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In faţa alegeri-! Din realizările partidului 
lor judeţene Ina\ional-liberal în jud. Arad 

Partidul liberal a fost întotdeauna caracterizat ca un I Dela venirea la putE-re a par·1 Apoi. <ljutotările personale cari de uameni cari până mai eri fă 
partid de ordine şi de mllncă pentru f"losul ţării. Realiză-\ tidului naţional-liberal, reprezen-I s'au acordat tuturor cetăţenilor, 1 ceau parte din alte partide şi 
riIe lui din trecut vor rămâne înscris~ în cele mai frumoase; tanţii săi din acest judeţ n'au I fără deos~bire de culoare poJiti- 'II cad, văzând adevărata operă de 
pagini ale istoriei Neamului. Cât despre înfăptuirile guver-: precup~ţit Jlici o c:ipă de muncă! că, atuncI când au avut nevoie ridîcare şi consolidare a ţării, au 
nării actuale ale acestui partid puternic, ele nu pot fi tăgă.-! pentru a face ca cetăţenii cari I de O lămurire sau de o rezolva- cerut să fie primiţi în rândurile 
duite nici de cei mai înverşunaţi duşmani ai sai i formează populaţil:t judeţului 1 re mai rapidă a treburilor lor, adevăraţilor luptători pentru 

In faţa alegerihr, unele partide, au obiceiul de a face: Arad să fie mulţumită. I nu pot fi de nimeni tăgăduite Neam. inaintând cereri de în-
făgâduinţe dintre cele mai ispititoare, dar puţini Sunt aceia: In primul rând conducătorii; ca o dovadă că oamenii partidu- scriere in partidul naţional-liberal. 
cari le pot ţine. Bu altii ~ocot că e hine ca, în asemenea ca- jud .. tului s'au gândit să uşureze j IUÎ naţionallib~ral nu au ţinut Iată pentruce acest partid nu 
zuri, să înjure şi :;ă pnnegrească pe adversarii lor politici, bug .. ·tele comundor de mulţimea: şi nu ţin niciodată să aibă pute- . ~i?e ~în ~aţa alegătorilor nici. cu 
crezând că astfel pot face poporul Sa creadă că numa1 ei da toriilor cu cari erau încărcate. ! rea guvernării pentru ei, ci pen- ~ ltyur~tU~l. Ia adres~ advetsan.l~r 

A n' I -' d '1' It t • I·b sat ŞI mCI cu ploate de promlSI-
sunt m stare de a aduce fericire şi belşug pe seama ţării I ulll ce.e nouazecI e mi 10ane '1' ru a se pu ea pune 10 s UJ aui c· ~b' 1 t t . • • • ! . _. _ . 1 . n, I cu ra OTU pe care SUD te-

p. arhdul nostru nu vme m faţa alegătorilor săi nici cu i leI {,an apasau greu asupra bU-1 mareI masse a poporu Ul. De alt- cute înfăptuirile sale de netăgă-
insulte la adresa vreunui alt partid şi nici cu promisiuni. El ! getelor comunale, astăzi nu mai fel acest lucru a fost înţeles şi I duit. 
se înfăţisează cu un capitol de realizări din care oricine: sunt ~e plătit. decât trei. milioa-\ --. ,77 a.. li-
poate vedea dacă acest partid a meritat încrederea ce i s'a ~ ne, dmtre cart cea mal mare V .. Io.;r;c:::a .. ~ .. c:~.e-4i]IIelo. 
arăta.t ~~ .faptul că a ~fost chiemat să conducă destinele! parle .sunt deja ~ic.hidate prin re-\ A • • 

R_om~el ŞI pe baza carora ţara întreagă este astăzi convin-l ducen,. co~~en~an ~tc. i ~ ~omama, cu t(l.at~ re~h- pe produsele muncii ei, au 
sa ca acest mandat de guvernare al partidului liberal va fi I Apm, pana cand 10 1931 cas- i zanle pe teren mdustnaL trecut în fapt imperativul 
prelun!!it. sele comunale erau goale, iar: continuă să fie o ţară "emi· de va.lorificare a producţiei 

Nu vom aminti aci decât marea operă care este con- funcţionarii neplătiţi. astăzi in' namente agricolă", atât din agricole 
versîunea atât de mult ajutătoare pentru marea majoritate a fiecare cas~ă comunală se găsesc: pun~tul de vedere al pro-' Şi cum pentru a săvărşi 
populaţiei ţarii şi pe care alţii n'au putut-o duce la bun sfâr.: bani din belşug, iar funcţionarii, ducpei cât şi al populaţiei o faptă bună nu trebuie de
şit; decât Înzestrarea oştirii, fapt care este o garanţie de si-' sunt plătiţi la zi şi furniturile intHesată în această în de- . cât să-ţi scrutezi conştiinţa 
guranţăîn -;iito_r pentru integritatea hotarelor şi liniştea ţării. : d~asemen~a .. I~ oricare ca.ssă c~-lletnicire. . __ ~__ : şi CI poi să tr~ci la realizărî, 
~rlflcarea cerealelor, acordarea de credite pentru munalâ dlO Judeţ extsfă dispom- Nu mult hmp ne desparte guvernul-bbel'al, veşnic 
meşteşugari sunt alte opere epocale in şirul faptelor mari ale 1. bilităţi pentru orice eventualitate, de vremea cand producţia, condus de durul de a lucra 
acesbi guvernări. 1 Şcolile au fost reparate in in- agricolă suferea de. o neîn- în folosul obstesc, riscând 

Lăsând la o parte pe celelalte _ ca grija de sănătatea! treg judeţul, i~r acolo unde nu durată boală: lipsa de pre- i onorurile şi pC'pularitatea, a 
publică, de şcoli şi biserici

f 
vom adăuga uriaşul plan de mo- ~ existau sau se găseau într'o sta- turi bune : inţeles să ia. drastice măsuri 

torizare a agriculturii şi electrificare a satelor, pentru a a-: re prea rea, an fost ridicate al- Ţăranul, care se străduia' spre a desăvârşi bunăsta
_ răta că partidul liberal este intens preocupat numai şi nu-! te;e now, în aşa fel încât învă. Juni de zile să producă: rea popt:!aţieî, pentru pros-
mai de îmbunătăţirea traiului din această ţară pe care vrea' ţămânlul să nu sufere cu nimic,: 2-1 baniţe de grâu, po-' penrea statului. 
s'o ridice la rangul ce i se cuvine între celelalte ţări europene. 'ci s~ se rid.i~e din, fiii ţării oa- i ~umb, or~. ?vă~ etc., când; . R. G. 

Acestea spuse, credem că nu mai e nevoie să arătăm: menI deschl?l la mtnle pentru a Incerca sa vanda aceste pro-; ..... me-
cetăţ~nilor ~onştie?ţ! de valoarea dreptului lor de vot, pe ci-" se put~a "o~eet~' in afacerile lo~ du~ej p~ime.~ ?": ele p.re-I =_ ~_ 
au. sa aleaga ca diriguitori ai rosturilor publice. Fiecare îşi' de mal tarzlU ŞI a nu putea fI ţun denzoTl1, rIdIcole chiar.: LIsta candldaţJlor 
ştie datoria_ înşelaţi de nimeni. Truda lui era zadarnică, I pariidului nal. __ 
_ nI • __ &IIIII!:aUHI_ d _ l~" ~.:.-. Sănătatea publică s'a bucurat) puterea de cumpărare cu 1 libera1 

F 
de o mare atenţiune prin erei a- 'totul scăzu:.ă. Din aceste: 

runlaşi naf_-fă.18ă.ni.şli Ire.:.; rea de dispensarii mediCCt.le in cauze economia particulară: 1. DF. t:o'io;u RODIulu.,. 
A .d I '-L I care oricine să poată avea la în- se resimţea. situaţiunea era, 9. ~ilărienuf Uro •• 

