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Karl Marx, atunci când în filele "Capitalului" a fixat 
pentru o veşnicie legile imuabile ale doctrinei de stânga, nu 
s'a gândit niciodată că un popor - oricare ar fi el - va 

M. S. Regele 
s'a înapoiat în Iară 

încerca transformarea în fapt a utopiei cuprinse în ele. P l' - f'oi t SI"" .. .., 
Sufletul slav însă, mai accesibil oricărei schimbări a firii OpU at1a a acu uveranu Ul o lm.preslonanta primire 

lucrurilor, dupăce a îndurat tirania ţaristă, s'a supus orbeşte M, S, Regele Carol al Il-lea, s'a inapoial in tară dintr'o onoare a fost treculă în revislă 
de M. S. Regele. Majestăţii Sale 
1 s'au oferit numeroaSe buchete 
de flori. Suveranul, foarte bine 
dispus, s'a intreţinut cu cei pre

tiraniei comuniste, pentruca astăzi cazanul nemulţumirii să câlătnrie, care făcută incognito, s'a bucurat totuşi de cele mai 
clocotească din ,nou şi, mai ap~ig. ca inainte de r~zb~oi. ~ f calde şi enfuziasmafe primtri. 

Reformele din Rusla au sfarşd toate lamentabIl, mcepand : In Franta, Suveranul României, a losl întâmpinat de lnte. 
cu distrugerea proprietăţii particulare, cu dârâmarea biseri- ~ resul respectuos al oficialităţii şi de simpatia fierbinte a popa
celor şi cu alte multe năzdrăvenii comuniste. ~. rului francez, aliaful nostru scump din vremurile cele mai grele. 

Dacă realizările interne ale Rusiei n'au dat rezultatele! In Anglia, M. S. Reg~le a avui O importantă intrevedere cu 
zenţi. 

scontate, atenţia factorilor comunişti a fost deopotrivă in-! M. S. Regele Geurge al VI. lea, prpcum şi cu conducătorii poli
drept~tă s~re ? propagan~ă, externă i?tensă şi spre un sis- j tiei brifanici. 

. Acelea~i 
fost făcute 

prim iri trium~are au 
M. S_ Regelui pe tot 

drumului până Ia Bu-parcursul 
tematic spl0naJ m toate ţanle Europet. I In Belgia unde Suveranul noslru a fost primit aşa de frumos cureşli, 

Propaganda comunistă - impecabil organizată - şi. a şi cu atâta iubirf! de că/re M, S. Regele Leopold; în minunata . In C::a.pitaIA 
dat pe deplin roadele dorite, Războiul civil din Spania, Fron. 
tul Popular din Franta, tendintele comuniste din Cehoslo- t Poporul Capitalei a tinut in 
vacia, nu sunt decât consecinţele încercărilor de expansiune 1 aeosqbi să facă Suv,nanului o 
comunistă ale Rusiei a cărei atenţie a fost mai cu putere în.: primire cu adevărat impresio-
dreptată în ultimii ani spre Basarabia, pe care a lilcercat să i 
o transforme în focar comunist. 

I 
Incercările acestea, s'au izbit de cumintenia ţăranului' 

moldovean, dupăcum trecutul politic al ţăranului ardelean: 
l-a ferit de nebunia comunistă a ilariantului Petre Groza· 
dela Deva .•• şi după cum simţul dinastic şi dragostea de: 
glie a poporului român îl vor feri de parHdele politice care ~ 
se orientează în doctrina lor după Moscova ••• Aşa cum face j 
fruntaşul naţional.ţărănist Dr. N. Lupu, fecior de popă orto-l 
do][ din Arsura Fălciului. i 
11&& _____ eml!!l' _AIi'Ill'!Ni';"!·WUIII'!B" __ Il.!la __ ~sa.B_ll!iţţr.!!_IIB1M$_$.'!."IGG.hll~I!&~:II:m~lIc.; .. J 

Nu t~ ~~~~m:~1 ~a~~'~!· ,:.,: ac ... 1 
făra ca ~iarele .să n~ înregi~- te.a, mai e Şi. destinul, ~Cl!.''it ca: 1 
trele accIdente lngrozlloar~, tn' pzl zburdalmc. care JOTlgl;?aza 
care-şi găsesc sfârşit utâţia oa- artistic cu 'tJiala becisnicii a 
meni. omului, care, la foi pllsul e su-

.Mlti eri, un avion SOVil1llC s'a pusă neprevăzutului şi injonctru
prăbuşit înfrăţindu-şi cu moarte I ni/or în conlra cărora flrr;a I 
călătorii. I om~e~ească zadarnic s'ar răz- J 

tT 1 TI' d' vrall. "f Azi, va ea imişu Ul, ar e n 
Tonle ne sunt dale cu so;o vâlvălara ti/eiului, iar amintirea 

altor nenorociri es/~ vie'n amin- teală, iar viata nolastra nu o 

i,' siăpânim noi, ci ce mai presus re. 
C . d b' ~ f de om şi Lui tn>bue să ni! su-
as/eşti! un e-Q ars lserica I f;;ra~ mocniri de mu·nl·e .•. 

. d . . V 1 B b punem .. Şl cre inclOşl. inti eanca, o OC, I 
Recea. şi alte mulle localitii/i Ion Sânziană 
d ' • ti" t . • I VI ~ a anc mcrus a OI In lS OrEa ms· 

M S. REGELE CAROL al II-lea 

nanfă. 

Dela ocele 8 seara, toale stră-
zile dela Palatul Regal şi până 

Ila gara Mogoşoaia, erau tixite 
dl! !urnPt ('are aşfepta trecerea 

1 
t.or/{'giului r<,gal. O impnsă more 
de capete, vibtând de nerăbda

rea de Q' şi vedea Suveranu 1 
iubit. 

In aşteptarea Suveranului, in 
gara Mogoşvaia au sosit membrii 
guvernului şi Înalţii demnitari 
ai Palatului şi di Statului. 

Din guvern erau de faţă d-nii : 
I Gh, Tătăre,>cu, preşedintele con' 

siliului de miniştri, I. Jnculet, 
vice-preşedintele consiliului, dr. 
C. Angelescu, ministrul indruc
ţi unei publice, ing, Radu Iri
mescu, ministrul aCl ului şi al 
marin ei şi interimar la Apăra

rea Naţională, M. Cancicov, mi
nistrul finanţelor, V_ Anfonescu 
ministrul ah c€rilor str ăinc, Va
IeT Pop, Ininistrul indu~triei şi 

comerţului, M. Negură, ministrul 
cooperaţiei, L Nistor, ministrul 
muncii, dr. I. Costinescu, minis
trul sănătăţii, Gabriel Marinescu. 

E'oetie; pe pământul scumpei noastre oliale Jugoslavia, şi pre· subs~cretar de Stat la min1sle. 
iufÎndeni unde a călătorit iubitul nostru Rfge, aceiaşi manifestaţie rui d2 interne, A. Bentoiu, sub· 
puternică şi sinceră pentru România şi Regelt? ei. secretar de Stat Ja Justiţie, C. păimâniătoare a faptelor divers("1 Consiliul Mieei Inţele-

~i toale, dar (Jbsolu~ ioale I gari În România 
arcldentele au la temelia lor,! 
negligen/a şi superficiali/atea I Consiliul Micii Inţelegeri va fi 
umului. 1 organizat anul acesta de Ro-

. .' mânia, Şedinţele. fixate la Înce-

Politica externă a României, astfel s'a brăzda! mai adânc SescioTcanut consilier tecbnic: la 
în Iăgi.lşele normale ale politice; externe, trasată dil ţările aliat~f: ministerul de agricultură, D. 
pe o linie dret,jptă, aşa după CU71 pretind interesele şr nevoile I Băd~le.scuf subsecre~ar de ~tat 
statelor din Europa ,Ia mlnlsterul afacenlor străme. 

