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~ 

Ir~. S. iti.G~L1-: CAROL al It·lea 

iniărirei eiu lucruri cari se Tot desă'9'ârşi deodată cu înfăp~ oară, in cursul uis/~ntei lor,.Nle 
tcirca mult doritei baze navale. două bătrâne surori, mar;rlQ re-

Desvoltarea aviaţiei atât DJUitare cât şi civile, este mai gală şi comerrială îşi ll(;jlbalo~ 
'Vie numai din timpul gQ.Temării liberale, care şi~a făcut un rese palronul. 
punct de onoare din înarmarea ţării. Nici o cheltuială n'a ~ p.,niru prima oară, in isloria. 
fost precupeţită nici O jertfă înlăturată, pentruca armata ţării tării şi a marinei român~, un 
să fie oricând in stare să apere hotarele câ!ştigate prin iert. ~ ministru al aerului poate lua cu· 
fa de veacuri. f vântul inG;nl"a Suv,ranului. său-

1 Marina rO"J1ânească, până mai eri neînsemnată - am, Aceaslă pr~a mândră şi deose. 
putea zice aproape me:a:i:dentă - se impune din ce in ce I bit dfl inalta' cmst~ imi 1"vine 

,i; ,mai mult În bazinul Mării Negre ,i nu peste mult va pu ... ! mi~ şi, deaceea, umil, mărlurÎ
'. i {ea sta alături de marina celorlalte state vecine cu intinsul' suc. S,re, că mâ sunt cuprins 

, (llpelor. 1 d" o adâncă emoţi!, ampliftca/ă 
j Toate aceste realizări se datoresc îndemnurilor Maies- I Încă şi ele profunda fi trainica 
: tăţii Sal~ ~egeiui Carol al.n.lea !i grijei de. ţară a slujito- llgralitudine, efi o datorez Maj~s-
r.1Qr LUI din guvernul Naţional·LiberaL tăIU Voastrfl fi pe care imi in-

, A.specie Igăduili ~'o exprim in a.cetJstă_ zi, 
< ~ Indreptandu-ne un pnm gond 

11 COllstanta, IS .4ugusl. călr~ dumnezef!asca [Jr~m, pro-
! 1 Cf!f';ul senin, cu malea albastră., aş/eaptă, par'că emotio. f,ctoare, bună o tulutor marj~ 
i : nai .. , ,:/('sfăşurarea marilor s"bări din ZfUO Sfintei Mării. narilor, o rOI! să ajutll ca inlră. 
:! I e", pauie minunată, in această zi de vară, când marinarii tirea realizată de Majestatea 
o: i îşi se, bează ziua lor. in portul Ct,f mai de s"amă al tării noast",: t Voastră;n CJmb~le marine şi 
3 t Con.stant~. aer, să fie nelimitată; iar roa. 
: Î Oro;.ul freamătă. deie acestlli infrăliri să fie ce/fi 

1 P 1 1 d b 1 doritI! de toată suflarea româ-
: 1 odu se ipeşte, impestritat cu a mira i, vopC'aN, peşte cari 
, , d d 1 nească. : i f,onfazo mărel SfÎn ar IJ noslru national. 
: I Mii şi mii de oamfni urmăresc p~ nesfârşitul ap.i jocul mi- jSIRE

t
.' 1 1 . 

'. I d - b . d ~ n c 'pe" sa emnt> ce· mt sunt ; nunul a} vas~lor e roz alU. ~artl sub camon a prlc.puta a co-, d t _, _ _ • 
, .1 °z " - . r • t 1 da" astan sa Iraesc, nu pot să 

, o manuanti or marinarI - ~xt!cuta manfvr~ can ,ac sa resa tfl "i' -b . , 
.' '.1' 'il d " , d I ' I ma uş rflmmisc(fnle,e tteculului 

mQn(Jrl~ mI '" e su e (1, a una" OCI. 

i ş['n ural" m'sfârş;t~ M. S. Regele insolit dtl Măria Sa Vo,,-! meSlInl venit P" lume ca f;ll de 
!' "lul Mihai. urcă fruntea conlraJorpilorului francez "Vauban" 1'''· "'orl'nor r . d'- t 't d ". • ca E', 111 ragos 1 Il 

o' ,1 0:1, ca şii inlrofeoscă oda/d mai mulf elulinul poporului ro- m"s"r;a sa t' d t o'd 
, ' '" '" • ,IfTlP" pa ,.uz. CI It 
I n ci~~~~ cu cel a, francezilor. , _ , t ani, a s"vit cu devotament lUI 

i ŞI, (11 bubUIt d" tun sol~mnltatde incep .. , ai doi M. ri R ,fi' • f -" 1 
j 1, JelecllteaQIl a '&' al aru sa f. 

Şi fnsu.mi mi·am început, din 
Desfăşurarea festivităţilor tinerele. urcuşul ani/ur, sub 

mândra uniformă a marin,; T41· 

Oumin,că. 15 August. a avut' Vasu] amiral, care a format cu! gale; când apoi, deodată. - in 
Ma.rin t Rr::;~l.lă Ro.:ni~ă şi.a se<bat, în C l.dral unor im~ loc la Conltanţaf in cadrul zilei c'elelalte vase un careu, a trecut o invalmăşala vr.muri/or războiu-

presionant~ s~T'băd b CO~lstauta> ziua ei tradiHonală: Sft. d Cf' t M '44 • M ' . In revistă vasul., Vauban", dis~ 1 ' "r 1 . .," 

Marina Regală 
tA e .. .) an a arJa t ~lua arme1. UI, .. ma aeru ut a venI 'o Vfa~ 

Maria. 'De dimine.ţa, au inceput si 10. trugătorul J,Mărişeşti", nava fă - ,u nu mi-am schimbai 
SUTeranul B ţinl4t t;ă riJice importanţa serbărilor prin 15uscă in port membrii guver .• u- bazi »Constanţa", canoDiere]~ nici haina nici firea, ci am achim

Augusta Sa prezenţă, şi prin scmu.ticaţta profundă a cuvin. lui, S'a adunat o mare mulţime "Dumitrescu", .. Anghel~scu" ŞI bat numai Întinsul nesfârşit al 
tclor rostite. pentru a aclama pe Suveran. In »Năluca(4. Urmate de o patrulă mărU, penl"u oc,anul aerului . 

.,Marilla noastră a tr"cnt prin. n~numărate Jtr€cutăţi, Il uralele mulţimei şi sun_tele m ... ~ de hidroavioane, ;asu! ,a,:iral Cuvintp/, regal. pe car. Ma. 
tri':cut, pot să spun, prin ani de jale. I z.icei militare, a sosit M. S. Re- urmat de vasul f' omama, a jutat~a Voasld lll-a rosUl În 

Incepând cu ziua d~ azi afirm - şi voi avea grijă ca gele Carol al 11 lea şi Marele plecat In larg, und,e a avut loc 1934, cu prilejul unfi alt~ ailr
aceasta _ă fie şj o realiiate - marina noastră a păşit 1» VOe'iod Mihai, descinund din UD atac bine reu,"lt al submari· bători - a Patronului Marinl'i 
drumul propăşirei, al tporirei şi întărirei ei", ,t~enul regaL La ora 10 vasul nu~ui .. Delf~~:', care a ~ăcut eli- - sunt pentru toli o dovadd 

Iată cuvillt~le Regale can sta\! la baza programului Il&- I amiral t' Reg:na Mari1\" a părlsit ff!r;le ex('cclţn. Vasele s ~u intors, deplino, că nirn~ni altul n'a în-

t al "!_l t rul . M ' • 'A l' I s apoi in port, acostând fiecare la> I 1 . b' M' t I va ~'UUJ.S e U1 arme. ŞI eru 111. I portul, a'o·â.ld pe bord pe M. , ,." . t t l'a mal mI' ca aJfs a ea 
danele respecb\'~, f:tnd pnmJte o T, t W 1 1 II •• I 

