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'~~UVINTE REGALE. Cartea este acel ~otor de vieat~. acel l!1are il:t~wrr~ifGr 
~'-' .~ • SDre faDte. care drn frageda copllone. Dan" la adaRC. bă-
'rânete. este un tovaris nelnetu,t al omului. Dela CODilul mic, care rasfoieste - adesea rupându-Ie - foile. şi De 
~care nll-I atrag decât Dozele. pâna la adolescentul Durtat de ritmul poeziei. si DânD la omul matur, (are ceteste 
, ca să-si Intarească sufjetul. ca.tea reprezint intreaga desfasurare il vie'ii omeneşti. 
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Ilajestatea Sa Regele Carol parea neamului românesc, 16 O t b - 193Q ~l II-Jes, simbolul şi întru- j împlineşte 45 de ani C Om. rl e c:J 
1. 

~J. 5 I M BOL U L NEA M U LUI Sărbătoarea celor 45 de ani. tul compleet, de toată sglua Ilua deci o veche tradiţie ro .. 

1 
de viaţă a~ M.: s. ~e~elul v Ca: 1 nedu~el"irilor mele t~e până J!JâDea~că - inrudir,ea in!e-

, rol II, imi da pnleJul sa~ml atuncI. lectuala a Voevoduiui cu car-
ij/ M, S. Regele Carol II a im-:- pricep<,rea noastră, dacă pâ- improspătez şi eu, cea mai • turarli tărei, cari la drept 
trPlinit 45 ani, în ziua de Hi ?J:l aici ne-a fost Îu suflet şi luminoasă zi de toamnă din ; vorbind, nu erau decât căr-
epaomlJlie. Sărbătorile prile- in inimă. viaţa mea. ! turarii Voevodului. 
~uite de evenimentele de că- Pentrucă Suveranul care a Acum U ani, în micul pa- I Luând parte cu intregul 

e~p"tel1ie din viata ~I. Sale şi cre:-,cut intre noi ca să ne cu- lai dela Şosea, A. S. Regală . popor, la sărbătorirea anua-;t ceJol'!alti membri ai Dinas- nc,Rscă pt1ni'\'n. tainele aSCUll- Principele Carol, care pe a- . la a acestor aniversări voe-
ui JCl noastre ne-au umplut în- 8e ale gândurilor şi nevoilor tunci era moştenitorul TlO~ i vodale, cărturarii români, se 

~:. 0. tdea.ll. na _,~ufletele de bucu- S'a apro1)iat <Ii mai mult l' A. d I t ~ t t'i A • 1 f 1 - f t t !'... nu Ul, Imi acor ase marea . S rangeau cu o 1 In Juru 
,eI l!ll(_la ~au . os ., ot pe el". noi, şi mai părinteşte, cinste de a-I inmâna _ în- t TrGDUlui, pecetluind astfel, 

l~,at, ŞI sarbato1'lle noastre. o:! otindu-ne soaJ'tea de bi- tre patru ochi - nn volum i destinele viitorului, cu Im-
m1 Cu toate acestea, in acest duirile politicianismului ca- al meu, pe a cărui primă pa· perativa lor mărturisire de 
!tln, de astă dată, pare că H' ne mâna pe drumuri de gină infruntând protocolul ,cledinţă şi prea plecată su-
dlieela pentru care ne bucu~ t €:janie, dacă întelepciunea I Curt~i, avusesem curajul să 'punere, faţă de Voevodul fă-
G~dm c~i n} L-a dăruit Dum- CH adevărat împărătească scriu dedicaţia: rei. 
rthezeu şi că ni L-a tinut să- nu găsea drumul către lumi- Cetitorulul meu de azi'''. I Se cuvine dar, ca astăzi 
r,~ăf • ă tă' . ă' .'( 51 ,os pan as ZI ŞI l'( rUla n... t Suveranului meu de mâl- când M. S. Regele Carol II, 
~dorim, cu toţii, să mai tră- rată dece, cu prilejul aces- ne:'. împlineşte 45 de ani, nof, 
a~scă multe zile, mulţi ani tt'i ziJe mari a neamului, cu Fle~mi îngăduit deci, ca 'cărturarii tărei - multi, pu-
)lini de fe.ricire pentru El şi snfle~ul una, urăm Suv~ra: I "Suveranului meu de azi:' tlni... atât cât suntem - să 
lentru nOI - se pare că a- nnlm nostru drag o VIata care împlineşte 45 de anl, ; urmăm pilda strămoşilor şi 
turn Regele nostru ne e şi 1ungă, plină de fericire şi să-I ure" din tot sufletul, t t S R J 'Eă·I urăm Voevodului nos-

"pai aproape de mintile, de r0dnicie. p. să-Şi păstreze şi pe viitor aMI Male; a ~a J ~'.1 ege e . bu, din tot sufletul: 
"~~gg~g~WgQgfilQ~WWQQWQ4 ceiaşi preţioasă tinerete pli- aro a ea : "Să ne trăiţi Majestate .•. " 
1/1 nă de avânt şi de voie bună, I Di'l'l Pr l nclpele moştenUor! uCu belşug şL .• sănătate" 
lEu am crescut in I c!' care A~gust~l meu "Ce- j r;!~ ~li.ă. d~ta, mai avea să de:! ,.Că-s mai bune, decât toa-
t'l m.-jlocul t" btor de A

en", ad.l~ă de acum .. 'V!na
A 

Şl ~oevo,d nI cnHtUCl te". 
n:f vos ro ••• 14 anI, Imi purlflcase sufle- romaneştl. MaJestatea Sa, re- ION MINULESCU 

)'1 J/, S, R~gele Carol II s'a născut I Meria, alarna căldăruşe de aramă, ~ ~'KMMM~"QQQ'l'A)~~QQIQGG~~QgQQ6lQQQQ~Q'Q:QQ~Q~OOQtiHit 
, 3 Octombrie 1893 (stil vechiu), eşiie iiin mâinile ţăranilor făumri. 

04: Cosielul Peleş din Sinaia. 
Toată grija părin/ilor Săi şi a 

ă iProfetice c!luinle a adresat afllnci 
~ rrii, Regele Carol 1. tnteleplul Său UJ/chiului s'a concentrat să dea Regele uiS al, Regele dorit :fchiu, in proclamatia dUre po- Prin/ului o educaţie românească. 
'lIr; De mic, Prinţul Carol a simtit o 
ni 
I"Vn print născut pe pămdnful plliernic(l atracţie sufletească pen- Majestatea Sa Regele Ca: I c('l m~li nl8rp, .l'!'l n~H.l inz{'s-l nimic nu aprobă făn1 a~ d}~-

3pmâniei, crescut tn mijlocul Na~ tru specificul 'romdnesc, desprins rol al Il-1ea impline~te aZI tl'at ~l ce} n.1tl! falmc. 1 cuta, a sugera, a lInbunataţl. 
~nii, peste care intr'o zi va fi din plniurile noaslre cu stâIle şi 45 de ani. Poporlll romfm a avut 110- Regele CllHoaşte extrem de 
Le tIv ' Ţara întreagă, statornică roclll să aibă în R('~pl(' C:l- mult C'u privire la oameni, r ma s(1 domncasdl, este legătu- cio/,ani, din arla vec le a manăstl- - I l' t 
~ 'in credinta ei despre misiu~ )'0] II- ea P<" HGgp (' Ylsa , }lc; Împrejudtri, situaţia internă II Cea mai puternică rntre Dinas- ril(lr, din omamenlalia caselor tă- nea Monarhiei şi despre ro~ n0V('le dori f. ! şi externă a ţ:Trii. Ara ~i o 
l Alea şi ace(ISTil scumpă fară... rănC!$ti. A Învălai carte cu profe- luI Dinastiei în evoluţia nea- 1 nuatoJ'ili/f' Hcgelui sunt! memorie uimitoare. Se Îu
f~u mll ÎlIdoesc cil bucuria Fami- s('rÎ români şi a trăit intre prte- :nu1ui r.omfinesc; s.tatornică mari, .. r{l~n:lJtdcl'ea it1 faţa l' Wmplil Să-~i. amintea:'\că 
t,Jfe,le va fi s<1rbiUoarea întregii ieni români. 1,11 sentImentele el p,e,ntru '1 C'Oll'~tlln(f'l Sale t'llOl'Ill:l. lucruri discutate de Dânsul 

j.: IIm,!. Pe prin/ul nou nllscut tI Din cea mai fragedtl a Sa copi- Tron
A 

şi Rege, urează .asUî.z~: .:'Ifaj('sta~0':1 A Sa R,egclc C:- el! mulţi ani Înainte. 
rredente: poporului Ateu iubit .. ." l~' P' ( 1 CI' '1 f'f' / l'a mtotdcauna, MaJestăţn rol II-lea lŞl md0pllllc, ~te Jî11- [ \"tf l' ~ d > .~ ,'1 d t 't ar'!' rtnu aro ,~a l(enllCa 'C 1 III 1, .- t'" C:--. e In In luman e a e, n uricvii/' poporul a manifeslat ", ... Sale RegelUI aro al ~ ea, > SIU1wa cu o rm'a C'om~ 11n('lO- . ..., . 
, ci o mare bucurie, ea şi cdnd II cu tot ce estc rn firea romanulUI, viatll lungă şi multă sănă- zitate, f~lră a-şi cruta fortele, i în ~ll1t.latlvele lua~c:, ir~ .dI8~ 

