 1lI fdp/wt apoI l'l'orgamzareo, 'eşI h 'dt , v soera" oua on • , , ' ' , ' . " I ' I sc mI .' r de atac nu este destul de patrun- 'â ' d l' din aceste poruIlci ,51 l-a fn"edl'/'(// foloasele, , lralul'lI, a, f'~I:rl/l ~il apOf(lI[ il I 

~4itQ i zăloare, înaintea portii îşi pit'rde pIr ,aşa t ~ " 1 IrI cr a cOllsfflt această nC(lunr'! /!Iici, a c011Sllmlm lcqislali!' , ' 
, , .' 1, " ale prezen U fl/, '_ ./ d t ?' . V" 'J ' l' la 'l111ili.-.,: ,1.[ ( BUPi\PESTA. Prlmul mml·capU". ' ' , '. l' Fără a micşora dl'epllH'ik, cari ICI' r~~lIt~t,(' a a ,ea, 1 JlI/ŞI ,mal (Ipnrl .CIO; 

t . • t't de contele' Ca'al· ... t· A aJ'bltrat ,dL TeorII Morarm, 1 i" I d 'desl>o/t(we' indivi-l Ala! fnlm pacea mfer11ă, fi/sia/Ulii, tlŞ<I 
S ru InSO 1 , ~.v F "1 GLORI 1" I (ali pu tl1 Il C . C' 1· ',' '1 I 

1 .. 'A' ormatll e: A: hCim el', {1 ' • :: f' I - de !J/'onl'I'S ele I !lIe nu In'sm'e (/S 0:1. rcam.n- j)CII.~I'/I!('l1ea S fi pl'oce((] d va pleca la Roma a;) pl"J-' " , , ,( II lII, C(l ac OI' " . • , , ' 
. i Varlassy, Volentlr, MarlCnut. Mleo- I 1'"' s b 'dol1ate l'nl-'i'('SI/II'i l1Jtrlll-ş/ evr/llmcnte1c, car'e al! [Ire- (l1',qlllli~lIrcli inpli/{llllnnluilii ,. ,ca' " { ' f "tii f" Iă' SII/1 Ima u OI ~ , '1 

'le n VIZI o ICIa . ezi Micola Jgna Regner Fritz Be-' ,'" P . , i ('(dat acest regim, Toate elemenie/c S'(1 urmcJrit, În 1f(~CHt. 1I1!', r' , , , , ,. c('leciwr/dla,' rlfl urmare, !Il eJ'('- '" • 
ncgar, Mercea, '" d St t al acelui dnarl!icl' 1'1'(/11 deslăntlllte, GlIlorl. scop pe carc fireştc 1111111: "uni 

BUCUREŞTI 1 • --L' C C' \Ţ' I:J , , d su superIOr e a, -, ,_ i • S I b' f tP/ _ ' • n pro L, ,\RP, L 'Ie ... eşl, ,Ar oş, St t fă d d re viaţa oricărUI ce- fa/l'U III ,foi să .lse, OI'. fi crea poale descnllsidera: slafpira mal 
.porţii gigantice, statuile re- 1 Demian. Sel'e~i Il, (~hidali. Kert: tă~e(ln ~n p::r: nu este posibilă, _ lnare ,erau, para/lza/e. Nu '!'ai mlln fdH'lisnwllli la sale. şi ridica" a 

Il 1 I F dl d 1 l' O~rea, Telegdl, Sereml IV, Serenll t' b' -'< domine Aici apare pen- e('(J mmel1l cu suflei. Ne gasl'111n pe llelllilii in/r/ee/llal la oraş, D~ S\f g or Caro 1 Ş cr DaD 'III S' bJ. /1' tue su," , , " 'v ,. t" '1 . , I ' za v, 'tru ftl/dia bard in legislaţia l1oa8- mar gl~ca unei prap",s u, l(lacrle de Înfăptuire au Mie J 
vor fi Inălţate, prImul in pla S'au 1'(,llJaI'cat: Heveşi ,şi Ghidali tră, ideea indatoriri/oI' eetdteanuiui I ""p,m. de8dat~ ordl1l:a a fost ~es- şile, iar rezultatele deadrepl, pril 
~~~t dela F. C, Carpati, Dela Gloria: fata de Patrie. a cărei apărare şi tc<blll~d: AutorItatea ŞI-a recâ:l1gai wltoal'(', Căci. in adellăr,' 

" Variassy, Micola şi Henegar, . fr.ăltare trebuie să fie prihciPalUlj' prest'!!I."'- IIlC/'cdcl'f'(1 _ ~ I'Cn~lscl1t. iJ'~'ill(lmânfll1. iJ1tl'nd/1~ f(lrn 

4 O , ' l' ,/v Oria aMlean are aslazl senllmt'n- I'{~rnrjnl. copial dllPl1 model" SUpra ilS QI~gQW'roslnv(aa, '" "Id'" , 
U ••••• \ 1') . C t't t"llIl, cel, gra/Ie lInlşlcl III ro 1/se, [~I n(', [1 dcuenit costisitor, aei 

w e asemenea, noua ons I u le nu t ' , 
, , ,a iucr3rilol' b\'s, şi a prC'ocupă- Bai noroc, Boroc sa Ue! mai Îllgdduie deosebirea de clase" poate desvo/ta actIVitatea, , loiI' c(Jl'lrslalJi/(l r/'n ('(!fI:I' 

"Hor D\'5, se puhlică adesea în ce- Joc la GOLDSCBMIDT Lo- care a dus, fn lrecut, la lupte so- I S'a in/rodt/8 după ~ce~a ordluea 1""'; {',!"w/('/' pl'(Jdic $i oprr, 
le 120,000 ziare şi reviste din lumea teriel 'ciale şi a micşorat for/a de rezis- I !notaM, Ceea ce ,contrlbUlse, ,f~ ,~re- pOpII!"/', r.a· M(lşr drsllo/lar 
întreagă articole şi noli!<, care vă ~~~~Q~~~ 1 Cllt, l~ compro":,lle~ea autorautll, a proportionatd a studiilor t( 
~unl absolut necesare" Uacă doriti '(Isi lrp~a d" !F'l]d Ifl Înf/'elmllltrH'I'(' (/ rull1.~ 111 CI'H//'ca unui şom \'01 

să aveti aceste articole şi notiţe ~a-oa-.ia.ie!:a de" ... hnnll/ui puMic şi neexercitarea lUlUi 1l'dual. c(/re a eOIlMitllit Iii Impl 
pl'eţioase, ca şi personalităţile şi in 3 I I ... inilin~e .oale ,on/rol efertip, ,4fmns{e1'Q(/ fosl SI mallPnl locaI' de tllrnurr'fri d. 
