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• S. Regele şi Marele Voe'\'tld 
Mihai eontribue l~i fonau 1 O~~a~ian Goga - 4radul SI .. 
pentru apărarea gl"anitelor S'a implinit. un an dela r ale ţ~rii .se organizau .para~~ I f(ost a~erentul p o li tic. al 

edili toăltătoarelor aerJsorl adresatt:'c d-Iui moal'tea acelUIa care a fo~t I tase In Clllstea memonei lUi. mareluI poet ardelean, ŞI ni· 
i, C '.' I ·4 I Octavian Goga. In multe par: De ce oare?.. ci a unui partid care a via. 

Armand Călinescu Preşedintele ons: u,nl ţi ale ţării, prăznuirea unui 1 Am întâlnit un vecbiu das ţllit înainte de 27 Februarie 
de M,nRşlrl an dela acest eveniment, ca- căI 8rădan, care CU lacrimi 19:18. -

SâmM/ă, 13 Mai 1939 

{'jlPE DOMNULE PBEŞEDl~

TE .-\L CONSiLIULUI 

re a îndoliat naţiunea româ- in ochi blc:stema această na. Goga a fost şi va rămâne 
Sâmlnllr7, 18 Mni 1!!S:} ~ f- tI- ~ vii ti' rit d 1 . na, a acu ea nume e mare- pasare rnmaneasca, Ş nu- pen l'U no bne ar e eru, 

T Adânc mişcat de avântlll cu car'e 
r iar cel mai sărac contribuI' În a

e clipe la Î1wl'marea Palriei 
rd ci1 esle o elemrntard da/orie 

,. lre Ţară să-mi dOIl şi eu obol.1f 

DOMNU LE PREşlm] .\lT E 

"ăzând eli t()u[(! sri{llll'l'<l r()mâ
ncascd con/rihlle la .'"j;";';reu fon
dului pentru inzcslrm ,' .. nI rt'/llii 
şi eu suma de 5UOJJUO le:' /'(' (ore 
() dou din loa/<l inima pC/j(m fn/ă

ri/'e(l SCl1lll/J{'i noastre oştiri. 

aci a/mural suma 

milioane) lei pen
apdrllrÎi nationale. 

lui poet ardelean să fie a- venea să creadă că acest eolţ Un exemplu viu de abnega
mintit prin parastase şi în- de tară să·I fi uitat definitiv ţie şi dragoste ,pentru ţară şi 
genuncheri, poporul rugân-. pe cântăreţul ce a eternizat Rege. Viaţa lui, suferinţele 
du~se pentru odihna sufletu i in versuri suferinţa poporu· din temniţele SeghedinuluJ, 
lui său. Căci unul şi mare a I lui l'olnân din Ardeal, pe a- bucuriile şi desiluziile pe ca 
fost Octavian Goga şi odată i cel Octavian Goga care a ri le-a cunoscut mai apoi in 
trecut in lumea celor dreptit I cântat ca nimeni altul dure- România întregită, sunt pil
nu ştim, cine îi va lua locul.: rea şi mzuinţa ţăranului no· de vii care nu se vor şterge 

Aradul nostru, unde cântă: s1ru subjugat de zece se- nic~odată din sufletul no. 
reţul pătimirii neamului ro-I cole •.. Pe acel cântăreţ, că- stru. Pentru noi nu va exista 

1'(lm(În şi iubil(l/, a/ sC11mp"i 1WII- mânesc, a activat pe linia' ruia i se deschideau larg co Octavian Goga ca om poU
credeli În sfnllmenlele n1ek de Imn 

"ii rog ])n!l1n1l1e P/'('Ş/'dili/('. s(l 

s{re tări. 

CAROL 
dreaptă a românismului in- loanele vechilor ziare româ- tic; cl un singur Goga: acela 

,unUI transigent, pe vremuri, ina- neşti din Arad, unde prin de român! 
Inte de războib.; Aradul ca- pana lui de foc şi slovă stră In politică, po,3te a greşit 

eeeee~8e&6M~~ r8 l-a trimis pe Goga in par- bună să menţină treabă con· cu antisemitismul său" deşi 

Dar regesc 
Da!' în adevăr regcsc, prin V3-. suntem gala să dăm tot ce ne apar 
area contributiei materiale, cât şi, line ~i lot ee avem mai scump, 

tna.1t îndcmn de sacrificiu pen-l fiindcă, înainte de a face donaţju
Patrie. I nea de 5 milioane, l\t S. Regele a 

"Adâ~c mişcat - scria M. S. Re I făcut poporului Său un alt dar, un 
'le, cand a donat suma de 5 mi-' dar nepretuit, o armată puternică, 
oane pentru armată - de a.'ân- I Îuzestrată cu material modern, o 

"U l ' l ' - I -" care c uar ce mal sarac. armata cal'e ne-a redat încrederea 
nlribue, in aceste clipe, la înar· II Îl. \'iitol'ul Iării noastre. M S Re-

'arca Patriei" aduce obolul Ma- I ,.' ~ 
, !ăli! SI' . ă '1 gele ne-a dat mandn3 noastra na

, t a e, precum ŞI m Muna. ~ • , ~. 
, moliei cu care priveşte sacrificiile 1 ţ.onala, mandna de popor mare Şl 

care intreg poporul le face de jlibl'l', chemat să joace un impor· 

lamentul din Budapesta ca şUinţa naţională, pe acel tâ- în timpul guvernării lui nici 
reprezentant al românilor de năr care în 1916 se afla în· un jidan nu a fost omorît 
la Chişineu-Criş, Aradul, în totdeauna în fruntea mani- sau expulsat .•• Aceste sunt 
a cărui podgorii tânărul stu festaţiiIor studenţeşti din lucruri pe care nu suntem 
dent Octavian Goga organi- Bucureşti pentru intrarea noi chemati a le comenta; 
za serbări ..nationaliste româ R~gat~lui Român in război~ dar. a de .urma pilda na1io-

. . alatlln de Marea Antanta, I nnhsmuiul curat, românesc 
neşti la Ghloroc, CUVin, etc. cu scopul sacru de a desrobi" şi dinastic, trasat de acela 
l-a uitat! L-a uitat, căci Ardealul, rupt din trupul' care a fost marele Octavian 
,:ochii care nu se văd se ui- sfânt al Patriei... Goga, nu ne va putea opri 
tăU spune o veche cugetare Nu-i venea să creadă bă- nimeni, - şi niciodată! .•• 
ro~ânească i trânului dascăI, că atât de Viaţa lui Octavian Goga, va 

A ăd '. ci:' 1939 1- • I mult să fi d~ă.zut Aradul. I fi O stea luminoasă căIăuzi-
r aUII In ,am UI I Il durea şi lacrima... 'Iloare pentru România de 