!!tllia intui/ia destinului de glorie ('Il Neamul nostru şi cu naiura ro- tate, cu 0. rară p~siun~. • Icuţ~umle Cl~ sfctmcll. S~l, ~-
t (wea sâ ne adI/că fnlregirea îmâ1lCască. 45 de ani. Vârsta vigoa!'ci. InIma LUI calda bate l1f'lJl-ll'tl,ta CUJlO~tlnţe, exprima pa~ 
',lra~HlI!li şi consolidarea Rom(1niei I Majestatea Sa, CII prilejul proda-I' Ca şi poporul nostru. Ca şi cetat pentru Patrie şi pentru reri, dă solutii cari întl"ade-

rr sub domnia Renelui Carol II .. v v I x t ~ L d .. < 1'; " ' mării Sale ca Reg~, avea să gra- ţara noastra. cele 20 de milioane de ro~ I v .. r e pun sa- a nurI ŞI 
.ge a/ tllturor Românilor Popo-

"Il a iubl'i pe P" 'd . iască adânc adevăr, adevăr scos Providenta I-a dat cu rnâ- maIll. să-I recunoşti superiorita-
II rmclpe, e mIC, 
:111<Înd.u_şi in El loată speral1ţa din inimi1: nă largă toate darurile. Dum IaUl C'e spune un demnitar I tea". 
~rc~I~1 vis de Unire. Poporul nI "Eu am crescut in mijlocul vos~ nezeu ni L~a Înzestrat cu dc-spre M. S. ,Hegele Carol II: Astăzi când Majestatea Sa 
Ilrnll!lc~l: În sfânta sa credinţă, cu iru, hrana Mea suflelească a fost I toate însuşirile ca să fie un "Ad .. lnc cunoscător al tu~ Işi sărbătoreştc ziua de naş-
,PUŞI VIItorul Ţă .. ~ 1 A it ,rll. hrana sufletului vostru, durerile Rege bun, un RE'gc mare. Şi turor problemelor - rezul- t('re, !nt.reg poporu roma-
(~ O~~IUI R~gal a crescut fn deco- vcrrs[re au fost durerile Mele, idea- ! este. ta.tul muncii fără răgaz aju-, nc'se Ii aduce aeHind mulţu-
l ,lummă al Pelişorului pri i . '1 ,- ti.. t t tI' 1 1 tie Llli 'm" • - lurile Melc au fost idealurile Nea- Prin incompal'abilele Sale tată de nSUşlrl e mascu e : mn'l pell ru o )Hlf' e ce -a 
I I presl/ se legară de bra- . ,! vi' d 
, eodri/or române.fi d d 1 1lţului Meu ... " calităti, El a devenit marele! excepţIOnale - Majestatea facut ţării COlH 11C':1n -o CU t y, e eseml . 1, .,. t ~ 1 . 
t artelor şi boltele de stil, de care Cuvinte cu profund ecou, in (oa-I Rege al poporului Său, Prin l' Sa Regel~ Carol al II-lea lll- I atat patrIOtIsm ŞI S l'a UCl-

,;'$11/1 (le mllre artistă al Reginei' te inimile I'omâneşli... puterile sufletului Lui, este mic nu iscăleşte fără a citi şi re, 

-
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Durerea unui colonist 

'~ I 

f 
Duminecă, 16 Oct. 1938.tmtn 

~ 

i 

P'<lenl"" .b,u~n~':~ ~~a ~icire constă C 
de pe frontieră le sullete/or mici. Ia face pe alţii fericiţi. Î , 't 

G lh 
rrlell 

r ( {le e) {J, J. Rousse~)lICsc 

l At ' , 1·· if I '1' t • t .. ~ Suntcm mai aproape de a iubi pe , ~., Sf ,I! CUVan area:progr~~, ro- o~ ~an s a spus ca re- I Noi cerem aici sa se faca .,' . . , ' ',',,' ştiinţa cste partea cea mall.. 
atita CU ocazia Instalarll sa-, bUle sa-şI ridici lDal întâi imediată dreptate acestor ro- Jll!:l ,c'ir: ~le u:ăl:;c, dec,'lt, pe ~u eal,l sidcrabilă a fericirii. . ~os 
le, d. rezident regal dt. Mar- . casă. Şi, din toată sărăcia' mâni colonizat! pe frontieră, 111\. IUbesc. mal mult de cut vOIm nOI, (Sof 0, I/lt 

tn a spus, Intre altele, cA "va lui, a izbutit să-şi zidească o 'acestot grAniceri permanenti (La Rochcfoucauld) ,rl fI 
rezolva definitiv problE!It1â. vlI.ţiuţă. Satisfăcind astfel ai hotarelor tării!, IM;;bullarea omului nobil esle ier- Fiecare e făuritorul nOh 
colomzărilor de pe frontiera ~ conditia sint qua non pen- i DomnUle Rezident Regal, lan'a şi uitarea. eului său. 'Pe v 
de vest, rezol"are care ya· Iru colonizare cu pământ de descifraţi enigma colonişti- (Schiller) (Sallusti~ta 1 
constitui pentru d-sa O "pre- I cultură, Iosif Ioan a făeut lor dela Irato, şi desfacetl ~ lol 

I Expt'rit'll\a se capătă prin stl'i1- • l' JI • 'h' • 
ocupare importantă". . ,cerere şi cererea l-a fOit l- toate Itele Incurcate acolo de Julnţă şi O.,tcllcală, ~ oracu ajut .. pe cel cW'a/oJL: Ula 
Există prt.n urmare d. P~O-I probată. Printr'O deciZie ro- cei cari au IIroHtat până a- , (Tererl,Ilt.ru, 

bl 
_. ~ - (Shakespearc) 

ema aspra, nerel:olvata m- l mânui nostru a fost impro- . cum de dreptul coloniştilor . :IIUIiU 
că a coloniştilor de pe fron· 1 prietărit cu patru jugăre pă- i şi şi-au bătut joc de cel mai .i pierde ti11lJl;1l c a sdvârşi o a-j Ideile mari pornesc dlll suflel!dul 
tieră. Ea se poate divide ast- ,milnt arabtl. Decizia t s'a pre I sfânt imperativ national. (iI'l.'eirală siJlucidere. I mm·i. pu n 
fel: întâi, problema acelora I dat la mână in 19J2 _ dar I Excelenţa Voastră a rămas (Jouny) (V. C~ sta 

care au fost colonizatl şi dec!'pâmântul specificat în deCi-lacum singura nădejde a co- ·1MM)Q."_~ •• tiiI"'MUUi"1I118~sa f( 
cărora li s'a dat loc casă şi 'zie, nici până astăzi. 10niştilor obidiţi. ~lIcur 
pă~ânt pentru cultură agri-l "Am fost la dl. agronom _ Vre~urile de azi, ce~ c.ă le Echilibrul în natură ~(/r .. 
cola şi al doilea, a acelora ca- . nu spunea Iosif Ioan _ şi dl. acordam acestor romant de ~ufll 
re incă - şi nu-l mic numă- I agronom m'a trimis la dl.! pe graniţă mai mult decât Ziar~le au relatat că deunăzi, tn Din fericire dispunem azi def crt 

rul.lor - se mal numesc~ co- I notar al nostru VăgăIău, ca I cere dreptatea lor. America, lIll 1rnblfmzitor de Ici a !ll'odus extras din coaja de ~ pe I 

lonlşti, ,dar care ntcl pâ~a a- I să-mi dea pământul scris a-I CIUDIN V ALCU Cost omorât de un \ân~ar. E sur- chină: cbinina. Graţie ei avem hrnd, 
cum ~n au vpri~lt merltat~ colo cu numerile topografice. ~~~V'W~-*~ prinzător lucru la prima vedere, ca sihilitalca să distrugem radicallJaslrc 
bucata de. pamant. De 16 a~ll Dl. notar mi-a spus că nu se un om expus zilnic prin profesia crobiL ~im I 

dela descaUcarea lor
v 
In ml)-· poate să primesc acel pă- O re(omet.t1I11e (. tal( sa să fie ucis de ghiarele unui leu Şi aici natul'a a restabilit Irca 

