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Naţionalismul, mai mult sau mai puţin accentuat în con- Ziarul "Viitorul" sub titlul de mai mare decât încasările din a· cari, reaHzând venituri bune tale 
strucfivismul lui aparent doar. este astăzi deviza care agita mai .sus publică următorul arii nul 1935 şi cu 2-3 mai mare, au reţinut animalele pentru ne· 
lumea din cele patru vânturi. col: comparate. cu incasările din a· voile gospodăriei, mai ales dupl 

Cii mulţi, chiar foarte mulţi dintre profesioniştii acestei In plimbarea-i "triumfaIă" pe nul 1933. ce au inregistrat şi o recoltă bu-
devize, nu-i înţeleg senzul strict, nu este o noutate, dupăcum la organizaţiile din tară, d-1 Mi- Acordarea primelor de export nă de nutreţuri". 
apologeţii democraţiei sunt de multeori departe de axa cre. halache s'a crezut îndreptăţit să pentru grâu a contribuit de ase- Iată deci "pauperizarea" ţără. 
dinţei lor politice. pianiă soarta ţărănimei, căreia menea h mărirea veniturilor a· nimei de către "oligarhia banca. 

De câţiva ani, România cunoaşte şi ea simptoma naţio- în "tranşee", {·a jurat iubire e- gricol, deoarece cea mai mare ra" si .. raHrea/< şi intereselor ca
nallsmului care figurează ca prefix la aproape toate partidele temă, Pentru d, Mihalache, câr- primă a fost plătită tocmai în' pita liste ? 
noastre. muitorii de azi, de eri şi de mâi- perioada când micii agricultori 1 In jaţa acestor constatări, tre· 

Astfel, partidul mîhalachist, ale cărui contigenţe cu Mos- ne, sunt toţi "asupritori" in a· desfăceau recolta (lunile August I bue si ne întrebăm, cate e sim· 
cova şi cu Frontul Popular Francez SllDt notorii, se chiamă: fară bineinţeles de d-nii Dobres· şi Septembrie) ceeace le a ingă· i ţul de răspundere al O lui Mi· 
- statutar - partidul naţional-ţărănist, iar învălmăşeala de t cu, Sever Bocu, Boilă şi ceilalţi duH să încaseze un preţ care halache, câod face afirmaţii con· 
doctrine, înmănunchiată în jurul d-Ior A. C. Cuza - a cărui 1 amici, in tovărăşia cărora se gă. s'a plătit pe piaţa mondială abia trare. răspândind calomnii dela 
activitate de o viaţă intreagă este într'adevăr numai naţio. l seşte la banchetele electorale. la sfârşitul anului. Ţinând seama un capăt la altul al ţării, - pe 
nalistă - şi a d-Iui Octavian Goga-bardul patimirii noastre 1 In ce priveşte ţărănimea, - ea, de repartizarea vânzărilor luna- baza meritelor referitoare a câ
şi, .• semnataml pactului ruşinos dela Ciucea - se cheamă I este in permanentă "probie" şI re ale grâului la oboare şi can- torva scrisori onoste către ţări
deasemenea partidul, , • naţional-creştin. Şi, ni-se pare că pe i sărăcie": _ in afară bineinţeles titatea totală al încasărilor agri- dime, singura activitate "crea
undeva mai avem nişte partide naţional-sociale, naţional. I de scurtul timp in care d, ,"'"\iha- cultorilor in urma valorificărH toare

li 
ce-a avul-o la ministerul 

democrate, etc. v ~ v , , , t Iache îi trimite scrisori, din frun- grâu lui se poate aprecia la 1,2 de agricultură. 
Deasupra tuturor sta mSa partidul NaţiOnal-Ltberal al lea ministerului agricuiturei. miliarde lei U

• Iar categoriile, cari pe timpul 
cărui naţionalism este contestat astăzi tocmai de către im-I Dar demago~ia electorală a şe- Ce-au făcut agricultorii cu a- cârmuirei D·sale vindeau vago-
provizaţii naţionalismului, de către transfugii cari s'au scăI- ţ lutUl naţionaiţărănist, nu se pol- ceşti hani? Ne-o spue acelaş nul de grâu cu 22.000 lei, -
dat in apele tuturor doctrinelor politice cuprinse intre alfa 1 riveşte deloc cu realitatea fap- studiu: dacă găseau cui, - trebue să 
.~mega politicului: stânga şi dreapta. ~ telor, astfel cum e constatată de "Redresarea veniturilor agri- se roage zi ,i qoapte~ H'fereştene 

Toţi aceştia uită că istoria ţării S2 împleteşte într'o : către cercetătorii imparţiali, pe cultorilor a avut ca urmare in Domnul de prietenie! 
splendidă conglăsuire cu istoria partidului liberal pe care.l baza datelor statistice şi ale cal- primul rând urcarea preţurilor 
găsim prezent la datorie in toate clipele grele ale neamului.' cuIelor ştiioţifice exacte, Şi e du- de cumpărare şi de arendare a 

Şi pentru orice minte sănătoasii care cunoaşte cât de cât \ reros să vezi cum un şef de par' terenurilor cultivate şi apoi cum
istorie românească, singurul partid politic naţionalid şi prin I lid, cari pretinde să' şi asume părări de invantar, atât la agri-
fapte şi prin tradiţie, este partidul hberal. intreaga răspundere a conduce- cultorii mari căt şi la agricuJto-d .. n a._ •. -- 4__ rei ţării, _ poate vorbi cu alâ- rii mici. 

I ta lipsă de discernământ. Reinzeslrarea exploatărilor a-

Străinii In adevăr, în timp ce apar a- ricole cu inventar s'a văzllt lc 
ceste "discursuri" epocaJe, în ca- marii proprietari în special prin 

d 1• 'ţă cumpărarea de maşini agricole 
1 f ' L d t' ~ I S 'v - re se ep ange paupenzarea -
n llUare ant re era la roma- puneam mal sus, ca aceasta Iv' 'd v l' h' b cu tracţiune mecanică - impor-

~ d '/' '~d ~ t't d' • t f' v " lraolmel e catre .. o 19ar la an-na e ele lsm orgamzeoza upa atu me s a repe a , Insa nrcw·" A" t tul tradoirelor. maşinelor de 
.1 1 1 fr ' / R ~" d t Y f'" '1 f (V' cară etc, - " socla~la pen ru 

mOae u ancez, turu omame!, a a o lelOU a ea noas ra n a d' 1 ,',' , " semănat, de secerat, etc, dan 1916 
I . f, ~ d ' l' ti' Y f t • [' 'f 'bol l' Istu!U Cf')fl)ucturll econom1ce , 
Il care, In a ara e ele tş t ro- cau a - m ImI a PQSl I U Ul-, ' _. dublat comparativ cu anul 
., [' 'y , t -' , să desmintă face mteresante constatăn asu s a 

M.S. Regina 
pe deplin 
vindecatA 
Starea sănătăţii M. S, Reginei 

Maria este din toate punctele de 
vedere foarte s,atisfăcătoare. Zi· 
lele trecule, profesorul dr. Pe
dingher dela Viena a fost p(>ntru 
a doua oară la Sinaia şi a putut 
constata ci M, S. Regina e pe 
deplin vindecată de, boala de maru, par rctpa ~l s ramI, - '".. d ă 11935 _ l'ar la micii a<'irkuItori 

