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intelegere: Desbaferiie Consiliului Micii 
nostru se integrează când pacleJe de amiciţie şi pace 

pled in politica externa tra sunt sfârtic'Ite, şi anumite ţări îşi 
de statele amice, ('ari com, iau independente, desigur că uni· 
Mica Inţelegere Solidarita-; rea şi solidaritatea in toate pri

României, Ct:'ho-Sh,'aciei şi' virţeJ<.· a Micei Inţelegeri formează I , lA 
Intelegeri dela Sinaia 

fost examinate toaie probleme de actualitate. - Politica 
Micii Intelegeri rămâne aceeaş. - Tratatele sunt sfinte. 

:lslaviei este apreciată de fac-; un ad incontestabil de mare' U 
i conducători ai politicei mon- t valoa c, I 

cari îşi dau seama d" aCHt 1 C"nferinţa dela Sinaia ne-a adus, 

viu, Mica Inţelegere I liniştea ce ne lipsea în aceste 1 In vederea desbalerilor Cc.>nfr- i Inl<îJnirea celor hei miniştri.:le Sosirea d-Iui Gh. Tătă. 
Guvernele celor trei state I momente şi.a rezolvat probleme I rintei Micii ln/f'lf'gl!Ti, a sosit in e\it rnc a fost foarte cordia'ă. 

-şi seama că o unitate de i cari vor aduce numai foloase I . d M'I Si' d' " o, D" 10' d'n vagon d '" ,: , " ,ara . 1 an ma /nOVICI, prIm upa scouollrea 1 'o 
o acţmne lDchegată şII altpoţ:lobrl noş1trJ" t ministru fi ministrul de ex1frne ministru Antonescu a prezentat 

constitue forţa precum- n emc e economice prepon- "" " o , . " , 
_, de-rente s'au putul astfel aranja al JugoslaVlel. msaţzl de a-nu dlshnşllor oaspeţi pe cel prezenţi. 

re m soluţIonarea proble- d l' ~. 1 ' . S '1' "d' I I'f' P , D u'l S' d' ". \' , , ., cu ep ma lOţe e2ere ŞI 10 per- i mi JamcI, IrfiC tir pa 1 le rO-j . [';] iln . tOla movIC'l, lnSO It 
l!lterna,ţlOnale ca:1 privesc fedă armonie ! tiei şei ae cabinet, Gabrilovici, de d. Victor Antonescu, iar d. 

sau tndl~ed Inter~s('~e I :<ic:a lnţ~leţere in ~lipa d,~! seC'reiar de legaţie şi N~nanovici,~. CarniI KTOfta, însoţit de d, V. 
state, au ţmut confuwţa, faţa repre:llota ceeace lmţlaloru j t t dig t 'B d 1 1 . '1 

S "t ă fO 1 a aşa Il e a le. ă u eseu, au p ecat cu maşlfll e 
dată la inaia săplămâna' el au VOI s le. , " T- b l' : 

Ce s'a desbătut in această con-
1 De.ii,gm' că probleme 

S' d " ul şt' ţ'l La gara de frontrera .JLm o la, spre Palatul Peleş unde s'au in-~ a .ucem pnnos recuno iTI el, , 
'1' 1 . 'a fost întâmpinat de d Avucu., - \ M S R l' noaslr~ cu acest pn el, ce or tret , 1 sens In regIstrele ,~, ege Iii 

l 'Iăţ' +' fă l'a 1 movici. însărcina/ul de afaceri (J 1 1 persona 1 I care ttn sus CIi , • • . ', Oaspeţii au vizitat apoi casie li. , 

d . " f l' .. 1 . E Jugoslamel In Romoma ŞI de d. 
si importante în ar.elaş timp e jushţle, ăc la noU um] uro· i -, , , , • dună care au plecat la Palace 

I d' f-' . 1 I . I PapfnlU, consllrer de legaţIe In , 
-~~~~.',. viaţa inte"naţională cât şi. pene 10 runtea follcel nţe egen, " 1 d - H t' unde vor ]OCu'l "In fl'mpul 

'f' '1 1· R'; mmlstll~u e externe, ataşat pe () el, 

reseu 

Cu un tren sp€ciaJ, a sosit ]a 

Sinaia şi d, Gh, Tătărescu, pre
şedintt' le consiliului de miniştri 

şi d. Radu ldmescu. mini"trul 
aerului ~i al marinei şi ad-intt>rim 
la apăof.area naţională. 

O, Stoiadinovici a fă-;ut apoi 
o vizită d-Iui Gh, Tătărescu, dupi 
care d. preşedinte al CGDsiliului 
a fot vizitat de d. Krofta. 

D. Gb. Tălărescu li, intors la noi S'a putut constata ': Igun e Ce slau a carma oma-: ~ " " , 
, '1 1'" C h J ,'. langa persoana premlliru[U( JU" cât vo dura şedtnţele C(tnferinţei. (ra 1 t vizitele. acest prilej că unirea, inţe-! nlel, ugos a Vlel Şl e os ovaCiCl : 

armonia sunt realităţi vii; Regele Care,l 11., Prinţul Faul Şi goslav. , " ; 
, 1 1) d- 1 B l D. Camli Krolfa CI vfimt prin' Prima a consiliului 

formează punctul de b \ză: . reşe mte e eneş , '4 " '" ; 

P 1 ..... '· 1 f 1 '1' gara Halm(l! lnŞO. t de d-.m Mu.- : d h' I P d alt- ari Mi Inţ Mieei intelegeri. AstăZI când' opoare e pllcel Iltelegen a ~ , ," ; La orele 11,15 s'a esc 1S e e ape ca e-
, o ! ă ci t . 'taI . Iler, Jma, Dllltrtch Şi S"acek. ' ~ . 1 1 d . Il _z!_· d t~ 

şedinţă 

negn plutesc asupra onZOD-! c rOr fep un VI e se lmpre-, '",' , .' In un111 dln sa oane e e JOS egere va ~ma ŞI e as a-
I - f t d b' • d La frunilero 11 fos! tnfamomaf •. d' w d tă d 'ţa d al politicei in toată lumea i una per ec e me, avan ace- B' , . sie hoteluluI. pnma şe mţă a a OflU sa e a se S va 
1 ' " t ci 4t - Gfi d arcra, cons:/r.,,. de legatle • , '1' 1 ' telegramele vestesc din eaşl Vlsun, nu pa eca sa se, . _ , comItdulul con~l lU U1 perma. pacea. o 

'b d t··,' , 't ţ \ ataşat pe Janga d, mzn,'sfru , " 1 1 . .', , in c~as eveniment··~ ing,-oZl-. ucure e ralOlCIa ŞI eXlS en al, nent al lVuca nţe egetL Confennţa va :ratifIca acor. 
; Lând focul răzDeiului Micei Inţelegeri, consfinţită şi cu;.Krofta. Cei trei miniştri de externe darile bilaterale intervenite în 

,e cu. nemih,\ită., şi ndnduflle-l
l 
prilejul conferinţei dela Sinaia, p.... S" au a

o 
V:.1t un sc.himb. .d.e wor-', mterv. alul. de _ timp de,la, ul~. rlmlrea .n gar9 ...,~~;J.ra. _ _ ~ _ 

