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le Priviţi prin prizma rpalizărilor, carp. departe de a inc rea să cu-
:tU! Ca o străfulgerare prin vea.. părăţiile stăpânitoare, pentruca Gloria războz.ielor însă nu oamenii se pot categorisi in două 1 leagă glvria momentului, se stră· 
Cauri a gândului ce l-a însl1I1e~: atunci când drumul spre rea- vrem să o mai cunoaştem, şi I grupe: cei ce promit multe dar! duiesc să constru.ască in folosul 

iClt pe Mihai Bravtll primul lizarea visului milenar nu ar toată truda nca~tră este nu-, realizează foarte puţin, sau ni-; obştesc. R. Gorgan 
LUJlnificator al SUfletului. româ-: mai fi imP. iedecat de cioturile' mai pentru cu!::erirea culmilor I mic, şi cei ce se închistează t auw &&L;:&SWi&lAJlI .... 
ra.o.esc din cele patru vanturi,! unor imperii desechilibraie,! spirituale ale i.tmii. într'o lăudabilă modestie - pro.! 
dece Maia cuprinde in sine' d::~o~ată" cu unif~can~a terlto~ j D~c~ată în~ă cu progres~ 1 misjuni!~ _I~.r îmbrăcând, hain3! Georg' e F olino 

!Uliouă f.::b.pe fundamentale ale rtala, sa o avem şi pe cea' pe taram cultural, trebue m' prob.1 bllttaţl1 -- dar cuc lOţpleg I 
u1 Jllirii ce s'a realizat ani in 1 sufletească. . ! acelaş timp să ne şi înarmăm.! Să~i îndeplinească datoria cu pri-I In _viea!Q. politică de azi, atâ~ 
, annă: liberarea principatelor" Şi'n câmpia Albei-Iulii, în Un vechi dicton latin zice că sosmţă. I de saraca 11I l>xemp!are d(>~ eMa 

3 Româ.ne de sub irapilarea fa.lchiot de bucurie nestăpânită, "d8 vrei pace pref!ăteşte.tede: Meritul fU trebue să maispu- şlfdeslnietre~~f(>~ d.Ge.o
rg

eFo,1:no 
• _ • , _ .' 1, • _' b !U :" . es e un s taluczf vestigIU a gl'" 

ol'~not~ Şl mcoro~~ea pllmu~ i ~ Il ~~ll~~a~ epl1oţul~ a:ator. raz o~ . _ nem ca es:e al ace~tora dIU ur-, fleraţiilor de bărbati (Joii/iri di-
~ tm rew~, conduc3.l.Ot" de ţara: lmpilan fara seaman In 18to- Indeajuns de înarmaţi, cu mă, care s au conVInS că vorba: nainte de unir .. , cari uniou ido aL 

1l0uă şi de sine stătătoare, I ria altor popoare. I unitate sufletească desăvârsită 'nu ţine loc de adăpost iar prO-! ismul cu o cultură alea$ă, d a-
" Aceşti primi paşi spre uni-· Ne· am unit. Avem o Româ-I nimic nu va putea împiedec~ j misiunile nu pot suplini pâine a ! j~ gostea de ţară cu ~aţiunfa, pa-

. t' . M t ~" 1. ~ I (Ima lupteI cu sobrrelaf(lo. Ei€! 
U tea cea mare,. au ţmu vie. ma- are,pen ru care stramoşll: ascenSiunea n'lastra spre 10-, Astlizi naivitatea oamenilor S'ii ! t' ,'li' ţ' 1 ' 
A.h ~ 'd alul' ~. . -, '" - AII ,gont.: cutanUUI pre/J1O a el 
~acara I e U1~ ~ c~ re~-: ŞI pa~~ şI-,au ~a~sat San~ j eul de frunte pe care.l meri., spulberat şi nu mai prind nici 1 mai mult.ca efee/ele demagogiC€ 

mare se va desavarşl cu ca •. gele ŞI şI-au Impraşhat oasele, tăm. I promi-iunil", nici vorhe'e bDm-1 ale I'locin(ii, 
qleva decenii in urmă. I pe ogoarele verzi de rodull Pentru duşmanii cari ne pân- bastice, nici scrisorile fără număr, Reparl,at, lipului de bărbat de 

Ll'berate d.,. sub tUl'·ela r"- p~manA fulm' Suntem o apY s'! d ' . -. 'b" '1 d . slat al zrl.'·or Tlonslrp, d. Geordl? .... ...- >-, a.l esc iIllşeleste socofm că ver. ŞI fllCl e\ l Jţluni e e ordlD ves- . 5. _ '.. _ p' , ",_. A t O' - ' ", Fnfmo este un francez, nen/luca 
~seasca Sl o~omana, rmclpa. un pa!dan . naţIune temuta· ~urile poetnh1i Gr",oorian 001 :.. timentar "t l' V 't 't r- ' A 'A •• _. • ,~ ; ~ • ... 05 05 ........ -' In Cira tiE 0, ane cultt: (,ome· 
~ ,t~le Romane . ~ au ~cadrat ~ ŞI, r~s~ecta~. Ş1, duşm~l,ta_; desc pErfect gândurile noastre S'a ajuns, Îl. fine, la cnnclu- ndor P?lilici ,r~z'c!ă Încă cu deo. 
ntm~ evolUţie~ polhlce a Eu- ŞI dinspre Soarerasare ŞI din-l de a consolida ceeace am do- ziunea că haina face pe om, când; seb,re lTI calitatile enurţale ma 

Jropel: acomo~and. acest rit~ spre SDarea;JUue, 1 bândlt att.t de greu: omul e om- . sus,. ' . ' ; 
nevoilor romane şti. Râvnesc vecinii la bo6ăţia I ŞE cel dlTlamif'a răsboiufui 

N ul 't .' s d - pa"mhntulUl' s'" Ş' I t'" t: ş/'n ioiul horf:1 noastru i Demagogia esle o armă de care s'au străduit să imi/u exemplul 

lr o rega, c ... nau e lin a no Hru. 1 a oa e , ' , '1' I·t· f . . 
R 

. " ţ" d f' '1 st I Sub 'naliui paiimar, s a uzat un indelungat tImp, pâ- lomu.uI ro 1 IC rancl'z ŞI au crelof 
ege cu vom 'a e Ier, s a a e noa re. .., , I 1 -. t . R ., 

, , " , _."' Ve-or insaT; duşmanii în ura nă ce oamenll s au treZit la rea.! unu asemana or In omanto-
\.un~~----uefi:lmţne lA ~on-,~ ~Sunt&m llOsa a ţara ŞI unt ., . , I't t . b' . "_ 1_~fiCii. El era cuII, generos, Mea 
:~certul ţărilor europene. Descă~ popor ce vrem să cunoaştem I /ce li Irrge ,1, a e" ~~u ~laI m~ .ZI.IS~ .PI ~~a ce lis!, mare patriot şi om de actiu-

tu 'd d' 'ul d d' A - t 1 - Vom şti să fim la vreme ŞI s au IniţIat m "suvtI daţI e pc' ne crf'afoare şan u-se !n rOi e cenu e aCI maln e g ona pe care . _ .' , - r' " • 1 _ " . . . 
d: ~ " 1 t ' -. ,i ,. It ţ"' , It [lraznetpe holar ,llheel, ŞI ",li Inceput sa apreCl'_ze As/azz mca, d. Georgt> Faima 
şareasa a ua asupra-şl ",rlla a e an ŞI a e popoare au '.. I 'd' L' d' 

1. •• 1" p '1 ,- . • , : ~. munca Cinstită ŞI nu basme/v, şi i con~t era rran(a U oua-l pa-
5pll'ltua a a romaru or dIn un- CUDOscut.o cu secoli mrunte. Gh .. orghe VOlCU '" d 'd' , - 'irie Acolo şi.a desăv' rşi! stu" 

'

sa ea cans; eratla cuvemta n:a- , . . .. 
• aMA -~1III!IIIMfit1 W 1#ill".U2E2ZC&&!~llDI.'''.r~:i'BX'lâC;.iItgl:.·~:*~ 1" 1,' .1: .,' diile: acolo (1 Încăţat adl'vărala a Izatoru L.1, aCI: tI,a care mal pre· 1" l't" - . I " şcoa a po 1 lea, pi>nfru[o mOI 

L tre d : SllS de once ţel ti tire pe acela i ard să fie l1nul dintre in fim ii 

II : n ' ve" erea . ! ~e ,a se pt1n~ cu .fru~ şi suflet î~ Il hl1 ,~onl'l 1_.C. Brolianu, . 
: s:uJba adevarulUI ŞI a n,unCl1 Cat a frart ~e{ul par/ldulUl, 

Bra"'-Jt'~an u '1r ăl" ns re· tC.CUÎCOilstruclive spre binele ObŞtlo's.c.,?, Georgl' Foiino .s'a mf'ntinui 
.IL . - ~ j • ~ ~ 1" -" : In reZF/la, OdonCl7ldu'şl mereu 

. In sltuaţm de aslaz1, cand to~te: cullura şi ră('I;~ind tainele hri' 