Ş ' d ,-, 1" pra creşterei puterII e cump·, 6. 
In anul trecut a fost câştigat I oar are czne, cacr pe an- 1 ' 1 '1 d' 'n cumpărări de vite şi de care a suferit şi ci pe fiecare zi 

de un francez - ilustru necu- gii fiecare {egat ie G!Jem QCreditaf, rare a agnc~ ton ,or, ,a lC~ asu-, pn It (~ lt lor agri- convalescenţa progreseazi spre 

noscut pâ'l,j atunci - Gallienne, Şl un a aşa e presa, a ca, Ul., 1 t le din primele luni aJe anului deplină reslabilire. 
, t t d ~ v' pra creşterei veolturllor ŞI a bU_l une e vanzarea une e I 

, , , f - . t _. nel lor slăn --- in cursu ac u- co 
care, cu această ocazie s'a lansat. prmClpa a memre es e ta sa In-, • , 937 ' t c 90°/ compa. M. S, Regina face zilnic pJim. 

t ' _. , 1 T-" 1 t ale1 guveraăn 1 a l:rescU u o 
lnfors în Franţa, a tăcut mâc Iri ma rn Juru 1- aru sa e, o a - , . • rall'v" dă din anul bări pT'În parc şi din când plim-

f ~ d 1 Y , .. D Iată ce se sene mtre altele cu acelaş perlo '1 
devo"ând in tacere gloria câşti- mos era e p acute lmpreSll, ar • ' ' 936)" bări cu automobiJul prin împre-
gată p2 drumuri româneşti. pâ- acesta se întâmplă numai când 10 acest stud1U, - bazat pe, da. 1 A' t ' ' relativ inurbr- jurul Sinaeî Se alimentează sa. 

t ' d ' - , . tIt 1 t c 'e culese de oamem de "ces el ceren 'OOY j 
nă acum vreo două săptămâni, aceş l omm fŞI m e eg ros u .• e er., t d 'ţ ani'malelor de tisfăcător -i zilnic se interesazi 

w' .. fă" tan e e pe pla a I Y' 

când în cadrul unui inlerwiew, Insa nu totf sunt Ion Dragu, "ştnnt ' '1' It ă i s'a opus o ofertă re- de evenimentele mondiale. 
. , L ' Bl g A e t R ul Urcarea incasin or a~fJcu 0- munc ! mvredniceşte ţara care l,a prl- UClan a a f ron o ruşI a " 'tă d' t producătorilor Pesie două săptămâni va părlsi 

AI ' 'It" t' t' d rH<1t în anul 1936 se poate ap· I zerva In par ea i 
mit cu (rătească ospitalitate la- anastu, Şl a lli conş len t ~ , , 1 3' d' . zarea produselor vegetale Sinaia şi se va instala la Bran, 
tină, cu ingrate complimente, omenirea lor. Ion Sânziană reda a fi cu <aprox1mativ cU' 1n van _--.. ----.................. - .......... . 

dEmne de un cavalerism sportiv perios necesară existenţa unui Cum încercările din statele mai 
periferic. Selectie şi orientare pro- acord perfect intre calităţile fi- bătrâne in cultură şi civilizaţie 

Nu e primul 1i nici ultimul fesională zice intelectuale şi psihice ale au dat roade satisfăcătoare, 
caz. In fiecare an, excursionişti lui ce munceşte. de.o parte, şi ideia de selecţiune prin orientare 
- fie in grup. fie individual ne Orice Inceput e greu. Dar când In general, genÎu sau mediocri ~:lul muncii prestate, de cealaltă. : :'l'a difuz.at şi la ,noi p~~n, ~nter: 
vizitează frlJmus~/ile. idcio, ce.i stă la bază e sănătoa· tateJ normal taU anormal, omul A t 'd' ea la bază mediul cercetănlor ştunţtflCe ŞI 

li primim cu pâine şi sare, cu d ' este unilateral. EI poate indeplini ceas ă 1 ele ce av bl] d ] f' Ră 
banchete lucu/ice, cu toastul i şi să, evoluţia şi prosperarea ivm constalările multor ani de expe. pu icaţii or - or pro eSon • 

d 1 t" d 't ' certitudine o anumită funcţiune perfect. sau "'. h' t dulescu-Motru~ Ştefănescu-cu pa/etice ee ara n e pTle eme rienlă, ŞI convmgen e lnc lega e G <'il R 1 ' I 
tternă, ii purtăm numai pe pal- Una dintre problemele de im- cel puţin mulţumitor, - în timp oaDe> , a ea ŞI eşanu. 
me şi cheltuim bani grei, pentru- ce transplanlat in alt ram de ac din indelungate şi aprofundate Aceste cercetări ."platonice" 

porfanţă capitală ce s'au impus d t t 
ca odată ajunşi la ei acasăf să tivitate produsul muncii lui va fi studii t s'a răspân it in toa e s a- nU rezolvau insi nimic pe teren 

1 t 1 , după marele răsboi guvernanţi- d l~' 
n~ injure ca a uşa cor U Ul. mediocru

t 
inexistent. tele civilizate incă erou .. Şl practic. Calea era deschisA, tie-

~ D f' fi lui om n"sc a lor noştri - problemă ivită din ne· . e ce o l su ee.. - d ' • O 'd t ' bUl'a si yt'nă omul, vizionaruJt tât de ingrat, nu ştim, dar ati- cesitalea unei producţii masive Plecând dela aceasti consta- pretutin eUl, m CCI en ca Şl 
ludinea aceasta a străinilor ne, de refacere _ a fost aceea a edu- tare, F. W, Taylor inginer ame- peste Ocean, s'a început durarea care să Înt masei rolul bineflcă
face de muJt~ ori ~ă crt!d~m că: caţi"i muncii, a selecţiunii capa- rican. a ajuns la concluzia, c~ I de iDs~itute ('~r~ au ,ca singură tor ce-l va avea orientarea pro-
Este apanaJul uneI cu/tUrt prfia i "" f' pentru ca forţa creatoare a unUl a lor 1ndel~lmclre OTltlnfarea pro- fesiona1i. selecţia capacităţilor, 

I avansate, ori a unor meschine i cităţilor Şl a onentăru pro estO- • f, I (conHl1uu, In pa,. 2 .• ) 
calcule politice. Dale. individ să nu se irosească, e im~ esiona ă 

> 
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Inaugurarea muncii Adunarea consiliului u 
obşteşti preslată de premili

tari la Arad 
de ad:rninistratie al CalDcre 
de muncă din Arad 

N1J 
dispr 
inter~ 

nal·~ 
Pentru pr~stGrea muncii obş- ceGstă vfselr'e a fost stimulată Consiliul de administraţie al 

teşli prevăzută de programul in~ dealtlf!J şi d~ noal medlu in care ~ Camerei de Muncă din localita
.Iructi~i premilitare, au fosl con- aceşti tineri au intrat după al- te s'a întrunit in adunare ordi
centrali la Arad 200 tineri pre moslera obositoare a şcolii. Sub nară. sub preşedinţia d-Iui Vic
militari. cari timp de 20 zile vor conducerea d-Iui ingine! Borneas, tor Moşoiu şi in prezen~a d lui 
lucra in tabăra dela al/roportur dela serviciul terhnic al primă- Iosif Vulpe, delegatul mÎnisteru-
Arad. riei municipiului Aracl, au ;nce- lui muncii şi ocrotinlor sociale. 
Duminecă inainte cle amiază in pul munca. După deschiderea adunării s'a 

cadrul unei solemnităţi deosebi I făcut apelul nominal al membri-
te, s'a inaugurat munca obşleas- Recolld mare lor, verificarea procesului verbal, 
că preslată cle premilitari. d I d de nuci ~rI:nân raportul genera e ac-

