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Situaţia ~xterDă ,i internă a României 
garată ~rin prppriil., noaşt~e mij-I nandaT,"" inteJect~ale~ htrÎlitl~~ 
loac~. 1 ani ch ordIne. el. IRQllt.' ~tc. Nu a fost caluşJ d, Jlll'lia 
robtlă $olid4:.ri"'k. de patriotism J vorba de a modifica bazel~ .. 
con,ti.nt, CI' liTUl1fWlfl râmJqiH, I obiectivul alianţei noastr~f fi Dj~ 
,i O viaţă econf)micQ inflontoqre; de incheerea unui trat mHihlr 1" 
cU Qrmata pipe pregiW/ej fi iR~ fine d. Beck nu a făcut ll1Cl p 
ZIS/ratĂ, .ROTD~Jliq fi rndndrd d. propunere de mE'ditafiune fi Dici 
legăturil • • , ", alianţă ind.strac- o suge.tiune privitoare la rela
tibila cu Frurtlq, P'Plonia, Mica ţiunile noailre cu Italia fi Unjfll!' 
Inţelege,. fi Inl~/egereQ. Ba/coRi- ria, sau Bulgaria. 
t::ii. Este sigură de tfll însăşi,i Nu pot decât să-mi o:prim 
an d(lplină i~cred'rf in viitorul ei regretul eli anumita propagandA 

O situaţie •• terIlă tendenţioasl s'a folosit de ţin e-
favorabilă veniment atât de nor mat penl? 

Il face afirmaţiuni atât de Jiţlhe 
d. (emei Oe8i~nr, nu pP-t ni 4 
examinez in amănupţime ,il1l3Jja 
ţăd. lm numai să subliniez dou' 
p~ncfe: întâi, sun le.., o f4r~ II:. 
phn ~rogre8 şi prosperitate, C~te 
se desvoltă in pace AI doilea. 
rJmânem crtldincioşi tuturor a
lianţelor nO~5tr~ şi ţinem 'Ietl .. 
hnÎ de prietenie cu toate lrilee 
ti ~ speciaJ cu v~cinij IlPffti., 

Aceste ,1I.li~ţe fi ~egăturt se Jn
cadrează in sistemul pactului 50-
c,etăţii Naţiunilor, pe care-I eOD
siderăm necesar organizării plclp 
,i căruia ii păsb in. intreg: ata~ 
şamentul nostru. ' 

Legăturile ca i'J',IUI~ 

La diferitele Între ~ri pu
se de ziarişti, d. AntoaeSN 
a mai răspuns: 
"M~ voi întâlni la Gene.

v,a cu d. Yvon Delb,os,' ppe4 
~ţnul meu la 29 MaJ mA 
v.oi duce 18 Paris pen,~' ~ 
asista la inaugurarea pavi:-
Uonului românesc la e,p,Q.. 
ziţie şi a 1ua parte la .ce
remonia organizată IIi ~,~!r-
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2 "G R ANI Ţ A" 
~------------------------------------------------~------------~------------------------------------------~------~'-
Marele expozeu al Constituirea filialei" Arad a~ 

Naţionale) d-Iui V. -Antonescu E' d ,.. M •. 
(urmare din pagina i-a) tewe, pot fi încă dezvoltate. .r e era ti el UDe II 

bona de către comitetul fran- <:u So"iett;le 
cez al cooperaţiei europene, Relaţiunile noastre cu Unia. De TorLă ~u d. lorgu T. Răş~anu, a 
în onoarea lui A. Briand. Ir. nea Sovietică suat amicale ,i preşedintele sec:'lei ft1.eserlaşi'or lăl. 
Şederea mea la Paris va fi se dezvoltă spre satisfacţia, S _ 
scurtă, Wndcă voi fi reche- ambelor ţări. \' COpu' acestei organIzatii ~~! 
mat la Geneva de lucrările ~g 
ConsiJiului adunării. Sunt • ~le s~! suscepti~ile de a Duminecă a av"t lec. CODSti- unei organiz"tii unitate meşte delegaţia noastră ce aTaliei 
fericit totuşi că voi avea 0- fI. mte~siflcate ultenor spre tuirea filialei Arad, a Federaţiei Meseriaşii prezenţi, au hotărât jeze lucrările. Reprezentantul D1ilei 
caziunea să-I văd pe d-l b~ele mtereselor noastre re-J Mun,:ii. Nafiona.le,. in sal~ coor- apoi, cu unanimitate intrarea in cHor meseriaşi patroni din Franl'ă 
Blum şi pe eminenţii săi co- ctp~oce. . • tporaf~eJ m~esenaşdor dm Bul, rândurile federaţiei şi constituirea - organizaţie cu 6 milioan. 
laboratori şi că voi continua HelDal'marea Ungaru.'!l IDrăgal,na, In prezenta dlor Iorgu filialei Arad. m,=mbri - a propus să ni .. 
cu dânşii convorbirile iniţia- In ce priveşte r~înarmarea Th. Răşc~~, .secretarul g.enf'ral Constituirea deie toate favorudle în hotelure 
1e in Decemvrie trecut, care Ungariei. d sa a răspuns ur- al Federaţl~. ~In B~cureşht Dr. S'au ales următorii conducători reprezentaţii, etc. 
mi.au dovedit odată mai mătoarele: . jRomul CoţiOl1l. p:lmand Arad, ai fmalei: Pe viitori, vom lua legătUri 
mult că toată puterea legă- In această chestiune DU pot' Iosif Vul~e, subp~lmar, delegatul Preşedinte: Ştefan Feier, cu aceştia şi delegaţi france·zj.ll 
turilor ce există Între am- decât să mă refer la comuni~ guvernulUl pe langă Camera V,-preşedinţi: Emil K6szeghi ne vor vizita ţata. e, 
bele noastre ţări, perfecta catul dat de comun acord de. Muncii, ~~efan F~ie~, preşedin- şi Anton Oprean, Organizarea noasban1 
solidaritate ce există în po- către cele trei state ale Micei l' tele. secţtel mesen~ş'lor .in ~a- Secretar general: Tvan Tulbure, 
litica noastră bazată pe do- Inţelegeri la 14 Noembrie 1936, \ mera de Muncă, ŞI a. ~~el aSI~- Casier: Aurel Bodrogeauu, Noi, urmărim organizarea, It ( 
rinţa comună de pace şi comunicat prin care aminteam 1 te~ţe. numer~as~ de mICI IDdustn- Contf.bil: Teodor Sbârcea, special, a micilor meseriaşi ~ z 
linişte", că, încă din luna Mai 1933, aşI ŞI mes~naşi de toate breslele. Consilieri: Ioan Sârbu, Matei sistemul francez. Adică, cu con

l ! 
. noi am declarat în mod expres I D. T. Răşcanu, a vorbit despre Baricz, !"laxim 1. Vulcu. Ghe- cursul ,Statului să se facă (dl 