tat pe marele Goga, in ac,a.1 Sufletul meu tânăr, l-a În- mâine, România renăscutăI ... 
laş timp când in multe părţi· ţeles; - cu toate că n'am j C. DASCALU 

~~~eee&6eeMeaeee8~~ i unăvoic, pentru ţară. I tant rol în istoria lumi. 
Acelaş avânt' ' t' 

. '. Şl aceeaş" COlO le 1 Cine ar mai pregeta, -. faţă de O 

.. t Ulfralesc astăzi pe toţi, bogati şi , ' " . '. • 
ăraci ·t..·.. '. 1 cu ace am plllmt dela M. S. Re- Mitiţă Constantjn~scD primit În 

lungi audienţe de către Reftele 
Italiei şi de către Papa 

'.. ' muncI OrIl mInţII, munClto- . 
din fabrici. 'Acelaş avânt şi gele, - să-şI dea obolul pentru de-

eeaş înălţătoare emoţie la Întrca săvârşirea uriaşei opere de fnzes
suflare românească, dela Rege trare înfăptuită de Capul oştirii 

:lnă la plugar... . noastre? 
,Marele Voevod Mihai Şi·a înso· Ascara ml.lstra •• 051r. t": flDillte o parilslt Roma plf(&.d 5pr( 111rA 
I d Şi iată, că întregul popor inţelege 

arul cu mişcătoare cl1vinte de ' !)O:\Il- Astăzi i l"tl ('} 1 t G I . 11 n-l v d' t d aceasta, iar Cel Care vine să mai .. -\ " , H' m('ţ.!l'anu, con ('sa ~o Il t'~ ~1 (- a au, )l'CC 01' e 
agos!e pentru ţară, cuyinte in la ora 10 şi 10, Regele Impâ- Iri :\Iaz::iolini, mOIlseniol'lll i cBbillC't al d-lui ministru Mi 
fr se simte inima Sa de bun Ro· dea încă alături de ofrandcle po· rat a primit în audienţă pe tilă Constantinescu. 
ân. l S \ pu are, este tot uveranul nostru, d-l Mitiţă ConstantilH'scu, __ ",,' :"'......,,...,.--,.,,,,...,~.....,.,.,..,..-.,.""""'~ 
Memhrii Guvernului au donat de El ne dă toată dragostea Sa, tontă ministru de Finanţe şi Gu- AU(Uf!lltil la Suyeranul 

PODtll emeni le'lIa lor pe o 1 v • t 1 B v .. N' 1 

t. " . . una, ŞI es e emolia, fa~ă de ofran deIe noastre, \ ernatoru anen atlOna e 
ade~ăr Impl'eSlOnant acest CU-! _ • ' . 1) ~.. D . - 14 '.r· 1 1 . 

,lent national car t Re! toata mandna noastră de popor It- a ,,\omanlCl. tllnlneca, . 1\'1 al, (- nu-
Ir ,. e uneş e pe eg, Audienta de o durată eu " histru Mitiţă Constantinescu 
,~ Măritul Său Fiu, pe conducăto· I bel', popor care are acum conyin- totul excepţională, a ţinut a fost primit in audienţă pri 

r1l ~ăr,ii şi intregul popor, in ace-\ gerca tăriei militare pe care se 52 de minute \ at ă de Suveranul Pontif. 
en~l Simţiri. '1 ,'" Ş'. 11 • S T ' spIIJm1i .. 1 lnc ne mal aduce 11- C '1' 1 ··t· - D-sa era Îllsoţit de d-l Com 

011 cei ce simt rom'ineşte tn 1 d d ă U pn eJll VIZI el facute ll"II" all"basadol"ll Ronla~rll'el' Iara < ',,('ranu, ar regesc pentru eS']n R d d l l\l't't' C '- L , 

aceasta, dau cu bucurie nu nu! • '. 1 c. orna, e - L 1 1 <t on- )W lfmgă. Sfântul Scaun. d .. } 
~ai din prinosul lor, dar cunt gata ', .. varşlrea operei de înzestrare, pen· stantineSCl._l mini::;tl'ul de Fi- ' 
. ~ ~.rar(lş seer('tarul Ambasadei 

Sa facă orice jertfe, chiar de sânge· tru întărirea şi mai mare a oastei. n~n\e ~i Guvernator, a.l .B;'in- Hom[mc, d-l BiHău, director 
pt'ntru indepcndenla natională- toti I Cine ar putea să mai pregetc? ... C11 NaţIOnale a ROmUl1lel, am de eabilwt şi de părintele 

)

' basadorul României pe U'Il- ;;;] Trlutu, consilier ccleslastic al 
gă Sft. Scaun şi d-na Com- $i 1 1 . 

N"I- · 1 I Sh ah· nen, au ofer'it în ziua de 13 "F'''Ci):~'1Iflml)aSa(el' .. ts Inl~ p n an al :Mai un dejt~n ]~. car; au lu~~ "~"~,,,, :,~ La sfârşitul audienţei, ea- . 
'1 '" U U parte cardmalu 1 edeschlll re a durat un timp îndellll1-

I 
DNB a ~ A, • Frederico şi Ermengildo Pel- ig'Gt, Sf.lntul Parinte a dăruit 
, nunta: Dela data cand R a declarat starea de asedIU lcgrinetti, ministrul italian \el-IUi ministru Mitiţă Con-

sau produs incidente la Ku- Respingerea cererilor de Că-ta] schimburilor şi valutclor sl antitH'ScU o medalie come-
11angsu, domneşte in concesi- tre Statele Unite sporeşte şi ld-r:adGuaTieril amGb~sa~I~- l1IoratiVtl. 

une '. nervozitatea. Există temc- ru ş~ -na. m~H eo lamm, ~ , După ~ceia d-l Milli~tr;t 
. ' a mt€,rnaţlOnală o nervo-. ~'. t d iprinc]pele ŞI prIncipesa RUf-! D. M'TITiI CONSTANTINESCU. I Constant~nescu a fost prImlt 
, zltate generală. \1 ea. Ca s .al pu ,e~ pro uce o :fo di Calabria, dueesa Civi- }lfln. de r'lnonSe de cardu~alul secretar de 

Vin . . . actI.une ,J~poneza .contra con- teHa deHa Posta, contele ~i !Carlo Grano, ~f'(T('tnl'1l1 am· Stat Maghone, 
erI ehmmeată la ora 5 eesnmel mternatlOnale. l'untpsa :\Iaechi Pief'Jwro, d- lW.sadei HomtmÎpj ţi d-na .\ia I (C.ntinuar.a tn pa., III-a) 

---



2 FRONTUL DE VEST Dnmincei'i, 21 Mai l~IDuII -
Informaţiuni In aten,:ulea me· 

seriaşUor patroni 
Noail le4e electoral şi rcsfiJbtllr'l 

ftulorllttfU StillUll1 VI 
Se aduce la cunoştinţa d~ 

lor membrii în Consiliul Su~ 
perior Naţional al "Frontu~ 
lui Renaşterii Naţionale" ca 
ri doresc să candideze In ale 
nerile pentru Cameră şi Se
uat din 1 şi 2 Iunie a. e. că 
sunt rugati a trimite Secre~ 
tarlatului Ganeral al F ,R.N. 
(Palatul Camerli Deputati
lor), cel mal târziu până in 
seara zilei de Joi 18 1\lai n. c. 
o fotografie de mărimea 5x& 
centimetri. 

.. 
In amilltirea sC'rhi'l'ilor dp

ln Turllll Severi Il, nI SJlllll

zicî.nd ull{'i vechi dol"ill((~ a Ti 
Tiutului Olt, l\L\JE~T.\'! E,\ 
SA HEGELE a hoUi.dl f,l 

Episcopia de Vâlcea $.\ fie 
transfol'Inată Îll Mitropolie 
a Craiovej a v<l n d în depl'll
denta sa Episcopia ue Arg{'~, 

• 

BnTHE~TI. -~ D, l'on-;i- I din Arad 
lipI' regal C. Argetoiallu al 
:-iu})stTis 30.000 h'i la fonll\l!. CamPl'a de :;\fmH',1 Arad, Q-

inzPHtl'(lrÎi armatei. ". ", • duee la l'uno~tilltă HH'scrin:;;i 
• .; lor patroni: rotari, eUl'ctu:;,i, 

f'I~~i'l'!Ifte~~I8f'IIIN'I""''''''~IIW'IIIW'I'''''''1A 1 I . il' (t t " 
~ ;" • Cinematograf de g i~,,-'~an, 1ll0l parI :p. U,I'lHl,-

Il _OR~ ~)pr?miere Arad. i ('H'Il'l. ealapoda1'l, tapltCI'l, 
___ T;;.e;.;l~,;.;!!.;;;n 1 1=85 'P('I'jC'l'l, s<,uljltori în h'H1n, fU 

O eomedie muzicală din Vie· fftPll'Î, dttlghcJ'Î, parrhetari, 
na. de altadatA: 

"Surâs din 
Viena" 

Rt>gia.: GEZA BOLVARY. 
Muzica: HOBE:a STOi,Z, -
In rolurilE" prillcipale: bliUle 
de Ntll!Q, nans rloser, 
Iheo UnQen. o senz3tlOo 

utlJa comedIe, scene din Vie
na de ahădata, muzică şi 2 

ore de râs con'inuu, 
Repr. 3, 5, 7'15, 9' O 

Dllm, 11,30 mat. cu preţ redus 

:-;ţ l'lmgal'i În lemn, incadra" 
(ori, t<împlal'i de hinale, t~lm 

; plati de mobile, constructorI 
d\' juC'firii, pirogl'avol'Î, îm

Illditol'i şi poleitori, din o
raşul şi judetul Arad, că Dll
m i 1H'('~1 21 Mai 1939, orc le 
9.:10 a. m, va aVE'a loc în sala 
mică a fostei Corp, Jndustri
nlt' <1in Al'ad, Bul. ilf'g', Ca-

~~~ J'O) 48, ~('clilltil tIC' t'oJlstitnin> 

- Ministerul Agriculturii fl hl'l':'\lei ) elllll[l I'il OI', 

~.;i Dmw,"'uiilor a instituit o Sunt rugati toti mcsl'l'iaşii 

P/l[,I:Ci!I'1'11 1:'I:,C: ICY1 ('!,."Ioj"o[", led,' mai multe ori, 
coml'mmÎnd im'{'pu/ll/ 11I/{'; rWlli ŞI : ('Ctw" () olegl'rc, cei. cari l' 

Jctrr~iare cpoci de imptll'tire f/ I,/J- I,iili urnele cu fund dubb (li 

ligalii/or şi drl'plul'i/o/' duice, Il: şii Natiunei", , 

f t • /' ' 1 ~ '" l' i) ", t III os In am. pma t1 cu salls ilf~t!1' f '" e aZI /nmll l' ascmenea 1'1, ' 
, I "Il'" t'" d ' . amp III 1'eog(l OplnW Pll) ICII II ",'u SI' J)/'oc.' ee, nu "or mtl! 1, , 

Legea iniocmilă ('[1 a/.i
'
,l h'll'- ~ bile. af1 

1 ' d d .. ., '. A 1 '1 curl ~~~Hllle e, -~,!! IJIIllIŞ/I'I! ,rmllJ1( Par/wut'nlul mi ua m'li II. r e 
(,allJlesc(l ŞI ",clor lanvliIr/!. dt'- prcsie a diferitelor meschin.- dre 
terminând o nouă orânduire (1 1'0- nuri jJartidiste. ci o oglind<i 'â 
luilli [Juil'l'ilor În Slui. implIHI 11(~ Jw('::etl!1I1~tiJ{)r t~lrii l1m:1Ci/, •. ~~:I: 
~/Jlril[l1 /il~Ip!lllli şi d~, n.eCl'.~if(/tl'a .. Dcllln/IdIldu-l-sc câmp

'
l/ G' SG 

wldc,c/lU/brhl, a rcsfallrlrn 111I1(lJ'l- tivÎtale şi dândtH-Se o (:Om, ' 

I . /'" I { 1 ' 1'/ . ." • nel 1/ Il ll1 0/1 /' (11'('(' ::/IH c. nu m,u' ade(/uaM Mflrilor rei/le ai-
, • . ., 1 v' I I - lire, 

II /'(~ ŞI, JII~I ./111 s('() '0(1/'11 11l1pn,. (In' : (oCC('lIll!ia:d ('.rPlIIH'/'CCI de r Xe 
In Ins//tU/U'l ]wrlomen/are, • (1 /l'yri), i'w'lameIlflll poale ' el' 