Soiemnitafea a început prin~ tlVltate pe anul trecut. 
trIln serviciul divin oficial de ADul acesta, recolta de Raportorul genrral a făcut o 
părintele Gheorghe Popovici. Du- Dud, se anunţă extrem de dare de seamă asupra aclivj~ătii 
pă terminarea serviciului divin, abundendă. Se speFă ca fiecărei secţii aparte şi asupra 
părintele Gh. Popovid a roslil o România sa Iacă un eJl[port activităţii de ordin social, cultu-
impresionantă cuvânfare. mare În străinătate. rai şi educativ, ocupându-se în 

D. subreuizor şcolar Ţundre mod amănunţit de activitatea ad-
aclresează cleasemenea calde cu· Efor;a de păşune Sint., Mică minislrativă a birourilor Camerei 
vinte tineretului prezent şi il În- şi a oficii lor dela Deva şi Valea 
cleamnă la muncă pentru binele No. 6/1937. Jiului Raportul consacră Un ca. 

ţării. Publicaţie pitol special ll-gH meseriilor şi 
Urmează, cu o scurtă euvân· greutăţilor întâmpinate cu pune-

tare, d. ·maior Mănăilă, corn an- E foria comunală Sintea- rea ei în aplicare. Raporiul ge-
daniul subinspecloralului premi- Mică anunţă licitaţie publică neral se închee cu o serie de 27 
liIar Arad. Vorbind frn9retului orală pentru vânzarea unui propunerei, menite să asigure o 
despre munca obştească din di armăsar selecţionat la târ- mai bună funcţionare şi o mat 
fenlele tări d-sa arată roslul a gurile mal apropiate din bogată activitcte. Dintre propu
cestei munci. Pâncota, Siria şi Chişineu~ puneri semnalăm aceia prin care 

Insfărşit câleva cuvinte adre- Criş, cu respectarea legii se cere majorarea cotei de 300/0 
SPQză celor prezenti d. dr. Theo- ContabiJităţii Publice, pentru cheltuelile de persOo'1al şi 
hari medicul circumscripţiei ur Sintea-Mică. la 31 Iulie adminis1raţie la 50%, din totalul 
bone Mică/aca. 1937. bugetului. PropuDer~a a fost ad-
După terminare, premili/ari. Preşedinte: Secretar: 

misă, fiind vorba de o acţiune I bugetar 1936-1937, care a f care 
comună a tuluror Cam?relor de primit cu unanimitate. . Mar! 
muncă din ţară. S'a citit, apoi, bugetul ro 

A întâmpinat discuţii vii pro- 1937/38 (u modificările aduse cine\ 
punerea privitoart: la ucenici. D. minister, modificări cari au f dia, 
Gârboveanu a arătat că unele aprobate de consiliu. . lui : 
industrii mari angajează ucenici ' vizaţ 
pe timp de patru ani, forţând pe Discutii se c~ 
părinţii lor să accepte acest an- D. C. Balla a cerul să se ~ arid. 
ga jament. In legătură cu aceasta, că o coorclonare intre preturi. ~ibe] 
d. Iosif Vulpe, delegatul minis- salarii, La propunerea d-lui G' Idenl 
terului muncii, cere conducerii boveanu, chestiunea a lost 1

1 
ce SI( 

Camerei să vegheze ca patronii misă În studiul comitefului N . 
minor tari să angajeze şi ucenici dirl?cţip. nRor 

români. D Gh S~' ~t t . tse VJ • . auolu a ara a, 1Jl! d 
Me,eriaşii Baritz şi Koeszeghi Ir'o comunicar", câteva cazuJ e p 

ara t ă că nu toţi meseriaşii mino- A ci d·" d 1 C d ~ ci Il can me zcu "a asa q os , 
ritari angajează numai ucenici ~. . 1 . f d Ţ11 gura" SOCla e nu-şl ac 0107 

minoritari. cum trebue. Asupra aces!fi Ch~11 c~p~ 
Ultima propunere ca re A dat tiun; s'a născut o discvtiune ~ '1 ;' 

oc la discuţii a fost privitoare care au participat d· nii Jo~ pus
r la constituirea pensiei de bătrâ- Vulpe ŞI Ioan Platoş clirecfor~ par 1 

neţe. S'a cerut, in urma mai Casei de asigurări sociale. Sj'l PIO~ 
multor cuvântări, constituirea u- hotărât a se lace o anchf>/ă o f l 
nei pensii de bătrâneţe pentru supra comunicării d-lui Săvoi ~~:; 
meseriaşii cari au impiinit 55 ani 'J" 1 • 

J of a comunicări sa arăI conv 
cari din cauza bătrâneţelor nu I 
mai pot lucra. 

Celelalte propuneri au fost ad
mise fără nici o modificare. 

A urmat raportul comisiunei 
de verificare a gestiunii pe aml1 

că secliunea functionarilor pa~ plnd. 
fieulari are un excedent de 200.o<l.

lei. Cu acest exceclent se va con~~ Prii 
trui, in judetul Arad. o casă Nr. 
odihnă pentru membrii sectiei. 

defileazd intr'o perfectă ordine 
Usca Pavel V. Bucurescu 

in fata asis/tlntei adunale, ill su-
netele marşului C'ântat de lam-
fara poliţiei din Arad. Primăria comunei Sfântul. 

Situatia 
Programal terminal, publicul Paul ·Calitatea. grAuluÎ e foarte bune:l~~~ 

vizitează labăra premilitarilor. A- Nr. 751/1937. I 
Centralizând ultimele infor- mercială a orzului din recolta cu 477 vagoane. c, cPGsfă tabără se compune din 

I lmatiuni primite in legătură cu anului acesta este in general Dela 1920 până in preze~ne. 
15 corluri uncle urmează să ie Publicaţiune 
concentrati premilitarii. Hrana situaţia agricolă din diferite bună. cea mai mare producţie de flj 
este servită de o bucătărie cle Se publică licitaţie pell_lreg~Uni al~ ţării~ Minis~erul de Secară piţă a fost în 1936 evaluată ~ocu 
campanie. tru furnizarea materialelor agrtcult~ra. arata urmatoarele S'a semAnat pe O intindere de 5.638 vagoane. Calitatea în g~ . 