I~c~l nostru, aşteapta eu d~- mânt fiindcă îl foloseşte ci- să-şi găsească moartea din pricina iihrul. Pe deoparte ne amel1inl~iul'as 
C1Zla de colont~are in mâna! neva care are un domn inalt - r~ ~re=i, croilorul tău mi-ar Ulmi lânţar. ,puludismui şi aruncă asupra tt,m : 
~Ult doritul pamAnt care li drept sprijin. Şi m'a Învăţat lucra pe credit? Şi cu toatc acestea nu r: cxtra- nilălii o cantitatc imensă de \â~!Illr 
s,a promis. Cu deci~ia a~t()- dl. notar să cer alt pământ. - Te cunoaşle ordinar luC'1'll ca un om să moară şi micl'obi, iar pe de altă paTIt cu 

t - ţii i 1 - ~ ~ Nu! II a or agr co ~ In m.an~, Am cerut, dar n'am căpătat depe urma pişcăturci unui tîmţar. furnizează un medicament: ehi 
p.rln care sunt Improplleta- nici acum. - Ştie cd'mi eşti prieten? In Indiile Britanice, de exemplu, C!lre ne permite să salvăm unJ mi 
nţl, românii aceştia bat toate, . ~ ~ v .- Ba! tân\arii fac în ficcare an nenumă- re număr de vieţi omeneşti. ~(1te 
drumurile şi îşi târâsc umi-I ~al taniu am aflat ca ,P?- -- .Hunei poti să incerci,:. rate victime şi printre acestea vre, Ca profilaxie: Comisiunca de .'=.:::e. 
tinţa lor sărăcie pe la toate mantu,l cuprins ~n declzl~ un milion sunt victime ale anefelu- ludism a Ligii Natiunilol' reco rCI 

uşile, cerând, oriunde şi ori- Imea 11 foloseşte 1D arenda SC8UlDtote... lui, ţânţal'ul purtător dc paludism, di o doză zilnidl de 0.4 grarnfm 10 

i _ t d .. . dl. notar... ' cu, sa se execu e eCIZla cu 1 . ~ Ea: Mă intrebi de ce vreau In ~enere ţân\arul joacă simplul lot timpul paludislllllllli, iar pt1 
ca. re el au fost orbiti până a- An cercetat apoi llsta pa- să t .' c 1 d ? F"' d' Y rol de vechicul al bolilor, Astfd, In 1· tratament o doză zilnică de 1'-
cum. mânturilor de rezervă la Ira- ~ Il ogo lla, un c~ 

. . o ! to i am cerut să mi e dea sClltlInent~le mele pent~u tl- CHzllri special al paludismlllui, ac- grr.mc de chinină, timp de 5-l 
Ntmeni nu-I aude, DImeni 1 . Ş ş ~. ne nu mal sunt aceleaşI. c('sul febrei este provocat de mÎl'ro- .Ie. Nu se fac CII re sublimcnt;\1tDI 

nu-I vede. Oriunde oamenii: dm acestea u~ alt pamint. I El: Atunci, îmi restitui de- bul pe carc \ânţarul 1-:1 inoculat 0- II sc tratează J'cridivelc în al' 
aceştia, destinaţi să fie rezis-I TQtde:auna mi 8 a spu că: ba '1 sigur illelul cu briliante? nmlui pe când îi sugea sângelc, chip. (21) 
tente, nebiruite la graniţă,. unul 11 are cutare cu trecere, Ea: Asta nu. Fiindcă pen-
işi mărturisesc durerea, care ',:a ~l se ra da i~b:ltă pafe, I tru el sentimentele melc au ~8~~~eeeeeee~~f)8tul 
e şi a neamului nostru din! a sa ma am ra are •... ~ rămas aceleai;\L.. Marele turneu al Teatrului CărăbUf.~'a, tdo.l' 
veacuri nedreptăţit şi plin de ,aflat acum că o parte _din pa- f 
obidă - sunt ascultaţi cu O II mântui rezervă il stapinesc Jade~'.ru.1 (Atre Teatrul Comunal Arad siel'~ 
neatentle revoltătoare, ca să o, amenl care nici .~u locuesc a(UlA1.' '''1' 1 

t ~ i b .. u Biletele la L1brAria DlecezftllA ,.,. li se spună pururla şi lnva- 1; ID comuna .~o~s ra Ş au su -j .... J l ' ; 1 
riabil: aveti răbdare" mai I arendat pamântul la colo- De ce n'ai l'cstituit păgubaşei !'lI • 

aşteptaţi"... ' 11 nişti ne improprietăriţl ... " ceasul dc aur? SimbatA 15 Octombrie ora 9 sear~~l~~: 
I RIont1 urole noastre nu vor Acuzatul: Nu cra ncvoie... ' Spre a exemplifica durerea I i't!.( 1 . T tIC IT- i O r' loc înfiptă la graniţe In sufletul ~să fie o inchegare de fraze . JudccătOl-ul: Cum să nu? ea ru omuna Im Ş a f Mi 

coloniştilor, vom descrie aici' frumoase şi goale pentru a Acuzatul: Fiindcă pe capacul in- Dum'lnecă 16 oei ora 9 seara ,," mall"neU ora I~ţ' 
un singur şI autentic caz: ca-l De .evl~entia ~pe. noi. Am so- tcrior cra grayut: "Pc veci al tău", • Y . lUI 

zul coloniştului Iosif Ioan i cobt sa-I alcatUIm In aşa fel Cel mal lormldabtl slIcces bUcllreşteaD~~~l:f 
domiciliat În. comuna Iratoş: l ca să fi! o !xpuneare .~impIă lIn aflu1ill ~ D ELE M ~'~ti. 
)'11do Arad.' ,Şi adevarata a durerll unui O " . h -sa e - rlce al spune ŞI g ete-

Iosif Ioan a venit In redac· ,colonist român, care a venit le strâmte au un avantaj! I . şi I 

!~~e~o;~:;!aS:1 n: :::l~::, ~:: ! :~nf.fa~t~~::itaro::â~i~~:~:yr:~ = ~::~~r~~~~: ~ac să uiţi T A NAS E r~~~ 
ri ca el, sunt colonişti neco- Dt lca pen ru veCle. de celelalte griji. e Jef dl 
lonizaU.· ... ,'-/ I De ce oare nu i se face I Revl.tA In 3 acte şi 56 tabloBrl, actul I d~scău 

Românul Iosif Ioan a ve· drapta1e românului Iosif p' 0'rI1l1r" ,'1 • " Nlcan, George Fulge, CrlstGdule, Ilctul J!~cu 
Olt din Ungaria în anul 1922.: oan? de Pulo Max'mllt .... n !Ii' S"tr'""e & Va .... tlaf'b:'l3l'U 
După multe drumuri a reu-l De ce nu se face dreptate - Ei, ce zici, se potrivesc tinerii _.. , ~ u, .. .,ea I 

