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:Război • Pace ŞI 
.,' ," Mmislerul de inlerne, a apro-

Pimtt"u' propăşirea universală ... Prea multe sisteme politice, bal reaporiliu ;:iafului .,IrwÎn1e" 
eiIe, la· prlUlui rănd, necesară, pentruca posibilitatea unei păei Cu ace[.l~ program şi cu aCt'/oş 

.. dar alJ:OQlut necesara, pacea intre trainice, si aibă sorţi de izbândă'~nluziasm din IrI/cui, vom merge 

I .popoare. Şi-acum 1 p~ Ii"iile ce ne~"m impus: ziar 
Catllcliamul ale carui urmărÎ le PE'!te tot Inarmări febrile. Du· popular, i"dependent şi national, 

~~ .simti lll li ~stăz.if a zdruncl- duiecu ptoarele fabrîcelor de mu- "i~aiDteU nu va (uTwaşl" 
IUtt din ţ.em~hj" orllanizaţia \'e- niţii, forfolesc laboritoriile, ră· ocoli,urI. nici absente dela da
chei E~op~ politiceL nereuşlDd ~ună câmpurile de manevre, torie. Ya fi o tribltna 10mânească, 
insÂ .... consolideie Europa re- bate la poarta păcii, stăruitor. pusă in slujba celor d~ mai sus, 
iultaiA 'din cl!)cniIile războiului. lot mai stăruitor, Illoartea. care va lupla fără preget pentru 

> I.!i~i pa~eadlD '191i i'a in- In extremul-orient, ciocnirea afirmarea românească, aci pl! 
chelal mai mult oalo'rita epuizarJi chino-japoneză, amestecă deo· Frurifariile de Vest ale Ţării. 

, tconoD;l,i,<e .. a. slat.eLor, decat unei potrivă interese engleze-fran-
Q~rLPt~ smcţ-f,e de ilAPăcluire ge- ceze-germane, italiene şi rus(>şti. 

l 'cLiilJ.a..-., In Spania se lupta de oparte 
lnviniitori şi învinşi, au fost a badcadelor di-.:laturile naţiona

~ ~~o.4"lW.a. "~' in~rcatl liste de cealaltă. cele proletare. 
., ~conomlc .. şle, cu deo8eblCea ca Şi'n mijloc ca şi Hri<ct08 intre 
, muralul UI .. V.injj&l&arMOil a.i9st..- talhill'ifpeperui: apHÎol,.° care DU 

Pe granifă ... 
mentul pnm;lp". de rez~tentă, vrea decât linişte. . 

~, "IIi' aceste impre)urări s'a in- Germanii pândesc graniţa fran- P rohlemele cad se imp~ 
cli'eiatpacea din 191ti~ ceză, ungurii pe cea românească ... 6.ci, pe graniţă, sunt multiple 

-'Ut: atunci' fi până asta:z.i in- incolo e pace deplina. şi deopotrivă de Însemnate 
• vihllAtatÎ' şi invin,i, deopotrivă, La Paris, pastorul J~zefj:uiel. din punct de vedere naţional. 
· .'jiu "pregătit;' pentru' socoteala pledează patetic pentru pace, iar Trăinicia unei ţări este în 
~ de 'mar tirziu, "care a persiata ŞI în vecinătate uzinele Creuzot ro- funcţie, de coeziunea ce există 

persiată incă in Ilăndul fieciruia. botesc zi şi noapte! între cetăţenii ei. şi în funcţie. 
il. .- UL_aluuc pobb.ce.t· .uropene La Geneva Liga Naţiunilor vrea tot atât de mare, ele siguranţa 

d. 4UpI. J(Jl.Z~' ·prezittă. deaae- pace, pace fi illr pace. graniţelor. 
t mea,i. UA' m~lI.aic interesant. Mo- Lumea e impirţiti in douA. Pentruca această siguranţă 
l nunil prAbuflte, BlODUbi-păPUfĂ ii nu se ştie până'n momentul a s!raniţelor, să fie ceva real, 
• ja.·-JDâaa ullor~la.tori pncepuţ.&, critic, cine va invin~e. ceva palpabil, Se cere în pri-

demQ~raţi~ : .. .a.vapsdă·· pânA la ba accident cât de mic, cât mul rând, ca de.alu.ngul tutu
t lijIt4r~i;I, .. G9Ulplecta il proprietatii de banal şi stupid, poate aprinde ror frontierelor să nu fie decât 
EI;. IOQ.1Vldu>il1'iÎt r~sism lijlSlt de 10- vâlvătaia războjului~ funcţionari ro~ meseriaşi 

