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l1.Ibiti Cetăteni! 
I Partidul liberal, In al patrulea an de guvernare, e botărât săşi continue munca pe care toată Iara o recunoaşte ca binefăcătoare pen
t tru interesele obşteşti. 

j
. Implinindu-se trei ani dela alegerile judeţene, în ziua de pomiDec. 11 Iulie, saDte« chemaţi în fala IU'Delol' pentru a ale-

..

. ,e 15 consOlari judeţeai in locul celor ieşiţi prin tragere la sorţi, coniorm. legii admiaislralive .. 
Lista Nr. 2 a 'arlidului Naţion~·Liberal, cu semnul 1. este următoarea: 

~ 1. Dr. Cojiolu Romulus_ 6. TrJpon MoJsd, 11. DI. Russu Emil, 
l. 2. Mă:rjenut Vroş_ 7. VJdican Teodor 12. Dr. Iancu II.da.rn, 
, 3. Dr. Suc.ţjy Paul, 8. [lrsu IlIe, J3. Pleş G/jeorafjell • 

1 
4. Weber loon_ 9. TdBlOŞ Petre 14. Popovjci Ştefan, ..... 

. ' Aceşt:~ :!:~: ~;;::':~lDenl cari a:~:::::'l~:::=, de prefect!~·,!':::':~~~~ntru a aduce cM 
V IDal lDuUe l1n.bunăJă11r1 pen:&ru poporul de aci şi sunt hotăritl de ft lDuncl şi IDDI departe pentru 
.1 A-şi cOJDplecta opera cu noul reallzărl lDenlte săvA uşureze traiuL 
~ Partidul Naţional-Liberal, bazat pe Înfăptuirile guveraării sai. rodnice, are credinţa iadreptăţită că toţi aceia 

l 
cari au la suflet propăşirea ţării, bUDa gospodărire a judeţului. ,~ ~deplinirea dreptelor lor Devoi - vor vota Usta 

I Nr. 2. cu semnul 1_ .. 

;t . Partidul l~ber.al a dat dovada .. şi acu~ ~ şi. altă dată, că ~şi .ţine făgăduielil~ şi că. prin P?c~perea .c~nducătorilor săi. este singurul car.e 
.r...JUab.'9l!1'na--ş.i._care. afli la, factoru constituţionali răgazul trebwnclcs . .pentru senoase ŞI durabIle mfăptwn.. 
I Astfel partidul în ultima guvernare sub preşedinţia dlui . Primministru George Tătărescu. a realizat ceeace guvernele din trecut au 
~ făgăduit numai, însă nu au în fost stare a înfăptui. 
~ Astfel guyemul liLeral ia făcut conTersiunea datoriilor agri&:ole, Talorifacarea c:erealelor şi a Tltelor, ec:Li
: IiLrul 'anoodar, in:&estrarea ....... Ie.t reintegrarea .uuncii aationale in drepturile sale fi.reşti şi sporirea e.-
~ portului şi a intronat, in toată tara, o Lună şi rodRli&:ă adn:llnistratie judeteană şi .:o ... unaIă. . 

It ~ Astăzi banul românesc are preţ, munca ţăranului şi a meşteşugarului e bine plătită, 

i pensiile şi salariile functionarilor se achilă la timp şi fabricile lucrează in plia. 

~ In judetul Arad, sub prIceputa conducere a dlui prefect Dr. Ion Gro:&CJ, 1 Vicepreşedintele partidului national.liberal din Ilrad, s'a lucral în patru ani 
I mai mul de cât subt toale celelalte guvernări laolaltă. .. 