Ani de arind,d, marina şi aviatia, două arme de capi. Regele, Marele Voevod şi mem ," I "vas ra, ro ti .marmfZ noas tf 
cu 1ll al(', entuZiaste de muie de t d~ rrizbo:u si com.rciale, că ni. 

taIă importanţă intr'uD even~u ,1 război, au fost com.plect brii guvernului. Ina]ţii oaspeti cetăţeni, care se afLu pe cheiu'l m~n( oltul n'a inlel~s mai bin' 
uej!lijate, de ele nelegându-s;3 nici o Înfăptaite temeinică. • aU viz.itat apoi cOJltratorpilorul 1 şi mai desăvârşit ca Majpstotfo 

Ne aduc%!m cu toţii aminte că nu de mult, aviat~rii nOf. france1:" Vaubm". Pe bordul V8- Discarsul d-I.i aUQistrll Voastră cal~a CI trebu, luatd 
tdi, pilotând avioane de fabricaţie strdlli şi dabi.oasă, Se su ui t.Regina Marja" s'a onciat Radu .rimesc1I ptnlru ca marina Bă ajungă sil 
prabu~eau înfrăţindu~se eli moartea.' lUi serviciu religios de EPiSCOPUl, Urmează un banchet, la care lit p,ntru tară, CftaclI nădăjduim 

Gb '1 - d ' 1 toti dela l'a, Utllajul nostra marin Se ridica doar la câteva "Vase de Je(('nth' t 'u~ur~ e tră,ga? Z~~l d, 1 ministru R. rimcscut a rostit ,,[ndrăzn~se, cu ingăduinţo 
călătorie, două·trei nave de război, 8'Variate şi acele~. • de s ,Iv,. Af"Oi vl:unuralUl Ba o u:mitoarelE::: Majestătii Voastre, să cit"z (la/Il 

Acum, avem hidroavioane, submarjne, canonieTe, dis- Jănps:u a ţinut o cuvântan. t ZIUa dt! astcl::Î ts/J! o zi de unică I cuvinte regal~. ciiei pn'Q sună 
trugătoare. torpUoare, într-fun cuvânt, o mică marină de ră:r;. vorb:nd despre progresele Iăcute ~ şi nesp"rafă mdrf/fe pentru ma-! frumos. fn auzul tuturora: 
boi, care însă "a păş:l pe drumul propăşirei, al sporirei şi in ma>lna românâ. i rin urii român;. Pentru prima [Continuare In pa~ina 2-a) 
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2 ",G R A. NIT AU - . 
Stră.luci1ele serb~ri . . 

dela. Constanfa 
In toiu! campaniei de denigrare 

indreptată cu atâta patimă În 

contra guvernului, oficînele de. 
qJocraţiei impregnată cu miro 

(Continuarea din pali!ina l·a.) I Prl!Sligiul acestei ţări. Sire. la' co~erţ cât ,i în cea de Răz_j pă, totuşi, avem nevoe de suri d~ peste Nistru, au lansat: 
"Eu tin. ca marina să fie ale cărei splendide roade. Ma-, bOl. ea. o nouă formul! destul de du, 

o marină puternică in care să jes/alea Voaslră lucrează cu Marina noastră • trecut 1 Ce anume va~ed Se vdor CD~. dată: răspunderea politică, pt 
'j • v ~ • ~ t ffreuta~ ti a păra nu am ca era. e a In 1 d b1Jtă un singur sufli!l şi un I aUita ardoare, zşi va capata o prm nenumara e 6 t-<,;". af' din care guvernu _ spun eroo 

, ~ '. t t t ~ pun prl'n ani'· clica aCI. Dar not uma .. S 'd l' 'lă f ţ" sinJ!ur g"n -'; in care marinarii I pâ,ghie putermca, aproap~ unrca, recu f po sa s, " . r- ~ ,craţll ănn aru Ul _ o eVI a ~ 
d R A'" d . 1 nou ca marina noastra 'Va SpOCl d să fie adevărati marinari, a - fiola e comert a Omantel: . e Ja e. A" e ţarA. 

" , ci' I 1 .1 1 cepan
A 

d cu ZI'ua de azi m anu ce 'Vor Ten.. L f" '1 1 . 1 g,'slat răror dragoste să nu fIe pe rar, pentruca Ime la ee nevoz I n ~ . d a s .. rşl u unei e \ n 
• , L- 'f· af' .. a rlr'/'ă ca A:n toata bacuna ea, ci uscat, ci ,eparte, pe valur,le să fte repede sallsfacuie, sa a- I lrm - ş~ vo~ ave 5 1 , - ~ • ~Oi:C complede _ cum n am avut e 

vi,',,!ioase ale mărilor - ale cui un prim inceput cu cele 4. aceasta sa fie o realitate anunţa, ca ~ vechiu p. t, unsprezece ani _ desigur că 8~ 
, . t ~ ~ 't c e ştiu ca este tuturul Stl-căror suFlete să fie legate de cargoboiuri de câte 5000 fon",; - manna noas ra a paşI pe al' _ v ., pune problema răspunderii Pl, 

, .. • d d S M d ul . " al spor' ei fletelor mannare~ti frumoasa b t t o singură pasIune: nalla lor, comandate de curan e . , ru.m propaş1I'e • 1r ~ , litice. Dar nu su t in erpre are~ 
Porunca Majestăţii Voastre a R, - pol afirma cu toată cer- şi întărirei ei. bază nllvală, 'Va începe să se SărlDdarulul. 

fo"t ouziM şi in t(!/ea să. Cu mij- ritudinea că Inaltul gând al Ma. ' Inceroările cari s'all făcuf, înfăptuiască. RdspunJlmm politică esle o 
faac't materiale dat~ cu îngnjire ;eslăfii Voastre dat la 15 Augusf modt;ste, astăzi încep să Se Acestea ~unt Teşti e bttne rii$ptJ.ndl?r~ d. T6!uhzâri, Taspl/:;, 
şi pric(?per~. cu mintea şi cu 11934 a găSit pretutindeni dese- desvolte din ce în Ci:: pe iă· pe cari, Î!1 acea·,ia zi d ~ă:·bă. d(fn!a indeplinirii menda/uIUl, 
bratele româneşti. nav"le au FOSf~ vârşită intelegere pe toa/II tă'â râmul mariaei cJmerciale achil toare, loi pot duce mar~nariior prin urmare o dir.clil? in COif 

renouute şi vor fi in scurt timp I murile desuoltarii . .noaslre mari- ziţionarea a celor prime vase Mei, de cari - cred că. este guvernul liberal este pl? cep/m 

la inăI/imea misiunii, -. pe care time. acum câţiva ani, iar în anul aproape de prjsos să repel- lmiştit, el având conşriinţa QQ .• 

nimeni nu poate să le conteste, Zeci de noul Pase vor vtni ,~ă viitor aducerea a d01lă noui s;Jfletul Meu e~te atat de toriei implrmie şi raportul ma-
- in apărarea ţării. mărească patrimoniul nostru vase de pasageri, cari vor putel'nţc legat şi cari pot conta siv al realizărilor pozitive 