. t 1 ~·1 concluzlunl: nere este bună. i"călz 
Tineretul a incepul ziua prin- ŞI execu area ucran or ne- 417472 ha. adiel cu 4.411 ha. 

tro dispozitie generală bună. Ve- cesare Primăriei pe anul Grâu de toamnă mai mult ca in anul 1936 şi cu 
Il~lia a dominat tol timpul in 1937/38 S'a semănat pe o întindere 1.255 ha. mai mult decât mijlo-

. , 
Aviz ~Şlru 

rândurile elevilor premiUlari. a· 1. Furnituri de cance- de 2967094 ha adică cu 157132 cia pe ultimii 5 ani. 
bia scăpaţi de pe băncile şcolii. A· larie. ha mai puţin ca în 1935-36 fi Produţiunea secarei va fi anul Cu ocaziunea deplasărilor ~pe 

suburbiile aparţinătoare acest 2 IluminatuI Iocalurilor d ţ'~~ • cu 11.549 mai puţin decât me- acesta e 42.200 vagoane, cu o 
Primăriei. dia în ultimii 5 ani. medie 1.010 kgr. la hectar. Fa-

Selecţie şi orientare 
profesională 3. Combustibil pentru Producţia grâului de toamnă ţă de anul trecut este mai mică 

incălzitul Primăriei. va fi anul acesta 350.202 va- cu 2.402 vagoane, far fată de 

municipiu, s'a constatat in foar, bibl 
multe locuri că locuitorii dep 
zitează cantităţi mari de fura~ciilE 
şi paie in imediata apropiere t 
clădirilor, fără a lua 9ici o mă;şi Ş 
sură de prudenţă in contra UD~' 1 

(Continuare din pa\tina l-a) 4. Registre şi imprimate. goane cu o medie la hectar media cincinală este mai mare 
pentru munca românească C'e se 5. Mobilier şi reparaţii de 1.180 kgr. Faţă cu anul tre. cu 1.998 vagoane. 
afla la o răscruce. de mobilier, cut producţia este mai mare Dela 1920 până in prezent 

Iofăptuitorul este Domnul Mi- 6.Intreţinereâ aparatului cu 22.800 vagoane iar faţă de j producţia cea mai mare dE" se-
nistru al muncii, prof. 1. Nistor. de stins focul. mijlocia ultimilor 5 ani este I cară am avut-o în anul 1936 

Institule'e psihotehnice (de psi- 7. Cărţi de Legi pentru mai mică cu 5222 vagoane. j evaluată la 44,603 vagoane. Ca 

eventual incendiu. fânl 
Primăria a luat măsuri de 1 

prelişte şi intetzicerea depozitărjnel~ 
de ~a.ie şi furalle in apropier1 1 
clădinlor. igua 

hologie experimentală) ce au luat biblioteca comunală. Calitatea comercială a grâului. Htatea se arei din recolta anului 
fiinţă din luminafa-i iniţiativă şi 8. Construcţii de dru- din recolta anului acesta este 1 acesta este bună. 
subt directa sa oblăduire, au ca muri şi şanţuri comunale. în general foarte bună. 

Porumbul 1 
Pentru sirA.nll :,ţinE 

Pe acolo unde au căzut ploi cu bilet de Ilbe;viel 
scop orientarea individului spre 9. Construcţia ŞI Între-
ocupaţiile ce corespund aptitu· ţinerea fânfânelor. 
dinilor sale psiho fjziăe prin de- 10. EchipamenT de iarnă 
terminarea şi desluşirea sforiări- guarzilor comunaH. 
lor fizice, intelectuale şi psihice Licitaţia se va ţine în ziua 
pe care le necesită exercitarea de 4 Septemvrie 1937 ora 
unei profesiuni sau a oricărui fel,. 14, in localului Primăriei, 
de muncă. în conformitate cu dispozi-

Importanţa acestor institute. ţiuni]e art. 88-110 din L. 
este de netăgăduit. Roadele Jor: C. P. Reg. O. C. L. şi Nor
se vor vedea în curând. Ele sunt mele publicate în Mon. Ofî
destinate a da şi reda na ţiu nii I eia 1 121/1931. 
forţele: creabare ce s'ar pierde ~ In caz de nereuşită Hci
altfel in activităţi neconforme cu taţiiIe se vor repeta în ziua 
constitutia lor. de 20 Septemvrie 1937 la 
D~ numele partidu:ui liberal aceiaş oră, 

se leadă o nouă rea:îzare din Sfântul- Pau], ]a 30 Iulie 
<;:ele mai de seamă, l1917. 

R. Gorgan Primăria 

Orz de toamnă 

S'a o semhal pe o intindere bULe in ultimul timp. situaţia po- re petrecere J' 1 
de 7 \906 ha. cu 8.944 ha. mai I rumbului s'a mai indreptat in rea 
putin ca in anul 1936 şi cu 3.256 1 cât speranţele au devenit mai A utorităţile sunt infor 1 
ha mai puţin decât media pe ~ bune. mate că, O domnişoară s~de 
ultimii 5 ani. I R. " prezintă la străinii cu bileN8 Ş 

Producţiunea orzului de toam- ap.ţa de liberă petrecere în ţarălpo2 
nă va fi anul acesta de 9.766! S'a semănat pe o intindere de cari au fost respinşi de CO'iL, I 

vagoane cu o medie de 1,370' 55672 ha, adică cu 36.078 ha I misia interministerială, asHNo l 

kgr. la ha. Faţă de anul trecut I mai puţin ca in anul trecut şi cu gurându-i că le exopereaziOH 
prpducţiunea esie mai mică cu 5,824 ha. mai mult ca mijlocia aprobări pentru a putea răI' 1 
1.390 vagoane, iar faţă de mii- uitimilor 5 ani. mânea în ţară. taţi 
Ioda ullimelor 5 ani este mai Producţiunea rapiţei va fi anul Prefectura judeţului, anun~de 
mici\ cu 229 vagoane. acesta de 2 800 vagoa~e cu o tă pe cei vizati, în interes~ceil 

Dela 1920 până Îll prezent medie de 500 kgr. la ha. Faţl lor. ca să anunţe imediatI I 
producţia cea mai mare de orz I de anul trecut e mai mică cu poliţia, când se va prezenta:loc 
a fost in anul 1930, evaluată la! 2 238 vagoane iar faţă de mii- acea~tă domniş~ară ca săi ~ 
15652 vagoane. Calitatea co- ~ Ioda ultimilor 5 ani e mai mare. nu fIe excrochaţl. 
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Un răspuns dăm Constituirea. Consi
liului judeţean Nu citim "Românul". Nu din 

dispret, ci pentrucă nu ne poate 
jpteresa. El se adresea7ă naţio
nal-ţ.ărăniştilor. E o prăvălie din 
care noi n'avem ce cumpăra. 

Marfa 1 .. Să fie la ei acolo!. .. 

dală a niciunui p:lltid şi pefltru 
tot ce cuprillde această gazetă, 

este singură responzabilă după 

!egi gazetăreşti şi nu de filiaţiune 
politică. 

Nat.-tărăniştii au provocat scandal 
Până unde me!·ge demagogia d::Jlor Cosma şi Buştea 

In judeţul Jlrad_ se munceşte şi se 
gospodăreşte cins1it! 

Totuşi pela jumătatea lui Iunie, 
cineva ne-a arătat un exemplar 
di. "Românul" in care, sub tit
lui: "O înlrebare punem" eram 
vi~aţî noi cei dela "Graniţa" şi 
se cerea conducedi organizaţiei 

arădaoe a partidului Naţional

Liberal să răspundă dacă se 
identilică sau ba, cu tot ceea· 
ce scriem nai aci. 

Şi- acum să vedem ce vrea 
"Românul" . 

N'am răspuns anonimului dela 
"Românul" până acum. Cum insă. 
se vede că "Românul" are pofta 
de polemică, nu vrem să creadă 
că ne dăm la o parte. 
Ţinem să se ştie insă dela in

ceput un lucru, care formează 

,i răspunsul la aCea «intrebare 
pusă"; HGraniţa" este in slujba 
partidului Naţional-Liberal, din 
plOprie iniţiativă şi fără de nid 
o plată, Tot aşa de bine s'ar 
putea să servească alt paatid, alt 
ideal politic, dacă alta i·ar fi 
convingerea. Prin urmare, nu de
pinde de nici o conducere ofi· 

Prim:iria comunei Şofronea 

Nr. 711/1937. 