,l>ând, d/:('I;/r~1 dt: ,'oI du/"I. t't'uc-! IJ/ill! 1111 rltl nwi im!JfJl'ltlll/ i ~I d 
;'11 nOII! ŞI cJlI/1:rlfte opuse !Ienoro- ulil drcr.lI altăda/ă, când flg: 

cild ml't1(aliliili politice ("(u'e n. d,l,~ sln'pc şi desliin/uirea luplcl'i ra, 
r / " 1 . l' l ,r . rea 
fi / /'J1wgofjla ŞI (/ IpStl ce se/'l()" timaş(' ilic('all adeseori ZIJ,j,. ' 

:i/(III' a (/I('g(,l~il()r din tl"xl11 i,'fJl~a' Înlentiile cde nwÎ b!llle~i :~~~I 
!nfl' ('!/'rtor(lla IlU de} po.~,b;lrt(t/e I riie cele mai Ic1udn./JiIe", . să 
de (1 fI ales SItri a[('gă/ol', decrl! ce· I ncnăseuld conştiin/a ciuică 
1'( '1 ,. IVI '1 ,Clin 

II ('tii nI' SI'}'IOŞI, ce /1 ('Ii: OI' -:01'1: rii, saluM CII satisfactie noU·1 atI', 

mUlIces('. I "'IÎI'e elec/orali1, rida care li;' ÎIIt 

CBt:o~slune, jn verlet'ea recell- pafl'oni din ol'Hşul ~j jut!"ţ111 
] n 11'1'1'1/(111 de (riS/II 1JIt'1Il"l'ie, I (l'aptă repararea tuturor f}r1,i" 9UU 

sl,ill-'ii tic ('((felll'le şi abili ,nlÎTPlito : f"leule de fl'ecutU caualeri ,: '/i/OI 
/'i IIi ciomagllll1i eleciora!, !'/'(!11 de: !lPIl('tri politici, 

666e~~"~Me66e&1wl 

- La dejunul de pe vasul ronăd~ c~lor 1968 prăşitoare .\1'ad, eal'Î ('xpreiU\ tina dill 

R.egele Carol II,. of~rit de. M~- do pOI'umb ee sunt coman- m(,~f'rii)(' de mai SHH ~ă ~(' 
mste~'u,l ~erUIUl, ŞI M~rl~le~, i (late şi destinate agriculturii lH'('zilltr lH'.eonc1i(ionat In COll O Gă · i F R 
d. muustl u plempotentlat C. i naţionale. I ~titHirea breslei. rganizarea rZl . • • 
Conteseu, preţ;edintele Comi-! în J-o.deţol Arad 
, 'E D -" ft6Mt~oe~8M8fJ6~eee 

S lllll el uropene a UlUU'lI, a In urma nmuil'fi d-Iui colonel1vieti spirituale prin desvo' 
toastat pentru M, S, Regele S'a amIntit pa.n~ norfl fermenul !Olll'SI'U Ni(~()hH' ca l'nmalld:mt al :credilltei creştine şi a culturi: 
Carol II iar d, Grigore Ga- ~ (,:irzii Nationale F, B. ~, al jud, tOl:ome, precum ~i spiritul Cr 

fencu, Ministrul AfacE'r1lol' p1. dtPUDtff.iI (u riilor dc ImObil AraLl s'a il)('('1 HII organizarea <I('t's-:!fă pentru Tron ~i Oară. 
Străine, a ridicat paharul in lor fornlal;uni în ol'a~lll A 1':1(1 II!(,("! Il) Să info1'llwze organcle 1· cea~ 

ARAD. - Biroul Popula-I nccastă dată, se vor prezen-, I'f'lJ(J In_eri"ril,' dela 17 Mai mm: ~,li'idi <It' spil'Îl din tară şi 3 ~ 
sănătatea şefilor statelor ,1 In! ţiei Arad, atrage atnnHu~ i ta toate CărUIe de Imobil '1 !/!ll'l' ol'de ~1~,1:1 ~I lt:~l\1 Biroul hlemelor de interese obştesc, . 
membre ale ComisiunÎi EU-

1 

nea proprietarilor de im~bi~ in caz conf.r.:tr se vor lua m~ Co.m,;JlH!allwnlului În loca~1I1 Pn'f~'(' i ,C) Să s~~'veHSc~ ca ol'g~n,O: ~I~ 
l'opene a Dunării. 1 v d t t d "1 '. v,· h.ICI dlll Bulevardul R.egma Maria dllle al Ilonlulut, Cll prllc)u. I 

L 1 r.: 30 mI 'ni' .:t t'!'!' e ca a a peu ru pre area I surI e necesare, Iar cel gaSItI I No, 7, camera No, 8, unde se dau: nif{'staf iunilor de orice fel a:: te e 
a ora <l, dnii 'i' C V t'l d 1 b·1 f t f· ,A IV fi ·bol· ,\ M se general Paul Teodorescu şi: ar:l or e mo 1, a OS v 1-! In neregu a. vor pasI IIi ~i 1't'la\illni asupra conditiunilor dt' ganizatiunilol' acestuia. ,dai 

E
' - v.' , i :!ata pentru MartI. Pâna la: de amend Importante. 1 arlmisibililalc. <1) Să eoopE'J'l'ZC cu orgaml; 

.ugen TlteanU, întoVCll'aslţl. I 'J' d' , , . t' '1 l' l . I cel 1 , " '. :~~~Q9QgQ (.lIal' 111 prllna Zi au IIH:('P" "e ('XISene III ,"c(erea unei. "1 
de amlralll Bărbuneanu, 1\.0- il !'>t'I'il'l'ile cu mult elall. 'ekc PI'l'gătil'i a populatiullt'! ti o 

slinski şi Pâiş, s'au îmbal'- P d d I ()1~llIizar('a găI'Zllol' nationale St' I trn apărarea pasivă impolri!1 
cat pe ,distrugătorul "Regina ar a a ea' (al'e in oraşul rcşpdinlă, a judeţului' Cli I'i lor aeriene. 
:Maria", plecând la Constan- in eUI':'tnd jl1('t'p.ind '$i ol'g'lllizal'l'[J: e) S:1 colaboreze cu organel, 

Mad1/!Mtl-d în judeţ, 'jii Oării şi ale Servidullli ' 
ta. .a., l~al'da ~:ltionaIă _ estc o for~a-; sa~1 ol'ic~ alte, inst~tllţi IIni de AII 

• \1 une aux/har'ă a 1', R. N, servlll- 01'1 de cate ori acllllOca sa 

_ Nava şcoală Mircea" I ;\ral'N\ pa.I'adă a victorÎl~i 1 şamentele care au luptat pe du-i cu instrument de disdplină şi obiE'ct identic sau nsemănăI~ 
intrată in apele ro~'âneşU şi I s'a dc~f[t~urut Vint-ri, intr"un frontul din celltrJl. La ol'a ordine ,În interiorul ol'ga~izal,iil~ .. ('1'1 ul'Inăl'it, În gem'ral sau j estr 

mdru foarte impun<Hol', La '11 • " , , "1 s:Ile ayanrl urmi'il?ar,nle alrrbutllll,ll: : lmumilă imprE'jul'nre de căI, 
fiind primită in mod oficial" . T',' .1 IŞI fac aparIţIa soldatll :1) Să propage m toate strahll'de cestea, 
va pleca intr'o călătorie de 01 a A 9.~o tI\lpel~ d,c leg,t~l~~l.ll I din falangcle din Madrid, Dr Iso('iale docll'ina politică a Fronlu-I f) Sii coojJel'l'W In limp 01. curl 
studii În America, cu elevii au, lIH,e pnt dehlal ea. loale l' ,._ , . . lui şi anume: inălIarea Patl'Îei prin i boi cu membrii săi rămaşi ,. publ 

llnIt i'"ttt)e <"Itlt pI"'ee(lat ~ (le meaZd genei alul Pontc, tU 1. ~, 'd " ' l' l' t:'I' ' I '1'1 nl'le şcoalei navale pe bord. < \ .... c <:: e, ! I Jr.tarn'ea 1 CII natlona C ŞI a so 1- i ,[ Iza\l. cu organe e mi Iare 
statpJp 101' majore d(' stpu- deta~amentele Rale. l~i face! ~:.~itătii fiilor ci" întăril'ea ral1li~: !r~1 mcn,linel'cll sigllrantei si 
glll'i ~i muzici militare, De- apoi apariţia. aviaţia, :Mu1ţi- hei ca celulă SOCială, crearea un{'l IeI publice, 

TIMIŞOAR\. - D. dr, Cor '1 n t' 't~ 1 
1 B ' f d" 1 arca es e pl'Inll a (e genc- mea izbucneşte În urale .. \- Pe· ntru ÎD:eslrorea arma1 ne oJnea a ost eSlgnat i , 1 I F' 1 ,'1 .' 

