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1 O __ ti le ' - d- ci ' CI am~or conVine sa crea a mesurea pe care o \ 
aa ÎD viaţă este a~eea de-a se bucura cât mai din plin de 1 F.ulliclill vlâstar regal, Măria re-L aclamă insufl('ţit, in ţara! scrie p~gini tot afât de luminc.a-
~oate plăcerile pe cari le pot găsi. Dar cum echilibrul în Sa Voevodul .Minai s'a reintors paltru Care a sădit atâtea gân- Se ca şi Carol 1, Ferdinand 1 ,i 

'1oate tine e1iatt:n.ţa UniveJsulu~ cum nimic nu e.te perfect eri din stră.inătate. unde la im- duri frumoase in occidentul in- M. Sa Carol II, 
aldecât în cazul când ambele talere ale balanţei sunt egal w- presionantele ,serbări din Anglia depărtat. Dar Voevodul nu este numai 
~cărcate, suntem obligaţi ca in sch!ro.bul plăcerilor _ă oferim a reprezentat pe Augustul SAu Inconjurat de dragostta ţării Vlăstar Regal, ci şi intruchipa, 
nUD preţ, Acesta este: munca. Din muncă se ridkă bucu1'I.a, Părint~, şi mau apo~ a ~zitat I intrt'gi şi condus pe cI~umul vieţii " rea bunelor insuşiri ,i nlzulnţe-
pe muncă se clădeşte fericirea şi din muncă isvore,te vii- Curtea Regală B~lg1anl, Şi în I de Augu~tuJ Său P~rJnte, Voe-, lor intregului tineret a' neamului_ 

.torul. drum spre ţară, Polonia. I vodul Mihai, va fi UD Suveran 1 SA ne trăiască! 
Oameni fi State mici pot câştiga o însemnătate covârşi- Despre felul CUDl a foat pri-l mare, ,i în istoria Neamului, va Y. b. 

toare prin muncă. mit, z:arde slreiuol. ne au relabtj - sa:w~.E ____________ _ 

'1 Statul nostru nu este nici prea mare fi nici prea bătrân C!l lux de amln\1Ute şi ţinem să O •• t . .w 
la forma lui de astăzj. Şi dacă nu voim să-i lărgim hotareie, li suhliniem aci ati.tudinea presei 1 • 1mI .... ~ ... ..... isto. 

aaMDl in schimb ambiţia fi datoria să.i ridicăm prestigiul Cu engleză dl! obicei atât de rezer- ,.. t i d . t 1 ~ 
D.atât mai mult cu cât am dovedit că ne stă aceasta În pu-I vată, care insi de astădată nu a pus pla ra UD amen a a a 
tinlă. Am realizat în puţine zeci de ani ceeace alţii n'au. pa- şi-a putut infrâna entusiasmuJ, Căminului de ucenici din Arad 

u.tut 'lTeme de multe veacuri_ Pentrucă am avut insufleţire şi l' Voevodul a impresionat. Priu O " N' f Il 1 IlJdr.t t d ~ ,nl101Sb'u 1:s10r a ost u- unit' să se purli .. t piatra luD 
a50s e e munca. b ' t t P' . t ' p' I Y li A ~ ... w •• ~. 80 ne a e nu cumm eme nn; n.;necă, oaspeJe Aradului, Impre- damentaia e ~diiiciului ce se va 

'. o. catăva vremet Insi. 1lDJl se lasa pe tânJeală. El cred că j voinkil4 Sa, voinicia flăcăilor dia . ~ d" S . C d' ,t t tr~" Prob hil ă ăd b' Da· t una cu nu tavn unescu, 1- ridica penlru Casa Asigurlrilor 
_ee poa e al '1 ata, a c y me~ r nu pentru' basmele cui ne·!lU alintat co-I 1 1 I M ..' u li -'tă C~ , A ai ~..I_ 't", lrV d v , rectoru genera a uncn ŞI :"'1, Sociale djn acest oraş 
m\Ll vreme, acI, In ara u.:; Vla .... noas a e astăzi avem pilăria ' IEd' Il} \(d t .. "f t.l d • ţ f") t ' d _. . f v d ' . - De<;cu, trectoru denera a S'au 01'" discutat dt'ferl'te pro-

a om !şI a.... e VIa a U or noş n e mame ŞI aţa e. un patra.. Tinerelul poloq. a tinut 'lI O· C ' , il S ... · t .... 
Q. al t v il t' A da orli f W d asel ASlllurăt or .OClale. blemc d~ ordin sanitar const&-

U
mo111u scump s ramo, or no, n, vem tata e ma~ine p4! Mar~e Veevod de. ".. , ,- t 

'.cinstea Neamului Românesc pe care trebuie A\1 numai s'o Alb 1 1" ...t 1 . Otshnşl1 oaspetI au particIpat ându·se imbunălăţiri In ceeace 
L a- Ula, 10 ca..,ru unor ser 1 . 'tat .., t ' priveşte sănătatea membrilor aai· 
pâstră.m., ci s'o ridicăm. ÎIl respectul tuturor a,eamurUor. bări uude au d.monslrat preo- ~ solemn. ea PC\1ne~J1 p~e re. 

· Or tru • ta n 'g . b' " tatel' . fundamentale a ămtnulm de guraţi prin instituţiunea ~altt&. • • ' pen c~as.' u ne alun llumaJ Ule~van • cupărHe lor tineteşh. preocupări , . . " 1 _____________ _ 

darun naturale, CI mu presus de toate, trebuie sa muncim..l- '... • __ 1 \11.. R al ucemCi care se va rldl<..:a la Arad, 
" . !,MI C4lr. A"'lfII'I~~~ .... tl\t ei t u1 di f. d'f' ' __ 1 ' M 
Ifări preget, fără precupeţire şi cu convingeua ci fiecare . tr - pe ~ren n ata. e • lC1wUl a .... r.·re nu eat. selA. .. f t' O· .. . R ' 1 C a 
lidintre noi pua o piatră la temelia mândret RcmâJ1ii slăvită '. - OS el trec,.um ei!lona ea, ~ ". Jntrea~a educaţIe a VoeYodu- F, R oferit snre acest scop de IIII/C.CIIoI --, 
ue .eaman '1 popoare. p... 1 1 M 'ha' Ind ti ,..- .-::.- a r.. o r 

1 u J 1, se reap spre cu- către ora,. 
nOQşlerea ţlrii ,i a durerilor ei. După ace,,~,,1ă solemnitat~ a 

Se ,tie, ci Maiestatea S. Re- avut loc in palatul Administraţiei 
~el~, ia Regala-i dorin ţi. ~e a da judeţului o con8fAluire a mem
ţăru .un Suveran duldr'l~, a i~. b rilor consiliului de administraţie 

C Echipa car. r.pr.zintă lutbo. Î,.,.mn~zil locul in dilJ;ziG Â. temelftt o c!_ ~~ ~o~an dtn i a Casei Asigurlri1Qr Sociale, sub 
~ 'ui român .. c 01 Aradalui in Vi- Dar dacă fi d. ostă datii nă. toate c~,lţurile, tAm" din toate I preşeJinţia dlui ndnistru Nistor 
~ vizia NQlională A, Il d/eat in d.jdil. noo.t" al. tJc,t/or cari categorule socmle. .. eu participarea dlor M. Enescu, 
i ac •• 1 •• .fon din 'nBuce •• In H- n'am pi,rd", toattl 'ncreder,,,, Alături de aceştia. Voevodul St. Cunescu, pr cum ti a dlor 
i tW d. fn.uc:cufI. Rom.n;; or4- vor li ifl,./at. _ nil .,.~ prive," a putul !IIimţi mai din vreme pu!- Mateelcu, preşedintele Casei 
Iclanl iubitori d. sport cori lin din c. motiv. _ atunci vom şti Sbţia ţării şi s'a putut apropia fi ABil!. Soc. diD Arad, Ion Groza. 
i reti de. cât.la "Gloria", s 'an fn- spun. ,i caoh", moi ~rI11, 1. 9.uflet~şte de aevoile ei. prefectul j~deţului. R. Cotioiu 
tr.bal ,i-au r.nuntal să s, mai Q lr •• a CJc"loro c.,I le mmtă. , In ~ungile Sale cA1ltorii. pr~· primarul A~adu~ut.·. PJatoş direc~ 

;Soarta "Gloriei" 

I ill"'''''', cari .anl scuzel. ""0r S'a tocit 00" atâl de mult ţarl, t·a cunO!K!ut frumuseţile ", torul Casa AS1JI, Soc.· Arad ~l 

In ulfima vreme se CODstatl la 
toale marfurile n accentuată ur
care Il preţurilor. In acela, timpt 
îo$l., salariile, atât ale fu~,to. 
nar-ilor publici cât şi partiatbri 
nu au variat deloc, menţioâodu
se la acelaş pi\:e) scăzut stabilit 
in timpul când cri;la era la ap&geu. 

