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ARMATA 
Cu prilejul splendide! sărbători a zilei de Zece Mai, 

întreaga armată s'a arătat ţării în strălucirea măreţiei. Am 
văzut defilând ofiţeri şi soldaţi depe faţa cărora iradia 
conştiinţa valorii şi puterii lor. Românii plini de vlagă şi de 
insufleţire, voinici gata să infrunte o lume întreagă dacă 
le-o porunceşte Regele in numele ţăru. au trezit în noi sen
timentele încrederii desăvârşite în destinul acestui Neam. 
Geniul naţional românesc se poate desghioca, poate isbucni 
cu desinvolturăj mintea, sufletul şi braţele româneşti pot fi 
puse la muncă realizatoare, pentrucă liniştea trudei lor este 
garantată de paznicii ţării. Edificiul infloririi naţionale poate 
continua a fi înălţat, căci la baza lui stau stâlpii eroilor 
naţiunii. 

In afară de acestea a trebuit să remarcăm că cei din 
fruntea ţării preţuiesc aceste vieţi d", viteji ~ DU vor să le 
trimită în luptă - deşi românii ar merge fără şovăire - de
cât înzestraţi cu elementele de război pe cari tehnica mo
dernă le pune la dispoziţia armatelor. 

Prin străduinţa deosebită a primului ministru al ţării şi 
cu contribuţia cetăţenilor României mari, armata noastră a 
fost pusă în situaţiunea de a putea spune că e "gata ori
când". Şi incă înzestrarea ei continuă, pentru a nu se opri 
decât in momentul desăvărşirii posibile. 

Zece Mai a fost, în acest an, nu numai sărbătoarea 

glorii1or din trecutul istoriei Neamului, ci ,i o demonstraţie 
de 'garanţie a viitorului rom.ânesc. p. s, ...................................... 
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Pretul puterii 
Un fapt implinit. 
Manifeslatirmile grandioan d{1. Lupta partidului naţional ofensatoare pentru Statul ro-

liberal n'a fost niciodată sus- mânesc, un fel de suprastat 
la Londra, săL'ârşi/~ in ritmul d ţinută e interesul de a ajunge unguresc în România. Şi încă 
vechi al inCOTonărilor. n~ ~rota la guvern pentru căpătuirea ungurii nu s'au mulţumit cu 
ce mult pret ţJun englezii pC' membrilor săi şi nici pentru alata, ci au ştiut să plaseze 
froditie. căutarea de onoruri, ci pentru pasagii cari jignesc neamul 

rr a pune în valoare dorinţa şi nostru; ca acele în cari cer 
un sia! în .:4rg cetăt~nii sunt tril· d pu e e acestw parti de a ca şcolile maghiare să fie 

uniti prin interes. materia/~. pfn
tru a fi puternic. pentru a in
sllmno o 10rlă de n/lrăsturnat 
ar~ nevoie d~ un suport .~nti· 
m{!nfal, d, o legătură intimă in· 

lre componentii ei, legă/urd CGTIl 
la englezi se rrwnifestd prin ('

norma dragos/~ pentru tol c,ea 
c~ • al lor. indil~rent că t! t'echi 

servi ţara. autonome deşi ajutate de 
Există însă oameni cari nu Stat exact ca şi şcolile româ-. 

se dau înlături dela nici oneşti, - c. ar ca statul să poată 
faptă. dela nici o renunţare I exercita asupra lor un control 
la demnitatea lor, dela nid o general cu condiţia ca acesta 
ruşine sau ~eodare la care i sa fie. obiectiv. (Adică până 
supun ţara, cand e vorba de 1 atuncI acest control s'a făcut 
ambiţia lor de a se vedea la subiectiv, şi anii Averes(.u şi 
cârma 'ării. Or, ţara nu are! Goga semnează aceasta). 
nev.o.e de oameni cari vor să I Pactul mai cere - şi sem
se mstaleze la conducerea ei, natarii lui români aprobă -

\;au mod~rn. pentru a-şi face interesele; limba maghiară în raporturile 
Stalul carI! nu Va rezista nici personale, ci de aceia cari se! oficiale (adică obligă pe func

odată vicisitudinilor istorice, e; pun în .slujba Statului şi-a: ţionarii români să'nveţe un-
I neamuluI. r gureste)· rep·· • sl·be 

'.' Unii îndrăsnese totuşi a' a funcţionarilor cari n'au 
acela in carg această dragostei ' ., nmrrea In ul 

pe~tru ~afrrmo",ul .natlo~a~ este crede că ţara e la dispoziţia! ~t A s~ depună jurământ faţă 
eclIpsa la de CHi' şlre CfZ rnrerfSg I patimilor lor omeneşti. 1 stapamrea românească ,i alte 
meschine, şi core slat - pentru Iată, naţlonaI-ţăraniştii, deşi: enormităţi cari aveau l'lă trans
ca a'irmati(Jn~a să fi" mai su. au arătat că ei înşişi con i forme conducerea Statului ro

damnă comunismul şi ştiu 1 m.ândc intr'o paiaţerie, care 
gestivă - se ~p~at~ . c~mpara .cu cât este el dăunător pentru 1 poate că. n'~ fi dus numai la 
ur vraf de caramIZI fară nicIo un Stat naţional, au abdicat autonOmIa şI-apoi larealipirea 
le~ăf'Jră înlre flle. Este suficient! dela demnitatea lor de ro. Ardealului la Ungaria, ci şi 

O I I I ? să vie o altă putl!r. să 1. im· J:bâni şi s'au ca...-te!at cu luptil.. mai departe. 
e a »ex, c::ese« a re ..... o ulie" ingă i vraful se ~ dărâma. torii bolşevis~ului, ?bligându- Ş~ ce primea .~. Goga ~ 

. p , Ş se, astfel, faţa de el. scmmbul arendaru conducem 
Dintre toţi naţional-mihalachiş., extremei drepte trebuie redusă Din contră, stalple viabil, oor Stupefiaţi am rămas înSă virtu~l~ a ~ării ~i a tăyălirii 

tii, acela care doreşte cu mai in cadrele acţiunilor logice şi fi ace/pa in car" cetăţenii, prin când am citit textul Pactu- prestigl\1IUl romanesc 10 cel 
multă ardoare să ajungă la dolan I nedăuoătoare, cu ajutorul unui toate manifestafiunil. lor, se ,imt lui dela CiuceaU. O a~tfeJ de mai infect noroiu 1 Câteva 
este fără indoială armeanul Ver· tact psihologic a cArui lipsă poate strâns legati in/reo/altă, intocmai ruşine, o îngenunchiere atât zeci de ~ de V?t~ri (căc.i in 
gîcă Madgearu. Se vede că jocul da loc la isbucniri cu urmari. . . de murdară n'am. fi crezut-o multe parţI ale ţanl, parbdul 
cu cifrele îl atrage cu o putere neplăcute. In al doilea rând, ca nozanul d. cărămlzt efi com· posibilă. maghiar îţ!ii impunea candi,.. 
fermecată. (Numai că acest joc stânga nu aşteaptă decât o gu- pun un edificiu, şi la calr" ma- Nici atunci când pe aceste da~~ :.ai) , .b. 
a cam costat ţara prea mult, vernare năţional ţărănistă pentru Ieria ce lil'$eşle Între efi cără- meleaguri stăpâneau ungurii, A a le o~e pOSI il? Est.e 
până acum). a trece la organizar",a făţişă a mizile ar fi acea afinitaif! Bu/,,- condiţii mai impilatoare D' a~at d.e dOrt~ un }~tol~ nu-

Şi'n ahtierea dsale d Madgearu comunismului in ţară la noi şi tească ce se Ct1rfl c(ltăfenilor unuil au fost primite de români. dlst.en~ 1 ~ŞI dacwa-l atât d! 
caută'o dreapta şi'n stânga 000' apoi la revoluţie, atrăgând în t t Dacă unguri arfi jignit astfel A on~. tnsta soarta ne aşteaptă 
tive de a cere plp.carea actualului progresiune paralelă intervenţia 1 sa. • . pe alţi români, chiar sub stă- m vlltor. ~ 
re~im politic. " rusească fu treburile noastre in· . Ff'/~1 In ca~e !oatfl popoarflle I pânirea lor fiind. desigur că Dar nu, nu putem m~elege 