Ce s'a. discutat _ Comentarii . ~tatele din lume se resÎmt încă: ~oovt'lf)r. ScriI' din când iTI când ! De urmările catastrofalei crize a frumoase articole ro1i/fe/l şi tinf 
Bl;,clIrt'şti. D, .~~. Ţătă~e~ctl După .i~ Mai. ~e ."a

c 

înliur:i ... 1 c(lr~si iul de' rr:n:ştri ,:1 al-' căreÎ cldme a fost atinsă in 1929, co'!.feriTlfe :',1 uIt .s.:n>ur~t,<! 
preş .... diD lele conSilIUlUI <1. YJzlÎat ccnsb nllre mlnlstenala. j. _.' . ., t" I .. ţ ~ t t 1 ~ . - " In U {(I'Tl:l (In', pc rlw ni 11 bllt al 

i Jci Id. oH:IlC 10 jmn. pe d. Diuu In cursul întrevederei de Ju; l' ,a.llH progr",mul Ce ac ,vl- .a nOI \n ara, f, ti ,paIe ca ~ a .~·im!(' npl'ria "ci tu â ave/ la per-
Rratianu cu care a avut o intre-: d. Gh. Tătărescu a fest în mă tate pt'n!ru vacanţa in Jum!e mdreptat Şi vIaţa şI-a ndual Cllr-,0naft'fr,!ca rh",fir,,,,ii ~ n!1rr!ăfo-

, ndere de o oră. Aceas tâ intre-: sură să l informeze pe ş~ lui pcll- ((;; \'~. J tl se va de:-iă şllTa o sul ei normal. , nl iui tii ~C:J! 8'1ril')r lui lone/ r c. 
I v~dere era aşteptată .C~ mul,t în~;ti~ul~i lib~~al c~ in ,tiIll.l:~d ,sa~"I<JLiivl':~:te constructivă la! Această n'\~nin' Ia 'o Sicl!e.Br~fi~nl~,., ' .. ,'./ 

teres de cercurJe pohh<.e, DISCU ,batonlor s ,IU plOdus Unl.:ll bp ..... fO-,J e (!('parţamentele ln ast nal- buna'· s o' t ş' , Es·p (1 ilS şef al tlflHe uu 
ţ . '1 d J' , t" d " l' ,,-' ., , . . 1 - I r .. a 0:-(' ~e unor oa-' 1 b 1 d .J' 
lUni e : OI au Insemna m~I,' n~)ul ~are În rep tăţe~ C CH LI In t'1 I fl.i ci . : 1 '-' t' _ r .' d' . f"'. _ 1', ,- era, cr;.w'a!, [il.~,~·.p~eş. ,,-mie 

cu seama un examen de ordm 1 ca ultJma etapă a guvernăni este! ~, ,e jLpr€Jura~J,. Cale p~r ,mem me "e~tt, Ci1n. ,ctr~ SUr e ŞI: af CCifTlf'rii depUIGţ:or ŞI pnmar 
~en~rai al si~uaţiei politice, î~: încă departe de a fi inthrizl1it i 1Itele Şi }~ll?anl~ 'poht~ce i fanfare .. fara pr0a11Snl!1l, fără tan,: al or.nfTilui Bu/rir:, , 
lUmina chestwmlor care se aIIa I • ! «';1 e se agHa 11'; pnvlllta gu- I bronada, şi-au l\:al greaua sar-; Dar d. Geor,RtJ Fol1rjQ nu se 
pe primul plan al ;denţiunei: Ce scrie "ViHo!·uP1i .... cII:ării de n'âille, ar facelcină de a $coate ia bun li_' simt" binp decât în Ptul de di'-
opiniei publice, DIlii Gh, Tătă,: i l:nal' k ne S""l' '~erl'fl'ce I n n ţ' - a"1 'ca f I n!clo!' al Blbiiofpcii 1 C. Eralionu .,' 'V"t 1 .- . d ,. IJ' -"-y v r. J (l,a I10 :. ra re lIsese a-,. _. • 
resCU Şi Dmu BrăhanLl au exa- i ,,11 oru " ocupan U- i' ~. . ~ 1 ti' . ~ , . . ' deşi SI' rPflWCCU pnntr n bognta 
miI!at în ~od_ serio~ .s.Hu~ţiunea 1 se de situaţia politică, I ş~, .~_~:\-Şl p .. :~d a .,. pune, . r1In~cat~ m .~ar~Sd~. _ _ ~ . j ac/iuilaf" rO,lificd ~i. edil!far~. 
guvernulm ŞI poslbllttaţlle sai!?! " t It 1 'N .!CU.\.lc .. ,e .peJillU a SI:: putea l [Jupa treI am ŞI jumal""tc de'JJtlpH prfŞl'dmfell! Nrcl1sor Sa-

_ i sene in re a .e e , ... u num31;, ~,...;. " t' t~ ~' " 1 .. " ." ' /. i . . 
de durata. . ~ b d ".' IIn.al':;" 111 a,a ~arl1 CU 1'0 U\I) guvemare, ~ceşfl 0(lmem au dat VHHW, .pr{Jş~(mte,e rn spe dll 

1 ci 1 ,,· t d ! ca nu e vor a e o cxan l' : ,'" I "l' 1 .. i n mo norma ",UVCln\l1 c- . '., d . i COl €spur.zatC'are sduabe! ac· . t Iă ~ - 'i _, 1 . mar.:> S."/(I tJu. re a canwru es" 
pilldc de p:lr1ament si de bcto Inare a SItuaţIeI, ar gU';fr-iJ _ l' A~' t', '1 ',., SOc.lea I..:dilţenl,lh";8 F acor'ld G~on.!e Fulino. 

. , 1 p' 1 1 1 t' ~ " . l' . '{:'o €'. (,1 ac "t,nl.e Unt.1 Qll- .J pc,'" l' c" I 1: I B l' r' fI ' rul conshtuţlon:,. ar,unlcnfu .nu co.n lnUa!'a-şlaD lce pro-,. . t '. f j' , •.• illibda n le'Je.rea or, aegan- O/ClCUi!Tl orrşfe 'iZ creşte ca 
, , h' I . 1 \., . i 1 d • l' '€Tn sun 1D unelte de o· d A d" d şI-a lllC. la~ q~l~.a l~: In ce pn- i gramll! SaU e rea1J7ărÎ în' _~; ~ ,1, " h1 ~, ' . ' ! du-i, de tot ceea c~ au realizat mar~a {> WT! II con u~ .. 
veşte sltuaţta poltllcaelHle scoslt, t' :'1' --t",,'d t t :~C,,( ·~C P,(,,·l{-L,e nol.U cel, ~ ,. Jdesfmele, Iar un Sllb·..,ecretarrat 
d · 1 R'" J-j 1 f . ca e oomenil eVl€ ~l .P-!' a . 1 . C ~ 11Il acest ra~lIl1p d' 1 f d 

In calcu. amane ce a :, l ador! T " 1 r., . ; .. _ .. ~;e r t1D ZI a Z', L necesara I ' . . , ! e sial {! fost esn,' re lJzol ~ 
care este singur în stare ~a ha-I,n c~mpartI1~~nlU Vl.C;ţ 1 E_CC~ (leei O încorc'are de energii! Dar aceasfă dare de seamă a i Înt'" dualul exc'ep(ionol care eslt! 
ta-r"sca- nl0mr>nlLll ca'nd .5l1,nr'1111InCmlC,~, pohhca b~lcetaja q. " . ci l't'~ If ' . 1 h' d:d G<'()r6'~ Fo(;no 

.. ','C" u_ '" H. , , .• ~ ~ ~. ~ • Sl C:1rr«plCaC'ltale eose)l a. ost pur Şl şlmpu oc eshune c' ' . "'~ '.'. , • 
trebue să Inlesneasca treceiea hnanclara urmata par,a a- l~'. /-'pl "'r' ··1 , .. ,". ~ '", j D:n tnmele !sforte! ascuns., m 
răspundc~eî asupra. altor.a,. Se cuma continuă a-şi da roa": l d;.l:,:- C ~ ~.oJlh ~~ ŞI o~menlli conş,llnţa, fllndca realizarile sunt; do~~u,!,er>ielf? Bibliolerii. Ion .C. 
poate adauga că pnmulmlDlstrl1 dei fl't ţ~ "I .,pC1Jlt·Cl Ce.!l pretmd sa con-: prea e..-Îch,nte ca sa nu fieYăZu_jBrQtranu, d George FofmQ ŞI-a 

A f~ţ' t t'" e o 051 oare atll. n or ' d f' , d 1 f . . - - f a In a Jşa oarecare op lmlsm In d' t ţ" " . tI' z'" in me S€~jos în .ri;;tJ'l· d " acut o In e (! nlClre sacra, rat' o-
. tI' , .' -t ',-; mea pro ee leI munCl1 na-, ~: J • • •••••• te e onee cet.aţean. . d l' 'f'f . . 1 

ce pnveş ~ p,re"un~lrea eXl_s "Il~",j I . ,.." polit!că. trebuJc să se a~(Ze' . A; y fin 11· e ş! recons 1.lHn~u, EI, 
guvernu:U1 pana la toa~l1na. tlOnale, ~e~ea sa aph~a~ :1: t- ... · 1 l'j~fl .~ 1 ta Incheiere trebue sa facem I i.n cITrsulac~sfel~UnlVOr(1p~r(f 
. o alta r.reocupare 10 cadr1J~lse apllca tn scopul ndlca pe, ~~alnu rea:lta ~or ŞI a-'constatana că ccta''-onul nu se~trel v.nlum p

