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€isla Nr. 2. ICetăteni 
a partidului Natio~al-Liberall din judetul Arad! 

pentru ftlegerile Conslliulu .... · Implinindu-se sorocul de peste milioane cu discuţiuni' re cele ce promiteţi şi-aţi 
Judetean, din lt Iulie trei ani, timp pe care a in ParJament asupra aces-; mai promis? Iar celor ce 

Dăm mai jos numele acelora pe cari par- fost alc~tuit .comiliul ju?e: tei legi; oştirea noastră a: "in cu bEuturi ~ă vă ame-
-d 1 N· l L"b 1· dOd t t ţean. dm cel 30 membrI al fost înzl2strată cu armament ţească, arătaţi-le că sunteţi 

t. u .'100a. - I ~ra. I-a can 1 a peD I'U !' lui, 15 au fost traşi la sorţi m.odern în <: şa fel ca să. oameni stăpâni şi nu slugi 
reprezenta popalaţla Judetalui AIoati la CODSI- şi ei vor fi aleşi. prin va- nu fim trimişi cu pieptul: de vândut pe o porţie de 

Iilil Judetean, care se va alege tu riie voastre, dintre can- gol în faţa unui eventual' beutură pe care· tot ei o 
D - - A. ..... _1; e: a I didaţii djfer~tdQr liste .de- atac inamic. Şi banii pentru vor stoarce depe spatele 

...... _e.c ..... - puse de ma, multeparhde, acest armament nu s'au Juat vostru dac, or fi să ajuIJg~ 

t De'·· R I : în acest scop. imprumut din alte ţări şi să vă gospodărească. 
ti r. 0t101U omu US, Lista Nr, 1., adică lista nici n'au fOit storş1. dela cei Nu cereţi vorhe goale, ci 

2. Mărienuţ Uroş car':, a fos~ 'cea dintru de- săraci, ci au fost ceruţi în fapte; nu vă lăsaţi ameţiţi 
, pusa la TrIbunal, este aceea împrum~tul de înzes~r8re i de palavre, ci judecaţi cu 

3. Dr. Szuchy Paul, a "Frontului Românesc·'. dela cel cărora la ,~rm~~:lmintea limpede şi deschisă, 

4 W b I A doua listă este a par- seau: de~~ bogătaşlI ţam i ~u alegeţi oameni pentru 
. e er oan, tictului Naţional-Liberal şi (deşl aIţu spuneau despre i mteresele lor, ci alegeţi pe 

5.. Slepan Simion cuprinde pe ~ei ,}le ,căr~r a~est, parf,d că est.e a!, bO-j aceia cari ştiţi şi aţi văzut 

6 T
.. M .. ~ , nume le puteţi Clll act ala· gataşllor ŞI nu se mgnJeşte, că se ocupă de interesele 

• rlpon OISa, turi. de ţărani, dar am vrea să: voastre, dela cari ati văzut 

7 V .. d" T d lista cu Nr, 3 este a vedem care alt partid sa! ceva şi mai nădăjduţi s" 
.. 1 ican eo or, naţional. ţărăn'ştilor. mai îngrijit atâta de bună-II vedeţi. 

8. Ursu Ilie Lista ~r., 4 a fost depusă st~rea, . d~, s~nătate~ şi I~- In ţara întreagă la ale-
>J' de georglşh, mma. mInţa, ţa~anul~l roma~ I gerile parliale, Partidul Na-

9. Tamas Petre, .iar lista Nr, 5, de către ca ŞI partIdul NaţlOnal-b·(ţional-Liberal a obţinut suc-
. --~. - -- 10 F .... t-I" 1 . ~ogo· CllzÎţ.ni ,lin jad€.ţu1 beral?) . . l' ceSt:l cari arată că -munca 

" r a.l a oao, Arad. (' etă~eni arăd~ni ~ . lui, realizările lui sunt înţe-
11" Dr" Russu Emil Voi, cet~tenîi jude,ţ~lu~ Mulţi vor vem In Zilele: Iese şi pretuite. 

, ArCld, cu mmtea deschisa ŞI ce mai sunt până la ale I J d tIA d t b' 
12 D I Ad . ,~ d' '1 U e u ra nu re Ule " r" f.Lncu am, limpede, staţi in faţa aces- 6en ŞI va ';or pre lca verZI: vi' . It" 

d 
h. 't' . i sa se ase mal preJos. .,,1 

13.. Ples.. Gheorghe, tor liste şi ~udecaţi. up~ ş~ u~c?te, cme_ ~ le c~ In:! el trebuie să arate că apre-
dreptat~. ~an sunt, oa~enll vmUl~1 vor ~asl parhd~lU1 i ciază faptele mari ale gu-

14. Popov. ici S. telan, pe can Inima ŞI nunteal care In aceşh patru am al l' N ţ' 1 LOb 1 
voastră vă îndeamnă să-i' condus atât de rodnic ţara, j vernu Ul_ a l~n~ - 1 era, 

15. Vulpe Iosif, alegeţi in fruntea treburilor vă vor promite şi stelele: pentruca, atunc1 (and acest 
, 'd G~ d" ~ d . -' 1 r; .' I,udet va cere ceva dela gu-acestUI JU eţ. an Iti-va epe cer numaI sa-I a e~e~l. :. ă t V ăt '1 Aceştia sunt, cu totii, oameni cari au milll

cit, alături de prefectul ju deţaluif penbu a 
aduce cât mai multe îmbunătătiri pentru po· 
p at'ul de aci şi sunt hotărîţi de a munci şi pc 
ma i departe pentru a-şi complecla opera ~u 
onui realizări menite să vă uşureze traiul. .. ,. -2 