şit, prin 1928, să fie împro- I tUIuror coloniştilor de pe 1(.YOdi~~d că da, prietenii băiutului ~ Muzici: G. Dendrino. V. Vasi1ache şi N. Patrichia se] 
pdetărit la Iratoş cu un loc. graniţă, care, asemenea lui - de h 
de casă, dimpreună cu cel· I Iosif Ioau, nu li s'a dat pă- spun: sărmanna fată, iar prietnii 'Dir, de scenă C. Tânase. Maestru de balet: S. Siomi!:!:e il 
lalt1' 1 't' C ~ o lAt 1 l' 'o fltei, zic: bietul băiat. -ca On1Ş 1. a sa pnmea- man u care 1 se cuvine ŞI 
scă şi pământ de muncă, lui' pe Care îl stăpânesc alţii? Lizette Veretl, Mia Apostolescu, Liana Mihăilescu, ~ 

~-~~ Elena Burmaz, Ion TaUanu, N. Roman, Severa i 

Dr _ Lu~ullu§ 
pral de (op1 es'~ peste 191 

(el mai prosi 
animal 

Morelli, Vlvete Popescu, 1. Dinescu, G. Tristian, f 

S. Siomin, Emil Popescu, 1. Antonescu, 1 
J eny Ceauşu, Puiu Şerbu, C. Dodu • 

I De(orurl: (orcamanlftu ŞI lIohrholler 1d 
L'n a.mic ne interoga, sarcaslic, 

Într'o seară: ~ Orchestra 30 persoane sub conducerea Dlui Deodri: 

I 
CiOrapi calzi mânuşi, s,:eatere, artic""ole~ tri, BODVO' - Cal'e-i cel mai prost (lnimul ~ Costumele dela Paris şi în atelh'rele Teatrului CărlW 
_ • ' cota te de Iarna, pantaloDl I'e- di], lume? II sub conducerea D nei Ml::I[Îa David • 
torm pe bani gata, cel mai e f tin la P'irma Răspullsul, fărtl să li au=it Înlre-. !' 

_A_ra_d,~~~~_. E_~~_n_e~_~.~_I_ ... _~~.~~~~I~.=~~_,_,~~_~S~". ___ ~~~i:~,~t~~li~~l~!l:is:)~~ :::~:r;WI~e(~~ 1L!!!!~!4are balet - 24 BO'l 

1
· U R AN 1 A Repr.: orele 3 cu preţ vl:a-~~~d~şled_te !i la minte! . },l- Azi '-la C~)rso Repr.: 3, li, 7.15 ,i * 

redus, 5, 7.15, 9,15 .,.1 nu ŞtIU aca ne-Wll I gWJ( II I U .- - - .~~~-,~---~, ----! 
la ali exemplar de animal, fi regal de muzică de artă şi de vest' 

Vreţi să rAdeţi cu poftă "1 

Harold Lloyd i I:IN(1'I1l .. SUU" AUD V 

P f f 
"'" In fiecare zi la ore 5,7,15,9.15. F r j t:% il rol .fj e r S "ar 

.rO eso,rul fără rica I Aventurile lui aşii veseliei ; 

o realizare de gală a filmului american i "OOb-ln noOd" V era Zor f n a ·Ar4 
K faimoasa dansatoare rusă 

un minunat film technicolor cu H ele n J e p S O D ~ 
E R ROL F L Y 1\1 N renumita cântăreaţă şi ~ 

~i OHvia de Havilland C .ţj a r 11 e M cea r t ~H O 
Azi Sâmbătă la 3 şi Duminică păpuşa celebrului ventriloc 
i. m. la 11.30 şi 8 cu preţ redus J:: d.'" orB e r ,.. e n 

AdmiS pe.tra elevi tii' tii' 
....................... _~ ___________ J __ n __ r __ ft __ a __ I __ P ___ a __ r_a ___ ~ __ e __ u~t,~ 

• 
UiziiaU croiloria l'10sliOfifz Arad 

neimitabil in calitate şi pret. 

f 

r , 
'. 
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F r o n t u 1 de V e I!I t 

ăOoncursul grânlui 
~ricîlă ideie, a avui dl minis- Concursurile de pildă sunt bine loaie coneul':ml'iie in lcgătul'/l cu 0-

leaollescu-Siseşti Cfl cancursul Vt'llitC. Le-ou aplicat fi medicii ve- gl'icul/!INl şi UJwme: 

rit Seceta de sus şi mai ale.s tt rinari cu prilejul expozitiilor (le - COIlCllrsul national al graului, 
'\ jos, a discredital şi unar-. pe vremea comisiilor zooleclwicc _ .. Cf)lI(!ll'~rll nuliollal al pomm-

r :0 Îlldclellricire care filcw pe I şi ele au În:Jemn .. .!l primul pas ma- balui; 
'1ri fala ttlrii l'omtÎneşti plU-! re În creşterea ŞI ameliorurea vi- - CO/ll'l,mwl lapte/ui; . I 
'10' I (dor. Ele pot fi ciI iar legiferate - Concursul celor mai buni go~-
. ~e vremea lui Virgiliu, cdnd cf/m a preconizat dl. ministru al podari; 

.~tIi. rnloarccrl'u . bratelor 10
1 
agriculturii ŞI aplicllie fatll de loale - Concursul pentru cele mai "Ii-

Itl fI" t b l! . .. lol asi e ŞI aZI, re ucş e i culturile rentabile Inclusiv porum- nc platforme de glmoi. 
),L;hiIlăm loate oslenelile noas-: bul. Un lucm insii trebue acen/uat. In Il'ecu(ul concurs al Iwdului fac 
'enţJltru a fuce llin plugărie o t Concursurile trebue sd interese- il/rul principal a fost calitalea; 10 

:tlli!:ire na/ionaM. I Le şi atragd În primul rdnd pe mi- cuncur:Jul viitor !act(Jrul principal 
Ifltlldul satelor in gheena oraşe- eul plugar. Prin urmare penlrtl sli va fi productia, ClI alte cuvinte Cfin 

fiU ma.i poale c.ontinud. s~ I mulllrţa cultiva/om/ui parcelar de titea, calitatca va intru in rândul 
Coqt staulIă pUlverrzi1.rii ptlman-/1-5 ha., să se ins/itue concursuri al doilca. 
~sd facc~ oomasăr~. coo~erati- t şi În~urait'frile şi distinctiile să se R interesllnl de subliniat apoi, 

wcursun cu prenw, Ol'lCe, fn I dea III seminţe şi tlnelte agricole. că (Oncursul, porumbului se tine l ~ar sd salvdm agricultura. Da Marii proprietari. cdti au mai pl'lllru prima oanl la lIoi tn tal'd. 
klurile pier. dacd mortii li du I rllmas, din pasiune şi .ţcdnteieioare Cum [Jorwnhul este pentru sate 

df~ crema/oI' şi dac,} plugclriu o . destoinicie, ca: D-nii Sesceoreanu. hmna de bază. se Înţelege dela si
~ pc Setlma acopllralorilor de I POI1ă. Garoflid, Cămifrăşescu şi al- ne c(l acest concurs va produce 1111 

m htllri. a/unei und{~ mai e na-

I
, tii. pun aceiaşi rdvnd şi cheltUială I deosebit slÎmldcnt în rândurile fă

:al pas/ră. (n ameliorarea ogorului, cu sau fă- nwilor, dornici sif-şi arate vredni
~im lnteleşi. Cei C<lI'Î alJ răs- i ră premiile Siatuilli. Cât pen/ru cio şi priceperea lor cu acest unic 

lrea acestor probleme li·cbue· şcoalele de agriculturt'f de orice prilej. 
nl~i[)l'ască lucruri/e adânc şi se-! rtlm. superioritatea lor tehnică şi (;0 llCl1r.m I .~e rm face pentru trei 
~m dc,~!iint(!t marea proprie-! mo/erială, fiind in afară de orice tipuri; 

ţ'if",' illlr'o necesi,tate. social~, dur i discuti!'. ele sunt deci, din capul 1. Produc/io mare (dinte de cal 
Irit ('II ea am suprimat ŞI pro-lloC'Ullll hors concurs. şi romdnesc). 2. Productia mijlocie 
hi Deci toaM ote'ltia la micul pln- şi .'1. Productia micif. 
In r marCa proprie/atI' nu :te gttr. Credem că ali remarcat d('{ISl'me-

poate reface. Sta/ul esle dator 1, Inalta dorintă a M. S. Regelui a ni. Împortllnla celor din urmă 
deti:l:.:e la m(lS11ri/e neCesare \ f(ist îndeplinită. . ,dCUă conctmwri, (Il celor mai buni 
:o~1 rcill~iripa~ea prod:rc/iel:. sa La Ministerul de Agricultul'd se gospodari şi al ce/ei mai bunc plai 
ull(m larwa dm paragmi1 ŞI ru- !Il! red.ada in curând un decrtt-te-I !(;rme de gunoi, rare vor Înteresa 
Jll1 ~::'1" [ie, pl'll1 care SI' val' rcglemenla Întreaga massil tt'frăncască. 

