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Organ de afirmare rODlânească 
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: M, S,' Regele ocrotitorul studenţilllei 
~ Astăzi, ca şi in trecut, li- ţei româneşti şi intărire a - D. Ârmand Călinescu, Ministrul Educaţiei Naţionale, anunţA o 

REGALE 
I~le generale ale problemei Neamului, spre a putea re- Dlare actiune de sprlJlnire a tineretului universltar-

,u le pnn in acelaşi mod: viaţa zista in vremuri de răstrişte, 
~)moraIă şi intărire sufleteas- oricărui duşman, fie din a- D-l Ministru al Educaţiei I stă concepţie. Dar aceasta 1 in vreme ce altii, slabi, işi 
~1:ă În credinţă, progrese eul- fară, fie dinăuntru. Naţionale răspunzând, in- este numai un inceput. Stu- asiguraseră situaţii, gratie u-
Itturale, prinperfectarea ştiin ~ tr'un cerc de gazetari, la o diez acum un program de nor împrejurări lăturalnice. 
~ întrebare asupra învăţămân- largi înfăptuiri privind via- Aceasta este absolut nedrept 

lir tulul universitar, a făcut ur ţa tinerilor universitari. Că- şi nu poate constitui O incu .. 
~. Co ..... lu ..... 1orl ... a ..... s. 7»e

IY
elUI· mătoarea importantă decla- minurUe, cantinele, bibliote- rajare pentru şcolaritate. 

tuf I""'~, ~ f:J1 rapune: cele, sporturlle trebuiesc ast- "Voiu întreprinde aşa dar 
o~ în Anglia - "Regimul actual arată fel organizate, încât stu-, pe diferite căi o acpune de 
• o deosebită grije pentru ne- denţii merituoşi să găsească I sprijinire a tineretului. r 

e t Socoie~c că nu se află in Ţara Nu privim călătoria Regelui nos t voile ,tineretului, pe care toate inlesnirile şi să se cree I "M. S. Regele, care este UD 
ufiomaneascd nimeni, care sd nu se iru in Anglia prin lumina niciunei i vrea să-I pregătească în con- ze o viaţă plăcută şi prielni
a .imtd mfÎndru de vizita ce Regele apropieri silite. şi nici nu căutăm ditii optime în vederea rolu- că invăţăturel. 
Ptnoslru o face Regelui britanic. Eve ill coincidente, fortuite sau nu, A- lui ce-l va avea mâine. "Dacă am luat măsuri se-
rit ceastil vizită esle pentru noi ceia- "Prin reformele, ce am a- I vere impotriva celor cari in-
,_~ ce nimeni nu poate ascunde, Întâl- dus la Ministerul Educaţiei I tJ'ebuintează calitatea de stu 
~ mrea fericilă a două popoare. Naţionale, am şi schiţat a- d.ent pentru agitaţii primej-
d Englezii vor avea prilejul de a ceastă politică. Sporirea bur, dioase ordinei în stat, in 

: i ~'. ne cunoaşte mai deaproape şi mai selor, concentrarea învăţă- schimb nu voiu cruţa niciun 
1 ~ ." bine, de a ne cunoaşte şi de a ne sacrificiu pentru a creea ce-

judeca tara şi oamenii ei, cu tot lor ce se devotează studiilor, 
ceiace ei produc şi nădăjduiesc, şi conditii prielnice sub rapor-
d<! a-şi da seama, mai presus de tul sufletesc şi material. 
toale, de viitorul poporului romei- "Voiu prezenta deaseme-
nesc În legă/ură imediată cu col- nea Consiliului de Miniştri, 
tul de pămdnt, pe care el este aşe- un proect, după care recru-
zat. şi cu locul ce acest pământ îl , tarea in funcţiunile publice 
ocupă in geografia Europei. I să nU mai fie lăsată hazar-
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Englezii vor judeca ce rol 'este dului personal, ci să se facă 
chemat sd joace poporul românesc j in raport cu calificaţia obti- r. ... dJ" 

in mijlocul vecinilor :săi. Ei (şi vor I ltută la studiile universitare.~· ,/'" i 

Ha/eslalea Sa Regele 
Carol al Il-lea 

da seama cd, fn acest cerc alcd-, familia ftetlal& ItritaDI(lt
Î 

In Irun.e (U \ Astfel orice tânăr va avea o ~~.,:.",,:J 
t 't d 1 D ~., , 1 f ! 1'1. 5. Iteil;ele Oeoril;e oi Y -Ieu, 1'1. 5, Ite- , 
UI e ape e unaru ŞI a e a luen- 'tUoa fUsftbeth ~I 4!telele lor Itel!ole. garanţie că eforturile sale 
til~r ,ei,. muncesc, cu da~inel~ şi prln~rpţ1n~&~Ş::I~IlII:: ::::betb vor fi in viaţă just recompen I Mdrla Sa Voevodul Miljal 
obiceIUrile lor, cu gdndurtle ŞI ne- sate. Mi s'a întâmplat de a-
cazurile l~r, dou~ zec! de mil~oaIl~. mântului universitar, întine tâtea ori să văd tineri, cari 1 m.are protector al studenţii, 
de oamenr care trebUiesc s.ă. I.le .ş~' rirea Corpului Didactic, sunt au făcut studii strălucite, ră. doreste să se dea un larg 

up· ,sunt ad~vdral stdlp al c/Vllz::atll'l I măsuri cari ilustrează acea- mânând fără intrebuintare, sprijin acestei acţiuni". 
pUl1fntul n/( este un .~lmplu fapt omeneştI. 

!. ,il!CrS, ci f~i are insemnătatea lui Regele nostru duce cu El astăzi, ~~~~ 
li'~. sine şi deosebiM Însemnătate gândurile întregului popor, reCll
• Ifrm rezultatele, ce o asemenea vi- noştinta lui pentru un trecut foarle 
ut"jlif este menitcl să producă. a."ropiat, respectul şi admiratia lui 
, Popoarele se lntâlnesc nu n'lmai Il" ~ pentru tot ceiace omul din fndepăr 

Izbinda Regelui, izbinda Tarii 
de prof. VICTOR VÂLCOVICI fost ministr'u 

~ uijelin iragied a războaielor. ca tafele insule britanice reprezintă 
'C'trăjmok, ci şi CCL prietene, în /yrc- In lume ca virfuti, ca spirit con- Majestatea S~ .R~ge~e C~- \ s~llui cu un ~v.ânt tinere~c r~ltâmplă pentru că ea ştie 
e:jnuri de pace, pe Iărâmul econo- slrt~ctiv, ca putere şi ca civilizatie. rol II. al RomameI, InSotIt i ~1 cu un coefICIent de reah-' ca nu este vorba de plimba
E.,nic, prin schimbul mdrlurilor Iar. Dacd acestd vizitd regală I1a face de fiul Său Marele Voevod zări necunoscut in istoria al rea unui simplu simbol di
e\~ Iărâmul ideilor prin imprumu- ca poporul englez sd ne pretuÎasclf Mihai de Alba-Iulia, pleacă tOl" popoare. . nastic şi că Regele României 

f,rile spirituale. ce studentii şi mai jusl şi mai mult, noi vom avea la Londra, unde amâ,ndoi: Se mai ştie· tn cercurile este deprins a-şi pune min-
itavontii lor [şi fac reciproc, unii mlmai de câştigat. vor fi oaspetii Suveranilor informate engleze că cheia tea Ia lucru, căutând perso-

,clcla cultura altora, pe cel al arte- ,5i, fără lndoială, că şi altii! Angliei. acestui mers inainte pe ca-. nal fondul chestiunii. lttr, prin fnrâuriri dilJerse şi mlll- ANI~AL TEODORESCU Noi românii, trăim clipe lea propăşirii, este marea i Bucuroşi că prin această 
11'le D I de legitimă mândrie natio- peJ'sonalitate a Regelui C.a-, vizită ni se oferă prileJ'ul să lr .. ' ur ele se fnM/nesc şi prin Prof. la Fac. de Drept - - r 

!/:;llele Ce Regii [şi fac. din Bucureşti na~a .. ' y • • • • rol II.; ca toate ncercă~II.e . arătăm lumii pe adevăratul 
~P! I CăCI preg~tIrile ,de pI?ml:" d~ a.ven!ură ~le unor, pohtl- . nostru Cârmuitor, urăm iu-
pr".~~QOQQQ~~ 're în capItala Impermhll. CHUll maruntI sau puţm scru bitului Suveran izbânzile 

jr britanic depăşesc tot ceeace pUloşi se izbesc de înte,lep- croite pe măsura înaltelor 
1.. De llua H ~ Vocfod Hlbal (un sever protocol traditio- ciunea politiCă şi de vomţa 'sale însuşiri. 