D ...... i.. de . .ne ... t. ... 
al ....... pa.tid 

Dacă am citi din vieţile oa- DcaItăparle. cel care colindă 

menilor mari, dacă am căuta să toată viaţa dintr'un loc intr'altul, 
vedem câtă răbdare au avut ei are numai nemulţumiri, Acest 
in lot ce au făcut până să ajun- om prezintă prea puţină garan
gă la culmi de glorie, ne-am da ţie, fiindcă nimeni nU îl cunoaş;Ct 
cu socoteala ce însemnătate pre- sau il cunoaşte prea puţin. Cu 
ziotă plstrarea uneia şi aceleiaş toale că ar putea face lucruri 
credinţe. mari, ţi-e teamă să-I pui la trt=a· 

SE! naşle Un om şi trăieşte bă fiindcă nu ,tii de-i cinstit 
toată viaţa intr'un loc. Oamenii sau nu. 
U cunosc. ştiu cât este de gos- Tot aşa se întâmplă şi in par
podar, ce poate şi ce nu poate tidul politic. Cei care sunt crc
să facă. il cinstesc procum ii e dincioşi organizaţiei din care fac 
meritul de mare. iar el duce o parte şi nu se abat dela regu
viaţă tihniţă şi fericită, avându-şi lele de disciplină dictată de con
asigurate zilele albe pentru bat- ducători, vor fi răsplătiţi dură 

râneţe, (Continuare in paj!ina 2-al 

bine şi asemuiţi starea voas- ba unii VO.f căuta să vă vern, ~f P
t 

0; a ard a ŞI. e 
, 1- d .. 't d d - 1-t' d ~ ă o mam €s aţIUoe e seno-

tră matf:na a e dmam e e a emeneasca p,a In u-va s, A A • 

a avea în fruntea gospo- beţi. zltat~, dand mcre,dvere. unUl 
dăriei ţării pe oarrll:!nii par-I Uitaţi-vă bine în ochiilor partid care menta mcre
tidlllui Naţional-libera1, cu. şi întrebar-i: dece nu aţi dere. 

P. Selegean star ea de belşug şi mulţu' făcut când aţi fost la pute-

mirea pe care o aveţi astăzi, --------------
Toate produsele ţărăneşti 
z..u preţ şi munca ţăranului 
nu mai este batjocorită, ci 
răsplătită omeneşte. 

Pe de altă parte, parti-

Functionarii neglijenţi sau 
incorecti vor fi aspru 

pedepsiti 
d~l N_at!onal-LibEral s'adgân: Ministerul de Fmanţe a in-li pe tab/oul ele inaintări. muslra· 
dlt sa mzestreze ţara. upa. d 1 ' . , ,~ t t . l' t tocmIt un decret e tge cart', rea pe cale dlscrplmaTd, flxdude 
puf!mţa! ~1 O l ce-I cipsrŞ e. romplufând ari. 13 din l"gf!a I na din serviciu pe timp de , 
In aptmn aco o un ~ fl.psda : măsurilor exceptianale, prevede l' 'd d l' 
se simţea mai mare Şl lln . f um cu pter ~rea e sa anu, 

. pedepse draslzce pentru unc· 
hotărît să înfăptUIască peste, ., /" t' 'orAclr' punerea in disponibilitale, şi în 

1 d 
. flOnaru neg Ilen 1 sau mc " , 

tot până a ~ ~c~rea une~ i Ministf!rul va puted astfl!l să fin~ destifuirea. MinistErul d. 
stăn d,e ~ desavar~lt belşug! ceQră instantelor spl!ciale contro- Finante va avea latitudinea să 
Şi deplIna mtl}ţumlre pentru , '1 d 

• v .. ţ~ .. S' . lui averilor funcllOnan or men- aplice pedepse exemplarf.l ia-
tOţI cetaţenll am. au n-. . 
d

. t ,~ t t llOflotr, ciplinare numai in. urma unei !Cat repara ŞI IDzes ra d 1 t 
),' . b' .. , f~ t La arI. 51 811 preve e asa· anch .. t ... ordonata' d, ministru. 

Şco 1 ŞI IsenCI s au acu .' - d J .. '" 

d 
.. d', ., I tulul functIOnarilor ca pe epse'l! Tumun ŞI po UrI. VI S a Pedepsl!le se vor aplica tutu-

I 
... disciplinare sunt: mustrarea ver 

dat elg~a ,conve
t
rSl

t
unll pte! bală sau scrisă, muslrarea cu rOT functionarilor, in orie, caii

care a ţ11 n au pu u -o vo a \ o lod t t • g ~. . or" ~'nd'" 

d
. h It' ă '1' e pierderea csalanu m, şlfrgen~a e a e s ar aSI ŞI ..... 

eşI c e Ulser mI Ioan 

Volali lisla .~r., 2 cu seDlDul: , a 

< 

" 
.'; 
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2 "G R ANI T A" _________________ _ 
~-------------------------------------~~~~--~------------ --
Din adunarea generală a 