Ce durere, ce tragedie pe ca. terne şi externe până la bolşe ImperiulUI bnlonlc au luat parte li s'a fi răspuns cu un gest te~ul .Pactul~~ dela .Clu~eL 
pul dsale: nu găseşte. Ori câtă vizarea şi tngenuucbierea ţării 10 acest copital act pentru rega-. energic. De aceea rămâne !!atun de mCi o explicaţie •.• 
"bunăvoinţă" ar avea, ou poate Iată ce ne-ai a,tepta sub o /itai", şi prin caTe in mod iTans· inexplicabili uitarea de sine 
afla nod in papură guvernării guverm1re naţional·mihalachistă. cedenfol s, cr~f'oză slat.a de a- a dlor Goga şi Averescu CO".enlia cu CeLos
liberalp., Şi până atunci însă, dacă na- .'1 I t d· tI· . oricât de fierbinte ar fi dorit lo",ada a fo~1 §·elDoa.ă 

Pentruca totuşi să se vadă că ţional·ţărăoiştii VOr să lupte pen· n.rcI ~ il a gn rn w

e o~ " a.prra- I s'ajungă la putere - din mo. j 
dsa şi partidul dsaJe sunt in tru răsturnarea guvernului să şi IWn/lor, nl! a,.ala cat de ma"'j mentul când au semnat un l Contractul pentru motori.. 
opoziţie, trebuie să spună ceva. ~leagă. arme cari DU se 'nt?rc pu I~rn .. c şi viabil este imperiui p~ct care nu este altcev!,. de-; zarea armatei noastre a fost 
Şi-atunci ... cea mai mare vină Impotnva tor. Daci le pot gă~l!,.. brifan i:- R. G. cat o dictare de condiţiuni t semnat cu Cehoslovacia. 
pe care răutăciosuldomnMadge. ........... • ___________________ _ 

aru o poate găsi guvernului na- I 

ţiooal liberal este: tolerarea "ex· C .. _ S'a prăbuşit uri"lşul dirijabil l Joi in oraşul nostru, organizând 
ceselor şi tulburărilor". • ... 1. P ~ ... german: "Hindenburg", Aeronava o şt'zătoare. 

De ştiut nu se poate şti in ce ~ ........ uriaşă, a cărei faimă a intrecut O seară plăcută, de mÎn>zme 
loc anume vede d. Vergică de 1 .. _ 1 .. lec ______ , orice a~teptare. s'a prăbuşit în şi melodii d.e poezie .. 
Madgearu asemenea excese şi Z. ]. f· , . I . ~ . _. O seară. 10 care, p~ţt ŞI pro-
tulburări. dar mai ales tolerarea. ,lUa mare a neamu UI, a OSl:! Deodată cu inviorarea castam-: f1acăn, ~u eate va chpe mamte zatori de mare talent, au recitat 
acestora. Doar cunoaşte intreaga mtr adevăr. anul acesta, o Zi: lor şi apariţia ceriului senin, ne-a I de aterIzare pe Q\:,T(\r0f{u) de din operde lor. 
ţară intervenţiunea energică a I!:ăr~~ţă, .scăldată in purpură şi I venit, cu atâta duioşie şi trista I lângă Ne~ Y Of k, pr~!ăcând in Pe . sc~."a pa lalulu! cultural ~.u 
guvernului care a zădărcinit la ]umlOl tncolore. 1 veste a morţii podului Topârc~?; scrum zeCI de oase ŞJ n pulbere apân.t rand p~ rand, poeţll 
timp orice incercare de tulburare Bucurie şi entuziasm in tontă r 1 . ! intrerlul material O catastrofă A Cotruş, I. Mmulescu, G. Gre-
IlL· s eţ' ·Ie n'l 1· t nu, ra aşl. I & • of· C M' L MOI· y an lum pe ca e-a ap lca ţ t d . 1 . . 6onan. . Ill· crea, . 1-
tuturor celor cari n'au vrut să ara. Poetul senzibilităţii şi sufcTinţii ; ca~e a zgu u:t. um~a ~I.a ~lşc~t neseu. şi scriitorii ~ 1. Agârbi. 
inţeleagă avertismente le legilor şi A fost serbat! de toţi românii, resemnate, a parodiilor neiotre-! ad~c. pe atatl er~l al C'erLUIUl, ceall~, P. Ne~go7' ~. Da.mian. 
miisurilor guvernului. cu o rară şi deplină recunoştinţă cute, de a7i incolo nu va mai' can'şl legaseră alatea speranţe C. NlcClară ŞI TIberiU VUIa, -

Ne întrebăm dacă şi sub o sufleteasci. scrie versuri cari ~ 'nduio eze I de această neintreeută invenţie cari au dat publicului ,fărâmă din 
eventuală \'iitoare guvernare na· Armata _ mândra noastră ar- Ş de sbor. suUe~ul lor, perle- dm opuela 
tionai·ţărănistă ar domni in ţară t d .. . lumea I C f ,. '. lor Herare. 
Iin.·ştea de astăzI·? ma ă - vre mei, vIguroasă ŞI 1 .. '/ e ata Itate, ce e .... emment In A f t· t 'd ă - d La moartea lui, ruu te IDIml •.• os 10 r;l ev r o seara e 

D. Mihalache secondat de dl disciplinată, a avut prilejul şi de, 't.. b't .. d 1" lumea muntonlor, can pot con- rccu1egere sllflch,<1scă adf'patl 
M d di L t - d tă d '·f sau Cllspa , Iar lU I or11 e he·1 t" , . . , • a gearu şi upu ar porni as a a ea-ŞI maD1 esta pU· _ l' .. d I stata, cu aceas ă ocaZU~t vecmlCla de o minllnată apă de IZVOl 

ăsb·· t . 1'1 ă'l d d d' d· ratura au p ans, Şlllft că acest .. , 1· ~ -". F ..' ci 'b·Iă 1 r OLU tmpo Tlva (;rup TI or e terea, ove 10 mente pretuite '.' . I morţu, nOJanu lmpacanI ŞI re- rumuas ... ŞI a mlra 1 sear, 
dreapta, lăsând mână liberă stân- sub toale raportuTI·le mae~'ru .. 1 nmel ales"! ŞI al lIDa· x··" .' t· . in oraşul no~tru patriathal ~i . semn ... rtt V;Ctll omeneş 1. • ~ f .,. 

gei faţă de cace partidul e obli- I Z M f in h· ă f,' ,gine rare a plecat dintre noi... ~ Cat t f d I f k h t destul de anost ca In l'ersurile 
gat din alegerile in cari s'au; ~ce. a ne c In m tie ~1, A • "d as ro a .e a ~a e urs - IUÎ Minulescu: 
cartelat. Acest procedeu ar dl1ce \ glonoaset tale armate, ~ata "'M- $l!'lecrazand.depropna."!1 urere I medtă puţioă apI'Ofllndare! .. l~ 01 oşu 'o care piouă 
deadreptul la revoluţie. Odatll când de a-ţi ridica nimbul tău Ca tuturor va los ac.asta lume,., E plină de invăţaminte. I D" trei ori pe săpiălIlanâ ,. 

pentrucă exuberanţa, involburarea istoric, la locul cel mai de frunte! DOI Iuta ·OT I,ă zic.' la r~v derel' §criitOTii români, au poposit (cGntinuare in psgina ;?-a) 
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,tiri e""- • , VI ti '111t ...... 

pentr~ cetătenll Ad11narea generală a Asocia'" 
str AIoi, dIn ~o~â.nra 'iei Dolarilor din J. ude'aI Arad 

Se .aduce la cunoştinţă el la cărţu de capaclta(e, ou',,, t t A.. 
d~ta, de 1 Iunie a •. c. in.c~pe· re ;act.~lor .de:l:'use:. . . , _ .. , rt'-~ " .......... ar &. C ..... ' ............. jaa. _ ţll: 
v:mutrea ~~uală a sttuaţle~ SUPU-j: Salanaţll. st~~~nl. ~ liS· IJIO> I • 1_.- . ~- " .. . . ,... DO 
,.lor ""'OI'care.88. ai·ătlD· ţa.r~ Iment~l r.VIZUln1 - ~ .. se. f . J In .1. oeIa mal'tra: P.refecturhr t~dntL Tot·d80dllttas{adMunţat ~ 0_ ",o •• " <il ~jfie'1'lito~1l 
~a această r~VIZUlre ~unt obl~: I anga)a~eDt. vor fa_ 8lngun~ ce .. a avut' lhc adunan. gMleraJă a'lin bal). a n",tMilodlltCllft/ mem-/f-lllridil. a;utbrull lor" ori dq 