; . U fi. 3. 1'1 U nal prescrie pentru solemni-! neînfrântă a Regelui; că toate 

li DI. colonel Mihail Dobriceanu, Mareşalul Curţii Regale C. Flon- I tăU . si.mil~re. i c~~partiment~l~ vietii natiu ~ 
I ~r~rectul judeţului Arad, expri- I dor." Dlstmcţmnea aceasta spe- nIi poartă slgIlul Marelui ProiectIa munciJ 

lilaml urările de bine a populaţiu- 2) Ca aM' tăr' SIR 1·1 cială făcută de Marea Bri- Suveran. I 
~ei jUde\ului, cu ocaziunea zilei D-Iui C

S 
1 alJesM.hll '} aDe b .ege tii tanie vizitei Regelui Carol! Dacă presa engleză - a- na 'onale 

,no ' o one I al o rIceanu II d t t ' N t' ., ~ i t f· mastlCe a Măriei Sale Marelui s~ a ?reş e ,ŞI. .a mnll Cf'a presa n care ~u poa e BUCUREŞTI. - Prin modi 
,!oevod Mihai, a primit ca ră- Prefectul judeţului Arad Romane ŞI preshgI.ulm perso pătrunde lal~d~ decat pentru. ficarea care se va aduce le-
p!>uns, următoarele' nal al SuveranulUI, cel ce o merIta cu adevărat 1 • • 
o,i 1) CI'" , Din Inalt ordin, am onoare a Vă Se ştie in Anglia care află - este plină de elogii la ad-! gU actuale pentru protecţia 
'refe'~t °l,:~eIA MdlhaBil DOb~lcpeanlu, transmite Inalte mulţumiri Domni- totdeauna cărarea' adevăruri resa Suveranului Român si l' muneU româneşti in intre .. 
, . ra, ucureşti, a 8- ei Voastre şi populaţiei judeţului ~ T" ,~ . 

I }:ll Regal. A!'ad, pentru bunele urări t'xprima lor reale, că tara noastra, a ărll pe care o reprezmtă pnnderi, protectia aceasta 
I Majestatea S' R l ă ~ w te Măriei Sale Marelui Voevod de prin jocul fortelor proprii a, El, şi dacă această presă aşa I va fi asigurată printr'o DO" 

1 1< a ege e m .nsar- . b t't . ~ f ~'de p t ţ' ă î 1 I 
jmează a Vă t . 1 1 Alba-Iulia, IZ U 1 nu numaI sa aca I re en IOas n genera" uă proporţie de personal ro-

I ).miri pentru r:ns~.te năa.te mu~- greutătilor ce i s'au pus dea- "aşteaptă dela vizita regească I â fi bli t 
bate ~u ocaZiun:ne ~ ~r rl expr~- Adjutant.ul .Măriei Sale. Marelui curmezişul existenţii după din 15 Noemvrie deslegarea, m nesc, care va ~ o ga 0-

-1e M" a zileI onomasti- Voevod MihaI de Alba Iulia: Loco- războiul cel mare ci chiar unor reale probleme ee ono- ',' rle pentru toate Intreprinde-
"a ărlt'! Sale MI' V d' t t CI] D Dă ă' .' '.. , . are Ul oevo. ent'n o one , m Clanu, să se afIrme pe calea progre mIce ŞI polItice, această se riIe • 

. ~~ 
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Informaţiuni I (jun:rnul bolllQr I Hotar desmi~tuiui din~~ 

· IPen1ru menUDtrctJ
j 

învăţă ~'t.tJitnt 
LONDRA. Se anunţă că Joi nule lid continuat convel',sa- pB(a, , '~'. ' ,". .' j 

seară Foreign Onice a oferit ti1in~ il! (l, dclegatiunea ger- . " : O, Al'mallU Calme.scl1. IlU-· Jh" ntOl .nu se VOI mal h 
un dl'neu T,.". 'lIJ\'. LL. Regele ' t • h ,~ S0FL\ Se alllll1\tl \.'ii. d, hlO nistrul Educatiei Natiulwle,! tea împărţI catedrele, pr(ii ~'r... .1.1'.& rH'.;H .. 111.'11 l'U IllC cerea litIUI·· .' A "~ _ . A • '" • • ,.' f·. 

. " seivalloff pre,.;edintele <.'01181- a desăval'sit m\,a,talr~atlt1d : SOf11 nu "0I 1!1al 1. nUl!.! Carol II al României şi Rege nou f.(01 ti eOlUrrnal Şi de·' ,.. ,', . , '~ 1 li· ' d' ' ' 
~ . tiu lui, lw\nd cuvântul în \.lis nostru prm ac('a lnHevemta ;duI?u grad,l;l , ~ IU CIlIel 

le George al VI-lea al AnA plti ti ÎlItn cele doua tărI, : . ., . lege a rationalizării după mal manl ZllCl sau U'!lt 
eutn asupra politlcel gene- . " , . gliei. ; (. , •. ,.: necesÎUltile ştiiIlţpi şi ale 111-: criterii de club pohhc. ' 

BCCLltE.ştl. :\Hllbt('- i t'ale ~ guVel"llU~~ll, 1ll ~t'dlll~~ văţ/imiintului univ('l'sitar, I "Regimul a,(~h~al - a s~:r-m 
BUCUHFSTL - l\1inistrul I'n: j\!ul1cii, primilJd reclama Lip JOI a camerll, a aratat (~t. lnflaţia de catedre, create: d, Ar01and, C<~hnes,ell - ţIe ~ 

economiei l;at-ionale, d. Con-; thmi că repaoslll dl1miniral guvernul va duce o politi6l în trecut lwntru difcl'it,i ptil'-! caută ad;ZHlm J11'11l req au 
, ". , ' -'t· 't: ,,- 1 lcu"ll't··,·n . .;i tizf\ni politiei ajuns('se un pense dm bugetul :;:;tatu:!ull Slantlllf'St'u a pnnut aZI la· nu se re"pc-<'tă in unele loca COlb 1 nc .\ a (e ~c, .. l",.· ~ , ~ ~ 1 < , '. ' 

. "~, ," . _1 . ;; '1 .' ',.,.<1 'echitate ;o;i va continua şi în adevarat s~alldal; :111 ,d~s01a\ a~,;a (,~lD1 se o )~~ll.:Hd III ~ Ca 
Banca ~at· pe memlnll de ,htdtl, a (lat nou clldm OTh~'.. '. . eal'e nu eXista Jll('Hcn 111 lu- ,cnt. l'.1 SI.' n'aZlm,~ pe fel, 
legatiei franceze veniţi în I:elor in subordine <.!f>-a Sllp- [\"IltOl' uolItleu de ~llt:lrgere rr1Q. Prin mnn;1rul catedn'lol'. morala 11" C:\\'C ° arc of ~u 
nnmânh l'P-C a incheia a- rayei;hea stricta aplicare a·:;-;i ("-', ,."ol:d)Ol:al'e, tlll~'~'ll~(~ 1<1 îr.tr~ce?-m şi pc c~ele ,n~a~: ~;iuiI:; ~i }l~\~~l'i.'(:~i:.~~('~\,S\ltt I 

c(.nit,r: eeonomice, ulterior legii. . nv'n1,1I1rrea ~l C0I1S0,l'.".J ro. mun ~I celebre UnIVersitatI· 1, n,n 1 ,t ~d.e .,,, .. t (,u, l~." tayl . 
d 1 . ţ . d 1 "t 11~ - Ip'~lCl'l' 1'11 B"lcal11' (lns"olt,înrl din lume, bUle SU-l corespundn, 'SI'1 e \'~'8 l n sa . U8 a mlnlS rn K • , ,.., .\., , ,. " " r 

, b' c.;. j" .!... .. .. '. , : 1 Nr:\t urile dl' amicitie cu Ju- Leg'ea u-lui Al'mund Cttli-; E~;te.;U1 p1'lnelp~U ~~ulWr( 
elOlLOHllC naţJOnale unde au! J)ln?r(iUlH'(j 1'1I1;I:e;l('II; IIJJ~ 81:1,-, ' .. ... ncscu a redus la strictul ne- care st:l la temcll8 tuh' LL 

1 ']' t d' 'g·oslavlu SI TurCia Guvernul , " 1 l' .,.' a <J u I OC pnme e In reve 1'1'1 1 ,~['C/'('Iari(!l!ll dt' Sta! al pr'OJl{l:~(jil-.'· <, ~ '" cesar Il un1ărnl cat ('tln,~ 1 01', ca lern,Ull'llor (- tI! inlllls~rH[2 3( 
CII lH,~mtr ii de le~atiei romft-j dt'l. mI fllee Cl17lOSCH/ ci! apIÎl',",rc(/: v~ ,colltmua dea.semelll SfOl- stlld~n~u 1 s.l. po~tă ~ăPă t ~ Că llI~escu ~ .. ŞI" r:'~~r~tam! d' 
ne eri tiiNl sedinta inall'''u- II 1;/ '/ le 1 II' '1 t f·· /- . tanle pentru reglementarea p.l'egatlrea serIOasa, dantlu-l nu sa aplH<-t llH <1 (. li d.' I 