Mecanicul de tren care nu ŞI' put pentru zilele 30-1 Seplem-
urmăreşte atent drumul şi sem-I brie, se vor ţine în zilele de 
nalele; impiegatul de mişcare" ~8-:-2~ ~u~ust, deoarece ~, 
care nu-i stă ân pe manevra I ~t01admov!cl n~ va. ~utea p<1rh-

p ~. ~ i clpa ]a alta data MInIstrul nostru 
acelor ce reglementeaza mtra-I de externe d. Victor Antonescu 

~ riie şi eşitile treno,ilor din gări; I a şi făcut toate pregătirile ne. 
J Îndrăzneala sfidare a mor/ii, din I cesare ?~ntru ac.e~stă. conferinţă. 
I( care uviaforul şi-a făcut o dogmă, Lucranle conslhulul vor avea 
il îngândurarea pielonului care Ira-! loc 1,a S~naia, în ~na din sălile 

V. zilele Suveranului, astfel au întărit legătura sufletească a fării, M. Berceanu, subsecretar de 
noastre cu popoarele l!1lpleptet cari doresc: pacea şi liniştea I Stat Ia ministerul de industrie, 
in lume. I Tiberiu Moşoiu, subsecretar de 

Ţara în i'reagă , nu poate decât să exclame, la sosirea in! Stat la agricultură, V, Bârcă, 
Iară a M. S. Rf?gelui: Bine ai venit Majestate! Trăiască RQ_I sub~ecretar de Stat la Interne, 
mii nia· Mare ! D. A limăneştianu. subsecretar de 

Stat la ministerul de finanţe N. 
Săveanu şi 1. Lapedatu, preşe-Sosirea 1\,1 .. S. Regelui in 'ară 

Inapoierea M, S. Regelui a toritătHe locate ca şi cele din dinţii corpurilor legiuitoare. Ser
fost Qşteptată, pretutindeni, cu l Timişoara, au primit cu deliran-I gi~ pimitriu, sec,retar general, la 
dragoste caldă. Pe to(parcursul, ' te urale pe Suveranul ţării .. Du-! m:nIsterul de ,Interne, Trala~ 
in gări, populatia r. a adamat pă orele 12,30 trenul a SOSlt Ia! P.arvu, secretar. ge~eral ]a ml

cu llll entuziasm de nedescris. Timişoara unde o mulţime imen- I msterul comuDicaţulor, etc. 

j' ~. _. d ~,hote.ulm .,Palace . 
verseaza o mlretarere e strazI; Miniştrii de externe ai C'eho-
prt?a marea incredere a şofe- slovaciei şi Jugoslaviei, împreună 

'1 rului in agilitaiea sa profesio- cu suitele lor, vor fi găzduiţi l.l 
III Rală nealenţia muncitoruiui care Sinaia. unde vor rămâne tot 
·1 'h W b 1 1 timpul reuniunii. 
I~, 8upraveg eaza unu mers oDă' h' l ~ '1 -

• • , • w up lnc elerea ucran or, cel 
ni Un" maşl1U, •. toale sunt In ma- trei miniştri de externe t:e vor 
uJ sură să provoace accidente cari prezenta în audienţă M. S. Re-

te fac să te cutremuri. gelui. 

> 

M. S, Regele Carol II, a sosit să, toate autorităţile civile şi mi-I Cu~~ea era reprezentată p~in 
Luni Ia orele 12, la Jimbolin In llitare au adamat îndelung pe' domnu: g~ncral Ernest Bahff, 
gara frumos pavoazată populaţia I Suveran. Muzica a intonat imnull administratorul domeniilor Co-
oraşului şi din îropr~jt1rjmi, au- I regal in timp ce o companie de (Continuare în pagina 2-ş) 
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:2 "GRANIŢA" 

M. S. Regele s'a. înapoiatlln pri.uele Irei. siiplă ... âni di.n luna lu-
in tarA lie, RUinele de aur di.n 'ară au pre:zenlal 

(Continuare din pagina l.a) I gate simplonului. iar in gara 
roanel, general' N. Condeescu,l Chitila cele două vagoane au I 
ministrul Flondor. maestrul de fost remorcale de o locomotivă. . . . .. d' 

" C .. R 1 A ~ - II . t /. BancQ Natională CI României 1 milioane la 502. mlhoane 292.931 pumlt dela mtneie de aur In ceremonn al urţu ega~. ge- pana In gara lqogoşoaza, renu I '., "j 17 k 
neral Filimon. col filitis. maior regal a sosit la ora 10,J7 mi-I conform situaţiei sumare din 2 lei. Portolollul com.e~clQl a~ata! ţară 7~5 g. aur, pentr~ car~ 

. , '1 P fi şi 10 Iulie a cumpărat in ţară o creştere de 126m!lloane,avand a plăht suma de 112.716.236Iel. 
MlhOăt1escu, adjutant rega . .: ndut~. seGohra. 'T'~t !,.eron se şad~u Î 7435 k.~ ;ur iar in străinătate I sold de 6.053.591.295 lei. Cre- In primele trei săptămâni din 

easemenea erau prezen t" -nil: ,l a UI eseu pre e l1J - 1 5", . 1 1 B ~ .. 
A D . 1 t 1 I·r' 1 'd .' 1" .' 44 26 k o1 în total 11861 k o1 in ditele lombard l'au redus cu 2 luna Iufle, sfocu aur a an cu d-nii: l. onescu, pnmaru ge- ee cons la Ul il rrumş fU ŞI, o' . o' 1 ••• 853 

neral al Capitalei. general Bar membrii Curtii Regale. Ceilalţi. valoare de 18.187459 lei. AstfeljmilioanE. la 124.13~.644 .IeI. Por- Nalzonale ~ spor,t ('~ _ .78 
bu Părăianu, inspectorul general demnitari au aşteptat in salonul; acoperirea bancară s'a urcat la I tofolîul d~ .conversIune s a redus kg., Qcoperlrea bancara urcand~ 
1 · d . . . C t d t' 1 g ~ ,. 1 15 8lJ(l 629 607 lei Biletele de cu 11/ 1 md'oane la 2.067.301.132. se astfel la 16003.345.799 In a Jan armene., maIOr erna. e ,ecep le a aru. ! ..... i " • l' 

directorul general al poliţiilor, La coborirea Suvpranu!ui din bancă in circulaţie au sporit cu. Bonurile de tezaur pentru ~co- Blletele de bancă Jn, ~trCU aţte 
Vlahide, secretar general la pre- tren, d. Gh. Tătarescu, i·a urat l' 194 milioane la 26.336 milioane I perirea pierderilor de converSIune s'au redus ca 60

1
/. mlhoa~e la 

". .,. . I ' 363520 Alt bl'n ţ' 'la e 't "u 111/ milioane la 26 miliarde 275.929.875 lei Alte ,edinţia constl1Ulu.l de mlO1şln. bun sosii In numele guvernu ur. . . e o I",a LUnI v -1 au spon, li .' . , . 
. _.' SA' d ă t 11 . ,"Ioa 6 493 031 394 leI' Banca Natw- obhoaţmnl la vedere au sponi Au vemt să mtampme pe u- SUIJeranul a dat mana cu prz-. ere au se zu cu nu ne. . ..' 6 • , , 

, " . 1 . , ,. 1 . ţă t tII 5 '. m n la- ~n prima parte a lunei cu 455 mlhoane Iar stocul an-veran Şl reprezentanţll clip oma- mul mtnlslru, cu cure sa rntre· .. n cl.nSoclD o au a.ng<l)a 4! • na . • ,., j • ' 