Cu Ilalta ad Federaţ'a M .. N ţ' I ă fabrica mare unde miCl'l' mes" \l eziunea noastră in materie ,1 uncu a tona e, ar - orghe Marita, Petru Cristea, Şte- ." 
Origina noastră comună, le- de inarmări la principiul par- tând scopurile urmările de a- fan Uzsora. Gavril Mila, şi Co- riaşii, cari nu pot face fată gnu

Cr 

gătari1e de inalterabilă sim- tităţii de drepturi, cu condi- ceasti puternică organizaţie, pre- loman CzÎszter. tăţilor şi vieţii să aibă un atelie:ăr 
patie între popoarele noastre punea însă ca realizarea ei cum ,i bazele după care ea a S'a ales o comisie de propa- mare, unit, divizat pe specialită~la: 
ne chiamă să colaborăm cu I să se efectueze pe cale de fost organizată la noi in ţară. l.!andă, in frunte cu Axente Adoc, şi aub controlul atât al Statulu, 1 

acest mare popor latin. Iliberă negociare şi să fie în.. Ea urmăreşte să inglodeze in sâ- care să organizeze filiala şi si cât şi al F.deraţiei, iar produsU: 
Rela1iunile noastre actuale,! soţită de garanţii formale de nul ei toate organizaţiile munci- pregăte8lcă luC'răriJe in vederea lor să fie valorificat. L 

inspirate de o cordială prie-J securitate. tore,ti. adunArei generale din 6 Iunie c.· Aşa s'a procedat in FraJlt3J~ 
• D. Iosif Vulpe, salută pre- După constituirea cC'mitetului, . unde guvernul francez a ('alU 

PrÎmăcia Muuicipiuhd Arad U zenţa acestui fruntaş al meseri- dl Feier. asigură pe meseriaşi mar~ ,credite .financiare aproapE L 
Nr. 13083/1937. n COI'Disar aşilor la Arad ,i-I asigură delcă va fi exponentul lor şi va 2 mtllarde lel in acest scop. ~~ 

conc~rsul moral diu partea Ca- apăra interesele lor in totdeauna.. Meseriaşii din Aral
1l 

re~al~i'ranl merei de Muncă. Adunarea a hotărât trimiterea et] ", P bl· ţ · D Şt f F il' , Până'n prezent constat că Iii! U 1 Cal un e . e an e er, spune că te pgramelor d-Ior: MInIstru Dr. A d ~ . 
p ... . .. i d . d' C' . . . . ra, o parte dJD lucrători au L 

entru fapte cari prejudiciaxi mAesednaşut '1 m
l
.
d
lC1. ~ ustnaş In \ 1 oShnesc~, mJnlstr.u N1Stor '1: trecut Ia o extremă care ar "3 

Se aduce la cuno~tinţa instituţia polifif'nească, comisarul ra sun so t an Ş. toate coor- . P. Calctu, preşedintele Fede- , .. . "'! 
celor interesaţi. _ că Pri~ !ajutor Coriolan Barbat, a fost poraţiile se contopează in fala raţiei Muncii Nationale. ~efa.v~r'~lIă lor. Mlcir n:zes"r~aşlel( 
măria municipiului Arad._

' 
schimbat dela Chestura Arad. msă, mdrlerent de natronalltal\nl 
j 1 

De- vorbă cu d. lorgu T .. Răşcanu $CZr a fi mai uniti ,;-ma.i--hol,d'~g' 
... • • n loc ca să~şi ocupe postul 
ID ZIua de • Iunie 1937 da Tet'uş und t t't I d DI T RO' râli. Ceia ce mă bucură. vbând,el 

ora a. m_ mai b' d 6 l . b d . f c vor pu ea nJg E' a o sertoasăni 11 l
' e es e 1 u ar, e J.orgu ăşC'anu este preştl- easemem se vor trimite şi me- ă ti' h b . 

• me e unI, su pretext intele sectiei meseriaşi/or din sena,u 8U eriozi. S'au ajutat o filială a Federaţiei. l 
va ţine în biroul Serviciului că-l bolnav, stă in Arad, 1,lnde Camera dtl Muncd Bucureşti şi parte din ei ,i mai multor mici Filiala infiinţată, văd că ar~3 
economic, camera Nr. 59, redactează fel şi fel de denunţuri se('rlltarul general al Federaliei meseriaşi le-am dat ajutoare c'\ un comite-l ioţelfi'pt şi destoiniCI 
"licltaţiune publică cu oferte anonime şi trimite corespondenţe Muncii Nationale. Un talentati să-şi deschIdă ateliele, iar la şi am toate speranţele că va activa O] 

închise şi sigilate, pentru ziarelor din BucureştL defăimând şi admirabil organizator 01 me- multi, cari erau In situaţii grave, cu rodnicie. Pe noi, la centflial 
asigurarea pe timp de 1 (un) autorităţile şi in speciaJ pe au- seriaşilor. Colaborator inlim şi să-ii se men1ină. ne interesea7ă mai mltlt parlft 
an a autostropitoarelor Nr .. ! peri, rii săi, ofiţp.rii de politie din pretuit al prtlşedintelui 1 P Calciu. Am intervenit la fise, ca să se morală, decât cea materială, cart el 
1 şi 2, a automobilului de • localitate. Profitând de l1izita Dsa/e la facă impuneri normale, după pu- trebue lăsată la filiale penh'93 
lux ,i de salva.re precum 01 Coriolan Barbat, are fapt~ Arad, l-am rug~t să n, răspundă terea de plată a fiecăruia, ajutora,pa lor. . 
,i a automobilului de iD~ la activul său de cati un obraz la mai multe intrebări. Amabil Am făcut cooperative meşte- Urmează ca cei de aici, sai

l
, 

cendiu .,Astra-Rohu·', con- l de om trebue si roşească. 00- şi foar/e ,maţional, Dsa ne-a şugăreşti, după nOUa lege şi ne- urmeze statutul ti să activeze il l 
tra casco şi răspunderi civile. (sarul său este prea vast ca 11-] s/al la dispoziţie cu următoarele: am inscris cu t milion Capital la cadrul legal, ciutând a da dlQ3 