Cum această cu·ştere.a preţu
rilor face impos'bil traiul celora' 
cu salarii modice, lunctiuarii 
padicuIari dela mai multe· intre~ 
prinderi <1ir( cţiilor respective 
cereri de mărirea salariilor iD ! r.zallal. atât d. pulin ,otilllă- ,dicacitat,o ocemi fnsun~tit; I bogăţiil~. a CUGoacut poporul pe. toţi membtii Consiliului. 

con- proporţie cu scumpirea vieţi. 

lunei I conslatată in ultima vreme, cătoa,. d.". t.nm., din .ce •• /d'," HAI D E G LOR 1 A "?lcar~'L ~a conduce cândva. t S·~ hotărit,. in aceadl 
1 primăVGră. S'au dai dif.rlt.,&.- d. c. Sa relatore acum in ţara ca- sfitwre ca. m decursul 

i ,un.uri. car. d. ca" mai palln u_ ----------------------şprilinit. pfl argum,nt. COR 01,... 1 ..... , '" I • _ _ I I aruncat a", de brutal in faţa foarte mulţi cuvântul. Legiuito 
liitoan. Un Iaera ~te însă n,- "Ta il or •• ŞI exa .... ene e . vieţii ti să·}upteplolladisperrea rul in. a dat O .entinţă ti ea 1. 

indoi,lnic: "Gloria" d. a.icl:Î d. 10. J.I .. c ........ · CU lipsurile materiale, neachitat rAmas definitivă- Ca un inviţAtor 
1 nu n. lac eln.' •• Poal. că • dfl normal, desigur că e Ceva revo!.. să poati fi controlat asupra ac-
; uind lip.a d. bani; poate inclo~ In repetate radur;' am scris trimişi ~ facă. educaţie naţionali. tltor şi plin de regrdp.! tivităţii sale int€:]eduale ti ma-

I ci, cei maine Indreptătiti slujba,i Ră~an in vecinicA. dilemA cu 
I "nla jucălorilor (căci a", f " I d 1 b - Pentru toţi, deopotrivl nuale, trebuie supus unei pro~ 

d t 
~~ . 1 d ai .tatului din punct de "edere runtaşu !tate or, e a care lre nle , ' - I v :a part.v. mari "a iUlt. • il~ E .,' lntelfgem SituaţIa bUl!etară, Sub forma de examene. de .... , 

I 0ploap# ac.ia,; jucători cari lor- material, lUAt iDvi.ţitorii tÎneri. si cerşeas~ă m a, o ruŞUlf el extrem de grea a - statului şi daci vreţi, dar in realitate foarte 
m,a.zd .chipo d" astăzi). sau poG_ Eşiţi din fOOlUe normal", und .. ~eD~ru n~l, ca d~1. spu~em In a\~ aacrificiul ce-I face actualul mi· nedreaptă. Absolut necoredi şi 

I II că .unl 1. mijloc cauze CONl ţMl timp de 7-8 ani, fac carle. - lnst:tU!on or lQ .trlină~te ca nistru din frlJntea şcolii romi- vitămltoare asupra tinerilor in-
noii mar.'e -'bli~. n" " " .. t''''m dupA. programa analitâ: foarte un lnvăţator IncepAtor pnmefle t' "1 ti ăţă . .. • It • &.; .' ,,_ .. ...' .. • lunar 1600 Ll'i, neş 1 ca s. aa veze pe aeeş v ton can, In mu e cazan ..... 

, C'unOQft •• Suntrm convin,i. ,n,a multi carte ti praxl" aceşti can- Un absolvent al unei --oii ape. candidaţi la. sinucidere. ce·au pierd toale ilur.ii1e bune ti sl~ 
ca~ a td",' ,. dida+i la.,. apostoli .. , sunt sor~ Y-. , 11 al D • 1 ă d .Al c.a. '2 pa Ilm, .s a m,ro- t dYle, crescut intr'o atmosferi Jsprivd şco i enorm e. ar, nătoase ce·. eail e aceal!fl 
pat Duminlleă la Orad.o. Pfm. tiţi si tndure cele mai negre " " principal vorbind, trebuie sA carieră. 
t,ucd •• 1. incontulobil cel In pagini din viaţa lor. RămafÎ fAtă suHet~ascl lr~pr(lşahdl " ld~ală, spunem tot adevărul. . An de· an, se fac Clzuri ~ 
i 1 C 

'G' tu . I - --' J'::" J!l ' si fie '-ratat JD afa mod, deSIgur ocu cu n,ana" .0naM ua- pas n. an anu·f':. <lO lIKla prin ~X 1 ' fI 1_ l . . De ce 1 - Fiindcă ip ltgăturA aCeM4"- examene. 'irA si _:6 
. " i 'st • t'tu~' bH ...... revo tă Ş1 su ele..,- .Ce emal T 

· lIIVlng.. cu o. ne. P"!, IHnlTu I m nI ere, ma 1 .... pu ~e, ca sâ impietritef Un element. cultural cu problema salanzărÎl corpului luat până acuma mihurile eu.,~· 
a.,i păş/ra "" loc ta Divizia poata găai plasamente '1 . . . un d . d' t b - didactic pnimv. nl.1.i sunt şi altele, nile. 
Na/iollală A. Şi apoi c. uo li codru de~. Se Dumasc in el prl~ lor ~ll'd c~re ar , ~e u~ cari sunt tot _'Ia de importante Mi gAseam intr'un centru im
rlfla toamnă' IncolO

t 
o .iI mo; iD.,lţlmâot CU taIarli ec:hival.nte ~ va~ r aăga~ urI ~_Atenta e, .~l şi tot aşa, dacA vreti, de grave, ca portant, săptimâna trecuti, cllad 

. u .. D an mana c: rUla se ,..lIseş e Vll-
socoJe,m nOI. .oeamdatd tU con· cu a ._"Uorilor, BaU mai rAu. t ul t ' M '. h t" tr cea a examenelor de exemplu. l'au dat· două leluri de exam~M 

b 
,- - . ar .sce'll el ~TI, c troa s." a-

Iri ulrunllfl tuturor bun.lor dia- Nu-ti pot plAti nici .taxele de - ~ . ..JL .. l' - d Problema exameneelor ind- pentru invăţătorLSut~ de iovA~ 
b 

,[, ... . . I $"t"ze-, oc:uu.Dt'.acea. IInc ~ etntlf)- 1 PO?' I ftăţI tlorişt., tr.buÎfl8ă". intreţinere pe la gospodari~ d4J 1 cipare şi ci,·iliza.ţie .. imlica ta oeţato,rilor a !otmal . pu~ctul de tători colindau str-,!zile Timj~rii. 
o.tSurifm c,l. dou4 "unct. cari satele rlvifite ÎI) care au fost destinele patriei noastre. să Ji~ sub)(.d asupla dnura ~-au spus (eontiaaare (ti pa,. 2-.} 

- - - ia 45 $! aM-d i !. 
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A In urit cel lDai 
. " 

bogat O~ din Iq~e 
John O .. Rockefeller 
D'a patut atinge vârsta ~orită 

lohn p. RockPfeller regele 
petrolului, proprietarul faotasti
cullli It Standard 'OiI Trust's 
Company", a incelal din viaţa 
la vârsta de 98 ani 

In afară de ingrămădirea de 
avuţii una diatre cele mai mari 
do:inţi alui Rockefeller, cel mai 
bogat om din lume. a fost aceea 
de a trăi 100 ani. par socotelile 
lui se vede că nu s'au potriVit 
cu cele ale Celui ce dă bogăţiile 

lumii .. şi ale ilufletull'i. 

Ioha D. Rockefeller a trecut 
peste tot ce i-a stat 'in cale 
până a ajuns la urjaş'! avere pe 
care a adunat-o. Dar, poate. ca 
să-şi ;ăscumpere păcatul. a donat 
sume impQrtante~nfiinţând iOllti
tuţiuni de ajutoare şi ştiinţific~ 
în valoar~ de 750 milioane dolan. 

, ..., 
TurnEul olicial alOpe
rei Womâne din Bucu
.. eşti 

"G R A N J Ţ AU 

Anul acesta vom 
avea recoltă 
foarte bună 
~ t 

• 

1V9~1 fluvern [ 

In urma ploilor din uIti - D, 8aldvin, primul ministru' exprimă regretuJ pentru ple('a~ 
mele zile starea generală a al ~a~ei ~ritanii, şi'a dat, Vineri d-Iui. B~ldvl~, ie~unoscându'rDE 
semănăturilor se prezintă demisIa dm acest post, dupăcum unammltate, meritele de om I , 

foarte Uună. Rapiţa este anunţase mai dinainte, staf desăvârşit. Iar in d. Charllt 
bună, sec ara a inflorit. S'a Vineri din;ineata la orele 9.2Q perlain. pre~a englez~ ved~ pd 

britani •. 