1_e.,DMe.,_ •• ..,1.6 ... ~. 
t-l 

::,1101 administrator ili penite". Rectlficare 
aJ (litrUlol Arad. 

!MltpstUI de până aici admi- sp!ritul nou al legiuil'i1Ql" pe
~~'ator al penitencial'ului 

~, d. Pascu Bozgan a fost 
Jsferat discipliHar, -in a

mde - s'a inaugul'at, deşi 

denbia în 15 zile de activita-
jşi calitate, la pelliteu- tii,' sub auspiciile unei scrii 

-rul Dumbrăveni, sediul. întregi :;.i esenţiale de trulIS
r~cutăl'Îi pedepsclor a COll- formolri :;:1 îmbunătăţiri. 
,rtatelor comuniste. " Primele înfăptuiri ale nou-

. , Ministerul Justitiei -

Din neglijenta corectoru
lui şi tipografului ziarul nos 
tru din 9 ert. a apărut cu No 
curent U In loc de 42. 

1 

Croitoria pentru dom nil 
I.\'lOSKOVITZ,- Arad, 

_are preturi de concurenţă 

~ 

~ BlanUri. Manlourl da blana 

, 

Ziua de 
RegeluJ 

naştere a Hajesidlll Sale 
Carol al ll-Jea - Zjua cre
dintelor ,omdneştJ 

lIaua polilică minieril a guver
nului: Banca InlreDrinperilar 

Auriferesi Miniere 
Sthaularea producţtel malel"'Uor prlll' e 

metl.lutere 
Din initiativa Minislemlui }::co- I ca Intrepriuderilof' Aurifcl'e şi Mi

nOJnltH N<l\iollale o nouă Întl'cprin, I nil're, vor permite nouei Institt1-
d(cl'c bancară a hUlt fiill\ă, este 1 ţil'll1 O adaptare la condiţiunlle co
"llanca lntrcprindcl'ilol' .\urifel'C şi! mU'ciale ale .,icţii sporind supkţca 
Miniere", rezultată din transforma- 1 acestui nou organism. 
I'N' Institutului Na~ional de Credil I Dca;;emenca, i se acordă posibi
AUI'Her şi l\Ielalifcr. Creul în vara lilă\i lărgite pentru a asigura In 
f\t:lliui W37. Creditul AUl'ilcr şi-a p(,rfl'cte condil,iuni de garantie, tn
inceput operatiunile în toamna a- dl'lJmarca resurselor particulare că· 
ccluiaşi an. lre opera de credit cl'cată dc acti-

Creatiunea acestei inslituţiuni se vitatea sporită a mineritului rom::'· 
datorează iniFativei Băncii Nalio- nese. 
na le a Hom;"tniei, cal'c a contribuit Banca Intreprindelor Aurirere şi 
tn cea mai mare parte la con sti- Miniere este menită sA dea un im
tuirea capitalului. Problema spori- It' mineritului romanesc 
rii l'e1.l'l'velol' de aur ale Jnslitu- p.lI Să pu Cl't

nIe 
1 . ,. . ŞI s. ara e, odată mai mult. cât 

tu UI de Enllslllllc, prin puterea in I 1 fI de folositoul'e actiunea 
1 ă ă' 1 ' poa e \ 

n· oa~e a z C' mmt€" OI' romaneşti, j Statului, într'un regim ce nu are 
t'ra dIctată de o in\eleptă intelegere \ drt~ II ţel decât propăşirea RomA· 
a intereselor economiei nalionale. ..1 

1 . . mei. 
nslltullUnea astfel creată a pu- In cadrul Inlllliplt.'lor sale .. ('aU-

tut din primele momente ale acti- ~. . 1 I 1" 'f tl< . .. . . zan, reglmu ar ua IŞI mam cs ", 
Vlt~~~l sa.le să. aducă un ~ ap~eClabl! prin infiintarea Băncii Intrcprinde
Sprijin flllauclar producatonlor de ! rilol' Anrifl'l'e şi Miniere, l'Odnica 

. sa acltvl ale pentru es\'o arca SI aur. I . 't d It . 
~eZllllatcle, can ~c amllltă .multu- punerea in valoare il tnscmnatelor 

m~toarc.~ au llJ('redll~1al put:l:tI~ l?U- ! bogăţii miniere româneşti, în noul 
bit ce ca este nevOie ca lmţluhva ritm al vieţii noastre economice. 
crealoare a Statului să se extindă 
şi asupra altor nUllul'Î de actÎ\'i~ 

tl\tc şi tndeost'bi, asupra punerii fn IRI . EI Ci 
~~<~~:r~'o~,~~:~~~~r ~~:ă~~~~~l:l~e n~~: en e 81 ee. 
malerii pl'ime indispensahile atM l' BOnuri de ImpOZite 
pC'onomici din război. rât şi econo- l' 
miei de pace. ! 1 pent.ru. plata impozi-

Constatândll-sc eficacitatea ac\iu- I! tui u I Şi pământulm ror-
"ei Institutului in primul său an :1' ţat, pentru ASigurare 
de' flclivitatc. guycrnu! a nolăl'ft o . Socială la 

lărgire a atdhuliunilor Jnstitutulul. B !Inca 6 o I d se h m 1" dl 
preponderenta fiind dată vfllorW- U 

A RAD, 
pe areste zăclIminfC'. • Str. Eminescu N o. , '~ locul rămas astfel va- lui administrator au vizat 

~ cţiunea pellitenciarelor f'ourta detinuţilor: igiena, 
J1ransfel'at la Arad pe d. hrană. mai bună, scriaţic a-

lucrări' de biănărie după 
eele mai noul modele ettlne 

clirii zacămintelOl' miniere şi a 01'- " 

ganizării industriilol' ce se hizuesc I! 
) Totodată. transrorman:a fn I'tan-, 

Dlae Rădulescu, din Bu- decvată şi tratament indivi-
5eeee~. execută 

CLONDA 
blănar ~

~~ti. dllal ,- după aptitudini, pur
-s~ este un fUIlctiona~ tâ- rări şi după caracterul pe. 
,ŞI de valoare - Şl un A •• D. 
~ciat gospodar. In mmlS- (h!pseloJ", Bul. Regina Maria 8. (In currl) 
I d-8a, a Indeplinit fumtia Pe drumul acestor admi- •• ~ 
ief de cabinet. l'abile ÎlJfăptuiri, d. adminis- ... 5' __ lIiIlIlWW!S 
d~scăullarea d-lui N. Ră- f.rator Nicolae Rădlllescu es- ; ...... ,., .. >II ••• , •• ,.,.,.I'I,.,.'.,~II'I, .... ., .. ., ... ., ... ., ••• ., .. ~ •• ,,·"·.,.,·,·, ... •••• ... ••• ...... i 
,seu la conducerea peni- te secondat . . t t : Droguer,-a i 

'b1'im'u!ui Arad _ unde se. ŞI aJu a cu o ~ i 
-tea necesitatea imperioa- l'ncepere, deosebită de li!. I! 5 h d I ! 
ti a schimbării unor meto- ~tcfan 1 omne~cu, hal'l~ic1l1 ~ C r O ~ 
-,de lucru şi de adminis" \ s~cretat'-contabll al pemten- ~ i 
!.le in altele conforme cu darului g ~ 
. ~ s'a mutat i 

: [ _ Singurul izvor de aprovizionare cu III din Str. Emin~scu Nr .• in I 
1 polic8ndrele MATUZ, la preţuri de ~ Strada MelJanu Nr. 14 ~ 
; fabrică, in luna Otlom,rle •. (. § A R A O ~ 

~dăm gratis ~.~~E·~~~~·~~~l 
la fie car e policandru becuri 
"TUNGSRAM". Ne îngrijim de mon
tarea gratuită a policandrelor. Vin
dem pe credit de 6 luni la preturi 

de bani gata. 