La Mare vas(!!e şi celelalte nalional. purta numele de uTransilva. în orice clipă pe to"t.1. grija Există însă şi o altă răs-
mijloace complectale merpUt în In areaslă zi plină de solen- niau şi IlBa5arabiaJi pentru ca Mea. pundere pe care ceOpOU"lVa 
gândirea de a colabora cu ar- doare _ marinarii prin mine, să ducă astfel peste mări şi Ca. toată drago:51ea ~\l.nctlllui :cu cea pohtlcă şi o poate 
mata. la "păr~rea coas~~i. au; Vă exprimă Sire, adâncă şi in- ţări fala provi.nciilor noastre Meu, ridic paharul pentru i .... sum'" naJllai guverllulllÎ L. 
fost mustrate In cea mat mare deslruclibilă recunoştinţă.. unite. spor.rea. ~i întărirea ~larjnei I bera!: răspanJ.erea morală a 
parle cu armamentul ce lipsen, , ,.. Aceasta dezvoltare, care a şi în d.::oscbi pentru săuă(at~a i a unei guv~rnari. pe care 
spre a putea evem as e o um· • . d" inceput cu marina de comerţ, marinarJ or v.el. tr.::cutele gl:.verne şi formule 

d ' tf 1 - II Sun/fiti pentru d'.lr!şu suprema l' 1 

J ~ d 1 1- speranta a umu marmar, m!r o 1 M ..: 
tate rea a e up (J- 1 .• " d va continua de azi înainte (Ultimele cU'Yint~ a e ~ . ,;. n",ţi(.>nal ţanuristoa nu pot aiU'-

P -.. t' , tară cu plzr! avan!, cu ,dera ( R 1 f t t d 
entru marmaru naş' I (J m ~ _ pot afirma _ !fi cu marina ~ege e alt os acot)cn e ei .i:CM că au avul-o. 

ceput o nouă eră. Şanlierul na· onoare şi dragoste de fara, p(!n· de război. Este o marină SCUID- ap'.auze şi ova~iuni nesfârşHe.) : A~uncl c-iad au fost la pu. 
1 1 f " t - t iru care ei sunl gafa să se 

na I car" tia ua lUI a pen ru , w' - , " tere au neglijat interesele pd. 
b " - I Jertleasca şz sa. ŞI aml!sfece san- • R . · El· b t 

su mgrm" ŞI vase comerC/Q e, va A Desvelirea statuei egluet lsa e a llIo.rd,jale ah~ ţării in lavol'u1 I d ~ t g" d' - ,gell! lor romanesc cu Marea 
ega cu a evara Ila ro mea Şl 'T. - • '. R' _ L:d.eIcsdur i~g~i~~ d~ profi. bogată de apele imb:'!şugale', pentru Rpge ŞI I ara. După amiază s'a desfăşurat versun orrglgale ale c~ n,:l' . . , 

t .. ... ! lon~ p .. rh;:;u..ui. 
care o scaldă. ~ Să trăeşH, Majestate! solemnitatea punem Plctru fun- i poele, ! Au nc::glijat patura ţărănc-

damentale a lucrărilor de con-, Suveranul a participat <'lpoi 1.1 scă Şi ~i-a'll bătut joc de 
Cuvânlarea M. S. Regelui . solidare a malurilor Constanţei, Sf.>rbarile nautice dela staţiune;" a ... ţ. ,- eZi' aia 

I ,.1. • . lllarmarea aru v • al M . f h t în prezenţa Regelt11, a MareluI' sportivă Mam~t:1. 10 prezenţ.~ , d Şi pentru Mine este o bu- armeI, va i c emat, sun I cert>a ..,xo a. _ 
curie nespusă de a putea ser-I sigur, să Întărească şi să Vocvod Şl în prezenţa membri-! unei asi~lente _de pe~t~ ,lO,~OUt A~um, maşinaliumle lor 
ba această zi a marinei după I desvoIte marina noastră, aşa lor guvernului. AP0~ în:re~~a! spcc,tatort D~~a serban sau ,IJ'n: pent, u obtinen'u putern le pc. 
noui1e auspicii ale unui orga-! cum am conceput-o Eu, ca un asistenţă a plec<lt p~ JOs pana fi; p~rţ,lt decoraţ~1 ~u ,acest pn.cJ, I arlă în strarncilate d. V/7gdr.a 
nism de Stat, care să aibă lorganism u.nic de propăşire. fat! casionul\li, U? .'e a, a~ut loc 1 mmlstrul Mann('J Inmesc~ a ~e. Madgearu, olmeanui ajuns mi. 
grija exclusivă a acestei ra-! naţjonală. ~esvelirea bu tU1U. I ,R~gln~l poete ; c?ra.t pe f~ege cu ",\1E'daha .' a'

l 
Til$,TU rom .. n, care tratl/uza ,Q 

mud de activitate naţională: I Astăzi putem zice că Ser. Carmen Sytva, ACI s a facut un! nnel, el 1 • Paris cu bancherul dfl duh:-
noul Ministru al Aerullli şi! băm pentru prima dată aci nou serviciu rel:gios, s'au edit I - O.lS(J or g!nll etnică Finaly, o 

al Marinei. ; serbarea Marinei unificată a, •• 7 S;.. B4~~ I guvernarI! nutional., Iăranl:;~a, 
In cuvântarea Mea din au- Ţării Român~şti· Nu vorbim: Vizita mdl'eşaiuluÎ Desveluea bush.~ 1. ge- aşa cum, cu veaCUrI rnatme, fa. 

ul trecut am indicat această f aci de marină de comerţ şi! Rydz ;o..migly la Ineralului Trai,,-.,. \ iO;>UiU nariotii cumpărau cu bUni g.:ti 
necesitate ca una din viile 1 marină de război, ci vorbim I Bucureşti In n, t ' dela Padişuh, scaunul domnt:sc 

j comuna JJran, in r un i -b 'J t - , - t' Mele dorinţi. Astăzi sunt i de Marină şi nu este Serbarea La înoeputu l lun;i ~eptembrie: cadru deosebit de impresiona.nt a ra dum or an r8ma~eş z ferl'cI't ca~ .. fost adusa~ la lAn· Marl'nelor CI' este serbareaj , , 1. . Ce rdspund~re mora.a poul
ll ~ -. mareşalul Rydz Srmgly va face I s'a desvelIt bustul regretatulw 1 ~ b t t 

deplinire şi de a constata că! Marinarilor. vizita oficială anunţată la Bucu- general Traian Moşoiu, fost al ~eal o gu?vC"rnu p~sa s~ tlH 
a început &-şi da roadele, I Spiritul marinăresc, care· a s remoe opera cons ruc wa 

reşti. 1 ministru şi fost comandant t d F-
Acest minister, care a în •• cere o educaţie deosebită, I).sa va asisla la manevrele' al trupeJor române cari au poob e e~ aşura, un gduvl!lrn CQff!, 

ce put modest şi care, am: cal'e face ca oricine care a . _ .,. ;. . " _ ire ue sa oseu le 01' me (l unu( 
armateI romane, la dIferite JD mtrat pnma oara In Budapesta. b h ..., 1 ~ t / ' plăcerea de a anunţa azi, că I trecut prin marină să devină ... '. . I ~ _ . ! anc fir spriJIn! or a .eron U UI 

ae va complecta prin trecerea! şi să rămână un cetăţean strCu('ţl1 nl1ltltar~1 ~llla pţ~răzl'l ă C~ at~e~stda o.:azlu~~ a
t
l1 roNstd ,. Popular Frar. Cez ? 

u aces pn eJ eg'a la po on Ct1van arI ·nu: m1DlS ru e- 1 t
V 

• l t' Direcţiunii Porturilor şi Co. conştient şi util ţării sale, din Bucurf'ş!i şi cpa română din gură şi Alexandru Lapedatu! a a ~umore e perspec 1;~ 
municaţii10r pe Apă dela Mi. este spiritul care doresc să Varşovia vor fi declarate am- arătând meritele acestui mare ale uneI eventuale guvernart 
nisterul Comunicaţiilor la cel domnească atât în marina de basade. bărbat de Stat. naţional ţărăniste f 