Aviaţia ROlTIânească 
lin ii le aeriene -- T riwoolorul

j 

"Holuânia" -- La aeroportul~Arad 
Aviaţia, ramură de-o capitală importantă în apărarea 

unei tări, a intrat şi la noi, în ritmul .unei desvoltări, care 
nu poate uecid ~a ne bucure. 

Sub privigherea Augusta a lYlajesta1ii Sale Re~elui Carol 
al lI.lea, sub conducerea pricepula a d-lul Radu lrimescu 
unul dintre primii aviatori români. şi cu sfătuirea tehuica a 
generalului Beroniade. aVlaţa romană, va merge numai pe 
drumul unei propâşiri iolositoare ţării. 

Impărţită până acum în aviaţie militară şi aviaţie civila. 
i·a lipsit poate unitatea sufleteas~a necesară marilor înfăptuir!. 
,;... ~ Dar. din momentul in care aviaţia civilă a trecut sub 
controlul direct şi efectiv al statul~ a luat naştere în rân
durile zburătorilor noştri, acea unitate de gaud şi simţire, 
care stă. la baza faptelor eroice adânc încre sta te în istori a 
omenirii. 
~ ... Căci, niciodată, o faptă măreaţă nu s'a făcut fără suflete 
cari bat în unisoa. fără hotărăre şi iără entuziasm .... ~ 

ZburaturÎ avem. .ollltre cei mai pricepuţt şi dintre cei 
mai buni. Atunci chiar, când avia~ia noastră era doar în 
faza copilăriei, zbl11'ătorii români, pe câmpul de luptă au fa
cut vitejii de-au uimit lumea. 

De atunci şi până acum s'au schimbat multe. Multe de tot. 
Avem acum o industrie av;al.wă romaneasca. Avem şcob 

pentru zburatori şi avem apara.te trainice şi in:t:e~trate cu 
tut utilagul recea\.--

In aceste condiţiuni, aviaţia noastră este sorLdă sa 
poarte'n ne sfârşitul aieruiui gloria n~alDu\ui .. r"manesc. 

Să-i ajute Dumnezeu J 

~;l 
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t aici sau democraţii moderate Un altul, il poate numai amin.. români şi agricw.tori români, ::'. 
c"re~ plutesc' l~t~. dIctatura ua- Uar .. , pentru ('at timp oare? căci în cazul de faţă, singurh :<., , 

',. r 
. ,. , . 

1- lionaliată ,i nesocotinţa proletară. Geol'ee Viahu ~i prezintă garanţii de sinceri. ;~:,i,~'~~' 
tate şi lealltate faţă de stat. ~!,4,' 

"'--'"". 

mm eRe ...................... .. 

l~i~an'e~ .. t! regale- -,'~-,--y .. - c· ;.. 

: iţ':ll' .,..~~ iri "'luna ~epteft"lbrle 

Iată de ce socotim oportună" ~,r;':' 
chiar foarte oportună. mă~a \ ~~"' .' , 
luati de guvern, de-a muta de! 
pe graniţă pe toţi funcţionarii! 

: In luna Septnrrbr;' '''M'ft' pr~ram Ti' Cl1'fI'tIIt> 1ho#orlzal~. 
~·19tClnfVr~ .,.gak.~-ln flc.,1 Ziarul "Timpul" anunlă că 

~. iCCJp;' ' ,s"au 'ldcul numeroase după 1 Sept,mbri~ S~ vor lace 
e .conc~nlrQri· d~ yfiţeri 'şi trupl! mari mutări în armată, iar după a 
ă 
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minoritari. 