gap. să se prezinte tO~1 SUpUŞI1 j rerea ŞI vor anexal: .. H\'T"etul de ~ " .' . .. ' ' ". ... 1. '., ] 
str.ăini cărora le expiră termenul' prof~sie. biletul de IIb",ră petre- i asouaţie'.llotardol" din JudcţuH bm llS"(,laţu~f pot' să-~ depUffAl, \1Mt ori \"II" fi ~ •• 
de ŞJ"dere in ţttră pe' zi\llt de 1, i c8levPafllportul, dovezi de spe- Arad. I economiile strânse cu multă trudă' D. primar promite, deasemeJ" 
lu~i~: }9317; precum şi'. tblisupuşiil cjaHta~ea c~ a~ şi do~adii de! Şedinţ!l ft!: .• tlvă ti; filSil! onoraIă'! spre ftuctiUeara . pe~. oii V'. int...mi Pl' IID, ti 
st~a'D1 cA.t'e, au ter.n:en 1 0C:-0m,: IpJ.a.l"'l~POZltulw.. pe, u-.. mWrul ht' ~!!tlf dtlor lttJmulu&' (;,'0· III (tit p~dÎ'b:b.~ adauerdâlui.pMI 'cUnMHUI' mume'iJ,HIIIJ •• ~. 
VTle 1937 ŞI pc.seda autorIzatII lanuaIle 19.17, . . . 1 ... l' . f t DIG "1 Iţ A . ., '] l' ~ 
de şedE'r.~ în ţară fără ade de Toţi ceilalţi supuşi straini, care itOlU, pn~aru mt1n1CI~lU tU Şl! e~. r, oan roza, vu e mu~. sOClaţlel not~1 or un oc In" 
călătorie şi toţi refllgiaţii pose· nu se găsesc in niciuna din ca_Ideputat, ŞI Romulus Be/an, sub l mm pt>ntru frumosul Dsale spn-cenlrul oraşuluI Arad, spre a se 
dând c~rt~licate Dr. N<ln~c~ r~ t~~O! ii.le de . m:Ji' . !tus, vor face l' prefp.ctul judeţului. . tI' jj~ dat, ~8o~iatiei; In acee.aş or- putea zidi pe el· casa de mult 
m!tne,tJ, fIe că- sunt· ubflaţr, fie smgtm cerenle Ş1 vor anua~ O, Alexandru Ratiu, pI'eş~dlD- dme de tdl>l mulţumeşte şa d-lor ritvnită a notarilor. 
că sunt patroni, fie că şi eI~rcită biletul de liberă petrecere, paşa- tele a90ciaţiei a deschis şedinţa I subprefect Dr. Romulus Bejan şi O lJ B' b E tIVI 
profesTunea sub orice altă hrrnă portul, dovada de plata impozi .. I • • .!, D. 1· .... b' ti' r,. elan, su pre ec , rou -

. It . d' ~, tI' tii t I~ 1 . 1937 ŞI a f1:i.;;ut Un SUCCInt raport dt'spre ! d-1ul . r, • nle In. secna aru j~- ·lume~te că a fost' ascultat" şi in .ru 
:!r"lU o1"lce a . ma IV e ramancre U UI pe mes ru anuane . '1 ... y. -

iti ţară' ar av~a, chiar neexerci,. d(;v??a vec~imiî ih România cu a~tivitat~a .pe. a~ul .tre( ut ~ cO', neral al' prefectutu;c.an.,au d~t! ţelcs de notari totd~~luna când~î 
tftnd O' profeSIe. crrhhcate eliberate de .organde mItdulut, lOSISl<wd 10 specIal a-: tc'ată i.lt'enţlal p~em"l, adml. !le-a dat indemnurile sale pentru1u1 

Supuşii străini care işi exercită poliţipneşti sau pretud, dovada f' supra dorturilor făcute pentru! nistrative. . . '1" t' d t d f t nt! 
f· • t' ( "1 I d 't ţă' r.. . I ,'p·. a rea Iza 10 aees JU e e run e, pro eSlunea pe Con propnu ca mI) oaee or e eXlS en Ş1 cer i apărar"a mteresdor prof~slonale I A urmat apOi, dl OPOViCI, ., ,:m 

patroni) vor face cererea perso· ficate eliberdte de organele de, .. " . !. 1 '. , t' t .o adminIstraţIe exemplară. Pro. 
• 1 l' l' , d ., t vale corp ulm "'1 mat al~s asupra 1 secretatu aSOCiaţieI, oare a ce 1. • d 'e n,1 ŞI' vor anexa a cerere: I{re· pO lţlC sau 9 mmlstra 've ca nu j ., Y' . ". mIle C3 Şi c-acuma va avea 

~lJ cfe'ex~reitarea profesiunîi, prof~s,e~ză In cer:eri v.or ~răta: Jreahză~dor ~âcute pen:ru. redre- p,rocesul verbal al şedtnţel anLe- toată bunav{,inţă faţa de ei şil a 
blletul.l d~ hheră petrecer~, paş~· ~omlctl1Ul! oc~patla ce au ŞI mO-jsarea' hnanclară' a· <lSOCUlţICI. floare. '. pr<Jbkmcle administrative t( 
portul, dovad!i. de plata tmpo:u hvul rămanern in tară~ Cât' priveşte partea financiară, D. DT. R'. ef)ţum~, deputat, .. . . t sl 
tului comercial sau industrial pe Cererile şi actell:r astfel întoc- s'a constatat' cu multă satisfacţie s<llută' adunat"ft tir. calitate de k nu n.ot.rl Moger, Popa, Pa- O 
trimestrul Ianuarie 1927 şi certi- mite se vor depune intre 15 - 20 ă.. t lt 1 d: r: ntilnt st dmşuJui şi al,lPouici, etc., au făcut apoi diie- . 
ficatul de lnmatricularea firmei Mt:li 1937: c . ea a prog:es~ mu: n e repre c. . ~ ,', . ., i 1 b _1'1 

IL C d C ţ d ă p. 1 ă' .. " d "1" l' t curs de 3 am s a. achItat o da- Camerei deputaţll<:Jt .. spunandu,le rlte propunen cu pnv re a tl. a amera e omer, ac nu enLru s r 1011 omlCI 'a t n, ., .,. . ;o-

au această menţiune în livret' comunele urbane: la oficii e de torie de peste 400.000' lei. iar faplcl~ cari l·au determÎEat să, nul mers al a~oclaţlE~1 ŞI 111. mte- ntl 
Meseriaşii patroni vor mai pre poliţie; astăzi are' aproape IDO 000 lei iee ;lpârare~ .rotariI or· in Parla- I18sele corpuluI. it j 

zenta certificat elibero'lt de Ca PentnI străinii din comune1e., E ~"M • II WIIIta,. • .... 
mera d~ Muncă, doveditor elt au rurale: 1a preturile respective; . ~ ~.. . ~ '. . v 
depus actele prevăzute de legea Pentru cei din Bucureşti: la Primăria Comunei Nadla.c; maJl porumb,. 26 si paIe, pentru repararea Şl zugra· J 
pentru pregătirea profesională şi SC'rviciul Controlului străinilor Nr. 1861/1937, ~ ! şi 8000 snopi tulei necesaf'Q'pvir.ea; oiroullilol' pr:jmăt.if..Î I ] 

ex~rcitarea ~eseriilor, pentru de 1?c l~ng~ Prefecttl:a ~o~iţiej Ia intreţinet1ea; 8I1.îmalelor.jconfo!'m devizului precl'ill. 
obtmerea eă,rţh de meşt('r. _ Capitalei (dm Calea V~ctOTl~l). Publl" Caţl-Une de r:eproducţi'e' şi cmior. 00" şt, pentru repararea res. ~e 

Pentru cel care se găsesc 10 La depunerea' cererilor ŞI ac- l' i t' ',,'" b'l 
set"Viciul' altor persoane sau in tel.or pentru revizuire organele muna 1. " I pee !ve In grI Jlr ea\ mo 1.J~ La 
treprinderi, cererile vor fi făcute indicate pentru primirea actelor Se duce la cunoştinţă La orele <) Şl~ Jumăta,.., ru.uH ~s 
numai de către patronii lor şi la vor elibera depunătorilor adeve celor interesaţi, că in ziua te pentru îngrijir.ea alor' La orele 1,7, pentru în~ 'l'a 

cerer~ Se va ane~a.: li:-rctul de rin te cu ter~en de valabilitate de 3 t Mai 1937, în localul 42 buc. fântâ'l1i sistem grădirea grajd ului de montă, Dl 
exercltarea profeslel. blltuI d~ 1 ~eptemvne 1 ~37. A7este a~e: P' ă' " N ădl v ţi~ Northun şit pentr1l: r.eparăr.i: conform devixuluÎ! şi pentru 
liherăl petrecere, paşaportul; do· ver1Otli!! vor servlsupuşllor strâmt fIm fI~l. • ac se, a " . h' 'u '1 )(__ ' a 
vadă' d~pIata dărilor pe trimestrul pentru şederea in' ţară pe timpul' nea, hcdaţle publIcă cu mal ml~l m~c. amce nece- :r.~pa~aţi ~1 e m._ unte ce lte 

