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APARE SĂPTĂMANAL 

celor 

: tuvinte 
::,către cei 
de j 

dr .E1.Ig. erl Ba.rbllJ.l 
I · ~ 

a eşI prefect al judetului Ara.d 
da i . 

Anul nou ele claia a("~asta ne·c d 1 
iGUS pe lângă sţHranla "intru r ... .Il exandru 

sii Pwai b ne" şi o seamă de $Chim-I 
liid printre primii ce/illeni ai Schimbarea de rf'gim a se personală sau de partId, "cauz:l unui singur om, tot tară şi ştim că pfntru satul 

~ădi,aşului şi judetuluI nos· dt>terminat, cum ua şi fi- Şi când îi gaseşti, abIli de' satuJ s~ şi Întoarcă faţa de româ',esc nu s'a f;îcut anroa-

Pe1er sub-prefect 01 judeţUlui 

_rtl, res~ numirea unor noui pre· stau eu et tăţt-nii simnli de către Dumnezeu. ~ pe Pimic În România-Mare, Prirz dfldClTatii1~ făcut", nou;; ; 
onducători au lăsat si! se in- f~cti îl t .. rA. vo bă, ca şi t'ând II s'ar face Şi unde poporul e rău şi ţ Cu durere trtbue să o 
'TVa, cI o dormtă vie de a pro Pelltru i'lfăpfnirea prog- rău d'" apronkrea plf'bei. ,p~cnto<;, trebue in 'epută !) spunem dl {'ci mai mulţi 
,da pe toată linia /a o munca ramului său de guvernare. Ne pJac(> să r dem ci epo'ă de t ducaţi' crt>şfină dintre ţăranii noştri trăese 
'ectivă pentru cu in locul vor- d. prim-milllstru O ,tavian sub noua guvernare as me- şi civică foarte Î Itensă. Ica şi cei. de_.a?~m . âteva 
,lor să fie faptele, Goga a h,)tărât ca sa nu nt'a morav l1 ri de după râz- Pentr:] valorif;Clrea pro : sute de aOl. (.1l"lhz:1ţla vea-

.... 1 Din partenq-oe, dorim la Iei . x f ţ' d o d ţ b ' '" t '. , t f rt lli toall! intentiile bune intru m,:,as ~. prt- te,' .f"]U e e OI vor lnt'e a. duselor ţlranilor 53 se ia cullll 'ostru se Slm e oa e 
rogresul şi ină/tarea acestui, pe şefiI orgamzaţllior par~ Pe de altă p~rt~. îi cl'rt>m mă.:;uri C:I preţuril~ s~ nu le puţin la sate. 
nul românuc să le reuştascăltidul,lÎ naţlonal-er' ştin. d·lui pref~, t d.r, ~~g:'n B~T- mai "t~b:le;:,scă nişte traH.j . Nu ţste drf'~t in~ă ca, î~ 
.tocmai Credem insă de o da- t In l"onsecintă. prt'fert al bul ca, prlntr\: p IID le mă- ('8nţi fără ~cruplJ'e, pe rare lunp ce oraşenll tdj!> se mal 

lea,l'ie să atragpm atenfiuneo na-l judeţului Arad a fo .. t nu- suri ce va .lua, să fie si îi CIfDo9ştf'm şi care trebue toţi ca în raiu. cu atâtea 
lierJlor- dir,g'Jito'! asu~ro unMlmif d. dr. EUl{rn Blrbm, aosfe8: - , .... să. Jie s'oşi de pe piete. cOflfo.turi 'a îndemână, să 

Jc,n,id""t. ma, tlflchr fi mereu, fi' ţ") 1 At, nţii deost bite fBţă de ' ~. 
escftate ale AradUlui, 'se Ll, org~"IZa Ifl oca ea, De sigur că sugestiile,mai Îăsamca ţăran!i -,'Il 

)un~ lntâi de toate, ne gândim că partiduluI dda guvern. sat:le n?astrPb'lordln care nu noastre formează de mult' atâtea sate să tră asr-ă În 
I . d ~, b D Ş nil 10 ueşte "li Arad m~, p( ţi um a e cum Sf' I .• ! . " t tă t de e .}a e acum ar fI me să se " C . timp preocupărlle noulUI eea mal In uneC3 sare 
la tia actiunea cu zidirea cat,dra- şi fiInd h"mat pentru alt~ face scară dm cauza noro- f tIA d 1 ' inapoiere 
JU~ gr. ort, române a cărei iniţla- mlS1uni m~i Înalte În guver- Îullli şl-a n unprecu UI ) , I ' it]' prf' ee a ra, U u: - • 

ŞI CVd , a Iasi luată de ~rinteJe C. nar. a act'lah d. cir, E:Jgpn e'Im tre'e î 19hrţuef, te Dacă lf' repetăm, o facem Pentru îndrrptarea aces
I tlb lCU şi la ('o"e Bau asociat B b 1 't t t ' v aftll1zi 1'1 noroIul din sat~ pentru a arăta cetitoriJOrltor stări - vom lup1a me· 
II. Vi bunii creştini. ar u a accep at o UŞI sa,' f .' d v • , ., .. noştri idealurile pentru care reu prin aceasta foai,. şi 
o Paral"l I"U ac"asla trnbu'" .aW SP stabih as A la Arad - lin ('il Iilment n are grlJ~ . f.... " ... , .. .,.. ..,. ~..". d 1 scoatem această Oale sap·, cel Care IŞI vor leg;} \1,. me-
~v:~ u"8E'ntezfI lucrării" in legătură ea şef al administraţiei" să se a~f'ze" po . t e, f,"u1m tămânaUi şi pentru a măr-! le de fapte _ vor fi e'ogi-

1 strâgE'rea f'mdurilor pmtru judt"'ţ11lui avem nOI, o'"3şent, as a 1. • , ' l l' OF d . 
. chi,onumenJul unirii, I F Jă d t ţ' d- 1 ~poi - trebue aăs,ts bani tunsl că lumea sde or ne Sţl aşa cum merl a ~ nOI, 

:1 I a. e a en la sa e t". .' d . A d'f t d' tld ',0-
Juc: Să se facă apoi demersurile către arădan', ne perm'tem l'a satdp să fiE" luminat~ efI, e~.te ~aJ .dr~~1i ,:,catorl ce, 111 I eren m ee par 1 
_l'cesare pentru d~darar~a o"a- 1 I d d E loutin rână la ')rcl~ când i fllldea ŞI nOI su tt"'m dela litk ar face pal te, 

.lrJnJlui ca slaliUru' baln"o-climote. s' rl' g~ pe • 1". U len , ., C ,\ t b xi 
- r B b 1 ,( II "'. 0:J'nf>l1l1 nu mill re u~ S.I'· .. 
ISnfă, pentru obtinerea reducerii ar u ca Sa nu rHmare uni, l' . . - '"' f Cuvântarea d-lul 

bir' 50°/. pe C. F, R" astlel ca prt fect elector in sIaj ha ,cIrcule PE' uhţl. J 