Dar 'numai atâta nu.i de
a.juns. 

Camera de muncă şi cea 
de industrie. ar trebui să dea 
DMSeria,ilol" şi comercianţilor 
româlli, un larg concurs pen
tru a patea înjilheba pe gra
niţă iDkeprinderi lucrative 
fomâneşti. 

Tot aşa Camera Agricolă
dacă ia fruntea ei se găsesc 
oameni cari îşi inţeleg meni. 
rea - ar trebui, cu ori ce 
jerfe să sprijineaacă agricu1-
torul român, peatruca acesta 
să se întărească, iar prol.. ueţia 
lui altricol-ă să fie superioară 

producţiei ai!ricole a· minori· 
tarilor. 

tU .', •... 
s-

e-

Iată deci Ull întreâ plan de 
lucru, care se rezumă în câte
va cuvinht: .. idicarea p. ori· 

f ce căi !Fi C1l orice preţ a 
.lelDeDl ... hai r ... âlle.c de p. 
graaiţă. 

~ iI~: " r:";'~v~, Lq manevre, vor 11 Octombri~ se uor 10(, noui 
. rI!~ipa _Q~aşalii ~i!itari s,trăini avansări. 

P . . d t ~. C~"e are urechi de auzit. să Prin 'temel, Cfl s~ vor pun~, tru- Tlma Sflr" , concen rari .... . 
;a ~il~ -~or '~iiliz~ iTlt~~gul mat~rjal incl!J" la 1 Sept~mbri', iar a' audă r 

,;~c'ti onat, 'IĂ C'lf~' ,'o ajuns doua ta 1 Octombrl,. I 1. Jelecuteauu 

J. 

l~j~~~;;f;;0~~;;~. 

Marele :arioD trimotor "Româaia". 

Ritmul trepidan! al vi~tii, mO'lde împr~iurări, cari să contribue 
dernizează chia~ şi cele ~ai tr~- in Qrmoni~as~ conlucrare,. la sti
di/ionale colţun dl! Iara, przn mularea drfenfelor a/acen 

introducerea crl!aţiunilor d~ teh· 1 O conditi~ esenţială, a oricărui, 
nică. - puse, 'n slujba mar~lui I gfln de tranzacţiuni, fisie rapidi-

public. tatl!d mijloacelor de locomoliun •. 
Oraşele mari SI! bazilQză mai 

mult pe mersal via al comITlu
lUI şi al industriei. 

întTe diferi/il centre comerciole, 

Pilfltru a înlesni deplQsările, 

Aces/ea, la rândullor. au n(l- s'au infiintat Il!fături aeriene 

VOe neapărată, de o sumedenie intre djf~rjt~ punct~ ale leirii. 

Liniile aeriene 
blAstfel, avioanele societăţii L.j ultimele modele aviatice, prevă
A. R. E. S. (Liniile aeriene ro- zute cu aparate de T. F. F. ,i 
mane exploatate de stat) fac I Gonlo. cari sunt în. legătură_ p.er~ 
legătura intre: I magentă . cu Păm~n~u,lt faca~d 

Bucureşti - Constanta, Bucu· astfel. prm comuOlcaroe precise 
reşti-laşi-Chişinău, Bucureşti- şi repetate, imposibil orice acei· 
Cernăuţi-Varşovia, Bucureşti- dent. 

Cluj-Praga, Bucureşli-Cetatea- PersoDalul navigant este admi-
Albă şi Bucureşti-T urnu-Seve-

rabil pregătit din toate 
rin-Timişoara-Arad. 