• ' • v; 1 aUI HIlCO. H tll ntne HC, \'ioanele desenează în forma 
de EI easla AlImentara sa: uflă rOl'lmi diplomati<: şi zla- II ' ".., BUCUREŞTI. _ D. Ar. Că-I din partea casei civile ~ 
candideze ]a alegerile de de-' , " D ' , tie numele "Franco . Deflla-

, . i l'!~tll. efllarea trupelor Ita- i . ,.. "lineseu, preşedintele consili- I Utaro a M. S. Regelui, d 
putaţl. l' t d l' - d ,~.. 1 ea a plovocat entuzla:;mul 

H'IIC ('s e ('se lIsa e UIVI-I ului de miniştri a primit o: nată fondului Înzestrării 
~~eee~ zia "Littorio" ul'maU't dH ba_,1I1111 timei. i d' Iii i D . di t ser soare In partea du mate. easemem, D 

Admlnls1ronte I talioal\ele de c{tln~l~i negre. l' i\1ADHID Cu Flondor, mareşalul CurţH! colţurile tărU, subscri itai 

A V 1 Z La .ol'a 10 incepe defil~l'ea Ş:t prilejUl serbărilor victorÎ<,i, Regale prin care aduce la eu continuă cu toată că.!, mp~ 
v geţtlol' negre. Urmeaza apOI generalul Franco a clec0t'wit noştintă că se contribuie cu patriotismului sănătos ~ arul 

Rugam pe on .. abonatii noş trupele din al'mata leventu- , " ă ofesc 
Iri, cât şi d-nii comercianţi, ' , mal'ele colIer al ordmu11l1 o nou' sumă de 257.000 lei, vatol'. 
tari fac reclame in ziarul lut, formate dIn uetaşamcn- ! imperial al săgeţilor ro*ii d- ~~8~eeeeeeeee6 ' Dole 

nostr1l, oa dela 101 lei In sus, te spaniole, apoi trupele de 1 . C d' 1 Petrol nI ŞI- pal ud 1- smll ndic~ 
să DU primească nici-o chi- Novari'a, unele unităti din UI al'mona, preşe m1e e re d . ţn;~ 
tantă pentru achitare, dacă I ' Y' _ .. public ii portugheze, Senato- Mt'to ('le penlru combatarea boa 1 roate aJlmge la conservarea 

J l' NllUllea strama, ap01 deta- l' , :1 ' t I d" fi' 1 1 dl'/l' er: n are pe verso ap leat un ~ I'U] Bocchini şeful politiei i- PI l'j)J( PlntCC care es c pa u IS-: supl'a ala apel. n ce e 
timbru fise al de 3 lei şi un' eeeeeee~~M~ 1. ,', Illul, s'au tol perfecţionat şi gratie! s'a ajuns la cele mai bun.:· 'f . 
timbru de aviaţie de 2 lei. taliene Şl d, Huumler, şeful lor s'au ajuns ia rezultate apl'ccia- ~ lale şi se stabili metodele ai efill 