• I~Ch.I~~ie ,fratilor 
mtrevederll a.u f~lt de,cretele legI rei elementelor româneşti, SOluţdlor prac~lC~, ar ?U .sa, r' A ~ F •• '- .' • c! Gol. şh, Jtra(le rublrll dlUl Ge.orge 
care se află m dlscuţlUne. , P t At '} ~ se lase purtah ITI acţIunlle mal msc"ba, astaZI, cu cme sa 1 Fohno de cele trecute vreml, 

Z'I' '1" esecaevaZlevorapale. I CAd '" f" ă 
1 ele acestea pnmu . ~lnlstru ' 1 ci v d t . ,'_ lor de fanteziile cafen(>jelor voleze, fiindcă experienţa anilOr! an aceasra,. uos a 0p,er tIa 

va lua contact cu d. mlOlslru de ŞI ce e oua ecre ~ pnn ., . _ i apare vom una1lzq·o astfel cum 
industrie V. Pop şi ct'ilalţi şefi toare la carteluri şi munca ţol oe acelea ale ageJj1u.,-el ele după război i a arătat pe cel i merită o muncă mig'i/oMd şi 
ai departamentelor economice. românească. După 10 Mai electorale de club," ce merită Îr:crederc<l sa, pe cei' de valoare. Felix 



'1 

zn_·· 

~~ ______________________________________ ~,,~G~~~A~N~'_I~T~A_" ______________________________________ ~~ 

DUIninec-a 
- Ja.lea din Rusia! - ,... De ce s'a sioucis sotia lut lagoda. Noui comt»lotutl i 

~ om a Se ştie ci in Rus itI. In ultimul [n teroatt>a cat"~-l .tăpâb.ette, a*1 V'ara, ea~'e apropl~ II.Sai 
1? trist, elar elintrf? toţi apos· I inţf?lege oricâff? le· ai pomftii du timp, se petrec lucrurl grozave. ceştl milerabili alt n sillgurl pre- aea.nmă libertate de IlC1fUhft 

• St l' d' tat 1 R' uDI' .. 1 SI'! 1 ăz oc upa le: să elimine cU cinism fi, ,-Iltru tODU, • sarut -rului l'rl tolii, cei mai multi urmaşi ii ar" I pr~ multumire şi pac' $uflelttJs' a In. le oru .. ~, . - r.... r-r- '"e 

d 1 I ? NI' 1 d t 1 ~ I bună crunt pe toti duşmanii săi. raceală pe cei care ar putea sa-i· răsboiu, faimosul VoroşilOlron Toma poreclit Necre indQsu. că. u e poti ua ege usa· d 11 l ~..:I_ t~ din 
d' l ri' d . c e muşte R~ nd întreacă. Dar va veni şi rân u or,' spre care se lnUleap a ct, u E"fe (1 dovadă aceasta, d2spre pui ih rănile atâtor ('uie pe car; IS rusan Ula p • '" f, " 

puf.rl!C1 trupului asupra sufletu-I'i It dat, fdrd să-fi d"a seama, pe rând au fost asasinaţi; Zino- Numele lor sunt Cuoosc\tle, i în ee mal mult speranţele pa. ~ 
Inl omului de astăzi, Nu suntem! in legile şi bunătatf?a lui Dum. view, kamenew, Peatakow, etc., Nimic hU va putea sl-l ~cap~ d~ I poatelor Sovietice. Ied 

! 'l~' f cţl'onarl' ai los' răsbunarea poporului. Depărta~ I Dacă Voroşilov nu s'a decis..u dispuşi să credem argumentele I nezeu. lar acuma a t l un -, 
t 1 , 1'1' I't' su t s()rti~i să rea şi moartea DU m'ar fi infri-:· aceasta se 8., atoreşte foark il Pur spirituale decât in masura 1 Cum să·i faci să inteleagă U Ul re6 1m pa 1 IC n, tI. n 

t coşat" - tertnhlll ,Cali!t'ina A. prohabU atitudin~i mareşalului • in ('vre «le sunt in c()ncordantd 1 c"âncend dur.r. li regr~tului ca- ispăşească moAt I?a, -n~ 
I 1 't.' e t 'werbuch, soţia lui talfoda. I Bliichet Care păstrează o tăce., , cu impulsiunile trupului. Mattl-. re-i aşteaptă? n asemenea SI UatlUne s C ŞI s! ' 

1 
1 f 1 G fi U 1 . l "Md omor p~nfru a nu asista :re absolută. Faptul este totu'"a r tialismul şi-a câşUgat in timp Tomo, Tomo, mai fericiti decât fostu şe a ,r, ,- Ul, omu ~ ~ 

, d l' t I SI'I'IU 1'" nlel' la prăbuşirea a tot ce· au fost alarmant1 fiindcă după cum se", putere asupra spiritului şi in 1 tine, cei cari n au văzut şi au care etmea secre ee 5 .. t 

R ' , t' S ţ' t' convingerile meI, "olitice in a- ştie mareşal,ul Bliicher aspiră,le măsură înspăimântător df? marto crPLul, dar cât mai nefericiti eei usiet SOVle lce. o la aces Ula ~ 

Banul este atât dE> pretuit încât de astăzi cari au perspectiva de s'a sinucis, înghiţând o mare can· aaslă mare de sân,ee şi de ~~. d~ ~ de zile, să clevin~ stă'~,ţ 
1 F" d t~ roi, pentru a nu Qsrsla la sFara· pamtoru1 absolut al Ruslei a·, putini slau la irzdoiulă dacă li veacuri a intâmplărilor dinapoia titate de verona , lin acuza a, . . ti ,~ 

1 d ' 't d' marea iminl?ntă fi deFinitllJă a sIa ce. io se cere sufletul in schimb. Căci, lor şi tot nu cred! Qoţia lui ago a, loam e e S1OU- 1'" 
Y '1' '1'(' al 

cine mai crede in aceasta din Uf'· Ati simtit vreodală dUrfrea ur- cidere a scris o scrisoare frate- reglmu Ul SOUle IC • , Comis!l.rul Kagano .. !cl, care de~el 
Ihă? C, dovui, pe măsura fU· măritoare, n"iertătOC1rf a mustră- . lui ei, inchis ii el, În care spune: Ia Ucraina izbucnesc \ eâlva timp este obiectul unor 
decăfii secolului, li se pol da pa- rii de conştiintă? Inchipuiti·vă otNimeni nu poate crede că eu comploturi . ~rozav~ lltacun. in preS!, It! llŞJP. 
meni/ar in spijinul incomparabi- cât de amarnic va fi regretul de vreau să apăr pe soţul meu de O vastă ordanizaţi'e clandes. tMplă, zi de zi, si fie arestat. El'i( 
lu/ai a3ctndent al sufletalui a a nu fi crezul, atunci când 8U'- care de mult DU mă mai leagă tină a fost d:sco erită că ac. ~ste âcuzat de mcompetenţă tf·h·~ 
supra lutului? lelul va fi df?scătuşat de sirân- nici un sentiment, dar trebue să, A '~luli ~ F ~ b nieă şi făcut răspunzător de det'lI 

E". t i f / i 'b'I'1 I I d ' ă t' ă 1 nu tiva In oraşe Ul runza1 su d' " [' it' 'tiI ' \A' avana, ce o oase ti Zl t e son e argumente OI' trupu ui, ('ân spun Ş1 vreau s se Ş le ce. tarul • Dr mea Şl msu IC eo a serVICI um 
. , l 'Stat' conducerea VlC0-secre U1 l' ~l poate aVBa acela carp. cred~ in uom vedea in toată goliciunea lor. e decât o v1ctImă a Ul lOr • ul' . t 'al ferovicr. Acuzatiile contra ut,l 

sufltt şi • şi disprelueşfe trupul? hidoasă faptele pe cari astăzinu care după ce s'a servit de el cOmitet U1Eclom~tS regtalOtn, dovedesc cât de haotlcă ae facei' 
C i d bă 1 'J 1 1 't d Ciapacov. a 10S ares ŞI" 'd' I am să sta e uor , cum e IU ecăm prin prisma egi or pentru a comproml e pe a ver- l' • .i tr !lItuaţtUnea, In ZIua e at1, b 
ti d t d 1 1 . D . f '1 să d t arestarea Ul a proatls o ex a-_il ove eşt r 'punsu acestor I U! umneZea ŞI potrivite irU! sarii săi. a vrOl se esco o· din" '~intr Rusia. Nu e mult. dupA cudi I~h 

fnf,..~bdrl unora ctJri nu le pot, Dionisie roseascl de el, acuzându·l de or ara seru;~~~ .,. e Cb°ltlU; .. tie de când ladoda era invjnuit~ 
, tii din Cir1U.l;la J::. vor a ca v , 6 

---- fapte pe care el ca şef al statu- nIŞ A • 't ' de a fi participat la organizarea,: 
Nr. 1330/1937. Aduaarea cenerală a lui nu putea să nu le cunoască, I au f?s~ unpuşcaţi op antico-'unui complot contra lui Stalin.~t 