Jale mtre dlfenle popoare; ~ I. Jelecuteanu maţu ZSlll1ca slluaţiel lnterna.· seSl\~ne ŞI pana astazJ, mtre 
1. ___ " ___ Ii.~I_ 2 •• Pe peronul gării cei dni mi ţ"onalc şi au început exame- statele. componente ale Micii 

niştri de externe ai C"h'Jskv,,' nd p'oblemclcr care vor face Intelegeri :şi alte puteri, De 
Za--voral a , i ciei şi Jugoslaviei, ,cu fo:;t intâoi- oohctui discupun:lQr confe-! altfel acest fapt nu va consti-

I ' \ pillaţî de d, oii Victor J, nlo, €S 11 • .ri~ţeL ," ,_ . l tui decât ° simplă formalitate. 
iDlP inil ~S an. o miDÎstru de exh,>lne, V 2ăuu- , ~nIOCmaţ1Unlle am cercurile j dat fiind că toale acordurile 

. 1- 'f 75 f ,'- ", S h d' P I Jescu, Crelzianu, miniştri pieni. con.ferinţei, arată. că, asup,ra, bilaterale au afllt prealabilul 1/71P rm CI rnanas[trll tro ov in raga, ~ 'O" 1 

'

" ' , . 1 R ~ l pot~nţ1all ŞI persoDC\Jul s'lpen r ma:, tuturor ,che. stiuru or. s au!, consl'rnţiman~ tal celorlalte state Sărbătorirpa eUF'ttimentului 1I1ld un mare prref",n a oma- 1 ,- l' , 1 b l 
. a mlOlsteru Ul re<,.i.lzat acorduri prea ale pe r din Mica Antantă. făcut cu o deosebita omplnare mei o fo-St omagwt rn confe~. S 'il ci f - d .. " ',.1' 1 t' ~ ti 1 ~ At 

d • Mo, e mal a au e ata -nu v ('- caw uiP orna lca, as e mea 1 

toată Germania: rinfa e presa a ICII Jnt"'''geri v.:-rka, ministrul Cehosoya(Îei in discuţiu!lile propriu zise vor 1 Problema reÎnarmării 
Abatele ,ZavorlJi - superior dela Sinaia, I 

. România, VI Korec, consilier de fi limitate la minimum. U ari i 
ţt'llt. _______ .... 9' ~ .. 4Ilttiaa3~ :'leg"ţie, co!onel Oivka o, t.udha, Aceleaşi cercuri asigură că \ '. ng , . e 

filBI -1 f JI!. ~ et ~ t- '[ataşat militar, ;,\,. Kude.'nac, a!a- Mica InţelegeTe rămăne unI Asupra problemelor ce se vor ".a... e e~1I. S.,.,. CII." 1 şat de presă, precum şi o dele organism care se ocupă ex~ldiscuta suntem informati, că' 
del .. SCJupecaui .. CI ... ' . taţie a ziarişli!or ~e~oslov,~cj în clrisi-v de interesele celor trei 1 chestiunea reinarmării Ungariei, 

I frunte cu d n'! V, Svtl:mvskl, pre· ţări şi n'are nicio tendinţă de: care este agitattl ill ultima vreme, 
ln ,cadrul unor frufi}"as(' fes- tributie statului în această mare C'şedtnt-ele comitetului- P. E. P. şi a se amesteca în afacerile al- I va retine, in mod deosebit alen-

, s'a inagurat Duminecă, operă, Jean Haiek, directorul presei. tor state. ~ (Continuare in pagina l.a) 
Dea Leghea, amenajată de R ~ V -.: _· ... l_ .. _lOIIP ~rJ~Ift'S_II!II_Ii!' _ .. m __ II!I ___ ai _____ ItI ________ _ 

, ti ,\\inierul" de pe: 3 O .Il t 1 Q77 1877 .. z: sorocită marei răfuil!1i I Ziua judecatii sosire, 
gă n:aÎne!e Şorecani din il1de~! U O US c::JI '- f,r~Xf:',teau răsărit de glorie I Era momentul să s'arate cum 

CluJ" i ~ român+:;::::că, , ! ştie să lupte şi să moară solda-
La festivităţi au asistat nume-l Anii se scurg Iără ~ab]vă şi\ riitbit puzderia h'ăpăreţilor in-; !,a fi datori,~ faţă de suflet. t tul român. 

personalităţ:, in frunte cu. subt cenuşa lor, fapte dintre cele, ghesuiţi la hotarele Ţărilor Ro- inai: tp de a porni la lupta. in I Cu toate că armata Domnito-
Vale.. c Pop, ministrul i mai mâreţe Se dau uităriI. ! mâne, 1 cârn"ltd intinat, soldat lmpărat.l rului Carol I.. in inaintarea sa, 

.lnri .... '· .. ; ... i şi comerţului, i\lex I Fră,uântarea Dt.>conteni!ă pen! La 29 ~ugou~t 18?7 arma.teJe i dorl bzmt şi Domn tor, îngenun l fusese potopiti de focul năpras. 
~oevo~, fost prim m~n~stru, I tru o r~stuiTe în .viaţă în~ăduie 1 de, Vest pmmra o:d,lDul de luptă, chi~tă in faţ'l crucl1,. inâlţând; ni~ şi nesleil a~ vtăjmaşului, vi. 
Aanol]escu, fost mInistru, i arareorI popaSUrl de aducere, pnn care se stato.mcea pentru a intr lIn R1"Ş; rugă către Cel de 'IUs. tepa dorobantllor rămase ne-

R. Ioaniţescu fost ministru etc, aminte, , . I doua zi, atacul ,general contra: Şi lur-ta se încinse. clintită ' 

S'au ţinut cuvântări de d-nii: Dar faptele VIteze ale doro ,centrulUl de rezl~tentă turcesc,l !ure:i1e nu se simţeau, morţ;i lndâriirea şi stă~uinţa româDi~ 
Pop, l\'b noi lesc:J , dr- R. ba,n~ilor, Dornnit~rulu~ Carol ~.' \Ple\'na, unde (.'small Pa şa îşi nu se vedeau De.un singLlr gând, lor nimicirâ în cele din urmă im~ 

iţescu şi Alex, Vaida \'oevod, i or~c~t sar d.epana flrul ovremll, con~en:ras,e armla, " . ~ de'o ~l'1gură dorinţă erau slăpâ ; potrivirea turcească, Trup~le noa-
. .. , . loncat de crancenă ar il lupta PregaLnle de lupta se cooh-I p;ţi dnrr:banţii noştri: rMbuna-: stre pătru Il seră în redută şi 

ToţI oratom au ~ubhDlat ma'l pe[ltn.~ pâine, nu se pot pjerd~ nuară până târziu în noaptea în· , 1, l' 
•omportanta" a act','Il1'lă Ji Iu· t

l1
'0 negur:l t',t'la-Tl'r'. 0_ ' d" , rea pentru nedreptatea 'Cff' '8e l după o inveTşuna.tă uptă pIept 

t • . tunecoasă. urne a ŞI rece. f- ţ- OI 't -.-.-. 1 ' d .. f 1 ţ' 
S ' D' t h 't' d ~ acuse an or no.:s re, ~_ .. ~'U., a plept, uşmanll ură a unga 1 şi a pregătirii lor cât • 'au implinit 60 dl'c. ani de când upa aces m\J on ajun, upa hula ce se aruncase spre a .se lA' d • l' 60 d 

b D "bl' o, f 'd t - ,. '- " cum can s~ lmp mese e une. ~a.s<:ment sa Sll Î-: vltejla Ară seamăn Ş1 ragos ea aceasla mtnstatoare vecerme al in:U:1cca cinstea neamultll rornâ. 
nevoia de organizare şi con.: de glie a oşteanului român. au bătălipj. zorii zilei de 30 August! ne~c. (Continuare In pagina 2.a) 
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Vltlcole Dintr' ale fulbolulul 

De ·vorb~·c~ dl AI .. Georgescu- OOORA 
. Slauic despre exportul • o nedreptat~ 

de • • Vinuri 

vinurilor româneşti" Calitatea 
Constatări din străinătate .. 