Publicaţiune 

Se publică licitaţie pen
tru furnizarea materialelor 
şi executarea lucrărilor ne
cesare Primăriei pe anul 
·1937/38. 

l. Furnituri de canceIa-

Să pară nobil. Nu poate, Însă. 
Ii lipsesc documentele. Se laudă 
cu gâşte le Capitoliului. cu lrecu 
tul "Românului" care ... aşa şi 
pe dincolo. 
Să ne fie iertat, dar nu în

găduîm ca "Românl.ll" din trecut 
să fie măcar comparat cu ~azeta 
mihalachistă de as;ăzi. Atâta 
respect pentru hecut avem, deşi 
SUn tem "ciocoi". 

Mai departe, cei cari au ne
obrăzarea să se considere con· 
tinuatori ai luptătorilor dela "Ro
mânul~' de altădată, ne acuză că 
aruncăm cu noroi în oameni ca 
dnii Mihalache şi Maniu (pe cari 
îi C'itează, ca "personalităţi" ală
turi de Hitler şi Mussolini, pen· 
truca in ahă parle să tedelească 
politica acestor doi bărbaţi de 
stat străini.) 

Acestei acuzaţi uni a anonimu
lui dela "Românul" îi răspundem 
cerându-i să citeze toate expre
si unile noastre pe cari le nu
meşte "noroi" la adresa şefjlor 
dsale, dar alături de flori de stil" 
pe cari le vom spicui noi din 
"Românul" sau din " Dreptatea Il • 

E adevărat că scriem cuvinte 
de critică la adresa dl'li Miba· 
Iache sau la aceea a dlui Maniu, 
Nu Însă In stil lipsit de ur
banism cum ne acuză "Românul" 
şi cum face "Ro mânui" cu oa
menii regimului actual. Şi critica 

rie. noastră nu este născută nici din 
I 2. Iluminatul loealurilor răutate nici din invidie, ci din 
locupate de Primărie. convingerea, - bazată pe COn-

3. Combustibil pentru în- c1uziile trecutului şi pe consta
!călzitullocalurilor Primăriei. tările prezentei purtări a oame
I 4. Procurarea unei ma- oilor pe cari ii apără "Românulu

, 

! fini de scris. - că ei nu sunt formula unei 
I 5. Procurarea unei pom- soluţii de mai bine pentru ţară, 
ipe de stins focul. că luptă cu mijloace urîte şi 

t
I 6. Registre şi imprimate. lipsite de cavalerism şi mai pre· 

7. Cărţi de Legi pentru sus de tOli.te, că nu se doresc in 
: biblioteca comunală. fruntea ţării pentru {ară, ci pen· 

8, Reparaţiuni la edifî- tru profitul1or. 
lciile comunale. Iar dacă e vorba de "răstur
\ 9. Construcţii de drumuri i nători de idoli", aceia sunteţi 
1 şi şanţuri comunale. I D-voastre naţional· mihaI achiştii , 
~ 10. Construcţia alor 2 domnule Anonimus. Oamenii par· 
Ifântâni în hotarul comunei. tidului dela guvern n'au injurat 
i 11. Puieţi de plantat zo- pe conducătorii O·voastre, dar 
~nele drumurilor. camarazii politici ai esleţilor dela 
ţ 12, Echipament de iarnă "Românul" au intrebuinţat, ca 
guarzilor comuna Ii, argumente, expresiuni şi calomnii 

• 13. Furaje pentru între- neruşinate, josnice, ordinare. 
!ţinerea reproducătorilor, 2 Murdării pe cari le-au comis ei, 
·lvieri şi 2 tauri, au căutat să le atribuie guver-

J 

14. Mobilier şi întreţine~ namentalilor. (Dar, mai bine să 
rea de mobilier. nici nu vorbim de atât ea mâr

.! Licitaţia se va ţine în ziua şăvii cu. aj.utorul cărAora r;ici mă· 
~de 4 Septemvrie 1937 ora car o ~lncl~e hotăr~tă ~ au pu· 
~8 ~. • f 't t d' tut. obţme 10 alegeTlle Judeţene 
i: yJ. ~n ~on orml a e cu 1.S- arădane.) 
,pozlţmmle art. 88 -110 dm Noi nu ne ridicăm pe umerb 
I~L. C. P., Reg. O. C. 1., şi celor pe cari îi apăsăm in jos cu 
,~Normele publieate în Mon. orice mijl0ace', domnule Anonimă 
-Oficial Nr 121/1931 dela "Românul(', ci prin fapte 
11' 1 d' ·t·... 1" de utilitate publică, prin fapte .f! caz e nereuşl ~ ~Cl- cari să ridice ţara pe O treaptă 
.'taţule Se vor repeta In ZIua ma; inaltă de civilizaţie. onoare 
I:~de 20 Septemvrie 1937 a~ şi bunăstare, prin fapte realizate 
Il, ceiaş oră, "prin noi inşi· ne H. 

I~ Licitaţiile se vor ţinea în P. S. Suntem informaţi că "Ro· 
a·local 1 p' v'· 1 mânul

j

' n'are altceva mai bun de • u nmanel comuna e. d· . . 
ă· Ş f 1 30 1 l' 193 făcut E'cat să contmue 1\ ne m· 

O ronea, a u le 7. jura. 
Primăria _ Sloi fi~ de bine I .•• 

> 

Sâmbătă dimineaţa, consiliul 
judeţean s'a intrunit în şedinţă 
de constituire după alegerile 
complimentare dela 11 Iulie. 

lmediat după deschidere, con
silierii naţ:onal-ţărăoişti au căutat 
să provoace scandal. In numele 
organizaţiei, păr. Cosma, a adus 
acuzaţii consilierilor liberali, cari 
ar fi făcut propa~anda electorală 
prin abuz şi ClI ajutOl ul admi. 
nistra ţi\!i. 

Provocat de d. dr. Ion Groza, 
prefectul judeţului, ca să preci
zeze c~zuri concrete, consilierul 
Cosma, a bâlbâit câteva, cari 
insă, fiind minciuni sfruntate 
repede au fost puse la punct 
Nervoşi pentru acest fapt, con-

silierii naţional-ţărănişti au căutat cordanţâ cu nevoile şi interesele 
să apere pe mandatarul lor, iar judeţului, spre binele locuitorilor 
dt adv. C. Buşlea cu mitocanis- şi a ţării, demagogia, ori de unde 
mul său, a sărit in ajutor. S'a se va ivi, nu poate prinde, iar 
iscat un scandal, Prefectul jude. naţional-ţărăniştii ori cât se vor 
tutui !.punându-Ie in faţă: că năzui, nu vor putea diltruge 
"ţipă şi murdăresc" ca cei mai opera sănătoasă şi atât de utilă 

ordinari oameni. realizată in acest judeţ de pre-
Atitudinea consilieIilor naţio- fedul Groza, cu ajutorul colabo

nal-ţărănişti, a fost de- a drep. ratorilor săi. 
tul provocatoare şi Bca ndaloasă. Aici este diferE'nţa între cele 
Confotm obiceiurilor lor, au cău- 2 partide şi aici se poate găsi 
tat Ca să facă d(>magogîe, crezând explicaţia de ce reprezentanţii 
că vor putea influenţa consiliul 
judeţean şi-şi vor putea susţine 

punctul de vedere. Câtă vreme, 
insă, judeţul Arad, are în frun
tea lui, un prefect care urmează 
calea legală şi activează în con-

partidului naţioLal-ţărănesc, invi· 

dioşi de frumoasele rezultate ale 
guvernului, au căutat cu orice 

prilej ca să calomnieze majori

tatea consiliului judeţean. 