Licitaţiunea se va tine in' reproducem fi deslul de compro- federaţia muncii naţionale. mai multă desvoltarea pe terenul t. 
conformitate cu Art. 88-110 II milător pentru o haină poli- Scopul F ederaJiei 10 Capitală. s'au Inscris, până muncii naţionale. IS , 

dil1 Legea contabilităţii pub- ţienească. Muncii, Naţionale acuma peste 600 de membri, Idealul nostra el 
lice şi potrivit normelor de Să 5perăm insă, că dnia sa, dl Scopul Federatiei este d'e a cărora trebue să te dăm concurs 
licitaţi'i in vid oare. ministru Gabriel MariDe~u, va l imediat la aplicarea Jetfii, la 1 Noi vrem ca preşediBtele Ca·93 

& .... stringe toate organizaţii e pro- lunl'e. , 6 merei de MuncJ
t 
să fie bine re.i1i1 

Ofertanţii eari vor parti- da un ordin ca să f.·e pus Ia feSI'onale la un loc ŞI' a ~l< . . c re .- tribuit. si stea )a postul luj, da~Io 
cip. la licitaţiune vor de- punct odată. pentru totdeauna. lucreze sub un singur comitet şi In Federaţia muncii naţionale, 
pune odată cu oferta. în acest subaltern dela Arad, care 5ub o singură direcţie. In această sunt tnscrise cele mai proemi- atunci să-şi facă datoria. Minîs'~~ 
plic separat şi o garanţie prin faptele ce le-a făcut com- organizaţie ş.e vor efectua coo- neute organizaţiuni cum aunt: terul trebue să faci toate efor·

ICI 

. . d 501 d' , Gen .. • .. la func·' J'I t' turile -i să dea mai mare im· L proV1Zone e fi In va.. . . . perative meşterşugăre,ti ca si se ..... t lOnar or par ~cu- T 

loarea ofertei, in numArar' pr~mate această unportantă losb- incurajeu creditul peutru mese- lari (cu 57 filiale) Asociaţia mi- porlanţă Camerelor de Munci93 
StU efecte garantate de Stat, tutle de Stat. riaşi, creditul financiar cu mate- cîler industriaşi, sub preşedinţia din toată ţara şi organizaţilor~ri 
iar oferta se va putea face ~~~~~~~~~~~~~ riale ,i scul .. pentru deschiderea dhli Alex. Ardeleanu. Uniunea profesionale serioase, căci ele seerl 
numai in baza caetului de a mici ateliere maeriaşilor cari micilor comercianţi industriaşi ,i conduc după o lege şi un statutx. 
saram şi a c.ondiţiuni1or Teatrul Orăşănes~ n'au capital. lucrătorilor salariaţi din România in concordanţă cu interesele vi·jet 

speciale, cari pot fi văzute Joi ti Vi.eri 27 ti 28 Mal 1937 Federaţia mare are scopul să şi Uniunea coaforilor de dame, tale ale nt>amului. Ca dovadă el L 
tn camera Nr. 59 a primă- Două spectacole extraordinare trimiti ia strlinitate meşte,ugari Sunt 26 de sindicate, recu- n'au fost inţelese pe deplin şi93 
riei. fu orele de serviciu, date de celebrul şi lucrători, cari,li.se apeciali- noscute persoane juridice şi 48 nu li s'a dat concurs, in câtevalne 

Arad. Ia 14 Maiu 1937. BALETUL INDIAN zeze acolo şi 8i. contribuie mai de bresle organizate. cp.ea ce oraJe, meşteşugarii, muncitorii, L 

p .. bUcatiane 

Comuna Covisint publică A-
I 

dunarea Generali a .. Pomonto-
j
. 

rului" pe ziua de 28 Mai la ore
I. 9 dim. având următoarea or
diae de zi: 

1. Descircare. comitetului de 
COIlducere pe anul 1936, fi 

2 Alegerea membrilor noului 
comitet 

apoi la desvoltarea muncii ro- Incheagă numirul total al mem- funcţionarii particulari, au plecat93 
RlII~'" "'IIL ~ brUor .de 7000. spre elltreme - care prejudicia·:hj~ IVI ~f"'Q~ ~~ mâneşti. Ea mai are de scop ca 

d 
zi inte~eseJe statului cât şi al.:xe 

CoapUll dia 20 de p'flOao. 

Orchestră proprie 
ele hul-tu.eate orielltale 

Costume feerice, nemai văzute 
in Europa I 

Douil zHe: două pro~rame! 

Biletele ta casa T eatmlui 

si in rumeze numai pe linie de ILa .lIpezitia dia Paris 
mijloc marea massl a muneito- t . 101", personale. :eSl 

"mii fi nu spre curenteJe exlre-'. VOID ,lua pa~e şi l~ exp~zi!ia . Da~ n~ s'au făcut greve fi, L 
miste, cari nu fac decât desbiniri ,lnlema~loaa~ dm p~ Pnn J~. nO~lI'l t.anguoase este, că Ca.:9~ 
ia daul muncitorilor. 1 tt·rvenţia dlul 1. CalC1u', am p(1' merile de Munci, se găsesc ccn-erl 

f 'oi mit un teren de 80 lIletri pltraţi, dUle de dl Ilie P. Calciu, pre'nz~ 
c ••• facat la cealra ; unde vom expUDe toate lucrările ,edintele Uniunei Camerelor de:bu 