Liga de Vest şi liga de Sud 1 Fără să aruncăm sudălmi 
şi·au disputat întâî~tate~.11a adres,a ('clora ce. au COD!. 

foate pe'-te aşteptănle ofl-IPUS ech~p~l~, ne mtrebăm 
I clalilor Vestul a învins făr ă foarte tntmţ., cum se poale 
nicio 'dificultate. Cîclopii I ca cel care a făcut cinste 
futbolului românesc s' au miş- nu demult echipei naţio· 
cat greoiu şi mai ales inefi- lIale. şi care astăzi ~e afli 

D. Alexandru Georgescu - ziare străine, firme luminoase şi i de coniac şi la încheierHe con- cacc intr' o formă excepţ\Ooah, 
Sfănte, exportatol' de vinuri, statistici despre calităţile vinuri-Ivenţiilor comerciale ar fi un ar- Dar faptul s'a consumat să fie desconsiderat? 
intGrciindu-se din Cehoslooacia, ' iC'l care tn~buÎe ~ă fie introdus şi comenta~iul ~ostru se I O simplă între?are pentro 
in trecert prin Arad, ne-a dai ~b]jl!atoriu pentnJ s:atele ce ne leaga nu de JOC, CI de () ne- care nu cerem rasp~ns. A 
ceteva omănunte foarle intete- :nnsulnă pPlrol, cereale, cheres- dreptate ce s'a !ăcut unu~ !j' formulat-o ca o dOJană, cu 
sanie asupra exportului de vi- lea, ca aceste bă ne importe şi jucător care pnn ~orma-l sJ:'eranţa ,c~, poate ~nul 
nuri ce Iara noastră il lace in ICl'st articol: coniacul. din ultima vreme se Impune I dlOhe confell futbolulm 
CehoslQvacia, i E un inceput de bun augur ce cu necesitate penhu linia I stru, trecându-şi mâna 

Vinurile noastre cău
tate peste hotare 

Jă sperar.ţe viticulturei româneşti de mijloc a echipei naţio-! ochi, va da la o parte vălul 
, ,i credem că proprietarii viticoli oale ce i·î acoperă, va citi 

işi hţekg menirea vinificării vinu- L vorba de Dobra, jucă- scrise de noi -- şi de ni 

-ilur sp a da un standard cerut tOTul echipei Gloria. alţii _ şi· şi va aţinti 
le străini 

.,Vinul românesc - ne spune • • .... Nu putem contesta că, de virea <isupra lui Dob~a 
Dsa - exportat până acuma Vlourl romaneşta la ex- _ un timp încoace, rezul- acest valoros element tn 

este foarte bine primit în cercu- pozitia din Polonia ! tatele obţinu1e de forma- futbolului îndeletniciri. 
riie importatoare cehe, fiind ca- [H Georgescu ne mai infor-: ţiunea arădană n'au fost de-\ 
litativ şi ca buchet superior vinuri-I ... 1lează că, in cadrul expoziţ:ei lloc mulţumitoare, dar cu atât 
lor jugoslave, italiene şi ungut"eşli. polont', dela Lemberg, firma d-Ior, I mai mult aceasta ne arată ____________ .Ines 

O notă îmbucurătoare ce n~ I Dl Al. George.clI-SlăDic la trimis o cantitate de vinuri !valoarea unui om, care sÎn- 30 A.ugust 18~1 
face să insistăm asupra acestuI' 1 A t' dt's 1 vechi şi Dsa va pleca impreună nur - în miJ'locul coechi-. l . . or romaneş 1, - ne spune - EI . 
lucru, este că {urne e can. au! tinsul exportator. cu d-nii delq;aţi ai Institutului pii!rilor săi eşiţi din formă (CoDt;n~are din pagina l-a) 

cumpă~at de probA, ,pentr~ ~~lma Deasemenea, _ ne informeaz! de export şi cu r('prezent:;ţii I ii- _ a tinut piept la câte 11 ani dela această dârză luptă 
dată. Şl au repetat lmp~rtul . ~ d-l Georgescu, - statele vi:"itale j recţiunii Viticullurei pe piaţa jucători porniţi vijelios să-şi minunată izbândă dela Griviţa, 

Am căutai sd n. mteresam de Dsa, sunt fi mari consumatoare polonă. I achite nota unor vechi ră- dorobanţilor înţeleptului 
pentru ce firma exportatoare a • f . l' 1 1 . 
D-sale. are antTepozii de export UJe 1. .., I ~ant Caro ,., ~e cU~tne si " ( 
/a Pânco/o in judetul Arad, la Rel'olt

Clo 
de ,.;eret::llllr.le " TotuşI, Dobra mei o a fost,tnălţăm cu plOzltale gandul ŞI aju 

...... ".. an măcar incercat. A stat în cinstim faptele sublime ale a !ab 
'la ('are D-sa. ne-a comunicat dosul porţii; uitându-se la I tor bravi oşteni. Pol 
următoarele: SilI U -1 C d 1 a e e- na e, ana a alţii, nevolnici, cari, prote .. , Trăiască memoria "Vinurile din Ardeal se cu-

b "
aţi de zeii Olimpului, îşi lor dela Grivi1a. 

pează excelent cu vinurHe asa· • I de 
rabene, în special cu vinurile şa n aa ~ alergal.l neştiinţa pe teren. 

Botc,ag. In Cehoslovacia, vinu- ----•• '--------------------~: ~ 
riie româneşti se vând sub acea- Se anunţA că recolta de grâu' luădIor pesimiste pe până acum. P.rirnăria, M, uoici,pi.ului. Aradl Situaţia exportului ~tr' 
oit.ă emblemă şi importatorii au in Statele-Unite s'a ameliorat, Jn- Căci, pe când recolta de grâu a d • 
~ 1 Servlc1U1 a mmtstrahv grâu din Doua recoltă 
pretins etichde ca să le vândă cât va li mai mare cu 42 la sută Statplor Unite va fi de 242 mi- St~ 
8ub vinuri fC'mâneştiu . fată d~ Ilnul trecut şi cu 3l la lioane chintale, recolta Canadei Nr." 25542/937. 

sutA mai mare decât în media pe se va ridica abia la 44 mHioane 
ultimu cinci ani. 