V IJIIIil 

"
Rezultatele călătoriei însă clar că această călătorie Europa, Nici România, bine în. ranul, ca ~i glPernul român, pune 

constituia un eveniment politic de ţeles, ca orice stat de pe conti- l{'gălura cu F car.ţa mai presu~ R 1 .. R A... .." ege UI omanlel o insemnătala deosebită. Urmând nent, nu a fost cruţată de fan i dl:! orice alră situaţie politiC'ă " , 
la scurt timp după schimbul de teziiJe unor anumiţi colpor!ori de·· - Bucureştii nu pot decât să 

Sub titlul" Rezultatele CăIătO'l posibilă când este vorba de o vizite amicale româno-polone, că- svonuri şi car~ văd pe~te tot: certifice aceste cuvinte 
riei Regelui României(', "Neues personalitate atât de populară şi lătoria Suveranului României poa- complicate tragi Ii de sfori şi nu: In adevăr, în capitala Rumâ. 
Wiener Journal" publică urmă., afât de marcantă ca aCeea a te fi cnsiderată. intr'un sens, ca; mai termină CI.! profetizi;na de . niei e.~te cunoscută voinţa fenr<ă 
torul articol: Regelui României. S'a renunţat o completare necesară·şi naturală transformări, schimbări şi con bi. 'a Franţei de a apăra pacea p_; 

C~pitala română a aşteptat cu deci la rt>cepţii şi la vizitele de a acestui schimb de vizite. Şedere.a I naţii noui în domeniul po:idce baza condIţiilor teritoriale adual .... 
bucurie Intoarcerea în ţară a Mo· mare ceremonie. Nu a fost insi RE>gelui in statele occidentale a: exlern~, şi in această privinţă Romr.nia 
oarhului, care stătuse cam o I cu Plltinţă să se ingrădească nu· dat prilej unor convorbiri amA-) Relaţiile dăDire România şi este în deplin acord cu politica 
lună in Franţa, Anglia. Belgia" meroasele demonstratii de sim- nunţite cu oameni de stat prin· Franţa au fost adesea obieCtul franceză, Armiita română, care 
Elveţia şi Iugoslavia. Astăzi, când' patie şi de entusiasm, pe care ale căror mâini trec firele de! unor astfel de uneltiri. Zdele serveşte acelaş scop, a avut pentru 
He~ele Carol o,;'a întors in reşe.1 populaţia stalelor respccfi"c le care atârnă s 'arta Eu,opei: cu petrecute de Regele C"rol la reorganizar~a şi modernizarea ei 
dinţa Sa. Se pOJte face un bilanţ,' făcea in massă în;.ltului Oaspe, d·nii Chullt<mps şi Chamberlain, Paris au adus Însă dovada că! ajutorul efectiv al Franţei şi nu 
al rezultatelor căIă~orîei Sa1e. ! ori de câte ori er.l zărit în pu· şefii guvern~lor din Paris şi Lon. prietenia dmtre cele dU\lă state: este o î\ltârnplare faptul că 
Mai htâi O observaţie generală:' bLe, - demost;atii a căror spon· dra cu d-nii Delbos şi Eden, rămâne neschimbată şi de ne. i Regele Carol era ins(,ţit la Par:s 
Regele Carol işiexpnmasedo,jn_!taneitate exprima sentimentele miniştri ai ~faceriJor străine, elintit. Atunci când f) foaie pa- i

de 
Il~neralul Sichitiu, şeful s'a

ta ca şederea Sa, 1.n special in opiniei publice mai hine decât ar precum şi cu alte personalităţi ris;ană, foarte apropiată de Quai 1 tu lui major român, şi el ac~sta 
marile state occidentale, să păstre. fi put~t. să o facă ori ce comuni· de seamă. d'Orsay, scrie: .. Franţa ştie că j se afla in suita Sa când /wto
ze caracterul unui cât mai strict cat ohcJal. Nu incape nici o indoialA el l- poate pune temeiu pe fidelitatea narchul asista la mare pa' adi 
incognito. Dorinţa Suveranului a Cu toale că vizita Regelui la ceste intrevederi au adus o con- României. deoarece aceastl fi-Idela 14 Iulie. 
fost respectată in măsura in cat'e . Paris Bru'll:eJles şi Londra a fost I tribuţ:e importantă la clarificarea delitate corespunde seatimentului , Rolul pe care România Il joacă 
păstrarea unui incognito este! anunţată ca strict privati, era actualei situaţii politice din naţioual român ~i deoarece Suve- ~ .. Europa de est ,i in orientul 
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Mijloacele ~ubversi!,el Realizări comunale la Şeitin 
ale prese1 evreeşl1 D~ ~o."ă c .. d.1 D; ... ; •• ;~ O.ă9C11-. 

"Curentul" culq~e, irlTo anc~ pasagiul în care cronicarul scrie ţi p.; ...... _1 c::OIl11ll .... ~; 
hetă mult grăitoare, părerile oa~ că Ştefan era "iute Ia mânie şi 

meni10r de seamă din ţara no- degrabă vărsa sânge nevinovat. O d· .uodel 
astră, în chestiunea evreească, demulteori la ospeţe omOra fărăi gospo ărle 
Mărturisim, nu suntem antisemiţi. judeţ." .li: de 704.719 Le: adeca 71 

1 d 1 t g -' o P~ntru ca cetitorii să cunoascu suma • Adică nu urim pe nimeni pentru Iată, dar, cum şi în cea mai ~ n ju et,u ,nos,.u a~/m" C - d 
simplul, fapt de a se fi născut, frumoasă, cea mai plăcută lite! mune, can prin conducătorll lor, . din r~alizările ,a~tualului consiliu Lei după jug. !lceasta fiindcă in 

I d d L' f 1 publtcam mai jos o: bugetul 1933/34 au rămas evreu. Dar am ajuns la consta-I ratură a noastră din vechi, evrei- i sunt vre nice e a Il enumera li? i comuna " I 

tarea că, într'adevăr. acest neam." Dimineţii" găsesc prilej de a: ca exemplu ptmt1 U loalci taTă.: c()nvorb/r~ pe {'are. am a,vut-o i 340,OOO Lei care dacă s'ar fi 
I d I P' 1 • 1 ter comum la achitat in anul 1933/34 nu mai de oameni are Ceva camun,ceva, ne corupe Neamul şi de a face: Comuna Şeitin in pasa ecrca,; cu prlmaru aces ..' ~ 

de nesuferit ceva impotriva Că-I propagandă rea. Ba încă într'un' poate fi pusă in/re cele de mo-; ((Jta loculll!., u'lde, r~tr ad"v~r era 34 Lei după jug ci 68 ori 
t 'd 1 f 'ea afir astfel fiind eu am avut numai ruia trebuie să iei o atitudine' mod foarte atractiv, foarte "no ; del, Acolo, sub gdja părintească i n~-am conv,ns e rea ro, • 

de apărare, oricât de democrat! bil" chiar, Căci. cine ar crede,l a (}r~dnicului primar D, Drăgan,! matiuni/or dsale. 38 Lei după jug. însă din neg~ 
I l' 'f - ligenţa predecesorilor a căror sau humanilit ai fi. Căci, inainte lluând ia mână volumul intitulat; s'au rea/hat ucrUrl msemna e, 

I! greşeli al trebuit să L· ~ copăr a de a fi humanist are fiecare om "Din croDlCatll români", că W! d fost 71 LE:i. 
datoria de a se îngriji de propria. citi pagini de otravă prm {dul',: Silu ali a din trecut şi ce a e 

In 1935/ ~6 bugetul g" neral a 
lui existenţă,. •. 1" ! cum acestea sunt fragmentat", Şi f j azi a corn unei fnst 1 (l82.053 Lei, ~upa ju~. s'a 
Tr~ceam, lOtr o ZI, pe anga aşezate 1 

I U " b bOl' ,. t s'a plătit Lei 48. O librărie de vechitllri unde, i ' rm,ăritt, insă, orice ti,pă,ntLJ,I,ă" Cart> a fost situatia adminis-, contri ua 1.1 ŞI In re cea ce 
d 1 D b d In anul 1936/37 bugetul ge-Printre alte cirli ieftine, am gă-' lese In tiparmţe e " lmmeţil traUvă a comunei, la data pre- făcut su con ucerea mea. 