Pină'n prezent am alcătuit i micilor meleriaşi din Intreaga Munci, care avâod o experienţJJUD 
~cbipe cu ucenici, cari să pli!ce ţari, Se ",or trimite peste 200 Ya.8tl ti un talent deslvârtit poateleO 

la hli ,i recreaţie 'peste vară, debre,le. Ia 'ziua de 20, po- mentiune o lIuteritate. Rep. ~ce 
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,ari demonstraţii militare 1 
la Varşovia, la 12 Iunie D. 

e prezenla uo()r coodllcători de slale 
10.. I .. c:: .. lef, ...... ist ... , ...... .;. 
.e .. liza •• le S .. ~e ..... lui 

~; p.os ........ 1 pa.t.dului l.be ... 1 tl Polonia urmează a se des- Iilejul .. unor d~monstraţii de pro
.ra mari manevre ale tuturor porţu excepţIOnale. 
tăţilor militare la inceputul In cadrul acestor operaţii mi- La Congresul organizaţiei na- parte ,i dllon Inculeţ, vicepreşe- Credinţa noastrl este el 
ei Iunie, litare vor avea loc şi mari ser- tional-Iiberale din Giurgiu, sub dintele consHiului de mmiştr1, care poporul nostru a trecut dela 
~liata noastră ţine să-şi afirme bin In onoarea conduc-itomor, preşedinţia dlui D. Juca, a luat • făcut umlAtoarele declaraţii: robie la libertate - rezol· 

11Ierioara organ~za~e techni,c~!i t,rimişilor. speciali ai ::'tatelo~ I .... ... . vând în mod fericit toate 
r.iteinida pregă'lrel oS~işeŞl!l m~~at~ a-fi avea ~ reprezentaDţilDeClaraţllle d.llll mlDlstru 1. Inculeţ chestiunile capitale: cea na,
ll'! starea armamentuluI cu pn- ohclah. ' . . _. _ .. ţîonală prin unire cea so~ 

Guvernarea noastră lndtScuta- el oraşean, şr bogafn!e noastre 'lă ' f ' ~. n'. a bil f t . dn' - - d - t '1' Cla· pnn re orma a~rara ŞI , a os '1 este ro lea. sa se uca pes e gram e In can- liti ă . t 1 b 
1l1măria comunei Dorobanţi La ora 15, Dos. No. 560/ I Dar nu trebue să uităm că Iităti tot mai mari şi mai mar; ctea pa c I?nn. v°ulu. o -
11- • ' Ş esc - graţIe SImţ w per-

1937. Pentru procurarea ma- aceasta se datoreşte, ffiamte de după cum se petrece sub guver· t d f ă d 'St t 
'. 548/1931, t . 1 l' t l ~ It t fa tI' ă d' manen e orm e a ena e or ŞI execu area uera-, oa e p u Ul c guvernarea no- narea noastr • d ti r t ' 

rt bl' ţ' d l' 't ţ' r'l ecesare pentru con ! astră se sprijină e pute ni ul Tot aşa s'a pf!frecut şi se pe- elllocra C conere Iza pnn 
zj.l lea le e ICI a le I o~ D "t ţ' d -! tru tid ţi' P all'b TI C aşezămintele noastre fun-strulrea ŞI 10 re merea ru- 'no,,; par na on - I era. trece cu toate celelalte furruri, d t 1 
erimăria comunei Doro-\mUrilor comunale. l Avem acumulată in noi dIa- Ce n'au putul să facă predece- amen a e. 

"nţi ţine licitaţie publică La ora 15.30. Dos.No. 561/ gostea de ţară şi experienţa de a sorii noştri, liindcă n'au vrut As~a. este ade~ărul. 
It ~ferte închise ~i s gilat«: 11.)37 Pentru procurarea ma-I o conduce de zeci şi zeci de ani. s<;u nu i a ajun. capul, am Id- On In ,vremunle noastre 
~ ZiUa, de 23 lu.me 1937 ŞI terialului necesar la ilumÎ- Ne-am creiat şi instinctul căilor, cut nOI. Am făcut noi, fiindcă de~ocraţla tre?u~ nu nu· 
I lume 1937, In sala de natul drumarilor. adt'vlrate pe care trebueşte con- noi, cu oamenii noştri, cu ex- ~al pro.fesată Cl ŞI apărată, 
~dinţă a Primăriei pri,:ito~ La ora 16. Dos, No. 562/ dus poporul nostru ca mereu ,perienla noastră, cu pricepflrfla ŞI ~onv.mgerea no~tt"~ est~ 
• urI1?ătoarele furnitu~I ~I 1937, Pentru executarea luc- şi mereu să propăşească in toate Il noastră ştim să guvernam şi că 10 ZIua de astăZI mme~ 
ucr~rI. necesare acest~l, Pn: rărilor necesare la întreţi- privinţele, morale ,i materiale. mai bine ca altii. nll . pO,ate apăra. d~mocraţl~ 
t;ănt ~n cursul exerclţluiui nerea fântânelor. Şi aci e tăria noastră, Şi aici se allă secrt?ful că no mal .bme s~ n01, flIndcă nl-
Hlanclar 1937/1938. La ora 16.30. Dos, No.563/ Având puternicul partid la şi acuma. ca şi in trt?cut, stăm mem c~ ?OI !'-U ,p~~t,: pr~ 
. • 1937. Pentru furnizarea echi bază planurile fi dispoziţiunile' mult mai mult decât altii la zenta mCi atata 1Dlţtahvă In 
~' ZIUa. de 23 Iunie 1937 pamentului guarzilor comu- dela centru se execută nu nu-I condvcen.a Statului. oid se află combater~a cu~e~tel~r anti-

La ora 8. Dos. No. 549/ nali, mai cu preciziune, dar ,i cu tot secrdul increderii Clucâncle in d~mocrabce. mCI. atat,a re-
a)37. Pentru furnizarea re- La ora t 7. Dos, No. 564/ sufletul şi cu toată inima. I noi a factorilor ele care clepinde zlstenţă !a ata~nle .dm e.x-
alizitelor de birou. 1937_ Pentru furnizarea ar- O din ele dela centru se in-! puterea in Stat. trema ~tangă lm~otriva st8-

lE La ora 8 30. Dos. No.550/ mamentului necesar guarzi- deplinesc nu biurocratic, ci în i te~ulw democratle al Statu-
)37. Pentru furnizarea ma- lor comuna Ii. mod viu. dătător de viaţă, şi Apărarea democraţiei lUi nostru. 