~, viOI? cu in~e~ut~l primăverii sd exclus'vă a partidului. CI să Prjmari~ să. fie oblig:,.ti ~ I dr. Eugen Barbu1 
Ita~ata ben,tlrcla" Aradul, după f e un adel'ărat şi mare pă- pj o 'ura lampIle neCt>sare ŞI - 1 
tz ,r~ ,să urmeze relac(i!T(/u slran- rinte al udetului. să ]e 2şeze În eolţlJflI~ de la JDsla are 
l' r/m. , . 
,ţI, A, arma apOl' ~ .J 'Ii cunoaştem trecutul fa- stradă, d1lpă ft>Jul cunoscut, Cu ce "d' d . I _ Ne aflăm intr'o situa~e a , racerea ueme,.. , , ., ga'l un a es~lOS ta 

işufri!o, necesare pentru inchid.-
I 
miliei şi Î:ltreaga ascensiune fiif dc~. din hPS1 IU~l1nll d. prefect dr. Ellgt'n Bar. grea, în zile atât de grele cum 

a ltJ şi suprima"ea canalului Mu- in viaţ'" publică. ~aranţii oamenII I a1că und!" ntme- b 1" ") I t u ne-a naţiunea n'a mai fost nicio-
1 ~b f, I . d • X A t" }" u an mI) ocu nos r , 

, tit! , carg sira ale ă,ă nici un ('are ne indreptăţ('sc a crede ri se ŞI a reson Sil In amp " '" .. t d' dată. Venim cu ideia curată 
t-t • t I ~ • do, I spUS-O In cuval1 area In rU 

e r<> rn rvg OTaşu ,aspun rnd ă va Ilsa O bună j fru- nenorOCIri. ,.. ,. să instaurăm in dreptu e 
l,lile .cu microbii lor, vara. Că' t' Ş fn sat'! _ să se mli În-I zIUa instalărII. O repro- sale poporul român- Vrem o 

ronMCll e chestiunea cu aba10rul mOl1S amIn !re pe urma . A o •• ducem: Românie a Românilorl Sub 
uOl,manal, iar PQ lângă toate a"""$- octiviUţii din fruntea ju- ch dă dlO ear.:mml ŞI să set' u1 t.u căI 
re .. '" 1 ' d h'dă It lE" U ._,M ţumesc pen r - pavăza noastră, svastica, se 
'l,a refac,carrigeloraceşfe focare de detll UI, t'S, 1 ('as~ CU ura , n- d '1 j t d b -mtelege,' Christos, Rede fi 
I 0\ , • • • , , ă -, ttroase e CU" n e e UD ve , & 

:lgf1l/lminle şi ~rez românesc pent' E cet>ace dorim ŞI nOI cu de tărann să poat ret~ ZI :re I nit i enlru. manifestaţia de România a românilor. Să lup-
r~' ca~i nu sa Idcat incă nimic,' toată sinceritatea tinf'reţii constincios scrise şi să albă Slm!aJe ce mi-o faceţi. Am taţi pentru biserica slrămoşe
~e~Iata aşa dar, Utt program mi-' noastre fiinddi vrem să se un radio, pentru ora satu- j venit la Arad cu sentimente ască, să luptaţi pentru Dinas
i~:mal şi rom~ni:c, sch~ta~ loarte i schimb; odată mentalitatea lui şi alte audIţii. 1 de bult român, am venit la! tie şi Regele vostru iub~t ~ 
i mar

b c.are ;?SC odaia Inceput 1 dregătorească de pe graniţă Apoi. s 1 se ia măsuri mine acasă, fiindcă această, să l~ptaţi pe~tt:u ca Rom8JUa 
, Ira ur să le mentinut puma- i . , ... b' . '1 ă regiune nu-mi este necunos-I să fte a romandor, este tot ce 

I~~n~ la supra fală pentru ca! ŞI, d eS1g,ur, dl~ ta,ra'mtrea- pe~tru c~, lserlCI ~ ~ n1:l cuta. Cunosc sarcina grea pe 1 poate dori un bun român. La 
, 'iT adevăr laptele să lie reale.' gă: şefii autorităţilor ered mal rămale goale In tm1Pul o am ştiu că sunt multe! un astfel de program. cred că 
III f" d • 1 A 1 d care f ! 
ehi: ~I c~e ~m cd pentru acestea că ţara e făcU~ă pentr,u ei: s!.u]~e or. ~.o o un e pr .. 0- rele de îndreptat în acest judeţ, nu se _va găsi nici un ro~n 
f 'rtgUltOrtl de totdeauna se vor De aceea nU.I găseştI mal ţu ŞI dasrăJu nu sunt sufe- Prin colaborarea sinceră a care sa nu adere. Nu admItem 
~~cluf~'! de concursul întregei pa- niciodată' la slu]'bă fiind riţi de popor, să fie trimişi i d-voastră a tutu.-or sunt sigur nimănui să stropească În Co-

I a li. , I !' boli ează uni-
le I I. Filipaş mereu plecaţi pentru Întere- a1ţii, fiindcă e plent ca dfll' că le vom îndrepta. roana care Slm z 
U 
!li 

)G 
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f 
- Urmare din pag. '-a - I 

tatea noastr" naţională. Iar, le· M 
cine va îndrăzni totuşi, să ştie I r O nI ca ~ un cii ' 
că sanc~iunile cele mai Severe l 

J Bib,1io(lra(ie L 
• • i.se vor aplica. I -. 1 

- Orice abuz va fi sancţio.l .; 

natrigu1 os. Nu voi comIte nici! ~? ',.._JIIl ... ~_~ ...... __ .' ' ~ 
un abuz şi nu tolerez nimănui i SJ ~lH" "IUiI' __ Sli""~ lIfj la " 

Carnetul nostru 

să abuzeze Cer tuturor mun-) c:az de ~.;, te ..... &,fat-" 
că cinstită, devotament în ! ~' ~ , Din utnbra • • 

Vre1ll11 
Zâmbilaî când in!âiaşi dală, 
SfIOS, iti ?ăsării in ca'e; 
Când inima'ncepu să-mi bată. 
In ritmul dorUl ilor tale. 

o rugăciune ti era graiul, 
Un murmur tainic de isvoar~f 
Iar părul, g ~lben cum e paiul, 
De grâu. sub razele de soare. 