In afară de grâu. s'a evaluat 
că recolta d. porumb in 1937 se 
va ridica la 675 milioane chin

. Din upunerile fi. xportatorulu/l tale. de. ci cu 74 la sută creştere 
putem preciza că CFR. nu dă Ilaţă de 1936 j recolta de ovăz, 
concurs efectiv exportatorilor de 164 milioane chintale, în creştere 
fJinuri, iar acesta este nevoit ea CU 43 la sutâ; recolta de orz, 
vinurile « le transporlă din Ba- 49 milioane Chintale. In creştere 
sarabia şi Regat să le stondari- tu 54 la sutA fi r~colta de se
n:e la antrepozitul Pâncola. Nu cnă 13 milioane chintale, deci 
.. lace nici ura laril avantajos In creştere cu 55 la lută. 
fi acesle 2 transporturi In tară, Pe de altă parte, din Canada 
T~tin 30-35 la Bulă din valoa· au sosit veşti cete, lntrucât re
F_a vinurilor. eo1ta va: fi chiar inferioară eva~ 

C.F. R.-ul nu dă concurs 
exportatorilor români 

chintale, faţă de 6~ in 1936 şi 

94 milioane chintale io media 
Publicaţiune 

celor cinci ani din urmă. Se aduce la cunoştinţa gene-
10 India, insă, recolta de grâu rală, ci la primăria municipiului 

va fi mai mare în acest an decât Arad este vacant ua post de 
anul trecut, ridkându-se proha- impiegat slagiar. cu salariul pre· 
bil la 99.7 milioane chintale, faţă I văzut io bugetul pe .1937-38, 
de 95 7 în 1936 şi 954 milioane' pentru ocuparea cărUla se pu 
în ultimii cinci ani. blică concurs pe timp de 7 zile. 

• Doritorii de a ocupa poslul de 
Minist~raJ d~ ogricultr;rd a mai sus, vor inainta cererile lor 

dispus o indpaproape prifpagonaă la primăria municipiului Arad, 
şi suprov,ghe,~ in lumea sate- 1 1n8oţite de următoarele acte. pre
lor in lalJo·area sul/a/drU grau- văzule de StatuluI Funcţ. Publici: 
lui de sământd 1. Extras de naştere, 

2. Certificat de studii, 
3. Certificat de cetăţenie, Datoria autorităţilor 

Doasire 

Asemenea fi Ban ~ Naţională' 
o nouă reglemen .... 4. Certificat de moralitate, 

5. Certificat medical, 

face dificultăţi ta acest export cu tare a regimului 
pretenţii ca vinurile si meargA 

6. DovadA că a satisfăcut ser-
viciul militar, 

7. Declaraţie de limbile ce Ja anumite Blnci, pentru valută, sll vi c 
ai banii si sose .. sci prin cleartng. cunoaşt~. 

1 .. Cererile cari nu vor fi insoţite 
Din această cauzl ngoane e it1- Minililerul agricullurU şi dODteniilor a a .. 
târzie la staţii câte 10-15 zile.}' .. -1 de actele de mai sus, nu se vor 

Este nevoe de o coordonare a, locBlil OGoi DorBle pentru punerea an Ilua In considerare. 
tuturor dispoziţiuniloT autorităţi- ..... aloare a palrhnonlulul forestier. An.d, 1 Septembrie 1931. 

~cr şi de un concu.rs efectiv, ca D-l V. P. Sassu, ministru a- l-fost luată in urma faptului că Preşedintele comisiei 
SI "'ăşeascl cu mat multă uşu- . 1 ,. d '·1· d I t d t· UI. 1 I'n' rl'mare' 

• t' t. ,,,,' t gncu turei ŞI OmenLl or 10 0- actua m. n e omneş e In aceas_ ~e -
rlnţă pes e gramţ.d ŞI cu aces . ţ' I d' I h' t d . ss Dr Coţioiu , . ".. . rt Il nn a ele a sa vgar a mterese e c. {shune o. sare e prOVIzorat •• 
Justem se IncurajeazA ŞI expo U '. , • 
"1 â ti 1· generale ale economIeI naţionale eare dure&'tă de peste 14 aDl, Secretar general: 

vmurJ or rom DE::Ş • ., 1 t . . 1 f P t d t'" S 1 cu pnvtre a pa nmoblu ore· en rU a :se curma o a il. cu ss. t. O ariu 

Câteva propuneri 1 stier al ţări, a semnat o decizie această chestiune, s'a acordat un 
prin care se pun în aplicare ultim termen, până la 1940, in 

Credem necesar să semnalăm şi noui norme după ('are in viitor care timp toate pădurile se vor 

Pentru conformitate; 
Indescifrabil ' 

faptul că guvernul ar trebui să facă se vm exploata. cons.:rva şi ame- rl\corda cu dispoziţiunile legi pi- ,.------------
testauranfe f să facă publicaţii de Hota pădurile ţării. durilor de protecţie, apărarea t 
reclame a vinud!or româneşti, in AceasfA itnportantă măsură ai n;.,ţiooală şi monumentelor. Citiţi » Granita « 

s'au e x por t atu m~~lU,U 
cantităţi de grân din 
1937, 

In Anglia 11.580 tone; 
Belgia 250 tune; 
Danemarca 3:;0 tone; 
Elveţia 3.418 tone; 
Germania 15.953 tone: 
Grecia 11.705 tone. 
In total, s'au e"portat "3. 

tone. 

Cum va li impus 

de vii. 

lnc~pând dela 25 August, 
pozital pe dira dtl ofauri d~ 

fCI 

de 
fi 
lIli 

la sută, darorat pentru otetul 1 
vin fabricat in tară s~ vo 
cepe sub forma unei laxe 
de 0.26 Iti la litrul· de 
inlroducerea in fabrică. 

Marinescu 
in concedi 

D General Gabriel Ma 
subsecrelar de Stat, (J pll'cal' 

concediu pentru 30 de ziltl. 

Atribuliunile Dsale. au 
pe lot timpul lipsei asupra 
neralului Barbu Pârâiana, 

I specloral general al jandarm 
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li ~;:::::.:!:r~d:i!'~~~ia'Valorificarea . produselor agricole -.." ~-

masuri pentru o mai bună valo- Eften.-rea lem
rHicare a cerealelor, 

; 'Continuare din pat, l-a) ISUitel~ miniştrilor Cehoslovaciei 
. celor trei minişlri Comuni- şi Jugoslaviei şi d-nii G, Tătă- DupA calculele făcute la mi
luI. Final va Fi, in această pri- reSCli şi Vidor Bădulescu sub· nisterul de industrie şi comerţ, 
'ntă , de o fermitale absolută, spcre[ur de stat la ministerul cifra totală a exportului pe pri. 

n· 'rmând că. in cazul unui faDf I afacerilor slrăine precum şi d 1 mele opt luni ale anului, adică 
m 1 .. i d' tU·'· VI' . tI' până la sfârşitul lunei August S(l 

t 
'p Inl tn par fla ngaT/el, evelca nou mlDlS rU P em- n'dl'c w 1 20 l' d d l' ~ _' ~ , , a a mi Iar e e el, 

t ica Intelegere lIa raspunde I potenţlar al CehoslovacieI la Bu- Excedentul bnlanţei C'omerciale 

Astfel prima de export Il fost 
lixată la 7000 lei vagonul. nelor de foc 

COl'lstatându-se că grânele incă I 
de 75 k~r. sunt speculate, in 
ferinare sub greutatea hedolitri- Delel(aţia economică s'a ocu-

e orr",', cu măsuri energice şi' Bucureşti, dela inceputul anului şi până in 
0j~ tisC(l.tl!, p~ezent se cifrează la 9 miliarde 

comerţul interior, oficiul de va. pat apoi de problema eftemru 
lorificare a grâului aflxat preţul lemnelor de foc ti a combustibi
minimal la 42,OUO lei vagonul la lulul lichid. utilizat la încălzire . ~ Ultima şedinţă a let. 