Jrialului nec~sa,r ,la il~mi~at, La ora 17.30. Dos. No. 565/ asta până în satele' şi să.tuleţele Dar Doi în zilele de astăzi Asta este. r~alitatea,. ace-
~trol. lămpI. httle ŞI sticle 1937. Pentru executarea lucA cele mai îndepărtate dm ţara mai avem o datorie de În- stea sunt lIniile mari ale 

iaa Iăm pi. rărilor necesa~e pentru plan- noastră. • daplinit pe care ştim şi vom crezului nostru, in activit&-
,ti La ora 9, Dos. No. 551/ tarea drumunlor comunale. Realizările o şti s'o indeplinim. Noi sun- tea noastră din trecut şi de 
~37. Pentru furnizarea lem- la ora 18. Dos. No. 566/ _ .. tem un partid democratic, tA.' ă • . . 1 Sta-
:'elor şi anume pentru 20 1937. Pentru cumpărarea Guvernarea noastra a fost ŞI Noi socotim eă haina con. as ~I pus m.servll~IU . 
r~ne lemne de foc, es~nţă greutăţilor necesare la podul est !ă~ă îndoială, Todni~ă ~i bi- stituţională a ţării noastre tuIul nostru, m slUjba nea-
",g 'li"°-20 'tone lemne de foc bascul--,----~- ~QCa/.oQTe. ~/t.eh.611f1'U gH~ cu moilarhia' parlamentară mu1ut nostru.' 
~enţă cer, tăietură de 2 w • lasate moştemre delapredecesorn la bază este cea mai potri-! Ne vom urma calea fără 
ănî. necesare pentru incă Izit. In zIua de 25 Iunie 1937 noş!.ri, ("ari apăsau greu asupra vită, .! şovăire. 
, La ora 9.30. U05. No. 552/ La ora 8 Dos. No. 567/ ~ă~l~t ~u fost, r~zoll)ate. Multe _______________ • ___ 1 _____ _ 

~37. Pentru furnizarea căr- 1937. Pentru procurarea ma- ~mtloll~e _ ~OUI , S oU
J 

lua': mulle 
a10r de legi. broşuri, com- terialului şi executarea luc- ImbunatatITI .s au facut fl!e foc, Epis~opul dr.l. Ciri~ la Arftd 
actarea Monitoarelor Ofi- rărilor necesare pentru con. spre mu1tumrrea p()porulul. : 

Gtale şi Buletinelor Oficiale structii, reparaţii şi între ţi- Acuma toiul Dare, Fireşte, uşor; - Un t:o .. ~rI la. Palalul <:ultaral -
'e Judeţului. nerea edificiilor proprietatea şi normal. Dar aduceti-vă aminte 1: C ') 'ul ril b~ .• ono"re al federa':ei pe d' D·r-
e La ora 10. Dos No.553/ comulJe;. de o pildii de «derJăralul război ~ ~n eJ ma. ar ser an sar-.. .. l_ 
In f' • • t d b'l rl' d't· , bt',b ţinute Dumlnecă la Arad, Coţioiu. primarul orafului Arad. 
'":137. Pentru urmzarea bar- La ora 830 Dos No 568/ rn re e ro ,r cre 1 orz, sttnS Î ' 't d' 1 d l ' .. Pro.cramul conc-rtulul' a in-., .., . .. 11 . t I td . Ia veni In uaoa aVIa ŞI eplsco- '" ... 
. el. regIstrelor ŞI tmpTlma~ 19~7. Pentru executarea luc- e nOf pen ru o eauna prl1l, 1 tir Iri ' C" L t ceput cu Imnul Regal, cântat de a 1 _ , legea con versiunii, , pu . nel Ine. a aces e 
(" or_ răr.lor necesare la grădIna i, bă' 1 t rt ' It corul sa'rbesc dm' T'mt'şoat"a Ce 

L 10 30 D N 554/ d' I Acum se pon uşor dar dflc.· ser n au ua pa e mal mu e . J. --
, a ora . . os. o. e pomi. ...' , l~. b şt' d' B t' It. - d tate din','at de dl Petre Kostil 
'Q37. Pentru furnizarea re- ,n au putut să r,zolve aceasld cOTUn ~. e.I, m ana Şi,."..a . , . 
\strelor şi imprimatelor ne~ La ora 9. Dos No. 569/ I chestiune arzătoare atâtia altii· ServIctul dIVlD, cele?rat de ~n Au urmat apoi bucăţi dasice ti 

f
' . 1 . tă" . '1 1937. Pentru procurareame-linaintea noastră? $i .. W 't sobor In frunte cu episcopul, Jar moderne din comptilzitorii sârbi. 