. 1'anuarie 1937, recipisa Cassei de J cât va dura' revizuirea şi până ofurte închise pentru vân- sare PnmăTle!~ 18 a.!'. l:,? dtn caz ,In caz l'a ,ve 
Depuneri sau Administratiei fi:.. Ia restituirea actelor revizuite, zare şi furnizare diferitelor La orele 10 pentru vân- edtflcule proprietatea co- D9 
Qanciare (secţia depuneri) din Actele se V?: restitui prin ~r- obiecte materiale- etc.. ne- zarea taurilor şi vierilor munei' precum, şil l'enillU. ~â[ 
care si' se constate ,că a~ co~- ganele de po!Jţie sa~, pretunle ' . . 1 f. neapţi pentru reproducţie, livrarea diferitelor mate- 'trt 
$emnaf pe numei-e Şi Ia dISPOZl- in raza cărora dt>mlcdiază' su- cesa~e comuneI pe anu 1., .' •. :, ,~.' 
fia .~inisterului Muncii taxa de 1 puşii străîni:, numaii pe bazi dle. nanclar 1937/38 după cum ŞI a cailor SCOŞI dm ser- nale n~~e.~are la mtreţine- te 
30'()' llei' de fiecare supus strAin 1 pa·şapoarle valabil~' pe t6nnenul' urmează, viciu. rea edlflcnlor. SE 

e-.; au' i~ .set"viciu, pr~cum şi c~- 'acor~at.. Ii I:..a' orele 8 pentru fur' La orelele 10. şi jumă~ licîta~a se va ţinea in ce4 
ple certifIcat! ue pe tabl.oul de t . Cel ,e~re. nu: se VOI!' • conforma 1 Dizarea rechizilelor de birou, tate pentru p>rocurar-ea unei conformItate cu' art. B8~110 a ~ 
!,erson~l d-epus la In~pe~oratul j d'snozlt!um!.or de .. mal SUB vor,: . t g' tr' _ trăsuri cu acoperiş, repa- din legea cont. pubHuE§I şi Iml 
mdustnal sau comerclal, 10 cur-lsuferJ rlg(mle teRll' peoku pro 'llmprl~a e, re lS e ŞI com , . .. . R I ., 
sur JUnii Ianuarie a, c, cu ară-l teguirea muncii :in.digeDe, Il legii, pact!rt,. rarea tră~unlorl. ~arn~şa~ CU dI,sp egu a~e,nfu~'ui de leIT 
tare-a concedierilor şi angajărilor pentru utHizarea per80nsluh.li, ro-/. la orele 8 şi jumătate mentelor ŞI potcovlrea caIlor. funcţlOna,r~ a. OflclulUl c~n: ebt 
~t!te' utlerior. . 1 mânesc in Intr~,riuderi şi a legii peRtru f,urnÎzare şi tăiere La oarele 11 pentru con- tral de lICItaţie precum ŞI lut 

~e 1'!'ngă actele ar~tate se vor!pentru contror'ul străinilor. Ilemnelor de foc esenţă tare fecţionarea t!lniformelor, în"o. cu numele generale de ti- ) Jl 

mat depuse la, ~eren :., t Preşed1ntele ConsHiu~m de Mt- "el }; in cantitate de 16 -16 călţămintelor necesare guar- Berea licitaţiilor pub. licate .Uti 
Pentru ucemCl, autonzaţia spe-I' ni!1f.'ri şi Ministrul hrfel'nel't!J!. r • , '1 . .. '1 1" 1- M 't I OH' IN' 

cială a Ministerului Muncii: l. Gh. Titirescu • lvagoane (a 10 tone). nece- ZI or ŞI serv,lton or. c?muna 1, I In om oru ela o. ~ă 
Pentru Jucrăt.ori şi maiştri:. M'n' tIM ... .. "sare Primăriei şi Şcoalelor La oarele l! Şl Jumătate ~27l1931. up 
t" d d' ăt' .. 1· I 15 ro UuCO; I I t d h' 1'): d 'tlo: " ac e ,ove ltoare a pr,e~, lrtl or Prof, 1. Nisfnr ·primare' de Stat. 1 p~n tu at'~ area c lOŞCU UJ 1D c~z e ,n.er~uşl Ci I,? V( 

fM'ofe&looale . in. speClalttatea pe Directorul' Gen~rat al Poliţiei . La erele 9 pentFu cum~ dIn păduM'ţ11< pe termen aceleaşI condIţIUnI se va fi- ritl 

t~af~e t& 1tt'I'bacttctă din tacră sau cedr- C, Cernaf pirarea, în arendă alor 5· de 3 ani. nea a doua lieitaţie În ziua dic 
1 lca el era e amera el" ]";..... . , 

MtmC'l', de depunerea actelor de . Directorul General al Muncii, ,jugh. cad. însemânţate CU La ofe e 1.G .pen~rl1 de 1-6 lume 193'7 în! loca-",Iii 
specialitate in vederea ob~nerii Ing. Stavri C. Cungscu 'trifoi 90 măji' ovăs. 250

1 
cumpărarea petrolulw, Chlb- luI' de mai sus şi la acea'Ş _ 

'riturilol' şi sticlewr pentru oră. ;'J 
(urmare dia pa,. l-ai lămpi necesare edificiilor şi Caetele de sarcini şi de:' . 

I.ondra a devenit ora, de I .. c: ..... ' ... e.. străzilor comunal,e.. , yjzel~ se 'po~ . vedea zilnic r 
oasme. Rege]e George al VI-]ea -l... _ It -a. La orele 17." fum. ăta6! la pnmă.,~e Ift decursul o~ 
W Regina Elisabeta au fost în- .. ~ •• c:.. .... pentru .eJ~~ tf\.umufut relor ohcloase', Vi 
coronati cu coroana brita.nici. ' comunal Nădlac-Bătania Ofertele timbrate" Se vor co, 
intr'Ol> atm.osferă nedescrisl de' Prin legea pentru organizarea exclusiv pentru achiziţionarea conform devizuluL depune Comisiei de Licita- fU' 
animaţie şi sărbătoare. şi Incurajarea agticultlrei s'a le- terenurilor oferite spre vânzare. La orefe lj' pentru cons- ţ4e Înl plicuri încnise şi si~ a i 

Telegraful ne-aduce ştiri 11n- giferat şi dreptul de preempune Restituirea acestei sume de truirea unui pi"che~ şi' alaI' gilat>e în 2iu:c.' licitaţiei, iar b~ 
presionante de ac.olo, dela mi- al statu1ui asuprn. terenurilor a- lei 50 milioane urmează a se şeapte observatoare pe vadiul asemenea de 5% iti hin 
lioauele de asistenţi cari parti- gricole oferite spre' vântare., face h:J. 5 rate anuale, ce se vor frontierA conform ăevizului. numerar sau efEcte d'e La 
cipă ltt ceremonia incoronirii' Pentru atingerea' scopurilor îns~rie in .. b~getul ~iDisterului La orele 15' pentru ni- Stat tot În plic apI rte. rnti 

tinerei' perechi regale. Pl'W
V 

IllzupteSÎn aeeastă lege d. agrJ1Cut~tfi~ fi ~otmebDl~l~~. velarea terenului dit. pă- Nădlae la ti Mai' 1937 Isi' 
M tr 1 1 tă tât ·t asi e • a:ssu; ministrul adin- U81 carea 10 re uln .... rel su- d 'ţă. t ' 

e opo a .oa a a ea ZIle ] f' ] d UrI. P-:"1 • 
d' t_ ţ' t terim ta agricultură' ~. dome'ltii me or se va ac. prIn acte e e L tie 1'5·· ş·t: )"'mawlat':'l> rIma1'. .. 

ID ao> IU ce un, es e acuma . 9" • a ore u..:; :JI'''''''___ ' 
1 , a' intocmit· un' d~(lret le~ prin cumpărare a. terenurilor a.supra t' 1 d- ~. .. ,OI 

punctu cel mat atrăgător, In . . cărora statul ,i.a exercitat drep-' pt. cons rUlrea a or oua po- U'ft. t' f- fI' In 
spre care se indr~aptă toati IU-, c~r~ se alProh~ ca .~tat~l, pnn I tui de preemtiune. duri din Deton conform .. 1 agl8 ra ti avans'a ... 
mea. Spr€' cJopotel~ Catedrl'l tei ~~nisteru·· agncnltunf ŞI' "dome~ Reintregirea fondului' Investit: deviZului şi. ~ent'ru furnf- Următorii magislraj i <fu prltJ'dt ~~i\t 
We,;tmmster-AJbay. In care Su· mtlor,. să cOirt rac tt'Z. ~ lin I'tlptu- " _"'. ă 'd !.. • of '.! zarea matenalelor' necesare'rt~ .. A 1" . 't te! 51) '1' 1" l 1 ,In cumL>G't 1't e ,(;r~nutl a~n . câte o gradatic: la Tribunalul <& ~ 
veranu ng lel au pnml coroa'1a ulU t: mi IO~tn.:! (>1' (le a: r f d 't" 'la Întreţinerea podurilor ud 
d~ atJ: ş.i diama,nte scumpe •• : Casa\ dl! Depuneri' şi' 1!conomif C'~ (>, ~e .va" ace t9 ,ag~ctlj orlt i .. . , . Al'a&,primprocllrorCoDsf. \lu~pe. 