,~) Problema spaniolă consiliului Dacă se ţine seamă de folosul această calitate de grâu, :şi pentru tractoarele agricole, 

n Problema spaniolă deasemeni 
,ni DU va preocupa Mica lnţeleg~re 
cu ~re rămâne ataşată principiului 

lui e neintervenţie, 
lO' 
lte Relatiile cu Italia ,i 
luI Polonia 
21e J d d' ~ '1' l' ,a a oua şe mţa a cansl lU-

I ~ lui ci Stoiadinovici a făcut o 
In 1 "1 amplă .-xpunere asupra re aţit ar 
"1 ilalo·jugoslave şi asupra posibi
a t lităţilar de apropiere dintre Italia 

, Mica lnţelegere. 
[)easlmeni d. Victor Anto

nescu a arătat situaţia raportu
rilor de prietenie dintre Româ

t'l ~ Polonia şi putinţa unei cola· 
borări între Polonia şi Mica 

Inţl?legere. 
ii,' D. K, Krota • delarat că 

A avul loc apoi ultima şedinţă 
a consiliului permanent al ;\\icii 
lnţelegen. S'au discutat ultimele 
chestiuni şi s' it redadat un co

municat. 
Apoi cei trei miniştri de ex

terne au primit pe repreuutanţii 
presei cărOla d, Victor Anto
nescU le-a făcut următoarele 
declaraţii : 

"o\dresez aici unsalut recuno· 
scător reprezentanţilor pres",i 
~icei Inţelegeri. a căror colabo· 
rare la opera noastră rohtică 
este deosebit de activă ş,i de 

rodnică. 

lor in ultimele patru luni ale anU-
lui exportul este mult intensifi. 
cat, Se poate spune că exceden
t111 balanţei comerciale pe anul 
întreg va trece de 12 miliarde lei. 

Atât delegatia economică a 
guvernului cât şi oficiul de va
lorifîcare a grâului au luat noi 

Deasemeni, pentru grânele su" Guvernul speri că va putea oh· 
pE'.rioare, Centrala Cooperative-. ' . 
lor de producţie a primit dispo- ţme, prsn măaunle ce le va lua 
ziţiuni să cumpere la 47.000 lei de urgenţă. ca lemnele de foc 
vagonul, instjmându-~e astfel i (fag) sol DU depăşească pretul de 
pH ţul grâului în comerţul exte-j'la 6500 vagonul, tăiate şi trans-
rior. portate la domiciliu. 

1 
Şedinţa a luat 5fârşit la or. 

S.10 seara, 

Prime ,------. . . exportul de animale \ 
~pre a mt.-Ilslhca exportul de \ si de lei 2 k~. pentru oi vii, cu 

ammale care e una din bogăţiile incep~re dela 1 Septembrie c la 

pentru 

ţării, delegaţia economică a ho. exportul făcut în Grecii, Pales· 
tărît acordarea unei prime de tina, ~iria, Egipt, Malta şi Libia. 
lei 5 la kg. pentru bovinele vii 

Citiţi 

~~:~:~:~'I~U~Ş; .~:::~~.,G HAN IT A' 
fru~te. altele A decât nuci, dE'le-1lutare de 38 la sută penlru cota 
gaţla a botărat să reducă cota i de 5% ce revine Institutului 
de devize libere pentru Banca I nostru de emisiune. 

In calitate de preşedinte in 
exuciţiu al consiliului permanent 
al Mieei Intelegeri, ţin să mul
ţumesc in mod foarte sincer 
reprE'zentanţilor presei t.t ăine 
cari, venind la Sinaia, aU arătat 
toată importanţa pe care opinia 
publică a tuturor ţărilor o atri
buie lucrărilor noastre i ei au 
putut să constate că Mica InţeProble~a c~~o~Arll ~g~e. drâns unil~ i~ urmează ~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~I-~~~~~~~M§.~~~~~~~~~~~.~.;.~~~.; 

a,1 CehosJo\'acia este pe deplin de 
lan, acord ca politica celor două ţări 
. , ; doreşte ca Mica lnţelegere să 
il II ajun)'!ă la o cât mai strânsă co
c laboT ue atât cu ltaHa cât şi cu 

Polonia. 
Na.ţională dela 10 Ia sulă la 5, 

:0: 

D 

politica, al ,'rui scop esle men- P" O \ 

CAI ,,,~::;;:!~:%I"" d. t~~::: t~::.~~me;'1ă pe .t.- Nr, r::~~ 9::~unei ezna D. M. Negură prezid ează 
I~ '!~,:. <&~c;;!r:a.:'n~~ic;u; ce~~t:~t~~ :!t:~~a:~I~e~nl:: b Iad unarea C 00 per a t oril or 
a Statelor Micii Intelegeri int,~ ele rită prin legăturile cari unesc Pu licaţiune d· B t 

g" Fi e. vecinii lor, eo.lrib •• 1. În· Mica Inţelegere d. Inţ.legerea . tn ana 
Ire Iărirea ei şi îi măreşte autorita- Bulcankă Solidaritatea celor I Având in vedere publi-
:01 tra şi prestigiul. două org8nisme este mai puter-I caţiunea primărie Dezna în La Timişoara s'a ţinut Dum!nică ~ desamăgiri ;-ar li aat sd indur. 

Inlărilă prin oces!e colablJrări nică şi mai intimă, decât aceia ziarul "Graniţa·' Nr. 22 din o mare adunare a cooperatorilor \aS;gUrândU-i-Se asllel continu

,conomice Mira Inlelegere poate cretată, in mod firesc, de prezenţa 27 August } 937 în care din Banat, la care a participat lotea. 
deveni an instrument mai eFicace, comunli a României şi a Jugo- s'a strecurat o greşa1ă şi şi d M.ibail Negură. ministrul Să ştiri că ptI minfl nu mă 
fi poa/e contribui Într'un mod sl.lVÎei. Ea se spriiină intr'adevlr anume data ţinerii licitaţiei couperaţiei. D-sa a fost însoţit I măguleşte faptul că pe ce/II 60 
rJlult mai concrd 10 organizarea pe identitatea principiilor, cari le ,1 ~entru vânzarea a lor 120 de d. Gh. Dumitrescu-Bumbeştî I de unilăti cooppralisle, câte 
păeri Europei, căIAuzesc, pe aceiaş concepţîune. fire lemn de esenţă gorun şi d, Cercd, directorul general' av~ti aeum, le ueli inmulti ('u-