stituţitle din străinătate şi din ca- (jici Însă schiml)(/(ă, Prin lIrmârirrll şi a lipsit comerlrll şi mese:, 

,pitala ţării noastre, adres3\i-vll. şi Oricui i s'a întâmplat să răcea- Slatisticele dovedesc că gripa a- celor vinovati, prin aplicarea de demenlcle pU, cari s'au l>li:: 

D\'!I, agenţiei 1 scă, Toală lumea ştie că o astfel duce după sine 'cheltuieli considc-I SllIlctilmi, . prin Cl'el1rr(( unIIi "orp Î1I/ocuite de S'I'i!:fii., ils/fel, 
"SERVICIUL GAZE'I'ELOR" i de răceală poate, dacă o neglijezi. rabile, directe şi indirecte, Din I superior de conlrol, s'a afirmat ho- organizare a înt)(l(ămâ/1tuluL 

Direclori: Aurel M, Alicu şi Em,: ~~ se tr~nsforme uşor in ~ri~ă. I~~ punct de vedcre financial', lupta IIăl'Îrca d ea asigura cu orice chip in loc să fie uit i11slrumenl C' ,lOIi, 
Samoilă, Bucureşti 1., str, Conslan- i s~ mulll nu vor să deschIda OChl~ contra acestui flagel este deci jltS-: morali/alea În uiaţa de Slat. gres, a ('onstituil un mijloc ~f~ 
tin 24, tel. 3,16,15, care vă dă cu; ~l nesocotesc, la~tul ~ă to,:ullna ŞI tiricată şi poate fi considerată ca!! In al treilea rând, actiunea re[ji- ddncărll1'hHrai'e in l,ialti 50': pt~ 
placere orice lămurire suplimenta-1 1arna cea mal m~c,ă race~la se poa O obligaţie morală şi medicală ex, mI/lui s'a caracteri:::at prin chema- politicâ a Ţâl'ii, I11tercse/e r cea 
ri şi vă fIIce - la cerere - şi pro : te agrava, Cons~cmţc: rn.capaClta, trem de importantă, rea la viata activă a generaţiilor Iare mulliplc şi inertia gU1'i lo! 
... g .. t 't I ,tea de muncă, lipsă de caştig, pla Orice stat, orice comună şi orice mai tiT/(!re, Pe11tru fntâia oară s'a a fiÎl'/It ca această stare de. , .. e r .. UI e, . , 

ta mcdicuh,li, fără a mai socoti tr,tl'eprindere care favorizează ac- Î1,regislral o mişcare largă fIi a- sd s'e perpelueze, Noul rcg lr 

zdruncinarea organismului din cau ţinnea contragripei, susţine in a- Cemlf ({ dil·ecţiune. Fănl a illsisla laca! eu hotărîre această pl" pra 
2:a luptei ce a trebuit s'o ducă şi celaş timp interesele sale finan- asupra operei de ajutorare a tille- a stabili! formula cea mm <cal 
care câteodată este punctul de ple dare, rclului universitar, care şi ea se, . plln:ăfoare nevoilor Ţdrll e 

SCALA ARAD 
'care a altor maladii grave:.' ,,' Un me~ic americ.an, dr, ~l~xan- rllcadrcavz~ in, aceea~i: ordine de., pus-o. fn aplicare, Adaplllfit iOI Telefon 20 - 10 

, Cinematograful IIImelor mari 
1. ,,~una stare începe cu sanătate dru St~rhng" cons~deră Uhl~t~te~, preocupari, vom, subll~UI fllSă, că lyra.melor la conditiunile tl1r:.' jl(J 

,a ZIS Ralph Wardo EMERSON, ce- preventivă ŞI curatIvă a chmtnel un numâr considerabil" de tmerr rule şi monopolllluicăr/ilor, Iii 
In !iecarezi:' ; ltbrul ~oet şi filosof american" ca atât de ~mporta,ntl:i.' t~cât expri: I şi-a~ ~I/tllt găsi "'plasam:nf În ,'n- 1 Î1rI'ăIămânlul primar, compl .. nI IIlb Ă (a . Acest citat dovedeşte c1i tnca dm ma la sfârşItul articoluluI s3u "ehi vd/amant., fn magIstratI/l'a, in dife-I înuătămdntului secundar leflliătl J.I U u . vremea sa - 1803-1882 - spiri- nina, profiIactică şi specifică la in-Irite adminis/rati!lni pllbllce, I âesvoltarca şcolilor profesio" pi 

tele, ~uminate aveau o idee foar~e I flue~ta". - ,~orinţ~ ca tn timpul! Astfel. lin _ pr?ces social, ca/': ~IJ~- ! fine nOI/a organizare a ÎrU16:,. elll 

1 fi P a d' ă POZitiva des~Ţe valoarea econQml- j u~lel, epidemII de l~nu.entă, auto- I sese o. ÎnrllUrl1:e atât de Imlam~- IU.lui universitar, iată r~J.:tOlil 
U U U . că a sănăIăţn. ' , ) nH\ţtle comunale ŞI guvernamen- 1 loare In evolut,fa suflelească a T(!~ regimului tn acest domeIllU pl 

1 Higiena a adus apoi proba evi·; tale să distribuie în mod obligato-I rii, s'a văzut in cea mai mare par-. ' . (C t î 'Il viitori ent 

ŞI- (ti 1 ' , " h" li. " i ' " l' h 'd G " on, n nUl ' drntă că sănătatea este, unul dm rIU c uun pe o scar.. ntms .. , ie ICI al. eneralrunea ma: td~ ...--frieh 
fac:lorii indispensabili ai unei vieţi! Există astfel o mctodă foarte nără. Iline; sub noul regim" s;ă-şi i ~ ~ a -r· - sociale bine ordonate, Ţelul prin- isimplă de a preveni gripa, Ea con- dea conlribuliaei În sItljba Ţării t Jucati ca tncredere~UI . 