AD"'T'II.TJSTRAŢI~& JIlsopra DiS" politici germane au fost de- b;le, Înainte de Hlt4 nu se ştia cii' eu succes, Ual' lupta contra: la ,1 .U,J..-. ~ 1-1. u •• • •. , , ~ t' I l' I 1 ' ,. ' ""8 nelu , prm Impn,ş !erea \1('11'0 U Ul (eaSII smu 1Il a permis Şl angap,· , 
~~~ , ..• lucririlor Dvs, şi a preocupă. eoratl CU marea cruce a aCe" pra cursurilor apelol" :;unt distru- altă ('ale, E vOI'ba de gelltni ncţi~ Comunicat rilor Dvs, se publică adesea în ce· luia:;;i ordin. I se .larvele anarelilor ..-:ari tJ'ansmit intreuuintării ehimnei, cb,' atlon 

le 120,000 ziare şi reviste din lumea &88&&e~~~ i malarla, Abia aCUII1 s'a st,1hilil că de care se ocupă cu atâta 11, , 

G d N ţ ' Iă t . 1 '1 d "'f' , , 1 d' l' SOi rectl ar a a IOna a nce5 U1 intreagă a.rticole şi notite care vă DI f N. lil~ ?mcs ec specIa e ( .. 1 er,t~~ nusllm~a pa u Ismu UI a 
oraş a luat fiinţă ca anexă pro _ • SOlUn de petrol poate dllc~ la a· NatiUnilor. Astfel s'a genf N. I 
a F, R. N, pe ziua ele 1 Mai sunt absolut necesare, Oacă dodţi lorIWo a plecat cest rezultat. . I inlrebuinlarea zilnică a d!l; and 
H:t39, I să ave~i aceste articole şi notiţe 't:I......... Importanta ac{'sleÎ descoperiri fu:: O grame 400 de chinină in' tre : 

Incepâ.nd dela 17 Mai 1939 :pl'eţioue. ca şi personalitlfţile şi in I.n straJna1ate imediat l'ecuno~culă şi gralie unei nil(' bântuilc de mal arie, f' act 
SC primesc înscrieri de .nem! stitutiile din străinătate şi din ca- fructuoase colaboril.'j intre "Iustitu aceasta esle intrebuin\::ttă e1 flU!U 

1,," .\' • t 1 9 13 D. prof. Iorga şi dna au tul Ross pentru higiena ironicală", de milioane de oameni in li Beii l.oru ZI l1lC In re ore e - pita la ţării noastre, adresali-vă şi 
şi 16-19 la Biroul Comanda Du. agenţiei părăsit eri capitala cu sim-I societatea "Burma Snell Oii Stc- prevenirii paludismuluL Pct, stanl 
mentului in localul Prefe :tll plonuI. El se duce la Bru::xel. : I'3g~"" şi, "Distributing Company of I chinina. , " Combinaţia ace~f~ 
rei imobilul No. 2 din Bule- "SERVICIUL GAZETELOR" • • Indl!l S a pus la Plillct o meLodă re stranie, dar ea dă rezu!hll 

.. vardul Regl'na l\,farI'a No 7 les şi Pans pentru o sene de ratională ce-Q permis obtinerea u- tice, ale căror foloase SilO! 
11 'Directori: Aurel M, Alicu ~i Em, 1 . il11ăl camera No. 8, unde se dau conferinţe pe care le va ţine nor rezu tate admirabile în lupta zilnic de milioane de (lamen 

ŞI' reIatI'unI' aSllpra condI'tI'U- !amoiIă. Bucureşti 1., str. Constan· contra paludisnllllUl' P d' < ugo in cele două capitale. Un ma . entru a vindeca palu [S(fl<, 
nilor de admisibili tate. tin 24, tel. 3,16,15, cue 'fi dă cu S'a procedat la expericnte pre- " 'ec«~ etson 

Comandamentul Gărzii Na plicere orice lămurire .uplimenta- re număr de prieteni l-au cÎse spre a se determina in Ce con I miSIUnea in chestIUne r l' epre2 

ţI'onale condus I ă D- di!ii se pot obţine rezultatele cele să se ia Zll.niC un gram p- mu~ rl ,i vi face - la cerere - ,i pro agar. sa se va, , , " r' te . I mal efIcace in răspăndirea petro- un gram 300 de chInInă h ep 
Colonel N. IONESCU be gratuite I înapoia în ţară la 8 lume. lului deasupra apelor şi cum se 1:_7 zile (99), treei 



(\4Juminecă, 21 Mai 19:i9 

r Revolutia dela 1848 si 
voiufiB Renasterii Nationale 

15 Halu 1848 - 15 Malu 1939 

i 1 de alrtnci 91 de uni, F ct mai (Ire "ia/a I[li după (;C şi-a 

PROX.,UL DE VEST 3 

magazin de modă 
(lingă farmada Omescu) 

ExcluslvltAţlle In lmprlmeul"l de mătal!ile franceza St}nt IIc!mJrll bU. 
lmorime dA mătasă artIficială. tobrAlro si Cff>ppe· en$!'lE'z cu ('!f'Ff:nl1ti moderne. 
~(iW~~g~~~g~OJ~~ 

, in ziua de 15 Maiu 11)'18 când picrdll/ lot cCHln' il [lIce demn sa 
:, ,cîmpia LiberW/ii de/a Blaj, 1'0- m(1i fie pe pumunt". 
: 'ardeleni ridicarii, Însă odulă E apronpe lUI secol de a/ulIci. O. 

,ursul istorici şi al .... buciuma- 1)(lr murile adclIămri, pentru care 
, ~ existenl/', sleg!ll desrobirii IIU luplfll şi şi-lIl! ihl $t1nyell' ('/'011 

I\litiţă Constantinescu primit in 
către Regele 
Papa 

, dreptii/ii. 111':(1 11)'18 lI'al! fost ui/aft', 
[ 'MI erau de mllneroşi 1'0- DimpolrÎlHI. Eli' sunt m'li VII şi 

SII $ • '1 ' "i '1 

lungi audiente de 
Italiei şi de către 

(Urmare din pag. I~a). 

, .. a. elaţi de libertate, care ve! mai respecl(l{e ca o/'fcdwl. ldl'lt/l1/ 
G r In~_ i slrlge relJolla fmpotri-1IUPleitOl"iIOr de/Il 18!lll: liber/<J/ca ro 
'1 nei crtÎnccnc impiWri nll1llr mall! 01' ŞI-Il g<lSI ('COW'I cale ilHI 1 

in('(H - til/pi! cllm .~crie I/J/'ofUllrle În IIWI'I'O revoluţie a 11('- lntol'H la amha:sada Româ!, D .. iunln~lm alora din arac. de apl'oal}e sau de departe, are, t " :\,. . 1 '1 ' ..... I ou 9' 
r ; Xenopol - Însuşi ,,(~ell/'l'alull IWŞ.(TI~ .~{/tlOnlllc, (e S~l/) ((llIIlIi/! nici, d-l ministl'u Milită Con 1 veghează cu aceiaş genel'oa-

rit1/', care asisltl la ruw1ciullc(/ J/lfJeslalll Sale R~'gelU! Caro~ Il. "stantinescu a participat la i . ~a o:'el~ 13.30 !l 'lI:l'mat un să luare aminte la viitOl'ul 
i ă de episcoplll lleunil i\nclrei Te:;allf'!ll <le slmţlfe romaneasca un dejun ofprit de dttre am: dl.CJs~ln uFltll~' afc~l"a dm R~m~, ei. (Aclamatiuni nesfârşite 
j a, pentru Impăratul, la des- a~ celo~' ("(Iri au lupi III ~Il/J t:arml- ba:-;adorul HOllUlniei şi dona [~ an e lce lr~eo, apOI ,Vl- au insotit ultimele cuvinte 
'" rell şedin/ei din 311.5 MafU, l'~le lt~l .. 1ul'a/1[ Ia/lcu Ill~ fosl :1l~ Comncn I zltarea AgropontmuluJ ~l R ale d-Iui ministru de Fi-
i, nriseşle că: "adunarei de po- cl~d(!ia JJWI, venc/'I/{ r/ecat I1sla:::.·· localit[ttilor Littorio ~i Sa- nante). 
~ atât de mllll/'roasiJ şi totuşi <'?nd u!w dwll'e Il1nr!l(, /ozflici 11(/- VlzUele de eri Bie B lui baudia. Ministrul de Finan-

să cu alala nÎndHiaW şi care Ilonale este: PllIlta (onstouUneS(U 1 te român şi-a exprimat faţă IJlllmo "lzlh} 10 ministerul 
rumen/rze atâla cuI/ură şi se- "XII dăm nici 1/11 pc/ee de pil- .In dimineata de 13 Mai, d, . d~ d-nii. ~r. S~le.Hi ~i Filitt~, de faminte 

I ale, aldt elllHZlIIsm nobil, n'a m<Înl nimânui"! . ~fitită Constantinescu, mi- i (hrect~~'l III ,m,mIsterul Agr~., A urmat o vizit~i de rămas 
Încă Europa", ]1,'11. holill'if. I1ici cdm] ('( 1I!('UlO- llistrul de finanţe şi guVCl'- i CUI~~ll'll, can I-au .dat expll- hun la d-l Thaon di Rivel, 

li gu liloare l'ânr/ur( /01 atât de rarca mare/ui act isloric dep/' ('tim natorul Băncii Naţionale a ;('a~lll~ necesare, Slllce~'a au- Ir.inistrul de Finante al Ha
,: lito(J/,e pe ('al de olHectiue De ]Jia LibcrWlii dcla Blaj n'a (/vul HOiIllÎniei, a primit în aparta: Illll"!l't ie pent~'~l 81?lendI~la <?- Jiei şi cei doi oameni de stat 

bl!:na În care nedr'cpl.<11ca isto HUli profundă rt'zmwll/e, [J,'cdt 11:;- mcntcle d-sale dela Hotel i p:ra de ~01llhcatIe. infaptul- au sf~lrşit cu promisiunea u
îi În[lă!l1ise f1nwr dr ani, l'om.:î Iăd. când p/'in unirea luI' rumanil ! Excelsior pe d-I d'Augustill0, : ta ?e regimul faScIst î.lltr'o. nei apropiate vizite a d-lui 
ieşeau /cI lumilw liberfălii cu s~ ,<!OI)~rle.~(' IJI:rdtlÎci dr' toate sacl'i director general în ministe- il"egl~lle ,cal:: ?e ~cae~ll:! era lai Rivel la Bucureşti. 

dea cOl1ştiw/ă CI dreptr1tii lor tIC ilie lIIallltaşllor. rul schimbul'ilor ;;i valutclor I nepl O:~uctlva ŞI bclnttllla de I In cursul zilei de azi, du
MIIi/ci lor 11I1siwli în /lIme. ~WW după care a avut o lUllgli în Imalalle. ipă audienţele la Suyeranul 

, ş!iau că porllesc la o luptă OI muSsolinl In vizita la trevedere cu d-I Virginio LfI şro~la Romanii din I Italiei şi la Papa, d-l mllll-
o. dr jertfe, dar ideia de unire Gayda, directorul lui Giol'lla '1. V dUC UUla stru Constantinescu a vizitat 