Bă .. ~ii. Nationale 853 ki.lograwne aur 

. Vine 
Se.1. 
1idului 
lI1ală 

euitori 
Naţiol 

.lucce1 
gerile 
Ac~ tici ai statelor pe care M. S. ţinul apoi câteua minute. ! telor la vedere a SPOTlt cu 183 I lume: a semnat ~ctl~n~, /~ nOUl!e i ga)amentelor la ve~~re oraj~ 

le a vizitat in cursul călătoriei, .4pol, M, S. Regele CI dat :nilioane. Raportul d(! acoperire instilule de credIt mflIntate mi creştere de 3941
/ 1 milioane lel. 

d-niî J. Paul Boncour, insărci- mâna cu membrii CurJii Regale s'a T(1dus cu 1.210 mie, /a 40.93. coin/eresaţia statului, P1ătind!Raportul intre stocul aur şi an· 
Datul de afaceri al Franţei. şi a trecul in salonul de recep.j Alle devize au sporit ~u 9~11 mi- s.uma de 223 mil~o~ne:. C?ntu- gajamente s'a redus cu 1.~ la Re, 
Farquer, insărcinatul de afaceri ţie unde: a fost intâmpinnf dl' lioane la 21.729662 ICI. :-tocul nle ('urenle ale mWlsteruhll de mie la 40.80 la sulă. Devlzele 
al Angliei, Baron de Guillaume cp;lalţi demnitari. ! devizelor pentru import s'a re- 1 finanţe s'au redus cu 1361/1 mi- pentru import au sporit cu 43 :Să ~ 
de Wiek, ministrul Belgiei, Renee In timp ce urca in maşina i dus cu 1841

/,. milioane la: lioane la 1.121212.529 lei
M
· Sol- milioilne la 1.145,993.2"13 lei. celtei 

de Week. ministrul Elveţiei, şi r(!gală. o delegaţie a asociatiei' 1.102.904.773 lei. Rezerva de I dul Cassel Aut.onome a ono- strâtl •• 
I 36311 Soldul activ al conturilor de Ankumovici. insă.rcinatul de Făuritorii Române; Mari", I-a; devize pentru plata datoriilor i palurilor s'a mIcşorat ou I tiei 1, 

afaceri al Iugoslaviei. ~'eri~ un frumos buchet de Ilori; de stat a sporit cu 31/ 1 milioane i milioane la 4.433 milioane clearing s'a redus cu 238
1
/. mi- Pa •• 

Mai erau prezenţi general şi I-a urat bun sosil. lla 2144.105.218 lei. Soldul acliv: 805.049 lei. Conturite curente Iioane la 2.172.223.462 lei. Sol- devot 
llasievici, comandantul corp. II. COllegiul rl'gal a străbătut al conturilor c1earing s' a urcat 1 particulare arată un .por de dul c1earing al valutelor nego- comu 
armată, gen. Papazoglu, d-nii apoi, Şoseaua Kiselell şi Calea I cu 97 milioane la 2.41O.S98,OU2 i 3991

/ 1 milioane 776.989 lei. ciahile a sporit cu 511/: milioane GiuaJ 
col. Mericescu, Stratilescu. ins- Viclori(!i până la Palalul Regal. let. So. ldu. 1 c1earing al devizelo.r \ După s, ituaţiile sumar.e di~ 17 Popa 

I - - la 553.671.645 lei. 
pector general de Sigurapţă, 1. Pe tot acest parcurs, M, S, Re- negoclabl1e a scazut cu 941

/ 2 ş! 24 Iuhe, Banca NaţiOnala a ran Il 
Botez, E, Clonţa, chestori. gele a fosl ovaţionat de o imen- . Iacob 

Din Jugoslavia până în gara să multime care aştepta încă I F - 1f plic separat şi o garanţie Corn 
ehi/ila, M. S. Regele Carol al dela ora 8 trecerea cortegiu[uil I.naO-f-area provizorie de 5°/1} din va-Gh., 
călătorit in 2 vagoane-salon le:- regal. i loarea ofertei, în numărar lieril 

Mari manilestaţii pentru M. S. Re
gele Carol II in Jugoslavia 

noui.lor i.nstitufii de Cr e d i I sau Efecte garantate de GUSf 

I ; Stat. iar oferta se va putea şi 104 

Înfiin'ale de aclua 01 guyern. face numai in baza Caetu- AI 

In dorinţa de a se da posibi- ţional de Credit al Meserh,şilor.' lui de sarcini. care se poate ArdE 
Populaţia regiunii Budva raseră drapelele celor două Htatea nouilor instituţii de credit, Lei 800 000, repreuntând che].: vedea în camera Nr. 59 a Alex 

şi a regiunii Gurile. Ko~o-I ţări. ce au IU:lt fiinţă legală zilele tre- tuielî de emisiune pentru acţiu.: primăriei in orele de ser- La:tâ 
rului şi-a manifestat 10 zIUa t La sosire SuvE:ranul Ro- cute. să-şÎ înc~apă activitatea oile cuvenite Statului, pentru viciu. Asta 
de 9 Aug~st entll:zia~mul ~.e i mâniei care a deb~:cat d~ cât mai (.urând posibil, consiliul, p~rticiparea sa ]a formarea ca-j Arad, la 6 August 1937. Ard, 
a avea cateva ZIle 10 ml)-, pe bordul cruclşatorulU1 j de miniştri a aprob.lt n..feratul pltalului social al Institulului =- r LZ e' rich, 

locul ei pe M. ~'. ~egele I"Dubrovnik", a .fo~t s,alutat d-lui ]\1, Cancico\', ministrul fi- i.· National de Credit al Meseria· I C::omitet-.I şcola .. rural ioan 
Carol II al Romamel. care! de banul banovmeJ Litoral, nantelor prin care ministerul de: şilor. t Slatina d. eri,. Brau 
a fost oaspetele M. S. Re- d. Iablanovici, de generalul: finanţe este autorizat a deschide: Noile instituţii de credit îşi. Băbl 
gînei mame Maria a Jugo- Marincovici. comandantul creditele necesare. l incep &ctivitatea intr'o vreme i No. 9/1937, PavE 
slaviei, w la castelu! Milocer.

j
, garnizoanei, de d. Buri<:.i, Astfel pentru subscrierea şi· C'ând toate catego. riile prndUCă-jl Publicaţiune mitr. 

Toata coash ŞI toate sa- consulul onorar al Roma- cumpărarea obligaţiunilor ce se toare se găsesc în plină desvol- Slef. 
tele din jurul g?lfu~ui K~- niei. ~a Sp1it: ~ d.e reprez~~- vor emite de către soc. Creditul: tare economică. Isvoarele noi de I Se aduce la .cunoştinţă Sam 
tor au fost stralUCit luml- tanţl1 autorltaţilor mumCl- agricolt s'a deschis un credit, credite puse la dispoziţia pieţei publică, că în ZlUa de 14 Băb 
nate. Acestspectac?l feeric paie, d~ ~ ~u~eroase alte \ extraordinar in sumă de lePeeonomice, ... in să sporească po_IAugust 1937 ora 10 se va Bărl 
a fost contemplat IOd el ung personahtaţl ŞI de o mare 300.000.000. (sibiHtăţile de prosperitate şi ac- ţine licitatie publică cu Bral 
de pe terasele castelului mulţime care a aclamnt în- Pentru plata cheltuelilor ne-, cenfueze avânlul luat de econo oferte închise pentru urrnă- Hen 

Fric M~lo.c~r ~e Suveranul ~o- del~ng .pe, Suveranul tării cesare in vederea Înfiinţării Ins-I mia naţională. toarele lucrări şi ~urt;ituri 
mameI ŞI ~e M S. RegIna amIce ŞI aha~e., . tilutului N~ţional, de 1 C~edit Ag-! 40,000 buc. c~ramldă, ! Cri~ 
mamă !.1a~la. . . O compa~le de ~n!antene rico] , Instltutulm NaţIOnal de Primăria Municipiului Arad 8,000 buc. ţiglă, Gli~ 