esare O lClU Ul S nI CIVI e cii tI' au caznI 1 1 d d cântate de corurile: ,tOrao" din 
1 l 11 O N 555/ camen e or, doar s'u rezolv. fărând proecl" răspunsuri e cora e. ate e an-
93; pa tr 'f o~. o. La ora 9,30 Dos No. 570/· peste proect., !samblul tutuor corurilorprezt>nte. Varia" "Neven" din Salu-Mare, 
'.. ' ~n u urmzarea mo-; 1937. Pentru arândarea edi- . • _, Searat s'a dat un mare con- "Napreda" din Diniolşi. corul 
',lherulU1, eX':':lltarea lucră- fidilor ·proprietatea comunei. Acum ,Ilr.şte, .pare nermal ca! cert, la Palatul Cultural, unde sârbf'sc din Pârneava·Arad, Gaiu
~lor de n;t0bt1~er . necesare Garanţa va fi de 5% in S~atul t,~ Ind.plrneşt. obligat~~-Is'au produs toate corurile. OI Arad, Falnac, Sloga-Timi,oara şi 
~~~ Pnmăne ŞI alte ser- numerar sau efecte de Stat n~l' pldt~nd la terme~ .al~TrI. ,Ştefan Tanisty, secretarul fede- corul din Arad. 

·ICU comunale din valoarea lucrărilor şi. ŞI materialele. Aşa " trebulf' să· raţiei generaie • corurilor sâr- U~, public numeros a rAsplAtit 
, La ora 1 1.30. Dos. No. 556/ f 't '1 1;.. Dar SI' vede cii asia nu # " • • • cu 'VII aplauze, ~~ecutarea iru-. . urnI on ori ." bt'şt1 dIn Romania. a rostit o cu- mosului program, • concerlului 
1937, Pentru furnizarea ma- Prol'ectele deVIZ' e u cae aşa de Bzmplu, cond sub preel,- A t 1_ â d b d . b ., , 'TA - ., van are. proCUlm n mem ru e sar esc. 
ulalu.lU1 nece~ar la ţmerea: tele de sarcini se pot ve- celOtit nOft~' ,..grm.ntel, cI~la _______________________ _ 

:erbănlor naţIOnale ca de I dea zilnic la Primăria co- Letat.a Alba .aa Arad trebUIau 
·x. torţe, rachete pirotech- munală. să-şi trimită ca,i,rul tocmai lal J1 Mal: încheierea. 
ke, pulbere etc. - L' 't ţ' '1 "Bucuteşti pentru incCl$a~ dt.p· 1 I 1 

La ora 12, Dos, No. 557/, ICI fa lum e tse88votrl0tlnd~a turi/o, ofiterilor ,i CI lru".t in- an u u şco a.r 
937 P t m con, cu ar m â' d It 1 .. t -, en ru procurarea, get b·l·tă .... P bli t rZlate e mu e Unt, za, nva· C ., la .1..' "·0 - -. t ă' , .. e ea on a II t4' U ce 1'" . văd I _.lII d u pnvue ln('.nelerea anu-Inel r SUrI cu arcun . Nil IZU ŞI a(HIt. IN •• a un' ca • . . , ' 
L 12 30 D N. 558/ 

. ŞI a orme or genera e pen- "1 1 ~ t·' 1 '" d lUt şcolar. Multsterul Educaţiei 
a ora . • os. o f t .. ' li' ~"I l d mu e a 'P"'rec un nc,aman 937 P iru ru ,merea cItat-" or a a - "1 1 f tâ . t It Naţionale a luat următoarele dia-

h' 'i l en d prc;curareartre:ministraţiile publice, publi- rn~l' or n mo. CII mu, poziţiuni: 

l. români, istorie, geografie. ma~, 
tematică şi chimie, iar in ziua de 
23 Iunie va începeuexameDW ~ 
de înltate~ in c:ursul superior(, \ 

Elevii clasei a Vlll-a vor da : IZ1 e ar e r~nspo ŞI; cate in Monitorul Oficial Unt. • •• b ~ • Cursurile vor inceta In seara 
:xecutarea reparaţJUndor n.-I N 127/1937 Ace.a" mln ar.: u. ~ n au '1' d 31 M . Şc Iil :esare acestora. o. '. fdcut asta altii car. ",-au p"'" %1 el e al, o e ~or par- examen de fine dp. an din 1, ro-

La ora 13 Dos No 559/ i In caz, că licitaţia I-a va cedat 7 Şi am ,Iiut,t "alat .'0 ti~ip~ Insi ,la .erb~rea dm 8 Iu- mână, 1. francezi,. J. latini. (ma· 
• , . . rimA fXră rezultat li't rue ŞI la ziua ErOllor, t ti ') . 10' . g .s....·fi ~-.937. Pentru procurarea ma.~. ane a, , CI ~- fac.m "oi? ' fma CI IS ne" eo('o"_e,-

, l 1 . ţia a doua va avea loc In EXllIDenel. claselor can nu fii cAt la 25 1 ' si 
ena e or n~cesar~ pentru' ziua de 8 i 9 Iulie 1937 Ed. d. dorit fi normal. fi· participi la serbArile din 8 Iunie aşa e n ~le ~.a-
nzeslrarea '1 ausţmerea re- Ş • t r.,'. ca ",.tul "rodu •• lor "0- .~.. f ed'l te incepe examenul din materni. . 
h
'. l la orele de mal IUS cu a- ' se vor t-e con orm prev en or In d ., .. t . 'li:: 

: lZlte.or de pompierit ,?,e- . ... astre - ""al., vlt" I,mn. 1'*- regulamentului. celelalteexameae prnlzute ecwa ~lDJS ena ...... 
:um '1 executarea lucrArilor celeaşl condiţium.. trol _ seJ cr.a.că tot mai mult incep la. J1.lunie. _, ,. Examenele de .duutere. .tii' cit o 

tecesare pentru intretinerea Dorobanţi. la 14 Malu 1937 fi mai mult apn Iolosul poporu· Elevii din el, IV nu vor da LfÎ_ V vor Incepe la datele .ta .. ' 
~cestora. Prl....... lui producdtor. fi. ., toran, fW examell d. flue. de an decât din bilite de regulament. i • 
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"G R A ~ J T AMI, .. 
Pelllnl ",Porunca VreJDii" Molocultura • 

Şi .... 
• A 

SUCceSIUDt 
In Denumărate rinduri. dara] Dationalisf ,'petUDca Vre. 