P bl"· Consiliului Eparhial pentrucă erau cunoscule şi de muru.şti,. ., : Ka~.lno\'ici şi lescho'll. AstlziJ: 
U lCaţlUne Astăzi, va avea loc adunarea ultimul birjar din Moscova. Nu .Jn Ukrama, agdaţia creşte este acuzat de eomplot in inţe-.I 

P 
.' . Ch" gt'nerală a Consiliului Eparhial neg acuzaţiunile aduse lui Iuda şi guvemul este îngrijorat de legere cu Iagoda fi KagoDovici 
rtm,ăna co~unel , . !Ş,t. ~ din Arad, sub pre~ediniîa P. S. S. Herzel; susţin însă că din miile situa~a acestei provin~ii. A

PO- cu perspectiva de a Infunda ln-. 
neu-Crlş va ţmea hctlaţte, episcopului Andrei. pe care le a făcut căutând să fa- pulaţia de acolo, neastampara. chisoarea. :' 
publică pentru vânzarea ier~! Se vor lua în di.cuţiune bu· vorizeze sau să ascundă infamiile tă, reacţionează, puternic. ş~ nu 1 La Teatrul mic, din Moscova" 
bei de cca 150 jugh, pro-

I 
gelui, dările de se~mă a agen~ actualilor stApini ai Rusiei, ar se supunea ordinel?r oflcloa:' ~nliţia a descoperit in loja, re. ( 

prietatea Asociaţiei de Păşu- delor ?e pe~te an ~1 problemele tr~btJi traon '" aJţii la răspundere, se. Atentatele se ţin lanţ '1 zervală nuvernului, o m .... ini m-, 
Ch' . It· 1 la ordlOea ztlei. v' v' " -y ne" lşmeuana ŞI reca - ,,--_______ 1 ____ • _____________ • organizaţiile clandestine, nu- iernală montată pâ,nl'n cele mni r 

tarea ierbei de pe 27 profile.1 Opera ROIDAoA Cluj meroase, lucre~ă mereu, .su~ mici amlnunte, in aşa fel sA fie' 
şi 40 jugh. fânaţă, precum' Director: Dr. Mihail Nasta cond, ucerea. şefilo. r .comuru., şti:. data de a intra in acţlune la un l' 

!;li darea în diJ'mă alor 251, 1 Naki Ici F 6 . 
T Turneu Oficial 8 şi 9 Mal 1937,-l spedacole (120 persoane) Z atin, ovs ŞI reunas. momet1t dat cu mijlbcul unui 
jugh. iarbă, În ziua de 29 i Teatrul CtnD.unal Arad Căile ferate 8vârlite în aer,(:u contact elect~ic. l 

Maiti 1937 orele 8 la fata ~ Sâftiblti 8 Mai, anII! 9 leat., din~i~ ~unt sub O put~~că . Aco'o se aştepta, să sosească; 
locului, in conformitate eu I Cu cotlcunul meZJ;o,opranei MARIA SNEJINA care va cânta rolul titular din paza Civila. In colhozun, gra· dictatotul SItJlin. Dlt1 tnutlyc! ne. 
Legea Contabilităţii Publice.j C)\ R M E ~ operl in 4 acte de Bi_et ve dezordini, t8.r41lÎÎ făcându.. ştiute, înd. Stalin fl'lt vlnit. Uo I 

In caz de nereuşită Hci·l Duminecl 9 Mai erele 4 d, m. 10'1 A T ] N EU se vinovaţi d,e sustr,ageri de I noroc personal, care l'a sa,lvat, 
taţia se va ţinea in ziua de M-~e DUller,ll' aperi In 4 acte de Paccbd produse şi saMtare. . P' oa.te dela D10arte şi care meon-
9 1 unis 1937 tot la ora şi ! In toIul titulilt P lAI Grai 1t 1 

, DumJtteei 9 Mat Otele 9 lIeara In diferite ?~cte. e t1SI~ It,ine, cine ştie Pin, i Câ,nd' Rusia I 
locul indicat, după aceasta Se va cânta ea coOC'duul Tenotulul EMIL M"RINESCU "Jui titular din euro~e~ed' ată~a~c~ Şlt ca~c~~ so.,i~tic~, sub dlcâitd lui. . 
prin buna învoială, I V o~ ..... odul Tiganilor operă comici In 3 acte 1 ce, niCIO a n a IOS mal eVl- ..,? E' 

C hişineu Criş 5 Maiu 193 7 --~ - . de J'ohaa Su-..... dentă posibili'tdie" un el' dicta- Ce 'ta il tname - veOl-
- I Bilete la Librări,a Diecezana A a. Primăria ____________ ..:. turi militar~, ca acuma. rtt~ntele ne vor spune, mai târziu, .. 

Reali:zări În judetul Arad 
In şedittţa consiliului judetean d-l Prefect Dr. IOAN GROZA/ 
• făC1lt următoarea dare de seamă asu.pra activităţii admi 
DiS'lraUve a Judeţului Arad. 

mai loainlale in cultură In viitor poduri Doui ft bune, prin cii populaţia comunelor din jurul 
dupăcum a spus la o şedinţl a fetate cu comunele ~ dtaşele b!ilor Moneastt. 
Cons. jud, vechiul luptător, dt din apropiere. Populaţia din~' Populaţia din locurile absolut 
' . .,!; Ioan Suciu. fost ministru: ceste regiuni şi văi trebue să-fi improprii pentru orice producţie 
"Românii cari au fost tinuţi in găsească existenia prin exploata· Uebue 51 fie .coasA din bârlog, 

fUnaare din aumlrul trecut) foarte sumar realizărHe noastr robie de o mie de ani, trebue rea carierelor de piatră, prin şi colonizată în părţile productive 
b) Judelul a plătit in bonuri principale in decurs de 3 ani. să facă un efort supraomeaesc replantarea pădtltHot Idmicite, ale judeţului. 

de impozite in contul daloriilor Celelalte realizAri ale noastre, de muncă, trebue să păşiI!:ascl prin crearea şi desvoltarea in· indeosebi in ce priveşte colo
~omunetor cu ce datorau: de mai mică importantă, au fost cu mare energie ca să şteargă dustriei de lemn, prin ameliora- nizările. irt:buesc avute în vedere 

La azilul de copH din Arad deja semnalate prin raportul de- şi urmele unei robii umilitoare rea păşuniior pentru creşterea in primul rând stările nenorocite 
Lei 2,122.600. pus la t{ârşHul fiecărui an de şi dupăce şi-a câştigat libertatea vitelor de rasi potrivite expor- în cari se sbat locuitorii comu-

La Casa Cercual! Lei 622,900 activitate. poJitică, să ajungă şi pe tet'en tu lui, prin pomicultură, etc. Tre· nelor din plasele Hâlmagin şi 
Total Lei 2,745,500. Ţin să remarc încă. că in economic, social şi cultural din bue desvoltat simţul populaţiei Radna, apoi cei din Valea Dez
c} Fată de suma de Lei 327,041 lot timpul de când deţin calita- element subjugat un element do· prin cooperative pentru comerţul nei, cum sunt de ex. locuitorii 

ce a scăzut Imprimeria judeţuLui tea de Prefect al acestui judeţ I minator aşa dupăcum se şi cu. şi valorificarea produselor proprii din comun~le Zugău ,i Reştirata 
din datoriile comunelor, Prefee- am dat tot concursul meu la vine", Grija cea mare şi de Trebue să Se indrepte to::t- situate pe un vârf de munte, la 
tura a scăzut datoria Imprimeriei toate acţiunile patriotice, cuttu-I căpetenie a conducătorilor tre- tă atenţiunea noaslri şi asupra O depărtare de circa 20-25 ktn., 
ce a avut faţă de judeţ, cu suma. rale ,i naţionale, subvenţionând bue să fie de a scăpa aceasta băilot dela Moneasa, care este fără căi de comunicatie şi fără 
de lei 118,305. I acestea cU sume cODsiderabHe. I populaţie de sărăcia şi mizeria I staţiune balneară şi climaterică. ni~i o, posi~ilitate de, existen~ă, 

XXIV 1 Prin aceste infăptuiri însi nu ',in care se sb de a-i creia nouL' declarati de atare din partea' aVlzaţ! onhnuu la aJutorul JI1-

Subvf?n{ii acordale ele judel 's'a făcut totul, ele sunt numai şi noui turse de' 1'enituri. Astfel celor in drept,. Prin moderoiza-, deţull1i: spre a tiU, mU:i de faa· 
un strop in mare. Poporul ro pălţile muntoase ale judeţului, rea acestor băi şi Înzestrarea lor me in Intelesul stnd $1 adevArat 

Pentru :î::!:~ti Lei !;~'g;~ l' mânesc de aci nu poate să steie cum sunt bunăoară tegiunea Hăl ,cu toate cele necesare. eoDform \ al cuvântului., , , 
: stlidenţi : 267:150 pe loc, ~1 ~rebue să meargă tot- magiului, Valea Ctişului, .Va~ea· cerinţelor de, ~rib~. acest~ b~i f Un pas, ~nft! .ar fi mtroduce· 
.. diverse instituţii" 5 008.611 deauna matnte pe calea proplt· Oeznei, Valea Mureşulul (In· 1 vor atrage Vlttuton chiar fi dmrea. eledrlC!dliţii Inco~unele cele 