, d. Baldvin s a prezentat ]a pa- ceI mal Indicat urmaş al pnlllire, 
termin.:it şi semănatul po- latul Buckingham prezentând lui ministru demisionat. ta 
rumbului Grâul a dat in RelZelui Georg~ al YHea demi- Noul guvern J>ritanic s'a eli 
spic, mei ales în partea de aia sa, 1, ' stituit. Iată lisla membrilor ~Te 
sud vest a ţării. Muncile După priDlire~ acelltei demisii, vernului: Preşedintele consili'ca 
agricole se fac in condiţii Regel~ a incredmţat cu forma~ea lui de miniştri: Neville Chal-
, P' 1 . t d lnoului guvern pe d. NeWllie beria in; ministru de ('nanţeJo~i 

bune. . leţe e l~ ,er?e e Chamberlain, f05t ministru de Simon; ministru de Interne lţie 
cereale sunt ftmşttte. Pe: Finanţe. Samuel Hoarej ministru de t: • 

piaţa internaţională grâull Toată presa engleză, ~ă,Tă de,o~ teme Eden: ministrul clominirllll 
are tendinţă. fermă, sebire de culoar~ pohllcă, IŞI neior Malcolm MacdcnaJd: 1l!l< _____________ i____________ l)isirulco10niiloT Qrmsby Gor,Cl 

Ministerul Cultelor ii Arleler *8 - II ministrul Indiilor 'Iord ZetIamrn 
- având in veJere prop(Jganci~ ce Primăria COOl. ~intea-Mică Ş1 repararea celui vechi, mînishul comerţului Oliver Sfat' c 
Primal'ia Mu.aicipiului Arad d 1 '1 d I 'l'tăţ" n irebueşte făcută, a ispus ca --- 10.. La ora 12.30. Face. .y; prim Or a amlra I 11 ~ă 
N 13 105/1937 d B ' ~ No. 771/1937. Coopcrj ministrul razboiului I\se 
1 r..,. Opera Română in ucureşlt sa rerea' holumburl'lor ŞI' cum- , 

are Belisha; ministrul Aerul PQpHcaţie de licitaţie plece in lurneu oficial in prinCÎ- P bl' părarea pietrelor de hotar. Tord Swinton; minist ul coordt 
paiele oraş" din tară. Cu acea- , U ~ ca ţi U n e (200 buc) nării' apărării naţionale Thomi o: 

Se aduce la cunoştinţa stă ocazie s'a ales O(:)era " Tosca" 11. La ore 13, Intreţi- Inskip: lord pr:1şedinte I a I
d

' COl 'Ci 
celor interesaţi, - că pri- ce se ua cânta cu intreaga dis- Se aduce la cunoştinţă nerea drumurilor comunale siliului lordul 1 alifux: c'r eal 

. , . . 1 A d b' d 1 B .. t' (65 l' '" " ,'''. ", ('elar lordul Hailsmbam; lordrnj măria mUniCIpIU u ra,. iri Urle ea ucureş' per- ce or mteresaţl ca, m con- reparaţI'.', '. I I I d 1 1 I . 
ha '~'i~a de' 25 Iunie 1937, sOQne) in frunte cu marii noştri formitate cu art. 88-110 12. La on 13.30, Furni- ministrul ScoţÎei Ellid; minisfJol

il 
sigi iu ui priv"t or u )e awa~ZS 

ora 11 a. m. '. ~ cântăret~car~ au dus peste gra- din L. C. P. la 12 Iunie zarea petrolului pentru HtÎ- Higrenei Kingsky Wood; mÎ!li\ve 
va ţine în biroul Serviciu- nifă, Faima artei muzicale româ- 1937 se vor tine la' primă- minatul drumurilor. trul Educaţiei Jcrd Starhop I 

'D DIA'" d 1 • , S' t M' v' mlhistrul Agriculturii Morrist\l~~ lUI' e-=-onoml'c, c·amera Nr. nrştt: -na ora masszm, - rta comuneI In ea lca 13. L a ora 15. Pentru 
... A d min?llfrul Muncii Erne.s! Bro~ea 59, O nouă licitaţiune pub- Viorel Ch icideanu. d na ca e pentru' furnizare,,!- şi cons- co~s'tru~ţii' de p~duri. şi re- ministrul T ransporturiior Bur~irll1 

lică cu oferte închise şi Barbu, d-I Petru Şt"fănescu- truirea celor de mai jos, in pararea ~elor vechI fără Lorzii Cranbome şi Plvmrll:era 
sigilate,' pentru furnizarea Goangă. Direcţia de scenă Arati, conformitate cu programul construcţie technică rămân subst.'cref~lTi de sta't la ;,{'n1 
cantităţii de cca 3 (trel) regia Cofescu, derorunle,. Feo- de l.u~rări şi a caetel?r, d~ li La or~ ~ 5.3Q. Pentru nislerul de extrrnd primulpl?-pi; . 
varioane ovăsde cal. L doro', Costumele, duorurrle, re-. sarCIlll următoarele ltcltaţll facerea unei fântâni' ~. camer" cnmuretilr, <:elălalt pelllr 

.5 hIt t 1 O . b ' .. Şl re- ca!n('ta Icrzi!or. Au fost numi Licitaţiunea se va ţine în J ( izi/~. co~u, oa ea e ,pere: pri.n tratare prIn . unăln~ pararea celor vechi. subsccn tari de sta!; lord p~ D 
conformitate cu Art, 88 -1 Romane, Iar orch~stra compusa vOlală: . 15. La ora 16. Pentru tinglon la Dominioane.lord Dllire 
110 din legea contabilităţii jdin 30 domni profesori, mem.- 1. La orele 8, furnituri echipament p. ofiţistulu{ şi ffOr la Colonii, lord Stanley 'r .. 

• 1 b' ; P.'larmonicei djn Bucureşti d 1 . h b !:nd 1'11, , I'ord S'rathcona l'a Răzb.o:1. ISI Publice' şi potrivit r, ormelor' rt a. z • e cance arIe. anume: una perec e 0- , 
L 't a ele d;riJ'or Loc 2 L 8 30 Il . 1 colonel Muirhead la Aviaţif', ciri~ de· licitaţii în vigoare. a pupz rUf m r , ;.. ,'- • a ora. umma- canci, 2 perec li d~lŢle. un Ionel LeweUy la Amirfllila~3~ 

. Oferhnţii cari vor parti~ Gol, Egizio Masslm. Bantonul tul localurilor ocupate de costum haine efe vară '1 WaUace la Com€'fţ, Kennet Unim! 
cip a , Ia 1icitaţiune vor de- Ştefănescu-~oangă .are .conduce- f~if!1ărie şi notar. " ' Hua capelă ... " saf la Educaţie, But~r Iii Mt!nck,~ 

d tă f ta A rea turneuluI caremcepe cu ora- 3, La ora"') lncălzltullo- Ofertele timbrate se vor Berna'ys 1a Hit5 i l'n.ă, lord Everj'. pune o a c~ o er . ~n . M', B' '1 30 '. . _ , •• . <> t . .~a 
plic aparte şi o garanţie şul G~lall 29· al, rat ,a .' c~lur~lor ocupate de prImă depune ln plICUri lnchlse ham Ia Agricultură,' Huds01i .. 

Pr. ov~"'orie de' SOIA din va- P./oeştz 31, BraşQ!J 1 lU~le. Sz- ne. ŞI notar. .,'.- şi sÎnilate în primirea co~ Transport, Rooks fa Mine, J-hr Hll 
, ... v b 2 T: M 3 CI 4 S L 9 30 P t n son la comerţul extern fi sir Vi~du loa'rea:preţulul din ofertă, lU , g,. ur€ş." ,~J t a- 4~.a or~ .en tu misiei de licitaţii î.q ziua şi tor Warrend~r, secretadinanci~a 

Înnl1m!irat sau efecte ga- ta:M.are 5, Oradsa.,6, Arad ?'. cărăuşla l~m~e,lor. de fo~ localul de mai sus in con': al ministerului de Răzhoi. ifl~ 
ran ta te' de Stat. iar oferta· Ttmlşoara .8, Crazoua 9 lume, pentru prlman~ notar ŞI formitate cu caetul de sar- _\ 

I • ~ "le. Pr"tunlp sunt populaTe lă . -;" • d .... . H' . ,.' ,22 •• ew r 
se va' putea face numaI 10 _ şcoa ", .' Ctnl Ş,1 eVlz c~n P?t t~ vl- ,)'. '"-.;, ""- ';- N 
baZ'~ .. eaetultii de sarcini typ , . ' ' ,5. La, ~ra ~O .. Pentru re~ zute în zilele de 111cru· -ra M.onedele ... ee'" deăd' 
şil( ,iji;ndiţiunilor speciale, C:oDle.norare.,i. :mor". gIstre ŞI Imprimate.:. ", primăria Sintea, 1\1i«;:4, ~OQ le! rihn~~ ~ ~rf 
cari, pot.fi văzute 'în ca- I~.d Moise N1«:oar~ . " 6. ţa ora., ~~.30. Mob~':" După deschid~rgrea ofer- ~ir«:ula"~ :au 
Itlerei' Nr; ,59· a primăriei. 'Liceul "Mois€ ,Nicoar~(~ din I~er ş~ reparaţu. de.; m?bl- telor se ya pr!icf;d~ la li
în orele. de serviciu. Arad, În cadrul un~r serbciri ar- her. ŞI .repar:ar~a maşmel de citaţie prin supraof~rte ver-

'Atad,'. ia 2,.5 Maiu '1937_ tistice, comemoreâza,.75 imi dela scns ŞI a ţobe~, bale începând ~e{Cţ preţtţl 
. moar(ea patronului· ~ău... . 7 L 11 R 

' '-; .. '.' In' 'cadrul serbţirii, d. prof. • a OIa., '. eparareij găsit de noi miCqi1l, ofer-
. Da,C;lilograf.~. · .... orLl .. d Eduard Găvănescu~' .va, vorbi locuinţei not,"ri~le. " tele prezentaf~.' '. . 

rGlmâ~~,,- ,1 ger ...... , .... despr'e personalitatea şi. oper,!, 8. La ora 11.30. Cumpă- Reprezentş.nW. Foncur~n-
Vajea~. ttSi .. dic.alul EI' n~infr!catului luptăţq~4e Odl- rarea rechizitelo.r. de ,.pom: ţUor vor pr~~~Ilta, comisiei 
P orlalorllor de .nbn.le~. moCara ".". S~ , .pierit şi reparare~ pompel de licitaţii 'procură legală . omemorarea se ua Iwe am-· , d' . '1 ,'1 1 "~ )" • 

Sir. 119' Dec:eDIILrJe No, 10. băiă 5 Iunie /937 orele 9 seara de mcen tu.· . autenhcş. 