• n parI. u .. naf.-. era ~em.ână. o ~ună ingrijir,e medica-
I 
foarte ~ifi:i1ă, n:-izeria ill-l !: ~:L::i:'::':,PauJ, 

In secto i T" d hIt·" 1 b - d " la ŞI pnn alutorarea spItalelor CUl cerca sa-şI mamfeste ne- . S'epan Sin.aon, 
ru arnova. e su Izanu vor co a ora ID eplina ' .. 1 .. . fI' ~.. ~ 1 I s. 

conducerea d·lui Ioan Frăţila j armonie pentru realizarea ideii fondUrI Ş\ cu Ce e trebulOCloase, a~te e-l u~man. Iar st~~u, fi Tiri pon Moisa. 
mare proprietar. se înregistrează şi programulu~ liberal. pentruca îngrijirea sănătăţii ce- pnn sJăblrea economulor J. "'d:c::an l'eodo .. , 
z.eci de .inscrieri in Partidul Na- Se ştie, doar, că 'n alegerile tăţenilor să nU sufere întru nimic. particulare, era el însuşi s. Unu Ilie, 
ţtonal Llb~ra1. . ~ , . . com~~ale. ce s'au dat in primă- Multor comune li s'au acordat ameninţat in existenţa sa. 9. -f ăowaş PE-Ire, 

FruntaşI ~aţional ţăramşh, ~n vat~ ~n comuna ~ăder:tt,. lista reduceri importante de impozite, Pentru eşirea din aceastăjl0 Frii,il .. Ioan, 
caI? ~ pnmarul Cuedan, din naţl-liberală a obţmut maJorita. " " ." . ~ 11, Dr. Russu Fn.ll, 
~Ilm,dla, au trecut în organiza- tea, succes neîntălnit până acuma aduc~~du It s~, pT\n aceasta, mau 1 s~t~aţJUne nenor~c~ta, ~alo- 19, VI'. Icu"'-u "da ... , 
ţta lIberală. Pe valelt; N~dăşu~ui, de aceast~ organizaţie şi dacă în uşu;an matenale. .. I nflcarea 'produ~ţ1el agr,lcole 1'1. ~~ leş (iLeo .. ghe, 
~pro~pe toate orgamzatllle s au fruntea eJ n'ar fi fost d-I Ion S au reparat o mUlţime de dru- era deCI un Imperahv al 1 .... Popo.id Ştefan, 
inSCriS, in bloc, în Partidul Naţ- Frăţila. Dealtfel, noi dm scris la muri judeţene şi pod~ri cari e. economiei noastre naţiona1e. 1.1<. Vulpe IOlliif, . 

LI~eral. .' timp, că în comuna Măderbt, I rau in stare rea dând posibilita- Guveroul liberal care A.C:4"ştia sunl, t::u tofll. 
u această ocaZie, e bine, să pa,rtidul liberal n'a obţinut nici ~ .' . _" ~ l' 't t oa ..... nl ':8 .. 1 au Dlunc::'t, 

spec.ifică~ şi fapt.ul că, comunele odată atâtea voturi, la toate 1 ~ea tara~ulUl nostru să-Şl poa1a pL'm.a acum a re~ lzat o~ e alături de prefedul ju .. 
A~rJş, Madetat ŞI Dud au fost alagerile fiind in minoritate faţă tace mal uşor comerţul cu pro- deslderatele naţlOnale, ln- d ... tulu', pentru III aduce 
deHt;-itiv org~nizate, i~r conflicte- de alte partide. dusele lui neintimpinând greută- ţelegând. cu un ceas mai de t::ât .ua; ... ulte i",LunăI"
le dlOtr! ,unu me~b~l ce nu erau Sectorul Tâmova, de sub con Hle de transport de până acum. vreme, că un stat agricol fi .. ; penlru poporul de 
mulţumlţt c~ dilE:r1tele măsuri ducerea d·lui J. Frăţila, din zi in ; i nu poate prospera decât ad ~i sa ni lto!ă .. ÎtI de a 
luate de foŞtll lor conducători, zi deviL~ tot mai puternic, iar I ~ l' "d b ~ ~ Inund !fi pe lBal de ....... 
ghr~btie .prestigiului şi măsurilor partidul Nafi-Liberal poate conta,' Partidul liLeral nu ·"-I.rea .1zaI?- ub-se _ utnastarea ţa- pentru .·.1 C'oR.pleda.,. 
c 1 zUtte ale d-Iui 1 Frăţila noul astăzi, pe frumoase rezultate' jură pe altii. EI se preda" rămmel. unas are ce nu 1 perU! cu noui realizări 
şef de secto:, au ~?st ap!anate elec~orale în această r~giune pur I tă Îft fa 'a alegătorilor cu s'ar. putea obţine decât pri~ I Dlenlte să ~ă uşurelle 
in aşa fel ca, pe vlltort toţi par- romane:tscă. J seria infăptulril., .. sale_ realIzarea unor bune preţl1tl traiul. . ______ .d_L ________ ~:oow;ac: .. --.J-F ._~ 

VotatÎ IÎsta Nr. 2, cu seID.Dul:.I 
~ In T'! -., ~ • 1 '1 ""j'~ . t'. frunte",~ cu d. Dr -' R~ "··Co:tioiu' 

"~_i~"';,-~~;"-~~::J' LL~-'·~ _." ~ 
- f ~ '. , 

q 



"G R ANI T AU 
----------------------------------------~~ 

CUD) a fost priDlil M. s. Regel~ 
la Arad 

La orele 10 diml'neala, pe pero-: vântată eparhie, 1 şi bunăstare a Patriei Române AugrJsfa Sa preumtd cultul pentru tubuiesc toate şi toate li sIl"l, 
nul gării Arad, erau prezente 1 Venirea mejeslătii Voastre I întregite . ZbuTălorii pe cai n ăprazn ici, pe putinţă Lui, Pe bună dreptal 
fotite autorităţilf' şi nolabi1ildtiie; chiar când serbăm Inălţarea ln sU'f1etele nfaslre H' îmbină' cari nu ii Iasă pe seama gale- ni-se ct!Te: Sursum corda. sulr., 
oraşului, d, Anton Mo_sony, mare i Domnului şi când aducem pri- azi Majestate, "mir-iii ca drllj;!ă a: ni/or trecutului glorios, ci ii să avem inimile 'de~ 
moeslru de vân,j/oare al Curtii!~ nosul recunoştinţei noastre veş' ~ scumpului Vostru f'brllJte Ft:r- încurajează ~i animează şi pe Cu acesie- sentimente strigă7fbă 
RejJale şi d· nii: general Manu,. nice eroilor neamului, caTe s'au' dilland f, glOl io~ul }\cge d(>sro- a('~ştjQ cari îşi măresc palma- in areasta zi de sf,bătoare lot 
neT/erai Monalu , general Prodau, : jertfit pentru eliberaTea noastră. bitor şi amintirea stltelor de mii resul intre şi "esle hotarele ŢărU, Aradului: Trăiască Maj(!StaWa1iJ 
gl'm'ral Barbu PâraiaTlu,general şi întregirea Patriei Române, -1 de ostaşi viteji ai Lui, căzuţi Suprrmu! Străjer, ra un al Sft, Sa Regele Carol ll, TrăiasCi de 
Jlasievid, gp.neral Siehrţiu,gmeral. ne a copleşit cu un mare "daos I pentru izbăvirea n~mmtllli nostru, Gheorghe, esle mereu biruitor, Măria Sa Marele Voevod Miho/inl 
OprOlscu, general Anton~'s, u, ge- ~ de .simţcminte ales, măn'le ~i - cu încredereh j"ricită că prin căci nu vrea decât aceea ce ire· Trăiască Dina~'tw, Trăiască RoZ al 
nelal Argf'şeanu, gl!neral Drago- ~ Înăllălo,Lre de suflet eroicele s[orţări inţelcf'l(' ale huie Ţării şi cel'a·ce poate prin 1 mânia! fem 
mirescu, general Banescu, colo- f O fericită cdllcidentă fare ca r\\ajes!ăţiî Voastre se va asigliTo 4!1gusla Sa voinţă: ar, Ţarii iiJ (continuare in pal!, 3.al aai 
nel Urdăreanu, mareş(l lul Curlii ~ odaiă cu prăznuirea iUllinlirei i vHorul nostru şi îm,ă un viitor _MIIi&1I .'T'F i'I'ft&4l ,P4IiIIIIIIMP 11& ne 
Regale, ministru Vale r Pon, elc' duioasă a Eroilor n,,)ş[ri jertiiţî 1 J~~ c;nsie între popoart!le culte "'me 