• • ~ 1:"> (1 " (01' ( JlI) ICI II C o lCla II .~I. . " • , '" , ., A ,,-' (. , 'C . 
ral '~ 1'1 al'ela" tl'mp tot 1° " , satisfăcătoare a chestlU11l1nr poslbllltate sa urmeze toate (\('('enll 1J1 \l1 m,!, In t n PH1 al 

... ,~;;o n eomcl'c!o/ă romu/Hl'ole prm 1lI-! '1 y' l ." 1" ,- ,~! e ti , . 
• . 1 .' 1 . . nat1'o- " .",.' pendinte cu România şi Gre- CUI','Hln f gltl ~co Il 1001,\ l,~, ~l Ş rn.nl~ (1 U economicI sit uc(1!II111c ce 11 a trlmlS $1 can 111'- ~ " : : L 

~ . .' ,cia in vederea desvoltal'll cu : ~ • a 
mall s<! 11111'1' In IJlţJoal'C !W ::lUa de, ' . ; , 1 
". " 'aceste tări a unor raporturI : I sa 

J.J N oemt1ne (/. c .• SI' conlramoll-, , , 1 1 B b ...- 1"'"'1\ I" t 
- ,~ "'" \' elin ce în ce mai cordiale mal; ... t --,~ OŞUS fl 

d"a:;;a PWUI [a llOll1 dl.~I)(J=!Il/t1ii. . . . . . • . tnpara u . aJ.3i"" a:\. . 
i amlcale. Pflmul mmIstru a; om 

~:.:: ~:··::-"·:'·';":~St~-:""'~"'_··.<:t:·YJ:·~ i declarat că g'uvernul va con-j in OIl111 ll1i7, illlJlUJ'c: III1 l'rill(,J'ic: nl, .. lwnâluure a lui /JUI111w:::eu, tUh 

, I 1" . t d p' B' l' e' Sale? Ili i"lOSI{OVI'IJ7. ,.\rnd armatei şi că e partizan al :;fj,~ a:ma e ŞI ,1~conllIra. e .rm- se lse~ CI. . '., . I
C;;;it~i~' -pentru d-;'~ .";11' tinua echiparea şi tnarmarea JJ(,rbcl Huşie, in ('Olml puternicei pcdrpseşle pc autorii o;t'lIsc/vr ran 

i . .' , ,.". Clpl Şl de IlOhlll german! flleşl, se, Barbu-RoşIe {'l'a Inl'llls, Ir,od 

_~~ l!~J~!.~d!r_~~!.j~_ i mentmern ordll1el. Camera indrepta contra Romei. Voia să pu- de o fortă superioară şi llu-i ftal 
---....... ---- ~;~i~Pi;':.·~·i~"".~J:;tfţ~l~~fW~~Ş'~~';'f·:~' a votat cu mare majoritate nă mâna pe Oruşul-Etern, să de- rămâncu altceva decât să se r,tl ' 

... Ai:I"l ..... u-il, ... ,!II ..... .;:~ ""' .... ~I:II.~~I4\U'~'J..:.;t+~~ ~ 11 , 
. încredere în noul C'uvern. mită pe Papă şi sd punti un anti- ţjf1, El o porni câ/re Nord, 1I1~Î Celor ce nu cred 

la. străjerie 

Margareta 
Bernâtfj 
A R A O, 

Bulv. Regele Ferdinand 41. 

il ,~ntlH!~i pentru ! ~ ~papă, să-I încoronr:c Împdrat in /a/'ia îl urmărea şi in li~~carr; al 
U of >1' 1 ~~"~Q8 ,'biserica SI. Pelru, : ,~tl în drum lIIuneroşi morti, R, O 

(uhOr. , 1'." ~ I C/I toate 1l('((jllllS/lrile inlimpilw- gerea se accelera din ce În cr; die 
Deşi sunt patru ani. de Orice industriaş, mare comcl'- noi mu It ilreSI~r l' le de predecesorii sui ill lupta con- . ce a devclli/ o adeuămtă fugtliel 

când s'au pus bazele străjc- dant, condudltor de in~litu\ie puu i In (onslonl4 II'!! Italiei, el era toll~şi cOlwin,s că : a~ea~ld Îngro.::itoare bOH/ii cr~ 
riei, şcoala pl'acti că de via- lid sau particulară liber prOft'sio-1 nu va avea de sllfl'rlt greu/ătl in-: Cllrela nu eXIsta pe vrenwa DO 
ţă rom{ineasc[t, tot u~i se nist, intelectual, cu un eU\'IÎnl, ol'Î- Cabinet ul de instruc~ie : fI untunl~ p{'~ico~ul fdgllrilel/' ~alu- mci un ~eme~ill, Pul,ern.icul Jn S. 
mai gflsesc spirite tTiticiste, ce om care ,'rea să sll'ăluecascil. în Constan~a cerceteaza evaZlU- i dlC'nc ŞI irwmgand pe Papă ŞI pe. rat Barha-Roşle era lnV1I18 drDI 

. fie din obişnuinţă, fie din cariera aleasă - nu se poate lipsi I nile fiscale comise de unele i U(~mani, Insă el comise prin aeea~: cui t~ntar al" malariei (aJlOf~~, 
IH'cunoaşterea acestei miş- de o documentar temeinică asupra 1.. . 1 l' i</a o eroare feda/ă de care el ŞI i Cllre-l rtlpea Illcoronarea, nOI1i(,~,:J 

~ . r ' " . ,fJrme Importatoare dm oca 1 i '/ . •. • }" ... / B 1 ă I' . ~ , .. carI. pl'O eS1UIlII sale sau a preocupărl- i . . , . ," .., ,81~l a sa se r./IIra amar, --: ~ra I,n ~ ~' m,a a, ~ ar' ~ - \oşle fi 11 po~, 1: 
Acestora voiesc a le spune lor sale particulare. OI' azi, când 1 tate, In conlphcltate cu uhu i plină vară cand Br.lI"hă-Hoş!c asedlc : /Ti (1' adevar, slll!jurul r('medl!~eTe 

câteva cuvinte. apal' tn lume peste 120 mii de re-I functionari ai fiscului. Au .1l01llU şi taMm Sit se afla in mij-! sfar'c de-a fm1inge p(JlrHlismu'~diJ 
Străjeria nu este o l;'coală V~Stl' şi Ziare.ni~neni n'are putinţa fost operate trei arestări în i ~(Jful :':rtumitclor r~llaşt~lii, di~ c~ri . dic(f, ch,inina, care ~ fost, desr~ la 

de carte şi deaeeia nu poate sa ul'mărească In ele Ce se scrie persoana lui Stelian Frân-: f('S nulwrde de lantar!. Fngurtle I tă CInCI secole mat /dr:lu, [}, 
fi cunoscută dedLt trăind-o. a~upra chestiunilor care in intere- f tiI d" ~ se ipirl( in curând în rândurile ar- 'secole, chinina este prodllsullrer 
A t - l~ 't" naA cu şe con ro or a a mmIS-' . ., . 1 '/ ' d d' I . " ceas n şeoa a a VIe 11 1'01 ,- seMit Instilulul românesc de docu- '. • . _ 1 mll/I'I, fII să "npi/ra/ul nu putu se1 ro C011S/' 1f111 /'cme I!J sll7uqel, 
neşti,pune la Îndemâna gc- lTIentul'C .. TOT" şi agenţia "Servi- traţla FmanCIara contabilul : dca lupta cort/l'a Papei. ciici acesta tru Irigurilor poludiene CII w~a ti 
neraţiei tinere metode noi şi ciul Gnzet('lor", cari lucrează in I Milarezzi şi avocatului Dus-! SI.' refllgÎ(ue către Afiazd zi şi, deci, 'mortale. Comisia Paludismuhlhrel 
practice pentru r.ezolvarea colaborare cu 12H de institute si mi- I si. Se dau ca probabile alte I momentul Încoronării părea că se! pe /ângd Societatea Natiunilorr