I , 
, 

i 
~ 

S'au redus datoriile co ... u.aale dela 90 1D.laoftne la 3c, s'au desă .... ârşlt lucrările de i.IDproprietărire; s'au ba
pietruit şoselele, s'au dădil şi reparat podurile şi druwnurile judetene, s'aa dădit ş&:oli in c:o ..... oele rurale, 
Liseric::i, di!ilpensarii, case culturale. . : 

S'au di!iltriLuit de C .... era l\.gricoIă, suL act .... ,. c::Gnducere _ dl .. i deputat Dr. Ada ... Iancu, .:aodidal pe 
lista noastră, Lucate elline locuitorilor din regi .... ile sărace, unelte a"ri.:ole, .... ite de rasă şi sen"nte de soia. 

j .. Toale acestea s'au făcut cu UD buget al judetului redus din an in an •. 
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Vreti ca şirul acestor înfăpluiri de lolos obştesc să se desăvârşeas,că' ? 
Vreti să aveti împrumuturi ieftine prin creditul agricol pentru ţărani şi prin creditul meşteşugăresc pentru micii meseriaşi? ' 
Vreţi să fie şi mai departe linişte în Iară, bună stare, prilej d~ muncă şi de câştig? 

. Vreti ca pretul bucatelor şi vitelor voastre să nu ajungă iarăşi de nimica? 
Vreti să se pună stavilă speculei car. scumpeJte viata voastră? 
Vre# şcoli. dispensaTii şi case culturale în comunele unde nu au putut li clădite până acum? 

Vreti siguranţa zilei de mâine~? 
l' r Nu vă încredeţi în cei cari vă făgăduesc fără temeiu şi cari s'au dovedit neputincioşi în guve~~ări1e Jor r 
~ Votaţi lista No. 2 cu semnul I a partidului Naţional-Liberal ia frunte cu omul de muncă şi ele ciDste Dr. Rommus Coţi of' 
:J deputat tP primat' al 0 ...... 01 Arad, .ecretarul general al ort;'anizaţiei NafioDa~-~~e .. ale.. ,'. . ',. 

:1., Trăiască partidul National-Liberal ,a cărui lozincă fisie: " . . . ',." 

~ ,.,~rlnnoj mşine .. penlr.~ Tciră.' Tro~ şi lVali~ne .!~,::'\:;: 
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'VOTATI ~ISTA ~._ ~ ClJ SEIQ~IJI.: .. )1 
Cum lu!~~ U~;~~lp~~~!!t!!'ional.l La ~~~ill~i~~a~?!:~! ~ :. 

: Groz3. prefectul Judeţu1UI,'munei Pâncota, a fost tre. 
tărănes€! de a.IIă dală ~,şi a dlui Ion FrăţiJă. şeful cut în hotarul comunei Mă .. 

• I organizaţiei naţional-libera1e d t tabT d 
Ne aducqm aminte de vremuri' potriva aceslor interue, nesoco- t bil", mai ales având in vedere din plasa Târnova, pămân- era, res 110 u~se o gre. 

cind portidul national 16rănesc, lindu-Ie numai ş; numai de dra- I că in lupta şi ţinia lor nu se ve- tul de reformă. agrară care I şea}ă, 
re",ezQnia o fortă hotdrâtoare in gul a se arăta popular ca, astfel, de fJbsolul nici un interes gene- m 1 111 il II 1 ., 

viata noastră politică. Oameni doar- doar să fie chiemat la rul, ci luptă numai pentru O A ... .., ..., AM" 
ca trecut istoric "TOU în fruntea guvern. c~pă/~irea lor. Ei nu s.'au sJ'iit; tanara se arunca In ureş 
lui loptăto,i p"ntru popor. ! De pildă la alegeriTe din Mus- s~ o~~te popo"!~ impot,rtlJa orga:, ~ . . _. . 

- . . -, .' ,nrzatulor p,emll,tare ŞI a muntII Gardlanul puhhc Batran IoanJ aruncat în Mureş ŞI s"a inecat 
AstaZI, spre ruşln"a noasfra, cel ŞI Roman. parlldul dluz Mt- de folos obştesc ordanizalil cari t t h t .. că eri seara . .. . . .. 
b · - - - 'd h 1 h' 't t f d 1 l · ,., il r:lpor a c ps urn 10 dreptul hlDgherlel mUniCIpIU. Ire ute sa constatam ca pariI u· a ac: e şI·a ara a me o e e po- sunt puse in slujba NeamulUl 'ii 1 rele 7 f st în tiinţat de , 

lui natronal tărănes~ nu i.a mai lirice in toată urâta /01' ,f!oliciu-, a ţăranului român, in slujba rt'· P: a 0p 1 Ea °t că Ş f ţă • 11Ui. Cadavru1 nu a fost pescuit 
M ea 7 =ee " • _ catre e tz rnes. o a ,U1 ~ ~ • ' " , 

_ _ _ _ _ E'tate de circa 17-18 ani, bine pana In prezent ŞI D1C1 nu sa 

Nu va. lasat. alD.aglfl de vorbe, desvoltatl şi de s~~ură ~alt~'lputut stabile despre cine este 
- - d 11- - d ~ îmbrăcată cu o hatna roşu,'. s a vorba. 