I erlSzab 
I ;l'Iare mlf!Dlta de s11tltirle $1 port(lilDUrl 

;Afad Telelon 1%·!S9 

sAPTAMA.NA ACEASTA va 
apare în editura "Drapelul" 
volumul de "Poezii poporane 
din iudo Arad", culese de 
Gheorghe Tolan. Preţul 12 
lei. 

= II. as 

1. Krebsz ~oP~:~i~ 
ţeşte mal frumQs h~ine şi p~rde. 
siurl de toamnă Şl spală Şl lus
truieşte mal bine gulerele 

BUl. Regele ferdlnand 51 
Şi sir. EmineSCU 1 
(Crucea .\lbăi 

Paludismul boala 
cea mai răspândită pe 

" pământ 
Paludbmul bânluc mai ales In ! tul de insemnat. 

ţinuturile tropicale şi sublropicale In legătură cu aceasta estc de rc
:'lIb formă de paludism periodic, în marcat că posedăm de multă vre
zona temperată. me un remediu contra paludismu-

La tropire îl înlâlnim mai ales pe lui c('îaee permite să facem afirma-
coasle şi pe lagune. tillllea: nu trebuie să moară de 

Paludismul fiind a boală ucigă· !Ualm'ie cci care ia la timp şi co
tOHC a populatiei, se duce contra I'<'ct ehinina. Chinina este de neîn
ci o luptă dflrză. In regiunile în lot:nit in lupta contra malariei. As
cad această boală bfintuie sub ror- tăzi metoda pentru prevenirea şi 

ma unei epidemii ea cauzează pa- ,-indeearea malariei este cu l'a scur
realizarea muncii dmplllui. de zor- tii de chinină pe care Comisia de 
ganizi'lIld economia nulională. l'aludism a Societăţii Naliunilor o 

Pierderile de vieţi omeneşti se fixează la 1-1.2 grame de chinină 
urcă anual la milioane. în timp de 5-7 zile. 

In Hl09 scriitorul amcl'Îcan L. O. Cu l'a complimcnlal'ă nu se va fa-
IIoward a stabilit că in Statele ce, ci toate rccidivrle se vo[' trata 
Unite s'au produs 3.000.000 de ca- in acelaş mod. Pentru profilaxie: 
zllri de malaric. ro afară de pagu
brie Cail7.ate d:- pierderile prin maaI' 
te, tratament şi incap în capacitate 
d<.> nmncă. s'au cheltuit 10.000.ono 

se recomandă o doză de 0.4 gl'ame 
rhinină în lot timpul perioadei pa
ludismlliui şi încă pu\in după 8-

ct:aa pentru ca să dispară şi sim-
dolari. 

Paralel cu aceasta Sir Rooald plomcle boalei. 

Hoss stabili că numărul morţilor 

de malarie în Indiile Britanice esle 
de 1.:~OOO.OOO oameni. 

In Indiile Neerlandezc dcascme
I nea paludismul rcprl'zintă un pel'i-

! 
col pentru planta\ii şi tn multe I 
regiuni ale lndiilor Neerlandeze 

Automobil Ford tip 
1931 în bună stare. cu 
orice pret de vânzCire. 

~Q~~Q~gQQggQQg~QWg~~ -
I problema malarIe,i sau ;,târpil'ea ei \ 
i ('rhiV!llcază cu "a fi sau II. nu fi"· 
: a populatiei şi întreprinderilor de 

; •••• ~; __ ;; __ w __ ;;m=s ___ $_.2ii :'Imla. Pierderile de vietii omeneşti 
sunt foarte mari. DupA profesorul .. - , . I SchflCfner din Amsterdam; valudis-

'fomits 
I 

Cr01tor18 pentru domni ,mul se aflA in fruntea statisticilor 
MOSKOVITZ 1 cazurilor mortale în Indiile Neer-

Arad. Asortiment bogat. laudeze şi ocupă acum un loc des· 

A A A D • 
str. CAp. Igollt 13. 

,/ 

-

{f 
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CREDINŢĂ ŞI MUNCĂ PENTRU TARĂ ŞI REGE 
4 

Opera Regelui COlDandanlii J:egiunei 
de Străjeri ./Irad 

. De Profesor NI( Ol.A E II) 
D-nii: Crişan Ascaniu la mară Grăniccri, Diacollescu Ioan O.' , tut "u· "au,'l \ alta' Ronla~ n1'e care an de al1 tot' . ,. . .• I ' llCllW a pu. ~< Y < I ( . l tt- cu venerabllul G 

leegiunea de străjeri Arad, I[)'l centurcla cşcoala .prm
l
lal a , neu

l
,: minunea ue tliseipliwl, Clll'1l- cl'e~te şi se întăreşte, sigură ghe Pop de Băseşti to. 

Dabiciu Ioachim la eohorta ogaru .. onstantm a revlzoru . t· 1 fI . • tiI 8 d "t . , , . d .• d D ~f· I . \lC (e ~u et ŞI avan (e a \ c Vll or. cel care au inchis cu s " 
de străjeri Arad, Chiriciu Au JU eluhll ,~ra, omocoş il atei al' d t' "ta \.' . . , , 

1 t 1 1 · . A d stolul "'C. prim. copii săraci Arad. dUltlle~ arie . a or.1a, t~ltea~(tl·a] J I.'e~tl cerce~aşl .pe cari l-~ med?chlf înc~inându-sei 
re secre aru egmnm l'a. D ă v D 1 l tII l ' a orte (e om ClJ1S ] , sa mu avut in seama prll1t, aceşti. cre tnte şi al căror .[, 

Ş I d 
r gan . oan a s o u şcoa a prl- ţ - \ l' ,~,' 1 _ " . ., I A It 

. coa e sec un are . _ . umea~ca j ce Ula cal Ula stl'a]erl, mal marI ŞI mai ml~ lttchegându-se in pă:m. 
m.3ră ~evetlş, Drag~n I._Iultana .Ia Sj~ datorc~te in intregime, ca l' titei, ace ... ~ti premilitari cari I acestei 'ărl, a fa-cut sa', 

D-nii: AfUlwsiu Gheorghe /a cen- t I - Re etlş t , 
luria şc,norm. băieţi Arad, Baba cc~ urla şeoa a primara. v , I idcie, ca punct de plecare, aveau în ochi la defilare a- rodul cel viu care face _ 
Ioan la cenillria /ic. corn. băieli A- D~lIlcu Romul. la c:nturla, ş.coala i ca supraveghere şi insufleţi- cea furie a ostaşului pe care tăzi, la această prăZI 

prtmarii Covăslllt. Drlncu 'aslle la 're- Regelui d . G th 1 t "d y 150 d ' 
rad, Berghian Ioan la centllria tic, stolul şcoala primară no. 20 Arad, I i'inerete~ lui Carol al II- o a, ~lra oe e b ~ vJ,~r~~~l st':~nt .! ~Dl, SăI DI! Ul 
c:om. Mieii Arad, Doboş Oclavian·la DlIlhaz Petru la stolul şcoala pri-

I 
I('fl a er'ezut acolo unde noi ~artl leş~at~l, ;~l~. 1'1, .1 d l~ • ~ rUBl t_ n ace aH Pt 

uniuria şc. llOrm. băieţi Ar'ad, Do- mară no. 'J:7 Arad, DumitresclI Şlt'-. p;ea deprins\' cu cele rele' ~('na, o IA e~ la vm S ee ŞI tn aceiaşi simtire ~ 
"re Ioan la cenluria tic. ind. băieţi fan la stolul şcoala primară Pctriş, I n'am putut s'p' era, El şi~a dat I .rumlo~sa mere erE' a uv - 2:entantii provlnciilor ~ 
Arad, J)r. Lepa Caius la sio/1l1 ŞCo D' S 1 1 t' I I anu Ul. d d' I ~ 
florm. MieIi Arad, Moisescu G. Mi- lImlllres~u ă' pOta~a F a C(,\~l lI:la j seama de virt~tţile ce f!'.e cu- Ir acelaş ritm nou", erau ie tnco o de Carpati ~ 