Camerei Agricole din Arad 
S~risoarea unui §ă.lean , ~ 

Primim la redacţie din partea şi oitile şi tole au pret,i lucru ~ 
unui sătun scrisoarea de mai nosl şi trăim mai bine decât CII. 
jos pe care o pubHcăm fără nici orCOr-t! portic/, Cd ,tiu ce! amos 
o modificare: câlva ani nav(lm cu ce trăi ,i-

Sâmbătă S''l ţinut adunarea, eriş şi Curtici, S'ClU organizat de executare a bugetului pe ace- mac/uc aminte cd unu din satu 
!Z,~neraI8 a Camerei de agricul- ~ cursuri de tesut, cari au dat re- laş perioadă de timp: a raporo DOMNULE DIRECTOR mieu o mărs cu coda pă c/rum 

tură din judeţul Arad, I zultate excf'lente. tului general de 'gestiune şi ae- Acuma decând să aude df! şi lipa [udăile pă jos fi .trâga. 
D. Dr. Adam IancUt preşe-l In acelaş timp, s'au pus in tivitate făcut de d: Pa ve~ Grecu~ (!f(Jj~rile judetene care se vor ti- Irăios(.·a Maniu că luc/ăile nu a 

dintele CaOlcrii, a făcut un am- studiu condiţiunile llaturale, eco-I secretarul C1.lmerCl: a bJlanţulm nea la 11 Iulie. or început oa- aueu prel şi alti tipau şi grău 
plu e~pozeu, in care a arih1t că nomice şi sociale ~le jud~ţului, incheiat la 31 ~artie 193?, mini să oorbascd una şi alta şi in apă ca nu căpătau pti iei 
după o epocă de ~ orbă deşartă, menite, ca având aJutorul ŞI con- L'J propuneri, do Cuparescu f da unii dă alti. nimic. Da. acum multam la I 

semănată in lândul plu~arilor. a I cursul comishlDei Camerelor Agri- din Şoimoş, a cerut ca impozitul D:n câte am intăle,<r ieu, tăI Dumnezeu că totu bine şi dacă'ţ a: 
venit gllvernul actual cu o le-; cole şi a dlul Const, St'sci~reanu, adiţional pentru carne: a agricolă,' partic/ul dumn~voastră şi ar nost ar vini alfi ar slrÎca Idt c. a( ~~~ 
gislaţie menită să asigure pluga-· să dea maximum de reZUltate. ~ă nu se mărea6că acum după I rămâne la pulere. Da. tăt restă făcut că stim noi că cine vriă 1 

rului prosperitatea râvnită, incu-) D. dr. Adam Iancu şi-a În- ce percepţiile ,i-au intocmit de- uoamir,i car. vorbăsc una şi să v;nă Opri nu ore sti mai: 
1 . ci b' l' t d' I 'b It' t ~ . ., ~ , v mVI rajând in acest sens agricu tura.: cbeiat expozeul promiţân că lte e, Iar o par e In con rl ua- a o a prn r,"ca ,urilu !' U .a,aJun- morgă foi sarac numa foi pa dat 

Efectul măllurilor luate dt> gu-' şi de aci înainte va sta de veghe' bili şi·au plătit impozitele, deoa- ga ba puma", ba In conszl, ba spa/de nosl vr(>u sd facă a Of: ( , 

vern şi aplicate de camerele de ]a propăşirea agriculturii din ju~ rece se pr(\duc nemulţumiri intre cine şti Ctl. ,'ruri 6 ' 

agricultură - şi în st1ecial de; deţul nostru. locuitori. Propunerea a fost ]ua- Numa io vă spun Dom', Di-I Dace;e Domn Direclor vă ru. l ~~ 
cea din Arad -le vede oricine 1 A b ..•• tă in considerare şi majorarea i reclor cei dumnevoastră $0 avet j găm să lumifJaf aammi să ştie .. tu 
care priveşte holdele şi ţarinele adiţiona]elor se face numai a . grije şi să nu Iăsaf pă uoamini pânlrucine votează şi p6 brânca I pro area ceSUUDIl II! le 

sătenilor noşiri. După cuvântar~~ dlui, dr. A. începutul exerciţiului bugetar j în poltile celorlalte parlicle pân-' cui iş dau viata, Ldat 
, Camera agricolă din Arad. se: Iancu, a urmat Clhrea Şl apro, viitor, I irucă noi ştim cea Ji cu n6i şi j Să/răii domn direcfor şi să 
bucură de sprijinul neprecupetit I batea reportului c~misiei de, ve- A dunarea generală a luat sfâr- ~cumui acuma fi cum ar fj iară' vă ajute Dumnezeu să fiii telt umJ 
al dlor dr. Dîm. Manolescu şi I rificare, a contulUI de gesbun~ şit prin alegerea alol' saşe mcm-I cum O 10 ... /, . I ca p:;r,ă acuma căIă noi C( 

dr. Ion Groza. Numai aşa a pu- fpe anul 1936-37 a raportuluI bri supleanţi. j Noi suntem mulţămit că grău Un 8 Hean. 'a. 