I ' b 1 1 nera) a fost 1.428.185 Lei din sit ° broşură din biblioteca "Uj~ sau .. Adevărulu~(', şi nu se poat~ luă~d Du, şi a colaboralurilor l In anu1 ,1928 ~getu g<,neru: s'a achitat 
mineaţa", carc cuprindli':a frag~ ,. să nu descopenţi urma evreI· Dvoaslră? . 1 al comuneI a fost, 2.693.821 Le! care după un jug. 

I ' 42 Lei. mente din cronicarii români. ască a relei propagande. Veţi In 21 Noembrie 1933 am pre~ . din care sLmă sa ciclat asupra 
, 3 357 L' Am dat datele acestea cu bu~ Fiindcă mi-a plăcut intotdeauna vedea că tot ce se pubHcă pe luat agendele primăriei Şeitin. \ populaţiei suma de 95 . el 

5ă citesc in tfraiul cronicarilor! strada Sărindar are un SC(IP de L::l Primărie am consbtat că,' adeca 97 Lei după un iugh. J.!elele pentru a se putea v~dea 
S f cât s'a achitat decătre conlribua~ noştri, nu m'am putut stă~â~P c~rupţ~e a id~ii de st:t d~ ,or- toate scriptele şi in genual ~i- i 

să nu cumpăr volumaşul "ulml-l dme ş~ ~o~a!~ta.te. Atatea ~~mst~ tuaţia administrativă su~erea dm 1 ('.~7~-, .. "~-~'~'~"v,.,-.,~~,:. bllii ecestei comunei şi cât li~s'a 
făcut in schimb. . neţii" spunându-mi că in acelaş. cu gOhC1UDl Şi CU lectun can C)uză că nu avea personalul su-l " . 

timp voiu căuta să vad cam ce t n'au alt scop decât să trezească ficient ca să lucreze. La servj~ i fr;'~ ~ 10 anul 1933/34 
ar putea fi subversiv, in ac~st la,c,ivitat~a, atâte" cărţi, tipărite; du} admi ~istrativ u~de este ~e~ 1 f.' '. ,.: Ge măsuri ati luat d-voasfră 
volum apărut de sub teascurIle cu tntenţlunfa de a dIstra pe, cesar să fle cel puţm 4 funcţta-! r' ! pentru remedierea tuturor nea-
Sărindarului, asigurându-mă, de ciftitor dŢcla dadtoriileblui

1 
cele mai ,1 nari er,:IU numai 2 şi la servo fin an_ k'·" - .~ junsu,.ilor atât in interiorul ad~ 

mai înainte, că totul este in or~ s inte, oate, ar a so ut toate eiar 3 dintre cari unui nu core,,- f .'. ministrellei cât şi in comună? 
~ine, Şi am inceput să cilesc. poartă pecetea evreiască, o pe-I PllDdea menirei, ceace nu era r am intrebal pe vrednicul primar? 
Dela primele pagini mi s'a in- cde a ruşinii noastre cari per-. suficient ca lucrările să fie la',; In administratia propriu zisi, 
(reţit fruntea de necaz şi nedu· mitem să sc tipărească asemenea curent atat de o parte cât şi de am exclus funcţionarii cari nu 
merire. Numai pagini negre din lucruri, cu o candoare de ingeri, cea!allă parle. ,1 făceau decât rău populaţiei şi 
istoria Domnilor noştiri, numai şi cu o nepăsare de blegi. Dacă Edificiul Primăriei ~i rel"lalte care am constatat că nu mai pot 
adversităţi între munteni şi mol- Dire< tiunea Presei şi-ac face n'ai clădiri propi'ietat'a comunt>i erau i produce nimic, i-am complectat 
doveni, numai cele mai nefavo- bine datoria, căutând ceva mai într'o stare de ruină Pereţii edi- j ; cu elemente tinere şi deaseme-
rabile fragmente din descrierile adânc rostul alâtor tipărituri cari ficîilor erau dt'spuiaţi de tcncu-I D. D. DRĂGAN nea am complectat posturile ne~ 
Domi, Îlof, numai părţi din CrO' apar in iara aceasta, poate că s'ar iată. acoperişul fiind în mUII€jl primarul comunei Şei tin cesare pentru bunul mers al ad-
nici cari să formeze o proastă ioreilistra atât de ra'f cazurÎ de' locurt deteriorat, incat ploua în,. ministraţiei. In felul acesta am 

- propagandă, cari să alcătUIască corupţie şi absenţe dela d·~torie mai multe camere, f In anul 19.;9 b~getul ,gen",r~! putut să ajungem ca pe sfârşitul 
O defavorabilă imagine in min- încât evreimea, dându-şi se~ma Caii de cărăuşit proprie!atea a fost: ' .892 032, dl~ cue lmpOZl~ anului financiar 1933/34 să avem 

. , l' 'că nu poate face n,'ml'c a:.'1 s'ar . . d' . ca'l comun-) a fost Lei: 1 580,824 .. h' 't l ' tea cltttoru Ul pentru a mIcşora I~- , comuneI erau cel in urma , ,_ ' , :;;1 lOC ele: ea regls re or ue con-
1 - ~b~ 'd b ă . It - f" d t~ t d 1 b' adeca In total s a platIt 158 Lei. b" f ,. dragostea lui fată de treculu cara am e un VOIe ţ~e a e din comuna. lm a a e sai ". . ; ta lhtate apt ce nu s a mal rea-

Neamului românesc, pentru a-I '1 meh"aguri j presupunânrl câ ar încât ab'a de se mai puteau per Jug, llizat din anul 1927, 
slăbi Ol1ce co~z.iunp. ca astfel să-l: aSI une e o a a e O~P1. aLlcre mIşca, asI fel că tu cauza nem· .' 10 anul 19 ':I4/3t:;. , . . 'g" ' l t t tOt d '," " , d' ,In anul 1930 bugetul ~oaneral. 

, , '1 t 'OI ,. t'l' b'\' I al comunei a fosll 3.314.413 LeI .... .." pregătească pentru comUmsm ŞI ca ŞI a e noas re. grlJlm erau aproape neu 1 Iza 11. , 

f dm care impozite comunale In decursul anului 1934[35 s'au alte scopuri evreeşti. Din istoria p. s. In comună străzile nu au ost! 
domni!?l lui Ştefan cel Mare tol In to.edinta delenaţieî no:>rma· nivelate, can'lHzate. pietruite şi 1.302258 Lei adeca 132 Lei construit 3 fântâni cu sistem 

y t s. ~- după jugher. Nor1hon a căror cost s'a şi 
Ce găseşte d'o! publicat .. Biblio- ',. nente a ortfanizaţi' ei naţional- nisipite, b 1 1 "chl'tat. 

d ' 1; La trec~atori era o l' ale, nea In anul 1931 ugetu genera, ~ teca Dimineata(~ este lupta 10 "1 liberale. ţinută Sămbăt"· 14 f t 904530 L 
• ... A d ° d ' al comunei a o!>t J. CI 

Valea Albă şi o descriere a: August, s'a hotărât excluderea van[) , paSe scan U~l. lui prea mic din care eiedări şi arunc nu s'a 
Domnului în care nu se pome-' din ortfanizaţia de Arad, a 10 cauza sumaru 1". ~ d' , 

I S. d fA tO • I ţ' f "ea ba j ajuns d!1l rărnaşlţa e mea sat Şl 
neşte nimic de dragostea lui de i d.lui Romul Furdui, director e, a,l. tanJbP.oPţll a !da su~. u~po- j celelalte venih~ ale comunei. In 
a zidi biserici, dar se publică! şcolar din Bocsitf. prtn m re um are e ap... l d . 