Minisf~rul de Finante a disruărr 
ca Adminisiroliile Financiare ~~lu 
a,duc~ la cunoştinţa ~arelui PU\r, 
Itc ca moned~le vechl de 100 [, . 
rămân în circulaţie şi că orci~ A 
IlSfll obligat să le primeas( ă, 'toi' 

TOfi cei cori ar refuza. primiate 
r(la unor astlfll de monede VIf 
f~ pedepsiţi, :on 

şi 1 -Ar.d, ' la Palatul Cultural. '9 .. Cump~rarea q:nul şezut COQcurenţii vor depune 
în 'primirea cQ~isiei de U-' Ministerul Justitiei 
'.. ţ " d Comisiunea de Natu· I ' . ':, . , . , I . . diplor;ta. ~,:c~ capabţI ~i ~un pen- cltaţl1 garan ~pr?Ylzone \~ ." ~, " 'r. aUia. rc:.· .'" '" E oiă,ălo·rÎi. Ş. exa. ... en,e ~ 1tru aceastl carieră, să nu fiesu- 5% la -sută' din yaloarea .' . . 

.', ' '1 1 . lucrării şi furn it urii pentru qo N 730 l ţ924 rc6iltf~uar~ din pâgina 'l',a) I pent~u comisia de selecţie, Căci, pus mai lXlU· t <'examene or, c:,an care a făcut oferiă şi anume ,.~. o, 1.. •. , 

a.;:tep··:,iând' zile' de-a . râQ' dulsă nu se poate inchipui, ca· o invă- se fac. aş,ad, y,.pă 'cum bat.e., v,an- D, Iuliu Pleschiutler supus el 
T .. I în numerar sau efecte ga- 6 alu~gl' ~:faf~ co~isiilo~.' cari ~ ţătoare care până a<:u~a, alunc- ţu I~~. ~o.mlsu, .para CO~lS11, m~- rantate de st'at'. socotite la hosfovac de profesiune funcţiona 

hotât'easc~ :s,oarta ]or .. Erau, ţţonat lQ ani, --:- n,?ţată ,f?arte pec.torl, ~ p~r~m.spe,c,toTl •. pr~zl- valoarea'Jor. norn!'naIă'J4nso• domiciliat'in Arad, 'St~~ Muc1~ E 
'. , )'.: ,-o •• ,,'. "1"· d' b" 1 t t' 'ţ"l . daJt ·de speclaho;:tl UDivers1tari. . . ' A" C ' ~c~~,h '~~Pl~, ~l ~e~n~up~ ~~pe- .. lne, a, oa e JD;~pec ~t e - ~~ . t • '( ,. • _ ţite de bordeioul doveditor Scaevola, născut in uasig, e.udi 
~aţJJ l,~~ -:f!ug~, c~rJ, ~anaţ1 d~ care.~,~te una dlI~tre. cele m~l " S~tat~l să ~slgure. bnenlor In, al proprietăţii lor' ho~lovaci,a ~a dat~ de lS ÂPrilil-~.ri 
nevQe.la spânzurătoare aşlept~u ambiţjoa,se invăţătoare să nu fie yăţato~~ q ~lată mal bună" Să-l Sintea Mică Ja'24 Maiu 1937 1895, de religie romano'catoli j~ 
iell7~'~r ~~,~~~~ţa~~~n;a~ ~VU~ cap~t)i1.~de, ~. ~~ad~~i~ în plus, s~lari~eze. o~eneşte. .~~:i oblig~ • P-rimăria.. venit' ş~ stabilit în Ardeal di 1~I1 
momente 1Da~ lnste ca atuncI Dar. comIsIIle examumtoare - la curaurl de perfecţionare Ş1 anur 1"918,' a făctil1a aceastţ~~'l 
C;ânJr ~e" ~braJii \.nei 'ma~~ 'a şi alţ:ea este greş,eala:':'" sunt 8untţqJ sigurţ c~ atunci' şi re~ul~ '. ... .. ~" " .' • Cmnisiune cerere de-a i se acotdf' ) 
lr~t 'qopii, învăţătoare supusă la formate d~ multe . oii , din pro- ,ţa~ele VO,r U ţel~ urmărite. Liga A~tir~'Y!ziolli~ti\ ~?-mâ,n~, na\~onalitate,~ ~o;nână, decJ~râD~at 
examJnul' de gradaţie, se pre- lesoti' sttăini de tlnu1ul unde exa- Ioa .:(e'ecuteanu - Orgam:z;aţ!a Regtokală: Arad că renuntct la celăţenia ce ho{,.ci t 
i' · ,.,,~. '.,' -,." d" 'd' ., ,- işi va ţ;neradtltlllt~geneh'l ·'1 ····~I '. 1 ," • ~un~eaţi' ~irQae ~e l~crimf il!-~ cu ~jneal' fi in preşe i12f

j 
univer- anqal4, in ~iUf d.~ ,Ş4WQă.ţi ~9 s, o~,acă y. a ortc~ ! ti sup~~e~~ăn 

inâ1Jlll~,;<lă 1
cer, i~~I~~a "mil~ ';l0e,i siţari," ~arl. pret~t;d alt~ J,:cruri şi ,. Pentru siptămâna viitoare t~1ai t 937qreŢe 1 ~, ip sala fes st~ăInI ! ~7 

slertimi de notă, ca să fie tre- cunoştmte d,ecat cele necesare se anDnţă UD. consiliu de mi tiv! a gimnaziti1u Iosif Vulcan Conform art. 22 diD leget r. 
~tă.~,bJ!n~8e, ~,.2?> ,.i-i li~s~':u ~,:,ălito~lor. - ..,' ~.tri .care ee vIJ ocupa . ~ ~In' Ar~d""~~'" IrO' It'. :';; .Y\: privii~are la dobân<!ir~~< fi pj~r ,,; 
Inele1 ma:me 30 de puncte. ca să Cazun c.oncrete, pot da cu J.1ltoclD1t"ea ~rogra.mulut • z~~~ In afa~~ demem,~rii a~t.I, âerea ·bat .. ional. it'ţu' Tom(De: 51mB!a .... 1 

!?:tin.~ ~f~H~ ~~, ii. tl~' sP.,.e,J~·· ş.~ zecile. Nu' numai' JJ', Timişoara eL:: br~~t~uraţiarl~!i ~.rSeaa.mzarul ..lv,0r pat1.~p:, .le~tl~al· .. ' @qaeţj- tPUbl(Că acea~ta ,pre ,tiinta 'act, ... .. ,~", J~b ţi 1 .111" ' :-"Ţ"-' . t, 'Il, .• ser l:Uuor C .or.. Oe. ţilqr paţT1otice. cuhur e. proţ .. - ..• ~ ,,: .... " ••• 1' '" " , ~~I?le ~_~,:e,~tu;~~,~ !1, ~'r!~ f,~~- ~',l~ a~ ~ost mar~?,r ?c~\a~~ CI Până.u,. ~it ~~U' se . ya ~ena]~' e,tc~'r-t!.'tO~ ~roJlilnij" ~e tora ~r~ f" V~I. ~ ~~~\ .~~e ,<Buc 
mease! şa.tarul măn~ CU ceva. d,.elâ o,.rlce centru,. "~o " .' • ,.. '. inaftftia din strelAatale - d.. ~ri ft' i.ntete'tead ..... lud'eail'an ~ _ fnfâmpr .. Dare potrlvIf, diSn.~ztttUI1l."IoJJn"', 
h'l1~igur'c!:'lu~dr'eptaieşfo'e;o&re'Un Invl14tor ~.re a "obtinutV. btoaesQG. ., - revizionistJ: .. ·t , d .;;t ...... w: .. ~~roţ·art:'}3(diti 'itsa'-Ie~:".~,\.,~,·!.i 

'M'r t. tl .... t "'~I.:,l'-?'f.H~. ~.... l' J~ ~, .. u~. f~ ~._~)t·". ~ ~ • _.!1i. .~ _.. • ..... J ,..-fI."', ... _..., ...... ~ ~ '" t .... ~ 
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Cine vrea să ne Budapesta ÎDcep~ 

! . guvern e.:-e ? D. d. Kanya, m;D;.lrul Alac.· Da!;u,; p,ea vast., c; s. mul!u· 

fDeşi la incepuţ de vacanţă Au obţinut unde şi und,= şuc- Care-i semnificaţia acestui rilor Străine al Ungariei, a luat meşte numai cu normalizarea 
~litidi, totuşi spiritele sunt pro- cese iluzorii, cari msa nu în- fapn cuvântul la Cameră " ~u prilejul; relaţiilor UIlgariej cu statele su~~ 
pd agitaţe, deoarece preocu- dceptăţesc cu nimic revendica· Foarte simplă: ţarq este încă cţi~CU.Y~~ ţ~ pudgetul miQişt~~u-, ce.sor~le, pe calea unor c9mpr"g-

să vadă clar? 