Toale avioanele 'Bri circula de vedere el inspirând 

pe liniile de mai IUS, sunt dintre lor deplina incredere. 

punctele 

căIători-
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2 "t N AIN T EU acest 
------~~~~~~--~~,-------------------------

Tri .... olorul R "'. » OIDan.a« 
Pe linia Bucureşti - Turnu- tilnărul şi priceputul Se-za, 

Severin-Timişoara- Arad, iar mecanic POl--elea. 
circulă de câteva săptămâni. ! Costul transporului dela 
avionul trimotor "România" I Arad la Bucureşti este cu 
fabricaţie Junkers, cu 1050 ceva mai redus decât costu 1 
cai putere, şi cu greutatea unUl bilet întreg el. Il acce
de 10 tone cu viteza co- lerat până la Bucureşti. 
mercială, medie orară, de Funcţionarii publici şi oH-
200 Km. terii se bucură de 20% re-

Pleacă din Arad in zilele ducere. de care se . bucură 
de Marţi, Joi şi Sâmbătă şi aceia cad pleacă dela 
la orele 7,29 dim. precis şi Arad sau Bucureşti şi se 
"junge la Bucureşti la ora reîntorc cu acel aş avion_ 
10 dim. Biletele se pot procura 

Avionul este pilotat de la aeroport sau la Wagon
către pilotul Evghenovici, Lits, iar transportul din cen
unul dintre aşii aviaţiei Ci-II tru la aeroport şi inapoi. 
vile, radio-telegrafist este intră in costul biletului. 

Ueodată cu începerea campa· 
niei de 2râu, a apa lut un decret 
nou de valonlic<tre. Titulatura 
insă constitue numai un prelext 
de motivare, deoarece "răul nu 
mai are nevoe de valod.hcaH~f 

azi când datorită situatiei pieţilur 
t:xlerne, se valoritică singur. 

Principalele arucole ale decre
tului sunt: ~rjmv, preţul ~llni

mal şi de a acopcn prUDe şi de 

a sustine preţul miouna!, taxa 
de vaWrll/(:urfl, Prime nu se mai 

ţărăneşti, agenti dt> control, plătiţi :::Şi, ftiţi unde 
de aceste. politicA? - La 

Este aceasta o ileriozitate fi moară J 

unde -
face iătltanu! V 04 
câFcoiumă ,i ·la obi 

un control serio.? Un organ de Din cârciumă DU ese mai nici. veI; 

control să fie plătit de perloall. odată lreu, ce a vorbit şi ce a 
pe care o controleazA? Se poate auzit acolo uită Ulai repede. CI ecti I 

. t d ţ. . te' A J 'ti. lant i pnn aces mo, sus me 10 er • a auzat, lOs4, il moară nu Ul 

iele statului? Or, fi aceasta s'a şi nu uită aici îajurărurile ni:- de Il 

făcut in interesul valorificărÎÎ vestei, când din tălua intear&.it dev~ 
~râului ? DU se poate face pâlne bULla. 

••• Şi atunci. cui baal vină, ţj._ . l. 
1 1 ue 

Acuma, sA vedem alura po i- ranul? 
tici a valorificării. 

dau. laxa a ralUas exa&;!erOllă, MorarU, sUnt de obiceiu, ce
pretul IllIDlmal nici IlU s' il st<tb1ht tilenl liniştiţi. Nici nu vor i nici 

In apr<,pierea Pădurii Ceala, 1 mare încredereJ în acest nou ndlind nevoe de el. ':>e pune nu prea au timp. ai faci poli
it! consfrueşte in antrepriza an- mijloc de transport, care prin deCI, intrebarea: pentru ce acea, tică. Cu valorificarea arâului fi 

Guvernului liber"l. 

Conducătorii partidu.lui liberal 
nu-şi dau seamlt cit a pierd\.lt 
partidul din populantate, PlW 
«valoriticarea !triului». orna 

".' .~. ._.... rapiditatea lui, scurtează eRorm stă mascaradă trista? PenLru ce ei au devenit poHticiam. rOCt 
Poliţa. insA "1& eWlli, II .. ~i . distanţele. se storc sute de milioane din Ge poate spune morarul tăra-

Este interesant de amintit ca- buzunarul bietului oraşean, când nului, când cere făină albă Şl ce 
zul unui concetăţeall de-al n05tru, ci in valul de scumpete de azi, are ş·ă raspund' când acesta il 
care fiind urgent chemat la pa- abia îşi poate procura pâinea zil- intreabă de ce e pâinea neaera. 
tul moarte al tatălui său, a În- mca? Ce rost mai are auirulDa- V rând. nevrând, se va vorbi de 

lchiriat la Bucureşti un avion spe- rea morilor, cand taxele mcasate le"ea valonhcarii şi de pâine" 
eial, aterisând in condiţiuni im nu se mai tolosesc pentru oSco- rei;!lmulul. I 

vedea cum v. fi achitati 1. al .. - Dt!! 