Iar Jurlmântm rC~'lJ' . d 1 C' li'" Ii. d' ~ C'ăTora: 11 se vot atribUI loturi dtn comună" Şl liotar.. P~ea IOIll dT Costa' loa~ Il.~ v ,o '. ' Ori ea asa a~LOna a l! .t:::co·~ .". • L 1 te .,., m 
"Făgă'rfu~gc /~g, Şl dr~!Jft!1t omn ~ ee r P' t .... ,· ". 1 ,.fn' tere'tlunle astfet acbl%lttOlmte; a ore ~ 6 pentru r,c.,a- StH~ttt. 'eoltuj· ~kRiru-.. N.ieolae·" an&! 

'1 r . " ~ t n "ta cur oş a e, esn a ti t tI' f l' .. t' 
cu mI os Wlrft -::- a/asuna Ifro- 1 rând~i I(W- sunti ftl,tOr1Zift. ai- pritr recuperări. la' llU~ • .0 rarea ro ~U ~ as a lat C:rean~ OVldi~, Dr. ~uţib:'.Mar:- ... 
fund pftsfe fQt pomantu/... aCo,ti t a~st înlpnH8'-1t creare de debtte;, atUOCl cand conform deVlzulul\ cu, Stroescu ?a\"el~ Serov Iban; Jo 

1011 Jeleoule.a.u Suwa d.:> r:,Ui sus v~ seni vor, illlen'ent etaJooiri de plati. La orele 16 şi jumătate WAOHUJ loit- şi, zjateu Stefan. iii i 
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, tlnea romaneas~a 
- LI- - t- No. 615/1937. • · . .~ ........ c... .•. ' . t BWinfIttJfiA "'i"'; ~. l-ti'i ..... rifi can.Plli ,i inalai, 

1 • b'U ~- di tă A' Cla' ţl"e P hr~ t.r tII. .. ,..iI ... ,dntCWnIf B ..... Ita ,... uft numai un mar • • por A. . lja ziar.işti or ~ )tU .. pa.~ D .ceas so. U ~'!!L tt.t.ft.A. 
.50clat •. d' AdI - d C ·telul face a ellncl odatA 1 ~w Vfi~ ganizal anul aCflsta o fxpozitia.- ,d, venit pllntru ,c~nomia na-

Ulor romanI Inc ra: uan oml 1 p ... f' 1 Jâr~ tu proeluc{iilfl muncii no- Jionala, vă'! ma( a1t1," tfflp1t'nir.a 
Doştintt de un comUDlcat ne- .ta mod repetat, . a toţi &l&rlŞ U. S~ ~..l'''''''''O; la Cl1tfOştlrtţl\' r - A t' mmi "01 In' v'aM' ~Mft.-dt . . f ţ' A' di 1 l't t să e une. ..... iHh. .... 'V <lstre fOmCtn~ş 1. &' t .. JU' UII 

nnat şi atn~ult~unor Icol~ ra ',romani. n loca 1 a ~ A s. r' 'l~el0r int\!resati~ căîn~ ziua· I Aceasta expozitie l,i are me. I Ţăranul rlos1nij dbi,nttt!' d,. 
• presa. J~ca 1, bii~~, SeA spm~~ ase! in Juru acestei p socld~ Il

t
' .~ 161 Iunie 119Jt7' SG' va tt- nirea ei dflosebil de importantă: 7uc"a C'ttffflTtt pătnâhtUluf"r d't 

asc" opsnta pa ....... Secretar general, reşe In e, '1 P' . . . .' .. . . "' cftLL-'~ A lE' lO 
sretul Asociaţiei, Intr adevăr). M: 1 T"b' V:. l1e&\ a nmllrio; comuneI naşterea une't imlus'f'fll nationale' a sI o nnf zn' 7t>sft:z tlmpn df, 
• toţi ziariştii profesionişti fac . Simeon IC fiU 1 ena UIO I Tipar, licitaţie puhHcit, pen- -casrtice- pe aff ci parte ,i' eC'Ol1()- I (0'I1ntt1!'mllr'tl in' p~ 4-tt) 

- tru ut\mătoarele lucrări şi misirea de devize; in valoare,. , N 93V 9 
-1- 1 d Dll-nl-ş' 1'·1 furnituri: )dt miliarde rât' ne cosiă' anual - 13",. r. ~' 317< FentAl Consl 1U e· ... Let ora 8': nertth1 furni-,· l d b' b . t t· d' :luorăn- de I~TClJ'f a intreţfi-

, t-" ,re e e um ac zmpor a e In ed'f' "1 
L4' t- ..... ·n· de 8 celBn'a '~, !Derea , ICU or. de J ... ~ar J ~u c n ..... .' 'străinulafe, p. ti, aUd partt. ,1~ 934rj9y7' Pentru CU~ 

. .1.a ora 8 1/4~ pentru tlu- ~ Exporiţia'- târg, organizată - , ,'1 . 

. ' ., .. N' fi< lmmatul local"nlor~ , d" b'l~ d . părarea unUi şeZuh Un consiliu de mlDlştn sai D.Olln1stru lstor a "cut o eX- ~ '. c"U S'tnhanra a rmra l a' a -ner 1'5 935/937 P tru tMi'-
runit Marţi sub preşedinţia: punere asupra modului cunl s'a: La ora 8 )'/2, pentru fur- '.4retia Tătărtscuj ,.. illlătiseatii, I d '1 en re. J 

; . cl d 'nizarea lemnelor necesare .. ~ !Tarea' T'Umun O~ oomUI'Hl •. 
li Tătărescu. Preşedintele con-! ,executat, in pri~a ~enoa ă . ,e I . , " felul .~am ar ~bu~ ~eorgan~z~tfl 1\ 16i 936/93,7] Pentru) fac. 
ului a expUS programull concentrare a tmenlor pr'elIllh-: Pnmăne1. I~ fJlftor o gospodanf rurala 1n·I, d -J 

1 . ' I . . . : L 83/4 t fur '. - . - ~ , ltlea ŞI' tlepararea po UrJiOP. 
ntru motocultura f1. electn-Ilan, munca ~e fo:os obş.tesc, pu-,. a ora . , pen ru -dwtduala sau m ~ovaraşl~. t, 1>7.. NI'. 93fl /937 Fentru 
lrea rurală a căreI execU-1Jlând in lumtnă msufleţlrea cumzare lemnelor necesare l' M. S; R€g.ele In' cuvantauu 11 ă'] d l' 1 • .... ........ , . l' lil . .. ucr n e e emnar a 1-''' 
'C trebue incepuU_ in decur-Icare s'a executat întregul prog şco or. ţtnulă ca ocazia desch,dfnl d . 
I ac~stei veri, Vor fi organiza: l:ram stabilit" Consiliul al ~~robat li . L;r '. or~l~- 9 . pentru re-I acestei expozi~ii, foa~te bine a. urs. N~. 938(931 PentrU 
100 centre de motocultură ŞJ lca-· la lucră1"t1e pentru forbhcarea- glstrel. ŞI Impnmatele ne-I spus: "D~ am d. z,/, ş, luc- 1 ă'1 d' L I-a-n du' ri 

. . , ... fi 'de I P . .. Iv, 1 v d' d ucr n e e reTar y o • 
staţiuni' de electrthcare. ţln. can; vo~ . execut .• ~ In .. - !cesare . nmăriet. reaza .Şl se

v 

~cre,aza r~ .mc, ar, 19. NI\ 929/937 Pentru 
D. ministru Valer Pop a ex- t cur~.ul anu~~l, ~ă. partICIpe ,t ta.: I .. ~a ora 9 1/4, . p~tru mo· ~ numar o~tazlv s a gaini ~ c~lfa r desfundareal ,il curăţirea 
1j măsurile ce va lua în. vede-o nern premlhtan m oadrulmuncu, b~her' şi' reparaţlUnl de mo- cea, adevar~ta. In acea~ta Im- (şanţurilor. 
il executării decretulUI 1ege de {olo~. obştesc. . ,bdier, preJurare ŞI in acea~t~ noud 1: 20. Nr. 94fJj937' Pentru 
ntru controlul~l şi fu~cţiona- ~onsJhul, a aprobat apOi luc-: La ora 9 1/2 pentru re- df!svoltare, pe care VOIt' să o eurăţirea locurilor virane 
l trusturilor Şl carlelunlor. I--răn curente. ,peraţiuni la edificiile comu- din cumună. 