nească În fa/a prImejdiei şi $labillmentele IndllSlpiale le D'Italia. minunatele grădini ale reşe-
de libertate îi gallJanizau şi Se anunţă că Mussolini a so La o)'~ 1 ţ, Însoţit, de d-I se Jleîntors la n~ma, d:-l. mi- I di~tei d~ vară a Suveranu
rau să nu se IeI/mă, (dunei ,'t 1 1 d . , F t I natal' Ciml, preşedll1tele co- 1 mstru ConstantlIle~cu ŞI în-, lUI PontIf, dela CagtC'l Ga
- având doar coase şi furci SI. a, vrea u]: e ~ s a a.c~I °mitetului expoziţiei univer-,sotitorii săi au vizitat la ora ,dolfo. 
rneau Impolrwa grelelor tu- prImIre entUZIasta. A VIZItat i ~ale din 1924, de d-l Al. Du-118 şcoala română din Valle; 
ale duşmanilor. marile uzine de alumillium. : lh: ~a!nf~rescu" ministrul ~o I I~lia. lntâ~pinat :le d-l prof. i PI~(area spre fora 
i in inima !iecdrui româ/l, La ora 8.45 f;\i-a continuat mamci ŞI de dIrectorul sau I Em. Panaltescu Ş1 de se..:rc- i Dumll1ecă seara cu accele-
lde de foc ale l!li Simion Bllr dl'umul spre Castiglion un- dp cabinet, d-1 ministru rvli-I tmul şcoalei, d-sa a cel'('etat ratul de 23,40 (1-1 ministru 
se Întipil!'iseră ele neşters,. 'tit[\ Constantinescu a vizitat. sălile, biblioteca. şi atelierele: Constantinescu, înf.\otil de di 

. rlalea oricărui popor e bunul de a lllaugurat o mare cen- ~allti('l'clc expozitiei, după I arti:;;tilor bursieri. La salu- : rectorul său de cabinet a pă-
~' eri mai inalt şi nationali/otea 11rală electrică. La ora 10 a care la ora 12.30 împreună I~ tul de bun venit al directo- I răsit Roma inapoil1du-se în 
. a/llrea lui cea din w'mll: ce' sosit la Aosta. . • t't " ".' !..:,'·l cu pI'of. l'~llui E,m. Panaitescu, d-,I. mi ţară. 
!3lDce~8eeeoeeeeeeeeeee~M I ~.ll lllS; 1 01:11 S,'U d' ul :lllstl'U în mijlocul emoţIei ~i 1 D. Azzolini, g'llvt'l'natol'ul 

• • ',m. analte::;t;U,-- u'.c.tor I ~'Htuziasmului tineritm' stll-, Băncii Italiei, a oferit in nU-

Donatlunl pentru şcoalei române, s'au dus la dio~i români a rostit o vi- 'mele instituţiei pe rare o 
~ muzeele Vatieallului, pentru 'hrantă cuvâ~ta~e ar~tând ca conduce .şi. in al ,SăU per~o-
it!" t t · a vedea mulajul columnt'Î re este rostul tmen'l genera- nal, ffiIl11strului roman, IlnZeS rarea arma el lui Traian, după curc se vor tii de români, !at.ă de. jertfe- ?rept amintire a~ vizitei ~ale. 

. ." , , ",. . le pe care patrIa 1 le Impune m Cetatea Eterna, o preţlOa-
i rslrarea armatei se află azi ci sau mari aceste ofran de pentru face lopn ce VOl .il ~I ,.tI1SpOI - [~i care este datoria ei de dra 1 să statută antică, infăţişând 

, I 1 tate la BUCUI'C~tl ŞI aşezate goste si rccunostinttt faţă de' pe Impăratul Octavian Au-:'. nmu p an nu numai pentru apărarea patriei dovede!lc o rOlh ." I 
ucătorii ţării, ci _ fenomenul ştiinţă luminată şi solidaJ'itale ih- în Parcul Hegele Carol II. 'M, S. Hpgele Carol 11, care, gust. 

e rurător - pentru toată Qpi- destructibilă a cetă~enilor cu des-~e8~~eeeeeee 

"publică, A~eastă grijă populară Itil\ul graniţelor care vor fi apăralr Prega"'J..-r .- penJ.ru Stră.-erii adună D8ISi- Tllbarul MAszăras t:te-
,OIlestă prm numeroase dona- cu preţul averei, onoarei şi sânge- 1 I ~ '1 

cari sosesc 'ia Ministerul In- lui l'om:1nesc e.er~i4iile de ao- meale .,e.l~u fan a fost condamnat 
ării Armatei Str. Budişteanu : . . ' Crucea ROSle I 3 - I h-
16 B t' • d' , Domnul Victor SIăvescu, mml- '. d I 8 a lai ne Isoare ucureş 1, atat In provm- SiJmO u e il 

t cât şi din Capitală. stntl Inzestrării mulţumeşte UI'mă- I :\llAD. -:- Stolul şcoalei \ ARAD. - Eri s'a 1'Ollun-
1 '1 't 1 .' , . . unie pl'lmare dIn fl·tlnta,<';,'a comll- . _ p 

, '
Uri e P, entru inz.estra.rea ar.-I' oare e pe.rso.ane ,ŞI 111 sti tu\ nlDi pen _ 

. ~ nă Şeitin, la apelul lansal tat sentmta m procesul de 
il I reprezintă valOri 'Variate ml- ltru donaţlumle fncute: ARAD. - In decursul s~ I de Comandamentul Străjii tâlhârie a lui Meszaros Şte-

:elatea Pensionarilor Publici Dunărea de Jos Lei 15,U()O,- ptă.mâ~ii t~~cute, c~le doua iTării a adunat pe seama! fan, care a furat dela d. 0-
inistraţia de Incnsări şi Plăţi Făgărnş Lei 1.000,- leglUnt straJereşti dm loca- I Crucii Rosii c'Heva kilogra II . 'f el ' d ' I't t . t At <." "i < . -, al'IU ('OnO]' un aparat e 
mistratia de Incasări şi Plăti H. Sărat Lei lOJi08.- 1 a e au oryamza ca eva: me de făsii din pânză pen- l' , " . . 

· ca G. M. Eftimiu & Co Lei 9.66.- repeUtll a exerciţii~or de an: I tl'U band~je, precum şi ne- rac I? ş~ dIfel:tte obIecte d~n 
:: Halul de Stat - Lugoj Lei 5.500.- ~A~lbltl dela 8 Iunie, cu stra numărate ciimăşi, indispen- )I~(,ull:ta. TrIbunalul l-a ga-
:: mpalital S.A.R. Constanta Lei 8.426.- ]erii. tuturor şcoalelor prim~: sabili, etc. La fel, harnicul 1 fllt vmovat condamnfllldu-l 
li rul Semnalul Lei 8.272,- re ŞI secundare de fete şII t 1 d 1 C ,~ . t C t't 'la 3 ani închisoare. 

of băieţi, pe terenul "Gloria".! soc a mi .aslI~ . an 1 a- I • ': , ., ._ . 
esor Universitar PI-eot Gr. Cristcscu lunar Lei 1.000.- Stră)"erl'i şcoalelor prl'ma-re i tea de bandaJe ŞI pansamen- '1 J .dhm nI ),f ('szar.08 a. f <leut 

· no]e Ciupală Rest. Gării Timişoara Lei 12.nno.-- I 
'ndlcatul Pescarilor din Dolj Lei 1.000.-- din cartierele îndepărtate au te adunată, se înaintează Le ,apel asupra sentmţ{,l dată 
I~nlrul de 1 d B L 5 fost aduşi cu camioanele. giunei. 1 eri de Tribunalul Arad. n rumare .. eaza ei ,789,--

lectura Jud. Ccrnăuţi See~ia F~nanciară Lei 14.670,- Exerciţiile, dirijate la stoJu-~~~ 
e~a de Comerţ şi Industrie Bârlad Lei 20.IJOO.- rile şcoalelor primrae de d-l 

· ,uc~lonarii Ahator şi măcelarii din Râmnicul Vâlcea Lei 7.90t1.- instructor ~omandant F. Se· ProPol!ilodil In tora 
· lente Pl'efecturi Lei 522.1H1.-- cu, sunt bine puse la punct I ( t 1 fi II il S bs 
· za :\ltcr Cohn Galaţi Lei 2.000,-- şi vor face la 8 IunIe o deo.j OratOBiI (nema O~riJ ( il a t(-
,nc\~onarii Administraliei In~a~, şi Plăti Satu Mare Lei ~'!3,875.- sebită impresie. : rt1nrlo1ulul de S10t ili propOl!lodel 
,ncllonaril Serviciului Contabiiităţii Generale din Coca ~ I 
.'''"'''' ,,[,,1 nI pe o zi, C .. p. Solidad"'" Ta'!!u ~~~<' :l.O50. _ Il ud C Şi (am se: 1 .. I Cu "".n. cin,matog"Ji,.' a ~U~~~~I~ şi in d",td,[~ a \ .... I 1' ..... 

,tecţia ~i Pers. Agenţiilor de Vapo,are Unite SAR Brăila 10,000,- (OWfDllle de Insll!- se('relariatului de Stat 'lI Propagan Cl.m şi attltea tablouri inUili~ând 
- . N, Insp. Pregătirei Premilitare I primii câte 30D de pel"ioană ial' se ne sir cllerectl dei şi-a dovedit cu pr-isosim:l rOl,· tuturor nouile aşezări şi orânduiri 
, andanţii de Sec~ii, Subccntre şi ,'cunzii câte 50 lei de persoană. "1 tut ei in campania de iarnă a a, in Stat. 

Ire suma de 1 '20 . f' B N' I R" AlUn. - Stol/lrile din el/prin- I cestui an rând în pialu sr. Glwnr- ScoIllll cara"uncÎ esle de a {acl' .' " el ,- lur o 1- anca aţlOna ă a omamei, c-
actIVI din cadre solda pe o zi. . chivalcntul apuntamcntelor pc o zi Sili ],egi!wilor aN/dane au fost in-' ghc a primit peste 200,IlOO !-pcew- in rândurilc populatiei dt' toale C:I 

nUlul Mării' M b" C ... I 1 b '1 C '1' l' G 1 . fl)/'male că toate comemile de in- lol'Î cărora le-a prczcot.'lt cde mai tcgoriilc o cM mai il1tb~ă pr'JIHl-n'" • em 1'11 omlSlel a e mem rl OI' OI1SI lU UI - -ŞI 

~ll ŞI muncitorii din portul I ale intregului personal !lI Băncii sif/f1t', paftale, CClIsvane, nasturi, variate filme româneşti <le JU'opa- ~<1ndă culturală sprijinând ro ace-
s auţa permanenţi şi flotanţi, I din Administraţia Central'i şi Sedii. M' f(lc nrmwi prin Legiuni. in co- gandă. Ia,,' timp activitatea străjerea~('ă şi 
Prefect 'd ' ;nerllrl lillf!r tiind illierzisd desfa- Odată cu venirea primăve.'cf a- stimulând sentimentele militare. 