Biroul a fCost ales după cumi Ioan Weber, dr. Petru Pavel 00'1 pararM unor şosel. elin judet. 
urmează: dr. Mihal Mărcuş, pre· val, Pavel Raidt, Petru Tămaş •. cedarM unui tertn Cercului 
şedinte, dr. Val~r Suciu, şi Ioan 
Frăţila, vicepIeşedinţi, dr. Petru 
Pavel Doval şi dr. Emil Russu, 
secretar, Pascu Ferdinand, ches
tor. 

Comisiile au fost formale in 
felul următor: dr. Mihai Mărcuş, 
dr. Valer Sudu, Ştefan Orig, dr. 
Olosz Ludovic. Uroş Marienuţ, 

Ioan Duşan şi Valentin PaHi în 
comisia administrativă, financiarâ 
şi de control. Ca specialist a f('st 
ales d. Iuliu Caba 

In comisia de lucrări publice 
au fost aleşi; dr_ Adam Iancu. 
Ilie Ursu, Pascu Ferdinand, Moise 
Tripon, dr. Emil Russu, Ioan 
Mihuţiu şi Ştefan Krammer. Spe
cialist, Ion Constantinescu. 

Comisia economică a fost for
mală dio: Ioan Frăţîlă, Simion 
Stepan, dr. Paul Suchy, Teodor 
Vidîcan, Aurel Birtolon, d ... Ghe
orghe Frâncu, Ioan Bogdan. Spe
cÎalht a fost ales d. ing, Pavel 
Grecu. 

Comisia cultelor şi a invăţă

mântului a fost formaU din: 

Traian Butoiescu, dr. Cornel 
Buştea şi Stan Nicolae. Specia
lişti au fost aleşi d· nii: Lazăr 
Igrişan, revizorul şcolar al jude
ţului, protopopii Traian Văţianu 
şi Iosif Popa şi preotul rom. cat. 
dr. Otto Lakatos. 

In comisia sanitară şi de asis
tE'nţă socială au fost aleşi: dr. 
Ion Sudu, dr_ Romul Coţioiu, 

Ştefan F Eier, dr. Tustin Marşeu, 
Mihail Cosma, Adam Nicolae. 
Specialişti d rii Dimitrie Cosma 
şi Al. Martha. 

In comisia de verificare au fost 

mil:tar, modificarea bugetului
care s'a şi făcui la câ/ll()a capi
tole - şi altele. Consiliera na
tional ţărănişti, cari de. alt/~l 

s'au obtinut dela voi, ou făcui 
câteva intl:'rpelări în legătură cu 
activilalta judeţeană 

Au primit, se'nţelege, răspun· 

suri cuvenite din partea do lui 
prefect de judet. cari le-au tul. 
burat puţin ••• socotelile şi au 
bebuit să recunoască dreptatea 
răspunsurilor. , 

Şedinţa s'a ridicat ]a orele 2 
d. m. - Rep. -

aleşi următorii: dr. Ludovic Olosz, ------------
Ioan FI ăţilă, Ştefan Drigt Uroş Puternic:: incedin in 

Judet 

Un puternic iDcediu s'a decla. 
rat în comuna Pilul, jud. Arad, 

Marienuţ, Pascu Ferdinand. iar 
în delegaţia permanentă: dr. Va· 
Jer Suciu, Nicolae Adam, Pascu 
F erdinand, dr. Pa ul Suchy şi 
P 1 H 'dt distrugând intregul stoc de paie. ave al. . 

1 
propnetatea săteanului Ilie Morar, 

Rezolval'ea chestiuai.. Focul a isbucnit din neglijenţă, 
101' urgente ~ dela o maşină de călcat care a 

După alegerea comisiilor, con
siliul judetean Q discutat diferite 
chesfiuni la ordiMa zilei ca: re_ 

Ce e cu "demisia" 
guvernului? 

lucrat în apropierea depozitelor 
păioase a lui Morar. Cu toată 

sforţarea depusă, focul nu a pu
tut fi localizat. astfel că a mis
tuit în scurt timp toată cantita
tea de paie şi plevă din apro-
piere. 

Impotriva svonurilor 
primejdioase 

D "t" t' . f t . t Ministerul apărării naţionale - esmm, Irea unor Ş Iri an eZls e - trimite spre publicare următorul 
Odată cu căldurile caniculare s'a deslănţuit şi o campa- comunicat: 

nie pe tema .... retragerei guvernului. "Ministerul Apărării Naţionale, 
In fiecare zi o nouă ipoteză, o nouă versiune, o nouă dată. luând cunoştinţă de svonurile 
Problema "succesiuneilJ a devenit o adevărată obsesie tendentioase ce s'au lansat cu 

cotidiană, febrilă şi copleşitoar~. intenţiunea vădită de a stânjeni 
De astă dată, se fixează şi data precisă când d.l prim mersul unora din industriile re· 

ministru TătăreSCl1 urmează să prezinte M. S. Regelui demi. mâneşti de a:Fmament, svonuri 
sia cabinetului. cari tind să acrediteze faptul co· 

Intr'o ţară cu o cât de plăpândă educaţie politică! fireş· municării li buzive a unor secrete 
te, că asemeni ştiri - in lipsa Suveranului din tară - n'ar de fabricaţiune, ţine să lămu· 
putea fi puse în circulaţie cu o uşorinlă atât de evidentă şi rească opinia publică că aceste 
cu O persistenţă atât de absurdă. svonuri sunt cu desăvârşire lip~o 

La noi, totuşi, aceste ştiri apar. E regretabil. site de temem şi că toate indus-
In mijlocul atmosferei de confusiune şi de dezorientare triile româneşti de armament se 

pe care informaţiunile fanteziste o pot crea suntem nevoiţi menţin cu .tricteţe in normele 
a le da, odată mai mult, cea mai categorică ,i mai autori. impuse şi controlate de ace&t 
zată desminţire. I minister". 
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Pe"'." cetito.'ii ./lniversa- IUn strălucit succes 
Irit.. _. " .lI0II. ..... ;;.41 rea răsbo- 'ai partidului nat .... ' 

~.vo.IIJrnn«: •• T.~.I- .. j , .. I 1 T 
Ziarul "Porunca Vremii" de sub direcţia d.lui Dr. IHe lulu lIbera a ecuc 

Rădulescu, a pornit prin peana anemică a corespondentului Sunt, in istoria omtn1ru ani~, La alegerile judeţene, din Naţ,-ţărăniştii 5549 votUl 
din Arad o campanie in contra d-Iui Dr. Ioan Groza, pre- v~rsări ferici1!! şi aniversăn tnsle.' Tecuci, lista partidului libe- Naţ,-creştinii 2975 votu 
fectul J·udeţului. Saptămânu aceasia. ne'o oft! , t '1 G ri' t" 940 t' 

rit pri!ejul unei aniversuri mai raI a înregistrat un ~s fa u- TeOr.slş 11 VO ur1. 
Cetitorii suspomenitului ziar îşi pot da singuri seamă mult .decât trisle.' aniversarea în- cit succes. Frontul Românesc 882. 