Ro/au din ochi·ti d~ cicoare 
Lumini, c~ patima l~ stinge, 
Cand pesfe buza-ti zâmbitoare, 
Un bob de rouă se prelinge ... 

slujbă şi disciplină desăvărşi.! Art 14 din legea A,j:.!nrărilnr ll pentru clăptar .. a pe o dmati 
tă. Cine nu va executa strict sO·. iale in caz de w'lf"rm:tQ!<" in: încă 6 săptămâni, cu oblig~ 
ordinele, va suferi fără întâr- c(l7.ul când asigurata a cotizal I m:a C·l asi~llrata să urmeze; 
ziere cele mui grave cons€: 26 săplămâni În ultimele 121uni j scripţiunllG dale de medicul 
cinţe. Dacă marele luptător A, luainte de facere . I set de asigurare, 

C. ,Cu_za a }'~tl1~ aş:epta 40 ~e In aces~. \:az are dre~tut la: I La cererea asignratd casa 
Azi, faml'gtj doar un tăciune, anI sa vada mfaptulrea Roma- a) In:!flJlre cu medic, moaş\?, i asig socLde poate să hotărel 
Din focul sfânt de a'tadală, ' , - '1 . t b . " t' t d ' I ruei a roman! or, aZI re Ule Ule(;ICamen e Şl pansamen e u- 1 internarea într'o matemitat, 
De ce boceşti de'ngropacilzne i să ş:iţ~, că lozi.nca . Ro~ânia J pă in.b,uinţă. _. 'în ac,st caz dreptul de a~.r,I 
Sărmană inzmă uitată 7.. i romanilor estz l!npnmata pe 1 b) AJulor banesc timp de 12 băn{'sc se r~ducc la jurnatattinl 

I .ea ........ - I emblema Regală Veniţi cu toţi săptămâni, din care cel puţin 6 intreaga durată de înternare,Ul 
_. . _ ., cu dragoste creştinească şi cu luni după facere, potrivit clasei că asigllratul are familie 'Ge( 
M. Eliade: ŞARPELE. In, Dupa ce ne· a dărUit dm ope·; insufleţire in jurul nostru, mijlocii din ultimul an. 10 întreţine • Im 

editura S, Gornei, a apărut .u~ ~a lui .~u~yard Kiplin~. "Ca~tea I vrem să servim neamul des- Pentru obţ nerea ajlltorului! . '1 ICI 
nou roman al cunoscutulUl şti Junglel ŞI "A doua carie aJun- • t ţ' b- .' t d f 'g j ArI. 15. Dacă aSIg. ,t·hUZăp, 

Ul eresa 1. anesc lnaln (' e acere aSI u·', , ' 
tal~ ntahllui scriitor Mirct'a Eliade. glei ", d, Jul Giurgea ne oferă E d ă in VI'l'tor""u t t b ă . I t'f' t inbaJnăvcşte d(! orl ce boală .. . u cre c &IL fa a f€ ue oS preztD e cer 1 lca _ 1 ' b 
Şarpele s'a bucurat d~ un fru'l' acum traducere~ roman ulm vor mai exista decât două medical dlO partea mediCUlUi drephll }Jrev<J.7.ut la tlSlg de ~V 
mos succes de librărie. lI~im", ~artea capital,ă în do~e. partide. Unul de dreapta. ro- casei, în care să se combte că Art 16. Solia unui asii). 

1

, n1UI rcahst, a marelut, ro~anc~er mânesc. şi altul în shjba În- naşterea va avea loc probabil bendiciaza in caz de Lhuzi,CJ 
. englez. Rudyard K1plmg sa nas- tereselor comuniste din afară, într'un interval de 6 săptămâni, ingdjire n:edicaJă, rn~M 

Rudyard Kipling: KIM (ro,: cut la Bombd in 1865. medicamente şi pansamenle t 

) 1 
. d't ă v j, " în slujba duşmanihr noştri. Ilsigurata având obligaţiun-a de '!tl 

man, n aceeaşI e I Uf a apa-! C<::.f:c:-a de Ller,:ll ~:~3 wccpuf-o g 1 1 • t t soţu1 asi6urat a C~Jiilat cel no, _ d v' l l' , d ' , Alegerea este deci fo~.de ·1~(~. a nu mer e a ucru 10 o c. r' , 
rut In tra ucere o noua copo·' rn" lC

b
,1:.,n t l1d,':mN,oaţ<:~' r?,':s~l!1 152 Săptămâni în ultimii 2 ar.:m ".< ară, dephtde d~ dumnzavollst- acest timp \ '\ 

doperă a marelui scriitor englez. cu Hl H'C e l'l V1C1 :1 l!!"I<!I1c!. .., , _." . 
rol. Şi să se ~tL:f că nouA ih) ~ după naştere, acest aJutor s~i D.:lca Situatia fmanclară aer, 

Tabloul sărbătorilor legale 
va reveni gloria de a fi in- acordă pc baza actului de naş I permite, cous. de adm. p,i, 

făptuit România românilor';. :' tere al copilului, ! acorda în cn\JI prevăzut Jaih, 
ii urăm si 'Icer să 'sb,~te~ j In cazul când asig"rala îşi 16 un ajutor bănesc pe celrAt 

as;::!) aşi pune în pi'adică·alăptează sjn~ură cOf.îlul, ar~.,6,săD,tămâni ega,\ cu 581:ll i 

Pres,,.dt·nţt' .. Consiliului de mi'll Iunie Si. Petru şi Pavel', 15 Au, f I - . dreptul după lDcetarea dreptulUI -dm ajutorul ce sar cuvem 'e 
T" '" rumoase f preocupan !il ·r·' . ~ ! , ' • d b 1-

nişhi a întocmit tabl(Hll de săr- gust .\dormirea Maicii Domnului; '. '" 4. '" : de lehuzie" la un aJutor banesc guratUlUl 10 caz C oa.a mi 
bători lej(ale, in timpul cărora 8 Septembrie Naşterea Maicii tunslte 10 a:eslă cuvanhre. t' EiîIE&;·ii.+>HAAi_W'~_iAllnMh!:;iC -

autorităţife publice şi şcolile vor:Oomnalui; 14 Septembrie InăI- i O dr Alexandru Peter 1 1 L '. - ~ 
. .1 C.. o 's ' ~e~raKWer~a a vemrea rasP l1ns,n fI suspendate, conform !'.tatulU\ tarea rUCil; 16 ctombne f'l· · ; Jt'- II 'feiI "" • 

funct:onaril~r pUbl,ici. .' I ~umitr~,;. 8 N:)~mbrie. ::,f. Mihail iA' ~ făc .. t ,O ~ună Î~pri'si< brevelelor ru'!"o.le- 1 s: va ,pr~cl!da7 la r~tro ~o 
Pent .. u Zilele 0..- 1 Mal ŞI :lIŞJ GaVrI' , 21 N)ambne [nharea In Jud'ţ n't:mrea d 1111 dr,j _ ,ŞI otnbu.rea lor cat,,! . 

~ecembr.ie se va.l~a a~izul M"i.jinBis,erIcă,;,~ Decembrie ~nir:a:Alţ-.x, Pd~r I:a sub.prdectjdela evreI Imâ:dd,:origi'1ă;îndre~/P~ 
m~tetUIUl educaţIeI naţlOunle tn; Tlansilvamel, 6 Decembrie Sf. al ]tld:ţullll Arjd I v 1_~"'~''I,~.a'b~ 
f d tă' d - ! Nicolae. 4 ziie de Crăciun T -. AI In legatură ClI re!f.lţ!01'eo i eh 
le care a ŞI anume aca bei _ w ... __ • ~ oh a,el car" 1 cunosc 1 b. I 1 el b ~ < .' ,',' j Istraie Micesoo' 
suspendă sau nu cursurile şco., . \, , .. l' tIt t 1 rn.'p f' or e au/urit (,1'.:[. '1 • c 

Pe tan:':lru ş! a en a u avo-'. '1 vA.n&4o""'.·e Iare 4' . 1'": . I rmir In comune/t.> rU1'n ~:? df? l a c::I. fOlli. ...... _ 