La orele 10 şi 30 a sfJsit rre . să avem in mijlocul noslru ,e i ale lumii. Primăria Comunei Comlăuş, I tului de funcţionnre a Of.,~~, 
nul regal, din care a descins Rqtcie nostru mult iuhit, din i ErOIi noştri .s'a1l j;,' Hit p~lIlru f' ciului Centnl de Licitaţ!le: I 
Majestatea Sa Rf'gelC' Carol şi fiinţa căruia, dotală de b:ifllll. id('"lul unei Ro",imii Mari; În ;\0, J 073/t937. publicat în MonÎtorul Ofi:~all 
a Irf!cut in revistă compania de. Dumnezeu cu dl.:os hit d" mari: respectul Ilce .. lui !du:! aduc{'m 1 / 1" 

onoare. După aceasta, d, dr,'cali!ăţi, ochii intreg~'i rornânimi priiw:o;ul de iubin, :;;i StlpnneTl' Publl'C tune Icia No, 127 1931. Au 
RO'ilull1s Coţoiu, primarul "'U' şi-au desemnat în cursui cdor 7. nascii Majestăţii \'oas[rc, care CII a , 1 Concurenţii vor depuntitro, 
nicipiului Arad, a înfâmpirwl pe' ani d~ domnie a :\~ilj('stăţii Voas . inţekpciune şi neas:'imănata Hed. S d In t' ţ~; garanţia de 50% din valoa.biw 

Sur!l!ran, ClI traditionala. P?ine şi I tre Eroul timpului prezent şi i nicie l,ucfoti l~ pl" kcţjonarN! şi ... e al ~ UC~. ~unoş m c.. ; rea intreprinderii. !~CC 
sar{', "urand~l-I bun ,~e.flIl, In nu- 1 viitor, pururea neob(1~it, puruHa J cenSOildarea dl~ to~te ~unde!e de i ge~eraJa, că In z!U~ de .5 I In caz de nereuşită. a II"'" ' 
mplemtregelpopulaf/l zard.dr, l,lac!iv în împlinirea datoriei Saleivedere a RomanieI ŞI CHcm cUiJuhe 1937 se va ţinea h.~]' 'L ţ' ţ' 1 l,,,rt 
Groza, !mdect!zl judlltului a făcut I s~inte de aI'ără~?r al in.lueselor; î~sufleţi~e Tatălu~ c~resc să ~a: cita ţie publică pentru ur- i JICI,ta le se ~a mea a Itm~ 
prezentanle ele rtgoare, I Vitale ale Ţăru Sale Şi proIDO-, blnecuvmleze slradumţdoC cu fa- t rnătoarele: ! uite 1937 In acelaş loc ,shJ 

li vător de o nespusă dpstoinicie a' nătate şi Cll (1 fe'icită şi indelun-' 1 L O el 8 e t t fu _ r ore, 'Jler 
la Catedrală ,consolidării şi întărirei in cult:uă gală do mnie gIOliossă!. .' a T ~e't 'jP ndr 1 h~ 1 Comlăuş, 12 Iunie 1937.dŞft, 

! mzarea reCVlZI e or e 1- p. v ~ . a 
M. S~ Regele a pkcat ap~i nu hârtie imprimatelor şi! ."imana. , O 

unde s'a oficiat un serviciu di re~lstrelor. \. _ __ t>evl 
cu maşma la Catedrala oraşulUI, li - .", l~lii 

vin. de un sobor de preoţi, in 2. La orele 8/~f pentru: E bine sa te Du 
frunte, cu dr arhim,andrit, Iustia 1 furnÎzarea materialelor de 1 snân:uri? 'Ocl{ 
I. SUCIU, care a rosltt u~'matoaiea j iluminat. \,..,. _ •• ' U, 
cuvintare I 3 La orele 9 pentru fur-I ,In, câmpul comunei Tăşnolnd' 

ŞIRE, nizarea alor 30 tone lemne dm Judeţul BdlOr, a fost d,U L 
In numele Cl<liriaThului nostru! de foc necesare Prirnăritei, scop~rit, a,gl'ătlatV)J~ craGca

h
' url,u~~/(~ 

h' t' d' l' 1 ,..';t .', , ~. cOP~!C, COpl II ,aICU fotgllf' 

~;;~~a~;~~§~:,;~~~~ I -:;"i"~~:.',lţt,. ;;~l~~;!~~~;::~i;:: ~~:~1::o~~ţ:~~1;~f\~:fl,~~~~ 
fan, dau ln fata MajestătiiVoas.! *, , ..' . 5, La orele 10, pentru ,l-a mdemnat sa urce lOtrun C~ 
tre expresia simţemintdor nr astre \ ;~\J. i .. .. '4;, , , r' 1 t ă '1! pac unde a desfăcut cureau dela 
de sfâtltă alipire sufleteiJscă către' _""''';~~1i,_ .::..:.""i,._".~<~.::_. __ ._,"" miCI rePlara. lUlU

t 
a .~ fUrI ,e pantakmi, şi după ce şi-a leg:;{!t --

Suveranul nostru iubit de către comuna e ŞI po COVI u cat-! de gât şi de copac, şi·a dat dru,Ţ' , 

to~tă suflarea românească din D. Dr. Coţloiu, primarul orqului Arad, oferi Suveranului tr"diţioDala lor. \ mul în vid. Deşi ~ incercat si" I~ 
aceasta de Dumnezeu binecu.1 '1 i I 6_ La orele 1 O~ pentru. se salveze nenorocitul nu a mII ' 

pa ne., aare 't d' ă·' ' 
_ furnizarea unei perechi de reuşI In ('auz ca n a mal avU! ( O e f Î Iar e a [plasa Aradul Nou, col"nişlii din: h ' fA' , . putere, Târziu a fost descoperi! 

, I Aradu\ Nou, supuşIi români de; an:t~f1 cu rane ŞI a Unelj de trecători. S'a anunţat par,rE 
Dela Catedrală, Suveranul a pă ei au urmat veleranii şi săte- naţîonalilale germană !'Irigând sanu. ) chetul pentru a da cuvenita dis' 

parcurs străzile, in nesfârşilele o nii din plasa Hălmagiu, "în fru- !frenetic "HeH", plasa Şebiş, pJ.Sl 7. La orele 11 pentru poziţie, Sir, 
vaţiuni ale tt.Julţi~ii,. indreptâ~-, mo~se şi pitoreşti costume ; Chişin.eu (riş, plasa Ineu, {J n~n· I furnizarea unei maşini de i .Rit 
du·se spre pnmăne, 10 faţa ca-I, S au scurs apoi, in aproape ti ţăranească, cu zestrea ffiirllor . U d d" " '" , mnt 
reia se afla trib!lna regală, I d0l;lă ore, p,lasa :5i~ia. suburbia în cărule, plasa Sântana şi plasa sens L" n erlwo~llJ' Pnrnăna comuneI Chlsmdla,ştÎt 