de şubrezenia acuzelor ca şi de copilărja corespondentului, grozitoare a măcelului mondial, Publicăm acest rezultat, Este un succes al org 
care reia in campania începută variaţiuni pe aceeaşi temă, S'au împlinit douăzeci ŞI trd de fiindcă ziarele au dat cifre- nizaţiei liberale din Tecu " 
exploatată zadarnic de un alt trepăt.uş al gazetăriei din Ca- anif de când asasinatul dela Sa- 1 g- 't d la Tecuci prezidată de omul de rou ~ 
Pitală. rajevo, 1 a deslănţuit Ava/vă/ajUt, e ;..,taeţl~olneall' eLI'bera!l' 7' 737 că şi d,e energie, care e ~,' 

b razboHl ui mond.al, u frecu 1 !" - \ ... Fără a se documenta asupra celor ce scrie, ci doar a- ani de atunci. Generaţia care S'a i voturi. d, N, v. Berha, ~I r( 
zându.se pe simple informaţii culese dela oameni scoşi din că/iI sufleteşte fi trupe~te, pe 1. ________________ .1 _______ ~ '*' 
circulaţia publică, tinerelul corespondent al "Poruncii Vre. front, in bubuitul gioanţelor şI'n 4-
mii~1 aruncă acuze şi rosteşte blasfemii cu desinvoltura ne. şuerul şrapnelelor, este astăzi ~ NIl A 

bunului care se ştie invulnerabil prin compătimire. cărun/ă, ! OU an s. co ar Incepe, 
Incolo nu s'a schimbat nimic" 

Asta-i tot ce aveam de spus! Ţarile se înarml!az ii cu intrigu-IAd S b ' ------.. ----1: ~~gr~z,u~!b~:a~~r~~~:hi:~(~eu;:!~ In ziua e 9 eptern rl 
O • •• I _~~«:operl .. ea unuI perl«:u- binil fără preget substante, toatv I C f d'f' ă '1 d 

- ' , 1 -b "1 C' 00 orm mo I IC n or a use 

C 
puse n sUI a uClgaşlor. am· '1" -~". tI' d 

los nu"'leu .... oIIl.uni~1 În a- purile de insbuctie şi terenurile egn ~nl va amban u UăI. secună aAr, 
'-' '-' ;::y de manevre răsună de comenzi. I cur~un e tre ue s lDce~p lfl . I "" Seful org.nbaflel In Spama se bat frati de _1 dinuneaţa de 9 ~eptembne. , 

pII a il esie un lDiicelar ungur un sânge, în îndepărtatul orient, Pen~r~ a se ra~punde ~cestel 
luciul arme/ar se ia la intrecere dispOZiţii categonce a, legn este 

Poliţia din Capitală a prins iorai Parisianu şi comisarul A- 1 l 1 ' nevoe ca toate lucrănle premer-cu ce a soare ur, • .. '1" f 
lirul unui drum,. roşu. Graţie, I naniu il aşteptau in lata unui Au trecut dau ăzecişitrei de găto~re tnce~er!1 .cur~u,n ar sa le 
oamenilor speciali, cari lac ser·' morman de hărli şi întregul ani! Au incdruntit gpneratiilt! termmate, pana In ZIU~ de 8 

ce-au făcui războiul şi au răsă. Sep~embrte-, P,entru aSlgurare~ 

de el. IV să termine până 
seara de 5 Septembrie, astfel 
cei reuşiţi să aibă posibilitat. 
de a intra in examenul de a 
mitere in cI. V. 

In ziua de 8 SetJlembrie 
va face serviciul divin de in 
perea cursurilor. iar in ziua 
9 Septembrie incep regulat ('ur 
rile. 

viciului de siguranţă numai cins- material subversiv Pus in fata 't It I g 1 ~. uneI reparhzăn a acestor lucrăn 
t d '1 '1 rr a e e a a sa se rncaere, '1 d' 'b'l' ă J 8 e, a escoperr un perrcu os nuc- faplului indeplinit a spus: .. Nu In colo nimic, nu s'a schim- in hmpu, Isponl, I ,pan a Ministerul a luat măsurile 
leu comunist. Şeful nuc/eului! credeam să fiţr alât de şmechl!ri. bat. Septembne, dlrecţlUmle _ şco~lelor cesare ca până la 1 Septem 

• 
, ~ / 1 lJ 'th om I Vlad~-;r Barbu vor lua următoarele masun: să se terml'ne lucrărl'le dn de este mace aru uorva ,un I De şapte ani lucrez nestingherit.......... f 

b 'd ~ ELI Directorul şcolei trebue să ie şări şi de supliniri, ca şcoalt~'; agat, proprzetar a OU(l case. , , f' f ~ /' d - 1 'd 25 
' Şl nu aşI r crezu sa tU esco- I la postu său pe ZiUa e să fie încadrate cu personal!, 

a fosl MOlii la abator, unde sa 'f S' /' " M S R lAn t O I-C concedl'll aprobat d d 
I perr . rmpa lzez cu mlşcarea u!'>us. r e necesar pe ata cân încep c 

întâlnit cu 2 agenti, cari t·cu , '1 II • • ege e peste această dată va fi revocat. surl'le, 
V d - roşre , A d 25 

spus:.. ino repe e acasa, un Cat"ol II. In Inscrierile incep în ziua e Membrii corpului didactic v. 
, d' '1 t "{' '1' S'a descoperit în afară de, August. fi prezenţi în d:mineaţa de mcen "IU VlO en r I mlS ule a- I materl'al ,d" propagandă 01 J 1 It J ' 
verea , 1" I ugos a via Intre 1-4 Septembrie inc US1V Septemvrie la şcoala lor, se 

Increzător Horvcith pleacă cu 1 vastă corespondenlă intre tot'a- se dau examenele de corigenţă. I nând de prezenţă în rondic-ă 
agentii spre casa lui. Aici ches- răşii închişi şi cei liberi. M. S, Regele C::a .. o' II al Examenul de admitere în cl. luând parte la lucrări după 
_._. _________________ • ______ I Româniai a / plecat dela I-a va începe în ziua de 2 Sep-: partiţia şcoaleL Orice abatere s 

'Krany la Milocer, pe lito. tembrie, iar cel de admitere în lipsă va fi trecută în lista de a~ 

Iar despre succesul II raiul iugoslav, u.ude a vizj. cursul superior în ziua de 6 senţe şi se va raporta Inspect~ 
tat pe M, S. RegIna a lugo- Septembrie, ' 1 ratului pentru a fi sancţionat! 

N ţ 
....... ...... - t -1 I slaviei. Examenele particulare şi cele DireclolUI şcoalei este oblig~ 

t - - I de diferenţă se pot ţine cu in- a alcătui şi a afişa până în zi~ a '. -- araolş I or Printul Regent ~aulf a cepere dela 29 August: direc· de 3 SeptE.mvrÎe, orariul def~ 
.alutat pe Suveran In gara tor ii şcoalelor vor seria lucrăril~ ti.v d.upă, care vOr incepe c~.tr1 

Social-democraţii conte stă populari- Kranye, de examinare in aşa fel că e1evll nle In zIUa de 9 Septemvne, ' 

latea naţional.ţărăniştilor ,1.. 1'" - I 
Ultime,le alegeri .iu~eţene au meni la Făgăraş, Rădăuţi,l Part~ d el e po ~t~ C~: 

adus ,naţlOnal-tătăn!şttlor un pro- \ Tulcea. etc .. aportul nostru 
ceD:tal de 3~,2 1, dm totalul vo-! electoral a contat". , 1 •• ! 