CI fU eca ... 1 pe oameni UP«:a _ • M. 
faptele pe ca.ri vi le-au a.ră.tat!; In stare ~e surescita!e _______________________ ' nervoasa un ad:rnioI-
rămas nici umbra foimeideaită- ne. Pentru a-şi asigura succese dlcăni saleior. strator de .noşle Îşi 
datăt ba şi trecutul şi-I murdă-lpe cari altlel - şi nici aşa - ChUJr în judeţul nostru, un i ă opiil 
reşle prin purtările lui de astăzi., nu le-au putut obtine, au recurs reprezentant al naţional-mihala-; mpuşc c , 

N'avem obiceiul de a ne in;u·lla violente, la atacuri şi vărsări chişti/ar, a spus, fiind in propa- ' O împresionan1ă tragedie s'a ~ intrat az:~ dimi~eaţ~ în dormito:: 
ra adversarii politici, dar există d€ sânge. gandd f acum câ1eoo zile, că 00 inregistrat in judeţuJ Roman. I rul copl1~or lUJ ŞI a tras doua 
anumite atitudini cari reuseSC Ei se plâng de violenta parli~ fi vai şi-amar de cei cari asfdzi Gheorghe Simionovici, din co- 1i!loa1o ţdt", lbn:pţ~şcâpntd m

d
otta

13
1 p~ 

, _. ~ • •• , A d ,. , ' unu In ae 1, . ere. e aot 
si-It smulga slngate de protest. delor de dreapta, . dar le mtrec sunt zmpot~wa lOT, otU~CI can. mlloa Brontenl, admlDlstralorul f şi raninci grav pe celălaL anume 
De acefla nu ne putem refinll de şi prin mijloac,le lor compromit, vor "e~i el ~a guvern',ca ,vor ,:"a- moşiei, proprietatea moştenitori-l Ioachim, de 15 ani. 
i' na prolftsta impotriva faptului blamgazd, aduc ru,ine asupra tara din, slUI1bi ~P! ~or cez con nu lor fostului minislnl Morţun, a j După acet-.a a tras asupra sa 
că partidul care se laudă ('ă rep- lu,,'elor politice dela noi. sunet natl~na,. aranzş 1., ,însuşi un foc de revolver. 

, ~ , - - . . . • .• e ruşine....· .. A cea stă faptă Simionovici a 
rezmt~ zn'..eresele laranfşh,. ~ ~emag~gla ŞI v'tCl~~za znt~.- Numai că vremea aceea, cândi 50.000 vagoane grau făcul-o într'un moment de su. 
d ... "a aratal aceasla cu mmlc i bum/ate In luptele polztzce dq cal- v"r fi tii în fruntea ţării, e cam I peatru export rexcilare, Hind o fire extrem de 

~ se ridică şi luptă tocmai im- i re mihalachişti sunt condamna- îndepărtată... I p~n raPI oadrlele p~i~e la neG~:~:ghe Simionovici şi fână. 
& lIP' ~. i mlnIsteru e a1&ndcu ftură rul Ioachim sunt in agonie. 

Primăria coma.ei la ora 9 pentru materia e lemne or necesare nmane'j până în momentu e aţă! 
Zimandc1Iz şi lucrări la întreţinerea po- şi şcoalei şi tăierea lor. I reise că grâul ar da o re- Arhiducesa Ileana 

Nr. 1.110/1937. durilor drumurilor fântâne- 2. Dosar Nr. 1.116/1937t\coltă medie de cea 8 hec- a na"'scut un băiat 

o 

lor şi p'lantarea zo~elor dru- la ora 8.15, pentru frontis-j tohtri la pogon, Se evaluea- ,~ ~ 
murilQr. cipiul primăriei. I ză la 50 mii de vagoane La castelul Sonnberg, arhzdu- . te .. 