fMI" tita. Captta!ă, Jmbitcă, frrohaM. thII'pt'tM in Wna M.... Pattidel. lIe .pozi~ fac pubI illtereaelor ţlrii ti • In&i,urarea pregitirei 
dinţi., o serit de atacuri aedrepte la adresa aalorili.or ..... atât_ planuri de luccesiune fost aplic.t cu folos ~trl1 ziţiej ,::are Q),11" W ; 
m.âneşti de pe ~rani.·· '. ţade vest" in d:eosebi la 1k -a-lor f}t.l'l~ luveta Iadl ~n.ele se şi ea, ce raţiune ~ar avea în~ de combinaţiuni - c~, 
.. ~_ "fi le", V.. simt insclunateJ şI-au repar- scăunarea la (larmA • altUl aCUtR erav. arătate 

Eate inutil să idm. apărarea unor oameal a 'Căror rea.. tir:at 'Oamen;f, "MI '&CUt le- partid? N oui GbeltuieH. fi poaioJle - ·pentru a 
bdri p1e4Mă .lb.deafraa JMIltnl merite .ce .i .... ciştigat fblcot~Ji, au pus tara la cale. ÎD'Vllmlşeli electorale? Noui zenla garantia necesari 
....... :pubItdi • "atalul aOtltr1L $1 toate ,aCl:l1ea, pentruce? s.perieIJţe pe spatele ftti- tru a câştiga Incredere 

'frebd. 40ar .ă aritim oi ......... eu pHMIrtti de... Fiindcl. ia .ourând, "Î teai«w? RupeMa firului rea- MranuJui. Guvunul .. 
lIoâtatt, ... fi Wae si itl eontro1eze calitatea informaţiilor ~atru ~ni de guverna.re. Da: IirăriJo~ ,i, UD, BOU Î~ceput întrerupt .actiunea creil! 
.. prim~ spre a .. eidea flCtiaI:'i "1IDOr ~rdpUftaefl1ia. , 1i.~-~b~a16 se 'lqtJme.~ '1 a cirua ebc~itat. n o QI- petJtru a _ Grupa de. 
ecbâ 'cart. apei, .. stnesc d. coloanele presei elUl CaPita-l' opoziţia sa săltl rat de atâta noaştem? care. Dimpotrivă a aD~ 
.p.lIt.t'u1lCOp'Uile lor personale. aşte):rtztre. Dar "SUnt, 'Oare, Ţara are neVOlt de-o e-:- " 

Sedem .cesta, _ repetăm iDcăodată _ penina direcţiu-, aceste~ semne~igure ale pa că de Jinişte ~ care să Inceperea VIle opere ( 
.......... "Ponmca V:temiiJ', căci in ce priTe,te opinia plec~~ guvernuluI actual? se poată InfAptui ·cât mai c~~ este motocultura" 
'publici de·aci, ea RU poate fi surprinsă ia dreapta ei JudeJ NICIdecum. . mult pentru consolidarea !!Ificarea satelor.Or,jl( 
tati de astf~ de atacaricart se resfrâng asapra celor cari' Daci timp,de 'Pa~ ani ei atât in interior cât şiJ~ a duce becul electric J 

le u.ăscoceacşileco1por1eaziiDmod aisfematic fÎ, fără rezultat. t~~ti .d~TzeDl~ lupte~ opa: afara ,h~8:relor. Or, ~redeţi Î1'l 'Satele cele mai asa 
ZlţlODlşhlor n a putut reuşI c ar fi 'bIne ca un aJt partid este 'd.: al 
1 ă I d i 

' ) nevOIe e ump L 

O 
.. h I s g seasc no n papură si vIe a 'guvern pentru Il J la' ,10; , • 1'. i .. CII c:L.. guvemului~ 'Î!lsemn~8ză ~ă ne,s~bimba politi~aextern~. ~at. ,1: ,cJne 'ftie ~; 

~ el a muncit, '& -reallzat.s a strkand tot ce s a alcAtUIt mal ,81". hmp ,de re aldE 
La Câmpulun,-Muscel d, Mi-j D. Mihlla('be este insălipsit defleut util 1ftrii. lin 'Patru ani? aiât de importante ~că 

_tadte . a a~ut cur~jw ~H. v?,,-l S,ent~mentul răspunderii afirma-II .Dac~ prog~ul parlidu-I De a~tfe1., guvernul nu se Jungl duratA, nu anlll 
-~, să"", deapane gandurile, ţmndor pe cari le face .fi este lut naţlOna1-h beral a cores-I prea slDchlseşte mult de astfel de planuri. pt 

f)lanurile,nidejdile ca~D faţa q- . lipsit mai aJes de 'loialitate şi! 2 .10 
tlW confident ",echiu. La Câmpu-j bun simt dac'I ludrăzne,te să . 

Iuag, - CUID era ii natural la IntoarcA impotriva partidului li- Sindicalul exporfalorilor şi ! Georce Enescu 10 
un ilm ca dsa - .duplce a -avut belal ,i cuvintele prietell~şti pe d.... _1 _' .'a căsătorit la PI 
carajuJ. (i·a ven:t pofta.i de ob· cari acesta i le·a adresat prin pro ucaforl or ,de anImale e~ la 

".,7e anuntA din Paris că a 
MznM:R dlui MihaJache. oam~nii sai pant,ro a-i arăta că dl-D Arad a fost aprob tI·" a oc, în, .cea. ,mai strictă, iIltimat 

A afirmat şeful partidului Da- nu este duşmăD1t. , . CllnUDla C1V1Iă a PrlDclpesei '"_ 
..... onaHăriinesc, cA guvernul ac- N'am fi crezut ca d. Mihalaebe In şedinta Conşi/iu/ui de Mi- fatorii şi producătorii din J'ude- th M'b '1 C .... a ] a1 __ liDtaC1JZ1DOCUta 
taal ar fi 'pttronat act<! de 'lM- să fie chiar atât de otrAvit de niştri din 17 Moi, s'a aprobat tu! şi oraşul Arad, cari vor a- 1 ' t G J;'~ re e Vlr uoz . eonte LUlIdt 
cinste. Dar d. MihaJacbe.Topo1o- dorul de·. ,"u.i la 'putPA! 'klcât constituirea Sindicatului expor-! vea d, azi inainl# sindicatullor, membru al Acad~miei Romi 

" ... ni n'a ,putut arăta niciun fapt,. să se coboare la demnitatea tatorilor şi producătorilor dt! a-! prin cart! vor putf'a să activne Principesa Cantacuzino esli 
aici ,c) dovadA pe care să, ,i spri- unei tale devditoare. nimal. din Arad, precum şi mo- , duva fostului- minutru al J _se 