~erHe ienerale. 
unu: 
ceas 

v, pret, ~i",dJc&wJui mQl&l'~lgt ilbte 
Jlllci şi mijlOcii dUI Ard .. 1 eoal. 

Ipecabile, după două ore la Arad, pul care au !ost aphcate? __________________ ... ________ • rae 

1..-____ ........... ....:. ____ ........... ' Avantagiile pe cari le prepi- Ne Vom ocupa, deocamdată, 

A "oDIII .... bol' 

lreprenorului Marian din 
Cuvânt înainte 

o impoz.anta aerogară, care 
ddervi lmia aeriană int"rna,lO 
nală ce va trece prin Arad. Aero· 
iarea, este dupa mode!ul ct'leu:\ 
dela Cemăuţi. 

..le valorihcare" ~raului dm punct 
ae vedere &1 monlor, 

_Industria morăritului -1 în imensa lui majoritate, 
Toată lumea ştie la câle şicane veche ŞI primitivă odată - J il1~d strâns leiata. de pa

sunt supuşi proprietarii de mori, astăZI, cănd techmca mo- mant. produsele lW .. ~l mo
in lei;!ătură. cu aşa zisa va.1on1i· derna a progresat aşa de' rărit. ar fl normal ca ,statul 
care a "râului, cu dasihcare. mult. are o însemnătate' să mamfeste faţă ele indus
reC!asiticare şi paraclasificare. deosebită.,in .... viaţa omemrii. tria morăritului, un deose-\,.omandant al aeroportului este 

d. Căpitan avtator Jjârbulescu din 
.t'!ottla II avia~le Cluj. 
de calre d. NICU 

aviatori diStinşi, cari lae îugnjesl: 

Morarui, el singur, dispune mai In ţarâ noastră. agricolă bit interes .• 
puţin despre .averea lui. - Este prm ~excelenţăJ ~ce~st~ in- t Jn coloanele ~_ :1: 
pus la discreţia comi$iei de va- dustne ar .tr~bU1 la it In- a1e nostre. pentru .. morint 
lorihcare. O moara tă,răneasca dustne prmclpaIă, de ea ne vom strlUlui să eviden. 
este peste noapte, c1a.slhcată co- legându-se, ÎnQustriile agri- ţiem lacunele teQl.1or în vi-de bunul meu al at:roporlu!ul· .... : 

Arad, tiind oricând la dispoziţia "Ş ... ' ... Oc,,,-. •. , 

J.lublicului. 
ln curând, pe toate 

aeriene se vor introduce aviol:Lne LI. Para:!llchiv, pilotut Evgheaovici 
Marchetli- Savoya cu O viteză I ,i Căp. av. Băl'blilescu, 
erară de 350 Km. 