IlumInaţia ŞI serbănle po- cu drapel ŞI mUZ1ca a dat Credit Aurifer şi Metalifer şi 125 buc. olane. Băc 
pul~re s'au înch~ia~ pri~tr'o onor.u~ile militare iar de'p~ l' Institutului Naţional de Credit Nr. 22.355/1937. 2 vagoane var. Cap 
defIlare de bărCI, dummate cruclşatorul "Dubrovmk al Meseriaşilor. s'a alocat suma Publicaţîune Lucrarea şcoalei primară 'Ioa! 
cu torţe, care au trecut s'au tras 21 lovituri de tun. de lei 50,600000 repartizată conform p1anului şi devizu- Ioal 
încet pe sub ferestrele re- După ce I-au fost pre- după cum urme<Jză: Se aduce la cunoştinţa lui ce se află 111 Şcoala pri- Ioal 
şedinţei regale. Populaţi& zentate personalităţtle pre- Lei 4000000, reprezentând celor interesaţi, că Primăria mară din comuna Slatira CăI 
ovaţiona călduros pe cei doi zente, M. S. Regele Carol cheltuielile de emisiune pentru Municipiului Arad, de Criş. CăI 
Suverani, cari răspundeau a vizitat oraşul, şi în spe- acţiunile cuvenite Statului, pen- Licitaţia se va ţinea în CUl 

cu fluturări de mâini. Mu- eial palatul lui Diocleţian, tru participarea sa la formarea io1::;;a o~:le~1 ~~=Sl localul Preturei plasei Seb ş 
zicile au cântaf imnul na- monumentul lui Grogur- . capitalului sodal al Institutului în couform. cu arl. 88-11 (J 
ţional român şi imnul jugo· ~ nicski şi catedrala. Suve- I Naţiona.] de Credit Agricol. va ţine în Biroul Serviciu- din L. C. P. 
slav, în timp ce torpiloarele ~ ranul a vizitat apoi atelie-I Lei 15.000.000, rpprezentând lui economic, camera Nr. Slatina de Criş, la 2 Au-
staţionate la Budva luminau rul celebrului sculptor iugo-!cota de 30 la sută din contei- 59, licitaţiune publică cu gust 1937. 
cu proectoarele lor pLlter-' slav Mestrovici, artistul pre- buţia Statului in exerciţiul 1937· oferte închise şi sigilate, 

d 1 1 1 1 Secretar: Preşedinte: 
nîce întreaga regiune. zentân u- u tirne e sa e 38 la infiinţarea Institutului pentru procurarea a 15 va-

l ' (150 000 k ) 1 ss Dobre loaa ss Pop Ioan Vizita Saveraaului la rea izări. A • • • Naţional de Credit Aurifer ~i goane . gr ;mne 
S 1"1 Suveranul Romamei a mal Metalifer, de foc, cal. II-a esenţa fag, 

zăr 

gh€ 
era 
Cr~ 

vac 
Ilie 
dOI 

DA 
Dă p • : vizitat şi şantierul naval şi Lei 800,000, reprezentând conI. Caetului de sarcini, pe Exportul pe luna Iulie 

M S, Regele Carol II al imprejurimile oraşului. cheltuieli de emisiune pentru seama Intreprinderilor mu- D<l 
României, a petrecut mai .1EC.î1J I acţiunile cuvenile Statului. pentru nicipiului. După datele statistice ale' Sh 
multe, zile l~ castelul Milo- Fraude participarea sa la formarea caJ Licita~iunea se va ţine in Direcţiunei contingentăril, 
cer dm Spht ca oaspete ali pitalului social a Institutului Na-, conformttate cu Ari. 88-110 exportul efectuat în cursul 

Pa 
Fie 
Fa Aug,ustei Sa~e sur~ri M. 5.1 La administraţia financiară ?in ponal de Credit Aurifer şi Me-I di?- Le~ea co?t.abilităţii pu- lune~ Iulie a. c_ mar~~ează 

Regma mama Mana. . Alexandria jud, Teleorman, sau talifer. I bhce ŞI potnvlt normelor o scadere de 139,2 milIoane Pe 
Oraşul era splendid îm-: destoperit mari fraude in da Lei 30,000.000, reprezentând:1 de liCitaţie în vigoare. ,faţă de luna Iunie şi un plus·' MI 

podobit cu culorile naţio-, una statulu;, Vinovaţii principali cola de 30 la sută din contri-I Ofertanţii cari vor parti- de 720 milioane in raport 
nale româae şi jugoslave. sunt doi funcţiom.ri cari au fost buţia ~~tattllui la formarea capi- cipa la licitaţiune vor de- cu epoca corespunzătoare 
Toate vasele din port arbo- descoperiţi. 'talului sodal al Institutului Na- pune odată cu oferta, în din anul 1936. 

-
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Consfintirea • unei biruinti electorale 
F.u .. ta~a ~ollD .... a Se .... I .. .: de..-. .. n.t.eaza pe .. '." Pa •• 

- tidol fllliatoioD .. I.I.;be ... 1 • 
Ba.nchetul popular dat de consilierul Sever F .. Pascu 

Declaratiile d-lui prefect Dr. Gro:za 
Vineri seara, t~ fr~ntaşacorounll. care au participat peste 450 per-I Mosneany Mihai, Măcean La7ăr," Wolf Adam, Vincu francisc, ţ Susana, văd, Guzei Maria, Chi, 
; ... lIac, organizaţia locală a Par- t soane, a fost onorată de pre- Mermeze Curnel, Moroşan Gh. Varga Mihai. Vlsa Mihai, Zim- A ~d Il or d . 
. . N J' 1 tOb t ,. J dl' • 1 G P mae na, va, eana J.O onca, 
IdulUl atlOna - 1 era, pnntr o nnta or: r. • roza, re- sen., Moroşan Gh. iun., Miha- mermann Andrei Zicmann Petru o o.. .. 

ă ă d tă i ' t 1 1 k' P ] ," lndrelca Petru şt soţIa ŞI alJlI a ~al comun a D cina ea 0- Iedul judeţului 1. JelecutcRUlI eţ 1 ave, Morar Sofra, Maas Zlcmann Petru sen., Zido Sle-
uîtorilol aderenţi ai partidului d tI" l' G o fi Andrei, Maceao Gavriil, Măeean, fan, ZabtlS Ioan, văd. Barlf,lf căror nume ne scapă din vedere. 

1 L'b b' re ac oru J:larU Ul ., ramţa, . . 
laţiona' 1 erai, a sir ltont • . \ Ioan, Mosneeag Const., Morar 1 B L 
uecesul electoral obţinut in al~. D. Dr~gall, pnmarul comunei Ioan. Medan Nicolae, Ma lcovici ' .al ne:: e ... 1 
:erile judeţene din 11 Iulie. ŞeHin, ,pr~cum şi. foart" mulţi. Alex" Muzicaş h,aD, Malcovid Banch"ful s'a tinul in sala de' impresia că asişti nu lu o maaă 
Această mas! prietienoa,ă, la frunhşl al comuneI Scmlac. : ksif, Muzicaş Iosif, Merjao !vsif, joc a cas~Î cullurale evangh .. lice.! într'un Silf ci la un bauch~' dat 

Asi s ten t a. ,l\'lurE'tan Arcadie, Ma\covici, Imensa solo a fasi neincăpă:oarll '·de o mare societate bine orgo, 
'Stefan, Măcicaş Petru, Merjan 'astfel că a trebuit să SJi oran-l' Toizotă 