L'" .. 3 D N 1118/1937·d· 'b'IId gA tr Icesa Ileana a născut erI un ba. 
Se aduce la cunoştinţă f l~ltaţia se vad.tine ~nt' co.n

I
- I °8s3arO r. t' f iza' ISP°rtDl 1 U ,e I rau, pen u ial. Mama şi copilul sunt să-

g Iă ă - . d 14 ormItate cu ISpOZl lum e a ora ' • pen ro urn - ex-po . năfnşi It •• 

Publicaţiune 

enera c In zIUa eLe P _ , , 
Iulie 1937, începând dela . Co·n&ţiunile de licitaţie p 'c • _ d '1 ..... ~ .:.. -- I ~ 1.___ c. 1· 
or~ 8 ~e. v~ ţine în lo~~lul se pot vedea la Primăria a .t. ... ~ .. "'.ona. • .. e... 19~ 
Pnmărlel Zunandcuz. liclta- .. t' 1 orelor ... ~ ~ • I l ~ 
. bli comuneI In lmpu ~.- L -t -t t t· • 'lea ţie pu ~ă. pentru ur~ătoa- de serviciu. ..., .... I ~ .. n.. CII. • CII • U '&. , CII t"i I 

rele lucran, reparatun1 fur- In d 'tă totală' S ..... 1 " 
't . t caz e nereuşl d t t ~ -_. .. Z -1 "-::"1- ~de 

D1 l Deo:~r Nr. 1. t 10!1 tJ37 sau par~ială ~ a I1.-&. licitaţie a .,. .. • • • s • u • an ... CII ~ , 
l f . • se va ţlOe ID zIUa de 28 d . ÂIII.. - , l'-
a ora 8 pentru urruz~rea Iulie 1937 în acelaş 'loc şi .oIIIDIIII. .... a. ne. I 

lemnelor necesare Pnmă- I 1 t' ~ 
rieî şi şcoalei şi tăierea lor. aZ·ace ad

ş . un1P'12I . 1937 
2. Dosar Nr. 1.111/1937. unan CUZ, a Unle . rea unei pompe de încen-

la ora 8.15, pentru frontis- Primăria. diu şi accesorii. 
piciul primăriei, 4_ Dosar N r. 1, 118/1937. 

1 .. 4Ca.... p.; .. t ... 01ite-
..;tO. a .. d.aSostit 3. Dosar Nr. 1.112/1937, Primăria co __ ei: la ora 8.45. pentru materi-

laora 8.30, pentru reparaţii şi Aadrei Sacuaa. ale şi lucrări la întreţine- !,Cu,..ntul" ,crie că printul' "CurentuI-' scrie că aaf/alde 
intretinereaedificiilol".ulei pt. I rea podurilor. drumurHor, moştflnilor Paul al Grecwi, frate la ni,lft ciJ/ălori greci despre a 

d f • b Nr, 1.115 1931. I I 
uns uşumeaua, ,plctarea i- fântâne or şi p antarea zo- al Regelui Georgflt se află ac- cea.tă senzatii a Atenei. 
raurilor, material şi repara- Publicaţiune nelor drumurilor. tuaIm.nle in Anglia unde a rd- _____ •• ____ _ 

rea şopronu1ui pompei ~de Licitaţia se va ţine în mos încă depe vremea încoronă- S' a aruncai 
incediu. material şi îngrl- Se aduce la cunoştinţă conformitate cu dispoziţiu- rii, şi că deja Londra a trimis . , 
direacusârmăagrădineipro. generală că în ziua de 15 nile L. C. P. regalulu; stiu frate o scrisoare in fântână 
prietatea primăriei, material Iulie 1937. începând dela Condiţiunile de licitaţie in ca" precizează că nu e dis~ L 't 1 P 1 V.; d 63 
. .; 1 Iăd' ~ 8 f:... A I lui d 1 P' ări OCUI oru ave a.. e ~.r~~rac: a ~. ~ea ln- pr~ ă ~~ vA~~ !Dş oca se pot .v,: ~ a 1 rlm l a pus să Sti fntoarcă in tară dacă ani, din comuaa Zimbru. ,'a ain 