Pentru punerea lia punct a 
acestora, va pleca în străinătate 
pilotul Evi;!henovici care pilotează 

~~~.n~.\l(omânia"~ . 
t'ub~i:il . pote să aibă cea mai 

cită călătoria cu avionul, indeo
sebi in chestiuni extra urgente
nu se pot îndeajuns aprecia, şi 

ne am bucura nespus de mult, 
dacă marele public ar privi cu 
multa iocredere cursele aeriene. 

mercială, fără să he măcar intre-, cole secundare cum ar fi 6 ..Il. t b . , .., . - , . .oare ŞI Sa con n U1D1 pe 
bat propnetarul el. liruilm mOn cea a pastelor iă100ase pe 't tA A " \l!o 1 .. , • ca ne S In pu 10 la a re-
cvmt:rclale cu 2 valţun, lar nlOn cari ŞI azi le impartim, . 
ţăraneşll cu 10-12 valţuri. Toale după ce in prealabil, expor- medterea relelor constatate 
aceSle şe fac in interesul pretin- tăm noi făina necesară ... ~fa- până acum. susţinând tot· 
sei valorificări a irâulul. Mora- bricaţiulill lor. odatA şi interesele morali-: 
rul, ori cât de deştept poate fi, ~oarta poporului nostru lor. 

E 
nu poate inţele"e ce leiălură 

are cu valorihcarea l;!râului fap
tul ca, el "sle siht sa-şi închida 
moara. - lLlţele~e ŞI altceva: 
aubvenţii MWlsterului "':oopera-

__ 5110 ... ______ ..... ·11' ____ .F._,~'.I.~i4i._ăriiilia=_IiiT_-IlIII--_EII' tiei, inspectori şi controloră mai 

IDtalDi.ea di .. t.e 
d ... ii .'~ată._.4C" 
Mii.... Hodz.a 

Grănlcer ungur, 
dezertor 

Eri a ... fo.t inaintat .la icoman 
damentul dIVi;J;le; dln localitate 
un irănicer ungur, care a trecu
li,ramţa in mod fraudulos in H.o
mania, predandu'se autoritaţilor. 
~elul de post din comuna Altea 
unde ş'a~pre.L~ntat .. grănicerul 
ungur, aupi Ce I·a interogal şi 
dresat actele cuvtoite, 1 a inain
tat la Oradea-

lirănicerui declara că. se IlU· 

meşte lialog loan, de tel din 
jude,ul tiihor cetaţean ungur. A 
dezertat dm armata ungară pen
tru mohvul ca in ulltmul timp 
uu a mai putut suporta mizeria 

tătiie .. române, căci mai bine este 
in închisoarea româneasca de.t 
în arma la de paradă a Ungari~l. 
Vupă îndtplinirea tuturor for

malităţilor, Balog va fi inaintat 
la Lonsiliul de Kăzboi din CIuf, 
facându-se vil10vat pentru trece
rea lrauduloasă a graniţei. -S'a' aprÎns;> o DOUa 

S~Ddă lânga 
Copşa-Mică 

Pe dealul Somârta de lângă 

comuna t:>oştea' Mare s'a aprins 
una din "~undcle de gaz metan. 
Gazul ie~ cu' extraordinară 

bale ani şi mai lânări, cu Ş,1 fă&: 

experienţe, însă cu protectori .ie 
mare mUueuţă pohllc., procese 
verbale inlemeia.te şi neintemeiate, 
elc. dc, 

Apoi, foarte muit se vorbeşte 

desvn:: şpec\ari şi sperţuilllă. lu 
pn\llnţa aCeillil.a, vwa cea mai 
mart: o au lIluraoi. Uaca woraru 
şi-ar da ş~er~, li'ar mai lace şper
\ulah .. '1 ~unt, inloiâ cazueL. caud 
ule1ul morar eloile duecl impu.s 
la lfUtirala.. lrebulnd sa o1ere 
SIIli.!:W:. Caci, ';iecrt:lu,l conţine 
... latea !al.:une;~ .·lncât morarul 

-.( ." . 
ajunat;e 111 sllua\la, ca II ar~ w-
I.:otro, mai Lume La~a mâna in 

ce intâmpma din partea supe- presIUne intin:lând spre cer o bu.r.un"r Uecal sa tacă drumuri 