Redăm mai jos nu~e:e ap~oa- f ~z~r. Guleş Gliger, Guşet Di~ Iosi~, Mainya Oumitrie, Miha, ieZII mtlse şi în sălile veczne. • La ~ra 9 fix i,şi face apariţia 
le a tuturor parhclpanţtlor, mltrte, Guşet Traian, Guşet La, leţkl Martin, Moşescu Ioan Deosebita cU"'lt~niit din sală 1 m sala d Dr.l. Groza. Prefectul 
:asă se poată vedea măreţia a~' zăr. Guşet Nicolae. Guşet Petru, " MacRoci [oaD, Neamţ Dumitru" şirurile de mese aranjate simetri~ 1 jnde~ulu;, care este primit cu 
:e.tei mese prielineşti, care a Guşet Stefan, Guşet Petru, Gut i Neamţ Gheorghe, Neica Todor.! in cea mai frumoasă ordine ovallUni furlunoa.e. Jazzul 10-
,!râns in jurul şefului organiza- Adam, Guşet Gligor, Gal Nico-: Nyuto Fritz, Nyîuto Fritz sen., 1 tacâmuri.e pr!.!gătite de inainte: cal. condus de, maeştrii Capra şi 
;iei locale liberale d-l SeveI' F. lae, Gal Ioan. Galiş Nicolae, \ Otrentar Ioan, Osatky Mih<li,· serviciu.l rapid. disciplina, ardi Pas~u, ,o muzt~d ce~ ~ace 'at~ 

t ţ ' d ţ" ă' G Il}' G 't 1 G N' lOt t P t Dt N' 1 I ! anca! U! local dm fara mtoneaza PascU pe o I a eren 11 SIa le, U1 a oan, uşet l' ren ar e ru, rentar ICO ae, ; nea lJi anima/ra care a domnit; , d ,.., 
o T" 1 G I G O M' o O; , marşUl e pnmue ŞI aSlstanta ievotaţl: d. Ioan odmca pnm. co ae, uşd oan, raţ Fran, I trentar Ih,il, trentar Petru II, În 101 timpul mesei, iti făcea 1 ja Joc la mese, 

~omunei Molet Mihai, subprim., cisc. Gronwald Mihai, Guga I Oarga Mitru, Dnea lIie, Poos I 
Giuar Lazăr, notarul comunei, Gheorghe, Haizer lo"n, Hay; Ludovic, Pescar Glig'Jr, Păcurar! Cuvântarea d.lui Sever F .. Pascu 

:;o!:~a~~~::~~::~l, ~~~:~~t F't?"'~·~'~;· .. '+~:~':~~:~~7jl 1 ~~:~:!~' Pe~~::a~ie:~~~~'ol ~:::~ ll'bDu~ă :a:ă,S şeful ~g~izaţiei mai
d 