• şilii. El trebue să ţină pu cu deosebi regiunea Radnei), etc'l tAri striine fi destgur ci vor fii !mltt Indepă!"tate, apOI crearea dt'c 
Total Lei 5.654.508 pro~resul ,i civilizaţia celorlalte unde populatia e mai nevoiaşă. frecventate de o lume itneaM, centre economice, de valorificare 

Datele de mai sus, după cum popoare mai 80rocoase, cu un şi duce o mizerie cumplită. tre.! Iată. un mijlo'c sigur IÎ' puter- infiinţarea de mori sistematice, 
am mai amintit, cuprind numai trecut mai liber, mai bogate fi buesc legate priu drumuri fi' nic de cre iare de venituri pentru (cGnUa\1&re ia p.~i .. 3-a) 

li 
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Corurile blsericeşU şi o propunrre pl_ $1_l':PI5cOPlelş~olile prbnare din 
), Sfâ~tfll prel,tnic al lnvitri! Şi a~, ~ 'trea să pro~emf meni cari muncesc temeinic pe.· sul" guwrern-rea 

Chr~st, d~rmta ,s~eondata Sf. EPISCOPI1 a AradulUl - şi iru întărirea elementului romA- ,~ , T -

judef 
aclu •• ă 

a~umtt~ oblrgatium, v ne-~ d~- a.ttl fi ~e~ciţi. dacă propunerea nesc pe ac~ste ţinuturi. O ci ... e de seamă semnUicaUvi 
nmat sa n' deplasam Intr o noastra s ar realiza - ca 0-1 Partea mat"rială fi ace t' -lună Ir~nlaşfl CI judetului nos- dată pe lună. să aducă din co- puneri, f8t~ cu totul Set:~'!a~:, In ~dunarea, generall ~ comi-; ~ lu~inll, au de"\'enit lnţelqătbri 
I Butem. munele judeţul~ corul local cheltu~lil. putând fi acoperit. lie . tetului şcolar Judeţean* 8 a fl,cut I ŞI pnve~c cultura ca pe o ne.:.-
:,nlru economic de seamă, re. să dea în Catedrală răspunsu.. din subv,ntiil. pref'clurei judfl-! 0'1 dar~ de. seami d~.pre realIzl: \ .ltate ntall de pe urma elreia 
'irztă cffl judecători" ButenU, rlle liturgice tul' d 1 z d 1 I 1 ; ne savlrŞlh! pe tăramul ,coalei a,t~aptl U1I trai mai bun şi o 

.' UI, - • a rOn U ca tura - 'primare în u1 ta I 
cunoscui o asttnsiutul ,cono. Pe lângă stimulentul pe care fie cu sprijinul chiar al Episcopi.i. 1 / an .ace.. . "'f ati .,chtll mai ridicati. 
~ă ct n'a fost sorUtă altor co- acest debut - nu-1 putem numi Iar dacă acest. n'at fi sufi- f Sltddtld tulturald Itt,trt1ttia ţJt,mWtaNi 
!n,. altfel __ l-ar da corurilor ţără· citnt., ne obligăm să deschidem t ,fnainte de rltboiti, I~gea apo· Alte! chestiuni de abd, cU inte. 
rnain/, de război, puttrl1(că ci. neşH. ~l ~ai prezintă şi un alt o colectie publică. . I tllani, ut~A.rea zugrumat~a ori-: tes,t c~un~, cum eite ţ)rttnili
rtlld a românismului ce n'a avantaJ, Ş1 anume, acela de a in. Dultfel. iA afară de costul bi- cărei tendInţe de eulturaltzarp- al t!na. şt-aU găsit In factorii d~ 
rznal dur.roase compromisuri tiri in noi, _ orăşenn D1azaţi, - ldelor de călătorie, nu vedem ţ)opulaţiei tomâneşU, din acesttnvlttllmAnt. cea mai pteJioasl 
('Iora le, după război punct prin- credinţa trăiniciei noastre ca neam alte cheltueli. corurile putând fi ţinut. Cele două focare de lumi-'! colaborare. Deasemeni

j străJerii, 
IdE 'ftlf'o c~(iftlofUit'd "tob- românesc. găzduite la Academia Teologică ti!: biserica ~i şcoala, ţineau sin- ofen[ţÎva txtta~tohlrll cdlturall, 
rjQlor pfasti &biş, Bul.nU cu. Şi aşa, producţiuni1e poporaae destul de încăpătoare. ! ~ute, trew conştiinţa ftafionlll' ofensin aititolă şi AiI.lel/ toftle 

se .sldz; Ii"j.'.~ u"ui mod •• , DU sun! 1. d,.ohll< .It.ln., nouă . 1. Ineb •• r~ rugăm foruril •. r.- i '. 111 .... 1. d •• Ilnoi. . l,e.sI .. se fa. eu •• mc", ... I..--
1fra rural cu vlalo IUJ apart" orlşenllot cart ne complacem in ligloase '1 laice, de care deptnde i Şcoala, pnn drasticele mlsUh lei ti al ftn'iAtOnddf tbtnAnl, 
Comună ca aproape patrumii acel stupid Mdolce far "iente" realizarea acestei propuneri si o ,luate de foştii guvernanţi feudali. cari nu aduc d*ctt o bunA 1tI-
locui/oti

t 
liectJre cu gospoda- urban. studieze şi dacă b ~~e!t folo- t· era tugtumatl grozav, incAt tii- te matetill1 ,i o Infloritoare .Iaţa 

, la it el d"'lfnit centru "cono- Poate, odată realizată aceastA sitoare - noi nu ne tndoim dt văţătorii români, foşti confesio- gospodettattil, . 
fe. Pământ bogat deci I:."ale propunere. ne vom tndrepta mai aceastA - si nu intârz.ie rn-' naIi, se răriseră muU, a.p. efe . Toate IceÂlt tnflptuiri, nu ,'at 
vite frumoase, prin urmare cu drag spre satele din cari am Jizarea ei. mua în urma alrocîtăţiior. incit II putut tealizi fi fiti cotleun"l 
opăflff' din punctul d" vedere pornit, ştiind că acoto găsim oa. Vladimir aarbu erau sate Intregi fără invlţitor ti comitetelor ,colare ,i firl spri· 
bogă,i,i, In paguba asctndu- _ tiri ŞcoalA. In astfel de comune jinul turot factorilor de conduce-

1 spirituale. bine înţeles, invăţământul vădu- re, cari dau ajutorul necesar 

$; totuşi am avut o pldulld Să..ptă.nAna vinului -vit şi in urtnA lntiţAtoriklr tri- teOal~i ,i mvlţământului. 
l"prl:1i sufl'leascd: corul bi'III- Având in vedere că ţinuturile ganlza aşa cum e mai bine, o mişi In rliboiu, ili ,"ulte cbina- ActivitatfG comit~tu"d ;color 
e.f ortodo:tt, d GCllfi mai mo- podgoreoe din jurul Aradului săptămână a vinului şi'n acest an. ne şcoala I!ta ineJti!ltentA. Iddf,~an 
'lmenlale biserici ortodoxe din n~rotaăr~ dia a~roapeb21500 d~ prlo~ t .,:--r fi b~ne. 'iidedal ch~at, daci In aceattl lituaţie, se 2J.sea Datoritl enerlliei• dragestei de 
.. _. pne n e Vie, pro ema 'lnu Ul 0tl ptopnetan t .le ar ex· '* 1 

Idtl, t,dkat4 prin ttrddanide e!tf! de cea tIl8i mOi te iftlportanţă pune IDostre din produsul lor ibvllţltnântu românesc, in antil lumini" patriotismului "Itedni-
IUlt regretatului ptbtopop Flo. in această legiune. De aceea eeeace este tosă intposibil din 1918, tAnd I'l flcut lntreiirea eului preşedinte judeţean, d-l 
an Roxin, Cam~ra de Agriculturi VI face mai multe motiTe. . României Mari. Prefect Dt. Ion Groza, in anul 
Am găsit ttei, In Bufenii tari In săptămâna ce vine, o anchetă Ceeace Camera de Agricul- De atunci, tns! - 19 ani ~ ace.t. bugetar; ,'au k1registrat 

ici măcar n'au cale ferată un în Podgorie pentru a putea or- tu~ă va cău~8: să ,ajungă, i~să, datoritA simţului urmlrii, li fie- fapte inăreţ~. cari vor lăsa urme 
_ ~.' pnn eXpoZtţia tiin săptlmana ~r b,arbate,sc ŞI o fa~fară, a, m- vinului va fi ,(ă,irea.le cumpă- cărui cet€\,eaa conştient din a- neşt.erse. in, viitorul şco.lei tomâ· . 