jineascl spusele. , Dar poate ci ne am toşelat di/icarea slafuielor ,Sindlc~tu/~i : Reiute rareMjh~i Cantacuzino şi de~U:; 
Guvernul naţional-liberal le atâta vreme cât De-am Jncăp;l- 1W~tru ,xporl de ammau, dm TI"I ~ . . Idinir'o veche familie molQd 

poate mândri cu cinstea ce ca- linat si credem că d. Mihala~e mlfoara,Jn lIMsul că 8e va ,ter. ID SerVICIU 1 neasclt, fiind fiica defunclulu m 
racterÎzeazl cirmuirea.sa. f. timp vrea să lupte loial pentru a ge d;n raza la de activitaN ju- D. :Nico. la. Iancu. t inginer eg-! milrie Rosetti-"':'Tescanu şi a~ 
'ce depe wemea guvunlrb na- ajunge ]a guvern, pentruci rlu- delu Arad. • rooom-inspector directorul ser- Alice Rosetti, Ilăscută Jara,l' 
ţional-ţirAniste I)e au rimas tria- tatea dsaJe d·,vedefle el lupti Decrelu/.a apă,.ut In .. MOTIi- ., l' . I '1' d ' J' :ci -----.. -----
• amistUi 1.0 ceeace pm.e,te pieziş: pentru căpAtujre Altfel lorul O/icial" No.113 din 19 Mai fVICIUtU~ agn.:o, a lU e.u ul.Ara 1 ai' ă'" da 

r 
. A fă t' /. ,- ~ mpo nva cArUla se pornise - la 3 Il ..e c safă 

cinstea. n'ar fi capabil de ceace face. ceas, ,re a ost primIta & • d .' ] 
cu mar# bucurill de către #xpor tn urma unor enun~n ca om- re,te duce le de Wiodlm 

nÎoase, făcute de anonimi -, ' _ , dtl 

! M' bl'că ba d' Căsătona duceluJ de Wln a .... lune PU 1 • pe u eet- ",. Inliinlea:&iI. Dficiul Advocatul Grigorovici ziei miniateriale -No. 10 3003jse va celebra JOI 3 Ium 
d' 28 A '1 1937 f ,'castelul Cande. • exclus di o • t· ,n~pn , a ,osl rem- I 

,. 

Se 
National al lextll el or . ~ r~a~lza la tegrat. c~ toate drepturile d-sale,' ~~eastă ,~re a fOlt anUl. 

natlOnal-tară.rnstă de Arad in serviciu, dându.i ae satidacţie' aZI upă amle~ă de d. Ro~ 
Zilele GClIstea se vafnfiinfa .ibilitafe d, a lIuliJareacegş/ă ' . . deplină ~ d' d că secnlarul parbcularal duc 

'Oficiul National de t,xti1e. In ,,.. n.~,sito/., ·nt N%til. indiftln.... In şedinţa delegapeipprma- Tribun~lu~~~ A::d, ~ur~:: de 'Nici unu membru al far la 
lalură ea acesta d. Cicero Gor- S. vor ee"ftnli. In u/moi nente a organizatiei nalional- A 1 d' T" , I al regale a marei Britanii nu 
da, srJba.cr.tar dll .tat la afrl- $Curt timp, prin mijloace. IRU- ţărăniste din Arad, ţinutl Luni, pe In lm~oa~a Şl" n ~a j lua parte la ceremonia ciI vi: 
,euItură, ti făcut armătoarele d«- ·t,r/ale '~o1Hratrtft" cd"'liIU llila- s'a hotărât excluderea advoca- Curte.de CasaţIe ŞI Jushll e dtn rîei. Vor fi ti mi se invitatii. ac 
'larafii: tu'" ,i edlllN 't#sălorli flentrucâ- tuJui GJigorovici ŞtefatJ. fost de-. Buc.ureşti, au con~tat~t absoluta'!'Or p~>rsoaoelor care au pi ti 

tat d'" rd 1 J' J .'" 1 nevlnovătle a diui NIcolae Iancu, in ultimelf' luni r.elaliuni cu dc 
, :PdniJ In prezent, am fost trl- ,",pd .,i m, ,t In .rellfl, timp o pu , In par! u _ na.lOna ~~'I-l'~:i 'inexisten)alaptelor de cari ~ cele de Windwr şi d.na , 
'''ularii "răiniltdtii cu suma de filaturil ~ntra/d, Inca" fuioa- nuc pentru a.btudme comuDJs!ă :.tost;acuzat, fit'Jd, foslă Simpson.' = 
'4 miliarde". fin, p,mlru mat,· N/e Sf! I70r "al_ 'tran.forma 'in ._,_-____________ •• _______________ .. __ _ 

rial.'~ nftcuar. 'imbrdcilmi~tejl<fir, atât d. flftHar "."tr.lac.- f Â legerl la C.- LUI: 
Of tire,. ..... "o/./orfl plirnfll'llrllor in-

TJeacum Inainte, vom av.apo.dif·ne, Inf.A .. Se.e,D d lu;l'Itl. .. I .. c:hl;~ 
1 .. "~f .. 1 dsale ~Iedo •• '" 

Capital englez : S I ,- •. ". II·L I ; , u<:«:e.su Is.el nat.ona. -. era e i~ 
r., -., in RO,ID ii nla Joi ~'- paul Ja CAmpa- d.'e aulost .Ir LuUe par- . legă/o,,; fi pentrue d,sIăn~ nl 

...Af1ăul din .rmsta fintmciară I cltpa de laţă sah o mteJ.e.ptă lW1g" 'liefW - ,electoral al dIui lidah" .a:tJoneJ.liLeral.,1 dem.agogie fără~ scrupule. {; VI 
,.,BusineS'S 'News", cat'e apare !"C8I1dueere, ~ a căutat' -să 1. MihaIa. -- .ger.ile eG. 5 _a.d.'e Iisle' natlona'. pama eluforala a fost con, 1. 

A C't ~ J--~- L-bill ' :_~- 1 edi Imun.aLe. tără .. lllile personal de d. Mihola~he. VI 1n 1 y, .. II __ 4N=0'" armoa:azeze ~rea.e e cr to. . -
ca in curind să ia fiinţă an dor străini ca interesele Il&- Re~tatele acesl« alegeri Jndp.c/ar:atiile făcult! I!umine- aj 
~o-Ro.aaian 'InIst", a- ţiopaJe 1'0JDâD.eşti'~. 8UDt. '. cd 1(1 C. Lung. d. 1. Mthalache, D ..... ; .. ; ••• _ ' ni 

. ,.âncl ~ ~p ,plasarea de ca- j J.., ......... _1 .. ' .. .., •• preşedintele partidului nalitmal. ~i •• _ ..... A. .. t. 
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