" ura }U • Maramureş, CoLEm, CrJşan, Personalul Prefecturei, caca lo/'. - Costul acestora, care ceustă caravană îşi indrcajJtli acti- Ca locuri de popas şi-a ales Ilen-
etam şi N t ' . . p , ~ 
. o am ŞI ersonalulTechmc Lei 10.797.- se ÎlJ(lintcazcJ Leg i/llle i ('daM cu "itutea sprE' alte centre ule tării. tru Înct'put Buzăul apoi Plocşti -
'măria B d h' . u ac I Cordon lud, Cetatea Albă Lei 500.- conwwla, este următorul: Insigna Ccle trei grupuri motoa.·e cu Breaza - Predeal -- Braşov - Fă 

. ugo CaUich Constanţa Lei 5,000.- de metal mare 23' Iri, insigna de cinci remorci transformabile Intr'o găraş - Sibiu - Alba Iulia-
,crsonalul Soc. An. "DtSPRA" Ploeşti Lei 8.773.- m('~al mică (o poarld nI/mai cu- modernă sală de cinemat.)graf. "0I' Turda - Cluj - Huedin - Aleşdi 
, rezcntanţa Metalurgică Bueur2şti Lei 100.000.-- I maIldantii) 20 lei, ecusoa/lel~ 14. Iri, fi montate în diferite ora')e şi sate - Oradea - Arad şi Timişoara, 
~~n; Lietent~l Cetatea Albă Lei 1.00.0.- paftalla 25 lei, nasturell' mal'~ 2 lei din tarA, . In ziua de 12 Mai la orele 1u ma 

p la III Balerancea Cetatea .o\lbă Lei 200,-- 1 şi MJ bani, naslurele mic 1 leu şi Acolo l'e vor prof'cta difel'Îte fil- şinile au pornit din Piaţa Vjclo~ 
erceptia V-a Sărata C~t"tea Albă Lei 5,700.-:m bani. me culturale, aspecte din "iaţa ceo- riei. 

/1;--
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STRiJERULU~ 
CllEDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI ~~lEGE 

Adunarea 5clilor CIt (olb dela 
$(oalc!t sc(uudorc din ArGd 

SIr8jerl arldani II ser~ Z in il E roi lor 
barile dela 8 lunii din ARAD. _, Pioasa procesiu dorescu În numele 

la 
Capitall ne a autorităţilor, străjerilor şi d-l prof. cdt. 

ARAD, - Ia incepuiul acestei' Chrverrşan Gh., Voia Virail, An- , "" publicului şi a armatei, la Veselie in numele 
luni, şrt ii de t'!lib di'/a slo/w'ile I ghel D-fru, Mllreşan GI1", Ban 1:, :\HA.n. - In, utrm/ a. :lflS!~~).~ltr,r~/,!/~ Monumentul Martirilor din I rii. A urmat apoi 

I I el d · I /., /' 1(" . .,' PaYe!/I'ar Tl'ita Luprr I()r ,Comandamtn"r.1 ti.! ., r(lJII m.l, J'udetui Ara.1, care a avut II'ea monumentulul' ,coa C 01' seCl/n" w:e In OC~ 111,1,'1 .Ismaşru •.•. ',. ' .' ~ '. u 

.u avtll o ÎnltullIte de doua :lle I BlIzaş, BoşllIoc l'!elor, lJngPlr (il!" IA'.gwnra de yS!ro/(,~1 Arad ~:(l Ir.r- loc la Ziua Eroilor, a cuno-I mărate cununi de I 

la lic('ul Moise Niroarli., câl1~ au I , Gi,mnaziul Atadlll NOII; }'~~CUF/,ă ~1I/\ l~~ saharlle y dflT! 8 :~mLr rl;~ scut O adâncă reculegere • timp ee cohortele ' 
dr8filşllmf rin proy/,um ~Irii.l'r"sc, I lasl/e, Scl1LValilJe Alfrerj, BeHU l, .a~r, (1 , •• 0 gr/lpa orma tt c rn, pentru intreaga populaţie ro ~ 1 lltonau imnul "preSălb 
silb c()nducerea şi Sllpn1!Jcgi!~rea I LMnlşan 1" Lata Mihai, Roman Şle sltel/erl ŞI !~n ,comal!(l~nl. , Del1"tl~! mânească din localitate. Ze. I a lor morminte ••• " 
d-lui Ascalliu Crişan, comar/JelI/lr!l! t(In, Chiş Flotra, Sirigi nm~, JIi- I,n I'n tlll Sl,telJl'rtlo,r arad~l:l; '/' (//~ i ci de mii de români au înge- Autorităţile, publicuL 
Legiunei de Sli'ăjeri Amd. La cU-lllie!' lldmulh, (;r/~at (l!~l elcllI, aer~no / ~i', ~, nunchiat in fata monumentu jerH, detaşamentele r, ' 
cularea programului, ce a ,:on~ta- D-l Ascaniu Criş'lI~, ~ol1wllfl,u~tt~1 la llrelll Industrla~ "urc me/l , lui din Bulevardul Regele şi armata, s'au reîntOIH n 1 
tat din e;l'<'rci(ii, orgaJl/Z,lT'ca cIJi-llt'giund, a dat str:ljerJlo\' paM!('1- ~1,I,b comanda d-/m llrof('so~ A Idca 'Ferdinand, ridicat în cinstea ceeaş ordine spre catefl b 
"lIlui model, rollli adun(lril:Jr pe, panti la această adunare eX('l1lp]e "r('/or elela acest IIC/'Il, a.,sol'd,(·n/ t acelor cari şi-au dat viaţa I străbătând bUlevardeler-

' .' , t ~. n cursurilor de (/('ronlnrlcl(' t' (! I 'i . (;uib, ac/ivilatea cuibului, câllfN;e, din viata ŞI actiVitate] s raJel'l'a- pentru cauza noastră naţio- II ŞUhll, n bmp ce clopol 
.. I . . t 11l'e(l::a, Dela<C1menlrrl /Ia ,)(ll'(lsi , '1 A rl'r/ionell!', organizarea cellllll'lIlnr' scă, instrucţlllnl pentru .:'ompol';t- v nală, având curajul să pri-" senCl or romaneşti pr 

. d IIi' t' 1 ă ' Arac/III În ziua de 4- Iunie, 7'oli !Iar • d ~ tII r şi slolului, jocuri, elc., -- (/IJ al: rea OI' n vJa1a pal' ICU :ll', v'e- vească dârz in faţa hoarde-. prIn anga u or pe 
C()I'CllrS!l1 d-ni; comawhlII/"; 1 Ni-l CUiU şi în cadrul c~ibului 101', . D·: licipontii v~r ti c~hip(/~i TII !lIlifn r

- lor bolşevice din 1918-1919, I neamului •• _ 
du, dl'la I;('('ul Moise Nicuml, j.ă-: prof. Ugrin a vorbit despre DII,a- l1Ia de sfrfiJel'l aVlalorl, 'cari au trecut prin foc şi sa-! Odată cu pioasa 
r!n/ele Tanc/nI. şi Sle{ea, prof. I stia Homână, pror, Nic~ despre ~~, hie populaţia românească I nie dela Monumentul 
Emil Văcdr~an!( dela liccul Comcr- "Solidaritatea nationaIă", inv. \'~îl'- Organizarei stolurifor' elin acest mândru colţ de gă ,gara trenu~ui eleei l/I d 
cial, prof. Vismee ŞCo nornwid, GI" 1adu despre .. Cuih", pl·Of. E<l!1<lrd ext,aseolare ţnră. IODla sârbeasca a po 
Vrlea liceul ind. "Aurel VI'I:c/(', V. Găvănescll despre "rslo!'ii'lIl J'1'g;u-' '. Slujba religioasă dela Mo~ procesiune dela biseri e 
Ugrin, directorul gimna;;irl!rli din nei, oameni mari care S'ilU l'lrli"ut .1RAD. - In cl1rsul 11111(>1 l~,r're numentul MarUrilor a fost todoxă sârbă din Piaţa ru j 

Amdlll Nou, M. Moisesc/I comaIl- în această regiune". In cllvllnl:ll'\':l i fnlre 2-25 /lor avea loc la ('elltrele loficiată de P. S. Sa Episco- Sava spre cimitirul ('dcl 
dant de centllrie la acelflş gimna- sa, 0-1 Găvănescu a amintit d\' \,fi· 'de !Ildmmare strcljerească (J I'crie I pul Andrei al Aradului, in- din cetate. Aci, preo~ mpă 
ziu şi in", Vâ~'faciu !o(~~. comrlll- h~i1 H~Sl" Marlino~'ici şi, S,co:tla, ~ ,a I de cursuri p(,lllru formarl~a c"man 'conjurat de un sobor de ,40 oficiat o .slujbă religio 
da1ltul CohOl'ICl plasel oŞl1'Ia, La a.- I' dlll TIl\llşoara 17(J\). DUUlIl'le fi- , y.,' 1 de preoti răspunsurile fund poi pubhcul a depus 

' d' l' \ d dan/llor SII'CIJCI'I In uec rrea fl'qn-, t , , 
dunarr. cau a W'Ilt un Slwre,~ fie- I ('hllldcal, pn'paran la. (tiI I 1'.1 • V" , " ." • , ~" I date de corul "Armonia" con ne de flori pe nesfa 
plin, au .participat următorii ÎI} şe- : 1812, luptele, penlt:u ep~s('l)p .r?ln;~n r~IZI!r1~ ŞI rllCadTărl~ 11~lfă/llol ':/ ă i dus de d.l prof. 1. Lipovan, morminte ale zecilor 
li de curb: lla Arad, MOls{' Nlco:ll'a, nch\'lt~,t(':\, J('1'f'Ş/I nl1lnclfol'eşll ŞI e,t'lraş,"n- I Au ţinut cuvântărl părintele de soldaţi sârbi, morii' 

Dela stolul liceului "Moise Ni- i sa din Arad, Ep;scopul IO:ln,)vici" I Iare. La a('csl(' cursuri [Jurricipd JJrotopop Codreanu în nume~ tjvitatea maghiară, du 
coară"; ~;I)/a R(/~l~, T(l1l'boiu Ti- i PI'OIOp?pul, Chil'ilovici din, Cbi~i- I mmnbrii c07'pullli didactic. P(>nlrll Ile bisericii, d-l colonel Teo- căzuseră prizonieri ... 
tus, Manlll 1" Mafl1lt D, f)/,(/d v" Illru-cl'lş, slllod!il pl'rolesc din lSIS I ' I I ./ '1' t' 

' . , " "orgalll;:area s () 111'1 nI' /JWIlC/ ori ~ I \ Ori1dean M, Birtolon .4., T1'lltill S, I Epoca absolultsl1lulUl. \'rerw~ul l' , . , v 

Bociort 1." Mold G,. Ghcorlfhill fii.,; Alexandru S;îr'b din Cuvin, Ghcor- I fn ,11'C1d ŞI lr/del, T,egurn'~(1 de SIr'il R'ltJ'lca rea 
Şiclovan Z., M(lli1.ieş 1" P{)pa r., I ghe Popa de Teiuş din G,ll.$'l. Ioan I jeri din locali/ale in acord cu Ca- li 
Grotescu T., Ar1e/e.'111 M., ()rc1d:un j Slavici, Ion nusu ·Şiriallll, Cieio i me/'Q de MIlI1CIi va trimite la (1_ 

pauilionlfUi naJional la cursal 
T" .Mărginean 1., Con811/Illi/1est~1l p, I Pop, Vasile r.oldiş si L Suei,L Pre 1 ceste cursuri lin numclr de 8 pa-