P'I 1(1" cipa1 al ştiinţei medicale este să stă In a lua zilnic 20-30 centigra- ~i să-şi facd probele, In al patrulea I Loteria de Siaha s 
prevină, In cazul care ne preoeu- I me de chinină, I'dnd, regimul oQ fost caraderizat " 'cii 1 

, pă - gripa - această afirmaţie l Prelul fOarte mic al chininei, r~. prin acce~tlll specia,l pu~ pe pro- tOLECT\JRA OfICIA!~tur 
Jurnill. fOI i ăt" I (' I ă Că' zultatele sale excelente, nu permit blema natlOnald, Timp de un an, S d' 1 t al CLUJ' R~ a c~p .. O va oare par leu al'. CI '. t d ' 1- 1 l "1' l' dă' "e . 1U cen r ' I S 

I ,~ . meI O .n ola aa a egel'ea mi] oa- II1stante e JU ec toreştl au rev!zlllf . ~~ti, 
Ra 11 30 se poate, perfect prevelll a~c~st: celor destinate să mentie un bun conditiuni/e, fn care obţinuse na'io- ilO. Maria No. 46. AR~e~ 

epr .. ma. 5: 7.15,9.15 tboală Prl~ luarea regula,tă: zllnrca, atât de pre~ios, cum e sănăla~ea lla1i~afea cetătenii de origină etnică I Olariu Str. Brătian;a,I~ 
~8Meeee~ a unor mici doze de ehtmnl, Dvs, (1;)), I strillJl(l • , 



l"'ill<Că, 5 Martie 1939 ·FRONTUL DE VES., 

finăl1ătoarea manifestaJie 
1:. deja Alba-Iulia 'lI FeLruarie 19:J9 

lca~ul in carc tara săroiiloria dt'nt Hq,al DănHă Papp, ,-s'a lri- i (Urmare din pag. l-a) 
Capitală, prm conducălorii ei llU~ U1'1lliHUarca. lclegramă ;\!aJC~-I' . . 

AII " <.: 1 !{ " d' In.divldul nu mai poate în şese tot aşa pentru cnvI"ntele sia-zI"' ... NOI· cel· de acum sun-illll'Ca unUl an ue ~ promu ga- la\u .:la C l'gClUl, semnate e ,cel ~ ..., 
, COl1slitu\ici Hcgc~ti, - peste doi ?lIllropolii l ai Ardealului: I semna _ ceva ~n viataf PUbl~C~ de înaltă ţinută patriotică a- tem pieritori. 

l
i _ Îll cetatea amintItoare de "Poporul roman Ulll .\rdcal, B .. - i nec1at In masur"~ t .OJOSU w le Domnului Vice-Preşedinte Veşnică este entitatea N a-
, ,." • ' , 1\ " ce- poale da OuŞ el - ori- al Consiliului şi pentru ace- +lonalăI veşnic este progre-, ,ilie şi bucur'l romancşl1, - nal, Ln~alla ŞI ! Iaramurcş lIllru-' . . t.., 
lua-Iulia, poporul ardelcan, [I.l la aJlivCl'~an:a unui ~n dda: ş4ce pas, O~ŞIC? progres fă- lea ce Mi le-a adresat aşa de ,sul Natiunii. 

" , /' l' Y d " . C' . ., , 'cut de a:d Inmnte este de cald în această zi de sărbă-! Iată scopul, pentru Ea tre 
e m<lrJlfcslare ~1Il1 JO lea e 11- o"dlC\lOmu'cJ. "louel .ollslllutlCI In i • I d l' I 
~ sufletească, 3clama pe M. S, 'Cetatea AllJci-lulil, la chemarea "'1. si19ur dspret abu a a~efi~a ce-" torire a Renaşterii Naţio- buie să ne închinăm viata 
C • I Y ace ar re ue sa e maI nale, : şi toată munca noastră. 
le Carol II-lea şi noua ZOdiC ~uo conducerea celor doi Mitropo-: " • ~ ~. ' 

, ,1 'ii naţionale. lliti ai Ardealului, Vă expl·imă loa- 'PI~SUS de toaie în folosul ._Zllele de sarbatOrIre sunt, Nu producem pentru ceea 
, IWŞ CI , '. , :t..'-tţ'onal . zlie de bucurie sunt !lile de ce e pieritor ci pentru ceea 
: chelll<H:e.'~ inslIfleţită a. celor i la auilllca sa muflu.llI~re pCllll'U 01'- j - •. lin -1 ' y v - • , 

"Mitropoll\r al Ardcalulm, cu i d.llca salvatoare ŞI mlăritoare de I ~,' , I ~ tar! S,?fleteasca, dar~ t~e c~ ramane ~e.a~ururea şi 
:,: 't", tra~nepol;i lUI' U o_ "I'c""aY p' ... , 1" ·t't 't . l' .uuMNILOR, bUlesc lnrunte de toate sa fie slmbolul veşmclel sunt co-

I ml!o,I~C, s t' Il i "', e CUHl a-ti illS i Ul -O cu '1 d h t v A • l ..." t··· . . 
i Avram Iancu, - motii: eeÎ I Ulinte Înallă, şi cu bra~ puternic. De fapt, toată munca de- i TZl~. e o atrIrl ~~Jra e. :- i Ptllly noş ril

R
" larâv~şmCla noa-

'd ă - ',' , 1 \'~' , . tii· t' ralm pen ru vutor prIn s ra este om mal _ . şi atat e n' paslUl,I, - sau kascmenea, a aSlgm'ă MaJestate,! pasa, cruar SIS emu ap Ica , . t t f t b " v v L y d . d· _ 
al dÎ11 salcie şi oraşele arde- d~! iulJirea şi devotamentul său ne-! Sistem in care ereuem cu tel 1 A o ce a os un ŞI sanatos v a m~nca pec: "cu ere ln_ 

)! fa pe \TemCa mărc\elor clipe i ţărmurit şi Vă roagă a Vă bizui pe! mnii\e, 'au merurea de desi-: In trecutul nostru, ,ta pe~, ru. a rIa Noastra 
'nirii, - feciorii ardeleni, mer- ci În desră~urarea intcleaptă de I! vârşita intările a ROmâniei" Datorăm urmaşilor noştrii I scuT~J.?a. v R .... • -

1 I ă ţ '" . 1" ă d' t' . ,.[ , ',' d . . . . t " ·h v ~ ral8sca omama veşmca ,Iao al, "ram ang IS mşI Vll 01' a acestci nour ojan UlM, ca uannu-I pu\e):ea ue a progre, moş emrea nepr1 anUa a A h tii fi t'! 