SearQ d. Victor Antonescu a elicA a vieţii internaţionale. din pădurea comuna]ă, care al cooperaţiei La sosiu'a in gara rdnd lo O sută. Eu mai bine 
oFerit un dineu in onoarea oas Pacea prîn stabilitate, pria a fost publicati pe ziua de Timişoara oaspeţ;i au fost primiţi pnfer 20 curale_ Fiindcd numă
"tUor in ml •• ",nlat hol.I.'.i resp.elul fioci,_;", printr. ma; 1 t Septembrie 1937 se d •. -~ mar. D_mie de coop .. a.:l"'1 lor nu imporlă. ci p.'.rod 
PQris.deplică inţelegere şi o mai largă corectează în ceea ce prive- ton, an frunte cu reprezentanţn lor de cura/enie suflfleascd. Nu 
Marţ, dimineaţi a avut loc cooperare intre popoare, iată şte da.ta tinerii licitatiei în autorităţii locale. f mă bucura marei. numdr al 

• DO'" ,ed;nţl a ""d,iliul_; pe<- nbu;n\el. cari inminuneb;az1 modul următon Dis<:ursul dlui minia""'· m.mbrilor in,erişi, dură mo;o,.-
. tiM' .• 1 • 1 1'1 ' S' 'N' ta ,lea lor sunt absenţi cu trupul 
manen a 1C11 nte e",en. a cÎtlcl state şi 10 de milioane de 1 egura ŞI cu sufletul. Cel care inir,ă 
dis('uht in continuare problema suflete intr'un sistem politic cu ~jcitaţia se va ţine in Ingăduiti- mi să vă spun "frati in altarul cooperali~if trebuie să 
relnarmlrii Ungariei şi preblema deosebire suplu, armonios şi ziua de t 9 Septembrie 1937 coperalori" f pentrucd numărul aibă in v~dere aplicat'a practică 
legăturii aeriene Bucureşti-Bel- eficace. ora t 0_ vostru atât de lmpunător dove-, a marilor il1DOfdmlnte al. lui 

g
rad.Roma, d t W r 'd ' ' t Isus Csrislos. Să-,i ".nFia gândul 

Ţ' _le bl" ' t I d 'tX eş e c,] ,a cez e aZi se vor ., . d ~ 
lfl _ SU lmez matea pne e- D caz e nereuşl I::L a, ' .," ~ ŞI aca nu sunl curati În 

D K it • 'tat I ni. e. n. leagă d. F, •• ţa, dar doua licitatie se va tineaudă"g. Ş' mal ma't. In ''''0'. cug'l' şi î. ,imntiri să n" i.l", 
, , ro a a ...... , a-'nu am D.voie .. am;"le"" tot in ziua de 28 Septembrie Fos',,1 me. ,ol.g fn b ·ro.' In ./ia,. rări alteu .. riscd ,0-' 
brlcel. de armament ceeace o îndreptăţeşle. Nu JSU- 1937. adcocoţilor din Vaslui, ma~slrul profan"n. 

f 1 
. fi Adrian C Bradariu. spundruI ii Unei mişcări tooperotidf idl'-

Ministrul de externe al Ceho- mai aptu ci In uenţa sa in l b ~~~~_--~~_---., că am o misiune de chifurg. mi- a·· a e, nu ire ait ca Statul sd· i 
slovaci~i a vizitat in cursul di- lume se exercită in slujba păcii, t ~ d g t 1 d' t I acord~ credite, ci de jos "ci ta,-, ..... '. . t •. l . I reru sa pun e ti U fri!C pe .. ~ ,. S -' mim-ţii fabricile de armament dela a JU~.1ttel In erna.lona ee ŞI a Acut contact mi-a dat prilejul - Mă . t d . bl' t d' neasea ftnergza, tortului sa Uit' 

Braşov care s'au construit cu dr.plul'o popoarelor d •• d;.pu .... constat inel udală el unita- '~'d. SI". K' • :I!Q , sa:i J... 0;.'0,.1 • ." ••• r, ca,. 

d 1
• ă' d ' It i ă ' ',. . vO !pun SUB şr lo"a ca ,u NU printr-o polItică l"h,bzu!td .sa~-· 

concursul Cehoslovaciei. ee. 10S şt. ar mat mu nc, t 1" t - k • 
ea mora a, ,ro,ereu mal ~ ransC1. sunt ministru, d cooperatDr in- valorihce acest credrt, De aCf'tG 

D
. Krofta ŞI' •• mant'f"'stat d"'. geniul său, concepţiunea despre a t tiM 1 ţ 1 g t t 1 f d . .. ~ sa e or lcel D ee er se ra~ urca' şi călit 20 de ani in a- am Here .rea ('4 in Banot $' 

U plina satisfa..4t'c pentru· l'nstala.it'le lume care ti este proprie. sunt duce p .... c rd'al]'t t.. .. t' , poat ... fa' m It • t' E ... t t n.. o I a e", Şl 10 Iml- t('eoslă mişco.rff şi mai mult _ '" ,'It ti In copera le. ~U 
moderne ale fabricilor. aslăzi ca şi eri, aproape de suf- talea relaţiunilor ditltre mini,trii h· t f· . ! ma razIm pe mar"G masSd dela 

Jetul şi de simţirea noastră. Ni- lor de externe. Mă despart astă C lOr" s,un
I 

t()OPf:~adord pn~l naş- 1 sate, ~" onestrtata edrei am o 

M
• • t •• d t 't să t . ,tete, a d meu un asea. ca-I mare rncrecJer., prin foptul că 
Inl' rll e ex erae au meni nU ar pu ea va eme sau seară, c~ ma~e reslret de cel d01 re 8 luptat o viafă'ntreagrt in I cel ce mUn('eş/" r.spedă la 

lost primiti Îa audienţă 181 distrugă afinităţile sufleteşti colegi al mei, după orele prea slujba cooperQţi~i, Pe mine m'au I rândul său mun ,·a altUia 
de căt... M. S. Regele care ne unesc. scurte pe cari le-am petrecut convins vremu:--ile c? nu g~eu.iă-1 N~norocrrea est" că oamflnri 

In fine. vreau si vă spun cât împreună. Părăsesc - pot să pe sunt acpl~a cart pot sa Im-l buTU nu intră unde sunt cer rdi 
Cei trei Plini,tri de externe s'a bucurat România de a primi spun doi mari prieteni: fiindcă p,,,di~~ mişcare~ ~o_opf!ratistă ca-; Tribui .. să abdicdm df!la aCl'astd 

au fost In audienţă şi reţinuţi la I pe ce" doi eml'nenţ; oamenI' _de . t ' . d • t re trazeşte dospl/a IU sufldul po-I meJ'lfalifate daună/oarl ,1 să • _ pne ema cea mat e pre t eS el' - . I ." b '/' . 

d 

' d It M S RIt ' d 1· ." . poru UI rbman ,~ 11$ fi rurotema I ma r l%am In cn""erotie "i.men-
eJUD e c re , • ege e. sta cart con uc po itica externă aceia care iŞI trage viaţa dmtr O suflefvască ce S~ menlint ca iu-· t"le in~,.ca'f' iri oltd" dllmenii 