devotat de d} in judet şi ăasigură 
[ b" lţ" d" t M l'~ , . l 'P'II S '1 P P I P , "" e ." ever . asea, Con uc«ea e a centru c popu" 

~~~~:~~;~t~~:c~~[{,! :~'.',i.1,1.·~.(.~t~ j ,1 ~~~~:!~~;'~.;:;~:~: ~~~~ 1 ~!~l~~~:::~~"~::~~~:::::::; 1,: l~~~;~:~:~~~I~:1!~~~~~~ 
Guset Ioan, Rozsa Ioan, precum: ,......... .j MihaI. Pascu Arcadie, Pinczeş ~ co r p 1 v t ~ d' d'l ' 
'1 't 'o Il H 'b p' K d P nSlzer aSCUt expune pe scurt, . muna es e compusa In lente 

ŞI OCut onl : l ~.. l enrle, mczeş (',nra. ascu '. f~ t ,.. J 1 1 ,. " f' o 'o 
AI 't Il' AdI T' '~' j • F) t Il N' P 1 ,m ap uln;e OCa e, m\! ţumeşle în, naţlUD1 ŞI COD eSlUDl. orgaDlzaţia 

1 ean le, r e ean ratan, ~: -J" I e ru, r aseu lca, aseu Dan 1 I - ' , . '1 1 " • . . ) , , ' nume 4? wtregel comUnI d lUI oca ă a ştmt Să~l inpace ŞI să-i 
Ardelean Gheorghe, Avram Gh, f;···l l aseu Todor, Paqol Gh., Pescar' Prefe t d G '. 't ă t~' d d " , (' , '1'" '. "e r. roza, pentru tot htprle eneasc pe O~l, ova a 
Alexlcl Mila. Aldea Petru, Aldea ţ> ··1 he, h'scar lhe lun., Popa Nlco- s .. , 1 ci t • [. t "1 1 1 't' 'ă f" d 1 

i] 1 F' H' h P ,pnJlDU a 1l'l ap Uln or oca e cea mal emelO1C 110 că a 
Lazăr, Aldea Nic(\lae, Arasz Gb, I t~"l ae, lnczeş ennc, ascu ~, tă ~ , 4 ' ' , o .. ..\ P P . 1 P , o' ŞI ara cam <,-m de guver, această masa Iau parte tOţi fit 
Astalos Pe'ru, Almuşi Petru, ....-:1 ~ etru, recup~t. OIiJ~n, etrflvlcl nare liberală, bun;\ stare a 10- comunei fări deosebire de con-
Ardelean Dimitrie, Ana Hen-, ! ,1 I ~tefan, Petrovlel NlcoLe, Petro-; 't '1 t' d : fesiuoe sau naţionalitate 
fl'eh, Astalos Emerl'ch, Al'"ea ":"':1 'o Ad P t ., 1 P' i CUI ou or a progresa, Iar uş- 1 h • 

t,; '.ce ' \'1CI am, e rOVICl oan, In· i ""« l'd l' j'b 1 b 1 nc de asigurând conducerea . .'! f " . )' m"nll par 1 u m 1 <'ra tre ue' 
Ioan, Aldea Petru, B:o.rtoş Ioan, ~ 'j I czeş Heonch, Paqol Petru. r elcu ă - d' . pal tidului de devo~amentul ce-
Braun Mihai, BartoH Nicolae, ~~,~.~~_±:;:;;.:.:,;"""",,m,.~,x;"_~:.,,;,:;,,",~~,,",l I Henrich, Pas', u T ud"r, Pâncotan S _ r~clu~o~s~a ro n. tcm gu.er- : lor prezen l i ... a celorlalţi mulţ.' ,nan:'l IO€Hi!(", ,t .. 
Băbău Petru, Băbău Gh" Bozian D. S,:vel' F. PaSt::D Dumitru, Pantea Todor, Piltz; D tă' ~ " : devotaţi cari n'au putut puti 
Pavel, Bozian Ioan, Băbău Di- consilier judeţean Henrich, Pescar lazăr, Riick) l'b ,sa ar,a • apo.!. c~ org~nll.atia, cipa. 

, o, '" :. erală dll1 loc, mfllnţata cu 15\ A '-'t . f t I o 
llutrie, Bartolf Hennch, Botcşlln: Ioan, H..:rzeg Petru, Herzeg Peb u : Gh, Raab f ctru, Rancu Nicolae". ' . ă f t d' I vor')l

t 
apOI, oar e en.uzI-

, ,: 'f R H' ar,I 10 Ulm, a os una 10 cele" asmat di Jclecuteanu 
:tefa~, Bartolf Mar-bn" Bra~n \ Ha~bach A~drei, Hudac Ioan,: ozsa v e.n~lch, Roz.sa Ioan, Ru· i . o 
Samud, Bod~a Gho, Belin Stla, Haibach IOSif, Haibach Andrei,; sand Damla, Roştaş ~(>tru, .R~ş- Dec::laratÎile d-luÎ prefe.:t Groxa 
Băbăn Lazăr, Balaş Gheorghe. Hay Konrad, Hay Iosif, Halma- I taş Ioan, Roman TraIan, SibIan 
Bârbuli Petru, BalÎ~~fo Andrei, gean l;Jan.~Ialmajan GligOr,~ayIJiva, Suciu.~ro~~ SchăHer Iosif, D.~D~.1. Gr~za, ia cuvân:!după ~ ~deguvemaref~are 
Brandt Ioan, Balaşa hhp, Born 1 Adam, RilZcr 10,10, Hopş\tar: Stefan Dămla, Sabo Petru, Sabo i tul lD. msufleţltele apla~ze ŞI de ob1cel face pe popor sa $e 

Heonr~ch, BartoH ~d~m. Balaşa Ioan, I:ocacsec LudOVIC, Haizer I Mat,~;' Sab~ Gh" Sudu lo~~,: cu verva. Dsale. ~cu cu~tele oriente~e in alte • ~ectîuni, 
Fndrlch. Brandt Fndnch, Barlolf, AndreI, Hartmann Filip, Haizer I SchaHcr Iosif, Sunca Gh, Schaf-" Dsale pbne de mţelepclune, populaţiunea acestw Judeţ dar 
Cristofor, Boro Adam. Bala,! MartÎn, Halmajan Petru, Hezeg; fer MarUn, Schuhmacher Mihai, in special inţeleapta popula~ 
Gligor senior, Balaş Gligor iunior,! Nicolae, Ileana Todor, Ileana: Sunca Gh. SchăHer Adam, pune a acestei fruntaşe co-
Băcian Petru, BMrân Gligor, 1 Stefan, ileana Dimitrie, Ionuţaş! Stanoev Todor, SchăHer Martin. muni, prin votul ei exprimat 
Capa Ioan, Gos Todor, Calineac. Stefan. !stin IO<\fl. Ionuţaş Lazăr,l Sferlea Ioan, Stefan Mihai, la ulUmile alegeri jlldeţene 
roan; Căluşer Gligor, Cioban; Ileana. Petru, lndreica Gh~orghe,! Schmidt Andrei, Sofroner Hen- care a fost cu 30°/. mai mare 
Ioan, Cioban Gheor~he, Cucisca .lonuţaş Nicolae, Istin Petru, I rich, ~uciu Ioan, Suciu Sandor. ca în alegarile din 1933, prin 

I 
Ioan, Cudla Petru, Coani Ioan,; lndreica Ioan; Inişel Stdan, 10' Sucîu Gheorghe, Schmidt Ma' tin, prezenţa a acestui mare şi 
Căluşer Âreadie, Călu~er Va~ile;! nes-cu Gheorghe. Imbre Stefan 1.. Sinitean Petru, Schmidt Gho, impunător număr de săteni la 
Caluşer Gligor, Cazan Gheorghe, ! Imbre Stefa6 II, IODuţaş Arcadie, Schiilt Mihai, Stoian Gh., Suciu această masă ll{ată devota.. 
Cuzman AlexandIu, Căluşer La./ Ionuţaş Nicolae, Giulan Ioan, Ioan, Stefan Mihai, Seifert Iusif, mentul şi încrederea in Par. 
zăr. Cismaşi Todor, Cios Gheor-! K.oth .. i Carol. Kothai Iosif, Kothai SchilHng Frilz, Szabo FrHz; Udul Naţional Liberal? 
ghe, Colompar Bela. Craiţar Ioan, Matei, Kothai Mihai, Kalineac Sarvas Alexandru. Sumandan Desigur această incredere 
Craiţar Henrich. Craiţar Andrei, Gheorgh{', K~am Gheorghe, Klam I Petru, 5toian Petru, Sumandan a Dvoastră, în Doi, se dato-
Craiţar fr~~nci8c, Colompar Matei, Henrkh, Kaiser !\\ihai sen, Kai-1Ioan, Spicr Hcnrich, Sziljdi Ste- reşte faptului că Partidul Na-
Crăciun Iosif, Capra Ioan, Co- ser Mlhl:ti iUDo. Korek Francisc, fan, Şipoş 10an, Şumandan To- tional Liberal întotdeauna a 
vaci Stefan, Codruţ Ioan, Cioban Koţisky Ioan. Kernleitner Gh., dor, Stretea Ioan, Suciu Todort ' ştiut să conducă astfd. Tara 
lJie, Dudaş Dimitrie, Dudaş To, Keroleitner Mihai, Kovaci Stefan, Sudu Ioan, Suciu Dtlmitru. Ţu- incât popu1aţiunea să fie pe 
dor, Duoaş Petru, Dă'nilă-Gligor, Kondaci Stefan, Kresta Pavel, pu Ioan, Turoc Petru, Turoc d~~lin mulţumită. 
Dăni\ă Mihai, Dragoş Dimitrie. Krav('ţ Pavel, Kraveţ Pavel sen" Ioan, Tiulti Ioan. Todinca Petru.j D. Dr. Ioa Groza : Trebue să recunoaştem. că 
Dănilă Gheorghe, Doca Ioan, Lucaci Bda, Lăpuşcă Gheor~h('" Turoc Petru, Tuper Ioan, To-l Prefech.: judetului Arad IMajestatea Sa Regele Carol 
Doroţ Matei, Doroţ Lazăr, Dănila Llipuţ'că Ght:orghe lun. Lăpuşcă 1: dinca Dumitru, Tat Dumitru, Tat I mulţumeşte in numele parti.' al llllt (t<;ată sala în picioare 

1 ' 
Stefan, Dudaş Dimitrie, Doca Arcadie, Ludwig ADton, Lisea, LaJ:ăr. Tat Petru, Ţucutean Ioan., dului şi a Preşedintelui orga..· ovaţione.ad timp indelungat) 