" ă d d x î t ' . i t \' \" f • ă - I In o are e e reş 1 , rari, ca s ove case.. n 1" un ŞI 11 ,to ceei ace pentru mt - sa Şa aceea atat ne lmpenoa străbunilor. Nu trăim pen- (A 1 t· l 

I A Id- i f -,' ă a . N' . R" - •• - t tiP auze pu ermce, u.ra e .. uC ca a n ra\lre,c. ar c- nrea atlUllcl omane, ŞI pentru sa ... e a reZlS a utulor va u~ tru noi şi pe tu' d - . t' ") 
, C' 1- 'd . f c.. 1 ~ ~ d fi n r ZIua e a ot: a IUru • 

ştiu să le a aturl e tOţI ra- apărarea Ţăm". ':J. or, aparan cu S nţerue ... 
mâni, ~ întelegând vremurile ,,~ă trăiţi, Sir\', mul\i ani indc- integritatea ei teritoriala Şi -

prin care trece tara în noul lunga~j pentru a vedea cum se entItatea ei naţIonala, SPOIIT 
de refacere şi consolidare Pentru atingerea acestui 
ă. ' , îual\ă, ea un fruct al ,ostenelilor :scop ruei o jertfă nu e prea 

( glăsuit chemarea capilor celor MajcstălIi Voastre, lot mai puter- mare, nici un eiort, nu e de 
~I . biser:ci • din Ardear: "Veniţi nkă şi mai, mândră scumpa noas- prisos. 

Românii, ,- adunati-vă to~i tră Homânie". Cu sacrificii crude am do-
C. , la Alba-Iulia", baluilt dreptul nostru, şi a-

inima Ardealului a bătut viu. ~~ cest drept va trebui păstrat 
vremile cele mai mari ale ~ , , OCtşlce s'ar întâmpla. 

ei -'- şi la. Alba-Iulia s'a des- N. Vjădo18D~ prezIBtă I Iată dece rezistenţa noa-
l intr'aflnăr o entuzia~tă grandlOsul 1 stra trebUie, pe lângă pute-
c,lalie ce se \'a inscl'ie in pa- TurnfUI Albilmbril 'rea armată pe care o vom 

Nt'amulni, întări continua - să se bi-

ii 20 ani de hilrllldi ,politice Alhambrauo I : ZU.le pe o rezistentă de soli-
ice şi duşmănii fratricide. ce I daritate morală, pe o cre-

" }l('rindat spre ,bucuria răuvoi- 'dîntă de unire a tuturor for 
~ ••.. ,na,tiei ,noas~re, . ard:lenii CI telor 'Vii ale naţiuni - forte 

,gasI! larlişi intro Singura tâ- e 1000 : ce se glupează astăzi în 
c, ': ,a iubirii de Patrie, - sub 1 § '.,' Frontul> Renaşterii Naţio-
· :ngllr stindard: al năzuinţelor \1:) Dale. 
· eşli,' r ~ I 'l'ot în Frontul Renaşterii 
:pă să~>ârş~rea sl,u~bei religioa- r ~ N'aţionale am avat deosebita 
".1, dOi mltropolIţl, in tlUmele II dt ilnl PiI(C!... I plăcere de a constata că au 
. ellor ortodoxă şi unită s'au aderat Şi cetăţeni români de 

~
i~at, Împreună cu episcopii, Luoi 13 Martie, ! altă" oI'igine etnică, ceea ce 
d astfel norodulu; cmo\io- Reşiţa, ! este un semn de întărire a 

,ed in vremuri Illad loţi 1'0- M>lrţi 14 Martip, Arad I Statului şi O chezăşie de li-
, " răI'lI dcO!wbirt, de credintă Miercuri 15' M!U'tte, nişte internă.-
t: "uniţi in cug('1 şi simţiri". '1 ,Oradea, . DOMNILOR, 
~, mare Însufle\Îre şi cu adâncă! JOI 16 MartIe, Satu-
l" a ascultat mulţimea cuviin- Mare. Am început această cuvân 
· Suveranului şi a d. "i'cepre-~I tare prin multumiri şi O sfâr 
~l le Armand CălinescU tram'-

Malc.ţjurile de aslă.=i a1e 
campiona:tului national 

AR .. 1D, - A doua editie a cam- hl 1JJ.C1 1 1I1l au obiceiul să piardă 
pio/latului de primăvarr'l se unun/ă acasă şi mai ales că Sl/lIl foarte 
interesantă, prin fapiul că se Ila duri. Dealtfel jucătorii .-lme/ei ştiu 

clarifica În mare parte situatia da, aceas~a ... 
~;am('nlllilli. mui ales În ceea ce pri. JUVENTllS-UDR Ia Bucureşti. 

veş/e grllpiirile din apropierea lan- Reşilallii dupd dllŞU/ de Duminecă 
fernei. Tricolorul, U DR ,şi Gloria dela Cluj, se pare că s'au trezit ... 
vor face lot posibilul in matchuri. lanterna privindu-i surâzăfol', asl
le de aslăzi pentl'll a scăpa de (1- fel că Juventus nu se gdscşie În 
menintarea locului de codaş. Tri- faţa unei Ilictime sigure. Şi nici 
color şi UDR au fntâ/niri gr-de; iar n'ur fi o surpriză âacă UDR ar 
Gloria, - deşi se prezintă in fala pleca acasă cu un pundl 
unei Ripensii dornice să se reabi-I ClllNEZUL-SP. STUDENŢESC. 
/ilc;:e dl/pil infrângcrea de DlImi-: • ____________ _ 

Ileca trecută dela PloeşTi, - are i 
posibilitatea să treacă la locul 10 I Renle (!-I Electe 
al clasamentului, lăsând in urmă, I Y 
ec!tipa "republicanilor" şi a mllflcÎ- t 8~nurl· dO l-ffiPOII'te 
tarilor dela Reşita. Aceasta numai 'Ji II 

pentru plata impozi
tului şi pamântuiui for
ţat. pentru Asigurare 
Socială la 

iTI cazul când arădanii 1101' desfi1-
şllra un joc cel putin atât de bun 
ca la fntâlnirea de Duminecă cu 
F. C, Carpati. terminal dllpel ('I,m , 

se ştie la egalitate; - plus GIll-

1I110NUI., care ar trebui să mai s/ă- 8!1nca DOldschml'dl' 
"1'(1s('ă putin formatia români/or U 
din Arad ... A RAD, 

VENUS-TRICOLOR C. F. P. V. Str. Eminescu No. .( !., prin radio. ' '~,"~j[~~~~A:I~:& I Â I~"I~~;&~~~~" 
j a luat Cuvântul I. P. S. Mi- !II' ' ' ~ La Bucureşti, echipa d-Iui Elades-

. litul Bălan (';)]'l' a spus între ~ !'JI! cu, va avea putin de furcă cu plo- Echipa lui Duce, cu o frumoasă 

li " !411 A t 1- f 1 t'" ieşlenii pentru a le smulge două situatie INSA. în clasament. se de-
, ,ăzi ne-am întâlnit sub cerul • a a jIII! puncte. Se crede că linia de atac plasează la Timişoara pentru a da 

,~ :şi lIelmpărtit care ne trimite ~ , R.:.. a Trico!orului va fi condusă de replica unui Chinezul in formă. Va 
, e său, ,şi hlagoslovenia sa a- .~ ===. cehul Bartunek, fa.pt care nu va fi un joc strâns, din care timişo-

f· 'ututor, în această cetate Il ..... III""! împiedeca insă ca VenusuI să iasă ren ii vor ieşti inllingcltori cu di-
tt' '+ '.~ ~. -r 1, noastre nationale, toată su- ..... ... im,illgător. {eren/ă de cel mult doud goaluri. 