La ac('st deju" au luat parte a aliaţHot săi din Mica lnţelege~e. străduinţă comuni. ceafărul dv lum:noasa, oricât, l de aclilJllattl" 
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Presa opoziţionistă - care nu de mult, scria în fi 
care ZI că guvernul e gara să cadă la termene fixate 

I 

OJl 

! D. Mussolini se 
; du«:e la ~5 Sep

lellDLrie la 
CitiJb ia exceleata re'fistă uVremea" care reproduce: Berlin 

din ,.Analele Genito.Urinareu , următoarele : , . . . 
. ,,5ervi.ciile medicale ale Administraţiilor exterioare dela Se anunţă. dlO sur.s~ bme in-

Casa Autonomă C. F. R, are un buget oficial de 29 milioane formată deCI ca ohclală că ~. 

ea - scrie astăzi că Partidul Naţional· Liberal este 1 
mai ~ntl~cat şi îndreptăţit a fa~e nouile ale~eri gen:r~·~ 
In sfarşlt dacă presa care susţmea pe naţlOnaHăranl~ 1 
scrie aşa, atunci ce ne mai rămâne de scris nouă celor 
caii am fost intotdeauna alături de partidul Naţion ~~. 
li bera! ? J \), 

018 mii Lei. ! Mussolini se va duce la B~rhn ______________ • ____ 1 ________ 1 

Dia această sumă fantastică, pentru medicamente. la 25 Se~tembrie. , • 
seruri ,i vaccinuri se dau: 50 (cincizeci mii) Lei, iar pentrn <":ăIăt~na Ducel?l ~~ pare ca ;\.ogl... c::onslrueşle 
transportul lor Lei 10.000 (zece mii). a fost fIxată îo pt1nc]~lUl pentru ~ d ..... A 

Veţi întreba unde se duce restul de 28 milioane 950 data de 20 ~eptembne. D. MU-i e UIIuo.f.UO. ş. a"loane • 
.. 1 • 1 ssolini se va Întâlni întâi CU can-l C d • f· d Sud 

JIl)l el . ' ,ana il! ri. rlc:a e 
~ Priviţi bugetul oficial şi veţi vedea ullliţi că 27 milioane cer~l Httler la B~rchetesgaen fI J ' • • • 

326 mii ,i ceva înseamnă "salarii, indemuil.ări şi deplasări" apOl se va du~e Impreuna cu a· Ş. ! n d •• 
fi peste un milion u chirij", ceasta la Berlto. 

Pentru fumiturl de birou se duc 61,000, t.eci cu 11.000 O Mussolmi nu ar rămânea in 
Germania decât trei zile, mai mult decât pe medicamente. 

In urma acestor cODs'ru!:tii, baza navală de . 
Singapore nu va mai depinde de metropolă 

Prin urmare, păslrând proporţiile, dacă vrei să dai Consiliul suprem al apără- din Pretoria, care va fi !ran 
bolnavilor medicamente seruri şi vaccÎ.iluri de un milion, ai rii imperiale a adoptat planu- formată în fabrică de proecf 
nevoie să cbeltueşti cu salariile şi chiriUe peste 580 milioane. M t' a riIe, care vor fi spuse apro- şi de bombe pentru m 
Adică pentru un leu medicamente se cheltuesc pe alături O OrlZare ; bării fiecărui dominion, pen- de război. 
590 leL agriculturii) tru constuirea în Canada, în In Canada se vor con 

Nu ttim dacă trebuie să credem sau să privim ca o I Africa de sud şi în Indii, a avioane. 
glumă proastă cele de mai sus. Ti se pare că sunt basme Consiliul de. ~i~ştri a: unor uzine de muniţiuni şi de Intre altele, Anglia ur 
dintr'o ţară de vis uriL Şi totuşi datele sunt culese dintr'un apl'obat achlzlţtODarea aVIoane, în contul gnvernului reşte şi scopul ca baza 
buget ofldal. i unui număr de 203 I britanic. navală din Singapore să 

Spuneţi şi D-Voastră dacă nu vi s'au urcat sângele la' tractoare ~ Guvernul dia Londra a şi poată astfel apJ'oTizion~ fV . 
cap, dacă aa. v'a veait să spargeţi orice. oar să spargeţi' Pentru a se indeplini cu un cumpărat palatul mouetăriei a mai depinde de metropo' 
ceva, când aţi citit cele de mai sus... 'cea~ m:li de vreme acţiunea de' ••• ________________ • _________ _ 

Cum pot exista oameni atât de lipsiţi de conştiintă? motorizare şi modernizare a B-; t 

Cum poate fi cineva atât fără de lege, mai rau decât cea j agriculrurii, consiliul de miniştri'· Mărirea salarl-I-lor 
mal crudă bestie, încât să uite cu atâta nepăsare de desti-! a aprobat ca din fondul de 50 
naţia banilor pe cari îi trece candid la capitolul "Salarii,: milioane deschis ministerului de: f ~t - -1 
Dumllezeu un astfel de om care se hrăneşte cu puroiul din chiziţioneze, prin bUDă învoială 9 

public' indemnizări, cbirii-~? Nu se gândeşte de fd la bătaia lui agricultură şi domenii să s-e a-l' une Ion_arI ar 
brănile nerindecate ale atâtor bolnavi lipsiţi de medicamente un prim nnmăr de tractoare, uti.j Cel~lalte guverne cari dela Ea nu va fi Însă definiti 
pentrucă el "se deplaseazău atât de scump? late cu tot er:hipameciul necesar 1928 Incoace au precedat pe tranşată numai după ce va 

Cu astfel de oameni, toate guvern.ele din lume rămân unei bune funcţionări. liberal, n'au putut ţine în ecm. constatat că încasările 
Ileputincioase.... ! Pănă în prezent s'au peri. dat libru bugetul statului, fără a Septembrie vor fi tot atat d 

PeIltru astfel de oameni nu există pedeapsă destul. contractele pentru furnizarea u., nu ~ace anu~ite jertfe !'e cari mulţumitoare (excedentar) 
de aspră... ~ nui număr de 203 hectare. le 5tmţea mat mult cetaţeanul şi pe August. Cum'acest luc 

,.... ... p. ! 150 tractoare au fost comanda., mu~citor, dec,ât g~vern,a?ţii e sigur, funcţionarii de St, 
_ .... '1 te fabrica Heinrich Lanz. A. lG., carI ar fi mentat, din prIcina se pot bucura depa acum d 

S'.. l' rt· ...,' din cari 90 tractoare cu forţa I nepriceperi lor să îndure tot binefacerile pe cari le 
ltUa t la p-~ 1 lca. maximă de 35 hp, fi. 60 de 35 hp, : greul. Aş~ unii au găsit de. aduce un salar mai mare. 