1 
t' 

probl~~e~or. lumeştI. _ . Iare din lumea întreagă, poate pro 1 arestări. f apropie din ce în ee, Munci ÎslJflcni re ~e ocupil ('xeltlMlI cu p/'o/J1J a 
StraJerla Integreaza pe 1l1~ "ura oricui orice documentare din 1 ~~IiI~~~~ ,ClI din senilt epidemia. III d,'cllnlul puse de (/ee(l~Iă boală, recOlJICe 

d~vid, în m?d vO,it, în colectII orice domeniu. Adresa Institutului !Inci s(lpltlmâni murird !/nii de WI- C(l prl'llI'nli" - o do:::d de, qOO,Ur, 
~:tate,' .8~or~ndu-~ astf?l ~,:t~ i romanesc de ~ocumentare "TOT", I S(hlmbaft In mtr. meni şi un mare nllmăr din print!i !lram/! fiI' ch,ini~d p~ zi fn Ifll~t 
1 ~le fI,ZIce Şl mOI ale ŞI. ~! eIa I este: BucureştI 1., str, Sr. Constan- I I 1 II german; grlsiră (1 mOMI/' ndpra$ni- pul sezonulUI friguri lor, p.t~ntlR. 
za~ pl'ltl masa ,gene,rat1eI de tin 24, 1 'SD reDUr Of că din cauza mia:melor pl'slilen- /0111('11(111 n(l(llci lnsăşi - 1 
mame, un nat101?ahsm cor:-II~aa91iM1M11Q ..... (1rl(.. "rad- 1 !1rom--1.:m grame pe ri UIT . 
sI1'ul'tlV, întemeIat pe rea11-, "'I~ ~ J.& U tiale ale mlaşfint/or. O panicI} de ~7 ::ile. Nu se face /In Ir'(1/, La 
tăţile specif.ice .romfmeşti. , !dmlnIS'rilll,e POdt!Orlft nedescris plIse stăptÎni,.1' pc I('ul.l ~wplim('nl(Jr, dar În ca: rlr rr:@î, 

~coala, bISerICa, tabăra ŞI AV 1 Z l"met!, Oare nu se ara/a aci mâ/la se procedeazii 111 acelaş mod 55, 
colonia. sau viaţa practică in Se aduce la cunoştinţa on. -.al· 
mijlocul naturii, sunt toate R - b" publiC călător, că ultimul ~~ J1 
I'!'I,'oar" abundente ai sănă- ugam pe on. a ona,& noş- Ale 

- 'v ~ Iri ti . d ii comercianti grup de trenuri cuprins l~ a~ O· ... J.. b' . 
toase de energii şi speranţe I ,ei ŞI .nctualul mers al trenunlor, CO a orare care S' ,P4 
romflHeşti. Astfel străjerul cari fae reclame in ziarul I d a 
este pregătit să ştie mult, nostru, că dela 101 leiiDsus, CUînceperedel~23Noemvri~l. poate f"svolta OI 
dar mai ales să poată mai să nu primească nici-o ehi- a. c. pleacă mal de vreme ŞI ro 

~ 1 d de V. V. Tilea, fo!!t Ministru 
mult. tantă pentru achitare, dacă anume În următoru mo : Presedinte d~'I('gat al :Societi-ţii,Ang!o Române d 

Cine·şi iubeşte copiii, nea- . PI ~ d' A d la a 1"'1 ' n'are pe verso aplicat un eaca In ra 01' j B ăt"l t' '/ "1 " . , , Otul, Regele, tara, iubeşte ,.; . , A og Il e en orll or romaneş/l (It! !()f pOSlhl/ul pentru a mentlnt , ~ 
străjeria. timbru fiscal de 3 lei şi un ş, 57 mmute, dm Pancota la fost o descoperite de către com('r-. (urile noastre comerciale cu 

Sănătate! timbru de aviaţie de Z lei. ora 17,55 şi din Radna la 0- ciantii engle:i dllpă anlll HOO, nt'! reu Britanie şi pen//'U a le dO' .. ~ 
Dr. A. R. Ohăbeanu ADMINISTRAŢIA rn 18 şi 16 minute. atunci legă/urile' şi schimbul 110S-' mai ales că schimbul comer dl 

. iru economic a fost in continuă' duce după sine şi un sehim· le 
Comandant străJ'er "'~-w ...... - '1': - a:: t ... • ::r.::::a::t" ...... :ry;!:Ie~0 ; 

,..- --- - - - - - ~ creştere, deşi piaţa naturală de des tumI. .. 
N u văD i e r de' iti m 11 u I ! . D facere a produselor noastre, este 1 Vi:ita J/ajeslătii Sale Regl?l:fr C 

- U K ANI A - Căutând in ziare şi reviste articole cari po- l,tngIia. Totuşi, În vremurile de a.:i, •. 11'11 are un rol de "uizÎtd del a 
Telefon..,;.. 12 - 32 me~esc .numele dvs. sau. tra~ân~ p~oblem~le esie pentru noi - o tarif În plină _ cum zic englezii _ şi d}1e1 

'Ir:N~1"1!~!~u~~~4D creată şi blOe organi1:at~ pe~tru ~ce~sta poate . I dard de consumatie a majorităţii; nomicl', dar ea poate pre~toa 
luise DaI ner, "mam po- face acest lucru mal blDe ŞI mal eftm ca dV8. D populatiei !ncă de~tul de redus -1 mosfera pcntru o cât mai sd bE 
wen, Jltauren O'Sullivan "SERVICIUL GAZETELORII D de cea mat ma:e !mporta~td ca să \ legă/ură economică şi finar,u 
Robert YounQ, r. l"IorQari ,. ~ ne putem mentme Cel ~util1 pentru S2 cuvine insă ca să o ştim l' C! 
Jurnal matchul Anglia E a"'-e latera.tlaaal' de presl ,1 publidtate f d t ă tit I d " - uropa 7'i --.. o ~ n fir, a expor LI m nas /'li p a- . depinde decât exclusiv C • 

3 matincu, 5, 7.15 1$1 9,15 IJ urmăreşte tot ce se publică in cele circa ~ ta In de!J!::e forte, 'definirea limilelor acestei (rt. 
I - ~ 1400 publicaţii din RomAnia, iar prin inter- De aceea, fără a brusca alle 111- 'ruri, conform intereselor $Ili/, P 

, mediul celor 102 agenţii similare din străi- feresc geopolilice, trebuie să facem 1 diale şi primordiale, ~'Ol 
(IN((III1l "S(IlI11" ADIlO nătate, tot ce se scrie in presa din toaă D k 
Cinematograful lilmelor IJlari lumea şi procură tăeturi de presă asupra O ___ in 

Tel: 20 - 10 . oricărei personalităţi sau su~iect. I Doriti 8 blana buna ti eUiOa' Vlzitaţi pie a Cereţi telefonic sau in scris prospecte lămUritoare sa11 o probă D y. blănărla 'trsdatro 
POL;.4. NEGRI în O gratuită de o săptămână, lndlcând 8ubiE'ctul care vă interesează D Alelondro ltmmermann ~:!DN~ &. j: 1 
ntn( 1l1li0 Slanta ~!lC. - a::a::;a: a::a * CAOLlJOiiCx::a::::1 ~~ ::.;:......t e 

Azi matineu ora 3 preţ redull m t I ieftine şi N 1-- d I ; f10DIL(: 50lrallerll, dormitoare si arU(ole de top~Ol 
Jurnal nou Fox. 5, 7.10, 9,15, an Dur bune ' eu an e r cea mai bllnă Cfllhate şi eele mai eftine, preţuri, precum şlln~ S 

line: Z"fITJl JlJNGCEi ,i bl~g!l'1 numai la bllnar, Arad, Palatul FischerElis n~~al POL O N Y 1 ~!~~'a:t;/!;l';l 

! 
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;urninecă, 20 Nov. 1938. F r o n t u 1 de V est 3 
~'-~--~-----------------------------------------------------------------------------------------------

~osirea 1111. s. Regelui .A.. 

111. Belgia 
! 

I 
1:\ 

PrilDirea olicială la Calais şi la Bruxelles 
Poziţia Ilomâniei in concertul e1.1rOpean văzută de presa 

franceză după vizita Sllveranuiui in Anglia 
,)r.WRA, - Majestatea Sa: gara Schaerheek, cu un tren I Plecarea din Bruxelles va a- pe acum, că Suveranil brUa ia nici o aW,udine ostilă faţă 
I~le Carol Il şi Marele Vo: special pentru a vizita fabri-j vea loc cu un deosebit ('c1'o- ,nici vor intoarce vizita Suve da un grup de pu~cJ:i eurorţe-
1 au părăsit la ora 12.15 ca. natională de arme de ră- monial Sflmbiită Ia ora lG.10 Iranului României, în anul ne. Nici cruciada itleologica. 
l;ul Dower, plecând la Ca- ! zbai. M. S. Hegele Carol, ur- prin gara de sud. \iitor. Londra şi Bucureştiul nici încercuire. Faţă de mi-
1 Ca şi la sosirea în An-: mat de întreaga suită, va fi 11 - I d 1 il - subliniază - că nimeni, norităţI şi in deosebi faţă (le 
c; Suveranul român a stră : însotit de A. S. R. contele de Il elSil~11!l ~ : 91~ ~91~~1f~ nu poate să se înşela asupra : ~_ bag ... _ s=;-
l t ~.. 11<'1 d' S '. 1 L' pr m·mUhSllrn uC ~ael :. R ""'1 - (' 1 
UIt c~nalulr M.ane~ll .,pe! ,an Ia. oSl~ea a lege va ~U.I rtSili, 1 pri9 nuHo po- interpretă.rii acestor declara 1. aH e SI ,ac e 
:uI dlstrugatOl ulm bIlta-! aHa loc !a. o~ a 9.10., Suv:r~- !!tUflUU - remAII (O OpL ţii. Marile linii ale politicei, •• _ _ 
I S'kh" : riul Romamel va fI prImlt v , 1. .u -! ! Bn"UPI da Im· nOIJlo lr~' 1 . .. ! d ti' ZBl tIInd SUftraandUl1 româneşti, urmată de mult 1 \ ul. u) i' I U 