• i.nale . Primaria comunei Gal,a 21. Nr. 941/937 Pentru 

J I-L 1· () '~La ora 9.3/4,. pentru ti 920/1931. f facerea unei ~ântâni şi cu .. 
n nOU gUTern - era 't 'schimbarea unei maşini de . r. răţirea fântâmlor- , 

le a' dec::laral d-I ... inislru ~i.slor t scris., li), b' 1: 0 ţ. 22. Nr. 942/917 Pentru 
j ... • • I~ L.a ora: 10, pentru repCb-, r U 1 ca .1 U n e cumpărarea vedre lor la 
La Cernăuţi s'a ţinut un con- . ,GuverDu~ hb~ral ~ a~lgur.t 0:- rarea şi intreţinerea pom-! .fântâni. 
~s al organizaţiilor naţîonalli. dmea publIcă ŞI a ncllcat presb- pei de apă. . Se aduce la cunoştmţă 24. 944/937 Pentru. luc-
rale. giul ţării în .. fară, dovadă vizitele I L 10 1/4 . t generală, că în ziua de 12 rările de ferar la fântâni. 
Dl ministru L Nistor, a făcut pe care şefii statelor Mieei Inţe- fu a· Iora d" 't lPe~ ru llunie 1937 începând dela 25. Nr. 945/937 Pentru 

1 . l f~ t 1 B ti· rage e me 1camen e e, Dar_ ' 8 1 P' -' G 1 d l' t' acel prilej, declaraţii impor- egen ~·au acu a ucureş Ş1 ti.' ora a nmana a şa repararea gar u w no ana-
l .. fI' 1 .• nasamen e e necesare am- l' 1···· b l' l' lte cu privire la succesiunea a VIZIta şe u Ul po on, amIC, Ş1 1 1 d d ţi vor avea oc ICltaţu pu - tu U1 cercua . 

. t tă i . ma e Olt e repro uc e. . 1 f N 946/937 P t vern. ahal, pe care o aş ep . m o pn- 'II ~ < _ .;. . ,h~e ~e~tru urm~toare e ttr- 26. r. enru 
Dsa â~spus că, la toamnă {"x· măvata asta. . .I.:.a 0r:a 10.1 2, pent:,u I mtun Şl lucrărI pe exer· intreţinerea pepineriei' şi 
'ând perioada legislativă de In condiţileacestea, Întemeindu- tăle~a Ş1' transportarea fa-I,ciţiUI financiar 1937/8, con- plantarea pomilor. 
truani a guvernării liberale, se pe indicaţiile corpului e1ecto-. SUlUl propr. com, fOrIn Deciziunn Cons. corn. 27. Nr. 947/937' Pentru 
te flre6C ca partidele politice ,ral- şi pe illlPQrtante1e realiziri 1 Leu ora .1~.~/41 ~entm.; .re- ! Nr. 7 din 21 Aprilie 1937: confecţionarea ,echipamen-
se preocupe de o eventuală politice, economice şi culturale, par.area. ClmttirulUi de. v1te, 1. Nr, 921/1937 Fumi- tului de vară şi de iarnă 

I:cesiune la guvern. Imprejura· partidul national-liberal, ca par~ t La ora tIt! penu.:u, recvi- turi de Cancelarie. Ipentru :3 (troei): politişti co-
l aceasta a făcut ca alegerile tid de ordine şi disciplină, in· zite de grajd~ . 2. Nr. 922/937 Procura- munali. 
munale ,i judeţene, care după deplineşte toate condiţiile. mai; Ba ora 11.1/4 pofcovitul r.ea lemnelor pentru incil- ConditiuniIe detailafe se 
emar~a şi structura lor n'ar mult. ca oricare partid de opo'" animalelor de reproducţie.! zitul Primăriei şi a locum.- pot vedea zilni~ in biroul 
:bui să aibli: aH' ca1'ader d~cât ziţie, spre a se putea gândi la: La ora 1'1.1/2, iluminatul' ţei notaria1e_ . notarial in. orele: oficioase, 
ul PUl' Qospodlirese; să devină propria, sa· succesiune la guvern. grajdurilor. " 3~ Nr. 923/931 Pentru Participantii la licitaţie 
prile; de luptă şi rivalitate Dar, aceasta:c depinde in prima I La ora 11.3/4 pentru in- tăerea lemnelor şi trans- vor. depune inainte dle În

litică ,înt~ partide. FrtD ~ ap- ljn~e de principalul f .. ctor COD~. ueţinerea cimitirului com, po~~ _ în; QIII\tJee Pa..- CBp~ liciteţiei. Gr ~~ 
:ă agitaţIe electoralA', hecare tuţlonal, care trebue d: albi L 12 P tru 1 _ mănel. 1, de 5% ro numerar sau efec-
lpare caută' să-şl a"tragă balan- deplina: libertate de acţiune la ăriala°~at ţi: en dru uc 4. Nr. 924/917 Pentru hl garantate' • Stat Ia. 

: himbă '1 d d' • t r m re nerea: mu- R . t l diA . 1·'0 If 

voturilor d.- partea sa, ca ma-. se . rl ~ e re51~ fi' sun em riIor. compactarea eg1s re or eL mana casle~ UI com~a, 
itatea lor d s~rveascl dl'ept incredmtatt ci hotărârea,.pe care . stare civilă. asupra. valom sau furoltu-
licaţie- pentru- succesiune; la/iva- binevoir s'o ia. va- fi numai I .La ora 12 luril/4: pentru du- 5-. Nt. 926jc)3p pentru. Tii· CaR liciteaz& 
,\'ern. În folosul ţării' şi a'propăşirii' ei't, mmatul, drum '~.' costul măturilor, varu- Licitaţiunea se va ţinea 
_________ ------------ '. La. ora ,12..1/2, pentru lui. ştergărilor, chibrituri- in confonnifute cu art. 
" ." ~ , I l~cr.ăn Ia lfi?,eţmerea po- lor, vopselelor şi, aJtor obi· 88-110 din L. C, P .. pre-
~ a amanal Jude~area ape u- ,dunlor, ~unţll/~ etc. , .cte necesat'e Primăriei. cum şi a dispoziţiunilor, şi 

10 ,- G'lorl-el" " L.a ora;, 12f~ rn!eftru m- 6. 926f9-37 Pentru furnÎM instrucţiuni1~ în :vigoare. a . treţinlerea an e or co- zarea' r~istrelor şi imprrb- In: caz., de. nereuşită ta-
.. . mUDa e. 1 D' iri' 1 . 1" b' ~~. Vine,i star" 14' ordinea d, zi I mtmat dellbat,rflâ apeluluc. "1 mate or necesare .rnm e1\ ta ă sau p~ţ1a a, a Q 1~'--

comisiei superioare de apeIlaota de 2# Mai a. c. f La ora 13. pentr;'. pro- 7. 927/937- Pentru. repa- }op .... ~ - va __ 
ibm şi apelul inttodus de G/o' curarea a~amentu U1 line- raţii. de mobilier la. Pn.- o ~, 1ici,~. î.1I< ziUa! de: 
! in privinta deciziei fuaie deprelun irea'.rmemUui ae~. ~IOY comuna. . măne. 28 I~n!e 1931. II!- aceIaşI 
~N referitor la intâlnirea cu g _. J l!.lcfulfiumle - VOI' ţinea 8. 928/937- Pentru lucrl- loc Ş1 1D acelaş1 tImp. 
tinezul. de ia.cuere la ella-· în conformitate cu dispozi- rile de lemnar la r.epararea Dacă şi a doua liCitaţie: 
l.a Cfrerea celnl' doi reprezen. meDul de gr; 11 !ţiunile' L.C.P_ ş+ P...A. trăsurii cercuale fi a vase- va rămânea fără r.ezultat 
1fi ai grupărilor in cauză, d., Termenul de înscr:iere 1a, eU- --Ofertanţii vor depune tOl' de incendiu. din Hcitaţiile amintite, al~ 
~if Vulpe şi d. Juga. s'a a- j menul de , gr. ~l din ses1U~~a' odată cu oferta şi o garan-' 9. Nr. 929/9-37 Pentru se' Va' proceda eonfut'D\l ei ... _
_________ .' r938, oar~ eX"plra~e la Al- ~prilie ţi de 5°/ . lucrări- de ferM la. repara- poziţiuni1or arl. 236' ciit'I' 