.~ _ .,. ve I!flen ... ln Icat din Sebş au prlmt eul _ .. , ! in judetul A.a-a( 
lata sarbătome lega:e: 1 hnu- i prteţurj le per .. tru· " , . ~ . catre evreI, mlrtls!uul de I ~ j 

arie (Anul Nou); 6 Ianuarie 1 IIi < satlsfa ţie numIrea d-~aJe ca ',. t t' Arad In drum spr~ Gel'far 
,~. ,va OI' • carea. . I mGn e a ceru przn mona- ",' , 

Bobotează; 7 lanuane ~,t. Ion: A. i I ,11 {;! x. .., i pnm cob b 'rator ~ ( d-J uil -1 1 l' 1 l' 'f' : d!. Istrate f\iIcelScu ministrUl su , , grC1u U Ş_.ca tnc • P" 11 CI COO U 111 O SI !1atl~ I cenlor străine a par1ic'pat S _ 
Botezătorul; 24 Ianuane Umrea p~n-"'. 1 .... 1~[) ~·9!obr prefect dr, Eugpn Barbut. I t V 1 d 1 d .. ţ Ib t' 1 ' ·t -, 'J;:a, . , F b '1 A '1 ~ <:a IL& r,- - eX'oc a a ort e a a mznrs,- a a a o vana oare In J' 
Pnnclpatelor; 2 e ruane .ntafJ1~ " . , Imprel1nă, ilouii conducă- .. ,. ,Ared, şi anume la Utvmiş. in< 
pinarea Domnului; 25 Martie I BucureştI. MmzsleTul coo- t . .. d tI" 1 ,; ra/ult! fmanexare. I însoţit deaserncni miniştrii piui, 

. . OrI al ] 1 e \1 111 ŞI oraşll 111: , . , ,._ 
Buna Vestire; 5 Zile PAŞti; 23·oeraţiei a decis ca pentru A d t" 1" v. îl Din calculele fă cuie lUiPotenţian al Angllcl, Fra;or 
A '}' Sf Gh h 1 M' " ra pO lmp JOI, ma:ar n· I Cehslovaciei ,i Italiei 

pnle eo!'g ej :llser inlervalulJO Ianuarie-IO! '_,' M, A, T., aceste brevefe SI'I' .. " ,p 
bări câmpeneşti; Inalţarca Dom i. ,v ,. '" i parte, don"ţele ]11 te ale .. v • r • 2 lna'ţu oaspeţi au fost pn . 

1 • Z' E '1 Sf T' ! Flo:'bruarre sa se men;zna J 'lopulaţifi de pe gnniţa de rzdtca la cdra oe circa 1 00 de către dI. m<llor Eugen Crco 
nu UI, lua rOl or, . relmc, ' . d .. 1 . .. b v ! ., '1 d r 

al proc amar~a 10 epen en I . : , A,. '" • : " A . nătoare. 10 M · 1 . d d iprzma e şapte mu el, va'jvt>st a ţarii , revefe pe toaia tara, tola-Ilganu Hlspec.lor reglOna e' 

ţe;, 21 Mai ~f. Constantin şi 10Tlf~wre la vagonul de gra:J Să fte Intr un cpas bun L. lui general, cu . cele roma-j S'au împuşcat cu acest F 
Elena; 8 Iunie Reslauraţia; 29 şi 5330 la cel de făină. Silviu Faur neşt fiind de 30-40.000. '638 de epuri şi 29 fazani. 
____________ .. lEiIIill.a ___ elileiil'E'=E;J'J!SIIl2I!lB~ ..... lIDftft ___ M &Mi_ Ef'5 n :WWW'&5;:;:~~ .. 1 

I Il' G - r 4 fecundă de p ~ urma căreia ră' Chemarea sa în fruntea unui de-o parte de·o birocraţie. d 
_ 'i., 1. 9 u . Jl U sare pentru intreaga colectivitate departament esenţial pentru viaţa 1 orizont şi anemiată. pe deed' 

belşugul, ordinea, prosperitatea' economică a ţării şi în momente i parte, de experienţele devaSuv. 
Chemat de increderE'a Suve- nele revistei pe care a fondat.o materială şi sănătatea morală. i atât de grele nu constitue pentru, are ale diletantismului poliu " 

ranului şi de preţuirea noului şi iogrijit număr de număr, a Spirit ponderat, în care setea: Ion P Glgurtu numai consacra.! care necinstea şi cinismul t s 
şef de guvern al ţării. in frun· combătut nepriceperpa unor gu· de informatie precisă, matema-: rea unei activitaţi trecute şi de doar egalate de.o jncompe~b 
lea departamentului Industriei şi vernanţi improvizaţi; poli;icianiz., tică, se înfrăţeşte cu o doză de' inalt folos penhu întreaga obştie cu adevărat enciclopedică 're 
Comerţului, d. I. P. Gigurtu pă- mul şi demagogia 1mora; lenea imaginaţie, ce i place să desco,1 românească, ci are un inţ,des Om de cultură. harnit.j te 
răseşte pentru momÎent direcţiu- de cuget~re, lipsa de iniţiativă a pere drumurile neumblate, om 1 mult mai adânc asupra cărub strâns contact cu problemellje 
nea revistei noastre, dedicându altora; încapacitatea de înţelege' de măsură şi de echilibru, dar! ne luăm ingăduinţa de a ne oretice ale economiei, daft01 

se în Întregime operei de guver- re a patriotismului lucid, realiza- totuşi chinuit de demonul unei I opri o clipă. lucid cunoscător al renlifăţif'4.rG 
nare şi grelelor răspunderi ale tor şi creator al celor mai mulţi. fantezii crealoare, care n'are ni, Ion P. Gigurtu nu e un om hotărît şi îndărătnic odată 3aliJ 
gospodăriei pubIL,e. Inginerul Ion P. Gigurtu a în· : mic de~a face nici cu utopia şi politic in sensul curent al cu- jat intrlo anume direcţie; dt ce 

Onoarea făculă marelui con· ţela de multă vreme şi inaintea nici cu himc-ra, accesibil ideii de vântului şi chemarea sa în irun- optimism robus~ şi mai uldon 

ducălor de întreprinderi, techni- atâtor retori sterili. de care viaţa progres, în ce are ea mai nobil tea celui mai greu şi mai com~ un patriotism înflăcărat, l({ul 
ceanului valoros şi încercat, o- noastră publică e îmbâcsită până pentru ameliorarea vieţii celC'r plex departament economic, in- Gigurtu, prin ascendenta Skps, 

mului de iniţiativă şi de creaţiu- Ja saturaţie, că practicarea celei mulţi, şi totuşi credincios trudiţi seamnă într'o anume măsură gur08să de oltean întreprjn~ra 
ne minunată în atâtea domenii mai îoalte virtuţi pentru un na f ei care dă stil vieţii umane iru- despoliticiaoizarea' acţiunii de unind rectitudinea inimii cu tnoi 
ale vieţii economice româneşti, ţionalist, ce nu-şi iubeşte patria j podobindu o cu virtuţi ce con· gm'ernare, respectul datorit spi- ţea judecăţii, este chemat sit ( 
se resfrânge într'o largă măsură şi neamul numai in cuvinte so- servă şi inalti, Ion P. Gigurtu ritului de iniţiativă şi de creaţi- nă în practică, să realizeze ră 
şi asupra publicistului neobosit, nore şi la ocaziuni festive, con· I se aşează de multă vreme printre une. utilizarea competenţelor na. tea din gândurile bune şi iOdll 

asupra economistului lucid şi, stă in primul rând În faptă, în adevăratele valori ale naţiunii ţionale in c'ldrul mai larg al toase, pe care de cinci ani aşu 
curajos, care, mai ales, in pagi·. acţiunea creatoare, în iniţiativa noastre. gospodăriei publice, osificată pe - Continuare la paa. 4-a fiU 