Oeftlarea a lOceput pnntr un Gal, SUPUŞll romam de naţlona- Radna' . 8, a ore e '!2 pentru E'Zăl 
impoz;tnt grup de ţărani călări, litate jugoslavă strigând cu entu-: Defllarea a fost încheiată de reparaţii mărunte ce se vor No. 951-1937 cun 
sunând. din b~ciume, ca~i au fă- ziasm "Jivio", plasa Pecic& cu I cluburile sportive din Arad, cu I ivi din caz în cazI la edifi- ~rţă 
cut o unpresle deosebd~ prin I fanfare şi mândre costume naţio- toate secţiunile lOT, in frunte cu dile primăriei, zugrăvitul PUBLICA ŢIUNE lida 
frumuietea podoabe lor cailor. Du- nale. Sockolii, plasa Târnova, "Gloria" şi "AMEF N'. locuinţei notariale repara- " .,. 'eoc 

B "h ' . fu" Prtmăna Chlsmdla pub,Un 

an t 1 d 1 P 1 t 1 C It 1 rea gardulUi ŞI rmzarea r ă r' t f br Re< C e li e a a a u u ura unei sobe teracotA.. zll~a dJ~13a Iuunll'~ pu leA petur< 
9. La orele 12 pentru fur- 1 1 '~. ~ 19371 În IOlor 

Dela primărie, Suvaranul a 
plp.cat pe malul Mureşu]ui asis" 
mnd la un concurs de canotaj, 
apoi a luat parte la banchetul 
oferit de municipiu, in saJa Pala 
tului Cultural 

La şampanie, a luat cuv~tul 
d dr. Romulus Coioiu, care a 
ţinut următoarea cuvântare: 

rOman, Romanii făceau la fig-. sat cu atâta nes/ramulală ho- ' t . 1 1 t ca u prlmarlel, după CUminţE 
care lustru 'ecensdmsntul popu-: rărirfl regeescă, pentru conser- ~llzar~a ma ena e or, pen ru urmează: fugi 
Iuliei şi aduceau jflrtfli zeilor.: var~a, apărarea,i consolidtU60 mtreţmerea oborulUI. La orele 9, pentru vân.!pd 
Se pan, că descinderea de mân-! patrimomului national. 10. La orele 12~ pentru za t . 1 1 . h' Rec 

, II t f·urn1Z· area unUl' drapel Ql' a direal m1a1ena Uhi~l v1ec l~'lmn' fu,llsr augur a m~jestă{ii Vuastre Avem în schimb, o lună sfânlă Y 
drn anul 1932 Ş' a d t d 1 ' T J 1 unei' eşarfe-naţionale, nă ,o,ca,u

1 
ve. c ,u a ,prl'iltor , .: a ro..a _e e'la . arii, ue a 10 Mai, la 10Iun;e, ţ ta 1 

sufu!nţele ,au Incetat, p,r.apa,dl1l
j

' în care ni se dă prilei să rel- 11 La 1. 1'1 t m nel ŞI OCUlTI el no na e.ime 
. t I h eli' °tre eă ~!1 pen ru La ora 10, p·entru edl'fl'~ şi nu s a mal repe a, vec u zer au rdim prin serbărl nationale evo- Gll 

fost conciliaţi. Augusta clemenţă I ca/oaT« d_ fapte mari dătătoare me
12

ca
L
men el s r

l
a
3

" or. tru care a unui local nou pentru· cac 
j;:" cr .... tl'neasc~ Jragost.. z"nl I d 1 ' • a ore e il pen . ă' , 1 '+ ~ do 
... -Y' ... U "' e (1- • vagă-nouă, i'/oria itltemei.rii 'i t t' pnm ne ŞI OCUInta nota.~ 

M A J EST AT E. găloare a Majestăţii Voastre au fi apoi G întăririi prin nou duhui rep~rare~ ŞI n r~llnerea po- riaIă. R= 
Aradul. aCIOBta Meltka a ro- semănat şi aci multumirfl şi bu- a .~omân,iet Mame şi a Româ- dunlor ŞI şanţurIlor. Caietele de sarcl'nl' se pot, 

Inâni6mului ci8carpo/in antebelic, năslare. mer Mart 13. La orele 14 pentru să - d l . " , w 
,.te o modulii fi mică perlă IH Azi, Araaul esle in nouă stră- Majestatea Voastră, celilor ,i parea şi furnizarea male- vf~ ~a a pnmăne mtre oreler~:i 
Co.-oGno Ct împodobeşte capul lucire să,băI9n!a.că. cople,i' de indr~,!,ă'or 41 Glâtor in,tituţiun ialelor entru J fântâni CU o lC1,o~se-.. " ro 
llajtstălii Voastre - Pr.aur,d- sentiment. d. bucurie, plntru tradlt,onal. IfQU 'mpu&. de ror r p , . t' . Llcltaţule le Vor ţanea tUb P 
nil: Stăpân fi Intelept Domnilor, inalta uizită a Mai,stăţ;; Voa~tre. turile noui al. ,,,#murilor, de,- cumpănA ~ ŞI .10, reţmerea ce- cQnformitale cu ari 88-110 eri 
/JQr ehio.r modestă. aidoma 10, Dacă alte Ţări au. în aproape teaptă tinefetu/. il indrumă spre lorlalte fantam. din legea contabilităţii ub-\ 1'1 
IUfi perl.lor ver,tabila, îşi ,.;a- toale oraşale lor, alee sacrt. lm luminoase orizonturi. ii dă orân- 14. La orele 14}.1 pentru l' RAd lOC L . P . mI II. 6trtiladrea, î"daltl.c. an in podobit~ cu. bu~lu'ile ligarilor du,li pentru sănă/alea ,i oţeli- furnizarea arborilQr pentru fCi' .... ,sw·· '.' M' ,. JlOf~·;~: 
.repi." fH Stăpânilorul Său mari I' dragr pml m,~o'fll lor. ,... truflula; ,i al Bul/elolui, ;n-lplantări, l1?e e pu lcat~ m op. O l' on~l 

~UP~fii !tţaj#ste;ii Voastr~ ,din -Rom~niaMa,... !nlrand,od,,:U!: arm.a.4 Ţara, dd i"!p/~~ .i. 15. La orele 15 etttru q.~l Nr. 127-1931. ta 
.I:{!u-.;ta ngrun. au avut 'flTlCU' ... cu glOrioasa domnlf~ CI MaJe81a/u QOOAtată d,.voitora aUlatl"1 In- f' l 'f' t Odată cu ofertele am3-
8~ a~~i~e 1H Suveranuţ !erl "..! \looslr~, intr'u," plin. rilm d" drumă via/~ c!,liura/~ ,u~t toate t u",:~!ea ,a or .. u~ orme torU vor depune şi garanţA ( 
nit aler In anul 1931 I' In 8rriR conso/rda'eJ dm ţe m ce mai, aspvdele er, da co~un nour, dom- de Jah.! :! ";F!!.II clsmelor d flOj . 
f1I'emun' J, 8ul,,'!nl', i~ anul p~onz~,nlal In ,u~"!a ,admlrabil',lor n~ştt! şi cu energi# şi cu inta/I'p- şi bocancilo, pentru guar:d. 81 1· d .: 
fflJ2, ccind pu/wq."l, .. ' CUB- fI marete/Qf rml2atl~e qle Ma1n-l C~U,nf',. c~eiuz4 u~ neasem.,uii pres- Caietele de. &ar~ni .. pot n IC~ . e nereu~dă... f 
MI. c Mare,uiu; OQ: .,,,,'nGl ,./Ii VOfI·""t - no. "u Qm pa- r trgla Inaunt,... fI In alara pentru d ~ tr It... do.... iett&ţie .. va &in ... In ~ 
lat. ,i pr4pdJ. Mai,stat~ V oall~rd lui zăbovi nici un moment pentru Tron şi Natiun,. Şi, d;că la 6 re e~ t.. are . 'Olise ziua de t J Iulie t 931, tot in 001 
• '''nI' clflm~rrta CI d,«!nd! au;;, ~ privi dOll,. îndărăt, ci eu Re- lan;, "iel6 la sH'bătoa"a ne- a!1~ .. a .. localul şi orelt fixate. O ~ 
PAt", "a flluta, • man,aiG, .. "" l"t,lator, Regel. AnÎmofor, i,.frkolilot că1ăreli oi a"ului, Ltataţtile le ţine la ., •. "" ,.. .:ealt 
incurtl/a., Au, ~u' fie .luMi Rlg,I.trrdramălor.",fvim inainte factori imporlanti In ,.ăzboiul an. 88-110 dia L C. ,. fi Ch,sm.1t I~ lume 1937 tea 
S-6 an,. mar bine de un lustTu ~ drumul nou, c. ni s'a fran- viilor. ozi vin. ,ti menlină. prin şi dispoa:iţiunile Regulamen- Primlria. 1i0i 
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Carol al II-lea A 