,ao c , sa prelungit panW la li e . . ° . .., .. l ' L' 'O 
o' t' ___ t-' Iunie din, cauză că· mul&,; lnvă- Condt!'unile de liCItaţie rea trăsuru cer.cua e ŞI.! a • A, Ş1 cu respectarea r-

t)m.DlS COauatana l' t" I ~ 1 ..l_' d' dio. 1 S . . ~-
, • •• I tători nu au putut lua cunoş.tintă se pot vedea- zilnic în bi· vase or u.t:; Inc~n lU. ne OE . upertoar,e. 1~88J:aLa 
I~ z.tua ru:,9 Mru.' U? tlDir.8 de termenul fixat, iar examenul toul Primăriei. 10. Nr. 930,937 Pentru sub Nr. 2k-493- d11i' la. 
~,l.t de cU~llnţă. să ,ţmă. pre~l. eXcepţional de gr. Il din anul ' r ă r ·ta...:, rimă repararea şi curăţirea ma- Iulie 1936, ălI. ~fec1m:ii 
~n comUniste şa atelste 10 chiar acesta'~; ci. in' CU\T. n caz c lc,~a. P .. de 'Jbdi l' 1 . Atad' 'n:se • în 
rtea Catedralei ortodoxe din rnsorieriie' _ fanI. i~- \lat :nlm1lne. fi.rk rezultat, ş.we:a. sens. . . e.u ur ,'; 1 .ra _ ,.i 
'ad. Şi "Ma al~ c~ a8(lul~-tori tatelcf şcoktre regiootie, licitaţia 11-. VAl avea loc Ia 11. .N.. ~31/9J7 ~entJ;t BUletm.ul on~r al" JU? 
." grup de sluder:..l' teolpgl., ... ac 1 '.CI· cn:f ~t lucrăr.J de ZIdar la mlreţi-.A.nu;t ~ 1:1,. dm.. la: luli& 
rfatural

l c~. ac~stla 1-:'-11 de:' In ,a.le~Îrll~ comunal. dfl!a d~" " nerea edificiil~r. '. 1l<J36.. 
h~t' a\tto~tăţnbt< ctrrt IlI11'tf Jfbtih librraHI c:nI" !".at. 15· man- CO ţiUs ., . It. N"r. 932/9!7 PCentru 6a1' It la l' M'aitr f9S'1i~ 
iltMtl* SpN Jutkeelt!J. tiai.. ntJţftNllJiţ.:ţ~ffl1l 18 _ .. - 'flP'U1 r~ 1 Md fc1J't. r ă'I de r fa infre6 Ş , 
Jo~, ~ .. fo~ oond6mndt 1&1 :i dat, fi nalional-cre,tinii 20 "'.. . ~cr n e ~t'!ciil~~ar p tat..-
i închisoare şi 5000 lai ameudi.. datq. in 14 c~mune. .1'1___ ţmerea eam OI:. i 

• 

• 



• 

Tigiinia .. dela MiLalil.~hişli 
Ş.laI ia c:oallicl 'ca d-nd lapa 
D .. na1 ,-lupa ia,al'at d. tiae .. et 

Nici in faţa conturului pe care Lupu decând acesta propusese 
naţional-miha,lachiştHor le place la şefie pe dl Maniu (ştiţi când 
d-l facă .ucceshmii la guvern cu demisia irevocabilă a dlui 
In care - tot după spusa lor- Mibalache.) 
trebuie să se ţină seamă de vi- Pe de altă parte, tineretul a· 
sătorii statului tArănesc. aQest cuză pe dJ Lupu că vru să in
partid. atât Încâldt In toate, DU- fiinţeze "Frontul Popular" din 
ti poate aduna forţele la un loc România şi că. in general, e 
pentru a prezenta speranţele comunizat. 
isvorîte dintr'o hotărtre, dacă Şă nu mai vorbim apoi de d1 
programul nu-i este o propaeandă Maniu care laudA Garda de Fier 
irezistibilă. Şi.acum când s'ar pe care principiile "stâDgace" 
a,tepta să li se ofere posibilita- ale partidului nu O prn suferă, 
tea de a fi chiemali in fruntea sau de dl Coslăchescu a cărui 
ţării, lor sau altora (cel puţin aşa atitudine nici astăzi nu-i lămurită. 
cred ei, pentrucă, de fapt, ziua 
aceas1a e departe) certurile din După cum vedeţi naţi.-.nal-
partid se ţin lanl.. ţărăniştii sunt "gata" în ceeace 

D. Mihalache e nemuJţumit priveşte p@sibililăţile lor de gu
fi·; pnarlă sâmbetele dlui dr. I vernare, 

"G R AN'I T Alt ... 

Protectia IDuncU na.tlonale 
GuufTnul, a 10.1 Incr.dintat part. ,Iifl .d tulbu,.. apti fi, a Noi am .eri, aci, la f 

că .l,mttntul nolionalt ca" ul. căutat aă CTlitlztl guvernului o său, dllsprtl Ctl flsltl vorba,l 
boieolat de 'n'"prindtlTiltl con· situatt_ delicată. atribuindu-i tând o'Dinifd public. geneJ 
dus. dtl minoritari in Iara noa- inltlnliuni p, cari nu lfl ovea, nurilor ,i inltlnliunile guvit 
stră, trebuifl prof.guit cu put.- S'a .cris onum, că , vorba în ac,astă chetJtiune, 
rlla fllgu. Dc acrea n'a pret.tat co guvflmul să vind cu un nou De aceea n. mirăm cd 
de a lllgilttro ntilizarea ptlrsona- dtlcrd.l.ge, ~'i s'a preZlntat aCtlsl ziare au luai atât de IJIJ 

luiui din intreprindttri, căutând d_a_t lIub o formă car • • ă dea .. rios chuliunfla cu noal 
să impună a 8t1 faetl aceasia du· loc la comentarii 'n ctlrcurile t t ât • tit l~ 

~ ,. ~,. cre, nc acum s, In realii 
pa proporlla drntr. ce/aţtlrzi' m~- minoritor., ba şi in Cam,ra Co- d . '1 i J t .. , 

. " .,'. .. 1 A J UmlTl ti: Cfl- cu "uecre ti nordarl ŞI rom:;nt al tartt. ma ne or din ng ia. 
Cum Însă multe din intTtlprin- C.I cari au lansat an a'flmfl- Actl.ttla, dtlsigur că s. I 

derile minoritaTI au căutat să nea 600n scon/au .ă nemullu, m.azd la calln.a şi dau d, 
evitll apliC'ana aCtlslfli legi, gu· mllo6că maSStllil minortia" cari ştirilor ntlconlro/atil, 
vernul a hotărît să sportască să facă vâlvă put. hotan fier- Nu·; primul caz în ca" 
IIficacilatea ei, inlensificând con- bând din ce in ce mai mult Iăcioasfllfl svonuri dfl caf'l 
tro/ul şi aplicând, in literă, p.nlru a se in/oarcil să opăreoscă dfl colI dtl stradă, au fosl 
sancfjunilfl pnvăzut. plIntru ,ti- ptI guvernanli, inlăturindu-i diq minti/ti de fapttl de nallll 
ca lci/ran ţi. calea opozitiei ca". a lt !. 1. a lnchidă gurUe nllaslâmpi 

Opoziţia '"să a cărei bună pierdut oricft .perantă. p. II 

a 

Să p ...... â Ha 

Controlul_ - ! Pe" ....... ese.i ... i 
cartel u rIlorl Secţia D1estrja~i1or dereide Muncă din Timişoara şi S'a semnalat in ;uruIAflll 

a 
I Mallca colu_bacă 

lângă Camera de Muncă Matei Moga vicepreşedin- şi mai : proape in tot jm 
Monitorul Oficial de Duminecă bilă a Miuisterului de industrie din Arad aduce la cunoş- tele Uniunii Camerelor de Arad, apariţia muştei columl 

a publicat textul decretului re-' şi Comerţ. tinţa meseriaşilor patroni Muncă. Mai ales in comunele R, 
gal pentru reglementarea şi con- Un consiliu superior al car· din oraşul şi judeţul Arad La această consfătuire se plasa RadD~j. plasa Şebli 
trolul cartelurilor. telurilor va funcţiona ca organ el Duminecl, la 16 Mai. vor discuta cele mai impor- plasa Aradul-nou, Cipruţa, 
După raportul ministrului de al Ministervlui de industrie, orele 18, se va ţine în sala tante prob1eme cari inte- rădia, Săvârşin. Cuvin, Ş 

industrie ,i comerţ acest decret Decretul nu prevede o imix· mare a Camerii de Muncă resează pe meserjaşii patro~ Comlău,. Sântaoa, Caporal AI 
are de scop de a reduce de- tiune formală a autorităţii in sectia meseriaşilor, din Bul. ni, ca: creditul meşterşugă- vitele sunt atacate de mi 