tut realJu în felul admirabil cum mss . W3 zr " . tI! -=_- u O 

a făcut-o. Activitatea camerei ag-f" t- -1 GIt.....,., f ~ ,aţio 
ricole s'a întins asupra tuturor, vof.. I li"ta oamwenB O. ca •• ~iiJI alU CiI., aţio 
ramurilor agriculturii. Astftol, s'a l "JI nn EP2'I" ,1 USt a • Ista 

p.1slrat grâul standard:zat Ban-, d Prl'nla~rl'a M ,., 1 ' Arad I tate ' t 1 d ' , , 
kut 1201 şi Odvoş 241 agricd O fe'l"Ylee a fost uel-sa..... UlllClPlU UI cu cale ee e SarCInI, lbet 
torii primind intotdeauna canh-; J..lJ. e PUBLICATIUNE i cari pot fi văzute în fiecare .adi~ 
tătile de cari au avut nevoie. De' t b"l : zi deh ora 8 până la 13 FrOl 

1 ':l 'l! un au OInD 1 · ,! in loca ul Primăriei. Ser"'IIri .• asemeni, magazii e ŞI. l epuzlte e j. Se aduce ]a cunoşhnt1 '1 Fconomic ori la Uzinele I 
camerei agricole au tost intot-

I 
r • , p , , an, 

deauna aprovizionate cu grâu de. \1iercuri dimineaţa pela ore(~, casă de sănătate. In Utma vic- c;:lor 1nt,e~e~i!lţl., că rImă-! Municipiului Arad" Strada lizal 
primăvară şi: măzăriche, sfedă,! opt, două feme-i, pilătiţe, voiau' timei au rămas doi copii. na MUDlclpIUlUl Arad. 1 Mucius Scevola Nr. 9-13, iniş 
lucernă, trifoi. cânepă. orz, po~! să treacă drumul prin faţa far~ 1 Accidentul s'a produs. Gupă În ziua de 16 Iulie 1937 Arad, la 22 Iunie 1937 
rumb şi chiar cânepă ! maci~i Rozsnyai din colţul slră-! declaraţiile şoferului. din pricină ora 11 a. m. Nr. 9142-1937 a al 

,:')'a subvenţionat acţiunea de J zjj 1., G, Duca pentru a ajunge li c.ă cele do~ă fem,d~ n~ pU,t~au b 1 S jud 
distribuire de ma!:.Îni Dgricole, În- in piaţă, ft văzute dlO maşma, dtn priCIna va ţine în irou erviciu- ------•• -----_ 

Y ! d f ~ lui Economic, camera Nr. Ef . l~ d p~ . :ora grăşăminte clttimice, diferite alte! Una dintre ('de două femei a, stâlpului e a işe Ci; re se ga- ona comuna a e a~;UDl 
, j I 1 - -, . SY,l:cîtaţiune publică pentru C lăt Ş -preparate chimice. Camera agri-' zărit. in ultimul mom2nt CIă GO seştM,," în co ţu tstrad: 11 B· l' asigurarea maşinelor şi ca- om I "a 

colă a ini~iat şi sprijinit acţiunile. maşină venea dinspre str. , '1' aşina ,es e 10 ucureş 1, zanelor dela l zinele Muni- No, 38 _ 1937 '1 
pomicole, apicole şi avicole. De Duca şi întoarcea spre centrul Este probabil că ancheta va sta- '" d • 

, , "t I b'l' ă '. l' mpla ea este clPlUlm Ara . )rl asemeUI procurarea de reprodu· oraşulUl. femela s a re ras pe. 11 c numa1 10 ar., , ',PURLICAŢIUNE 
' " ", • j , • tă d 'ri t I 0- Llcltaţmnea se va ţme In căton mascub comunah de t<.Ja- trotuar. dai msoţ1toarea el. pl-! VID~ va e aCCI eu u nenor , , 

"1 1 'ţ ..:: {' R' 'b-gat de cit I confonmtate cu art. 88-110 te ~Pf'CJl e. : ăn a "o la ateu n a al' , 1 . d' 1 t b' 
Nici acţiunile culturale n'au! seamă decât prea târ7iu aşa .. ac ., 1~: ~,SlV I~ egea con a 1- ş,uni Co~l~uş an~nţă 1iei,ta- iarel 

fost trecutE' cu vederea: în cur- încât s'a zăpăcit şi voind să Case de ajutor pt Comercianti! htaţu pubhc~, regulamen~ tie publIca oral~ pe zma vân~ 

EfoTia cO!1lunaIă de Pă-. 

sul iernei s'au ţinut cursuri agrL treacă rrin faţa autoH obilului a , , , , • t,ul O.~. 1. ŞI normele pul;> I de 4 I,uhe 1937, da caz de le pl 
J d A t 1 2 ~ t· A ' 1 'd ţ" t' 'tă MIBlsterul de Industrie Ş1 Co- hcate 1D M, O. Nr_ 127 dm I nereuşită pe ZlUa de 16 ono 

co e e ca e -:- s~p amam. ~ fost prmsă ~,ro 1 ŞI 1> TIVI " merţ a luat iniţiativa pentru in- 4 Iunie 1931. Iulie 1937) orele 10 la se- al f 
felul acesta, mal mUlt de o trel- Cu ambele plCIOare fracturate,· fiin~area unei case de ajutor şi T tI' . l Ef '. ~ 

, " • , • ' t.. .. oa e persoane e can vor dlU Orlel pentru vanza- ac me dm comunele JudeţulUl 110- cu grave leztUOl tnlerne ŞI cu penSII pentru toale categornle de 1 t 1 l' 't ţ' , t 