CrişaIl M., Budllca FI" LUC.l 1, I ţlătir('a (:nirii din HH8. "radul rn 

L " 1" 1 j' SOlme, ICI'ul IT/duslrwl ,.Aurd Vlait'u":: IllUma ~Vl'l1rn1('nk o!' (111 <lccl an. __ .. ____ 
P 'H ' P'ld '1 ,.eee~ouUUU'U'vv~PU' ~antca (rheorghe, en(1ll Gh, fI(II' 1 a !)J'e('uno!'1 OI' ]wnl1'll vlala 
liiu Ioan B('ibll(ia Tcodor, HlIzlI" s:răjerilor. Por1l(lp08111 II (urSII 
Tcodor, Radopan Ghcorgl1t>, B(ldi- PJ'~~ra~l('\(, au fO".1 eXI'Cll!"lt.~ in de (o_luda.f' de «(._ 
fă ~omullls,. DI'Oat1Ca Nil', Br.'id.~1111 c.~ndlllU,mle ('('le. m:u bune. Munca farll dia Arad 
VaSIle, Cod!ld Vldor, .4ntolles('!l fIInd dIVizată, fiecare ('omalHhlnt . 
Mircea, Olam Remus. şi-a pregătit minuţia,> ma\!~l'ialu1. A~AD. - La cU!'sl~l orgalllzat de 
Şcoala Normali'J. "Dimitrie Tichin Inainte de închiderea programului i L('glUnra ~Ie SlrăJen, Al';ld lJt'illru 

deal": I.lIlaş Iosif, Vuia TibeT'iu, (le pe e('le două zile, ~trăjl~rii :'IU comandant!. de ccnllll'l('. care ~ ,În
Gligor 1" Bujdllld Petru, An/a Pe- făcut lucrări în scris de<;pre ('ui- ccp~~t În zIUa de 11 crl: !)al'tlclP~ 
Iru, PeşcI ŞieI, Blaj 1., VeUn Nic, bul şi centuriile lor, d'"11l1: dr. Stefan POPOVICl, loial 
ro .. Gh B CI D / 1 D' '1' r b'l I publie Aradul Nou, păr, Bogdan rOpl! 1., curan A., I~U cu .J(Jn In cauza tnupu UI .'1e lwora 1," N A 

. .. F' I Petru Aradul Nou, , nIOIlI~SCU Clilcoard Tlberm, Frank raIlClse, excursiunea la I\fănăstirl'a Bo(l!'og d U ă A" d . 
Pcl ( D '1 dda Camera e munc 1,1, plO 

ş~u IU um! ru, . \' '/ nu a avut loc; rn schimb "tr~j'~rii I resorii Cl'Ozescu Tiberiu Ciofl\~c Lreeul Comercral; Cmcllr 'I:>I e, . ' , 
C 'f v D G' ă 1"-tr'l 'In"l r au vizitat t[mp de două OI'C pmaco I Vale\', Găvăncscu Eduard, "Iad amem a " ang 'J ., ... .',' • . A ' J 
"'., Puica Gh., Taşnc N., Hm'.'1.'1. V, teca şi muzeul Palatului Cultllral. f:mlhan, DrăşgUrlCSCUs b,nto?lU, FH,r.-

CIr. Cornel, te ea a m. lll'au ',/,' 
~~eeeee~ nest, Dublea Eugen, Basarabescu 

Noull comandaţi de coho:rtă IMihai, Vismec,c" Farca Vasile, L~-
• A d povan Ion. LIŢ)ovan Oct:wian, PI-

lilor de cenlurli djn Aradeni 
n 1 1 'd 'V ,. "M 1"unu ARĂ . - TI CO( {'ul une! cose-I dcpura mrswnaru are III 

/Jite solemniIă/i, Joi 18 crl. dllfJc1 I La "cuvântul şefullli", d-I ,1 in f 
ffmiazi În Clll'll'rI 11ce111"i "Moise Crişan, comandall/lIl Leg!. j'edt 
N i('oal'('1", a arHlt loc ccremonia/ul, Slrfijel'i f\rad, aro/ă. 1'(}$(lIi li. \ 
stiu/irii şi ridiciirii Pa/Jlliol.lului! CIIl'suri menite a compkck ndal 
'I[(ltiollal de c(lIre cursiştii şcoalei le comandantil{)r 5(nljeri.: fsig' 
pentru comandantii dc cen/urie, tinuare d-sa ammleş/e (If nil 

.1" participat delegatii tul!lror au I fiii pe care le-a Înti/llpilWi IOrtl 
lorilll(ilor CÎuile şi mil!tare din 10 I tia la fnecput, fiind prit,iM f g 
("(Ili/aic, precum şi a Societătilor I recm'e nefncredl!re, apoi ., Il/! 
erll/urale şi ScrvlCi!l/ui Soeill/. Ser ::(!UI; şi astăzi numără mii: o(ll~ 
"iciul religios (1 fost oficial de fUI tinel'i s/rl1jeri şi mii de co, 
rin/ele cdf, străjer Nrcolae Tan- ti, enluziaşti, iar natium'a: 
rln'iu. I'(lsprmsll/'ile fiind dale de C!l drag mişcarea, 
lorul c!ll'sişlilol' condus de d-I pro Dllpd ceremoniallli s!inr1f Sare 
{eso/' O, Lipovan, dicdrii Pavilionuilli, an/unfiona 

In cadml ('('remonialullli pi'1r, IMIă din rw'siş/i a defilat J'r r( 

profesor Talldrflu .el vorbit despre 10(lSpeţilOr, comandaill !fim a~ 
Importan(a C/eeslm curs pe ('(1re-l. " 1 FI f f t' " nlllll, 

1 .. l' 1 'd I UW • • ~ecu. orea, os flT w'mează m(\m )1'11 corpI! li! G r ac- 'enlr 
tic prima/' şi secundar din A/"ad, IIl1lga/ rnslnlr!OI' la centrlll dese 
('II/'S care le l'a da posibilitalea să' /icre Brea:w. dIn Judeţul ra I \,Ol1ca Iosif, Caranica Nicu, B{\ru 

~. N. şi Lugojan Virgil. Invllt:'ilori: ~MO~eH'Oi(~~Mee~ee~ee~'8tte4~MIe4~M~~Mlieet". 

N:~~~'ela Ctu 1~~!~~1 ~;3~: la ~~~'p~:~~:a~~d~~~01t, de- g~:~tr~iC~:~,u ~~~:ce~oa~ol~:;b;'~~ Didicări 
Comandamentul Străjii '1 ă- La cohorta plăşii Sebiş, vril, Cod rea nu Traian: Cristea ~i- in 
rii a numit pe următorii (0- În!. Po_pescu Ioan, dela ~(', colae, Lup'lş Petru, Faur Petru, 

de drapel 
jude. 

6eslul str8jeriiOr 
Lazuri mandanti de cohortă ne plH- prImara Crocna,_... Popescu Traian, Nadhi Ştefan, ARAD. - Dumineca trecu 

să din judetul nostru: . La cohorta plaşll I1<Hm~- Gheordhevici Iuliu, Pigli Trahl'l, LI a avut loc, în prezenta d- ARAD. _ Micii stră' 
La cohorta oraşului Arad, glU, - subre!lzor şcolar r'la- Herlo Petru, Ponta Şldan, Dnmian lui Ascaniu Crisan comall- numaVt de 50 ai şcoale • t ~ t f 1 a tană Vichentle, dela şcoa a VI' T d' T ], 1 ' , ., ~ , . [ \ -- se rem areş e pro. o - , , a erlU, un,,~ COf al, onCsCU dantuI Legiune! de StraJCrl: tii . 

chim Dabiciu, dela tiCNIt prImară Hălmagl1.1. Marin, Motiu Gheorghe n, et.1 .. . "1 mare ~n comuna Li 
Moise Nicoară. La c;:>horta plăşii Inen, -- Mnerie. Stana Ioan, Rejcp G:lvril,! ~ra~, , c~r~.mol1l~1~11 Sfl,lltl:'U din regiunea Munţilor al 

La cohorta plăşii Ara·jui subreVlzor şcolar Fur~~l1 ~~ Putin Gheol'Jlhc. Pont a nOll1ul, Mo i!,H rldH'al'll Pavlhonul\.11 N~-Iseni a judeţului no~tr P,l 
Nou, - se numeşte prof. Ug muI,. dela şcoala IJllmflT ă tiu Gheorghe T. şi Bartl 1\fihai. In: Oonal la stolul şcoalcl Pl'l.- i ocazia sărbătoririi zil reş 
rin Vichentie, directol'ul Gim BOCSlg:, d' 1 total 8 cuiburi. I mare din comuna Nihlah, As 10 Mai au contribuit . 1 'A dIN NOUlI ('oman anţl re co- ----..--.. -e 
nazlli U1 l'a u ou. hortă vor primi drapfJlul ('O uuuvouuoooooooooooooo ee ti\zi, Duminecă, asemenea ce cuc â t e uni eu 

La cohorta p}{lşii Pe:~i~a, hortei respective la Buet!- SarbOf.rlrtil miilOr-lor remoniale vor avea loc la 
ieti 
In 

fondul inzestrării ailiel - se numeşte sub. t'eviz~r reşti în ziua de 7 Iunie c. IIla JudeCal Arad stolurile din comunele Cin-
şcolar inv. Faur Iuliu d(~la P t f e in 
S tolul muncitoresc Nătlla,'?, rezcn .area se va a::: AR AD A tV . D ' teiu, Pecica şco NI', 1 ~i la 

ziua de 6 Iunie la ort~le 8 di ...'1. • - s aZI, ummc- 2" d' ~ "l"'d, Car-I "Ch" şcoala 1';)' .• \) In ~.~ .... ~ l A O t VI'an Turu La cohorta p ăşll lşIneU mineata, în localul caro se că 21 Mai, la sediul lcgianci ti- lnv. c a 
Cl'iş, - înv. Ruja Gheorghe, va fixa ulterior prin instruc de străjere Arad, liceul Ele- tierul 1. G. Duca, re la rândul lui a in I 

Suma de Lei 50 au pf 
comandantului lor de 

dela şcoala primarft Chi'~i- tuni speciale, ce se vor 1J'i- Legl"unel' dl'n Arad. ' . na Ghiba Birta, vor fi s~ir-
neu-Criş. I mite odată cu certifi ~atel(' S b I a' .. stra~]'en', 50 de Iei' pen! 

I b(ttorite cu deosebit fast Pla- er are s r lere~sca La cohorta plăşii Sf. AI,a, de călătorie gratuită. . U· rarea sfintelor hota 
- inv. Secu Florea. r •• , 1 •• I mele cu mai mulţi copii din 

La cohorta plăşii Şiria, -- C tI" ţI' jUdetul nostru. Serbarea va ARAD. -v, Eri, SihT~bătă 20. crt., Patriei! Puii de moti, 
inv. Vâri:aciu Ioa~ dela şco e înee)e la orele 11 dimi lloata cohol'ta strajerelOl' dl~ loeahtate, tă sărăcia lor, au făt; 

1, • • • • I rl~ sub comanda d· nei dlr. Euge- • y D primară Covăsinţ. " v A d "ţ' cu l'lcl1carea PaVIlIonulUI Na I nia Constantinescu, a aranjat o rCu gest nobIl, care le da . 
.La" cohorta pIăşii Târnova, Şl raspan 1 1 tiona!. Vor participa delega- ~:Iă sel'barc străjel'cască în sala. a se numi demni ur' 

- inv. David Antonill, dela F t 1 d V t l 
şc, primară Mitderat. ron u e es tii de străjeri şi străjere tle- II P;llatului CI~Itural, ~cu concursul tu lui Avram Iancu. , 

La cohorta plăşii Hauna, la toate stolurile din Arad. tHor stolUJ'llol' aradanE', Cinste stolului dIn 
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