%echilibrul dintre preţurile ag- administra~ia $a. ci supraveg.: Carol No. 48 o consfătuire resc, preM:himbarea breve- le columbace. Musca colum! 
ricole şi cele industriale şi de a hierea din afară a activităţii fab- în care vor lua cuvântul telor, aplicarea nouii legi a sboară in prezent în roiuri: 
Impiedica tendinţele ~e speculă' ricilor din cartel şi. j,u~tificarea! dni~: ~. Calciu, preşedintele me~er!i]or, pa.rt.ici~~rea m~. ,i ~entru aceasta nu p~ezint 

Conform prevedenlor decte- permanentă a vanaţiel preţu.'· UmUDlI Camerelor de Mun- senaşdor la hC1taţule publt- pencol fii semnat. mal alet 
tului Min.isterul industriei şi co- rilor. că, Răşcpnu şi Ardelea n me- ce, etc. autorităţile au luat IlIIăsurile 
mer1u1ui are dreptul de a con· Sancţiunile fixate prin decret seriaşi din B~cureşti. Ştefa~ T o!i .me.seriaşii .p~troni I nnHe. (nsect~le ft'indJ'eapti ___ 
hola continuu funcţionarea car· fac imposibili orice tendinţă de Vulpe preşedmtele CameTll sunt inVItAţI să partICipe, . apus. 
telurilor şi de a fixa preţurile a contraveni principalului scop 
curente de vânzare ale produ. al decretului: frânarea câştiguri
selor şi ale materiilor prime. lor exagerate, in dauna COllSU-

Dacă acest drept nu şi-I va matorilor. 
exp.reita Ministerul va fixa preţul Fabricile cari predomină in 
maxim al articolelor fabricate ,i anumite ramuri industriale vor 
preţul minim, pe cari cart el urile fi supuse aC'eloraş reguli ca şi 
Il vor plăti pentru materiile pri. J carlelul'ile. 
me. In acest caz nici o majorare Partea finală a decretului pre
de preţuri nu poate fi pusă in 1 vede nouile condiţii ce se cer 
aplicare fără autorizaţia preala- pentru infiinţarea de noui fabrici, 

La 15 Mai, o nouă 
rată a cODversiunei 

- Cum se vor lac. plăţile -

La 15 Mai e&te fixat termenul 
pentru plata ratei a şasea din 
conversiune. Această rată este 
de 3 la sută din creaata E ămasă 

după reducere. 

Debitorii vor beneficia pentru 
orice rată plătită anticipat de O 

reducere de 6 la sută pe an, 
calculată din ziua plăţei până la 
scadenţa respectivă. 

In caz de neplată a unei sin-
Munca românească gure rate, chiar faţă de unul 

(urmare din pagina 3-a) dintre creditod, creditorul ne· 
plătit, va putea urmări fructele tia găsi prin această nouă in-

dustrie - care trebue să fie o naturale sau civile, sau venitu-
industrie casnică, - mijloace rile de orice fel ale debitorului. 
noui de trai şi o spe1anlă să- In caz de neplată la scadenţa 
nătaasă de bună fi rodnică îm· a două rate succesive, chiar faţă 
bogătire." d 1 d' eli 

Iată. dar marele rol ce va e unu singur mtre cre tori, 
trebui să·/ aibă de acum inainte debitorul va fi d~ drept decăzut 
in viata noastră Ilconomică in· din beneficiul termenului, faţă 
dus tria casIJică, adică munca de creditorul neplătit, putând fi 
noastră românească. 

urmărit asupra bunurilor sale, Liga Naţională a femeilor 
române, prin acfiuntla ce-o in. pentru creanţa astfel cum a fost 
trflprinde, merită toată atentiunea redusă prin legea de faţă. 
şi incurajarea tuturor românilor. Dacă un debitor a decăzut 

Conducătoarele ei, d-na Arieia din beneficiul termenului fată de 
TăIărflscu şi Pia A limănişJeanu, . d' ,.. , 
pol fi bucuroase că au realizat un smgur cre ttor pnn Jushţle, 
această operă naţională penlru I este decăzut de drept şi fa:ţa de 
care vor bine merita dela patrie. ceilal ţi creditori. 

Marere Voevod Mihai se 
reÎntoarC8 in ţară prin 

Befgia şi Polonia 
Se anunţă din Londra, cA A. 

S, Regală. Marele Voevod Mihai 
Înapoindu-se dela Londra. se va 
opri la BruJeelles, pent.ru a face 
o scurtă vizită familiei regale 
beJgiene. După această vizită, 
Voevodul le va duce]a Varşo· 
via, unde va transmite preşedin. 
telui republicei polon« invitajia 
Suveranului României pentru vi
zita dela 8 Iunie. 

Turneul de control financil 
În Ardeal al dlui O.. AlimănişteaJ 
D,D.Alimăn;şt~anu, 8ubs'CTf- plecat. 101 cu maşina, la 1 

tor d. slat la ministerul dtl Fi- şoara. 
nanle, a intreprins un turneu In D. Alimănişleanu sa ded 
Ardeal pentru inspectarea just.- foarl~ mullumit dtl rezu/II 
t~i impun"ri/or făculfl in anull inspecliunilor dBa/tI in Arda 
ace.ta de călr. A dmin idraţiile I in mod .pecial. cu ce/~ COlI 

Financiar.. late la Arad. 

In cadrul acestui turnfD dll 1----------
inspecţiune, dl sUbSftCrfla, df De«:oral"ea d-nel 
Sfat Alimăni,t~ana o fost ,i la Arelia T ăIăresc:u 
Arad und. a so.it Marii dimi· M.. S. Regele a decorat 
neala, la orele 9t cu maşina. d-.na Aretia Tătărescu, F 

N_ ........ c .. ___ li .. Dso a .tat in oraşul nostru In şedinta Ligii Naţionale a : 
'e. c:.e._e curBul zilelor d~ Marii şi Mier- meUor Române cu ordi 

- ('uri până la orei. 15 când al Bene Mereate ci. I-a. După Paşii, Ofiterul Sfă,ii ci • ________________ 1 ______ _ 

vile esllt foar/fI ocupat la Arad' • 
Numai astăzi, Sâmbătă g'au CfI- T 
[,brat 10 cununii, iar Îh decur-" renul :rn.i.s1erios61 
sul săplămânii, alte 40, 

.P.ri_mă.vor.fl!.".' ___ ' a sosi11a Vene/il 
ValachişUi s'au certat cu par _1 Tre~ul ger~s~ spe~jal de~pre l fost luate măsuri de pază el 

f care sa vorb1t 10 ultimele Zile a, ordinare. 
tidul "Totul pentru tară" sosit Vineri ~imineaţă la ora 9, 1'.'._ II" Sl I .,P 

cu 24 ore mal de vreme decât D I •. t R 1 A_ 

Of . R ~ • I - talDIS ru as U n.rrlll 
" ,enslva. omană t~ se anunţase. Toate perdelele e'l Îa Capitală 

publIcat o CIrculară a dJUlI' rau lăsate. Numeroşi germani 1 . B 
L' d ăt ',' .. n trec.,rea pTln ucun 

O reanu c re orgamza-l c;;n aveau permIse speCIale aş- G d 1 R . A 
ţiunile dsale in care cere 1 teptau trenul. Ni!văzând pe ni. sp.r~ e1nedva'E - uslm

T 
11 

f · , .. ,. 'd' ,. . mmlstru externe a urc ca să nu le SpflJImţ' val lŞtll mem, persoanele prezentate au' . ~ . '. 
dar să fie lăsaţi a crede că celuI in cor să vadă pe Hitler'l' s~ Via opn calva timp in ; 

t . t ţ' G" . 1 f pIta ă. sun 8JU 8 1. onng a apărut a ereastră a- . 
Circulare este comentată I sigl'rând pe cei prezenţi că Hit· I( -

~e valac~iş!i •. b~ şi ,de na-Iler ~u se află in tren. Trenul Consiliul Corpului IV, Arfl 
ţlonal-ţăranJşh ş~ deSIgur că speclal este compus din trei va-I a inceput astăzi, Sâmbătă, jlf 
după acestea, OrIce legătură goane, dintre care unul este 0-· carea procesului de tentativă 
prietenească între HF rontul cupat de poliţişti germani ,i aus-l crimă săvârşiti asupra proff 
Românesc" şi "Totul pentru triaci. rului Traian Bralu, in noa~ 
ţară", va fi ruptă. Pe tot parcursul drumului au I de 1 Martie a. c. 

Tipografia' G. lENeI, Arad. 

• 
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