Il:rea de căpetenie este aşa nu rea puterii.' - şi va. mai fi - ~J~turi de lU1 s~~. mlsurl onorabile Ungaria eslein-
ta problemă a succesiunii, la Inviogător desăvârşit în ~ceste partidul naţional liberal. partidul D.. de Kanya a declarat că, suHeţită de intenţia serioasă şi 

;'e candidaţii sunt numeroşi şi alegeri este şi rămâne numai naţional-ţărănesc odaţă plecat Unga~a este interesată la men- fermă de a oetezÎ căile de; a
tcare cu egale medie _ afirmă partidul naţional-liberal, singu- dela putere în 1933 cu multă ţinerea păci\ in orice condiţie şi proprie re cu vecinii, dâr aceasta 
i! _ şi şanse de reuşit~. rul care 8: dat, din 19,28 î~coace greţ11atea a reuşit şă-şi trimită vrea să, 'c~~tribu~ 'I~ ea după nu înseaw.oă, qatural, ci s'ar ia~ 
)~i mai serioşi par însă să iie un guvern care a ştiut ce vrea câteva deputaţi in parlament, puteri, iQ teritoriul care ii este dina 'î~ '~ţa'dogm'elo; ce~s:;r 

şi care inainte de toate' s'a do· !,ţional creştinii şi naţional-ţă vedit 'viabil şi bine intenţionat. dupăcum în alegerile comunale apropiat, Adică în bazinul dună- iocerca să i se impună ca infai-
~niştii _ câtă paradă d~ "Da, Totallzate rezulta/ele ale~e. şi judeţene numărul de ,!oturi rean. bile şi fără ~pel"'" < ; , ' 

malism"! - ' rilor comunale şi. j~deţeDe, el~ 1 ab inut de listele lui, ~ste un "Dela tnteme~rea ei, Mica In· MiDislr~l ~'sustinut ~poi c~ 
I;tu toale ace~tea, circulă za· llQ arată. ° supe~lO~ltate n~men i argument valabil, că ţar~ ~u dO-, ţelellere a adoptat ca scop sa dorinţa tIngariei de a s~ ijV;O~ 
IlIrnic diferite alte combinaţii că volunlor, covarşltoare In fa- j reşte să fie condu~ă în spiritn\ împună Ungariei in jug" - a pi,! d~ vecinii ~~ sporeşte în pro-

vorul padiduiui naţional liberal.. . ' ." d d K ' : 
at" culise şi de cafenea, toate f ţ~ d cII It t'd Ş'I comUnIst d~ care-l ammat doc- spus ' e anya. adăugand că porţie directă cu l'1'ltărirea pozi-

a f\ e ee a e par 1 e, 1 "., . ' • . 
~ă cu IJ.mprentă: pronunţată de aceasta după patru ani de .. uzat' tOie Lupu ŞI acohţu lUi, sv?n~nle despr,e dezagregarea ţd~I' s3

R
I,e în u~~~ :r.~?t?c?lu:~il?~ 

~seriozitate. politic. (gh. v.) Mlcel Intelegen nu corespu~de e a orna. . 
~ Naţional-Creştinii • realităţii: In special. d s~ ~ !iU~- ~nch,~i~t d. qt ~anya ~ 4ec-

~'Dl Goga, em(>ritul semnatar Jlradul va avea cel DJoi. lio~at unitate~ periectă ~ Mieei l~rat ~ Un~ria nu pune nici 
~cel~i mai ruşinos pact de re- ..' .. Inţelegeri in chestiunea ungară. o ~ltă· condiţie pentru apro-
;~nţare la demnitate~ naţională, f' - - d cen ·c - Ministrul a arătat că Un~aria pierea sa de celelalte state' df~ 

d 
'1" rUDl OS COlDlD eUl J, nu are nici 9, intenţie,' adreslvă bazinu,' dunărean decât ca acea: 

~zân u-se pe t uzont Sl1ccese . ,fi 

I 1 
. d '" • 1 d şi că este vecinii să 8.J'UDrl'ă l~ ~ ~.ţă.'. ~,npropier~. să corespundă ·W', .. 

loţinute in a egeri e JU eţene, la Iulie se va inau~nra caauua e ~ !;;. . . , 

~vendică puterea pentru parti, UC8BicÎ şi colonia de vară ele la MQ- î;;ţefe~e~~ s~ vecin~ şăi, qC!I; <;,~ ţoat~ Q1;'~vi~\ele protocoluril", ~~-. 
~ l d l d t" d v'· ti' M •• nu se lasă "legănată de nici o la Roma atât din punct de ve· 
\,~ omnicisa e, ar ,un ca Densa, În pre.eD\~ ~I!U:~ ru ll,~ ., ~QCI1 
,;easta nu se va întâmpla, cere... iluzi~. Ea nt{ vi~!a~ Q c.?~fede- dere politic, cât şi dia punct :q~ 
if' atru ale~eri un ~uvern de ge- Camera de IIluncă din rităţiile, reprezentanţii aso- raţie dunăreană sau alte comb,!:' ve:dere economic. 

, d' Arad înţelenându-<:Î marea! ciaţiilor profesionale. etc. C ~ .. -J'el"r~I~, aceştia fiin o garanţie 5 Y 1 >r 'o ........ e..,. arI-
"e'ntru libertatea alegerilor. misiune, având în fruntea .l ot atuuci se va jn~u- • r ~-~ "t!'. ."! 
, . " "Naii~Dal'~-miha. el p~ adevăraţii sprijinit ori gura colonîa de vară a In l~gătură cu disc~r~ul dlui I in. momentul de faţă este astfel 
, lachisto-lupiştii ai munci~ 'A româneşti, va ucenicilor. Mo1nea!:. calr~ Kanya tn cercurile politice· se 1 încât O apropiere intre statele 
II ," ,,~,. va construI l~ vara aceasta va purta num~ e n,.a .. e UI ~ubliniază că pentru 'prima dat~ du~ărene ar fi cu put1ntă.' 
11 DI Mlhalache e~te 1fi aşlep· cel mai frumos cămin de Voevod Mihai. factorii răspunzăton ungari vor- Ziarul socialist "Nepsiava" a
t~t;',a ~~ansformării, în fapt a pro- ucenici din Ţară, care v~ La liălmagiu se va inau- besc desp,re o apropiere! cu ve- t,acă violent pe d. Kanya, susţi
DII~lUnu p~. care l-a făcut-o ~ purta numele ~inistrulu~ gura t;:;asa de şfat a mese- cinH pe baza unor' condltî.~ni nând că axa 'Roma-Budapest~ 
<frlgore Ftllpe~c~: [~ Il! Ium,e muncii. a marelui bărbaţ riaşilor. prilej, ce V.!il a.răta potrivtte pentru negocieri. Acea~- este slabă pentru apărareaiote .. ' 
t3~ ora ~ ~, Jumatate, precl~! de Stat. 01 Dr. Nistor., , , tuturora grija <:e-l poartă con- tă atitudine este considerată ca reselo~ Ungariei, 'iar axa Berlin·' 
,:' nfeli la pute~e., Bazându'se! In prezenţa dsale, va' avea' ducătorii Camerei dejMuncă o' revenire l~ realitate. cu atât Budapesta este ruptă ln două.' 
:'e'aceaşta, d. ~hbalache pro('~<loc inaugurarea în luna [dio Arad. dnii liberiu MoJ mai mult, cu cât d, Kanya n'a' ':; " 
~az.ă ~la p~rificarea cadrelor .. Iulie," c, [.a aceasta' . sărb~': I şoiu, Iosif V ~IP.~ şi c~il~lţi,' stăruit a~upra revizionismului. ,CglI;'~~tfJ.ri~l. ~W " , 
~im1nand ,h~eretul ce ~~~ par- toare vor li învitate auto- faţă de mesena.ş" româo1 l ~ s·trprins deasemeni faptul că ' ,,,Relchspost~ 
4~ul pe hms:. ţ'rogramul~l deţa, ~u • ••••• ..."" • Il 1 ". . . J i ll\ în cuvântarea sa, ministrul de: t~~~ichspost" publică un arti"" 
~rnpulung, ,ŞI ~rampon~~du .se: D Musaljni cere" , , " jexterne n'a amintit de Joc' des-I cor intitulat( "Un~aria.şi Mica'-lrt-
J~~ăN. r:;~,mparatul comumst j • _ _ '-.. __ _ " pre relaţiil~ dintre "U~gar.ia~ Şl. ţ"e.l~gere··,. s~unând 'Între trHetc: 
'" Năd 'd'l 1 • _ . llInltarea Inurlnal"llu.-: [Franţa. "VI rhgyar subhmază:cl1 Ungana aşteaptă ca suveră" 

el 1 e or sunt msa numaI d' 1 1 't 1 d' 1 ..... " ~ t· 1 'd .- , ..' '''',. ' . 
!_ 1 'd' , ~ ~ , D. Mu:-.oUpi a peor at un' ln- natura a tqerese or opuse 10.0.:<1 perspec fve e e po lhcA e~ mtatea sa nebmltată in toal(" dO,: 
ac eJ 1 cu cart cauta ~ Ulal ' q, ' <' . , ,..' •• ~, .• 