şcoa a primar e r1Ş, aur . "lI- I prInd in uoua. domenn, cu .. .. " l1ă 1 ~ a Ardealului, ai Bucat 
1J(lil la sto/u/ gim, de băieţi A.rudu/- reI la stolul şcoala primară Pcrcgul . tII . fI ŞI cuvmtele de o ca ( e oc , 
Nou, MIlSă D. Ilie la centllrÎa tic. ' 1 I otu neexp Ol ate su eteşte, Vfllţ.ă pe cari le-a rostit liber şi ai Basarabiei. [ 

Mare, Faur Iuliu la stolul şcoa a I dar pline de adevărate (0- , .. -' • A. f t • . 
eom. băieli Arad, M!lScă P. Miron de ucenici Nădlac Fizite M Flo- . . .. d' 1" 1 Ikgelc, ştllnd sa unească 111 os o fatalitate istm C , . , mol'l: COPlll m şco 1 ŞI U- 1 t 1 Y' tI' f' f 1 Ol: 
la Ceni!lria tic. corn. băieţi Arad, rian la stolul 'şcoala primară Sân-,. d 1 t C 'i' t " . i e·~ onu parme tU CU m,tn- a ost un fapt contra elr(Jmdi 
Niciu Ioan la stolul lic. M. Nicoflri1 .• . Imea e a sa e. el {meU I dria Domnului ' • fi martm, I',llrdUl S, R.omul l.a stollll! considerati numai sub r8- ., '. onClne ar putut să l(Turd( 
Mieţi Arad, Pllla Gheorghe icI cen- şcoala pnmară Boc~lg, Gahş Petru: portul leetiei învăţate, a no- Dmtr insele lipsea un .lu- dar care trebuia să se 'oaft~ 
furia lic. corn, băieţi Arad, Sucili la stollli şcoala. prnnară .S<,mlac,! tei şi a examenului: bUl'hl"ri • (TU: re.elamarca urep.tulm c~ şt:ască prin acea unire ~heial 
Vasile la siolul fie. corn, băieli A· G ălA I 1 l I I C tIt ~ logoaş, . lire la a cen lIria şeoa- ,rcu.~iti <;,j bucheri nel'eu<;,iţi ,se CUV1I1C rea oru U1 aces eI 1 â il D "ntills 
rad. Văcăreanu Emil la cenlnria' r. bIt ~', ~ '. " uror rom n or ar f la pl'lmara Pâncota, Jur an oan Ceilal ti Wsati in grija agen-: opere. d v'. I Pul 
!ic. corn. Mieti Arad, Cosma Ioan la stolul şcoala primară Regele C~-I tilor electorali. Şi, sprijiniti I Su cuvine ca noi să fnde-. o ati aceasta ~ealtz~re'~le di! 
la sloltll şco viticulturd MicIi Miniş. 1'01, Han~ra Ghrorghe la centuna i pe un număr de oameni cu, plinim aceasttt lipSă, încli-I cât de naturala ar fi e~U1J f' 
Comandanţi extra şcolari şcoala prImară no. 19 Arad. Han- \'ointa tare, Regel~ a dove-' nându-n~ cu gratitudine Cui, şi-ar fi avut intelesulcllii j 

drn Teodor la centuria şcoal~ pri· ! dit şi celui mai îndărătnij; a avut decisiunea de a ince- I inalt, nu ar fi putut simpscl 
D-nii: Barbura Valeriu la eentu- mara Pâncota, Haş G. Flonan la tăgăduitor că din materiale pe şi fericirea de a vedea 0- I semne in istoria lumiirIJOstri 

.. ia fabrica Astra Arad, Florea 1. stolul şcoala primara Gurba, Her- cu totul noui se poate face pera realizată. 1 I d v '1' PrE 
Eronim la stolul şco ucenici CFR bei Ana la centuri a şcoala primară aş ucru, aea nu ar fiA 
Arad, Săl'ăndan Pavel la stolul fa- Ineu, Homescu Vasile la stolul şcoa Regele la Alba-Iulia cl~~i~~ pe t~melia UDo~lh~g:l 
brica Astra Arad, Şerban D. Ale- la primară Chier, Ionuţaş Ioan la . . • • cnfiCl1 de sange, care a~ri(l l 

xandru la stolul ciiminul ucenici stolul şcoala primară Vflrfurile, Is-, ~lba-hlha,. a<:eRt . oraş ~ll:n: 1 coa~e şi. de dID~olo de. Car: cut ca această credintă fellUdl 
Al'ad. trate N. C-tin la stolul şcoala pri-; bohc al U11ll'el ŞI VeşnICIeI paţt un ideal, o lDsufleţne Şl vie şi care e t vn~"'" 

mară no. 22 Arad Io~an Ioan la I românismului, a trecut. în o credinţă comună. I ~ n ru 1 ~1'jl~:~ 
Şcoale primare .. I ,. mpune noua generaţU ala,!', 

stolul şcoala primarii Bflrsa, Ispas zIUa de 14 OctombrIe 1937, A.cei pe cari noi, ca ogUn- v ' • 1 . 
D-ra: Agl'ima Zenobia la centuria P. Petru la stolul şcoala primară prin clipe de măreaţă sărbă- dă a intregei sim1iri natio- astazi şi cea de mâine, f QI 

,coala primară Şiria, d-uii: Alhu Văsoaia, Istodorescu Alexandru la! toal'e. Regele ţării a venit să! Ilale, ii prăznuim astăzi fac rla neprihănită de a piMurl' 
Gheorghe la stolul şcoala primarli stolul şcoala primară no. 1 Nădlac.!i particiP.e. l.a parastasu1 croi: p!lrte din acest şirag de cre- această moştenire n. eşt~ Ir;!r c 
Ineu, Ardelean Ioan la stollli şcoala Leştaru G. Ioan la stolul şcoala pri- lor mal tIn Horea, Cloşca ŞI dmte, ştrag de jertfe cari au şi din ce in ce mai inti I 

primară Bătuta, Ardcoiu N. Ioan la marii Silindia: Locllşteanu M. Flo- I Crişan şi, s~ desvălue mo~u- a(lu~ to~t~ actele mari să- ,Un punct de vedere ali ;;:i~c 
stolul şcoala primară Rădeşti, Bala rea la cent\!Ma şcoala primară no. : mentul rIdIcat Întru veşmca vârşIfe aiCI, in cetatea Alba- di '1 ţ" 1 i d' in \ . 
Teodor la ccnturia şcoala primară 1 Pecica. Lungll Constantin la sto-I plecare a gândului tuturora, Iulia, şirag care a fost incu.. n)e na Iona e Ş In JI'. 1.~1~ 
Mădcrat, Balta Vasile la stolul şcoa- lui şcoala primară Gurahonţ, Lun- ,spre pilda patriotismului lor. nunat prin votul Adunării de vedelo al puterii m_nu 

U/ 

la primară Caporul Alexa, Bălii gu C. Viorica la centllria şcoala' La această sărbătoare, Ma- Naţionale, care s'a tinut Penh'u dobândirea aei ~nl, 
Marin la centuria şcoala primară primară Gurahont. Lupulescu N. jestatea Sa Regele Carol II, chiar in această sală În care ideal ~i-au jertfit sâng~ am .[ 
no. 22 Arad, Bărbuceanu Elisabeta Vasile la stolul şcoala primară Mo-l a rostit cuvântarea de mai astăzi prăznuim pe martirii tâtea sute de mii" .... C(.Il( I 

la sloi l 1 . ă M . . }' ă d i d' l' ii' it ' 1'" (rlll1S u şcoa a pnmar oneasa. roda, Mannescu Florea la stolul JOS, P 111 e n emnu1'l spre neamu UI, Ş care Ş -a prim pa-strare' t ' id al' r 
'D • Gh hIt 1 1 l' . I d f' "t' v • A el aces UI e -c! r,f Dell1şan eorg e a s o u ş('oa a şcoala prImarii Somoşcheş MlIlăia- umre: cununa e lUt Iva pnn ineo- .'d 
primară Buteni. Belean Pavel la nIl Petru la stoluI şcoala' primară DOMNILOR f ronarea primului Rege al suntem datori, poate, S4 fSpl 

ccnlllria şcoala primară Bocsig, Bla Iosllşel, Martin Gheorghe la stoluii ' Românilor, - veşnic uniţi jcrtfim câteodată din ctt,mu~( 
găilii Amb,rosie la ~tollii şcoala. pri- ş~oala. primară Avram Iancu. Mă- ~ Sunt anumite ~ colt~~ de: într'un sing~r m_ănnnchiu, 1(.vle vuoastre, pentru~aitl~I'.( 
mară Agnş, Boe~glU Constantm .~~ ncn~11U Ioan la stolul şcoala pri- I pamânt cari s~n~ harazHe I In aceasta sarbătorire a pastram vie o credinta'~ 
stolul şcoala prImară Nădlac-\ Il, m;lra Tauti, Moisescll Rozalia la j de Dumnezeu sa Intre fn IS-I acelora cari au ştiut s~-şi presus de toate: aceia I 
Borcula Avram la stolul şcoala pri- c<'nfuria ş('oa1a primară no 10 A-I toria neamului. Un aseme- dea viaţa pentru un gand t' ,... .. l' ! I 