:: \ i c guverna oru prOVlllCIel. fi a' ~ I D 161 j. • v • : î 
l,.'\LLAIS. Se anunţă. că la I de autoritătile locale, şi de om RICI ne,", il 1 timp ŞI dusa sub fermul Şl11 pentru plata impozi-
t ţ lAI' l l tului şi pământului for-
;lf2.30 distrugiitoruJ ,Sikh" I d~rectoru~ f~~~'icei, i~r la se- BR:T;LLE~.. ~~ RatH,~, ilDde~natecu ~m~u s a Re- j tat, pentru ASigurare 
l~d pe b~rd pe M. S. Re-! dml fabncel 11 vor fi prezen- I cu ~nleJ1l1 vlZ);tel lD Belgia i gelUI .Carol COinCIde pe~fect! 1 SOCială la 
'~{~a~'ol ~1 Marele.Voevod I tati ofiţerii români, cari SUsi la IVl'A~ •• Regeiui Carol II. al!c~ ~rleDtarea ~e se preClzea~: 
~l ŞI SUIta, a SOSIt la Ca-! praveghiază executarea CO- I RomanieI: .Spa~k, pre~e~lD- iza la L~ndr~ In acest mO-11 Banca GOI d s c n nil d I 
~ La debarcare Regele al' menziIor. Vizitarea instalati-II tele consd1Ulm de milliştrl ment. Duectivele fundamen- I 
, d d C ' . .. t d t j tII R â" t ~ I . A R A Il, isalutat e . eSlanu, ei va dura o oră şi jumătate. ŞI mmlS ru e ex erne a a-) a e a e om meI po In a-! I SE'., ": ; 
• R A" 1 P . I . •. R A !.;! - - fi tf 1 t j' tr mln~Sml 1,0. 4., 

I~~strul omamel a arlS 'Plecarea dela Liege va avea I dresat naţmnu omane ur- I llevar sa e as e rezuma e: ' ~~~ 
Iltorin: yrefectul departa-!loc la ora 11.45. Trenul rfJgal 1 m.ăt~r~1 mesagiu: i Mai întâi armament sufici- ! minoritate~ ungară ca şi. în 

ţ,
UIUl In numele guvernu I va sosi Ia Bruxelles la ora I "Ma!estniea Sa Regele Ca- 1 ent, pentru a garanta i. nde- ,ceeace priveşte respecml 

:r rancez. I:a ,o~a ~4.40 su-! 12.50, la ora 13.15 1\1. S. Reges I rol. al ~omâniei se v găseşte ,pp.nd:n!~ POlltic~ a 1ărl~, co- ! fr?ntiarelor actuale, Ih:1Cl:l':
ul Romamm ŞI Marele le Leopold al Belgiei va 0-1 astăzi In tara noastra. Sunt! laboranl economlce şi linan- ştlul este absolut hotanl 

iL od au plecat cu un tren

l
! feri 1\1. S. Regelui Carol şi' fericit de a putea folosi acest ciare destinate să asigure ~ să-şi apere poziţiile. Un sta

'i lal spre Bruxelles. In Marelui Voevod Mihai la pa- r prilej pentru a adresa popo- I României această indepen- tut suficient a fost de altfel 
~tl Calais, onorurile mi- latul regal din Bruxelles un 1 rului ~o~ân u~ mesagiu de /. denţă p.olitică şi în sfârşit 1 d.e curând acordat min?!'Hă
:f au fost date M. S. Re- ! dejun de gală, la care vor fi . adânca '1 vie simpatie. Ro- prosperitatea economică. A- 1 tIlor. Conducerea act~vă a, 
R. Carol de către echipa- l invitati E. S. Spaak, nl"im- I mânia şi Belgia sunt unite j ceastă politică este hotărît i treburilor statului de căfre 
': distrugătorului francez I ministru şi ministru al afa-: prin legături trainice născu-1 favorabilă păcii, prin conci- i Suveran asigură întreaga 
Igtlier. cel'ilor străine, E. S. Rădule-1 te dintr'. Intelegere recipro-lliere, potrivit concepţiei dlul: continuitate necesară acestei 
crLl'lram 1 . It . scu ~Iehedinti şi mai multe că şi dintr'o asairaţie comu- Chamberlain. Şi nu vrea să: politici". 
'JU~ U VI: el A· 1 ~ A, _ 

l~ S_ RegeluI Ca- malte personalităti, care au i na: Pacea intr o atmosfera 

~R d- 6·eeeeee~1 E cBlm~=eMft 
g a 10· rau l .o~t!.:::::::.ede 

~r"l fI în Belgia legături deosebite cu Româ- i de muncă rodnică. Ure'z ca 
o!~,~ . " ~" . . nia. După dejun, cu înalta a-I aceste legături să se dove
bl[,XELLE~. Se transmIte probal'e a ll1 S Regel' ! dească tot mai mult atât pe .... ,. n. . , UI vor. , 
lot vmen 18 Noemvrie f' .. . ~ ~ )1 A • A cu.-ent 

Incoronarea mărcilor selecte! Voce perfectănei
mitabiI~. ~Recepti~ f~ră zgomot. Scală uriaşă de 

stICla a staţmntlor, ma.nipularea simplă. 

'ido -Ţ- -I·1Y 5ll ~--R=- s -- L- prImIt.e În- audl-enţa €ate·· P anul- {lultur. al, cal 'ŞI In UOM 
d~ e u. '';' u. adulescu l' ~ . . . 

m,ld' (' .. t I 1~ ~ va persona lta~l _ belgIene. I memul economic. 
~e In,I, mInIS ru \onlU-
~1,la Bruxelles a întâmpis 
r jrenul regal la frontiera 
rr jei, în garaBlandain. 
urta rost insoţit de contele 
tl!l'~remont. şeful cancelari nn 
i.rJlatului, care .s'a prezen-
l,Jlcelenţei sale dlui mini 
J!l\Urdăreanu şi a rămas 

;ll~t ~e lângâ persoana 
I Regelui Carol în tot 

~ 

in 1 şederii Sale în Bel-
lI, ~a Sosirea în capitala 
"re el, care a avut loc la 0-

,

. 55, M. S. Regele Leo
-.al Belgiei !şi A. S. R. 

le de Plandra au tntâm 
, I

pe M. S. Regele Carol 
a Bruxelles. M. S. Rc-

" omâniei şi Marele Vo
mpreună cu suita şi a
d. ministru Urdărianu 

nt • adi. Filitti şi maior 
~u 

1t\ vor locui la palatul 
~r (lin Bruxelles. Seara 
:m

l
, le 20 M, S. Regele Leo

'fl;~ oferit M. S. Regelui 
de! la palatUl din Laeken 
dIneu intim. Aseară între 

tilr,19.30 şi 20 s'a difuzat 
:~;;~oate Posturile de emi
. s:tbel • 
vr' glene. un reporta-
~ ~upra vizitei M. S. Re-
'e .!Ca.rol în B-elgia, iar d~ 

ţ rton de Wiart
t 

min. de 
ali preşedinte al am' '1 

~ ICI 01' 
I 'omâni şi Rădulescu 

,Jinti, miu. României la 
ples au pronutat in fa

dafrofonului alocuţiuni Q

~ legăturilor dintre cele 
?o~oare şi cele două di 
in~ Sambătă, 19 N oem
~Ira 8,05 dimineaţa Suve 
-; PleaCă la Liege

t 
prin 

! 

~ 
~ 

::i~~'~~~;:1~~· SigiSmund Hammer Si Fiul 
Arad, Bulv. Regele Ferdinand 27. Telefon 10 47. 1 I 
QQQQ~~~ 

Integritatea hotarelor fării si Dacea 
bazată De dreptate ,internationalil a 
fost cuvântul raSDicat al solului nafiu
nei Române. al M. S. Regelui Carol II fnpoveşli. To/i londone=ii au dat alt giisil un cald ecou În i11ima 

PARIS. Se comunică vizita 1 mmmar8 interes formelor /Jizi/ci regale o proportie şi o arns 'Mea. 