50 tabi!ă era bânluită de difedle: anul acesta am con us ,Iar eu 
----. b l' cu actuala condu, el e. ŞI astfel 
apropiat faC'e ca, în Franţa ŞI 111 ori ce imprejurări, marile idei 01. • ~ se e ~p'ică hptul că nu s'au fă-
Anglia, să se urmărească cu cea fundamentale ale politicei e~teroe Situaţia finanCiara cut noul aruncuri. 
mai mare atenţiune tot t'e se I române vor fi continllate fără Deşi era în luna Nr,emvrie ln anul 1932 bUţ!etu1 a fost: 
petrece in această ţlră. Româ-! şovăire, Aceste idei de bază totuşi lemnele de foc ',~ceaare 1.449568 Lei din care impozite 
nia face parte din două sisteme-, sunt: solidaritatea cu toţi priete- pentru încălzitul localurilor pri- i 226 285 Ld după un jUghCT s'a 
politice: Mica Inţelegere şi ln- II nii tr ,diţionali şi cu toate statele măriei, nU erau achitate, de, ii plătit 26 Lei, aceasta iarăşi mi 
telegerea Balcanică, şi se ştie care, ca şi Rnmania, duc ° po. acestea se procură din vată când lse datoreşte mie fiindcă atunci 
prea bine, atât la Bucureşti, cât litică de pace consecventă; în se şi achita. dacă în frudea cO-I' când s'a făcut bllgdul pe anul 
şi in alte centre, că tăria şi uni- ţde~erea cconQmică în basinul' munei stă un om vrednic, 1932 eram în('ă lot eu 1:1 enn. 
rea strânsă internă a ţării roma- dunăr~au şi menţinerea sta tu Am găsil. datorii în st~mă de 1 ducerea com,unei şi astfel se e~
neşt! este una din condiţiunile quo ului in ce priveşte toate re 340,000 LeI pentru dlfente fur~, plică dece dmtr, odală contn-

1 1 f . I d ' necesare pentru menţin('n'a e-I atit e din afară, nîturi şi maferi"le, urn:zate pn- i buabilii plătesc atât e puţw 

S'au prevăzut toate trecăto
rile din comună cu păIănci, 485 
la număr realiz!lte dm exceden-
tul bă nesc, lucru ce nu a fost 
făcut şi reinoit de 50 ani. 

S'a achitat şi lichidat datoria 
care la preluarea mea ca pri
mar in anul 1 Y33 Noemvrie 21 
a fost 292000 Lei şi che1tueli 
legal angajate şi neachitate Lei 
48,000 Lei în total Lei 340.000, 
datorii ivite din anii 1928, 1929, 
1930 şi 1932 s'a lichidat com· 
pled până la 1 Aprilie 1935. 

S'a renovat sala de dans ,i 
construit o scenă fixă în sala de 
dans a primăriei. 

In anul 1935/36 :('hilibrului internaţional. Faţă ! rnăriei de către diferite fi me ş.i! dUf'ăce într'un an nu au achiat 
f ! S'au construit 2 fântâni CU de aceste împrejurări, clari icarea Mane~rele ar ... alei mni mulţi locuitori ai comunei.; nei un ban, 

adusă prin călătoria Regelui c::eLos.o~a~e Salariile funcţionarilor şi a 1 In anul 1933'34 bug~tul a fo:- t sis!,~m Nortbon. 
Carol la Paris şi Londra a fost 1 ' d 18 A s'lrvitorilor erau neachitate pe 1.757 .673 L~i ;!runc după jugher S a făcut repararea ge-nerali. 
d b ' . '1 n zIua e ugust au , . . 1 atât internă cât şi externă a Pri-eoşe It de preţlOasă, mal a es inceput marile manevre a e ! 5-6 lUni. a fost 31 Lei. n :.ccst an pre- ~" ., d 

' 't "R ~. . j 1 1 ~ ~ d I J d i ' d " t - -. 'ţ~ d manel care era mtr o stare e prm punerea ta punc CII. oma- armatet cehoslovace În H,.l:ur,ea j n t>~a!ura cu 8 e e e ma i eCeSnf11 au a\'u o rama~1 a e ,~, , 
!lia işi menţ:ne politica ei de I de vest a Slovaciei. ~, 1 sus, imi permit a e"tra~e uroele 1422.809 Lei astfel că atunci când I ruma, !('cumţa notanală precum 
eo!,tborare int~n'ă cu pretenii săi I La manevre partîcii'ă d: date din bugetele anilor 19281 eu am preluat ag~nd~l~ co {~i tuturor edifiicilor Jatera.le ca: 
şi in primul rând cu statele ~\i..:chnik, ministrul Apără:,i Na-: până la preluare ŞL să Se facă o' mune:i, mai era de plată 340 OPO: gri'jdurl. cânt~T, cot~ele pent~ 

, I ţlO\lale, generalul Syrovy, lnspe('-! . • ., 1· i pompele de Jncendiu, maQaue 
(lcclden(a e. tor general al Armatei generalul· comparaţIe lDb'c realu:ărtle fi- Let, " t 

Nu este nici o lodoială, lnche- Krejgci, şi şeful Ma~elui Statlcute de predecesori raport cu In anul 1934/35 bugetul a, ŞI colnă pentru trăşurl e c. , 
le .. Neues Wiener J~urnal", că Major, generalul Faucher, elco sumele achitate de către bieţii fost 1.971.150 Lei de eiectat, (ContilUl&ree. tn patie .. IV,..) 
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Debandada şi jaful dela Realizări comunale la Şeitin 
S A I d A d B d 

(Un:oare din patina m-a.) şi vechiculele precu,mşi harnaşa-

O C n n ra .. ra Construit din nou şi reparat m"ntele, proprietatea comunei, 
.. ... toate gardurile la toate ediHciile Astăzi datorită atenţiei deosebite 

fS. 1. A. B.) proprietatea comunei fI ~opliite ce le dă in general tuturor bu. 
1D carbolinl, nurilor proprietatea comunei 

Pierderi gro:zave şJ c.fjel1uelJ şi mai grozave S'a infiinţat io curtea primi· aceşti cai au ajuns cei mai buni 
riei parc plantat cu nuci. o slr.l.~ din intreaga pJad asemenea ,\ 

_ Povestea bllan/uluJ _ diniţă cu flori. Curtea primlriei trisurile şi harnapmentele sunt 
. . ... • ..•. ~(allată iar în fata primăriei s'au cel.., mai bine inlreţînute. 