~ A.oaiaţi. d. pl.4llnat j,Sintea.... !i ~ ~l. lnstrUlfe de un taran chIpeş diA CODlUlla Silltea..Mare, rltori pentru produsele podgore- ceastă tegiUne, şi mai Dlult - at$t1 dlti ludeţ. 
;ovrilă Ruja. Nr.}2/1937. ne ~\e Aradului,c~eacepânăacu~.datorită operei culturale aguvet- La .un eont de gestiune, cart 
Corulcdntă liturghia lai Sabin ... __ .. ~ ~a s afăcut d.est,';11 c:1,e_.2reu• aVân,d,' nului na.kliberal, care. in cele este de L~i 2.1571008 la venite, 

)răgoi. P u· b 11· cat i u n h l;~t vel~ere căt:111e S~l1t cam, negb: mai mari fapte tşi leagă trect1h11 ~ de tel 2.067,324 la cheltueli. 
, ~ CI. ~ u aeeas il. regiune fi apoI d' . 1 ' 

Credem că liste deajuns doar . . • fiinqcă se găsesc oameni cari .. e mişcarea e~ tutală Il acestui s â rdlltat un exctdent bttgetar 
'ClSt simplu fapt, pentru a evi- ASOCIaţIa de păşunat "Sm- să deftâlurne viDui. 'J~det - astăz!, avem peste 800 de Lei 89.684. 
fentia, pe lângă meritele pluga- teana" din .c~mu~~ S~ntea- C~~d'a de Â~rie~Uută îşi vA 1 de, invAtilori d@ itat, arată ,de S'ali aprobat 225 bugete pe 
ului Gavrilă Ruja, şi calitătil~ I ~ar~ publica. hCltaţle pe I da, sll~nţa si obIşnuiască pe po~- \ cel particulari, cari impdştie lu- ahul 1936/31 fi ~'au verificat 98 
~ulinc.nilor. jZlua de 31 Mal 1937 orelelgtor~D1.~e.adJ,re~uee .nu~al ~::mina \'intfăcătoare ti d&ditMh cottluti ti@gestiunethiolvindu-

'8' ~t" t· Ale\'3 IOIUrl e S~tUllth I12ln cft d .. i . . 
:1 . rI ' Şl urma oru pen ru van-' mai buni şi si ajungă zi a câ d ~ ~a~l totnlneascl; se 2816 lele intrate. 
,topane peatr. SI. . I zarea a lor circa. 200 jugh.! vinul podgonilot arădan~ se ~a I O. mare binefacere. a fost pen- S'au tUlI1inal construcţiile ,co-

Episcopie I fAnat vinde în: JIiIăstira propotţiottală. iru .::ulturalizarta neamuhH DolI, lire. Ciin etnJlunele în,irate, eă-
Desigur că surpriza acestui fapt Licitaţia .• se va tin~ la cu ro1ul.. .. t • i tru şi tbarel~ bArbat d~ stat, alt· rorâ Îi l'au dat sjutoare băneşti: 

lU eate numai pentru noi, cari faţa loculUI In parcelele fixa., ' f tualul Mibisth1 al Educâţiei NA- Roştâ-Şt>bi" A"'fram Iancb, Gur-
le câţiva ani urmărim activita- te de licitaţie, cu respecta- Pri_ăria Municipiului AJ'ad: (ionale, d. Dt. C. Anghele~u, bit. Şepteuş, ButtJtÎ, Buhani, Toc. 
tea muzicală a plugarului Gavrilă rea di,spoziţiunilor ar~" 8~ Nr. 11.198/ i 931. care a reaÎizat atitea iucruri mari TdAti tclstt! tOnl\Ul:f: fi-au pttbit 
Ruja. ci şi pentru ceilalţi orăşeni 110 dm Legea contabllitAţll in nta~erie fcolarl. incât numele IriUtPlui t('olile neceur~ cari să 
ce cunosc, pe lângă măestria co- pu}?1ice •. , , Pubi" cat' i lui, vâ rămâne "Veşnie Seris eu po.tt 'tnl scdpurilm culturale 
rorilor locale, şi greutatea inter- Cond.itiUruh! d@ licitatie 1 une litere de aur in istoria neamului pentru educarea eopiilor. Suma 
pretii.ri:i lui Sabin Oră goi. se pot vedea zilnic în orele Se aduce la CUnoştinţa nostru. In judetul Arad, sub mi- Urtli1ă pentru ajutorarea acestor 
.. ~eal~el,. fi~ca~e eomună. are de ~er~ifit1 la s~ctetarul celor intetesaţ~,.-'- cA Pri- nisteriatul Dsale, s'au ridicat până şcoli e.t~ de 1:344,9ge Let 
eotul el bl~ettcesc, eondus fie de ASO?la\lel o " , ..: mAria muru.'· cipiu. lui A.rad.-\ in pru~Dt 88 de localuri de ,eda. Aceste sunt iofăpluirHe ce le·a 
rndţltor. he de Ufl alt inţelegi- Sintea-Mare la 1 Mat 1937 ',. .. . '. lă, locumle pehtru tb'tlţlltori şi realizat, 111 â.etate vremuri grele, 
fM itI fftudc~l. Pre,.diat. 11D ziua de 27 Maia 1937 băi şcolare. Aceasta iu ce prl- eonduc~te. comitetului 'colar ju. 
_______________________ O"1i. 10 ai .... ve,te invăţămân{u1 primar din deţeab, lIub guvernareA naţiobal-

de abatoare, etc. Nu cu ajutoare elemente slrliine. va· ţine in saia mare de şe- punct de vedere material. Şcoala liberali. 
băneşti in!luficiente puse din Pentru ,ţlreven~rea . şi ('omua- dinţe din paiatul primăriei. vie, ~tldţământ~_ prbp~u N, li- -----------
când i. ~ând 1. dispoziţia .pop~· f.rea. boblor ean d'~UDe.zl po- Iidtaţiune publică orală pen- Sai liI"arcld~ In'l\l!Ionldr, elit., Comit.tul ,colar rural A •. ia •• u 

Publica titihe laţitI 10Vltli de soarte, CI prin pulaţta noastră rurala, trebuesc tttu darea in dijml1 Il cosirei i conşth de chemarea lot,p~trti:bşi 
t:tdtea de tursă de muncă şi de construite, cât mai multe dispen- fâttatelot comunale p~ aflul ~ de idealismul patriotic al iubirii 
câştiguri sigure şi durabile se sare şi băi populare, natural i 937- f de neam ,i pământ românesc, au i>"at~. 'sigur~ .xlsl.~*. ei, b"e in ••• lral. Ii bine i.lr.~nuU>. Lidialiunea se va line în P" azi 1. pubd probl.ma de :ie~:ral~~~C; t!a ~~,:,~ini~ 

Grtla de căpdeml! trebue Să Alt pas perdru îmbunătăţirea eonfbrmitate CU Art gO-1 10! cultură, a~a că iude~l Arad, este . f ' b tOt Maiu 1937 bra 9" $i in· en 
1Jla~ le

c 

ştim un~t~ţirea stării sot ii populaţiei eSte şi iDU~C~ din Legea cd11tabilitA.ii PU-I inlre jude1el~ prime dt fnfăptui- de nereuşit! la 12 Iunie 
~~:tare ',PopulaţK!l. U,n popo.r desv.oltală, p.e "teren ctiltttnd *,\ blice. şi pottivit .. norme·lor ;re culturală. 8411" . 1 . ., I 1931, se va ţine lei prittdi-

. tOIt, •. vlgtirf1~ ~ste ttI<ft capabtl, S?Cla." prm mfiln~area de. şcoh, de . Hci.taţii ,în VigOare e., Fr~Cvfnta ş('olar.ă ria comunei V ârlUtile, Hei-
.1I1a1 re.ZIstent la tnuncă ~ ;,ro- bls~rlctf ease naţIOnale, culturale Oferlanlii cari vor parti. h.: t J 1 - '·1·'·' , jres. Prin Corilbâter~a hotilor efe; , ,'.. . , UID rapoar efe ,unare. a e or- tati~ public! pentttt darea 
:SI1olipsitoarf şi sodale a luber- Ope'ia Inceptit! in aceastA 'ti. clp,a, la h.cttaţiune ~o~ ~ ganelor de cou~rol şi din cons- in antepriză a hitifltil6r 
..euloze1. ,Hilisului. ek: cari lac vini; va trebui si fie conti«!tă 11Pu~edl~ lt~~eţ~ereda hCLlt~ţ15'&-Oltatat4!\a ~toriilţilor competente, pentru constructia scolii din 

,. ~ .. el Ka an le e el f~' eansft t In" AI' ··f.:.1 - • 
'.devli.1t! td'Vagii. treblJt' $dsţinut eu un etan şi mai mare d. 'fi ,.. tfn . .. .. .., a a a C D mat t deV<ie . vrama .ncu

l 

CU O ene 111-
li ridicl'ft fn'lmăt'ul'. .._ .' '" ,e eear~ )uf5, eri tn nutri~- de aplicaMa limenzilor fcdhtr~. chise, 
.< _ .} d 1 ,.. t1~latiei ft1- . Cu un cuvant, pe yutm 'ia .,.ar sau eH!~te. garantate de frecvenţa fiind In medie dela 9~. CarMita de 5% Se tii d€ maneşt e a sa:t~, că: ţI ~f !fe tt~.lnd s~, f~e. bn'brăţi$ate toate Stat. Caetul de sarcini îm- 96{J!i Românii l,i trimit copHi la pune odaM et1 of~ttele .. 
.::v: =""\ d. forle ""JI~c.!. ,. iolo'ile lod. clilt, pttutill cu t.blou~ lân.~lor, şcoală ,i Inc.tul ca incetul Ioal- . taielill de :iliftIni Şi ~tiii
it .". spFe Ofllt~e ~1 ţintes~ '1 duc la satisfacerea ş~ p,?at~ vedea In ~ameTa fabdismttl va diSP.T~~ TÂtanii diţiunile se pot "fedea la 
.nate ~:~:~~tff;~~:';:: 1" ~espechV~ la inllturare~ ,prea ~r. 5'1 ~ :primâriei, fu orele vlzâdd m{~nţilf: de jertfă 41e tPrim~ia comunei Vâtfuti!e. 
:rilor, artificial şi pe nedre~t de :~r~o~i:ej~~e~le populaţie! DO- e Ase;;~u. S Ma- 193'-7' COd' nduclt~rll~r î~ ce priveŞti ii- A. lanc~, 2() Api. ţ937. 