â 
v 1 l't" ~ terview ziaristului american .Phi. Europa ~i din lume; precum şi '{er!llii ale U~\!59.{i~i alt mărit gres· menlile să-i fie stabilită;'prin nel.. 

rpeasc'l. vaporu pa 1 lC 10 care ,.' • ~ , . ",.., .. ;; ,:,,,~, ,,,.) ....... , 1\ " t 't ' 1 ,!lips Simms d.ela.atenţla '~World a!lll1rel;eret'W arman care este bglUl acestei ţap. In a(ară mo- gocieri diplomati'ce, darnu~inţej, 
.au urca, pe care nu . au şhut I ' ,~ , ,. . . , ~ .. , I • ţ .",' '., ; • 

,ărmui, şi car~ acum e în voia Tele~'aph" un intenr.iew In care forma ~ l~ata de ~ce.te mterese. mentut .st~ PfJ~~IC ~entru ~ 10- l\!g~, ca ~cea~ta să facă ~hiectoţ 
(aluri or: 1. " . f" adresează un apel către preşe- In~r.mart~e du~ !.ata~ ,la crea~~. ţelege,TP. Cu veclOu., Ziar~l~firmă unUI schlmb. Guvernal u?~rntt 
, L. . dintE;le ,Rooseveltin v derea con .. splTl~llhl1 răzbOlme' ŞI poa.rt~ t':1' că MICa mţa~gere ar ii pIerdut va negocia o apr9piere" ecoiloJ. 
~rgu~entnl aleg~l"11or vo~ă rii u'nei conferin ţe mondiale ele fatalitalea:Tăzboinlut':Sunt din puterea' ei şi' că \n co'nsecin- mic! s~tţpo1itică cu Mic. Iute;. 
1 Argumentul că .. fara e cu pentru limitarea inarmirilor. Toa- deasem~ni o primeidie .. econ?mi. ţi s'ar putea realiza o apropie- l,egere' decât dU1?l:eHberaie~ 'sa 
toi'; 'este pueriJ, a cărui Mivi. te ziarele italiene reproduc a- că bloca~d ~oat(>~~terlde p;tme, Ire pe baza recunoaşterei egali~ pe planul inilltarŞi după 'apli";' 
, 'd" . . " . t . 'C ;. d '1' Intrarea 10 toarman a SPQ[Jt e·, ...... ţ.l d "d ,t t' ci 'i ' .. ' 1- d 't "1 '.' ,; 
tte ° ,oved,esc chiar alegerile cesl ~n ~rvlew. ~t;n~ntan u zla- norm preţul metalelo.r, dar în. ~d It e;.rep , n ~~ ~rte .e , ~- ,~~re~ rea a. a rep ,un o; 'mlQO~ 
:omunale şi judeţene pe ~~~ri ei r~le ttahe~e. s!'un că Stat~Je ,U- scur~ă vre~e .acesJe. frfWrt~e I a,rmare şt a pro~eCţ:iel m1D~n~~ rttăţ~l~r, In tnc~eere""RelC'hs~ost, 
!şi bazează' pretenţiile, mle sunt pnvlte ca un arbitru vor prăbuşi dlO nOU. 1 ţllor. In cazul cand UngarIa ar su,bhmazl că m ~ls~~s~l - dlul 

fi obligată să Urmeze alte direc- Kannya, ministrul de extern~ uri" 
<:li' 1 : ~- , rb" ~ 1 ttive, ea o va face fără nici o gat, Dua Intrebuintat nici O s,ntl 

re e va es(:: plăcere. "Budapesti Hirlap" afir- gură -dată cuvântul ttrevizuire" 

B · ' • I . P t • d I • N :., -t" ÎI '.'. ' '1 mi că, deşi Mica .lnţelegere re- deci drumul spre un "modus vi .. 

,~~rg:a~ t~ ,~r,.,,, li: ,~U, _" ~ 'QQ~ ~~ ~Kredezjn~~ ~ .. f~rţă~~~.~~iderteabilăfa~ Vteln~i(' întrt~ ~ngat.a ~i ~ic~m;-
.' A • . ~ ... . .. .... U'nl';"na; _ • ...,1 pu rea ti e e..,ere es e uescntS.' ',' " ,~ 

Ltberal In alegerile ~9~g~~le " ..... ~<>~-~"5 •. "{ .... ~'. '., ._ .. , 
! E' t· t· -!i'( 't 1'&..47 .' ,:" 'Al •• , • V' 1 ',. Progra ... ul serhar.lor dela 
, r\a~ conl~ual 1~ (N:,~ne,,~ ~~~Url,., ~aţl0n~-~~~~tlllllfvo~n, alda-.o~~a' 12~ ~oturl .' . ' ": ' .. ~ ':l:d~ţ~ ~10 ţ~r~. ~fectuare~ <!le- ~.s.1 v~t~l, ~avon1l;H4Ianlştil ~4 naţlOnal'ţă,răD1ş~l~ 72 vot~n,: 1'!'a- 8 'uu.e, la ,ţ\ 1"@d,. ~ 
~~nl~x: comunale ~ompl~men,~~;e. ~o~~.rij ~.?,~~j,~ţi.i. 3.7~ ~?,t~,1j.t. ~i. F~':1,~l:liJ?erc;I,i,i. ~~, ţl!~t ~ l!!.a,Z:.~,!- ~e tru, z;i~~··d: .. ~ ~~~i; , cind ' cul~urale.. " 
~), d.s, dat~ a.ceasta oarhdul na- !ronlu) românesc 170 voturi. le ŞI coaliţi~ Vaida-Ior~a 1 man- f • ~"" • +.' < ~ - bJ'ţ .' ",' 3 Dă'" la 1 4 .. "l ' ;",' ~ , .' • '.#._ .• ~ ,,, ,<" - .. t ~ara Ul'lre$!6: va sar a on a I up amlaD ore. ser. 
,lOqal-ltl?~ra1 S a bucurat de 10- DUl 10 mandate de consilieri. O8t; " ,'. .' ."~' ". R " .. 3 b-' ' . ,.' ", q" , __ ", 't: ' ' . j ,. ş,apţea /flUverSqre a estauraţtel an populare. m parCUri, Şi in 
~~e~er~,,; ~i, ~ot~J ~~t.ă\e~\\9r., n~lio~q~l ~be.ral~ ":~ ~~~t \ ~ Il!l!n-] . In c.~muna Şeli~be.r, naţional- D .. · 'refec'" d': io~ Gro~a ", '~dr~~ pieţile publice\ ,_~' "., ;! 

A~ţ~el, la ~o~J?etH-Baca\l ... lisţ~ date, naponal-creşbnn 7 man-! hbe~alJl 229 valun, lista ~etăţe. p '. '. t. ~ U' I .:'~', ' , 

!'laţj.onl!I.liQ~ţ"al~ a obtinut '737 date na\fonal.ţlrăni~tii 5 mao- neascl 49 voturi. Naţional-libe- s~t ~,~pu}.,aW:l D; ~(?~l I ~~~~ - 4. b. oreI! ,9 retragerea cu 
'f "f d .. .Q...·" i ,,.. '1' y arata mseţl1n,uai ea;zJlelde glume t ţ , . '~. " 

vo un, ,aţ~ ~ J,V1 na,ional-ţă- date ~ ~eorgi~tii 1 ~andat. talii ~1,1 luat toate ~aQdatelţ. ,."l ~ "'" .'1'" " , \, ) '" ,~., I ?r e ' . " , 
riniştfl. 193 naţjonal.c~e'tizii'î"~' mo" "", ~., ~.-I ;'\ C;:;}.,: I III comUDa 4uşteriţa, naţional- ~~ st~blţe,~l'i \:l,rm4torLl\. ~~ogţtqlt: I 5, La orel~ 9 se vor aprinde 
137 frontuf rom'ân~~~. " ~ - j ,'r'e~f~em~~e, IYl ~~~,ll:'l ~W liberalii 186 voturi 'ha'ional,Wl~ 1. In ztua de ~ l':W,~t ~~ ~:II:.~,~ I focur! de bucurie in' pieţite ~ 
# 1 1- .. - '" .,,..,. • >, 's au e ectuat 11. ederl comunale t ,t . t"" 10 d" ţ ". d" . ' , '. ~<l:ţiq9,~~ ~i,?~J;~lij' ii}~ IRat., 1 ~f"1~9~~ţ~ J~;~: b~~~~~a: t:~ni~~iţ' 7~ ~voţ~,ri.;· ~~d'~-~19,~~) Dtse~tW~uMr~~h5e~M' turor co~unel,~ .. ţi' ~~t~iti~",: ~an~te laţ na*lOn,l-Ut<ănit)u ? T~"l'ul Ârlaştlj.' D t: ~ ~'11 yotun. ~aţtonal·hhel,allt au 1.- f...1 k t \11. k~ • l' vor org8Dlza sen patot obce CU 
, ,,,, •• '}l:- ~ t,r,,., •. m".l 'li fi' ".' q.. if!0~ ura '~i4o' ':J.'.i't ,:ţ •• '::J' .... ', orA lery n'-'o.. ".'l'·~".~' ,11"6 -:1'; q- l~ lDand t ,'"~''' .' . . ~ <'". \J tO'l~ tpan\4A'Ie t. . "t ., "',,, T;:" particIparea tIn~retulul 
, a e. . ' ~ipl, ~qra t\ ~~~~~ u~-I "la '~a ' "~' ." lirqu s~b cerul liber, ~ Rl!- ,. "t' .• ~ "'!. . 