:\1. S. Regelui Carol la Lon-; folosite 4e Suveranul RomA- ,pfe'are care al~ dejJdşit regulile 1 .,,~('casla vi::it~ lJa 'f, un p:ile~ 
dra este pe larg comentată 1 niel care a vorbit nu numai II obişnuite ale vi'z11elor protveolarc; fdetlCI~ de a r~a!lr":a VIIle legal uri 

, • " . .... • I e sl11cerd prleteme ce leagă de 
int.r un artlcol al ZIarulUI de colaborarea economIcă, ci j mtre şefII ~e slal~J pe m~sura unIII atâta vreme ambele Noastre litri. 

"Llberte". In acest articol se şi de ~reierea unui echilibru 1 mar~ evemment l~ter~a1ton(jl. J:esl: legături ~e pot vedea şi mai 
spune între altele, comentân serios şi real, care evocă in 1 Cond.\-1. S. R~gcle ŞI Marele Voe- bIne m vremurI grele cum au fost 

du-se In special discursurile aceste clipe Jlecesitatea unei: vod Miha"i ,au. pus piciorul pe pii- acelea ale mar~rui :ă~boiu, şi /oloa
M, S. Regelui: indepe'ndenţe politice absolu' mănlul Angliei- de pret!ltindeni, sele (.or $(' vad zllmc servl11d a-

I ~ T~' ă- R 1'" i l' II ceeaş! clJuză: pacea. 
"Trebuie să atribuim cel te. Lasă să se Înţeleagă de I'asuna: "rawsc ege e. n Im-. C ~ ă _ 