, , f '" d f d" 'ţ' ua par e a ICI a le vor rea unUl taur neapt cu res- cial stru au pnmlt s atun ŞI m ru- craniul sdrobit, ea a o:;l usa comercmn 1, . f d d ă f ă 7 

mări practice in ce priveşte acti- spre spital. dar in drum şi-a dat P~oectul decretului r~spi>ctiv • ace. ova a c au 1~rr: pectarea L. <;. P. te b 
't l I va h prezentat de d .;, Pop, IOscnsă, că nu se afla 10 C Iv l 15 1 ' 1937 itală 

VI a ea or, sfârşitul. , . " J!uvemului in consiliul de mi faliment şi vor depune pe om auş, a uOle lilor 
Iar pentru a desvolta gustul Bărbatul el este Infernat mir o nişlri I~ gv f rt~ . g ţ' ci Preşedinte: 

A an a o e a ŞI o aran le e :oală pentru portul romanesc, care a 5 l tă d' l f Isif Musca 
f ' '1 Ch" d.- I a su 10 va oarea ur- _ Dceput. a I părăSIt, a lşmeu- D-=-.-.-.=- - ... ~......... .. 't '. f -t ' f t 

-- - -- ~ nI urn o en e, laT o er a se Secretar: I 

__ ... p .... ;d va face numai în conformi-! Lucian Cornea -e ------_11 _______ = 1- '1 rContlnuare din pagina l-a) astfel secretul nu mai este secret. D 
Nr. 1917-1937. 

Primăria comunei Dezna 

meritele lor,. adică după munca De aceea, in cel care trece Partidul National- Avâ 

P bI"· pe care au depus-o în sânul dela un partid la altul cum şi-ar ,pul 
U ICaţlUne partidului spre binele înlregei schimba cămaşa, in cel care îşi Liberal nu Înjură pe altii .. ;pelE 

Primăria comunei Dezna ţiri. părăseşte credinţa dela zi la zi, EI lucrează pentru vo i ,ale 
publică licitaţiune publică Dacă te împrieteneşti cu ci~ nimeni nu Ya mai avea încredere, t, a! 

neva numai după ce ii cunoşti t ţ' s f r' d el tOţ'l îl vor IAR 1 !_J pentru vânzarea a lor cca, OI e vor ele , ___ a. * lllJ 

120 fire lemn de esenţă caracterul, adică după ce des ocoli j escu 

gorun din pădurea comu- coperi că ~ un om cinstit, con- De aceea, oameni bnni, dacă Mari serbări prezn.ili-
a 

a~ 
nală. ştiincios, de incredere, tot aşa vreţi $ă vi se recunoască meri- :hes 

în partidul politic ocupi locul de tare la Se1h. i'ş Licitaţia se va ţinea!n tele, dacă vreţi să fiti răsplătiţi 'lI..I.a ctăr: cinste sau de coadă după cum < 

ziua de 10 Iulie 1937 ora 11. munceşti ş! eşti credincios ideilor după munca voastră, rămâneţi Duminecă au avut loc în frun- nOtlilt: tin'pele, d, Maior Mănăilă U u 
Condiţiuni1e de licitaţie puse la baza lui, credincioşi credinţei voaslre. I taşa comună Sebiş, mari sHbări şi d 1 prefect dr. I. Groza. titu! 

se pot vedea zilnic la pri- Cel care are prea multi prie- Partidul liberal, care totdea- premHiale dat dl: 600 de pre, S'a dai apoi o m ~să comUnă ISu, 

rnăr~a_ ~o,munei. ',_ 1 ten~, nu poate fi u,n blt~ prieten: 1 ~~a a înţeles să răsplătea~că ~e; mdi~ari, c,u ocazi~ sfinţil~ii a 18 compusă om 70 pe.soane, la cari dari 
LICitaţIa se va ţIned HllAftcuadevăratprlclenlf1Seamnaicel ce au luptat ('l! credmţa m.d'apele ŞI la can a aSl:,lal un d·] prcfl'll a t('astat pentru\\, ari 

conformitate cu dispoziţiu- i a ti sincer. A fi sincer inscamnă! râr.durile sale pentru atingerea! public foarte llumeros. S Regdc-, iar alţi comeseni pent- ere-
nile art. 88-110d1nL.O'P'[a IlU avea nici un secret. Or,lmJrelui ţel: propăşirea ţării şi; Dimineaţa, in parcul din faţa ru aulodtaţi. 'cel 

In caz că licitaţia va ră- I un buu prietrn are incred.ere în: nea mului românesc, va şti şi I Prdurij, la orele 11, s'a celebrat După masă, in parcul di .. faţa Iyer 

mânea fără rezultat a II-a l tine şi îţi spune unele iucruri pe: de-aei înainte să puie la loc de un Te.Dedeun, de către un soio of postal s'a dat o frumo'isă ră.I 
licitaţia s~ va ţinea în ziua II care, nu vrea să lE' mai a,fle ni: lfrunte pe, ~ei ,ce muncesc. cu de 12 preoţi în frun~e cu _pre~o: serbare câmpenească, iar pe llJl « 
de 27 IulIe 1937 ora 11. ment altuL Dar dacă al mal! dragoste ŞI fIdelItate pentru Im· tul Bogdan. Au rosta cuvantart arena sportivă premi,ilarii au II 11 

Dezna, la 8 Iunie 1937. ~ mulţi buni prielrni nu vei rutea I plinirea acestor idealuri ce-i for- preotul Bodea din Bufeni, d-I executat exerciţii militare foarte l la 
Primăria să nu fii sincer şi cu c~ih iţi '<il.mează singura preocupare, colonel M ardan, care a predat I bine reuşite. O!!lP~ 
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de vot ~lte suc~ese . Dreptul 
atlll-Llberale In aleger! Istoria popoarelor cungaştein- nitate intre oamenii din acelaş t~an poate vota care are o anu-