= 
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~~oua Con"1isie 
• • \J 1 Adn:sânclu·se funcţionarilor lel. ~etia cuvântărilor a [().St inche-

Int~rlm' ",; ara' mulţum~şte pe~t~u c~r;cursul ~at, lata de d, prefect, care mai ada-
~ AăI, . . acc(;'otuand ca lil hmpul cat a llgă la cele rostite: 

ezei 
icu! 

~ III .. • 1 ... A 1 a mUlllCIPIU UI ~ r::to. 
j condus treburik municipiului a; f,Noi suntem puşi la dispo
r inr;rijit ca lin părinle de soarta ziţia opit iei publice şi nil p;:b. 
! lot şi a Iăcut tot ce s'a putut Heul la dispoziţia noastră". 
1 pr nLm danşii. ii iod l'amn[\ Il: locheind cu t Dumnezeu ~ă 

casa 
tăret 

Cine sunl :nou;. ~ondul:ălori ai o .. aşuiui 
CUTânlările rosiile la instalare 

! s' lidaritate şi ii roagă să dea: vă ajute! 
'nouH conduceri acelaşi c.,nctlrs! LUCULLU3 
I preţios. [ ~_. ""'iWCl'Za"~ , . 

litate . _., I " , , . • ~ , D. Const.ntin Popa a adus', 1\ 
> ,rn urma dlsnlva rll tu,urcr con· i Peste orI ce convlOger. polttlce, Arad, om sa pu:dol1 seroiciile -
~ a~"l . '''' 't' . A d t b ' c!/laii d bi cir. Romulus Coţ~liu 'V. Z. 
ala! ,li or Şl comlSll ar tn erlmare co- tn I'n re ue maugurafă o go:;ryorlareşti ale on:flllui în c'e- pentru colaboritrca f TIn' ă 

'una le şi judeţene, Minhterul nouă yiată, in stil şi simtire ro-, d' ţ d 1 n!l. ~ J. II- I I are,. ' m /1 că v. e bn4!menlall". · din trecut. . I'Upor an 
> rnterne a numit următoarea mânească, I ' 

pe( .' ă t . '1 I S d I t' t Imisie lDtcnmar pen ru con-j Aştept~m dda părintele dr_ e a uce a cunoş 1ll a 
lcerea municipiului Arad: !Nicolae Popovici să goneascl pel Cuvânlarea ltitularilor de librete dela 

luzl Pr~şedinte: D.. JIiII/.c .... - toţi vameşIi şi fariseii de pe ru- dlui C.tin Popa ; Casa Naţională de Economii 
>alăac Pop. ......... c;... IOetrde municipiului. ca ~ă facă J! ! ş' C . P t 1 ă·· b : 1 ecun OŞ a e. c In m· 
e ,~Vice~preşedinţi: Te .. do. Joc românilor. ~ In numele funcţionarilor rou', in primul rând suntem români tervalu I dela 1 Ianuarie Ia 
aslg) ... z: ...... ~ avocat, şi Teo· Aşteptăm ca presa d~ pe gra-' nicipiuJui, d. C-tin • opa a adre- Cond va~ Qs/'gura-m dornnul" " 31 Martie 1938. sunt obli-
IUZI, ..... Popo ..... cii. avocat. niţă să fie mai mult luată in sat comisiei interimare următoa- preş~dinfe şi 01'. Comisie In feri-
mnMembrii: AacaDia Crişaa, s~amă, tele cuvmte: gaţi a depune Iibretele ci;:! 

te G. t 1 l' l' ~.' N' o ' mură de tot concursul şi dlfVO-
., .te oru lceu Ul ,,101se IC a- t Şi in fine aşteptăm fapte mni Domnule PTl/şpdinle dr. Popo- lamen/u/ nostru va rugăm ca şi economii, fa oficiile poşt ::lle 
el 1'1', Dr. Cornel Radu, fost d I ' " t' ă viei. Din przlEjul Instală,ii şi das. să purcedeti aşa cum a spus din raza cărora demici1ia:ză 
~ a~mar. Adam D,agu" profe- e a Doua c<)mlsle vlO erlmară1 , preluării conducl!rei municipiului pentru l'nSCfJ'erea doba~nZl'lor' 

I
VI d- '1 pe care o vom SUStine cu c - eri dustrul nostru domn prefect 

~ aer, ng. a amJr etpeanu, d 'A f' 1 . 1 Arad, post de onoarf>, însă şi de dr, Burbul, l'e' e1o/ şz' cu toata- pe anul 1937. 
•• S" b . P f V' -~ ură atât hmp cat va 1 a mă . Ii pndlu ar a ~1 ro. .rglt, '. marll răspundfi!re functIOnarii b - 'f -' , .~- r 1 1 J '1 ,ţimea chesăru sale. ,tmurJom 0, coc, nu mat In ,e u. Titularii de librete cari 

l aibal:a, seu ptor. I acestui municipiu se preZintă În aCf'sfa se poate realiza o ca/aba- I •• d bA 
c91rAradul cunoaşte pe nouii mem- 1

1 Vrem ca Aradul !'Iă fie ceeace faţa dos ş,' a colaboraf(.nlor dus. d" - ., 1 nu vor avea mscnse o Cln-rare pro Ig~oasa, rn mtereSu , , 
l:ll ai comisiei interimate, ~el~' a f~st pe vremuri, sub s.tăţJâr~ire I mf!mbrÎi ai comiSIei intii' i.llar~ bunului mers al serviciului. ,zlle pe anul 1937, nu It se 

Oi 'e aşteaptă multe reallzăn străIOă: un focar de naţlOoahsm I Şi prin graiul meu vă zic~ un _,. 1 va putea face nici un fel 
moase. şi românisrn. 'â b . Prezm{u dl!8, în fnllllea rus- I d .. A 1 d 

slnc"r şi rom nesc .. iTle atI ve~ Jinş:!or dus, colaboratori, esle. e operaţmnl afat ,a epa-
_ ...., .. _ _ nit, în fruntea noa;,'tru". J • - • '1 t't .. 