tr14 aD °Nperal1vlel13·/"93711.~mt 4;nel bl~ w el- truaguna, cdomune~ ~ mpu oare or nu i se va permute să ia in că- Ueil, aruncându.se în fântâna 
• osar r.. J ,ICI a~e pu lea pen ur· e Set'VlC1ll. sătorie pe fata ana; comerciant din curtea casei sale. Motivul 

la ora 8.45, pentru repara- mAtoarele lucrări, reparări, In caz de nereuşită tota- bogal din Atena. - , sinuciderii este ci numitul sufe-
rea şi materialul necesar la furnituri etc. Il sau parţială a II-a lici- Dşoara Comondaro,B esttt de rea de timp Indelungat de.o 
pompă de incendiu. 1. Dosar Nr. 1,115(1937. taţie s~ va ţi~e în ziua de 24 ani. frumoasă, sportivă şi a boall incurabilă. 

5. Dosar Nr. 1.114/1931, la ora 8 pentru furnizarea 29 Iulie 1937 m acelaş loc fost cunosculă de print la o pa,.· __________ _ 

ase.! şi la acelaş timp. ~idă ~d. g?lf •. Prin~ip.le Paul. s'a Când se va acorda cre-
Ardtall că ştill răsplătI grija . Andrei-Şaguna. la 12 Iu- tndrogostllfl-apoir-af!I!TIltmana. 
pe care guvernul a, avut-o me. 1937. .. R,g,le G«o,." d aflat u toa_ditul meşteşugăresc 
f t ă - ~ Pnmlna t. aceslea, abi. tânia dupăce Eri dimineaţă a avut loc la 
ade v o J, pe • .a.Aruca de- într,aga Alena comemta dragos- ministerul mu.ncli o consfă. 

acum inainte sd mUDceascd CI •• yot •• să pealra tea princiară. .' taire ia legătură cu punerea 
şI cu mal multă, rlvDă ~eD- partidul Naţional-Lib... Peste ,ranită n'a trecut nici o in funcţiune a creditului me..,. 

t bJ 1 .- ral votează pentru. Ia. informaţiun. In aeta.tă pripintă, t.,ugăresc. Creditul mefle,u-
ro De e acestei 1ărll teresele Tării ti .1 .. lai deoar,ce c,n%ura n'a permiJI ca liireac .... lua fUnţă la sfâqJ,.. 
-------------______ n _____ Îasu,i. ziar.le siJ public. ".va, tullu! Iulie. 

ce 
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"G R ANI T A" 3 -
List~ Nr. 2. IRomânia la expozitia internaţională 

Vorbind despre Expoziţia· dorit. A ra.njamentul diferiteloJ. 
1 internaţională din Paris, doI oeiecte liste Iăcut cu cel mai 

partidului N ţ • IL· b 1 iDinu Brătianu ţine să subli- ~ mare gust şi competenlă dea- , a Iona - 1 era nieze impresia frumoasă pe'sebită. I care o lasă oricărui vizitator, Aşa încât dau o ideI comp-

:.entru alegerile Consiliului Judetean ~Pavilionu1 R~~niei, unaI.din. lec!ă d~ toate avutrile Iării ro· 
. : tre cele mat bine orgaruzate maneşil, de avântul mare pe 

Dăm mal los numele- acelora pe cari partIdul, din întreaga Expoziţie. care indusfria, agricultura, cul
Natlonal-t;'beral j-a candidat pentru a repre- 1 PavillonulRomâniei spune\'ura şi arta român~ască le-au 
:&enta populatia Judetului Jlrad In Consiliul Ju-Id. Dinu Brătiau.u - oferă 01 luai in ultimul timp sub dom-

(adevărată carte de vizită a nia M, S. Rt!gelui Carol ll·lea. 
detean~ care se va aleue . ~ bogăţiei intregei noastre ţări. Toti străinii cari ti vizitează 

1) - ...., 4. 1 j 1 .. 1.- e J l' . SUtit adanc impr~sionati şi n'au 
U ....... n ........ ~ • n - ",e spune d '/ ( d 1 d R ~ .. ••• ~ ..... --. -, d DCA h 1 ec~ au e a. a resa Omanlll. 