Pavel. frohlich Petru, Faur lIis. Stefan, Maass Andrei, Maroş' Ţâran Gh.. Tolh Andrei, To.l nizaţiei din Arad dl profesor, in înalt a Sa înţelepciune ale. 
Flonta Nicolae, FântâDar Lazăr, Stdan; Maroş Ioan, Moţ Petru t 1 dinea Lucian, Tiulti Todor, Toth I dr. Manolescu, poporului pre-' gând ca prim sfetnic al său 
Faur Arcadie. faur Ioan, Faur Moţ ,Pet~u iu~,t o ~oţ Mibu, t Anton, Tecala Andrei, tine' zent care a şUut prin numă.: pe energicul bărbaft plin de 
Petru. Faur Iosif, Flonta Gligor, ~Dezle NOca, .~Icul~ Gheorte, Petru, Unc Stefan, Udvardi Ioan, rul său impunător să-şi ma- avânt şi putere de muncă, pe 
Morar Vasile, Fiirbacher Ioan, mîC;;Jariun.umM:~lea:gYG:vri~- Une Ilie, Wagner Petru, Wing- nifeste ehag05tea către partid şeful guvernului liber~ pe 
Gyuric Pavel, Giulan Roman, I Mladin Ma~tin, Măcean Todor: I feia Ioan, Wingfein Adam, Wolf şi conducătorii săi. dl Gheorghe Tătărescu (aplau.. 
Ga1iş Nicolae, Giulan Nicolae, I Mu~tean Gavrilă, Maelic Io.an, Mihai, Verişan Arcadie" ~ogell Mă intreb eu, - spune dl. ze prelungite) a făcul-o ale-
Graţ Gh., Gut Gheor~he, Guşet! Marină Remua, Măcean NlC8. Adalbert, Vădi'işan DUllltrje, . Prefect- care este cauza, când (Continuare in pagioa ._.) 

• 
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Declaratiile· dlui 
prefect Dr. Groza 

(continuare dlD pat, 3-a) 

gere fericită căci sub condu
cerea Dsa1e guvernarea a
ceasta de 4 ani a dat cele mai 
fericite roade pentru întreaga 
ţ.ară. Munca uriaşă depusă de 
guvern, prin legea rodnică a 
conversiunei cât şi prin mă

surile luate prin alte legi 
economice şi financiare a reu_ 
şit nu nwnai să tămliduia~că 

răul făcut de guvernarea tre
cută naţional-1ărănistă, ci să 

tinua guvernare&t dar dacă: ~rijinându 1 vă ajutaţi pe 
chiar vom trece în opoziţie 1; Dvoastrâ şi ajutaţi toată ţară. 
aceasta V.l fi pentru o scurtă Vă urez la toţi sănătate, 

durată căci Ţara nu Se poate, spor, belşug şi cuminţenie în 
lipsi fără de servicille ce le I alegeri. - îşi incheie inimoa· 
aduce acest mare şi cinstit t sa sa cuvintare dI. Prefect 

I 

partid, deCi oricare ar fi si· I dr. Groza, în aplauzele şi ova-
tuaţia, Dvoastră rămâneţi cre· i ţiunile furtunoase ale come 
dincioşi acestui partid căci I senilor entuziasmaţi. 

Mare manifestatie pentru Partidul 
Naţional.Liberal 

Fapte. 
Opoziţia vorbeşte mereu de "deficitul" politicei, 

nanciare şi economice a guvernului. 
Ca opinia publică să vadă situaţia reală şi să 

state cât neadevăr spun oamenii interesaţi în a 
tot felul de versiuni şi a critica opera sănătoasă şi 
gată a guvernului nu vom arăta decât, că, în cursul 
trecute, încasările statului au intrecut prevederile 
circa 200 milioane Iei. 

Deci încasările din anul acesta sunt superioare 
circa 400 milioane lei_ 

Iată realitatea, care ne îndritueşt.e să afirmăm 
anul bugetar se va încheia cu un excedent bugetar. 
va permite statului să procedeze la opera de in 
de importanţă naţională, 

Fapte, nu vorbe 1 

aducă belşug şi buna stare în In miez de noapte di Prefect, primul rând inţelepchmei votan- Re .... ullt:.lele 
întreagă ţară. împreună cu ceilalţi oaspeţi stau ţilor Semlăcani cari fiind alături .... ... definili-ve a 

alegerilor «:o ..... nale La preluarea conducerei ju. inapoiat la Arad, întreaga asis- de partidul liberal au heneficiat 
deţu1ui de către mine. ca Pre. tenţă ovaţionându-i călduros, în mare măsură de binefacerile 
fect, am găsit comunele cu o După plecarea oaspeţilor ban- guvernării. IndeamnA ca şi pe La ministerul de interne, s'a 19966 voturi, 29 la sută 7 
datorie de peste 80 milioane chetul a continuat până noap- viitor cu toţi il fîe Ilceiaşi de- f" t t t l' It t I d acu o a lzarea rezu a e or e- dale, Maghiarii 5089 voturi, 
lei. Am reuşit să .şterrl aceste tea târziu, in cea mai mare in- votaţi aderenţi ai acestui mare fiuitive ale aletl"erilor comunal~ 

5 ~ J::t sulă, fără mandat, Vaida 
datori,L iar comunele astăzi sufleţire şi animaţie. . partid. Numărul impozant din complimentare şi obişnuite efec-

1 
voturi, 12 la sută, Goga. 

nu mai au datorii. bugetele co- n acest timp, şeful organiza- sală, cu mâinile ridicate, unanim tuate până la 1 August 1937. 1 2456 voturi, 8 la sută, G 
munale şi cel judeţean se in- ţi ei ocale, dl Sever F. Pascu,. jură legătura strânsă că vor fi Au votat în totAl 1905cO d,'n 

j r giştii 692 voturi 2 la s'ltă. 
cheie anual cu excedenţe. a J~at din nou cuvântul şi prin! şi pe CJai departe devotaţii Par- C:lre liberalii 65.960, naţional-

Ţin să adaug că in munca CllVlnt~ infiiicărate a arătat mul-I !idulul Naţional Liberal prăniştii 48.400, Frontul Homâ-
mea grea am fost ajutat cu tipli!e înfăptuiri făcute ia ac· Şi, în această mare animl:lţie nesc 15697. Georgiştli 13446, 529 milioane lei pent 
devotament de membrii dele- tuala gu"ernare liberală şi ana- de entuziasm şi bucurie, ~erha- Cuza 15107 Averescu 1469 rreiaeerea şoaselel 
gaţiunei judeţene şi în spedal Iizând rând pc rând totul ce s'a rea a luat sfârşit, fiecare plecând! Iunian 6190', blocul r()mânes~ din fa,ră 
de concetăt~anul Dvoastrăf dI., făAcut in aceaSi~ comună, sp~- i cu impresii bUDe şi cât se poate 11.322 rste Jlospodăreşti 6011. In urma ficifaflei tinule la 
Pascu Ferdinand care astăzi,! fland că aceste,1 se datoresc 10 de frumoase... In ordinea procentuajlllui: li- nislelul comunicaţiilor, vor 
ca o răsplată pentru munca)' -"'-:~M .i;- v= ,beralii 35 la sută, Vaid ştii, 8 cepe mari blcrări ppnlru 

sa, este preşedintele delega-I Creşterea exportului şi ex-; georgiştii 7 la sută, ' cerea şoselelor din irlfrf'aga 
'. '}' 1 ' . d ţiI 3 A TotuluI lucrărilor pmlru 

tlunel conSllU UI JU e ean. l' e -~~entul cl1>.m erCl-a" 1 unian , verescanii 1, lista 
C rut S 

~ 4Ul 1U' struirea şi refacerea drum l' 

um am spas secto em- f -. i g!Jspodărească 3, blclcul celăţe. 
I 1 . t ~ • S ., 1 ' : f' . D' I 6 1 n(ional Bu:::uresti.Piteşti şi a 
aC f a, c. are vo ea, .za. ŞI comu-. , erv.lc,1U ~tabst:c,el manclare ,. in Gafele de, mal,' sus se pua- 1, nese a sulă. 

Ş tI ult 1 1 d M 1 d f d b sele/or Ploeş/i- Vii/eni, .na el ln, a llDl e a egen i In lD1steru e manţe a at: te o serva că Ş1 la Import la o; II , . 
judeţene a fost procentual a: publicităţii situaţia provizorie a! uşoară creştere, de 18.000 tone, J RezuHaleIe defin:tive ale ale- Arad-Ttrmşo_~ra-Oravi 
2 f d ţ • t t t h' b :) t' 1 .' Veche, Brar/a-Buzău ~a pe u e, ŞI aceas a es e· sc lm Uri or noas re cu s rămă- a corespuns un spor Ge aproape' gerilor judeţene din jud, Cluj: I _. '" . ~ _ 