l'omâneaseă, ... ..: VICTORIA-RAPID. Un match GLORL\-lUPENSl.i. Nu aCI'/aş 
!ll lmplineşte, dragilor mei un an,.. Impor1on1tle Imbonilfa,lrl ~ I "mare" care se va desfăşura la lucru il putem spune şi desprt> cea-
r' ",d ~Iaj,estatea Sa a pus ,teme- :.. adUJ8e planului pentru .,; Cluj. Localnici~ par fuvoriJi, mai lallă dinizionard timişoreană: Ri-
.~anduehlor d(' viaţă rom1lnca-:--- 101(01" I 1 ' ... ales că au şi avantajul terenu/llI, pensia. Campiollii sunt În declin de: 
.- :fră\ic, în întărirea legii de :l1li:"" K;.& (are il· D((PO l" ~ insă foştii teroviad sunt În formă. formă. fapt care va fi folosit la 
, nil' a 'v '" . il.: :" !aru, adică, a Constitu- ." Credem că intâlnitea Se va lermi- maximllmde Gloria. Având avan-

e; :-~, ~ ~ na ,la rgaUl(l{f'. tajul terenului şi GALERIA, ară-

"
"totii tl'~buI'e să fl'ID rccunos- :., 4,01a05' il m III O iJ n c J Of ...:, ' '-, ~ iii""; F. C. CARPAŢI-AMEFA. La danÎi vor câştiga matelurl. dacă se 

o' ~fajestătii Sale pentru acea- ~ ~ Baia-Mare, .arădanii pol scoate în vor Întrebuinta serios, Va arbitra 
,plă şi să-I dol'Îm să vadă ,:...1 incepe chiar dela c18B8 l-a cu 'Cele ~.' cel mai bun caz un egal, căci 10- dl. Jeon Petrescu, Bucureşti. 

I~ ~:;s~~ ,n~Ilă nînduială aduce ~ "O câştiguri de lll] "lliON ~ ~. 
'if l~~" al ogat~ pentru ~~nf~ ~.14" câte Lei l~ r I ~. Marele Turneu C "" "" b f 
, parte, inaltul orator insis- ~ ~ AL COMPANIEI . ara us 8 
, pra Inarmării, zicând: :.. ~ I 
:i ,care, prOpovăduesc pacea fn- i4 ~ 120 persoane Director C. TANASF. 
'Ii ~em, văd totuşi că trebuie ~ IDIDUl11r':iI (lt.l.llriurllor ~ Marele succes al stagiunei 
f loarmăm, Suntem cel mai ~I "U U q Zi; ~. T Ă N A. S E 1 STA N BUL 
' Popor din lume, suntem a- ~ IQai mici de Lei 100.000.- la clasele inter- ..... 

:r' Iii fii ai Păcii. Dar trebuie ~ me-diare, ..... ultumes:te pe cel" ~ IlU m '. ,~ LlI v mal prelen- ..... 
iliiără al P,utm pregătiti de·a ... ţiolŞi jucători .,. 
I~ ,!ara, dândn~ne până ŞI I !IIII lIP. 
" PicaturA de sânge" W ..:. 
~, eme ':IIfII ".-: 

Revistl in 2 acte şi ~H tuulouri de 
HreaD, Puiu Maxlmiliao, 81. Cn,;vdU)o. Stroe şi VasUache 

Mllzlca: Î; UE,'/URINO 
cU Mia Apostolesc1.t, Lilln>1 ~lJhailE'scu, Elena Burmaz, Vivette 
Popescu, Severa Morali. Ilcoriette Gamberto, Lucic& PArvulescu. 
Marie NilescQ, ,It ny Z.,IlMeOCO, Marg. Gheorghlu. C. Tănase. N. 
Roman, MHicl\ ~l.lU:ln. G. Trestian, 1. Din eseu, 1. AntoneFCU, Puiu 
Şerbu, {} Douu. Emil PopesctJ, Stroenolu, GrişR, Zahareacu. Colea, 
!'tare b4llet ' 00 balerine 20 boU'. ~aj Oli~~e~ln~~,v~~:~a N~~i!;c!: t! Iraf!frfl (fOStii-O Iii ~.~ 

'\ e!h~~ţio~~/nsufletire şî de; Ij ~ f- 1919 ~ 
'ele n . ,~ Of It ~ sub conducerea Anie & Siomin 

re" a('u;aş~r~ arhlepăstoreşti i:: . ~.' (elebrol .(('oba. Denau dela leo101 Cazino tie Paris 
~ 1 aICI, una lângă alta ... lPO (j Cea mal mare montare ee s'a văzut In România. 

Itlic:aUi,SI~~,!C,iInpla,i sl,'oSm. ilMlle\'tŞr1oi piOI1Jfl.rtău: ~.~ '~,~' I Se râde eu laerimf. • u ' ~ ~ w. Trupa se prezintă exact în aeeleaşi conditiuni, cu acelaş 
IA!~] mte, vrând să doved('a- ~ ~ allsamblu şi montare ca in Bucureşti; 
rturor r •. i"'IIII JIII": Orchestra proprie Rub conducerea d-Iui G, DENDRINO. 

~'!a fi ~manllor unirea de- W ./:.oler iad e SI at ~ I liN f • 4 It I II 1 I t su ele,or "!' ··1 ;.,. tv. i 
t~~ti, ,} energII 01' 1'0- ~ ~ ~ MAR TIE 

ă ce nu 1 ~ - ~ '" D. 12 Cluj. cu matinett L. 13 Turda., M. 14 Baia Mare, M. 15 Satu 
In; a!iq' i uat cuv:lntul ,?i alte . ~ . • ~ Mare, J. 16 Oradt>a, V. t 7 ţrad, S. I ~ Reş!ţ8.lI. 19 Timişoara cu roat. 