CuvântarJle rosi1.ie la J:n I srn""rz'fafe cu peldru noi o chr:.ăşie ca destln(!- ;nen car ŞI a res 1 Ulfl. 
- T,l! cu ace/aş~... le ocest/Ji municipiu şi români-! Dirigintl': Al, Furnici 

~S~, aIurea comisieiinlelrimare'.care am mullumil dlui d·-. Coţi- , , - t ~I l1li ... ----------'ro ~ za/eu lur, Iri oaie ramuri e, se; 
, -, ~ f oiu, fost preş4!dinte ci Com;si6>i ,,_ ! '/ 

~cua comisip inl(>rÎmară a fost i lor CO" curs Dsa accentda7.ă din i 1 - ' ,-, vor Teal~za "1 fUlIpi l 1 c'! ma! 'A r(? J ~ " n/erm01p, va ""Cloram ŞI pro- , f"" i t 
jalată de către d d r Ii:_. nou că actualul regim vrea ~ă, ..., d s"urf, wr S'Jar{a IInqlono rr.o r : nun area plu'- " " ,mi/fim ŞI domniilor lJOQslre ea, t - : 

lUI' IL Q r tIC R g'j- r' _ J esie as/<11lTO a. ! ') 
..,.~ .... U" ... _IUIi>1,. prelCC u apere oroana e il a p !Il sant I vă da tof concllrsul nostru ne- b ; 1 

etului, când d-sfl a rost:t ur- ţifl!ii drastice faţă de (!t'Î ce ar· '" ('f ! 'f 'tI' /, .. '~ Fllflc(ionarii QC'esfui municipiu: anga]!OI at·~ or p, >" upe 1., cu (1 ~ mal ar, '~', ,.' ~ f 1 
~o.oarea cuvâotare: îndrăzni. să Invească în Eil, Ara~ . 1 '/ t (.. fI la cU aceste s· n/ull::nfe szncert', /0- ." , 

'CI1 Gomnl!.!> vncs TI' (1 I vICI] , 

L'e ta apoi că măsurile guvernului ~ , I ('h . ·to~ ia!e creş/i.leşti şi româneşti vă i C 
_ "Domni/o:! JurcimimflJl pe Cl'r.(,uc.re cu (eI'IZa" rI~ ", 1 onforlll dispoziţiuniIor 

',a" 1 oti depus {s!p vn Cicl im. sud îndreptate spre ridicari?" R~c şi Nr,,:m", io: nli. pp ldr:,,!d primeşte şi vă zice... ! legale, fiecare iotreprindei~e 
Gel:fant, ptmtru CCH~ Pa fd:r:it din popol'uilli român, pe toa'e ţ::t: â. cai~t(llt'(! n,)Q,;!r:J ei.: funcţionai, "La jzbândă!". ~ este obligată să-şi anunţe 

n11lrile. In <'c€hş timp spune: 
:rUlSsuflelul. V"nim în zle ~rf?le' . aOl<ajaţ j până la 1 F ebrua-
't "N~1 VH~m să IlI:,că,tl1im şi:,: C" t I 
1, ,:ârma slaiul!;i, {Ivând în ca- uva" n area j rie la inspectoratul Îndust-
jJC t ~, - d - 5ă pCt'sec'lJ ':ăm pe nki un; 1 rl'al. A' nUllţarea' se face I'n 
iş, ;noas ro o grea (.p"ia e zn- b- .. ' "A l ' 

P ·',po" aşlOtna'" COr.1"! U1LlOl', ! '. 1 . 
i piuit". ' • . ~. d N ! treI exemp are pe impnmate 
Fra; vvem (h''''p!ate ş' echHale! P C S r POPOVI-Cl-" 1 ' t f' orbeşte apoi despre progra- pelll~ru toţi". i. _ • • _ ! SpeCiale, cart po 1 prOCtl-

! Irate la can.e1·a de co-
n' partidului, c<,rânn membri. Pe lângă aceste idei, dsa ure-l ' p ~ Păt'ifll~ele Ca". Nicoîac Po,lf rCiIll al guvernului, c~re în m,lte-' m<tr' si illldus'ţ)'ie. Came-· 

L (icomisiei Înterimare ca şi tu- ază ComIsiei Interimare spor -. d' ti.- , d t'\' d - , ,.. t.. ~ 't 'd' 
de'r românilor neprecupPţitul la muncă. POVICI, p"cşe u; ~ ta c,:,ml-. ne e f',espo arte comumoa In- ira recoman...:.a In repnn en-

: si~i interimaj;'~, I"Qsh~şte ur·l sca:nnă _ o operă de refao::ere! 1<;>:, ~ă nu aştepie, până, la 
i matoarea cUlI'antarc: ! natIOnala, ' 1 starşltul termenulUI acofl!at 
! "Numit în fruntea Comisiei; Cât priv€'şte p'" cetăţenii mi! când, din cauza Ciglomera-Cu'Vainlarea 

dr. r! ~_1I'r.u.'!l:!: lJEl'O:ll~ l!f"1 ~. • Interimare a MunicipiduiArad nori tari. dsa spune că legile ţării ţiunei probabile nu le va 
,",-,".AJIII. .... îl'il..lll.i::lII ....... 0 ~.OIU îmi ţin de datorie, ca să a~:H'" le asi1~ură tr::ltamcnt leal de care: rămâne timp pentru corE-C-

ţie ~ dr, Romulus C(,ţioiu. bsiul functie da schimbările de regim cu acest prilej muiţ"mi' ~ se vor şi bucura, ~sta se face pe: tarea tablourilor evenh:al 
deed;nte al comisiei inlcrimare, politic şi cari! trehuiesc continu- mele şi a întregei comisii, <""e· tot frontul potrivit credinţd r,rqit îfltocnJite. 
v~Suvi.ntatea sa spune: ale. A,.adul, cum am mai spus onoratului guvern, cât şi dlui crf'şlineşl1. . ~~Ui'" ____ '''' ___ .''' 

~htl "La noi este un obice;u, şi altâdalr!., el fosi totdeauna o prefect al judeţului, panlr<1: Ploblema economică cupfÎndp, ~ - t 
uIt se schimbă gm'trl1u! şa sel"Meco" a românismului; fiii ace Încrederea cu care ne-a ono-;eftinirea traiului. IJescătusatea >:::;.egls re 
t~be ,~i inSht/]i;~ş.c_ii T!OUU t:on-I stlli oraş Irebrli(! s~ .'ie ~re~nid rat. Le promitem că. ne vom. de sub influenţa frusfurilor şi penltr1.1 devize 

, ,e [hspodarl!as~ a, A,ceosfa e de trecut, nota spzrrfuala Şl no- strădui să binemeritfim aceas ! alte măsuri economice sunt În-; L ci . 
·nlr~ t r d' t~ ~ d M It d '1 d t. ,~ ~I' . ţ": a camera e comerţ ŞI 

"1 oale normg e in ţară un I tionaIL~!ă mentinuta". a lOr.re ere. u umesc ea- I rep a.e spr~ lOSa\'1a oşlrea VIE\lI 'd '.~' d' ~ d . ' 
~el!.1 ' 1 - v - d . dl ' cir C .:' f tul ' O t' ln USL le In "ra • se mal 