10 Ardeal VI.. S.. Regele 
Entuziastele festivităfi dela l:luJ 

rrl ziua de 13 Iunie, Capitala cinstire, pe care UnivHsitatea îl mulţumi Universităţii Cluiene Dar f..redinţa pe C<lre am pus·o 
dealului a îmbrăcat haina de poate conferi celor ce :au bine pentru această cinste şi pentru acum 25 de ani in opera de ri
rbătoare. meritat pentru ştiinţă, literatuIă această bucurie ce Mi·o face dicare a tineretului a fost îmbol· 
Tot ce ute personatifafe cul- şi educaţie, astăzi. (Aplauze), dul care Ma mânat pe Mine şi 
'aIă, din Ardeal şi Banat, fă· Este o tradiţie universitară, ca Este ceva simbolic poate că pe colaboratorii Mei, la victorie. 
deosebire de culoare politică, acest titln să se decearnă în rân- această dec mare se petrece în S'a adeverit Încă odlită învăţătura 
ţinut să participe la acest praz- dul întâi dOUlnitorilor, care s'au ace,t 3n al Domnului, 1 Ci37, an Sfintei Scripturi "Crede şi vei 
~ al CUlturif româ"eşti, care distins prin întemeerea de insti ce 'r;S:'mncază PE' răb0jvl vieţii hirui," 
:emnează cea mai mare biruin. tute menite cercetărilor ştiinţifice Mele un sf.. rt de veac de rnu! că (Aplauze) 
a ardelenilor asupra celor ce f)or şi pregă~irii tineretului in vede- plină de credi"ţă Întru ridicare Desigur nu din prima zi am 
ne prezlnfe in ochii lumiI, ca un rea necesităţilor timpului, a he· ne"mului Meu f.'e un !er4?n care găsit calea pe care păşesc astăzi 
meni inferior ,ulturaliceşle. buinţelor mari ale ţării şi ale u· până atunci nu fus{;'sl;! apreciat pentru ridicarf>a culturală a nea
Evenimentul a prilejuit popa oei vi{ţi sociale şi culturale mal dc nimeni I "ului. Av fo!'t an;1 de ucenidz; 
iei dm Ardeal, să·şi manil ~sle I înalte, .-'. ~lăzi hcrn~.i, Univcrsi~alp3! ~,u fost ap,·i .:nii de cercetare a 
Ită reclJnnştinţa, faţa de Ma- [le; aceea C~msilil1l Facult~tii A!t!,' a:uJui v,n-.~ pri,: acest ~ t tiu l;~~;eţii - r-ima ce_ astăzi "m 
e nostru R .. ge. no~slr..:, aproband cu mare 11] l de t 'cclor Il nons Ce us<) :-<1 f'·· :-as·t calea Cf'3 l,Jevarată. [a 40 
Au asistat la acesleF€stivÎlăti: sutleţirc şi cu unanimitate de VO"!Cl!' o<I~:că Cii acca~'ă crC'··ir.ţa de :;e ani trecuh calc pe ea cu 
'fropo!itu{ Nicolae Bălan, al turi rap?rtul d lui pro!e~or Silviu :~cu 'l 25 de <Ini şi·a d:ll :,,_:tkle I.lceL.Ş <lv~n~ tî?ere_sc. cu ac;iaşi 
r,iului; Nico/escll, al Blajului, [)ragormr, propune sa 1 se con voitc, credmţă In lsbanda, ca la varsta 
iscolJii: Colan, Hossu. Popo- Fere Majestăţii Sale. Regeiui Ca- Nu pot zic.: că a lest o l1lun de 19 ani. (Aplauze prelungite.) 
:i, Frenliu şi Russu, Guvernul Tol II titlul de t)docior honoris că lipsită de piedici Am avut Pornit dela nevoia de a da un 
frunle cu d. Gh. Tăfărescu, causa" şi Înaintează această pro- de luptat cu multe nepriceperi imbold sporturilor, deci sănătăţii 

im-ministru, Inculo!l, Nisto" punere Onor. Senat, spre apro· şi am fost frânat de multe su- fizice a tineretului, tre-:ând pe 
,stinescu, Lf'pedalu, Cancicov, bare. ,tâsurÎ. urmă la planul mai înalt al unei 
der Pop, T. Moşoiu, Bentoiu, D. redor FI. ştefăneSCU-\ 
Ştefănescu-Goango, Al Le Goangă anunţă, că, în baza pro

dalu preşedintele Camerei şi punerii făcute, Sena.tul univer-, 
Cădere. ministru la Bf'lgrad. sitar ac·:::epla proclamarea. '1 

,ştii miniştrii dnii: Al Vaida (Mom(tntul acesta flsfl< cel mai 
)evod şi Octavian Goga, etc. imoorfunt din wt cursul feS!ivi-1 
După ce M, S. Regl?le a fosl fălilor, S'lJa intnwgâ este cuprin-

I oclamaf "dactor honoris cousa" sa de di!iir. Ap!auz~ie durează 
Universităfii .,Regele Ferdi- uce min!;le). l 

nd" din Cluj, iar d. prof Silo intreg senulul universitar se '1 

l Dragomir, conform regula- ridică dela 10, uri/fi lui şi se a-
mlului, a arătat meritele can" proprie de Suveran, I 
'latului, pe baza cărora s'a fă D. redor F:- Ştdănescu·Goar~
t aceasta propunere, a urmat I gă poarUi pe brate o ~ogă roşIe 
vânfo"ea d·Jui decan. tivită cu hermelină, anume pre-

.. • • _ 1 gătite pentru noul dodor "hono· 
IvaDta~ea d-l.u~ N. ~:aga·1 ris causa" al uni" .. rsităţii dujer:e, 
1111 decauul fa..,adtătu de, Suveranul îmbracă veslmOfJ-

Iitele tul. Chipul Său are mfăti~areo 
Sire, voevozilor din cadle, ctilori de. 

--tromnule Redor, mar; Qşezăminifl de cuiluril fi 
Titlul de "doctor honoris cau- altaTi! pentru prea cinstirea Dom. 
", este cel mai inalt semn de nului 

Cuvântarea o.lui Gh. TăIă:rescu, I 
reşedlntele consiliului de miniştri! 