b ' ~. ât t' l' .au_a comun a accentuat Re-. I «. romaneasca. Izvor . en uz/as. l' ~. .. 
~~~O~ din sute de mii de pieptwi ~ngle_igec ,nostru -=- pe care parmtu 

- . ' =C. Ţara noastră n'a cunoscut nici, Noştri au aparut-o. este pentru 
, La L~ndra când o mai călduroasă manifestaţie, Mine cea ma.Î sigurd chezăşie cit 

Int41· 11 ~ " df I 1 ~-. -- ca~ aceas/acare s'~ IMul Sllveranu-! u~maşii lor vor găsi ,~ suflelili ro,. n U 5 ilO O mPllfofl Im nostru fn Anglia. 1 ŞI al popoarefor tor imboldurilc ne-

SI-UD loS!cr de Prinl Au V. orblt do.t Iteg. jcesare l'a yaCe5te legături dela tar~ 
, . • ..• f. La dillclIl de gală dela ,JJucking-" la tanl sa se desvolte in cel mal 

O Dinastie activă - ,1 sacrifiCIul EI pentru ham, Palac<~ au. 1I0rbit doi Re!].i: perfect spirit de binevoitoare coliJ.-
_ bInele Neamului Jdcspre Ei 'iI dM;pre pt1lf1';'iM: po-ib(lrare paşnică".· , 

Ţa~a noastră n'a. aVl/.I .parte n{~i-IIl,Uli cuno~cut . cu trecerea anilor.' poar..c/q,. LIN'.'. . ~ .'\.::" I 
odata. de-a lungul !stonel de atata 1~5te 'nevOIe azi, mai mult ca ori-1 "Salut un văr - a spus Regele I Firul de aur al uDel 
apreciere peste hotare - ca' acum,.! ccind, de () mai bună Întelegere in- Marei Britanii - Il cdrui .lfiimtl I . IstorII 8cum pe . 
Cil. ocazia vizitei M. S. Regelui Ca-! tre popoare şi natiuni. Sunt ('0/1- iirtoldeaulla li (inlIt un loc deosebit! Dincolo de nestatornicia timpu
I'O! 0.1 .n-lea ~i a Marelui Voevod! Vi~l~ cel acu~n se. pun temeliile Ullf rj· În ~fecţ,iun:a poporultii britanie ... \ lui vremelnic, Augusta reprezenta-
MihaI III Anglia. pacf dUl'abIle ŞI permaIlcnte, care LegatI/riie mtreambele Noa. stre po- t' .. t' d ~ 1· • 

, ... c, '1 • re a (,ru noas re In roa a an IT 
SUlJ{~raIlul nosll'll a dus cu Sine. IIQ perrmte tuturor popoarelor şi-, pc>are au fost strânse În deCl1l'Slll: 1 ..,. . 

. A l' b'l 1 • . t t· ţ' I - d ă t· j . 1 '/"" (â d .. 1- I ( (e aur al line/ -pagml de IstorIe aII! ng la - no / Il Ul popor br/ta- luat O{' na Ulm or sa a lle con rt- ({ce or ZI e Istorice c n ac ua u : , ., 
ni(' şi Familiei Regale engleze ~.' /J11(ia lor (a progresul mondial. dt'şi Rege al .'inyliei a· reprezentat Di- (tar de scump nouă ŞI NeamulUI. 
dragostea şi încrederea tuturor Ro- viitorul imediat ar putea 5(1 pl'e-. nastia lJritanică la Încoronarea Res : I.c·Ildm şi poporul britanic trăieşte 
mânilor, cari au inlovărăşit ple- zinte noui piedici de fnvins". ddui Ferdinandin' 19'2'1) .~,şi ma - ca şi noi - in iluminatii feerice. 
car ea, M. S. Sale cu florile urărilor ."" bucur să constat că de alunci ace- lnari =ilt~ ale căror urmdrl4 , In slrân-· 
de bme, .,Trălască Regele!" stc legă/uri au rclmas cordiale şi li 1 ~t it . t 1 I"t' 

".1111 invitat pe M. S. Regele Ros sigure. Sunt incredintat _ a con ti- ,s ega ur cu evemmeIl, e e po / 1-

Oa8pete ,t A naballoder maniei să-mi facă o vizită şi aş- n~al Regele George _ eU arcste fe- ce externe, se vor l)edea (n curând: 
Iubitul şi In/eleplul nostru Rege I('pt cu plăcerI' so.~irea Sa in Capi- I ricilc legături L'or' continua ~i 'in .. o nouă orientare politică În Euro

a definit magistral scopul vizitei Ilaltl Meu" - anuilta Regele GeD!'!!I',; l1iitor şi vor servi interesele acelei fH Centrală şi Răscirlteană". . ,~, 
Sale l~ ~ondra, În declaratiile pe I În aplauzele lI11Gllime ale -Parlll-! păd atât de arztHor doritI! dr am- , - Y. d. 
care. l~aJ.n~e de pl~,('Qre, le-a fă-lmentu/ui britanic, ~i=ita Regelui· bere NOastre pOFoare·'. -, . t'fl.ltif~~t'!tiM 
cul- agi n.tWI "R~uler : Illastru la Londra. SI dacă HegeIe I .lI. S. Rftlf'ie tarol al lI-lea. dană I . ... -~ ~', 

.. Ptec In I\lIgliu - ~ spus M. S, I George Q aşteptat .. cu phlcere" şi lin răspuns magistral. a spus Între II Croitoria pentru domni I 
Sa - ca ~aspet~ al Jf~Jeslii.titol' IAlI' jdac(l, anunlând tJi:ita, Parlamentlll! altele: I MOSKOVITZ 
Rc?cle, ŞI ReglTla ŞI al poporului l' britanic a aplauda/ entuziast şi ulla-! .. Crwilt/el.e ce Majestatea Voastră I Arad. A80rtim.en. t bogat. 
brllamc, ca Ambasador al poporu- nim - poporUl l)J'ilanic a tinut să' mi le adresează nu numai ca Su-
lui Meu care. sper, va deveni tol! facă Regelui nostru o primire ca Im'ran al României. dar şi ca rudă, ~lEttg!~~b2 
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STRiJERULU. 
CREDINTĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE - z; 

Sfrăftrll ilrădiJol (ari ilU par- Stolurile şi .comandantii Legiu· 
tl(lpil1 In 1abilro din polonlD, de 5tra-J-erl" a J·udetulul- Arad 
ilO 1051 ilprc(liJll foarte blnc . 

ARAD. - Ziarul nostru s'a ocu- - "Cum tinerii au avui o pur/a- Situatia la 20 Noembrie 1938 n 
pat la timpul său de participarea re din cele mai alese, arălând ad- II 
a doi strtljeri arădani: Sdl'bu 'Mir- mirabile calităli sufleteşti, discipli- 1. Comandantul Legiunei I 6). Stolul Fabricei nAstrafl.llui: 35) IstI'ate N. Cons~' 
cea şi Albon Mircea, din stolul li- nali şi demni fn orice fmpre- Arad. Ascaniu Crişan. Cen- I A luat fiinţă la 5 Iunie 1937. c. Breaza, seria 41. C~ 
ceului "Moise Nicoanl", in laMra \urare au fost puşi, Comandamen- trul Sf. Gheorghe, seria 32. IPavilionul Naţional a fost idanţi de centurii: 36) Q 
Rytro din Si/ezia Polonif. Felul ttll Îşi fael' o p/ăcutif datorie de a 2. Secretarul Legiunei , l-idicat la 7 Nov. 1937. - Co- 'P. IOB, c. Sf. Gheorghd 
cum s'au pUl·tat printre străini a- uă felicita şi multumi pentru f1'll- Arad. Chiriciu AureL cen-Imandanti: 26) Sărăndan pa-Iria 24. - 37) Bălău Ma'~ 
uşti doi reprezenta'nti ai Legiunei moa.ţa pregătire dată striljerilor În trul Sf. Gheorghe, seria 32. veI ~~ 27) Barbura Valeriu, Breaza, seria 34. ~ 
Arad, a făcut ca Marea Falangif a şcoala Du. •• I ambll, c. Breaz a, seria 26. I 14). Stolul şcoalel p~U 
Strdjerilor din Brlcureşti sif adre- Pe lângă cunoştinlele căpătate În Stolunle dm Arad . '1~. Sto.l.ul căminul de uce: I Nr •. 27. ~r:fiinţat. ~n f~ 
seze stol111ui lie. "Moise Nicoarif" ,1 taMră şi excul'sii/e fi'icute, elevii 3 Comandantul cohortei I nICI. Infunţa in vara anulUI /1936. Pavlhonul rIdIca: 
din Arad, o scrisoare de ft'licilan' Dv. au făcut o neîntrecutli propa- Ioa'chim Dabiciu. Centrul Sf~ 11H38. Cdt. 28) Şerban D. Ale- Octo.mvrie 1937. - Cd:- I 

(Nr. *2969119.18) şi prin care an un- gandă românt'ască pe ori unde au Gb eorghe, seria 32. x~ndl'u, c. Si. Gheorghe, se- Ilultu: 38) Dulhaz. Petq 
tă comandantul sta/uiti! că cei doi: trecut, fncât face sif ne gândim că 1). Stolul Liceului "Moise I rla 40, ' I Sf. Gheorghe, serIa 3U

O străjeri au fost apreciati CII foarie dacă fnlregul nostru tineret s'ar gă N' -" Alt f" tă 1 8). Stolul şcoalei de uce- 15). Stolul şcoalei p~ J. 
bine. .ţi pe această frumoasă cale de edu 2;c:ar~ i935 Xa 

'd' 11~ P .~ ,nici: ~nfiintat la 1 Oct. 1937. :Nr. 5. Infiintat la 1 ~ 
Dt'sprindem din scrisoarea de catie şi fndrllmare, uiitorul aceslei r Cj' N r' 1 rIIlc~6 ~v~ I A l'l~Icat Pav. Naţ. la 24 la-11938. N'a ridicat Pavi~ 

mai SliS, următoarele: ţări ar fi deplin asigurat". 1~0;~~ Com~~~~~tul a stolul~i; I nuarl~. 19~~ .. - Activează aci !Naţional. - Cdt. stolU:1l1 
• 4. Niciu Ioan _ centrull~~~I~tţll: .NşICH6 Puta, Dobre, ~arşă Savu, c. Brea1 Breaza, seria 35. Comandant! .llva ,ŞI .er an. -:. Propus ,r~a 37. - Cda~ta de ~ 

AdoDilr .. a l'omuodilo"IIOr s1rAI"rl cii de centurie: 5. Constanti nes- Ipentr~ sena 45 dl~eetorul ne: 40) Tăn:;aşlU Aureli '"'u ., , U " OI I c Al d C tI' şcoalm Orădean TraIan. I Predeal, serIe 30. t 

dl 1 Il I I din Ind fui A d u exan ru - en ru S " t rt( or or $(0 or f fii Bl'eaza, seria 43. _ De prp- . 9). tol~l .. Orfehnatulu~ ."R~ 16). Stol~~ şco alei p~ 
. . Izent la cursuri tn seria 44: gma Man~ ~ A luat . ~llnţa Nr. 12. Infllnţat . in tlţeleg, 

ARAD. - Pentru Duml- IOra 11.00-12.30. ŞedInţa f .. P t T' C· in 1937. RIdIcarea PavllIonu- 1938. Cdt. stolulm 4:1) .'iv 
necă 27 Noemvrie 1938, au festivă, la liceul "Moise Ni-! f.':°Resorl~ .u t /aI~~i . lOa- lui 1'IIaţional a avut loc la 27 poancă Nicolaie c. SI.1. 1 . 

fost. convocal1 la sediul Le- coară". Cuvântul comandan- ~ a omu ŞI os I~ .... 1 :1U. - Iunie 1937. - Cdt. 29) Domo' ol'ghe, ~eria 29. ' ;::~I; 
giunei de Străjeri Arad, li- fUor de Legiune, al delega- p~?PuS pentru sena 45. prof. coş Matei, c. Sf. Gheorghe,' 17). Stolul şcoalei pJ . 
ceul "Moise Nicoară", coman tului Comandamentului Stră Zlssulescu Ştefan. • seria 32. Nr. 15. Infiintat la 10 