• tâmplări cari azi ni-se par întru sânge şi neam şi egalitate pen- mită avere. 
I II jud. 1.,,1 Guvernul a luat 73 mandate. totul explicabile. dar cari atunci tru toţi in faţa legilor. La noi In Ardeal sub ticăloasa 

alegerile complimentare Naţional-ţărăniştii 32 maJl- când s'au întâmplat. au fost ju- Istoria Franţei. a inregistrat stăpânire ungurească, n'a fost 
~ene, desfăşurate azÎt s'au date, decate ca minuni cari depăsesc atunci frământări cari s'au res- altfel, 
listrat următoarele rezul- Naţional.creştini 6 mandate. secole. frânt asupra lumii intregi, fră- Şi, judecând asupra rosturi lor 
~ 

: L. Băcă.. Se cunoaşte evoluţia dreptu- mântări cari au schimbat faţa unei ţări făurită prin jertfa atâtor 
uvernu1 2172 voturi (25 In al '1 • d • d' lui de propriet~te, sunt. dease- lucrurilor nu numai io Franţa, sute de mii de vieţi, partidul 

. 1 ~!_H egen e la. e,ene In _ l' '1 . . l 1 date) ; naţiona. creşlUl.U • d 1 B Y • ti menea cunoscute svarco lr1 e CI in intreaga Europi. naţlOna iberal, condus alunci 
, tii' 192 JU eţu acau can au avu De d' 'p 1 d 1 1 (6 mandate)j georglş 1-' d 19 L ezutt tu e vel\cun pznlru a 8e ajunge enlru plima oară. poporu e mare P, onel Brătianu. a gă-

1 .~ al t Y 10 ZIua e c .. raiI' t 1 l'ti' d . d d 't că b' un mandat; na't&0n ·ta- y rut i a SIS emu po I c: t'mocraha e con uce. Pentru prima oară po- SI e me, ca poporul, prin 
( dat) di este urDlato . ' fă' ă '. 1 l h' t ţ" . l al ,tii 1013 9 man e ; - N' al Libe aIi· b.~ft t as Zl, care, nou crescuţi m e, pom este c emat să-şI hotărască reprezen an 11 săt eg î, să hotă-

Y , (ni i aţion r au o ~u , f d d ' . ci e grupan 141 c UD • di Y 40 8°/ I ni se pare per ecl normal, ar esbllul, pentru pnma oară in- rască e5pre gospodăria ţării. 
15.151 votun a ca I 0.' tr in . ta .. iri" t h S' ci t tI 1 t dr dat) N . al Y Y '..... b": pen u care am ŞlI nos ŞI al mugureş e ceeace se c eamă as- a a as e uturor ept de 

aţion ţăram.,o.u au O 't&-: It f 't 'd . t . __ 1 t La . d La SII&str. 8' adi y 17 7°/ I a or popoare, au su en ŞI e tăZI VO UDlverlHU. vo . lDceput, esigur că c::etă# 
nut 6.57 votun ca ,. 1 It' 1 t't AţI ' f ._i"~caY au avut loc ale- N' al C ~~_~~ bt~ .. , tI mu eon au păI pentru Cre- U trecut veacuri, fi revoluţia eanu n a ost in măsură să 

~ aţion re,uu.u al1 o ,..-u I d' .'" 1 . ta 
comunale mA orAaul Si- • . w 6 / 10,.. or cu Vla . franceză din 1780, s'a resfrânt preţuiască folosul ac~stui fapt. -"/' 10,995 votun adica 29, 0 0 , N' • 

G .• b": t 2831' u mal depart decat acum şi asupra noastra ,i indată după Aatăzi însă, după experien.a 
il. 

1 obţinut: 
lţional-Uberalli, 696 voturi. 
~ţional.ţărăniştii, 455 voturi. 
sta gospodărească 221 vo-

eorglşti au o 't&nu , , d . t 
, di W 76°/ 1 ouă veaCUrl- in Franţa - ţara războiul mondial, partidul naţio- aUtor guvernări, cetăţeanul care 

votun a ca , o' , d d '1 ă ti' , . al 1 bal' 
F tu! R 

- bt.l ... t· e un e sa mpr s al mal apOI n - i er - Care în totdeauna nu mat poate şi numai trebue 
ron omanesc a o ~u '. f' 

1427 t
• tii - "t30/ ,hberlatea de astăzI - domnea a fost la răscrucile mari ale nea- să le socotit doar ca un simplu 

, vo un a ca -. o' !. tw
, , R ' 1" d vol trebue să cântărească bine 

Au luat parti'dul -a.:onal Şl s apanea un slngu,r. om: ,e-: mu UI ŞI a in. rumat ţara pe fă- , " ' 
Of ..... 't& I . pe cine trimite În consiliul co 

liberal 17 mandate, iar parti- 1 găa, e, calredavea &sup,ra sUP~şl10rl ~aşul cel mat bun, - a hotărât că munal, judeţean s'au in sfatul 

du! ţi 1 t ' .. 1 s \ ace rept numIt in tImpu 10 ţara românească, poporul are ţării! 
na ona creşlu cUlclmea, .................................................................................. .. 

adică 13 mandate. -

beraUi-georgişti, 250 voturi 
,dical~ ţărănişt~ 49 voturi. 
~rontul Românesc", 105 
ri. 