InaJnte de războit s'a Infnnţat la a_tro.omiea cifră de, cheltuelile fund ingrozItoare. ' 
I ... --d .. , 1 t t' 1 1A "1.163 I i [ '1' ., Ş' d ~ - ~ I ~ int 1 I plantat 28 ulcâmi altejţt. a l"Ull f cu spnpnu e ee Iva, ~ It un 011 Ion CIOCl' 1 aca, pana a urma e e-, ., " .. aDal 1936/37 
Itatului maghiar societatea Acan. 'sutesaşezecişiuna :mii una lulă' gem cele 824.374 lei cu titlul Sau mvelat, toale .trl%11. ~I~ 1 

pentru exploatarea liniei Arad-lpsut'cişitrei hd). "cheltu.eli dueriteU nu putem; comuni, canahzate cu ,anţun Il In primăvara anului 1936 s'au il. 
Brad, linie care in cadrul pro I Cheltuellle diferite iD.lobead şi nu vrem să înţelegem mi.l fi ni~ipite, iar unde s'a eimţit plantat 300 buc. arbori dintr. 
gramului societăţii - a fost In- Lei 824374 iar dobâr.zile Ja Iionul şi Ijumătate cheltuit pe I nev~la, au .fost pre.izut~ cu po· cari 180 In jurul terenului de 
zestrată CU cale ferată. Aceastl bănci Lei 121.370, seama direcţiei I Oare nu este· dun dm cunent. LucrAn ce DU sport fi tir iar restul pe mar· 
IOcÎetate a exploatat in acela, Odc. _iate .ă.ăta •• ă asta o sfidare a m11IlcitorUor !s'au făcut in comuna Şeitin D:~ iin.a digului care apAri comuna 
timp cariere de piatrl ti pldu· ti po.t ..... d •• t:ă i.be pier- dela cariere, neplătiti "e luni. ~ cio~at' ~â~l ac~m: de:eventualele inundaţii a rAului 
riIe dela Vaţa.de-jos. derile del. dil.rit.l .... plaa- intregi, a funcţionarilor cari 1 Sau rldlcat ŞI nivelat 2 dru- Mun,. 
După preluarea imperiului linia· tări ,i ch.lt.eli ... ,i există după zece..cin.cisprezece ani, muri comunale găsite impracti- S'au contruit din nou 3 fân-

(erati. Arad-Brad a trecut In ~ o propo,tie o.ol'.ltili, •• t. de slujbă la S. LA. B., se Tăd: ca bile din cauu negHjenţei fostei tină cu .istem Northon a căror 
patrimoniul statului, iar lecic-' totu,i •• curat .t:aadall lăsaţi pe drumuri? A acţiona.: conduceri a acestei comuni. coal 1' .. achitat. 
tatea Aeaev, s'a transformat In' Normal este că dacă a- rUor cărora DlI li_s'au plătit! Toate reparlril •• feptuitc lunt S'a nivelat locul de piaţi 
S. 1. A. B. (Societatea, ~du:!ltriall t facerile nu merg bine, chel-' di.,ideDde de aui intregi? I ~lătite, la z~. cât ,fi ~la:u] lune- pentru zauavaturi precum ,i 
Arad-Srad) cu participarea Mi-, tuelile să fie reduse la stric· I Onorata direcţie care-a in. ţlOnanlor ŞI .ervstonmel. piata de pord. 
Iliaterului d~ Fmanţe - prin Casa tul necesar r ghiţit milionu1 şi jumătate nu \ In anul 1933 la preluana S'au termînat lucrbil. cu iu-
de A~{r .izar~ - care a p~ă.tit Dar aci e tocmai conlraruI.· este de părere cu noi 1 I m~a ca pr~mar ,~'a • c:o~statat, c~ Iroduccrea iluminatului eJedric 
StatulUI maghlar despăgubml. i alal funcţlOnans cat '1 Mnltom public fii.d achitate 1. zi toatv. 
cuvenite, precum ,i tuturor ve- Po .... eslea unui Lilant şi c::âfe"a tcomunali erau in restanţi re 6 ratele stipulate ia contract. In 
chilor ac4-ionari. [luai, ceace dela Inceperea acti~ fa 

t d ••• I A-I urma acestui pl comuna no-

U d
.. • fui I e .... s •• c::u a c:: ~I· vităţii actualei conduceri l'a ac-U e lac.pe Ja h' , , , astră inci din luna Decemvrie 

,... La Inceputul fit'cărui Illl, so- a] S. r. A_ B·ului, au figurat i Ita1 .. nu n~mal restanta CI '1 1936 este i1uminatt. el.ctric având 
Conducerea so~u~tăţu, şl·a vi. 'tA.·1 'i' 1 t ' d b ă d'.11;· d lsalarule la ZI. d 

]

' , , • A cle ~I e anonIme ~J n oemesc oamem e un cre 10 .... Şl e Întro use în casele lor circa SO-
&ut ·l1lllht de treabă inreglstrand b'la 4 I fi' , '1 f ti b'l't t In anul financiar 1935'36 8'a 

• A I ntu, - con orm eglUln or 00- per ec onora 1 I a le, J persoane luminaţia electrică. 
dela războ1 incoace, cand eu.- 'al t l' d A tf l d- t 1 C ']' 1 ,1 hotărât introduc~rea iluminatului d t • d d f 't dA merCl e - care es e og ID a ope- Il e preşe ID e a onSl lU UI ; 

9n Ir, c~n . e l~ e, up cum raţiunilOl cinstite şi care CUPI inde de Administraţie a fost d. HiOlfu,lelectric pe intreg tuitoriul co' 1 •• aul 1937/38 
au folt lmpreJurănle. . A t' '1 ' h 1 1'] d' . d" d 1 d Ş L munei S d tr b i 1 x t Ş1 caş 19un e '1 c e tue I et a Ici Jar a mlOlstrator e ('gat , fe,an ' Sunt tn con.strucţi. alte 5 fâ.n

Uni cu pompe sistrm Northon. e Vi! e ea aDi c. ace. e 't 4' d ă ti '.;' M t d· tiC ,Cal'l' c l' , t t , . d' , SI uatla a ev ra a socletăt'I. il eescu preşe In ee amerel j omun!!. It proptle a ea 
ImpreJurăn - 1.0 ce mobve H Oda 'b'l l b de' 1 d . d' d t ' 1 1 1 ' 

d 
. . f ti Intocmit, 1 anţu tre ue e omeri ŞI n ustnc ID Ara .! comuneI a pre uarea aclua e, 

ya ve ea mal JOS -au cam ost , . .. ~ d . 
d d f b

'l ' depus la Judecltorul slOdic al Domn11le lor, văzând I cen ucen lie găseau in starea 

D~asemeoea le lucread. la. 
repararea digului care apărA 

comuna de o ~ventuall inun
datie a râului Mureş_ 

Intot duna e avora I et elCI T 'b 1 1 . ' d' . It d .... dA d' l' 't d f n una u Ul respectIv. proasta con ucere ŞI pler- n care am SpUi eate' 

b
? Pde r.n ,au.:l!_ l P

G
Sl ahe a· Aceasta este obligaţia sode- derile inerente acesteia au menea in aceaşi slare le găseau 

rica e cIment UlII. ur onţ, tl\'1 d' d" t t . d .' d' C '1-'1 d 
d f b ' d I I 'd d' Adi or un e s a a mlnlS ra ,. emlSlonat In on81 1U e ---------------------.-----e a nea e c r .1Dl a In ra d in "t I J .. d .. 'd' v , t d It 'bil con us spm u egu. a mmlstraţle, unpreuna cu 
f1 poa e e a e lmo e. SIA B 1 ~ . d 1 1 Gh hi b 

Nu .e prea poate pune pro'. ...., -u InsA.nu şI-a ,ng.... eorg u, meItl ru 
blema că acestea n'au nntat mtocmlt bIlanţul decat acum al acestUla. 
deoarece in i.ntreg Ardealul D~ vreo lună de zil,e, şi nici ~u la atenţia d lui ministru 
tunt decât câteva fabrici de ci- l-a depus la Tnbunal decat d. finante! 