dantele şi comandantii stră- jti ',fărli, al biseric~i, arma- 2). Sto.lul liceulUI comer-, 10). Stolul şcoalei primare 1937. Pavilionul ridicat 
jeri precum şi directorii şco- tei, şcoalei, ,autoritatilor ad- cial, fUZIonat cu stolul g~~_. Nr. 10. Infiintat la 1 Oet. Mai 1938. _ Cdanta 
Iad din cuprins~l jud~tului ~inistrative judetene şi mU-1 naz. ,,1. Vulcan". A lu~t ~~JJ~-ll?36. Ridicat Pav. Naţ. la 8 42) Siclovan Elena, c, 
Arad. Cu aceasta ocaZIe ,se mcipale. tă la 16. ~ct. 1937 .. N a I1dI-, Nov. 1936. Comandantul sto- deal, seria 28. 
vor distribui diplome de co-I Ora 12.30-13.31. Masa co- i eat Pavlhonul NatIOna~. -llului: 30) Suciu Gheorghe, c.1 18. Stolul şcoalei 
mandanţi străjeri, se va dis- mună. Coma~dantul stoIulm: 6.: Bl'eaza, seria 41. - Cdt. de Nr. 4. Infiintat in 
cuta organizarea activităţii iOra 14.00-16.00. Şedintă Berghlan Ioa~. - Cent~'ul Sf I ccnturie: 31) Moisescu Roza- ;1938. Cdt. stolului: 43, 
străjereştl În ziua de Joi, Le ,intimă la liceul "Moise Ni- Ghe0,rghe, .serla 20. plrecto- lia, c. Predeal, seria 31. i reanu 1011, ('. Breaz~ 
giunile de Străjere şi Stră-lcoară": ruI hceulm: cdt. Sl1('lU VaRi- 11). Stolul şcoalei primare No. 41. 
jerl vor face comunicări Im a) Discutiuni asupra te- le (7) -: Centrul Sf. Gheor~! Nr. 19. Infiintat la 15 SepLI 19). Stolul şcoalei 
portante, se vor discuta greu 'Imei expuse În şedinţa di-[g'he, serla.~4. - Comandantlj1935. Pavilionu\ s'a ridicat la '.Nr. 26. A luat fiintă . 
tătile ce le întâmpină execu, nainte de amiazi. d~ centUrIl: 8. Baba IO~!l' 5 Iunie 1936. - Comandan-: na 1938. Cdt. stoln 
tarea programului şi moda-I b) Comunicări din partea :;\'Il t l'n 1 Sf, Gh('orghe, s('na i tui stolului: 32) Şirca Cor- I Cfimpeanu Traian, c. 
Utatea de îndepărtare a aces I Legiunilor. _8. 9). Puta Gheorghe, -:- Inel, c. Sf. Gheorghe, seria 27.!01'g-he, seria 29. 
tor greutăti, comandantii c) Propuneri. Centrul SI. GheorghE'. sena I Cdt. centurie: 33) Handra 20). Stolul şcoalel 
vor face propuneri, etc. d) Distribuirea diplome- 41. 10). MURCă P'. Miron. c., Gheorghe, c. SI. Gheorghe, Nr. 24. Infiintat la 

La această întrunire a tu- lor. Sf~ 9heorghe, . serIa 42. 11), ,seria 30. !tE'Il1Vrie 1937. Pav. 
turor comandantilor din Le ".II8.IiIGe_UUI~OCKJ8D Vacarea~u EmIl. c. Sf. Gheor I 12). Stolul şcoalel primare 5 Iunie 1938. _ Ccltul 
giunile arădane, va particl- InSpectarea stOfurllor din i g~e, serIa 39. 12).Mus~ă D. Nr. 28. Infiinţat la 11 Oct. Ilui : 45) Sabin Tamuş, ~ 
pa şi un delegat a Comanda . IL' I d I IlIe, c, Sf. Gheorghe, sena 42. 11937. Pavilionul ridicat la 16 Gheorghe, seria 31. ,Ma 
mentulul Străjii ',fărit din eUD~m~U BOIURI e f 3). Stotul .scoalei ::ormale, O<-:tomvrie ţ937. - Cdt. stolu I 21). Stolul şcoalei d'!rioG 
B\lc~reştl, care v!' lua cu~ân Slrllerl Arad ,.Df~Hr!e Tich!ndeol . Alu:: lUI: 34) Drll1c~ Vasile, c. Sf. ,catie. - Cdtul stolulll

cd tul In cadrul şedlnfei festive. \1' \1) DIA . C' . at fllnţa la 5 Nov. 1936. PaVl ,Gheorghe, sena 30. 1 Atanasiu dela ŞCo norn .. 
D · . ," . - - scamu nşan, co '1' ] N ţ' 1 1 . l' , ~. S lmmeaţa va avea loc so- d 1 L' . d S . .! lonu a IOna -a rHllcat, 13). Stolul şcoalei primare, fiintat in toamna 193~'. 

I nit t 'd' - . . man antu eglUnel e ,trăJerl la 24 Ia . 1~37 D' N 22 I f" 1 I 11 R 
eml I N

a 
efai rlliicarlil! pavllio- IArad, a inspectat in toamna aceştui 'tortll· "cnula~l.e 1'3') 'D- L1rec- .r. 193'6 npllnt.al~ a 1~ "anua~ I Situatia stolurilor 1 ei. 

nu u a ona a ceul, Moi w • • • '" oa Pl. r. epa rIe . . aVI IOn rIdIcat la deţ o vom ară ta în mII ' 
N ' ~ 'an urmatoarele stolUrI dm Judeţ: C. . Sf Gh 'h . 1 M . 9 j paJe se Icoara". Intregul cere- iVA f '1 G' '1 y ; .ams, c. . y eOl g' e. sPrJa artIe 1 37. - Cdt. stolu- viitor. L . 

monl'al va fi t t d <1r un e. rUJ ahonţ. osaşe1, Croc-, 33 - Cdt stolulllI'· 14) Do ~ F ţ; ell:8CU a e co- . "'. -~QIiJ8~ 
mandanH Du - ât tina, Scpreus. ŞJmandu1 de Jos. sr. bo~ Octavian C Bre"'za se- "'-.uuuuuuuuuuupgJn 

tA· pa c e sun em A Ch" C . . 1" ,. <b., . ., ' , lr 
informati, la acest ceremo- na, Jşme~- _rIŞ, Iosaş, regJUn~.a ria 20; - Comandanţi de cen SI· ,_.... R .... rte, 
nial va funcţiona in calitatel~1idla~ .. B~(,slg, Jneu"etc. InSPectl~-'t.1Jrii: 15) Atanasiu Gheor- II rala arii In amanla~că. 
de comandantă de serviciu e con mu . g-he, C. Sf. Gheorghe, seria D" . i~ea 
la centuri a d t I D-na Bucurescu, comandllnta Le- 133 ' _ 16) S b' 'V l' Istmsa profesoară d-na 1 na Sllvestrt spune că fI/lul coman an e or, . . d St ă' .. x ă ă' a ln ese le. C. A Sil tri Gi i ~ i i' I f, • 
d-na Eu ni C t ti gnmel e r ]!'re, VlzlteaZ<1 s pt Sf Gh h . 13 D • ves - org, care al: riI ar trebui să aibă II In ge a ons an -. l' . . eorg e. serIa ';t,. - e d tril lan. 

nescu, directoarea liceului ;.an~l dS\O ~r~e d de â~tră]~r~.. atât prezent la cursuri tn seria d:c~rI m d ~ectto ~me de tra-: motto: "sapa şi carteaj 
Industrial de fete şi coman- l~ lUI eLu . ra., Re dŞ\ 10 cu- 44, prof. Păun Mihail. tra- p bllin~ i er~ ura

l 
It nOii as- !tru lucrul pământului I 

dantă a cohortei Arad' ia prmsu cgJUnc\ une oara, pe , u ca, niiliaru a an v t 
I ' • r care o girează. 4). Stolul liceului Indus- I "Gazetta del Mezzoglorno" fac ca şi stramoşH .' 
al centurla comandanţilor ~~ trial "Aurel Vlaicu". A luat' din Dari _ al cărui director cari din pământ şi 

d- prof. Ioachim Dablclu, • fiintă la 1 Nov 1937 A ridi- t b I fii • t 
comalldantul străjerilor din Telenrama nStrRJIt TarU" cat Pavilionul Natio~al la 21 1

:
s ~ ~nn oroman dl Raf- pămâ~t au trăit. ~ON 

Arad. cltre IlnerelUI BnOIeZ Maiu 1938. - Cctt. stolului: ~e e orjnx - un lung, şi ArtIcolul acesta al~Vjlj 
Programul definitiv al zi- O 17) director in'l'. Cărllinişan bine informat articol despre Silvestri - ca şi celeJiia [ 

Iei n'a fost Incă fixat. insă "In momentul Dăslrlt Suve Romul, c. Sf. Gheorghe. ~P_ ,~Straja ',fării in România". ,părute in presa italial"" o 
Doi putem prezenta schele- rOBului nostru. M. S. Regelui ria 43. - Cdti centurii: 18) In acest articol, d-na A. i pre Inaltele inltlativeţ~oc 
tul intocmiril acestui pro- ;a::!al~i ~al~u.!r:::!~~ in~:: Dr: Granini R~mlll: c. Sf. Silvestri-Giorgl pentru pri- :Ie _ se datoreşte lDt~tad 
gram. Gheorg-he. RerIa 43, - 19) d tă viI "-

Ora. 8.00-8.15. Adunarea ţit dA Măria Sa MArele Voe ing'. Neg-rău Petre, ('. ChIi: _ ma a arata analogia din- lui d-Iui Clandiu 811 B 
eomandantelor şi comandan- vod Mihai. nrimul si cel Dtal ghe. seria 32: _ 21) Aldea tre "Straja Ţării" şi organi- unicul şi bunul ro)llfuml 
ţUor la liceul "Moise Nicoa- insufletit străjer Al neAmului 20) Dobra Toan. r. Sf. Gheor- zatia tineretului fascist. In Italia, care a lucrat şif al 
ră". românesc. ne tedtorlul An- Victor, c. Sf, Gheorllhe, Rf'l- baza programului alcătuit de ză pentru o bună 8Uni POl 

Ora 8.15-8.30. Ridicarea qlief. Infr.equl tineret al Ro- Tia 43: - 22) TTrlpa Gheol"g-he dl Teofil Sidorovlci admi- a +ăril noastre peste V.Pt;~ 
Pavilionului National. mâniei din marea organiza- c. 81. Gheorghe. seria 40; - . ' " , ;Jum 

Ora 8.30-8.40. Cuvân.tarea tie si ctHorle reqală .. StrAfa 23) Pefraehe T. Ion. rabUul realIzator al gândului 0»1 

T - rii" t i it I f 1 v R 1" d i Otpb&Q&&HY1l& comandantilor de legiune: a r m e SA Uu Sau 5). Stolul gimnatiulul Ara ega, -sa expune spir tul ~~ .ro 
D-na Florica Bucurescu şi frătp.sc tineretului Imperiu- dul Nou. A luat fiintă la 15 şi metoda organizatiei, citea C .. ~no 
d-I Ascanlu Crişan. lui britani.c. strfqând: Sept. 1936. A ridicat Pavilio- ză cuvinte Regale şi scoate et1ţl h oel 

Ora 8.40-9.35. Organizarea •• :rrăi:u::~ă Donnrul enolez. nul National la 6 Iunie 1938. in relief caracteristicile ori- ' ''' A d,' fi 

activităţii străjereştt În ziua I Tră1Asd M. S. RfIJOelflt Anq- C~lt. sto!ului: 24) dir. UgTin glnale ale străjerlei. ŞI raspan .~U, 
de .Joi, 'de cdt Vârtaclu Ioan. 'Hei 5' Imnerlul BritAnic cu Vlchenhe, C. Sf. Gheorghe,,, F 1 d r:;al 

9.35-11.00. Participarea la Augusta Sa familie". seria 43. ~ Cdt. centurie: 25) Daca dl Mussolini a pus rontu e: ul 
serviciul divin, la biserica T. Gh. RIDOROVICJ. Moisescu. G. Mihail, c, Sf. ca motto pentru tinerii fas- fte ~ 
Catedrală. Comandantul ,.Străjii Tărit. Gheorghe, seria 40. cişti "moschetto e libro", d- e ~ 
----------------------------------~--~--~---- :Jta Tipografia LOVROV &; Co. i. 
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