. r , a tU .. Icareli IDstituţulor de cre dinţi I Cciidt';ul ic:01u 

! 
I 
1, 

I 
I 



.. "G R ANI T A" 
~----------------------------------~~~~~------------------------------------- J 

Ce se spune şi ce este 
l:a.fometaţii din opoziţie, cari. lea lui, ,tiind că increderea şi In ceeace priveşte partidele 

nu mai pot răbda să-şi ţină I aprobarea factorilor hotăritori de dreapta ele sunt acum în }\l'. S Marele Voevod MI-h." ~ 
mâinile in buzunare, se auto· i îi sunt asigurate ca un corO- faza tatonărilor. Se vorbeşte '.1 • • 
sugestionează, se injectează cu 1 Iar, ca o binemeritată răspla- despre o coalizare de forle ho- a plecat la Londra i 
iluzii, lansând svonuri conform: tă a trudei înţelepte pe care tărite să lupte ca dârzenie ÎDl-

cărora guvernul actual ar fi: a depus-o. potriva naţional- tărănistilor.! M. S. Rege-le Carol II va fj un distrugător britanic PUI 
pe mo~. . A • • De altfel, cine ar putea să ~~nă la

A 

re.:wzarea acestei coa.. reprezentat la festivităţiJe incoro- dispoziţia inalţilor oaspeţi rOI1\ 
."Cu .cat c~eva 1!1 ~ac~ ~u: ia succesiunea, garantând o liţiuni, Insa, ya ma trece mul- nării dela Londra de către Măria de către marina regală engl 

zii mat man, cu atat nsca sa·l gospodărie mai potrivită decât tă apă pe Dunăre. Iar faptul Sa Marele Voevod de Alba Iulia. şi fiind escortat de o escadr~ I 
fie deziluziile mai amare

H
, spu- cea naţional-liberală de astăzi? că se în-:::earcă o grupare del Marele Voevod Mihai a Ple-Ionoare britanică. _ 

nea Schopenhau.er.. . Harababura dela naţional- forţe, este o recunoaştere că cat, insoţit de d. Radu Irimescu La festivi1ăţile revistei nat 
Guvernul naţional-liberal.a I mihalachişti este de cel mai I nici una din acestea nu-şi poate ministrul Aerului şi Marinei :şi! ce va avea loc in cadrul se~ 

~e~s drept pe . drumul r. es1!- rău augur. Frământărue din i lua singură răspunderea uneif de d graI Preda Fundăţeanu, a- î rilor încoronării, va participa 
zaruor ~~l~ can sunt tot ata.. partid ar fi cea mai mare pa- I guvernări. taşat pe lângă Marele Voevod, I distrugătorul român "Regina~ 
lea pagl~ ~ ~cart~ea de ~ur.a coste pentru ţară, fiindcă el Continuitatea guvernării na-: la Londra. Delegaţia s'a opw' rla", re bordul căruia a pleCi 
neam~111t fara sa se s~chi~ sigur că ele s'ar continua şi i ţional-liberale se impune deci ! rit la Paris de unde va ple- delegaţiune d~ ofiţeri de mar 
5eaSca prea mult de sc:mc~. în guvern. De aceea până la t ca ceva necesar şi încăodată: ca la Calah jmbarcându,se pe români. 
tele unor Sau altor ne rabdă- stabilirea liniştei definitive in svonurile despre o ... succe. ! _______ • ___________________ _ 
tori, cari n'au bunul simţ să partid nici vorbă nu poate fi siune, se dovedesc a fi prema-! .". .... 1- t - 1-1 
recunoască rodnicia gOl'ipodă- despre un credit ce-i s'ar a- El' 1 A ,~"eVl:U~rea JS el avoca 1 ,() 
.. t alul . o ture. e nau a t r.Jst decat: - b 1 .... 

nel ac u tU Guvern. corda spre guvernare. Cât ., . . , ~! din arou oJ·adan 
• •• • ~ • i d ' . .' - 1 de a mal distra opuua publica I . 

ŞI ruCI de aCI mamte svo- espre hmşte, are gnJa d. . d t ~t' f" . r 
uriI . . li 't d M . - f' . ,,~Şl a a reca OrI IOn °POZ1-j In z',lel'" ac slaa ba tIa n e nesenoase ŞI pSl e e anlU ca ea sa 1~ ajunsa cat . . . '" € '- ro 1 avoc -

temei, nu-I vor tulbura în ca. mai târziu. t ţioruştilor. f ţilcr din Arad a răspuns la in· 
_______________ 11 ___ .. _ eRi! __ A I _ttr~Larea Uniunii avocaţilor din 

I Ron~ânia privitor la revizu irea 
fli:!Ilei avocaţilor cerând C~I P' ob-I Ierna să fie re-zolvafă prin Iqif' , 

., ~, . . 1 Până atuncÎ trebuiesc revizuite 
Tinerii inregimentaţi în mş1-le ca reprezm1a ceva C ăC1, este, oare, mţeleptilistele pe haz actelor de' 'e-

'd 1 d .• 1 d h' 1 d ' b ci' ' a lnscn parh u care promovează eşI 10 upta esc lsă cu u- să al cu ar a n Uumne-I re în bara uri. 
lupta de extrema dreiiptă mea s'au arătat a fi nevolnici?· zeu şi'n oameni, fără soco-' Trebuiesc îndepărtaţi avocaţii 

)S A L V A T O> R J[ 1« 

cari s'au făcut vinovaţi de rai 
punibile de legile româneşli, 
9pecial in anii 1918-1919. 

Să fi(' îndepărtaţi avocaţii c 
fac parte din asociaţii secrett 
comunj~ti. frilOcmasooi sau re 
zionişti -- sau au apărat .con 
niţ;ti, spioni şi revizionişti pr 
cum şi aceia despre cari se IX 
te dovedi că lIU se împacă Q 

astăzi cu stăpânirea românea$l 
în România sunt animaţi de Se poate salva ţara cu a- tinţă la urmări? 1 .. = __ ve _ .. za as 

gândul că au menirea să jutorul tuturor celor pe cari Cine a provocat org<lni- ~ 
salveze ţara. viaţa i-a lăsat in urmă cu zarea diferitelor gărzi aleI Consliluirea Sindi~alului 

N'am avea nimic de zis intriganţii şi nemulţumiţii re· minoritarilor cari puteau fi _.. 
împotrivă ~ idealul e foarte fugiaţi din alte partide? Za- puşi la locul lor cu mijloa- exportatori or Ş. produc::ălorilo 
frumos, ţelul, demn de 0- darnic s'ar găsi o mână de ce domoale? I de aniIDale din f'rad 
magii. insufleţiţi dacă ei se alătu- Teroarea revolverului nu 1 ' ,.' , ' , 

Ne intrebăm însă dacă Ta atâtor siăbănogî şi dacă este un mijloc potrivit tim- f ' Mler~n InaInte de, a~azl ~'a l' Bulz (!J~ Ielmata, Ioan Oprea d 
într'adevăr toţi luptă intr'a nu-şi aleg mijioacele de lup- purilor de acum. Arma bi- ţl~ut şe~mţa de con~tttull~ a sm- BOlJtc.şh. ,,. . 

i ., 
c 

t 
( 

( 

1 
i 

I 

f 
t 

c 
f 

c 

• devăr numai şi numai în ve- tă după criteriile inţe]epa ruitoare este, astăzi, munca' dlcalulUl exportatonlor ŞI pro· I Junsconsultul sJnOlcatulUi a f, 
derea acestui scop? Nu ClUnll. rodnică. . ducătorilor de animale din Arad t numit d. Dr. Ion Pe!rila.' _ .-
cumva se găsesc printre "sal- _ $FIr: l"n • I _ I In Consiliul de Admini~traţie l Comisia de cenzori e compu I 
vatori U şi de aceia cărora I au fost a!e~i dnii: i din dnii; Gheorghe Mâţu d 
le arde mai repede de saI- Catastrofa dlllrl·J·abl·"~ Io~ Fraţilă, pre~edinte. Dr,:~iria, Ştefa~ Drig din Comli 
varea lor, a soartei lor per- DumItru Memete ŞI Alexandru. ŞI Aurel Damăcuş dela BaII 

sonale? Nu se găsesc o sea- I 1· H· d . b " Cosma. vice.preşedinţi, Josif Nul-j Românească. 
mă de neisprăviţi sau nepu- U UI " 10 en Uleg pe, secretar ~eneral. Membrii în I Scopul Sindicatului esle ar 
tincioşi cari îşi spun ca tn comitet sunt dnii: Pera Cupa- rar",a intereselor producători! 
cadrul partidului de extre~ New· York. Joi la ora 19 (ora! 1) Date fiind cCondiţiile atmos, I resen din Şoimoş Ioan Jura din' şi exportatorilor pr€cum şi la 