al, n frunte cu d. Rezi- >"~'.~~J!:v.%Y.~7.1Y.JJ::t!7lY.%P.:«Y."'~:v. .. ~' ~~~ 
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4 f'B{)NTUL DE VEST 
r 

Duminecă, 5 Martie lSlllJ lJ 

PACI STRiJERULU 
CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI IlEGE 

~QQQgQOOOQggQ~~~gQgOQ~g~~~~g~ 

(onsiilloircil (OllliJndilnfilOr ilradiJnl 
PrIR(lplll( (IIr( s.au Iii bitII il(n,l.afn strilleffSU 

laturne edU(DUel stra,efeSlI. Prol1ramul zilei de Joi. $(0014 şfllior de (lilb 
ARAD. - Săptămâna ,trecută, a zări in comun, cântec. Spi-! pomilor, grădiniţa de flori, 

avut loc în sala profesorilor dela ritualitate străjerească. plante textHe; in, cânepă; 8.
liceul "Moise Nicoară" o cOllsfă- C. Activitate sintetică. Sin gri cultură, serbarea patronII 
tuire la care au participat toţi co- teze de actiune rare ne tl.-' lui Străjii Ţării (Si. Gheor
Illandanţii stolurilor dela şcoalelc i propie de viată: Ceremonia- \ glie), organizarea expoziţii
secundare şi primare dc băieti ~i' It, şezători, clacă, vizite, ex- 1 lor şi bazar-elor, exerciţii tie 
mixte din Arad, precum şi coman! cursii, bivuac,. tabere, colo- I apărare ,pasivă, traditii lega 
danţii stolurilor extraşcolJ. ... ~; in 1 nii. te de sărbătorile Paştelui, 
cadrul căreia d-.l A~caniu. cri:J.n,' D. Activitate plăcută. Eu- etc. 
comandantul legnmel străl~rc.}h, a n- d' p Z·ţl· C mun'cat· '_ Şcoala şefilor de cuib 
d 'd' d' . . î 1 ă a lS o I e, o 1 IVi 

at o serlc e In lcatlllOl n eg -,' ~. (~" l t 11 al 1"11' 'pCI'I·)· . . .. tate cantec JOC ,eremoma ti scu eL; " 
tură cu actiVitatea Ullltă\llor. ' '"" . . . 
. '. _., E Activitate stimulată ~ IlllcrulU1: Doamne aJută! DeVI7.a. 

Comandantul IC'glunel de straJcn . . • ,.! Controlul curăţeniei, uniformei. 

Multă lume nu vede in toată această mişcare 
partea ei pur formală: formaţiuni, ceremonial, 
stum, salut, etc. Aceasta nu este scopul, ei numai 
eul. Patrea formală are menirea de a aşeza 
într'un cadru de disciplină, de spirit, de corp, de 
derle şi solidaritate. 

M. S. REGELE C 

Strânşi uniti Intr'o singu-ră voinţă, intr'un 
vânt, să plămădim Romi-Dia cea nouă a ,"'IIIl.Uilln. 

lui biruitor. 

Straja Ţării nu prezintă numai steagul unuj 
ziasm lipsit de miezul folosului practic, Straj,! 
nu este numai un simbol de înălţare pe care să-I 
răm la anumite ocazii, -Straja Tărlt este 
de muncă permanentă, este o vastă udnă da 
fiecare zi, fiecare ceas adao gă la temelia consolll 
noastre o cărămidă de preţ. 

TEOFIL G. ilUJUUio_ a judeiulu~ n~stru, in expune.rea fă I Intre~ere. 2. Con~ursurl: la~ 1 Care a fost gândul ,săptăm1nii I 
c,ută, a startut aS~lpra laturel P"~c jdă, cltare la ordm .de ZI, 111- trecute. Daeă s'a executat tn rca-IQg4iKj~KM~~W~4iKjiI4iiMil'Q4i~~~aQ~IQCi~~~~~~~'a 
(iee, fapt c~re n lflt~resat ,la '11.1"'(1- plomă, cupă, premIi, etc. Imnte. , t.-
mum pe CCI prezenţi; mal al,~s că • • 1 lntrunirea săptămânală a :!I\ibu- ElevII Dremilitari dela 5coalele se 
membrii corpului dfdactic secun- Programul unei zile 1'1 i dacă s'a ţinut ce s'a făcui In I dare, vor activa 5-. In 
dar ,şi primar din Arad conducă- de Joi . a~;ste Întruniri, ' 
tori de uaităţi străjereşti, au nsis- Comandantul legiunei de ~trăj,~ri I C' .. 1 r·l I't"r stră.-eresc reSDe-·., .. " ,urn staţi cu camaraZlI ) v '. '" 
tat pentru prima oară dela 1cnnl- Arad, după ce a expus principiHe 1 'b "1' 1. alt D"că ' l' '1 d .,. 1 '1 atrl uţl! c pe care e . o • • • 
narea cursuri or e mlţlere a o cari stau la baza activităţii ,şi la tu- '1 inde lÎnesc cu con-tiincio1.it lte, AHAD. - In urma conven: malele ŞI serbărIle 
astfel de expunere. I r. ile educaţiei străjereşti, .1\ o;chiţat i e p. 'e d' schl'mb~ărl· tiei încheiate tntre Straja' respective afară de JOI!t 
C d . ·t ă dă li . sau c nevoI C • . •• ' 

re em ntmen s m sc !ma programul unei zile de Joi, ustfcI: I . . . . 1 Ţării Ministerul Educatiei pă amIaZI, care se lBSl 
Înteresar.tei expuneri a d-lui Asca 1 1. CEREMONIAL. DisCIPUN.\. Jde~ privitor .la repetl'\13 pr~gr.1 Nati~nale şi Inspectoratul tru instrucţie şi educat' 
Iliu ~rişan: .cu regret c~ l1op.ltiul. SPIRITUALlTATE STRĂJEREA- mulUl facut ,JOI. a~e c~;t~:L~:i~ Pregătirei Premilitare, elev!i: m~l~tar~ cu instructori 
acestei pagml nu ne permite a des SCĂ. Adunare in careu. Raporltll. ?aetele de cmb, dă. su , 1:;, : ş('oalelor secundare (teoretI~ militari. 