• Partidul National ~ Liberal 
Din aceste rezultate şi din r - t nu 

andatele au fost astfel re
izate 8 liberalii şi 6 naţ
Diştii. 

celelalte de mai aainte,pu- P OInI e, ci Înfă.ptuieşte 
tep vedea c~intreagatară,~~~~~~~~~~~~~ .. ~ .. ~ .. ~~~ .... ~ .... ~~ .. ~ .......... ~ .......... . 
apreciază marea operă a i romanilor ius vitae ac necis - ! dreptul sfânt de a' şi conduce Şi, avem hotărâta convingere 

OII 
~ alegerile din 23 comune 
judeţul Olt, s'a obţinut ur. 
,rul rezuJtat; 

~&lverDului liberal ,i că-fi drept de viaţă şi .de moart~.-: t treburile comunale judeţene şi că alegătorii judeţului Arad, in 
iocrediatează ,i pe lDai.de- Toată munca ŞI toate stradwn-' ale neamului întreg. ziua de 11 Iulie. când sunt che
parte, destinele ia mâinile ţele poporenilor se iroseau, se I S'a dat astfel vo;ul universal, maţi să-şi aleagă gospodarii, vot' 
lui. cheltuiau numai şi numai pentru I adică s'a dat tuturor drept de şti să facă deosebirea intre cei 

_____________________ - ____ indestulirea regelui şi a curţii· vol. cari până acum n'au făcut decât 

r -.- n'" t' · 1 V · t lui, curte care nu cunoştea ho-I In vechiul-regat era in obici- să le umplă capul cu făgădueli 
Lan preE,a IrI a arşOVIa pen ru tare le desftăului ,i lăcomiei, ! numţă sistemul de vot numit de Ileîmplinit, şi intre acei cari .. M S R 1" MI· P 1 f I înaintea oricărui lucru. s'au gân-rlmlrea . . ege Ul ŞI are Ul oporu muncea ără ca să censifar, adică numai acel cetă· d,t la ţară ,i la durerile ei. • • aibă vreun drept. In conducerea! ______ .... ____________________ • 

V oevod MIhaI treburilor publice nimeni uu era; T W" t I ~ 
!Întrebat, nimeni n'avea nici mă-1 ... ~ .. e.. iliace 

Hele anunţă că un regiment I pe hrg de vizita Suveranului, i • t d d _ t '1 _ 
.. • ~ y' icar un cuvan e spus, eca t- 1" d 
anăton de munte 10 cos- Cu aceasta ocaZIe vor avea loc,' d 1 t- . , .' A t • ~. c:: .... e CII .,. ... , . .' " oal' omu s apamrll. ct!:s a, ffi· 
~ pJtoreşh, va da la Varşo i duuă parUl mIlItare, una a tru- . 't d It 'h' 

M S I casa ImpOZI e e mu e on c lai' O groaznică mmorocire s'a i transportându-i la spitalul din mor urile • . Regelui Ca~' pelor, alta a forţelor aeriene." f 1 d' h ., b '. 
1 R ' , D .. \ S ŞI p2 umu In ornutl, Iar Inll petrecut in următoarele impre- Arad, 
l OmâD1el, ouă compann; M. . Regele Carol, insoţit de .. t' 't P , 1 

I 11 nml ea spre ansu care nu ,'urări' N ' d d 
acdaş regiment vOr veni! Marele Voevod Mihai şi preşe- t - f yt t • enorOClrea a pro us o a ânc 

ial la Varşovia pentru a lua Î dintele Moscicki, vo!" merge la puOea 1 ~a ura
d

· t d Duminică dimineata, societatea impresie în localitate. 
'" , I C' d ' 1 ament cu ragos e e popor. de turism în It unle cu d-nÎi av. C' d . . L ~ la feshvltăţde orgamzate în raCOVla, spre a uce omagIU ,. . I • el Ol mortl au IOSt in mOT-

Iă ' R l' R Ilor memoriei mareşalului Pil- mmţl lummate n au maI putut dr. Orty, BolIlOr şi Vaidt a or- mântali MarţI' dupa v aml'az'. 
;" in onoarea ege Ul 0- d k' P "1 d 1 I I . d b ' , , .' • llor. 1 su ~ l ,regătm e ,e ~ c~ste u 10 ura nelrf' Dlcla stăpâmrn ce 

y I Lazlenskl unde va fi gazdUlt Su- tâlhărea ţara. Şi, in anul 1789 
Iată persa polonă se ocupa veranul român, sunt terminate, 