cea mai bună dovadă că con.! tatea în primul s,," meshu al anu-! 2 miliarde de lei, datorită, fără i na~ionalţărăniştii 11.297 votu. ci I Balll- Or.het, Şl Chl.~rna.u- Ca, 
d Vt ul D t ~ liti d1 1 ' . 1- d . 1 t >; " ,,' Unghent, a fu si adJudecat uca or vo~s ra po c . Ut 10 curs. 10 Ola a, to urcam preţurilor 34 Ia sută, 8 m<,ndat"" liberalii 529· '/' I 

P 1 t ult " A ~ D' 'f 1 lI' d' ,1 mi IOane uu, as eu, a uera cu m aravna 10 CI re e PU) Icafe se poate mon lăle în prima parte a aDU- t --•• ----------_______ 1 _____ • 

in interesul acestei comuni, lrage încheierea unei imbunătă- lui în curs. I 

realizând frumoasele înfăp. ţiri remarcabile, faţă de anul Avem, aşa dar. un excedi.:'ni I O importantă măsură Alege ri 
tuiri'tlODcate pe cari le.a po. tr;:~~~devăr. în prl'mcle de peste 6,5 miliarde llJi, Cer-~ a guvernului de pr,wlDO 
menI sa. ~ şase ceiâr.d putin modul lui de for-: .... 
Ţin să,i mulţumesc pentru luni bala.nţa comercială s'a sol- mare constatăm că schimburile! Prinlr'un jurnal al consi!îilbi 

t~t cea făcut ~entruDvoa~tră dat cu un excedent de 6,519 comercială cu diversele tăripre-lcl,e mir~işlri s,'a.~oncesionat me- La constituirea consiliului 
ŞI ~Ulţumesc m acela~ tim~ milioane, faţă de 1.886 milio<,ne, zinlă defic:ite pentru noi numailtl.toasel a~ocJaţJl cuU~rille Astra munal din Agriş, a fost 
dlUl notar al Dvoaslra, prl- în primul semestru 1936, Cum e in unele cazur: fără insemna- dm Ardeal, colpomlJul tuturor unanimitate ca primar: 
mar ului, sub primarului şi vorba de primele luni ale anului lafe In primul semestru, ială ,ziarelor şi revistdor din Ger- Zdrămtan, fost şi până acu 
intregului consilia comunal, e de aşfeptat ca excedentul să cari au fost statele cu cari ba-I mania, ; u~tda şi Ungaria, col- primarul acestei comttni. 
care cu aceiaşi râvnă a lucrat fie cel puţin dublat până la fi- ionta cumercială a fost delidta,ă! portaj Cii re, se aHa în mâiniie un gospodar foarte harnic 
la inalţarea acestei frumoase nele anului, ţinâud seama că în t R .' I unor strelDl. cinstit, consilierii din Agrîş 

d 
pen ru omama, I ~ , 

comuni. Aceleaşi mulţumiri le c<,a e a doua parte a exerci~iu M" l' .1\ceasta măsură excelentă, a: dat dm nou increderea al 
• 11 t!l 

adres~z şi Dlui Drăgan primar! ha ex~ortulZse inlt:nsifică în mOd Bulgaria 69,OC8 supra. căreia vom revent din du·l ca conducător al lor, 
al comunei Şeitin şi consi-l oblşnUlt. E~tonia 453 l' cauza Importanţei ei deosebite, Se menţi0n: ază r"'plul că'n 
lierilor de acolo, I Spo .. irea e .. portului Algentina 2.905 con~lit~e, in afară dl:! o sursă de 1 ccas~ă cOilllr~;~ 1. c,u<:şte d j 

Mulţumesc tuturor celor Totuşi, se cuvine să se rele ve ChiE 20 I vcm~ur~ l'enhu această veche i Frăţzla, consilier Jtldeţl.'an 
prezenţi pentru cuminţenia; că. ~nul acesta valoarea expor- laoada 3799 1 ~soclaţlE". spre ,a-şi ir,deplini, fruntaş al P~rlidului Naţ Libera 
Dvoastră, pentru votul Dvoa-; tulm, a crescut brusc şi îo pro- I St. Unite 19.731 t 10altele ~'l scopun culturale, şi 1 De~~ement, in frun fa~a com 
stră, pentru prezenţa Dvoa- : porţ-l cu adevărat neaşteptate. Egipt 22.590 o garanţ!~ pentru ţară, că se nă Şlrla, a avut loc constitui 
stră, şi pentru că sunteţi l Creşterea se datoreşte mai cu China 13 ! ;or impedica. astfel pe viitor, I consiJiuiui comunal, t'nde 
mulţi germani în această co-! seamă preţurilor bune obţinute India 14784 imtrarea a oncăror publicaţii ce 1 rentul ~ostru, d. G Mâfu, a 

,mună, ~~.un ~entru acei ce nujde produ~e!e româneşti ~e pie- Indochina 6 ,ar ~avea l.in caracter !.ubversivl'a~~s pnr~ar. ropul~rjt~tea d·] 
sunt atCI, mal ales pentru acei' ţele străme, Iată, intr adevăr •. 1 Conces OO;Jff:a a fost acord:tfă. ft"aţu, s a dovedIt ŞI de d 

• t Cu Bulgaria, In prHllfi (! 6 pe tim,'" de?5 . 1., 
ce au votat in ultimile alegeri cum Il spont exportul în canti· lunt' ale anu/ur' b I . y" am. ac€asfa intranslgentă. 
f d t ~ h' 1" . irl!cut a anţa 
u eţene, cu lista Nr. 6 aşa atA ŞI va On (10 prIme te 6 luni.) . ,- 7 ld t comerclO a , .. a so a cu un ex- ~ 
zisă hitleristă, că procedeul Mii tone Mii, lei' d I d 39 '/ 1 . ~uvernul ~erge 
acelor cari au depus aceia 1935 3.591 6.660 ce en e mr .oane el pentru ..... . 

li t ~ f t d' 1936 43i2 7.450 România, Cu Danemarca exce- pa .... na'" la capa ..... tul mandatul 
sa. n~ a os corect 1.n 1937 4816 14.108 _ _ denful a fost d" de 107,4 miI-

cauza ca semnul depe acela " d fi ... t d C 
, listă este un semn de propa- Prin urmare, la o creştere de lfii şi cu Egiptul de 97 miI. lei. IDcre, IUta e oroană şi T 
~andă in Germanl'a hitlen'sta" mai puţin de 500,000 tone a ce- Din cifrtde publicate de Ser- A d ) t d Gh T .... 
5 respuns o creştere î!l valoare "1 f t' l' .~" ee ara • • atărescu, preşedintele eo 
şi deci germanii dela noi cari vrem sa rSdcet Ilnancwre se siliului, după audien'a dela c alat 

de aproape 7 miliarde lei. Se t 
se bucură de acelaşi IibertăJi remarcă cre/ferea masivă a ex ... S R 1 

t înţelege că numai preturile bune portului in: An.. , ege e a primit Mier-
ea şi românii ar face mai au dus la această situaţie. I curi in audienţă pe d. G. Tătă-

ţoră în timpul absenţEi 

fătii Sale." 

<. 
1'. r 

. 
l' 

. \ 

bine să nu facă dizkenţe Cu Cum se pl-ezl·nta-, "losă l'mpor. 1936 ~6 luni) 1937. d' 1 1 1 resru, pr~şe mt", e consi iu ui 
depunerea de liste separate, tuI? Dio statistici se constată că Italia 283 mii. lei 936 miI. lei d e miniştri. La eşi rea dela 'Pa-

Acum dnpă 4 ani de guver- valoarea lui a crescut, deaseme- Olanda 29 miI. lei 353 mii. lei J t f" d l' 't t d ' f .ă d" , ( 'f a t Iln so ICI a e reprezen-
nare rodnică, Partidul Naţio ,m'l a~ e ana trecuţI CI re pe A!gerîa 43 miI. lei 125 mil. lei t ţ' , 'd f d 1 .. 
nal Liberal cu fruntea sus, 6 UDl): ~ Palestina 120 mit lei 218 mil!ei dar, II rrel-:el e:

t 
acel ee araţu, 

mA dru d 1 înf~ t 't Mii tone :\ţ,il. le' I . " s .. a spus urma oare e : 
an ,e ce eA ap ~ ,e, -: 1935 213 5 200 l i In deosebi, sporirea eXP'lrtului/ "Am fost in audienţă de lu.-

poate va t~e~e In op~Zlţie ŞI 1936 279 5.563 1 in Italia şi Olanda a atins cifre eru şi am raportat M. S Rc-
tot aşa pOSIbil este ca va con- 1937 297 7,558 importante. ' grlui evenimentele pefruule in 

Intrebat de ziarişti, 
zvonurilor care au circulat in 
ultimul timp, primul ministru 
declarat: .. Tol ce s'a scris. srt 
bazuconii de vară. Guvernul va 
merge până la capătul mandc-. 
tului incredintaf de Coroana 
Ţ'1ră ,. ".: . ~.-~ 

T~pografia G. IE,NeI, Arad. 
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