-,U! /US efa, J.'Llfa e instala- Felicita apoi pe membrii nouii semenI UI , O""Olllt oS i econOlnlce, esconges ronarea: - f t f' 
d' din t . ti" . I '1 '1 d 6ăseşte un numar oar e .1-

atJouU conduceri deJa Munid- comisii interimare a căror per- preşe te. pen ru cuvm ee, mt~cpnn( etl ot' parhcu are e· o 't ' , d d . 
ţi("raJul " ., l' '/ t 1 h' frumoase cu car" ne.a -mtâm- 1, s·r~'·.·nl' este deasempni o proble-: nl1 .at ele r€glstre~ e eVl;~c, 
, '1 . UI S au m;1'?O!nl foa e s( na itale e o c ezăşie pentru ... - , " ~ ~ ~ 
il ~-I'iăl'l I 1 E . t Il . v • d v ă t d J t R ' '. cafl Sttn~ puse In vanZIlre 

"'ti l ,t e ego e. u, din pri- prosperitatea oraşului. In conti- plna. aSIguram ŞI pe sa, ca In l.lrgcn e teZ:J va • eVIZUl- : 1-O 1 . b 
dt tOt 1 M t 1 '1 bAt' h It ... 1" ·cu.:l el uc~ta. ce a ean a unicipiului, nuare spune: .,Ca dC'scendenli toa e ucrnn e une Incepu e, i rea c e ue'lIor oraşu Ul Şl uşu-: _____________ _ 

u!6,am fost până asIă::i, de!)in' ai uechii Romi!, conduceu(l ora- dar ncsfârşite de dsa, le vom: rarea impozitelor formează de ; 

jC'ul cetălean, care va şti să şU!lIi Atad trebllie să aibe 101- continua până la realizare,: asemeni una ci;n preocupurHc, Surori' tlo carl'tafţ! 
l, stpsească dela da/Mie. Ora. de:J.lIna mrmilestari cioilizate. Noi fiind demni urmaşi în greaua; nouii conduceri" t LI il u 
')n'rad are diferite nevoi, pe! n'am c!1::erit nimic fără să ne misiune gospodărească", l Toate conceslunile de utilitate; 
cufnoi. comisia interimară din] manifestăm in gen constructiv şi Adresându-se funcţionarilor, 1 publică vor fi trecute in admi': Soc. "Crucea Hoşie" ~lia: 
t sit am căutat ca abnegatie l' prin felul manifestărilor noastre.' mulţumeşte pentru concursul! nistraţia oraşului. Dsa inchee, tIa ~ra.d. ad~~e la cunoşhnţa 
zI: r~ ş~ cu devotament să le am îmbrăcai totdeauna nola: promis şi îi asigură de sprijinul! aecentuând că va impune oraşu-, cet~toT1lor ca Inc~perea .cur-

bum lT/ cadrul legilor, creşlinitătti. j său, dar accentuiază că orice! lui o gospodărie impecabilă, uşile sUrIlor de surOrl de cantate 
ni aşul Ara~ a~e ~nsă neVOII - "lată de ce _ in numele: abuz va fi reprim!lt cu hotărâre.! primăriei stând deschise opiniei vo]untare. va avea loc la 
l fiU trebUIe sa fte puse in foslei conduceri a Municipiulai f Expune apoi cunoscutul prog- I publice. 10 IanuarIe, 
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1. 

Noul consiliu 
al parolJiei gr .. ori. 
române din Arad 

Pentru Duminică 9 Ianu~ I maţii şi într'o disciplină Dimitrie, Palca Savu, dr 
arie a. c. la ore.le 11'30, exemplară unica listl com-

I
I 
Faur D·trie, Pintea l!ie, 

adecl dupA termmarea Sf. pusă astfel; Rafilă Simion. Măcian Nic 
Jiturghii. a fost convocat Iosif Moldovan, Virgil 
corpul electoral al parohiei Ambruş, dr. Alex Boţioc, Supleanţi 
gr. ori. române din Arad, Raicu Luca, ing. Cărpinişan 
pentru alegerea unui nou Romul, Curticean Iosif, Gomboş Gheorghe, Ţl
consiliu pe timp de şase ani. Stan Teodor. C hirUă Iustin, rău Ioan. Maier Ioan, Ge-

Şedinţa a fost deschisă de Mişcuţia Ilie, Albu Simion, orge Gherman. Ilie. Mihai
dire P. S, Sa protopopul Milancovici llie, Iovin Ghe- lovici, Ioan SfAt, Iosif Ciş
Trăian Văţian, preşedintele orghe, Marcovici Mihai, ing. maş, Iacob Toma, llie Mân
adunării, care in câteva cu- Novac Eftimiu. Morgovan zat, Ioan Caba, NicoJae 
v;nte relevă insemnătatea Gh" Pocioan Ioan. Suciu I Ardelean, Gheorghe Bugariu. 
acestor alegeri in"istând Gheorghe, lancoviciu Sve-
mai ales asupra calităţilor tozar, Budiu Ch., Mare i Epitropi 
deosebite ee trebuesc să Vasile, Cizmaş Petru, dr. 
intruneasci caadidaţii. Covaciu Sever. Păulişan Ioan Dan, Nicolae Truţa, 

S'a ales apoi prin' acla- Mihai, Cizmaş Iosif, Stoian Pavel Rusu. Petru Barna. 

• 

Declaratiile d-Iui 
Istrate ~~icescu 

-
z 
a 

Cdtre ceiJilrJ 1 
Toal. BUDle u. .păru e pâ .. , 

.cu .... din :.rla.ul .. ollfru,.u '0.' 
Irbnlse canosc .. ,lIo',.1 prlele ,ilo. 
noşlri, e:. ex:e ... pla •• d. proLă. 1 

Ae:eea diatre dânşU cari p.et ... i 
Iese: ........ c. e:e-o depune ... ,1 .... OIP. 

IIă prlDlease:ă ::da.ul .1 pe .... 1110 .. .. 
Lin ..... oieasc:ă .-,,1 ae:ldl. .Lon .... e .. -
tul, trl.ro'tind -=oslul p. .dre.. I 
.dDliDisl·.tiei~ 

------------------... ----_u] • 
'1 

Şedinţa comi'ielul1 4 

executiv a parlid11) 
lui na ţ.-ţărănesc ! 
Ctamunicatul dat presei ~ 

Bucu,(!ş#i. După şedinţa comi- scriere in partid a d-Iui Titul 1i 
tetului t':xecutiv al partidului Nenişor, Savcl Rădulescu, ~ 
naţ.-ţărănesc, ţinută in z leit: tre- leseu şi Raicovici. toate C 

cut.', S'd dat presei un comuni- aprobate. D-] Maniu, rtl P 
cat prin care se face cunoscut cuvântul. desmi ",te cli ar: S 
câ dupA expunerea d-tal blaniu lictat d lui Vaida să Se COlt b 
a JUlit- cuvântul d-! Madgearu,' aseă in partidul na'.·ţări ~ 

I secretarul oattidului care cit, şte După incheerea desbaterilr a 
I tI "d . di I , fe - - 1 ) - t - f<.:.por U pnvln uctlUnea - or' votat o moţIUne cu unanim CU p rI VIre a p OII ca Armand Călinescu, POlârcă, Ră-I tn care se n-Lvă sucr.esuJ h 

I 
dule6cu-M~hedinţi şi Oinu Simi-. tidului naţ -ţărlnesc în alee A extern ~ ~ ROInâ..niei. an, coml~etul ~~clzând ex~lude- respectul ~-l păstrează fa~b: 

...... -.....a rea lor dm partidul naţ ·ţărnnc$C, coroană. . .~ 
~'a dat cetire ceTEfllor de in-

Bucureşti. 01. !strate Micescu se lasă influenţate de ştirile ine- politica externi a Franţei este =~ 
miuhtrul de externe a Români.lxactl" răspândite de o presă gre- liberă de ori ce preocupare d.' i 
ei a făcut ziariştilor următoarele' şit inforlLată. Urmărind deslt>ga- politică inlernă De asemenea Baroul Avocaţilor Arad i Ar&.d spre a alege un nm: 
declaraţii: rea problemelor sale de politică aşi fi ft'ticlt ca toţi aceia cu care No. 221-17-1937. l bru în Consiliul gener, . 