ă Ş " ." ~ • d vi ă i anUl ŞI a vlltoru UI n~ mar lc~Ia, Bozlan Ştefan la stolul 'rad. Mollll Sinesic Ia stoJul şcoala 1 nea petec de pamânt ~ste a- mai presus e at, no v~- 1 
lcoala pnmară Scmlac, Bugă Petl'll I primară SalZul, Musca Maximilian l' ceastă cetate AlbaMIuha, ce-' dem nu atât pe conducătoni lui nostru. , 
la stolul şcoala primară Mişca: Bui~ ! la stolul şcoala primară Pâncota, !ate de credinţă naţională in '1 unei, r!volutii si ai u!1ei re- Alba-Iulia, colt sfin~ I r 
baş Ioan la stolul şcoala pnmara 1 Nini Gheorghe la stoIul şcoala pri-' mima Ardealului, precum, vnndtcari sociale, ollcât ar neamului românesc, să 
Laz, Busuioc 1. Dimitrie la stolul m:lra Sf, Ana, Oarşa Sa,,\! la sto- I dincolo de CRrpaţi a fost hă- ! fi ele de drepte, dar vedem această tărie, să intărt 
şcoala primară Şimandlll de jos, luI scoala primara Plluliş. Paladt' răzit laşul să fie oraşul uni-I în (;i expresiunea vie a unei su. fIe lele tuturor romii. Bl 
Burticală Constantin la stolul şeoa- 11. Nicolae la stolul scoala primară rllor naţionale. naţiuni care s'a luptat pen- . t t I III 
la primară Cladova, Caşotă Marin I Donceni, Pipa V. Stefan la st~lul Incepând din zi.ua lumi- Iru libertatea el etnică ŞII ŞI U u~or. ace ~ra care,. • 
la siolul şcoala primară Crocnu, I şcoala primari Corhcşti. PI('nicea- \ noasă, fI! car! .M~rel.e !'oe- lJent~H ~ dreptul ei naţIonali credincloş1 patrIei, car ~cu 1 

Cătană N. Vichenlie la stolul şcoa-I nil Anghd Ta sfolul scoala primarl1 vod Mihai a pali:i!t InvIngator de VIata. lele grele, dar poate D], irau 
la primară Hălmagiu, Câmpcanu Comlăus. Popa Ioan la stollll sc031a 'P! po~ţU.? acestei c~!ăU, s'a Ei SUD.t acei .cari au d~s- les in zilele uşoare, si prie: 
Traian la stolul şcoala primară no. primara ChereJu$. Popa F. Dumitru I z:-mis~d 1D subco.nştnnta ~a- chis a~el ~lung • Şir de mart~rl, strângă intr'un mănu. Tg. 
26 Arad,Ct'lrstea D. Nicolae, la slo- Ia sloll1I scoala primară CinteL Po- ţlonala a romândor de dIn- care &~a Incheiat - o donm şi astfel cum s'au fertftintel 
luI şco prim. Şeprcuş, Chepetean I. pa p, Vasile la centuria. scoala prl-~~~~~ din trecut cei de mâi'I • 
la st01ul şcoala pl'Îmară Galşa, Chi- mnră Zărand. Polis GhC'orl1h(> la • U 'v 1 tii d t f aşI, 
l'a Traian la stolul şcoala primară !>{olul şcoala primarii LlIp('~!i. Pol- De :ziua Marelui Străjer ~c ~er. eascva,. up n P r~D 
Şil'ia, Cizmariu E. Mihai la stolul verf'ian Nicolae Ia stoll11 ~(,o;1l:l nri- Intari,cea 1au!, pentru j ElIs 
~coala primară Zărand. Coandă D'jm:1ră Minisrl. PoprsC'll T, Ioan };1 Azi trim/Jitf'le sună dnfare Iloevodald, l'ea neamului şi a patriitull 
Octavian la slolul şcoala primară c('nfuria sconTa 'Drimarll Crocna. Bisericile toale's în sfintii leturghie. mâneşti.' PetI 
Bârzava, ,Cocillban, Pascu la SlOIUll' P(l1ws('u D. F10rian 13 <;tolnl ~(,(\;11a Românii pun nădejde in stema lor regald Unor mor1i II se adut Iu 
:şcoabl~ ff~tmarăI MHnld1ruloc, 1 COS~" nJ'imară Ti'irn(wa, POnf>~Cll T. Ve- Şi naţiunea-întreagă, e n//mai llucurie! cunoştinţă şi li se adI\(: PetI 
roa a H Iron a slo u şcoa a PI'l-IIMI la sfollil sCMITa primară CIIT- 1 .. .: 

'ă R d C d l' . . .•. E . V t ă S' Y l ăt :roane' ce or Vll can 'VOI t 'b mar ana, 01' oş sala la slo- I1Cl. Popr"ClT v, N'lN1T!"l1" In <;tolnl zIUa oas r Ire, e mare sarJ oare. ", n 1 

luI şcoala primară Socodor, Crai- şcoala primară Neagra. POll('<;CU G. Străjerii Vă lIreaziî. din in;mi Sănătate! ~epe acest gând şi car: Tur1 
na Alexandru la slolul şcoala pri- Nicol:1(, la !;tol111 ~('oal:1 nriJ1l~r?i M. Ei vor pi1stra deapururi deviza CII onoare. , Inţelege porunca cârm •. 
nwră Olari. Crivăţ P. Ioan la sto- 1 Olari. Poni:m G, T1ic Ia stnl111 "Credinţă pentru Ţarii şi Rege" Majestate. re a martirHor neamul~, ClDC 

luI şcoala primară no. 22 Arad, <;C'Oala nrimi1rll no. 1 Pf'('i(,:1. nO~('!"l pot decât ridicând pah eeih 
DascăI ~t, ?imitde la c~nturia O FTorf'a la slolnl s<,onln nrimnri\' Pe plaiuri pe coline. pc tot intinsul zării Meu, să l~ aduc tuturor CUlti 
şcoala pl'lmara Soco dor. DaVid An- CcrmeÎ. Rnfll Mir(,l"a la N'nlnria Din piepturi - voiniceşfe - un singur glas "ăsund • v A V it· 
toniu la stolul şcoala primarii Mă- ~('oala urimi1ră C"rmci. Rnia Gl,p- Jlulti ani să ne trăiască Slrdjcrul Mare al Ţării rea. sa se stranga . - II 
dCJ'at, Dedulea Nicolae la centuria O1'(1he la stolnl ~coala nrimară I":hi- Cu noi este isbdnda! SIIS patria romând! mănuDchiu şi să forntel Glal 
~coala primară Bocsig, Dcşcău Fi- sinf'u-Cris. Ruin I. Nicolae la SfO-, • dul de nepătruns. al ~ nan1 
lip la stolul şcoala primarii Alma~, Ilnl ~co::tla primară (:hi~il1rlia. Căpitan Anaslase PascaH I niei pe veci unite. Aşa S 
Deta Gheorghe la stolul şcoala pn- (Continuare în n-I'ul viitor) Comandant Străjer ajute Dumnezeu! c IllUI 
~~~"""'~nrrrr _ ~ răpI 
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