e ..... a c::o ... plec::ta a:a-
t.i .. e .... 1 ..... i .. iste.i .. 1 

s'au ridicat s'au răsvrătit, cerând 
libertate pentru popor. fra er~ 

Demisia guvernu
lui Blum 

~vând în vedere că pe Ieri, pentru a Qluod şi pe Guvernul francez prezidat de 
lui cât M. S. Regele va fi nu'l.' dep Arie Cu folos d. Blum şi-a înaintat Duminecă 
lele Poloniei, prerogativele pentru tară, noaptea demisia, cu formarea nou-
le vor fi trecute. prin de- lui cabinet fiind incredinţat d. 
asupra guvernului. SUD- P d Cbautemps. ropagan a Motivul demisiei guvernului 
informaţi că D. Gh. Tă- Blum este neîncrederea p~ care 
seu. a ridicat, în audienţa electorală Senatul francez a arătat-o acestui 
, avut la Suveran în aceas~ guvern în ceeace priveşte ches-
lestiuue, şi problema com. în judeţul tiunile financiare, 
tării cabinetului. A d Origina conflictului este desi-ra gur în introducerea săptămănii 
r urma să Se numească de lucru de 40 ore, prin CJre 
itular la Domenii unde D. In vederea alegerilor judetene guvernul a voit să imite Mos-
Iu este interimar şi com. a,.ădane, şefii de sectoare s'au cuva comunistă şi să-şi asigure 
larea locurilor de subsec- deplasat în mijlocul alegătorilor Sifllp:ttia grupurilor muncitoreşti, 
ri de stat, cu elemente pentru a le da lămuririle Il/?- da~ care, pe de altă parte, a fost 
~e- o ~rea lovitură dală economi!::i 

cesare, v ' naţionale a Franţei prin taplul 
teste Îooiri În !!iânul Consta/anle generale d!!pe că scilzuse cantitatea produselur 
'eroulu; 5'u .. 1 de na- urma acestui coniact cu masse-} ceeace, a a~us dt~Pă sine u~carea 
• de .. ne fac:e să Ira- le, sunt cât se poale de favora- preţunlor ŞI deCI devalotlzarea 
III conduz'a .:Ă guyer. bile. Cetăţenii urmăresc şi apre- francului pe ~ieţile st,răine, 

nu se ... ânde!"le de- ' y . r t ' '/ l' , Cu toate ca noua lIstă a mem· 
.... 'r A czaza In y a~, !UrI e guv~~nu u~ ŞI brilor guvernului cuprinde şi 

la ple«:are, ci tile IID-,sunt hotanll de a-l sustlne,şl de nume din vechiul guvern are to. 
spălea:.:ă -.u noul pu- I aci incolo, tuşi un colorit noU. 

ganizat o (>scursie prin muntii 
din Pudgoria Aradului. la care 
au participat 140 de persoane. 

Escursia a decurs în cele mai 
bune condilii, iar seara pe la 
orele 9, toafă lumea s'a întâlnit 
in corn. Şiria la halta de tram
vai No. 10 pentru a se Înloarce 
la Arad. Intre timp, cerul s'u 
acoperit de nori groşi, deslăn

luîndu-se deodată o puternică 

Alti trei oameni ucisi 
f • 

de trăznet 
In afară de aceştia s'au mai 

inregistrat trei victime ale fur
lunii de Duminl<că seara. 

Anume sotia lui Ioan Muntean 
de 6) ani din Stlleuş a fost ucisă 
de trăznel. 

In hotarul comunei Iermafa 
furtună însolită de averse şi t ~ l' , Gh h razne Uf. a UC!S pe eorg e 
descărcări electrice. Lo un mo S' l' d 39 ,. D 't , Ige 1 e am ŞI uml 'u 
meni daf, un fulger a lovit intr un T' d 18 'E' v , amp e ant. t s(> gaseau 
grup compact de escursionişfi, i _ , I . fi" , , , ,pe camp Şl a vemrea ur unU 
can aşteptau sosIrea IramvalU- I · t d d - f' n au avu un e $e a apos " 
lui. omorând pe Ştefan Mar/on t 

de 30 ani şi pe Iosif Schmidt,; ------------
De asemenea au fost grau ră- I Pentru Românul-. I II nifi: d-,a Ermi Kurtzveil, dr. 
Lamberf. direccor de bancă Şi l Rămânem datori cu răs
încii alţI oa!ru turişti pun sul până după alegerile 

Unul din/re escursionişti al fudeţene. 
povestii că la un mormmt dai a 1 _______ • ______ _ 

simtit că se inalţă in aier şi că; "Căutăm băiat ajutor de ca-
este apoi Irânlit la pămdn/, afât I . t 14 16 . _ merlS .- am roman. 
de puternică a fost de/ună/ura. 

Sosind pe şosea un automo-I Societatea Bancară Română, 
bil condus de şoferul Iosif Mu- I Arad, Str. Gen. Berthelot 2." 

I sair a încărcat pe foţi rănitii I ______ -.IIi".;. ___ _ 

1111111I12.21.L ... i1.2~ ..... a .. lu .... a ........................ 2Z.; ........... a .... a ... 2.Z.uia ..... 2ZE ...... IC.j._~_3.=SM& ...... "~~".a.,7--'i 
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Lista Nr. 2 .. 

1
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~ 
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J. Dr. Coliolo Romulu8. 
2~ "..,drlenul Uroş, 

3. Dr. S=.:ucl)y Paul, 

4. lf)e'be;r Ioan, 

5. StepoD. Simion, 

6. TI'I"olt Hoisă, 

7 .. JJidicUD TeodoT, 
•. [lrsfI Ilie, 

9. Tămaş Petre,. 

10. ErăltIa IOGli, 

11_ Dr. Pu~su Eln;J.. 
12~ Dr. Iancu Adom, 

J3. Pleş G.fjeocufje, 

14. Popovic' Ştefan. 

15. Vulpe IasiI, 

I -
I 

tn 

··m 
8-

ca: 

....................................................... f.~r ...... l&g .. I ............. P .... , ................ u~ ..... Nr 
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Tipografia G. lENeI, Arad. 
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