New-York, adică Vineri ora 2 ferice defavorabile în momentul B ;' 5' ' D S" . b • ~ " . ' 
ma dreaptă se pot "realiza", B j') d' '. b'j 1 H' d ... d' .. b'l 1 ' 1 L k h ,uten, lng agr. lnSp. r, ellDan, ta pentru un unataţtrea anm 

ucureş 1. IflJ& 1 U ,. an en- SOSIfIl lrlJa I U UI rt a e urst' . _ ' . .. 
pot ajunge mai degrabă I&. burg" a făcut t'JIOplozie, fiind o scânteie a putut să se TOdu~ 1 Brutus Pacuraru, AIOls,e Muller, lelor de export. 
un post dorit - şi natural. cuprins imediat de f:ăcari, în că ;n momentul când au fost a-', Joan Pnrdi din Graniceri. Ioan Unui asemenea sindicat ii 
bine retribuit sau cel puţin timp ce ateriza pe aerodromulllu~cat: cablurile de aterisare, .o~ Moţ din Macea şi Dumitru Mun- simţ('a lipsa aci în punctul' 

f _ ~ d ~ dela Lakehurst scantelc care a putut da foc hl-! tean, I unde şi de unde exportul al 
cu perspec lve, avan In Compania "Zeprelin" declară: dwgcnului. . '" ~' . 
vedere că posturi sunt multe ~ b d 1 d' .. '. b'l 1 •• ' • fi ! 2)' r-.) ~ 1 y' t y • Membn supleanţl sunt Vespa~ I malelar dm ţa~a se face mb . . ' . , . ; ca pe Or u nil" 1 UruI se <1 au . Jupa a la lrO Eza sar pu·,:, P ,~'" ,'"' .' , " " ' 
Şt. oameni. puţ~m? ,Ch.lar ŞI i 99 ~~ 'per.soune _ , \ h,"l că ,o scânteie s'a 'produs . .Ia . s dn ,opa dm Sa\arşm, P,.vel. mă~ura dt~~e, 
dmtre cel mal mlCl al par-! DHlpbllul facuse distanţ:!. ;ndcr 10 momentul e<tnd dlrlJa- i -.-w iEi -
tidului câţi sunt aceia cari Friedrkhschafen -, L,ikehurst in biÎul i~i în~etin~a sb~rul pentru i 1 .fi! f - , J 

't t d .. . 176 ore de sbor, tflf calastrofa:a atcnsa ŞI a lasat sascapeopar~t D..iI. O r In,a, 1 U n 
au U1 a e el ŞI can nu,. d']' t"" 1" d' 1 'd O I , . I sa pro us ln c 'pa a ertzarn. te m 11 rogen. parle a ga . __ "F U' .... li • -, "'..... mzi'\8 
s~u ~ru?c~t, d~n braţele des- In mome~~ul când s'a produs I zul~i a putut să rămână sub în· ţ ,Suv~ra~ul. va Farti~ipa D~-l La 22 Mai d. Victor AnI 
n~deJdel, In valtoarea ,~l~'p- ex~loZlO', d1fl.Re,abllul se afla la o! vehş, unde a luat foc. mmeca dlr.n~neaţ~ la ~?lemn1- nescu va pleca la Gene 
·tel pentru salvarea ţ:=!rn'I'l suta d,. metn aeaSl1pra aeropor-! C sll'Ant"u" . tatea deschiderei LumI Bneu- tIt 1 d:-'. 

.:. ti' Ud' h""' -' " e va. '1 ' • d - pen tU a ua par e a şe LUI cu scopul de a-şI arata lor U UI. n om ITI ec Ipa ll,sarC1~ '. reştt or, Iar 1tt upa amiaza . . . . ~.. ' r nată cu ancorarea diriRPahilului 1 Directorul aerodromuluî din acelei zile va lua parte la le Consihulm Socletaţii Nav 
as aM taiIi&;;;_ declară că in clipa t'xplozici se i Lal{ehurst, d, Gi] Robb Wilson, inaugurart;a expozHiei muncii nilor. 

.. d I fla lângă pilonul de ancorarc! a ~~eclarat următoarele: , ~ româneşti din bd. Brăti<l:pu. _~Mîai!ifiJ&:WiWUl 11...... u 'Vizitat dedesubtul parţii dinapoi a did-j L.sle ceva foarte s!ranlU în ex- i , 
geabilul.ui. v' I plozia, dirijabi1uh!i ,J~i~denbuqf',! , -... . ,: Frogram pentru Serbi 

de străini El ahrmă ca inamtE' de explo·! care s a produs m mICIle baloane I Sucleialea scmtonlcr ror::am, 
zic a pulut vedea Cllm pasa'1erii: cu hidrogen din compartimentul i de sl1b pre:;;edrnfia d-lui General' rea zifei de 10 Maiu Im 

Miercuri au fost la Arad, în rîdeau pe bordul diriRC'<,billilui: al doilea deJ!1 spatele aeronavPi.1 N •. M. Condees;,u, organizwzd in 
grup optzeci de excursiunişti ju-' şi fluturau batisteJe, fericiţi de il; DirijabiluJ se afla pe punctul de: Ardeal un turneu. 1. La orele 11 a. m. ·Te,D:!11 
" 1', . ţ; t ă s b t- t fi ajuns cu bine la New-York. a fi fixat la pilonul de garare.1 La Arad, ş"zăfoareu literară, în (;atedrala ort. română şi 
&os aVl cart au ,nu s e a a a p 'd' d- fl~ ~ '1' 1 J,' l' ~f ' 9 b·· .. , 1 1 It f' , d 1 ~ • f e neaşteptate sa pro tlS ex~ can acan e au cuprmS tOOită va avea ne Ol, J lt iri, ora ,.sencEe ce or a e con eSlUl 
pnn ~cest oraş. e a e ~arU1 ru· plozi a, care a fost extrem de partea sa dinapoi. seara la Palatul cul/lrol I IL La orele 11 şi jum. 
museţl au fost mformaţl. puternică, EI a ll/at-o la fugă Am 21 de ani de experienţe, Va crmferen(ia cii N. 1. He-I VOI' trece in revistă trupei 

Excursioniştii au fost primiţi pentru a sc;ăpa de norul de fum am V<tzut explozii asemănătoare, reseu despr(J: Carpaţii, inimii; după care urmează defilart 
de către d. Dr. Coţioiu, primarul şi flăcări cOlri ameninţau să-I am văzut numeroase avio?ne în latmă, şi {lor cet; dm onerile lor: armatei în faţa Primăriei. 
oraşului şi de alţi reprezen!~nţi 1·· ajungă. f:upă câteva clipe, cu flăcări, dar niciodată n 'am asistat: ,wnitorii; P. Neagoe. 1. A~âr-I III. Imediat după terminatr 
. t 't-ţ'l toaiă căldura înspăimântătoare la un lucru compaTabil cu ex.! biceanu, Al. Cazaban, 1. Jlf1inu- 1 defilării va avea loc în Si 

al au on a lor. d ' j' fi' l' d 1-1' d 1: ,," N' , 11 G' G .' A 'f t' ~ P 1 tI' A.J_!-; , . . care se egaia (In ocaru 1n 1 P o;' la i' pe" m Ul )\H!'o • 1 ICI- eseu, eorge n:~gorianj ron; es .lVa a a a u Ul UllUJlj 

Pnmăna a dat un banchet 10 1 care fusese transformat dirigea- 'l odată nu vor filăudaţi îndeajlms I Cofruş, Mircea Damian, C. itrahv o recepţie conform pr 
onoarea lor, apoi excursioniştii I bilul, echipa s'a îndreptat spre' marinarii sari s'au aruncat în' NHulerca, Tiberiu Vuia şi M.! tocolului şi programului f 
au fost conduşi în cetate,la mor sf~rămăturile dirigeabilului pentr~~ HăC.ări. pentru a salva pe pasa- Oli~es.cu". , . J tocmit pentru ase.me?ea oc~ 
mint~le soldaţi lor jugoslavi căzuţi a lTICefCa să salv('ze p;,sagem. gl'rL SemioTu vor SOSI in Arad, JOII pentru BucureştI ŞI publIc 
• ă b ' 1 d' I d d supravieţuitori. ' Biroul federal al Aerului şi t la orele 11 din zi, venind din în Monitorul Oficial No. Ji . 
In r s OlU mon la, un e au e~ D M ' t . d' tiI\' J f 1'" 1 ~ f' di 30 IV 1937 . . von os er, Vlcepreşe 10- sta u ~,ew~ (crsey vor ace o spre lfIlJşoara. n gara L'or 1 n •. . 
pus flOrI. tele lui. American Zeppelin Com~ anchetă. Eu repet însă că este infâmninafi de autorifâţi soci(>~ IV. La orele 21 va avea 1 

ExcursionÎşti au părăsit oraşull pany" a declarat că explozia a ceVd straniu in cauzele acestei I tătile cultura/~, şcoli şi muzica retragerea cu torţe pe itinet 
în cursul după amiaziL I putut fi pricinuită de două CaUze: I catastrofe. politiei. ruI stabilit de garnizoane. 

-- Tipografia G. lENeI, Arad. 
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