• ,România va urmări. aşa pre- interni, guvernul român rămâne imi propun să am convorbiri cu i Uniunii Avocaţilor. fm
o
' 

cum am arătat in momentul in credincios tratatelor ('are il lea"ă prilejul viitoarei mele călătorii Con....,o .. J:::.re ,l Timpul de votare va...!. 
sta!ârii mele ta ministerul de ex- de Franţa, de Polonia de Mica la Geneva să rămână in('redin~ ... -..... j(,J.I 

leme, o politică c:redincioasă ali- Inţelegerea Balcanică, fiind a ţaţi că vorbesc în numele Ro i dela ora 9 a. m pâJ 
enţelOl' sale, intinzând in acelaş clânc devotată ideii de pace pe mân ei, fără nici o preucupare Noi, Decanul Baroului ora 2 d. m. st 
timp mina in chip lealj care este botărâtă să O slujdscă despre schimbările de persoane Avocaţilor ~~ad, având în I Membrii corpului UI 

tuturor statelor. Adaug ci poli- cu tărie şi statornicie. In această I in guvernul ţarii noastre. vedere declzlUnea No. 221 invitaţi să se prezinte ~ 
tka externi a României este!, privin+'5 sunt fericit a constata Misiunea mea va fj fire,te mult 15 1937 d' 9 N ' tit ~ - - In oemvne sonal la aletSere la 1 
liberă de orice preocupare de' că punctul meu de vedere este inlesnitA, dacă presa se ocupa 1937 '1' 1 . 6 ca 

l a eonSJ 1U U1 acestui în.'_zl·ua şi "rele fl·xate.fj 
politici internă. Subliniez şi f,!p- în deplin acord cu punctul de de ro ith:a externă in toale ţări- b - U 

tul ci nădăjduim il intălnesc ~ vt'dere francez pe care d Dei- le, îşi va da silinţa ca inainte de arou, a~ând în vedere: Candidaturile se Vi_ 
ia toate ţlrile cu care avem le-! bos ministru de externe 1· a ex- a judeca măsurile de ordin in- adresa No. 3300- 1937 a nunţa cu cel puţin ~ 
Jituri acelea,i de limitări Intre pus in şedinţa senatului francez tern, să studieze intr'un mod Uniunii Avocaţilor:din Ro- Înainte de alegere, lasU 
poli1ica interni ,i externi. Le-am II din 28 Decembrie, când a sub- conştiincios şi leal concordanţa manta, având în vedere retariatul baroului, 101 
rugat prin mijlocirea reprezen- liniat că există, atât In Franţa din punct pe vedere al suvera dispoziţiunile art. 125 şi art.l Pentru fiecare candiDll 
taţiior lor in ţara noastră să nu cât şi in străinătate, părerea ("ă nităţii statului român, angaja- 171 şi urm. din legea avo- ră se va perct'pe O sa 
_ meritele internaţionale ale Româ-. caţilor . Ide 600 lei. ch 

I 
niei şi leg:slaţiunea sa internă 1" . I In caz de balotaj,l~ 

- Coattttuan dIn pat· II a - liberalism cât mai lucid, cât mai în spiritul constituţiei statului, C onvocăm pentru ZiUa de· rea se va face făd ' 
risipit tn nenumăratele pagini ale hotărit, cât mai sănătos şi mai după care raporturile între pu·' Duminică, 23 Ianuarie 1938, convocare, Dum'inicăac 
ItLibertitii". fecund, aşa cum l-a infăţişat el terite statului şt drt"pturile indi- ora 9 a, m., în sala Consi- Ianuarie 1938. Ia 

In ceasu], in care ne plrăsef' însuşi în paginile revistei noastre, viziilor îşi au temelia ia respec- liului Baroului Avocaţilor' Arad, la 21 Dec. l
f

&4 

te vremelnic, pentru marea şi şi fără de care economia naţio- tarea drepturilor românilor in sot: 
~eaua sa misiune, noi care i nală nu va putea atinge niciodată statul 'român oi, • • 

cunoaştem nu numai dorinţele nici unul din scopurile sale inalte. Teatrul Comunal, Miercuri 19 Ianuarie 1938 ora QUl 

de bine, injma sa generoasl, Fără surle şi fără tobe, cu MARE CONCER1ta 

spiritul inalt de patriotism şi de acea fermecătoare modestie ce-l CI-tl-'l- :: 
abnegaţie, In tare a inţeles si caracterizează, dar cu o energie , 
muncească de aproape un sfert tenace ,i neostenită, cu norocul Fanfară 120 persoane. Aranjat de muzica Regdil 
~e ,;reac ~ via~ economi~~.a ~ ce i-a însoţit paşii pe toate cărli- şi răspândi ţi I nfanteriE'i "Cloşca" cu concursul muzici10r DJlC8J 

~r~J, dar ŞI ma~le ~le poslbl1t-1 riie vieţii, Ion P. Gigurtu, suntem • din Oradea. Timişoara s a Politiei din An°ri 

tăil de şe~.!l de 1Dd~m~tor, I siguri, nu se ~a desminţi nici in Ziarul Suc patronajul Doamnei şi a O-lui Gan. HARIION DRAGOMIRfOi 
suntem fenClţl de-a-l lnsoţl de. această nouă IpostazA de om de I Comandantul Garnlzoanei Arad ' 1 
caldele noastre urări. Ele nu sunt I guvern, într' unul din cele mai, T _ 1 Venitul in folosul Bisericei Militare şi a copiilor de tcic 
a!âta p~ntru fiinţa sa trecătoare grele ceasuri ale vieţii noastre 1 Impu din Muzica Reg. 93. Inft, ca 
cat mal ales pentru această pat-\ de sta t t Preţul locurilor: Loje 250, 170, 110. Locuri; 60. SO, ~ţ 
rie, pe care prietenul nostru o I ~ ~ . p . •• 25, 15. Galeria 10 Lei. OI] 

va servi. suntem siguri, cu puteri 1 Praf GEORGE STRAT 1 rOVlnClel Bilete la cassa Teatrului şi la Regimentul 93 Infantil' 
sporite, cu noroc, în sensul unui; (Libertatea.) _____________________ .au 

sul 
Tipografia G. lENeI, Arad. toa 
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