b:tt~ ,~e lar~ punctul prin?ip:11 al Rugăciunea .rostită. Deviza. Gând'll l~ co~~u~e, ~ll;.ate ŞI r ~~m~l:~!~~ II Ce şi practice) care au depă \ Uniforma elevilor d1 
ardine. de ZI dela cOlIsfătulrea 1.'0- 1 zilei. Anuntat.ea programului. Cân- E:le ~~ e lI,le s . re o og 111 şit .vârsta de 18 ani şi sunt lă secundară care au 
mandanţilor I vltă\lI cU!bulm. ! ~ . i '·1 '. ~ . . I !rc. Salut la d."apel. Marş. In:i:}e-: v . • •• • • IncadraţI n umtăţl e pre~m Şlt varsta de 18 ani 

Cele 5 eapitole ale· {'ţia toaletei, curătenie. Trat'll'ca' Pregatrea~~rsonahtă\1l d~ ş~f.: litare, vor exe~uta în tot tim ceastrăjereasca, avâ' estea 
. 1 C'ntuzia<;tă şi pilduitoare a ,mut, Formarea ~p~rltuală a . şefulm. e pul săptămânll programul a ... lea I 

educaţiei străjereşti . '. " atrage atentlUnea şefilor ~ă la 1· t d St . Ţ ~ .. 1 â d semn. dIstmctIv o baII 'eşti. 
.' v \ sL.blect dm cele 5 latUri educ.lhye. '. . v • t pIca, e raJa arn, uni 8 b 1 W" 

~'. Ed~c~ţia religioasa: pra Il. INSUSfREA PUNCTELOR NO I srârş~tul acelei sapt~mâm <;ă ,al'! parte ca străjeri la toate ac- i de cm pe .r~ţu s ' ICe, 

CtICI rehglO~e. v 1 VI DlN rHOGRAM. Activitate pe I lI:1 ~tlant de felul ŞI _ cll~d nu !>ă-, tivitătile, şedintelet ceremo.' insigna premlhtară.. le al 
II. Educaţia morala: Im- I cuiburi (prin rotaţie dacă activi ta- vâr,şlt fapte .în e?nglasUlre ':u in· şi-

bolduri şi practici morale. I tea necesită indrumarea specialistu g.t:şlrca a,eel\sta ŞI când au nesoco- , rozii 

III. Educaţia naţional-pa .. I lui). Repetarea celor insuşite să- tit-o. .' ,.' , . InU8f8fOri ar8dani la centrul de Indrumare ~I • ar 
triotică: a) Cultul pentru M. plămâna trecuta. a} Form.ltiile, cui Pregătlrcl pentru JOI, rn latura 1 la el 
S. Regele Carol IL, b) CUI-! buri pe linii. b) Eşalonarea P:1"u· practică. :'Educaţie technico-pr:ll~ti- ARAD. - La centrul ,de iniţiere, lae Iratoş; TUfUC Octavian , 
tul pentru Dinasti~ 11.0mână, :1t1i. c) ,Două bandaje, cu fular şi că: .orientare: Y:' medjca~ncnte; n.o l' Breaza, au fost chemati in s!'I·ia. ri; Sferdea~ Gheor~h~ M,oasel 
c) Cultul NeamulUi Şl al Ţă~b2.ndaj. d) Literile M.N.O.P. din dlTl, semnahzarr, dan~lIrt. - ActJ-, 4'3 dela 5-28 Martie 1939, ·,lrInă.1 Popescu Grlgore Mmlşul/ de 
rii. semnalizarea Panaitcscu. c) Orien vltatea socială a cuiblllui: r) faptă ~ torii' învăţători din judeţul Arad:, Selegean liheorghe 1\10\101 uspic 

1. Cultul neamului: Dra· tarea după soare. hună. Agistenta sociala, Lnct'll de· Mihuţia -Gheorghe Ghioroc; Bodea nie; Puşcaşiu Teodor Ot\"~ de 
pel, fapte vitejeşti, oameni llI, RECREAŢIE, ACTIVITĂŢI LI folos obştesc. Ştefan' Şepreuş; .Sloichiţescu Nko-' loiu Vasile Prunişol'. InsăJ 
mari, eroi, traditii, arta na- BERE PE CliIB ŞI CENTURlE. Incheierea se face cu ,un ,.:ânlec. d.e 

• QQ.~gQ~w ti onală" cunoaşterea bogăţli- Exerci'ii de înviorare. DanSUl;. Disculdndu-se când este mai /"Ii-
I DaI'! 

lor şi frumusetilor ţării. .locuri. Gustarea. Aerisirea !OCllbli. merit a se lace .şcoala şefilor de S I I L d S 4, \~tor 
2. In slujba t~irii: Marină" Fixarea progr~mllilli penlr'.l ~~'~ă- I'lIib. cei mai multi dintre com.!n- io uri e egiunei e ~răje,i 

aviatie, infirmerie, tracţiu-. toarea cuihului. dontii preunti arl fo~l dc ptYr.-r·e pe localiiăfi sUit 
ne mecanică, transmisiuni, i IV. LUCRĂm PHACTJCE' ŞI A- ('ă in ajlmul z;lei de Joi. udi ~c'f (Urmare)' ilot 
călărit, drumetia de munte,' PLICAŢlI DE SlNTEZ;\. S~ C"~l'll- Miercurea după amiazi. dări 
tir. . ~ tii lucrările fi xat~ pentru IUlIa re- Ghioroc, 41. Gurba, 42. Galşa, -i3. Ho~ ,S~preuş, 82. Sânmartin, 83 Pure 

IV. Educaţie socială: 1. A-: slJectivă ÎII care <;e vor face loc, Greutăti întâmpinate diş, 44. Hălmagiu 45. Ineu ·1li.l(\săşel ,M. Şimandul de Jos, 85, S',. !enll 

~ricultură: pomicultl.lră, hor; legat ~i organic, chestiunilor de de stoluri ,17. Iratoşul, 48. Laz, 49. LlIl1c~oara, Şilindia, 87. Soco(1or, 88. S; . 