tunlor expnmate., , I PrIn urmaril acesta-i misterul
l - d ogla anarhlclţJ 

A fost tnsă deajuns aCt'st ID- t ' l' /' l/~"' t' ŞI ,emag ~' 
f' t 't procen aJu ur na tOna - ara71lS ; : lm procen a], pen lUca presa a· P b 1 t' b/' t 
'd ' , f fi aza aces or vo Url, o mu e , -1' 

serv~~~ emoc:aţ~el c~re ,ace aşa cum au fost obţinute, d, Ultimele alegeri comuD<ile şi organizaţiilor străjereşfl Se arala pănle de dreapta nu s'au Iă 
slu) Moscovei Ş1 Pansuiui co- Mh h ,- f' , '1 I - "~ l f' L' / ' , t.. 't ă t' bl'ţ u nbma,' I alac e are curajul sa a trme ,Judeţene au dovedit că une e: saferll or ca guvernu ar Z laru mal preJos. , 

muOlS ,s nm eze n.-" ~ ta' ~ , t', , , '1 ' " 
pomenitsuc ces naţional-ţărăniste ca '! ra şI-a spus rasplca.! partide ŞI grupăn politIce n au asemenea organrzatu pentru a Anarhia exproprierilof inlegr' 

Realitatea este însă cu totul !~nnţ~,cu glas de tunet Şljl renunţat încă la făgădueli dema- I sustrage tineretul dela munca le la sate şi oraşe a fost vânf 
alta, aCzne .• f' fă t· ă· t'd 1 rlonice şi asmuţiri primejdioase' pământului şi dela ajutorul pe rală in campania electorală d,' 1 1 g' r d 1 t ti' e sar 1 cu 10S "par l u li li 

n a e en, palI u "s a u UI li d-" d că î f' fost so unei bune ordine sociale care îl poate da părinli/or. De- unele r~giuni din Moldova Şi~' ţărănesc" n'a prea mers nicăeri ,e O! 10e , _ a. -arA 1 ,r- ,,', ,_ ," 
singur, ci carlelat cu orice grtl~ ht sa mearga Sl?gur 10 aleg,en? GuvernuINaţlOnal-Llberal,pnn slgur ca asem~nea a/~rmattl, IlU, sarabia. Unii slrăini de neam, 
pare a putut, realizând chiar la Ce succese al il, avut at~ncI? întreaga lui activitate de patru pot fi Făcule decât de InCOnştlentl nostru - azi fruntaşi ai na

t
I

1

" 
Hunedoara, o copie, în miniatură 1 Ce ,~e va intimpla tand, ~ţ~ ani a căutat să determine o at· I sau de agenţi de reacredinţă in nalismului _ cu nume de sie 
a Frontului Popular, prin car- aăe,ente ~ebera e, vor .. : net01ţl mosieră de potolire şi calm in slujba anarhiei vădite. rusească sau de" cel mai au'e 
telul in('hE'iat cu hilariantul Petre SI ut

P el pe ,azaă proprbll,or or e Vl'aia poll'tl'că prl'n ID' lăi'lrarea u- Mal' mult chiar intr'o reniune 
Groza cu .. Madosz", cu socia- e, ec o~~ e, ŞI s Se azeze pe t " , 'li tic fanar, au devenit cei mai 
)' t" e'lc slmpatu 8mgulare nu cartelate? nor moravun mal vechI ce se unde guvernul a luat măsura e- ribili iubitori de tărănime. lŞ II • C' t' ~ '1 ' d I ' 

au a unci grupan e can acum practicau in 1uptele dintre par- lectrificărei satelor şi esvO tărel Au mers până acolo, încât 
Ce zic social democraţii ~u recurs la car"~l.' v,or depune tide. indu:;triilor locale, propagandiştii 

hste separate, dlm1Dl1and enorm D d . t' d" f ţ' 1 ţA ă 't' ~l că alacat şi Încercările de rp/are 
Iată insă că acesle carteluni numărul voturilor mihalachiste, ova a acesteI a ItU 1010 ace na IOna· r n1Ş 1 ara au acea- a instifuţi,lor de credil, cu Ioa 

se răzbună astăzi, reducând zgo- gh, v. întreaga acţiune de propagandă stă iniţiativă urmăreşte biruri noi v 

ca această acţiune vine în sp motorul procentaj de 32,2%. tăcută cU prilejul diferitelor con- şi veneau cu preţurile plătite la 
sub 20%, Căci social democraţii, C· t' . 1 ă' 1 Iti' ă t d jinul maselor producătoare. 
prin oficiosul lor .,Lumea Nouă" al pen ru JaponezI su t 11 e eclora e, în care nu s,au oraş pen ru UlnJn pen ru a e- Fată de a.eDlenea OI 

N 3 d ' A 1937 făcut făgădueli irealizabile ci monstra ţăranilor că mai bine e 
o, 1 In 1 ugust ',co, j Serviciul sani/ar veterinar al nifestărl Lolnă. ... ldoase 

m~nt,ează astfel succesul mlhala oraşului Arad a fosl avizat de s'au expus ~eaHzări efectuate în să nu se facă astfel de lucrări. IresponsaLile, far. se Î~ : 
Chlşhlor: , . sosirea unei dnlegatl'i ,'oponez", timpuJ guvernărei. Intr'un partid organizat toate 

R 1 t t t ă .. '" IreaLii: când .or Înce, , " ea 1 ~ ea e~, e c ma~ I condusă de colonelul Yapotan, • mijloacele de propagandă elec 
multe zecI de mu de votun: care vhilează judeţul nostru cu Pentru a ilustra şi mai mult torală pornesc dela centru, E de aseDlenea politici ani ( 
dintre cele 151880 obţi- scopul de a face aprovizionări'e mentalitatea nenQrocifă a capiă- acord conducere" partidului na- slstunele nenorocite c 
nute de naţional-ţărănişti, ,!ecesar~ cu cai pentru armatu rei voturilor chiar cu prelul pro- ţional.ţărănesc cu asemenea 10' propagandă electorală~ " 

t democrat La Hu Japoneza, d ' h' • f~ , "1 ti? Va -en~ -."ua -a~ nd c:o fJ sun e. ne-I l / f v dIg t' pagan el anar IC". vom m al'şa ZIOCI e ec ora e ... .... .. 
d S ~ l' S M n prezen, ac"as a e e a U? I 

oara. a al, atu- are, cercetează cumunele dÎn Banal, câteva exemple din bagajul de Nu se aseamănă aceste făgă- pul e edoral ii .a Izgo ,. 
Câmpulung şi Cetatea-Albă, unde deasemenea faCil cumpără- luptă electorală a dtferitelor par- dueli, cu soluţii din programul ca pe răufă.cătorl, fUndc{ r 
unde partidul nostru dispu- turi, ride, "fronturilor populare'4? Du .... 1 ."a IreLuesc: Ir~ li 

ne de puternice contingente Au lost avizati şi crescătorii AstFel, în unele părţi, repre- • 'af' de către COl' "IUD~ S 

de alegători, a fost cartel de cai din judet. indicdn~u ~-se zentlJntii partidului naţionaHă- Dacă o ase:nenea demagogie puLlic:ă asi fel de exenti ~ , 'd ,o. l' 1 comunele unde vor trebUI so Si! I 

S au s a at spnJln lste or prezinte cu animalele desfinat~ rănesc au promis desFiintarea s'a pulut declanşa de către par. plare ce Jegrillde~ ză IIlU S 

naţional-ţărănişte. Dease-' vânzgrii. organizatiilor premilifare şi a tidul naţional.ţărănesc, nici gru-flelul DIIulfhnelor. ti 

Tipografia G. lENeI, Arad. 
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