G 1 ctu:::a..l V ~! Un alt lot de 20 tractOi;ore I bine să ridice impozitele, iar j 
II vern u a ~ ..... , marca. Hanom,oy~Diesel au ~ost alţii Să. aplice , fU,ncţion~i~or! blUl!!illl!MlDiilliIISI ___ .:I_1II 
conduce noulle ,cond~mnateP.rmhrm'i "Indutna", curbe ele S~CrifICIU~ ~caz~.· M t d 

aleg eli I ce:r~~~e::r~l ~:::ttr;U:~i::::~ ::~~:u~:f:~.:h::;U~;::n~ L are expor e 
i variază intre' 169.000 ~ 230000. de atunci 1Şl spuneau ca func- g ra" U ""1 n 8 e I g II a 

Situa,ia internă nu Ta fi exandnală de.::ât Deasemeni s'au sau mai co- ţionarii nici aşa n'ausă poată 
după terodnarea aCliunii externe ~ l\1ăsu_' mandat un număr de 37 tractoa. crâcni împotriva autorităţii de 

riie ,ex.::eplionale au tost prelungite i re, cu chcnille C:.terpillar, fără care depind. Intrucăt noul acord 
Sporirea salariilor, 1 pluguri, În valoare de dolar, Şi totuşi bugetele le au fost' înl'heiat de rurând-,cil Belgi 

~ 114 515, din America, prin fitma mereu încărcate şi felicitare acor,iă ~acultalea de a utiliza dis-
După terminarea conferinţe'lviitoare. Guvernul a înţeles să ia N, Butculescu din Bucureşti. acestor gltVeme, mereu re. ! ponJbdul de devize ce-ar rez~l 

dela Sinaia, a avui loc o lungă I În serios aceas'ă problemă şi să Cu tract'jarele achiziţionate mai curgeau la împrumuturi şi la \ d.n se himbul cumercial şi în alt 
cOI1sFătuire intre d·nii G, TăUl- Jaducă o soluţie sa·istăcăbal e. ! sus se vor inzestra Centrele agri specialişti străini, fără să se I ţări, pentru importurile ce even' 
,.esc~.. Inculet·. şi . Franasovici 1 ~e crede că se va acorda un l cole din ţară~ înfiinţându·se to- poată arăta nici aşa ca nL-nic. tu al am face dp. aco]o, export" 

Consfălurrea a ajuns la conclu~: spor de unu 1." sută ţînându·se tudată echipele de molocn!tură. I Iată însă că guvernarea de \ nostru nu poat' fi limitat de' 
zia că, - pjnă după Jerminarea 1 seama de distincţiuneC! între sa· ?pera. de modernizare şi mo· acum, după ce a condus fi-l de propriile noastre interese, 
acţiunii ext.erne d. Antonescu -'-Ilariile mari şi cele mICI. :onz~r.~, '.'up~ cum se vede, este nanţele Statului de aşa ma-;. ~,antita~ea exportu~ui ne~jjn 
nu poate Iz oorba de exammarea I LiberaU!" "'01" face noui: lD phna desfaşurare, nieră Încât astazi exceden,tele i hmHată 1D raportUrile dm 
situatiei interne. I alegeri j . ,_ . . se arată nu numai din an in i cele două ţări rămâne să se tra 

Cu prilejul inlâlniri/or ,dela r In legătură cu conversaţiu-! ~~~ an, ci şi din lună 'n lună,! teze n~mai preţul. 
Genev~, cerc~rt1e n?ostre ~o.co. j nile da la Sinai~ se arata că I G t .., II această guvernare se gândeşte 1. Plecand deb aceste date, g 
~esc ~a an~mlte tendznţe ~a71 s a~, guvernul a început să ia toate' oncen rafl e . nu la devorarea excedentelor, vernlll rnmân şi guvernulbelg 
~nregl~trat t.n vrem~a ~m. ~rma măsurile în vederea alegerilor ,~ i ci la ajutorarea cetăţenilor all tratează in plezent ;expOl't . 
l~ p.oltt~ca l,u:frnatwTlala. lşlvor generale pentru constituirea în tomna acestUi an a vand I ţării, începând cu o categorie; a t milion de tone gr âu româ 
capata clemhcarea, ~e a~e~enea noului parlament. 11?C manevrele regale, v?r i care are într'adevăr nevoie de. nese în Belgia, 
se vorbeşte dfl' aTlumrte lmţ,a!l.l1e In cazul ac sta g ul fi concentriite următoarele 1 o îmbunătăţire a soartei mai·· Livrările vor începe imediat d" 
«le guvernu.'ui francez in dome urma s,- se efac~ uve~nt abr 1\ contigente: 1931. 1932. 1933 1 ales că aceasta a sup' ortat [pă încheerE'a vâllzări, c;;re st 

. . 1 - el r a ~o su . 1934 1 i , 
nial politicii ~nfernallO~a~. can preşedinţia d-lui prim.ministru I Şl ~. • n acest an .. concen: : neplăcutele urmări ale expe 4 : va produce curând . 

. vor prODoca un aeoseb;.t mleres. G. Tătărescu _ printr'o iargă l tra~~le se vor, face ~ n ?ou~: rienţelor unor nepricepuţi sau l Alte oferte sunt ia curs de a 

Măsurile excep\ionare remaniere. Ar urma să se 'lse
! 611

: aLa 6
b 
~eptemhne ŞII rău intenţionaţi. fr se face, prin institutul nostru dt 

i t 1 °t ~ , 'tr d ~ a atom fIe, 1 t au os pre ungi e numeasca un nou mllUs u e· .& : Este vorba de funcţionarii E'Xpor, 

Tot cu această ocaziune s'a interne, care, să.şi ia. ră::pun-t _,. ., 1: pub1ic~ cărora g.wernul a. ho.: Guvernul român E'~te hotărât 
hotărât prelungirea măiuriJor 0.- derea alegerilor apo1 sa se I Surpnmarea blletelor tărît să le ridice salariile cu j a bec toate inlesnirile posibile 
cepţionale. Pentru motivarea se- c~plecteze va,canţa ~ela Mi-I C. f. !'o de Duminici : 10°/01 natuul, făcându-se deo- i pentru exportul produselor Doa' 
riodselor motive, cari au deter- rusterul de agncu1tura. i '" b w t' sebire între salariHe mari _ slre in Belgia, fiind una dinlă-
minat guvernul ]a aceste măsuri, 1n nuua echipă mjnist,~rială ar: ŞI sar a orI . cari nu vor fi schimbate _ şi nle ClI care avem cele mai bunI 
va apare un decret specidl u;ma să se L~că 101.: câl m:ll l~rg OirE:cţiunc'a generală li căilor salariile mici. Guvernul a pus Iraporluri comerciale. 

S'a desbătul şi chestiunea sa· tineretului prÎn prom,warNI unor I ferate a hotărât ca începând a C h ti d' I 
I del:\ 1 Octomb' \ 937 - I "Zeas a c es une pe or mea , ""llGaI!Ii!II2i1i _______ m". 

larHlor funcţionarilor publici, care actuali subsecretari de stat. ~.J .I" ţ b'l tnte d d' sa .. se 1. de zi a celui mai apropiat~ iiIIii~W?'i'IIHIiJ& -
Vor urm? . . .. .' oe'Llln eze 1(' ee e US Şi In·. . 

se va aranja definitiv în consi .. mal multe sch~'Tlbai! l~n-s. ce. se diberează duminicile i Consiliu de Miniştri, care se' C· · · G .' 
liu] de miniştri, din săplămân,t de prekcţi. Şl sarhalnnle., ,va ţine saptămâna viitoare. _llll. ran.fiI 

TipoRrafia G. IE">iCl, Arad . 
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