ticultură, legumicultură. ,igienă, plim ajutor, cântec, joc, ('- D-l prof. Berghian, COmR-ll-' 50. Mândruloc, 51. Miniş, 52. Măde- Mic, 89. Sârbi, 90. Reveli~ UneI 

2. Creşterea şi, îngrijirea. vi-I dl;caţie fizică, sport, lucrări ,TIilllU:'\ dantuI stolului licenhti co- : rat, 53. Minişel, 54. Moneasa, 55. ·deşti, 92. Rovine, Y3. Rcg,:' ale 
telor.? L.ucrări. !llanu.ale: le şi gOSPOdăreşti.:! ! mercial; .precum şi d-nii eo· Mădrigeşti, 56. Mureşel, 57. ~Iişca, 94. Radna, 95, Tauţi, 97. : ate, 
educatIve ŞI de utilItate mdl mandantl: prof. O. Dobo~, 58 Moroda, 59. Mocrea, 60. Macea, 98. Voşdocî, 99. Văsoaia,l' sll l 

vivd':lală şi s~cia~ă .. 4. Go~po- V. ORA DE RADIO. ' de~a v şcoala normală, 1.. P. '61. Nădall, 62, Nadăş, G3. Neagra, I furile, 101. Vărşand, 102. terel 
danu, pe umtătl, de tabar?l, DUPĂ AMIZI: Specialităţi. ,An- Cnvaţ dela ';lcoala ,prlm. I"4 .. rădlac, 65 Olari 60 Peciea I d M 103 Zăd lac 't i 

1 l' t t (1 f . I N 22 v VI· l" • • 'P. ureş, ' ar, c p~ .oca.l a .e. ,a el.n g'~OSr() samblurt corale. Fanfare. Il '~. ,Tarapoan('~ ~ela S~·I (i7 Panatul Nou, 68. Pădureni. G9.:. d 105 
dar~e ŞI h!cru de .~ana)·l Exemplrl la pef. IV. In IU!l!! Fe- .prlma~·ă Nr. 12, Dm.ca dela Pl'regul Mare, 70. Păiuşeni, 71. Pân :l:m, . Zimbru. , . 
5 Coopc·ratI ve, valorIfIcarea.. bruarie: Lucru manual, preS'lri din. şc. prImară Nr. 2 mIxtă, etc. l 72 P t' 73 P- l' 7.' Sf cestei luni, se vor organ' li j 

6 co a, . e rlŞ, . au lŞ,.. .. . 
produselor. . Operă de asis: păşune de porumb, un cdntp.c nou .. au arătat greutătile materia Ana, 75. Soimoş, 77, Sagul, 78. Şi- 1 riie: Bonţeşti, Brustuf). 
t(Wl)ţă social:), ajutorărî, ean un dans nOII, cunoştinte preml~rgă le pe cari le intimpină sto- ria, 79. Semlac, 80. Somoscheş, 81. 1 Cit, Cuedi şi Dorobanţi. 
t!ne. ? :,-părare p.a'3ivă. 8. i toare de apărare pasivă. lorma-j ]~rile~ D-l <:.,omanda!'t. ,al !e. 
PompIerltul, .- mal ales la, tiuni pe cenlrlrii: în lini~ pe cui-, glUn~I a aratat poslblht.ăţlle 
sate, buri în flanc câte unul: exercitii fi de ajutoare a tuturor stolu~ f rSOD 

V. Educ. sănătăţii. Educ. zice. - ProqramrIl arătat n"8nă la >'i1or atât din oras, cât ~i Parasta s pe.ntru Virgill tri~ 
fizică: Igienă, prim ajutor, ultimul aliniat s'ar desfăşura In; din judet; apoi d-l cdt. Eu- dr. Hotărsn donl 
puericuHură., Gimnastică, în bmile de varif cu activitate pe' I2'cn Spinantiu, preşedintele e, c 
viorare. Jocuri. Sport. ziua intreagif. I Asociaţiei' Tnvătătorilor din ŞIRIA. _ Astăzi, Dumine-! ,.Lyra" condus de r~ i. 

: : jud. ,Ar.ad şi secretarul comi v 5 M ti fiei rij III al el" Principiile ,activitătIi Tot aCI d-l comandant al t~tului şcolar din orasul ca ar e e. se va o altuI di or ... r an 'UliU 
st ., °e etil·· . t·t ă ... in localitate un parastas In numărul viitor D raJ r Ş ('g'mnel a amm 1 c progra Arad a adus imbucllrătoarea ij 

. pentru martira Virginia dr. rulul, ne vom ocupa , A Activitate practică: Di· m~ll. din luni1~ Martie w şi. A- veste că la primăria muni- H t V { i e b 
. P 1 e va cup nd S d ea o aran, uc să de bOlşevicii de plosul omag u P (j . 

namism, acţiune. Realizări, 1'1 1 r1 e: a Ir cipiului s'a luat in discutie maghiari acum 20 de ani, aduc şirlenii marilor, ce 
lucrări practice, ajutate de ~~ odată cu intocmil'ea noului preeum şi pentru Ion Slavi- torl naţionaH orlgll1 
lucrul rn rlllU al , desen. buget, deRchiderea uniti ci şi Ioan Rusu-Şirianu, fiii' această comună. 

B. Activitate in colectivi- Cerc cultural fond de 100.000 lei pent.l'u acestei fruntaşe comune ro: ............... iKM ............ ...,""t 
tate: la SI. Ana stolurile de pe raza munici- â ti· . , 

1. Principiul de autoritate: piului. _ Stolurile rlin ju- m n~ş din judeţul Arad, 1':aspectJ' 10. 
"T\regaVtl·rea comandanţilor ~i ARAD. - Invăţătorii cer- ,dl"'ţ vor fi aiutate din fonrlll- luptatori pentru Idealul na· I --Ile di. 
Y '. I ţional şi cultura poporului I ' • 
şefilor de cuib. eului cultural Sf. Ana se in- I riJe primărHlor comunale ~i nostru. Parastasul este fă. . ARAD. _ SăpHimllna 

2. Principiul de disciplină: I trunesc astăzi, Duminecă 5 ',' ale p,·efecturii. t d Vt C v • ICI Ascaniu Crişan, 
organizarea, formatii, instru I Martie 1939. Vor li desbătu- La urmă s'au dat câ.teva. eu ~ ea re 8mlnU u tu- giunei de străjeri Arad 
etie. . te eu această ocazie şi unele ,lămuriri În legătură eu pro rai ŞI Reuniunea Femeilor ctat stolul şcoaiei 

3. PrincipÎlll de soli dari- chestiuni de ,organizare şi gramul dela 8 Iunie, apoi Române din Şiria. Răspunsu 'colaul Mic şi stolurile CI' 

tate: trăire în comun, reali- activitate străjereaS'Că. $edinţa a fost ridicată. riie vor fi date de corul !şcoli primare din comuni ...... ...., .... 
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