, 
Sire, ţă Guvernul se asociază cu mare i 
Ritul săvârşit azi. voeşte să in- insufJ€lire. I 
m?e un ~ct suprem de ,re~u'l Umbrele lui Şincai, lui Micu 1 
şhnţă pnn care cel mal înalt şi a lui Maior se desprind azi II 

~zământ de cultură din Af'dealj din intunericul anilor, reinvie, 
:ununează iniţiativele şi toate 1 glasul lui MureşiBnu şi se aşea- . 
ITţănle. pe care Regele Con· 1 ză nevăzuţi in mijlocul nostru I 
idator~ I~-a de~f~şurat în lumea loţi mucenicii slovei, cari au ţi I 
eocupanlor spmtuale, nut treaz gândul originei comun~. 
Un supr~m act de Tecun?şti~ţă. Să fim fericiţi că Dumnezeu 
Recunoşhnţă pentru chtonrea • d' 't ă t ă' f' tă 
.uror Fundaţiilor şi aşezămin- n~.a lnvre mC1 s r lm ac as ~ adevărate educaţiuni sufletpşti, menle au poate posibilitatea de 
or în care literile, artele ,i z~ 10 care R~gele t~turor Roma- făcută în aer liber prin cercetăşie, a-l întrezări _. învăţătorul la 
lnfele ,i.au găsit loc de cald n~lor va veD1~ să Imbrace toga - am ajuns în \Irma ca.lit.toriei şcoală şi ofiţerul instruind rec· 
: ' d ă t' . carlurarească 10 Ardealul tuturor 1 Mele împreJ'urul lumii la pune ruţii. .ugm, e generoas ocro tre ŞI . '1 '1 t t ' rtf 1 ' , 
Prieln' ~ă d It . ă i vlsun or ŞI a u uror Je e or Ş1 tul decisiv prin înfiinţarea Fun- Astăzi, când azi, in faţa aces-

t... esvo areşlprop Ş re, desfăcându-ne de tot ce ne poate " ,. .. 
Recunoştinţ! pentru toate in- d b' , - d ă rţ' , daţle! "Pnnclpele Carol . tei adunări, atât de alese, sărbi-

'} • A t') , "t es ma, ultan c apa lDem unuI D l' d It t d' . toriţi prin Mine această infăluire, 
mnU~J e ,. a~~ un e nş.tpl ~ partid sau vreunei tagme, amin-, e ac~ o sa esvo_ a tU ce 

rolul omului de ştiinlă este toc
mai de a alambica din acest suf
let elixirul ce dă vieţii noastre 
întelectuale specificul românesc. 
(Aplauze puternice.) 

Şi această operă am încercat 
să o f~c prin Fundaţia Mea pen~ 
tru Llteratură şi Artă şi prin 
colaborarea Fundaţiilor in Uniune. 

Vreau !'lă ridic şi să încurajez 
orice overă de valoare produsi 
de o minte rumânească, Dar cer 
mai inainte de toate ca aceasti. 
operă să fie serioasă şi să aducă 
un aport real ramurii de cultură 
căreia îi aparţine, 

Cultura nu este un lucru de 
sine stătător; este un element de 
căpetenie in sinteza puterii ~i 
dreptului la viaţă al unui neam. 
Ea este partea nepieritoare a 
patrimoniului naţional, care dă 
dreptul unui popor de a supra· 
vieţui eternităţii. (Aplauze pu
temîce) 

Iată dece cu atâta dragoste şi 
cu atâta râvnă M'am inhămat la 
această operă, căci nu pot con' 
cepe ca neamul Meu să nu fie 
nepieritor "în alelumei ginte 
mari". 

Operile mari sunt produsul 
unor genii, dar geniile nu se 
produc decât in"acele rasse care 
au voinţa hotă~âtoare colec1ivă 
de a birui pe r.alea cea largă a 
civilizaţiilor eterne. Această vo
inţă colectivă însă nu se poate 
creia decât prin creşterea prog
resivă şi solidă a generaţiilor ce 
se urmează. lată deci, in acest 
cadru al desvoltării culturale na-
ţionale, rolul străjăriei. . 

Precum aţi văzut. un sfert de 
Teac am urmat, fară şovăire, a
ceastă operă, care pe zi ce tre
ce s'a întărit şi s'a cristalizat -
şi acum, pricepută de toţi şi cu 
sprijinul moral al iubitorilor de 
neam, va putea păşi pe calea ce 
i-a fo~t trasată pentru intArirea 

I şi ridicarea sufletului acestui 
nzam. 

Domnule Redor, 
Domnilor, 
Adânc mişcat de gestul Uni

versităţii Regele Ferdinand 1, Imi 
reînoesc. drept mu~ţumire, fă~
duiala de a păşi, C\I şi mai m~d· 
tă I?nergie şi râvniJ p~ aceast~ 
cale de desvoltare a culturii ro-
mâneşti. . 

(Aplauze puternice. Urale, 0-
vaţiuni prelungite). 

a 
(oontinqre din pat, 2-a) 

Toastul M. $. Rec~I~-
La cuvintele d-lui Co\Qiu. a 

răspUDI Suv~ranul, Ipunâod. ur
mătoar,l, : 

Domnule Primar t 

Itor~l~ dm ;'ln!1 in~epăr,~aţi al tindu.ne numai de ceeace tre- 10 ce maJ mul~ credtnţa că sal- am datoria sfântă de a mulţumi 
Im~ţ t!nerell,al Ma,estăţll Voa~ bue să ne unească pentru tot. varea neamulUl nostru at~rnA l.e Celui A Tot Puternic Dumnezeu
: ŞI pană a~l, pentru a .cre.~ deauna, să oţelim hotărîrea noa. fel~l cu~ vom de~vo!ta In mod lui pArintilor no,tri, ci a sădit 
cadrul unel vieţ, ~e lumm,' ,. stră de a muncÎ neincetat pentru mal sănatos sat';11 Ş. patu~ ţără- in sufldul Meu credinţa ,i pu-
săn~t~~e, cultul VIgoarei '1 al ridicarea acestei provincii, peu- nească. Fundaţia Mea. l!i a dus terea de a ~utea îndepli.ni acea- Pentru Mine este Q lIlare 

lemnam. , . tru adâncîrea acţiunii de repa- către acest ~l~meot ,atat de să: stă oreră . (A.plauze puternice) bucurie de a fi ptimit din Dau 
Recuno~hntă pentru ~C'ţlUnea rare a nedreptăţilor istorice pl'Q. năto~ al roma~llsmul~l: nu Ca să;1 Domnule Rector, în acest frumos oraş. Şi este 
,lUmin epocale, pnn, c~are tru întărirea i ro ă irea ~i 8st- ceara ceva, Cl c.,. sa 1 de.,. •. N a Domnilor, pentru Mina o bucurie, că 
~Jesta~ea YO,astră desc~lUlD.d fel încât crot!~rut d~mniei Ma. fost în această ~peră vreo Id~~ Ba:r.a culturii româneşti este Ar&dul se Jaenţiq,c ia rio.dul 
enlăn DOUI t,l,neretul roma?p.~c, jeslălii Voastre să poate pomeni preconcepută. Ţaranul Fundaţ~el ceiace putem culege din chiar oraşel ... p~cipal, "e ~ 
rupt ~~nerall~le .ce se ndl~ă in însemnările sale de "Transsyl- nU e~te un ţăran pe_care VOI~ sufletul neamului nostru. Virtuţile Datoria dumneavoaşţrăt " 
) ochu noştri d1D drumul di- van'a F lix" a-I ajuta j este un ţaran cărUIa carÎ veuuri de a rândul oe-au celor ce sunteţi in capul m.11-
eH~or peatru • le arunca spre s~ t ;ţ' SIREt ii dăruim sufletul ,i munca noa- păstrat neclintit neamul pe aceaM niciplului Arad, este ca acest 
lmlle unui ideal social fi Qa- r J 1 stră, plaiuri. sunt chiu virtuţilt: de oraş, cu an trecut atit .. 
!laI întăritor ~l t.yt,urOf teme~ Să h'ăiască Măria Sa ~~haiJ (Aplauze)_ căpetenie ce se cer pentru Îg- frumo .. Iă-l fac_ti .. pros-
or, p~ care se ridică Statul Ş1 Mare Voevod de Alba Iuha. Foloasele ce le tragE'm de aci Hlpluirea unei opere ştiinţifice: ~r.~ fi să illflOl'ttatcă. 
marhia. Să trăiască Augusta Voastră sunt totuşi mari. dar nevăzute, răbdarea şi credinta In izbândl. Vă ro~ S4 fiţi :i.P.t~rpretu1 
la actul acesta d~ reamo,tia- Dinastie! este putinţa de a cunoaşt(. ful- La ac,asta trebuie noi, generaţia Meu pe lângă poporul Aradu-