10 cOQlunele A~de0-:u,~,?~cani, 9t V:sţ~~ n~\io,J?;~'U~E;J~ ~1;:11p.,t 'Ye~:: 'u p~~tr~ aqt. n: Z~I!~ ~uţorit4P1Qt li ~q Mei-, ~~ f~'1.de, ~~Ul/. t ~9nţi 
Ruda, Tirmine,tl, CalUfi fi P.a~ toat ... man<latelll! I gu ,@ 1 dom p ........ ":1 _:1!~ft..:l ~ vor ~nD.te ..:Ieasemeu.ea. inc"ea (li" ~ 'Ci 1, 1 Ba. . oi' fi' ,~",.""I r,;, '" OI· vottuile lui vine si arate parti- par,. ....·le..,~Qt, pre~u,Q~" f~~ '. b/ ",~ 1', .. 0:1,.,/ l»)~ 
lat:ftte r' l ~~ e'l:~ h ,~,~ Că~., ~t{}~ ~ Gq~UD~ .. 4eoţqu] 4t J~~ I Qu)Ui •• 1iODal-1iberal, ~ftin- c;~cc;~ţq~r ti I l~f, 9~zj- I ~ 1t% :t~~\1 ~\ !9I Ilt\\f 

ra'.\ Mi o,.'r~l\\uţ I~ Wn- t,it\i;?~;~~u:!.y el?Wi\l:\ 2P. ta 'iqf\r~e!~ lP.i- zati~ p.rjC?~e, ~l~ , ~a.i~ tf W;~'T II ~p~ 

-
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Alegerile din 

judetul Arad 
Accidentul de Braşo! 

f 
Trenul a sdrobit UD camioa, om.orâad cinci persoaţ 

lângă 

,i rănind alte două ,. 
PestII câtev,.a zile şi. ce~ălenU, ~acă nu are c~nuing"ri politice Acceleratul 402 care Te- Camioneta 428 din oraşul: fi doi răniţi. . 

~arl formeaza populaţIa Judeţu- lIberale, cart sa SII fi adruat d . I M Sf Gh h ~ ă tă 1 D ,. l h' J 
lai Arad uor fi chiemafi să·~i autorităţilor de slal şi să nu li ~e~ ela SJghetu ,arma- .~ eo~g e mc. r~a cl! e serVICIU a .ca In~ 
tlXprime votul lor, alegându·,i fost satislăcut in măsura post- ţlel pentru Bucureşb cu so- branzetufl, păsăn Ş,l ouă şlla~a acar:ul GurgJU T~ 
~onducători in fruntea gosftOdă- bililălilor. Un preşedinlll de or- sirea la ora 7,33 dimineaţa având şi şase femel ca pa' dm staţia Apaţa care! 
Tii/or publice la cari apo,rţin.; ganizaţie politică judtlltlană ca fi a lovit in apropiere de sta- sageri ce Înso~eau mărfurile, declaret ci nu a auzit ~ 

Nu credflm că Il n~votey sa la- d. pro~ ~r. Manoltlscu na cre- tia Apata la un pasaj de nivel a acostat la ora 2 şi 18 i nalul trenului şi deaceij 
~tlm vreun apel specIal calre po- d!?m sa II avui Aradul sub alt , 1 I I Ah' b ' t" 
po/alia acestui judet arălându-i regim, Daa, cu lot timpul care.i O camlOnetă condusă de ş?- noap!ea tre,nu acce erat a Inc 15 anera. . 
cui trflbuie aă-şi dea Elotul lor, este răpit de alâtea ,i atdttla 0- ferul Bogdan Gheorghe dIn 402 In aprop1erea cantonu6 J Parchetul Braşov a· 
deoartu 'lIalizăril. cu cari par- ('upaliuni. n'a rllfuzat niciodată oraşul Sf. Gheorghe, lui 2 al staţiei Apaţa. pus ridicarea cadavrelof 
Udul dela guo.rn i-a, aiu!a.~ de s~.şi plecII urtlchtla fi la d~'inţ~ Camioneta a fost sfărâ- Cam!oneta a fost sfărâ: Răspunderile C!R.~ 
ctind conduc. treburrl, larn vor- ş' plangerea celui mai umIL ce mati mată Iar cele şase femel t g' t" , 
besc ".nlru partidul na/ional·li- tătean al iude/ului. Iar in cât s· ... '.. 1 1 r ' . 1 ,nu sun an aJa e In a~ I 
beral mai mult decât o,ice pro- priveşte pe dnii deputati Şerbes- unt patru femel om.orate. a~ncate ID u~gu 1~lel a accident deoarece conf~. 
pagandă: cu, primar dr. R. Co/ioiu ,iBab- Circulaţia a fost fntre- dJstanţă de t~el metri. art 30' din legea ex i 

In alam d. rfOlizăTil~ de or- primar Josil Vulptt, toată activi- rupti 140 minute. Patru femel au fost 0- :..', • • p 
flin g~neral, t:Dm ,unt ridicdrile talea lor din ultimii polm ani a morAte pe loc iar 2 grav tăru ŞI pollţrel CFR, şo~ 
d, fcoli n"ui Bau '.PfJra'~Q c.- lod pusă in slujba poporului. ADCh." organelor eFR rinite împreună cu şoferul rul era obligat sA opreat 
10' wchi; ingr/jiTla sănătăţii Bil- muncind fără odIhnă p.ntru sa- f t t tat' ~ f t • 1 . d . t 
te,ti prin infiintarlla disPfnsorii- tis(ac.rea nevoilor totUTOT celor La faţa locului a sosit o au os ranspor tI cu ace~ 1D a~a pasaJ~ UI e nIl', 
lor i reporana drumurilo, j ridi- c. ,i·le arălau. ., h laş tren la Bra,ov. să se con vlngă pers1 
corea ,i r~parQr«l podarilo"i Iolă d~cfl credem că ul, inu- comlSlune de anc etă com- Una din femeile rănite adă t t 

I 1 - f" I iri rl '1 ă ' ătd tăt'l' li: d' g C FR . d ac recerea es esau 
CI t, m? 1, In o.pu cu, ca 1!re- t" s ma, ar m ,""fi em or la: pUSa Jn or ane . care munt pe rum... . liberi, 
leclu/ JudetulUI Arad .~.a ca,ti- deţului ~rad cu cine au d~ vo a constatat lIrmătoarele: In total sunt cmcl mC'rţl . 
~tb~ful~~rono#In~~~~~ptt~Mau.ak$~n~ua_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
lali!?i arădolle, - nu credem că s, ocupa d, durerii, lor, l' 

util un om in tot judltal, chiar p. Relntoarcere:: Moartea subită ' . 
Voevoduluf r~lfjal '. la 
Măria Sa Marele Voevod . a. d-nel dr. Roba, CI, Lupta. pentru 

ciolan 
Mihai de Alba Iulia ,,'a Vineri după amiazi a ince-' tatându-seo paraliziecerebJ 
inapoiat la Bucureşti, după tat din viaţă d-na dr. Ioan la baza accidentului. Des<ţ 
voiajul făcut la Londra Robu., binecunoscută ,i 1U1a- derea unei vene a fost dei 
Bruxelles şi Varşovia. • nim .• simp~tizată aaimatoare a tilitat~ trec~toar-:. Bolnava" 

1 1 1 'd l d fntrod t t t • .• ~ vieţii sociale a Aradului. revenit dupa anuazi pela ~. 
Il ultime e zj e parti ee e puee a uee pes e o. sas· DeJa froDtieră ŞI pân! l.n D.na dr. Roba se simţea rău le trei. D-na Coţioiu a teleli. 

opoziţie, vbând ci. nu pot reuşi teme noui de conducere. ca ast· Capitala ţării, pe tot par- de mai multă vreme fi de ... nat soţului d-niei sale cli 
si. lDcropeasci defel fi nici intr'UD 1 fel sl·,i arate originalitatea. şi cursul, s'au fAcut Marelui ceea a hotărît să se supună mâDdu.-l de urgenţă la CII 
fel, o tabiri UDificatl pentru a desigur ci ar reuşi aaUel. si In- Voevod primiri entuziaste vizitei anui vestit medic dela D dr. Coţi~iu s'a şi dep~ 
risturna guvernul, in scopul vilm.lşeascl totul intr'o barababu d' rt 1 .... . Cluj. Vineri doamna Robu s'a acolo ca pnmul tren.. ! 