In atenţia P. S. 
Episcopul Andrei 

mant
t 
,i apoi fabrica din Gura. la 1 AUi!u~t 1937. 

bonţ avea ,i un renume bune Care-o fI fost cauza ace- In urma acestor semnifica- C. scri. ziarul 'JCul'enlul" 
-'-bitit stei întârzieri care ese din tive demisii, cerem d-lui Mi- l' ă C t" N t" " _ . ? N '., , w a romaneasca comun ur ICI u Ş lID pnn ce lmprcJurăn 

Se prea poate insă ca o con· comun u cumva n au mstru Mircea Canc1cov ca sa din J' d A d rl '. dă' t I B ăd d 't' 
t t ă · h "1 d' C G ~ dura, pe ,5Hlnlta e p nn e e r eanu a evem Şl 

I . 'b'l" . ă ă . ~ w es • se pe rece e a un Imp şe u UDUl par I po Ilic naţlO~ duccre nepriceputi Iă fie cauza pu u g SI şmec ent e con- or one pnn asa enerala el V t t d 1 t' fi' t'd 1" ( , 
primordială a acestor quali - t~ Ilceşb 111: măsur s pre- Am~rtizar~, ~ anc~e~ c~e s~ incoace tot (.dul de manifesta-. nal ţărănrsc) i a lăsat cele s )i. 
falimente. zmte un bllanţ oareşcum I stabileasca VIDa flecarwa ŞI :ţiuni dăunătoare intereselor no-1trituale deopa!te ,i se ocupă ~e 

real? aplice cuvenitele sancţiuni, a t Situatia dia 1936 A t· bl . , re româneşti. 'jicnirea mescriaşJor români dirl 

Capitalul Societăţii s'a 
urcat in ultimul timp la 

cestea su~ mtre, ,rI i căci con~ucere~ ~ste, ori d~e Aşa, de pildă, fii!uruză in localitate, care, in majoritate. fac 
care preocupă mtens opinia ,rea· credinţa on nepncepută, f runl(>a conducerii bisericei cnş- politică românea6că, pentru mo-
publică, din moment ce pasivul anului tine ortodoxe un comitd paro- tivul că nu sunt înscrişi in orl!8-

In consiHul de administraţie 1936 este de peste 8 milioan h I e. ial inconştient de menirea sa. nizaţia sa politică. 11,105.100 lei. 
La acest capital, s'au in- --------------------------~~---r~gistra~ Însă pierderi COD- Două suie de tigani ala,«:ă două 

I1derabile. • 1 · f 
Vom enumăra număr câ- sale ŞI e Je uese 

\eva din anul 1936: b I . Un fapt de o gravitate excep-lyizi i ŞI cât decât atrăgător in· 
. La intreprinderile fores- ţională s'a petrecut in comunele ~ât au jefuit In lege comuna 
tiere din Vala-de-jos, s'a Negreni şi Bucea din judeţul! Oficiul telegr<.tfo.poştal a anunţat 
inregistrat o pierdere de Lei Clu'. O ceafă de ţigani nomazi j imediat pe locuitorii ,din comun~ 
1,393.848 (cetiţi bine: un. J Bu('ea de:ipre surpnza care 11 

ili 
In număr de ne-o 200 vagabon- aşteaptă fi despre cele petrecute 

m' 'on treisute nouzecÎ şi dând pe drumurile ţării a ajuns in Negreni, 
treim~ optsute pa!ruz~ci şi 1 cu căruţele In comun~l. Neg. Alarma\i locuitorii s'au pre
opt lei) ŞI aceasta In timpul, reni şi Bucea. unde au holirit gitit cu lot felul de arme puşli 
cand pre~~ lemnelor este i si facă popas. Ţăranii din par. şi unelte agricole cu cari inten-
foarte ndtcat Oare este 1 

ţionau să. bareze ietrarea 'jrla. 
• . tea locului la vederea acestui t 15 t d d nilor in comună. pentru a scăpa 

aceas ,a ov~ ~ un,el con- tnumlr insplimânlător de ţi~ani de prăpădul acestor lăcuste. 
ducen admInIstrative co- au rămas oarecum speriaţi. Ţiianii deşi somaţi să se op· 
recte? Primarul comunei Negreoi a rească s'au apropiat agresivi şi 

Alte pierderi interv,,"nit imediat cerând şefilDr ::ltrC:r:a~o~1 ~bAee::rî~ar~~~ 
, . şelrei si părboeaacă imediat co-

La Rad 1 37 813 de o potrivă au Inceput mlceJul. 
canera na el .- muna fiindci vedaătatea lor nu S d 4 Stau tras mai multe focuri de 

" .. ur uc .. 1 9.781.- {indntă câtu,i de puţin pe locui- armă din ambele părţi, cuţitele 
" .. Lucareţ" 690.965'-l tod. In faţa acestei situaţii şefii au inceput să taie in carne vie, 

Daci pi~rderi~e. :!Iunt Int,r'ade- \ au dat o·rdin pentru deplasarea coaaele. lurcile ti topoarel. au 
văr fantasbc,el,otCl ch,eltueb.le nu ,trupei, cu tot alaiul spre comuna intrat in acţiune, 

i Jncăerarea .'a soldat cu patru 
lunt cu nImiC mal preJos, n· Bucea unde inten f onlu să şi 

timp ce despre venituri nu le stabileascl tabăra, bele părţi. Şefii ţiganiler au fost I
t morţi şi numeroşi rAniţi din am-

prea pomeneşte, Astfel, chel- La plecare ţiilanii nu au uitat arestaţi şi ţinuţi ostateci pul la 
taeUI. direcliei .e ridic:ă si pună mâna pe tot ce. era mai descoperirea vinonţilt'r. 

Tipoirafi.a G, IENCI, Arad. 

~onduşi aş", du~ă cum doreşte I Intrebăm pe Prea Sfinţia Sa 
mteresele matenale al pA.r. Br~-. Episct'pul Andrei al Aradului. 
deanu Zenobie. , ; ştit'" că părintele Brădean Zeno' 

Ca exemplu: refuzul dat d·lul b' t t d' 1 t' f 1 ." le, o in aces e mo Ive, a o. 
general comandant al pregăhm, g 't d '.. , 

, • , IS ODI e enona,u comunei 
premllttare. de a pune la dlSPO- C Iă • d d C ' , , , om uş, rugan u' se e urtJ 
ZlţlB sub centruhll P. P.. cua - să f' ,·t ' .. cent le primi preot promt· 
culturală dm locahtatf', pentru t- d 1 1 . fI' , lan u- e ce e mal rumoa5e uc-
desfăşurarea şedmlelor d~ ple· , ? 

t ' '1' run gă Ire preml ttară pe vreme reai 
furezul categoric al părintelui Dar in această comună unde 
Brădeanu de a ţine ,edinţele re. baptismul e la largullw, preotul, 
ligioase la educaţia premilitar!. care are o menire misionarăr 

Mai recent a forţat pe membrii trebuie să faci politică şi si 
comitetului parohial li dlrâme dicteze unui inexi.tent consiliu 
incinta caşei culturale spre a eparh;al deci~ii ce DU sunt în 
construi in acp.l loc un local de interesul bisericii ,i al românis
frizerie pentru un minoritaT, Ei- mului loca] 1 Cred că pentru 
senbeil Martin. care in anul identificarea celor care nu cu· 
1935 de Pasti, a pus la cale lin· nosc activitatea spirit'la)ă a pă
şarea a doi solda\i grăniceri, rintelui Bcădeanu, le comunic că 
care îndră!niseră aă intre in sala in z.iua de 23 Iulie, ţăranul Ghe
de joc a fvabilor, din cem Ma· orghe Brădeanu, măTitându·şi o 
cea, dură graniţă, Pentru acest fiiel a refuzat asistenţa spiritualA 
motiv, a fost isgonit de ura ro- a preotului Zenobie BrădeaDu, 
mâni1uT din Macea, .tabilindu-se acela, lucru l-a comis, cu o 
sub oblăduirea părintelui Bră- săptămâni inainte şi fruntaşul 

t 

dea nu in Curtiei. comunei. Ilie Ursu, 

-- - -- ~- - -~~-
r _ ' • ... 
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