letul aeestei tări: e.t. putinta nouă, al adiogim. ioel o virtute: t lui, care a manifestat atât de Un discurs epocal al de a ne adăpa la adevăratul ia- cfedint4 in PlUDcă, fiindci spoataa pentru Mbae, căruia 
l'Qf al celui mai curat natioDa- fărl w .. , oricE' incercare de Il face ii .~Mf;J ci1dlU'o-.. H. s. Ren. elul lism. Cercetind de aproape sui- o operl uUIă şi temeinică este lD aCf:ste gânduri, ridic Pi9 

t:I letul şi n~voiJe tălpei ţării, cer- zadamic4' Iaand In si#.itate. popalatifi 
ClQ.ault ~ecltf. lnal~ distincţie aeaele.icI: titlul ceteai şi pricepi .devărahal ro- C4JuI, zic: ct dia ..uletul ... a.. Aradulai. Si kiiaac::i .1.ndull 
~omnilort de Doctor Honoris CauA .1 Fa- mânia. Şi ce nesecate comori mului nostru trebuie si cuJeiem După baachet. Suveranul s'. 
O vie emoţie Mi cuprinde, In FumItăţîi de Litere. wf1ete,ti eulegiprinaceatcoatact! puterea culturii romineşti,. nu retras în vagonul regal fi puţiu 
*Stă clipă, in care Uni veni- Cu-rinte" de auIl-,. sunt 1) ~ ~v''''· Il c:unotc U4 ~tlvrea. 8ă ziC c' tr,buit .. q.- mai târziu a plecat la Socodor. 
ea F erdinand 1 a Daciei Su- banalitate, deci tIU JH"În cuvinte. ţlnn decit acela din. c1rţi: un roAne. Ia o culturi primari ,i unde 11 avut loc o Yânltoare de 
riove Imi decera.e cea mai ci prin fapte, - Voi incerca a titu pe ea ..... ai ~, eM- turall. - hotlri.t el nul Dar ţapi pe domeniul regal. 
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Creditul 
meşleşugăresc 

Până nU de mult, condiţiunile primă a lor datorie indeplinirea 
istorice au fost foarte vitrege cu acestor comandamente, au cău· 
popnru) român, care, î,:chi~gat tat ca pe lânJ!ă sfaturile 'şi în· 
târziu când alle neamurJ aJun- drumările date meserîaşilor ro
seseră la un grad de civi~:zaţie mâni să le vină în ajutor şi ma

D. prof- Manoles.:u la ~rad MI S. Regina IObq 

destul de inaintat, a fost nevoit teriliaceşte. 

Dumiu{'că d prd. Manolescu consfă'uire a: fruntaşilor acestei 
preşl?dintelt· organiz;*ei arădane: orgaoizaţillni, ţinută Duminpcă 
a pilrtidl"ll.i noţional o liberal, al inainte de am:ază în localul du· 
fost la Ar<td pen!ru a prezida o, bului parbdului. 

• să se dirijeze după sugestiile ve- Incercârile de ridicare şi pro-

oite din ţările străine, mai clvi- teguire a muncii şi meşteşugaru- Pret_ UrlII .~a~l·male lAn st~jll"unllJlle 
Hzate. care dându şi seama de lui român. ince' cări timide şi .. ~.... -t 
starea de lucruri dela noi au sporadice la început, s'au fC-

căutat să speculeze situaţia, crei- centuat in ultima vreme şi au balneare si climaterice 
ndu·şi o bună şi sigură sursă de o trecut in realizări con curete de • 
v~nituri din bogăţia ţării noastre ajutorare il meşteşugarilor. prin Oficiul de tUI isrn a dat închidE' localurile. 

La un moment dat pământul instituirea unui crE'dit meş{eşu· d' 'ţ" f' .. I 1 1 - r' 
d ISpOZI Il o lCll or ,ca t> sa uxeze Este o măsură m~nită nu DU. nostru a fost Înţesat e străini găresc, care să pună ]a indc· 1 1 ci . 

f· ă' d 1 t ' ti' A "pânăîo zec(> zi e imita c preţur1 . ă d 'b'l't t • tă veniţi lecare s se In e e m mâna meş eşugaru Ul roo-oan mll- " mat s ea pOSI I 1 a e Şl ce _ 
't tI] t' I d ' la hoteluri şi pensium şi vile dm cească cu un anuml meş eşug oace e ma elia e e can era t ţ' '1 l' t ' ,ţenilor cu pungi mai modeste să 

Creindu se un organism para- atât de lipsit s a lUnI e c IOla ence. 
zitar, organism care ~ca?arase Prin aCf'a5tă înfăptuire, gu- Preţurile vor fi afişate, Celor' se recreeze, ci şi să atragă mai 
toate sursele de vemtun, era verDul liberal a reA Jizat incă· ce nu ~e vor conform], li se vor! mulţi vizitatori străini. 

a Bulgariei a năQ 
cut UD fiu ~! 

M. S, Regina Ioana a a ~ 
riei a dai naş/ere unui Jill,"~'iI... 

S B I .. ,tt" twerana u garzet ŞI loJ /l 
Principe se bucură de o pll 

sănătate. -SelDănălurile SUI 

au.eninfale de sec 

Conform Înştiinţărilor SOIt 

Ministerul de Agncultură, &1 

a cauzat pagube mari, in spc 
în Moldova, Basarabia şi R. natura] că. pân~ la u~ timl? po-! unul din marile desiderate ale ' 

porul r?man~ al cărUI vechi cor- poporului român. acela de a se ti· 7 lIJIIinI'P& .... fiS ~r!lft!'lD __ =II __ "'I'aI __________ • __ I. __ .2 
ducăton se mter~sau pr~a pu- naţionaliza munca şi producţia 
tin de starea lUI, să fle ţmut românească. 
multă vreme În intuneric Prin instituirea creditului meş-

Reforn'eJe ce au urmat au pu- t ă 'd t 'bTt t 
tut ru multă grelltate, să îndru· eşuf r,,!c '1 s a a A ~oSh II ~ ~ 
me~e poporul spre a se manifes, m~s eş"ţ,;,an. or rom~m ă ~rndlcl, '1 

- 1 I 1 It ţ" prlcepu I Şl eC{lnOml S -ŞI es-

Partidul liberat face o 
Inisit.loe pen1~ru alegeri: 

Va c:on'ii~Il;_ICII 

singură Pl'l 

la in rltlJltl ce or a e na lum h'dă t l' . ă ') d It I • '1' t C! a e tere ŞI s 'ŞI e esvo e ____________ IIZI'I'rI_ 
CIVI lUI e . .f 1 d r I -- 8_,. ... ~-~_ 

A slăzi românii treziţi la rea- spre a se a)un",~ a J ep ma 
lital~. ~;ută să-şi realizez~ co- pr~spera~(> ~ meş eşu~~1 UI ~o- t 

JC ..... ""3 

vma pt eCllm şi in judeţele &. 
şi Ialomita. Din pricina Iip8t 
ploaie grâul şi secara s'au \ 
prea de vreme, 

d t I ţ . 1 lJ f manesc, mlărlrf;>a munCll natlo-man am~m e e na Iona e. n su . 1 "1 t' 1 
) d . băt t na e, a f'conomu or par leu are, u e regenerare s a a u a • t t t ]' A 

t t t ' 'tăVI ' cu un cuvan a sau UI roman supra U urar ac IVI tI or ŞI ac- G 
lualii J!uvl'manţi comiderând ca • -D.l\'lila ... Hodza la 

Preşedintele Consiliului de Mi au avut Joc la !egaţia cehoslo
niştri al Cehoslovaciei a fost vacă, d·nii ,Nilau Hodza, Gh, 
oaspe]e C'apUalei noastre, în zi- Tătărescu şi Vldor Antonescu 
Jele de Marţi şi Miercuri. au plecat, cu vaporul în spre 

O, Milan Hodza a fost primit j Cladova unde se vor întâlni cu I 
în audienţă de M. S. Regele Carol I d, Stoiadinovici premierul jugo· D. Dr. Ion Groza prefectul judeţului prezintă Suverenului 

notabiIilăţi1e arăduc. 