.10 pa e~ popu 8 ... el ŞI a ,1 dus la Cluj in compania Bolnava .'a sţmţit mai &il 
ajungerii cit mai grabnice Ia cio- ri pe care cu greu ar mai des- tJner~tulul str~Jeresc. • fiicei ei. d-u dr. Coţioiu, fi după rev~Direa din le,in, Il 
lan, - au . inceput si se hârjo- curca·o G:ei cari a.r ana ghinio- Pnmele cuvmte pe can inainte de • se supune vizitei pela orele 5 după amiazi, te 
lIească intre ele. cu furie, pentru nai si le urmeze. Şi natural ~ le~a roştit la intrarea in medicale, a voit să viziteze o UD suspin ufOl', şi-a dat obi 
a se exclude reciproc:. deja even- ţara n'ar avea nici UD folos din. ţarl riubitul nostru Voevod cunoştinţă bolnavă în spital, teseul .fu,it .. Cada ....... fe.' 
taalitatea venirii la putere, fie~ toate acestea. Dimpotrivi 1 au fost: dar când să intre pe u~ ~L adus la Arad, ~de~ se va ~ 

d . d _.It podi li< P J d." d f' 'ti I 'tatului, La yeDit rau, caz-JId mormâr&ta DUIIIlDeca. : 
are onn .. gos reasc. âDă a sc:a en.... e tn1 v • "F ..... o. .st. 0&,0· fări cUDoflinţă. S'a recurs la Transmitem pe această ci 
.mgur. desigur insi. că .e va clarifica .... I'OIIIÂII.SC I ajutor medical imediat, cous.. condoleanţele noastre famil; 

D. Goga U ataci pe d. Miha- atU8ţiuDea In aşa fel ca ţdra si d-lui primar Dr. Coţioiu. f 
Iache. acesta rAspunde pentru a nu sufere depe urma pofte.lor celorlalte rudenii ale malt ni 
primi, la rudul siu, un ris- unuia sau altuia. G ... ernul ia luai ... ăsuri. ,retatei defuncte. ! 
puns - qa incât, acum. pe I.logi fi· 
du,manul comUD: guvernul SJ.tare d. activitate pentru -e fioi.rea Tie'_ Cealrele de f 
(adiel partidul dela guvern), fie- Hol_lrile coa.Ululal d. _lai,lri Dlolocul turt 
care mai are de luptat caacerbia Fabrica de basmale .LeopoJd i. 
Intlritatl de .epja.re. a altui SterD " ftiiH din localitate, din Mar1i seara s'a intrunit o co· comune ,i se .or reduce tuer. La ministerul agriculturii f 
opozant. cauza lipsei de comeuzl a Ince- misie intermWsteriall pre~datl de abatoare. boCirit ca cele 100 centre~ 

D. Go.- cere ~uvem d. ale- tat _ Incepind cu data _ de 25 de d .• Ion I.nculef, care a boti~ DupA terminarea şedinţei s'a motoculturl si fie organm! 
~. penel tUe clt de puţine Mai ti pentru UD rAsbmp de cea rU aplica.rea preluriJor. maxima- pnut. o I':dinlA a d~legaţiei eco· dupi cum. urmeazi. : cite t 
f8.DIC de a veni liagur are, ti 2-3 lunt.....,. orice activitate. le in toată Iara .• O aene de mi- j 1l0mlCe a guvemulw, care a ra-\ centru In fiecare judeţ fi cittf 
pentrucă. .. Uel .rea si. puaă Cu aceastl ocazie au fost con~ BUri suplimentare 'Vor contribui· tificat misurile I.ate d~ comilla in judelele Arad, BJlţi, Bibf 
bete in roalele celorlalţi sau., cel cediaţi toţi salariati ei, adiel: 1. normalizarea preţurilor, Pr~- intermiaisterialA. Cabul. Caliacra, Constanta, D~ 
puţin si le fael inimi amară. 124 muncitori ti 2 fuacţioaari. ţurile vor fi fixate de minl$tend Joi la amiazl s'a Intrunit con· Duroator. lalomita. ruov, Lăp~ 
Iar eL Mihalache le iasă prina In Aceate concedieri s'au făcut - de Industrie ti Comerţ prin or- sUiul de miniştrii, sub pre,edin- Da. Orhei, Roma.naţi, Sata-Mal~ 
cursA ti-fi cii arama pe laţi, dupA spusele patronUor - res· QaD(>le saI ... La' preţurile de bazA tia dlui Tituescu Au participat Teleorman, Timi.ş. Vla,ca ,i ~. 
arltind el IlU e dispua si se pedându-H intocmai prevederile luate din eeTcurile Cameril de I numai miniştri plini. Obiectul roca. •. 
osteaeascl a lua frâne le unei legii referitor la timpul de C' omerI se adaogA un p]us de 30 principal al discuţiuniJor hu cons- Fiecare ce.tru va fi dotat ; 
fuvemiri de dragul ,i nUlAai de preaviz. la suti pentru articolele altera- tit.it misuriJe ce s'au luat pentru .. tractoare, UD camion pe ro ... 
dragul tării, d doreşte si ajungă bile şi 20 J.a IUti pentru cete la!· reprimarea apeeulei ,i care au care va servi ca ateli~r fi pen 
.gur la dolan. filă colaborarea te mlrfuri. Se vor prevt"del': pe: fost botlrâle în conferinţa inter- adipottirea person.lulul, o 4 
SlU coatroJuI cuiva. Ceeace in- Vizita pre,.dlatelal depseaspre pentru con~ravemenţi. ministeria]l. S'a dat o decizie temi de 1()(}() litri, şi an b 
..mnead - in mod foarte c1ar- l'epabUcel poloD.ze Se vor ~rganiza pieţe ~nde prin care se apHcl preţurile d fie d 300 l't . .. 

producltom 'Vor desface direct. , ere I rJ. 
ci d. Mibalache crede ela COD- S'au t,rminal pr.găII,Ue fn produsele lor. Se vor desfiinţa mUllDale la toalf~ articolele de Ceatrt:l. de motoculturl 
duce o ţari tnsemneazl a li-o d .'izJt i p,..,.dentalai Mo.. tueI. de barierA, instituite de prima necesitate ,i mare consum. funcţiona sub Indrumal ea ,i 
f tim ul At d ' 1 PtI erea ... le, 
ace a ta pe P, ea eatine e cislli al "publicfli polo"f, la Ba. tr.lul Camerilor de .gricult. 

ei Ii.-au fost incredinţat~.. cure,n. Dsa l1ine 'nsotit de patra Vizita ~Ial C. Baal. Alegerile care 'Vor jud~tene, ~ potr~vit disp,:, 
.. Cme vrea, cu tot ~nadinau1, I minl,lri "rintr. cari ,i dl. &ck. tre.ca, ... pector geae- A • ţluntlor m1D1Sterulul de agri : 
d le p~i .In slujba In~ereaelor DsCl va parlidpa la 'Ilvista mi- rai ia Miaisteral d. avea loc m~IDe, turl vor alege" locurile u 
Nea.mulw, eme vrea si-,. salveze litart! dela 8 luni. fi la di- bderae 1. Arad Damiueca si funcţioneze aceste ceatre, 
1ara, acela trebuie să-,i dea n.ul dat la Palat cu ca,. pril1l1' O C t t', Du 't regiuni unde propriet.tea D 

d alită•• •. t . 1 . \ on8 an 1D ma reseu, La 3 M' I l' I b tă.'t· , ., ~ ~ re ..... ~ m eresele 8. 110' pronunta discu,suri ('u fost prefect delegat la Arad, ac- . O a~ au oc a egen com: I pr~a m uai t' ~ ,a ~n aprop' . 
lw particula~ si-a fie cu lotul carod., politic. tuai Inspector general in Miois- plimentare ,. generale in mal căilor de comunicaţie. 
indiferente cand e vorba de ia- terul de Inteme in raza de aeti- multe judeţe fi comu.e ale ţlrli. Echipele de motoculturl 
teruele lării. Deasemenea şi vi~ate a ciruia cad judet~le Ti- A_tfe] au loc alegeri judeţene face arituri I.a &sociali-unile a 
orice ambitie de a se arăbi mai . Preşedintele Rustu Arras a m- mlş. Ca~, Hunedoara ,. Arad, gen~rale fu jud. Ilfov " Bualu; cole, instituţiile publice, ef 

bil d "'t ]*" ~ h' , . d' a fost JOI la prefectura arădană. 'd;r... t capa ee. a t'1. .. 1 C II sesIunea ext~or anari a·, cţ' b' 'tă d ... .11:. t compliment. re ta Arge, 't Ca- e p....,une, ee. 
, S '. . . .. '. , ~ . Jn lDllpe te o lşnUl·, UP" er- , Preţul la .rituri se va 

untem slgun că, pentru al Socletlţn Naţtundor, hxa:nd des- mÎnarea cireia. a plecat ]a Bucu· liBera, compl!menlare comunale . tr' 1 t . I 
.pliti guv~~ului actual, ~oli~ j cbiderea ~esiuDeiord;nare ,Ia 13 reşti. . ,. J.> ,..~ I]a Pudoa~a; com,unal~ generalt" f=tio~~r~e~ ::':elo:Pd~'~ 
unei OPO,~ltii a~ât ~e lung., ml-! Se,pte~bne fa,lOC de_ 6Sept~m, ' Inspecţtuoea. a tnscns rezultate I fa Bazarglc, Bakle, BârJad, Boc- ~lt?Tă, Iare. se r~~acte&2ă 
halachl,tll ar " in star. .. se.· ,brl. cât' ora luat 10 "''''put .. " 'foart. multuw,toer. 1. Ara<L .' 1", MOD 10 oi, C~ racal ~ C.va..... mI.,sI.,.1 agrlculhmt. '1 .. 

TîpoJlr,!fia G. lENeI, Arad. 1 

• 


	Granita_bw_038
	Granita_bw_039
	Granita_bw_040
	Granita_bw_041