riordor săi, care deşi ştiau că coloană de foc de peste 20 la BUl.:ureşti. cu cheltuejll~ d~ 
este cetăţean unQUr, lot il bă· metri wălţime. 
nuiau că este român iredentist 
şi nu puteau Să aibe încredere Sgomotele subterane sunt in· 
in el. ., ' ..... '_ fernale. Cauzele exploziei nu se 

HaloJl declară ~căI in, •. arm,ta, cunP.SF:~ z:j1i.~~!oŞ~ .,spec~alişti ~i 
ungal a, domneşte cea mai mare Socţetăţi i .JlJl ţio,!at e de iaz mf,.lan 
mizerie, şi oricât ar fi ci~eva de din Mediaş s·~,q.ps l~ faţa 10-
bun IJatflot se desgust~ dm cauza ~ului şi au procedat la luarea 
hpsunlor, mal ales In ceea~e _ ... ' 
priveşte imbrăcămlDlea şi hrana. masunl~r dlc.tate de O aseme0?i" 
1n continuare, a rUKat şi fie ju- nenorOCire, Sonda arde cu fune, 
aecal ,i condamnat de. auturi· 1 svârlind gaze, pietre şi bolovani. 

transport., ilranjâJ.IJu·şi du:shu
Ilea. ->i a:>ta deci 101 in mtllre:>ul 
vaJordicării Jlrâuiui. ... ... 

Ne aşteptam ca, Iloul dj~ret 

sa ~du.~ ~!lră~i, ~rc~~.~_ 
urcar~a preţulUI eraulul,j1- Clrca 
50.000 Lei Wagonul. - Uar ce 
s'a întâmplat? Ministerul coope

rafiei·~.",> prin noul decret, are 
dreptul· de a numi şi la PIon e . .. .'( 

Tipoirafia G. lENeI, Arad, 

ss 
~alul>ă.lă dimin~ată'la Ora !>.3U, în cateiiona l â~ &alatil.au: ... ~_ 

d. prim mio.istru~ Gh. 'at4r~!i;:cll . O -~.t M~ a intreţlnut a poi cU 
OI·,· . 

a sosit la :>atu-Mare. la ora 1, d-nn paJlamentari.iar la ora 3 
d-sa Il vizitat oraşul fi in!ltilu- & plecat la aarl îotru intâmpi
tiile din oraş, apoi. insoţit de d. nar.a d-lui Milltll Hod;J;Il, care 
prefect al jud. :;atu-Mare il pie· a sosit din Cehoslovacia, prip 
cat spre .si~het. punctul de frontieră UraiQ ,-

La Hula, "-5a Il ioat înlâmpi- Voda. 
nat de d. F Ihi Man, peelectul Ue acâ, dela iara Siihetu1ui 
jud. Sj~hel, fi de parlamentarii Marmaliei. cei do. prim-miniftri 
dm judet, iar la Îutoarcerea in ti insoţitorii lor. au plecat spre 
oraş. l-a întâmpinat d. dr. iuliu &rcea-Prilop. Seara d' Mii.n 
tiodur, prillUl.rul oraşului, care Hodza fI'a inapoiat ÎD Cehofdun 

cUt. i-a urat bun lIosii in numele po
pulaţiei, 

U-1 Tătăn:scu s'a dus direct la Străjerii ro_ani 
i!rajdurtlt: ,-=amerei de ~ai;!ricultu- in Polonia 
ră, unde d. Oan, prefedintele ca- Un insemnat !trup de străjeri 
lUcrei de a~ricultură. şi d. Erge- romani. condus de căpitanul te. 
ly. inspector veterinar, i-au ari- pureanu, a sosit eri la Var,ovia 
tat vitele de prăsi!ă de rasa Al· I dupa Ce timp de. trei siplămbi 
gan. - _._. _ .. aII" vizitat PolctnÎ&. Grupul il 

." Du .. aceift,.d.~fect jlii.._- m.bIil a .... ă~or "~en. 
lat d-lui prim-uft'i)istu situaţia tru buna primire de care a'a\1 
economică a judeţulUi, iar d. bucurat fi au făcut ''1 manUel. 
Tătărescu a răspuns că v"că.uta til.lie· călduroasă in . faţa leilaţiei 
si SQU4\f:me;,r;e tavorabij:. foate României, intonând mai multe 

",r.oblem~~\..,va tre!;fe ~i"ne(ul cintece înoăIţătoar.e itrăj.re~ti· r 'Ie·l,. , ţ . \ 

Ireci 

'1 
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