Ministerul de Agricultură 

reciază pagubele cam la dţ 

zeci de procente din total. 
Rapiţa dă producţie satisl 

toare, iar orzul semănat in IQ 

nă se poate secera deja. 
Semănăturile din primăI 

însă au mult de suferit din, 
cina călduri usate. 

Porumbul semănat în toa' 
mai reoislă la secetă, 

Situaţi unea păşu[liJor 
îngrijorătoare. 

este! 
al II-lea, fiind reţinut la dejun 1 slav. o 
dimpreună cu d. Gh. Tătărescu i ________________ ._me;!i1!l1&lilI!BSS"'!"l!L$!II'!I. ____ I2al!I;jl!!:Iil! : &j)J&ellill' _________ 2._&_=.:.-•. __________ _ 
preşedintele Consiliului de Mi- E 
niştri român. xer<:ifii deIDonslraf;~e de Orarul de vară 

I 

După amiazi a avut loc o con- \J • v 

ferinţă la Ministerul de Externe, aparare pa§,'Va la. Arad 
la care au luat ~arte D: ~ilan! Marţi după amiază la orele celaşii de gaze limitează şi Sem. 
Hodza, Gh. ~ăt,arescu ŞI Vl~tor 4.30 s'au făcut în gara Arad mari nalează tereOlJl intedat cu Yre
Antonescu mJmstrul Afacerilor. exerciţii demonstrative de apă- rită. Urmează prezentarea vago o 
Străine al Românie,i. . . 1 rare pasivă. Programul exerciţilor nului de gaze şi se fac exerciţii 

In afară de cheshum de pob- s'a im ărţit în două faze: un demonstrative cu trecerea prin 
tică internaţională şi de politica 't' d " I d oapte d ' ' . exerCl lU e ZI ŞI unu e n camera e gaze a vagonulUI 
ce priveşte direct ce]e două ţăn, L t d t l' special. , . a un momen a, semna an-
s'a fixat prog.amul convorbmlor d '. . d '1 d rnire timp, dec1arându se un u-se apan.a uneI esca ne e 
ce vor avea loc pe Dunăre cu. , . . ] d t incendiu Înt! 70 aripă exterioară a .. " ' aVIOane InamlCe, slreoe e au a ,. f 
D, Stoiadinovlcl ŞI s au discutat 1 . D ~ t" I gărn se ac exerciţii de stinge· 

, '. 1 ~ A a arma. upa aceBs a sau lOS a- rea incendiului şi !'alvarea loca-
cheshuDl In egatură cu Inarma- 1 t h' 1 d rth T t.f I 

a ec lpe e e vel; e oa e ..,ar- tari or din apartamentele incen-
rea ţării noastre. niturHe de trenuri şi locomotive dib le, 

Seara, D. Gh. Tătărescu a ofe- A J f - . , I . , cari se aflau pe linii s,au imprăş- GtlUa <Iza a exerclţ1U Ul s o" 
rit alesului oaspe un dineu ur- fărul noaptea, El a început la 
mat de o mare recepţie la Cer- tiat cu o repezi~iune uimitoare, orele 945 Deasemerea s'a dat 
cu] Militar. Personalul s'a ascuns în adăpos- alarma, s'au s ins lumin ile in 

turi. S'a:scos apoi de pe linie un oară, şi paralel cu aceast" pe Miercuri au continuat]a minis· 5 
tren de muniţii şi s'a primit un întreg ter itoriul oraşului 

terul de externe conversaţiile tren militar. S'au făcut aceleaşi exerciţii de 
rOmâno-cehoslovace După aceste pregătiri, s'a de- pază. de adăposlire a persona

D, Milan Hodza a avut în clanşat un puternic bombarda- lului ca şi in timpul zilei. A UT-

cursul zilei de Miercuri intreve- mat apoi bmbarJilmE'n!ul aerian 
ment - reprezentat cu ajulorul; şi acţiunea an!laeTÎar,ă cu mitra

al Hluga=inel, 
Minisb'Ttll muncii a dat o de- r veni pe lângă autorităţile J 

C1ZIe prin care s'a aprobat ca în nistrative şi poliţieneşti să s. 
intervalul dela 15 Iunie până! măsurile necesare pentru mt 

la 15 Septembrie, stabilimentele nerea orariului de lucru din _ 
comerciale din Întrraga ţal~ să tul anului şi in sezonul de 1 

fi E' închise intre orele 12- 16, iar Dîspoziţiunile acestei decizi 
~eara I'ă închidă la ora 20, în privesc comnnele rurale, 
loate zilele de lucru inclusiv a' Ma~azinele alimentare VI 

junul Duminicilor şi sărbătcrilor închise Între orele ] 3 jum, Ş 
lt:gale. jum. şi seara la ora 20, iar 

In localităţile unde clima şi zeriile vor fi închise între ~ 
interesele locale o cer şi urde e 13 - 15, seara la ora 20 i 

un acord intre patron şi salariaţi, ajunul Duminicilor şi sărbăt(l 
inspectoratele muncii vor inter- legale la ora 23. 
........................ ~~~~~ ............ 
~ A' C · d !!,ata alegerJlor pi ; cţlUnea amerea e Iru consJllul ;udellJ 
Muncă pentru odihna i Arad, este: 

ucenicilor lipsiţi de I 11 Iulie 
mijloace !------deri cu d nil Al. Vaida- Voevod, peiardelor puse intre linii. Infră ·lierele, 

Ion Miha]ache şi Rudolf Brandsch in acţiune anliaeriană mitralierele.! La aceste t'xerciţii a asistat Un Ca şi anul t:e~ut, Cam~r~ d~ 
fi a primit pe membrii colo ruei adăpodite pe teritoriul gării. numeros public M~ritul revine Muncă va tnmlte ucemclI şt din 8 Iunitt a apărut un art 

In "Românul"_ 

eehoslovace, Se semnalează apGi Încetarea d-Iui preşedinte al comisiei 10. r ucenicele lipsite ~e mijloace, în t care ne vizează. 
La ministerul de externe ti. alarmei. Personalul ese din adă- cale ?e apărare p~sivă, in~i?er vilegiatură, la băile Moneasa. , Fiindcă ne-a Iasi arătai df: 

V · t A t f 't 1 .. " , şef, director de eYp!oatare Dmu D" 1 t ' t ~ , 
IC or n oneseu a o en a pos!un ŞI se reia CIrculaţia nor- E '1 ' d ItI Ao\ ,', S eCI, 10 sezonu aces U1 an ce gaze a noastra era ap" 
• d'" t _mI ŞI e e~a ti j' are"\ll . tat, .. '1' " f' t' , h ' t- ~ d' 1 pran,z un eJun 10 CIDS ea oas- mală, Intre timp pompierii stin- J Major pe lângă Grupul 5 Ins. b~e,ru Vl eglatunşh, vor 1 ~: ine ela a, vom raspun e In 

pelm. _' .. , I geau. un incendiu, provo,c:at cu I pecţi~ Timişoara, d. maior Vian I mlşl la Moneasa în două sem, tămâna ce vine, întrebării cf 
, Dupa dlUeul ŞI recepţia care ocazIa bombardamentulUE. Cer- DumItru, pentru odihnA, . pune în a('el articoL. 

Votati lista oamenilor cari au 
'o . 0 11 

pentru
O 

binele • mUDCI 
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