• r. • ng e eseu care se prezintă intr"un mod atât 

t D C .. ·.. R I fost voluntar, deputat, I In legătură CU pavilonul ro·' de admirabil. • r. O.IOID omu US, primarul ora,ului Arad . mânesc dela expoziţia mondială Restaurantul românesc dease· 

2 M v' .. I U· l din Paris d. ministru dr. G. An-,' me"f'a a întrecut toate aşteptă-
• arlenUt roş, agricultor dia Nădlac gelescu a declarat următoarele:,rile. S" nlin mesei, cu câteva 

3 D S h P I " "Pavilonul noslru face cinste 1 Zzlfl inainfe fi în fiecare seară 
• r.. ac y au, advocat dia Arad r ţării româneşti, căci este unul l se refuză suie de persoane nea-

4 W b 1 I dintr' cel, moi frumoase din vând locuri disponibile. • e er oaD, mvăptor dia Schondorl ! toată expozitia. Atât fatada cât Cu alte cuvinte un succ,s d#-

5. Stepan Simion, agricultor dia Cuiedi şi interioarele nu lasă nimic ~ săvârşit". 

6 .. TripOD Moisă, agricultor dia Butem· lUn sătean şi soţia sa tăiaJi 
7. Vidican Teodor, agricultor din Nădab cu cuţitele de cinci fraţi 
8.. Ursu Ilie, agricultor dia Curtici In cârciuma lui Ion Drăganfatât pe el cât şi pe soţia aces-

9.. Ta'" maş Petre, agricultor din Şbia 4 din comuna Plugova judeţul Se· tui., care a i.teTVenit pentru &-1 
venn, s'a iscat o ceartă intre scăpa. 

10 F v 1 1111 '1 · din Agri Iancu Martinescu şi unchiul său Din cercetările făcute de pos· • ra .. 1 a oao, propnetar, DănUă Mărlincscu din aceeaşi tu1 d~ jandarmi, s'a constatat el 

t 1 Dr Russu Emil medic dia laeu Icomuni. Deoarece cearla a de- ac(>uli crimă a fost pusă la cale • III' generat tu bătaie, frafii: Pavel de Iancu Martinescn impreunA 
12. Dr. Iancu Adam, pre,. CalDerei de Agricultură I Hora, Iancu Hora, Gheorghe Ho- cu tatăl siu cari s'au inteles CU 

ra şi Iacob Hora, precum şi cum- fratii Hora, ca după ce vor pro-
13. Pleş Gheorghe, ÎavăIător şi senator dia Bârzava Inatullor Gheorgh~ Bărbulescu. voca cearta, aceştia si vină să-I 

P • • ŞI' : toţi din aceeaşi comună. nutrind bată, voind să.şi răzbune pe Dl-14.. 0POVICI te aD, deputat,uotarpublicdioAradul.Nou o veche ură contra lui DăltUă nUă Martinescu deoarece acesta 

15 V 1 1 -1· · i Martinescu, aU năvălit asupra a- acum 20 ani a omorât pe un 
.. a pe OSI, subprlma~1 ,oraşulUI Arad ' .. __ ~ ,_ _ ! ceshtia cu cuţitele, rănjndu~1 gra~ frate a1 lof'. 

~"·IP"~i....;~_~~'- '0--- ,..:." • ___________ ~ __________ _ 

C~ • .3t~ .. ;ii dii ..... detf .. 1 A ... d. c __ ... .: LI .. te _c~ •• i Primăria cOlbuaei Zimaa- la ora 9.1S
f 

pentru frontis-
~- .-.-"..., d". ......., I dal-Dou 1 e ....... 4B. .... ... te .... • .4B c:.... • ... ...... .... ........ ' ... - cipiu primăriei. 

~ d- • • d 1- .... .. Nr. 1100/1937. 7 Dosar Nr 1106'1937 : ...... IIII.e.c: .... 4B .... ~ c~_ ~p~ ..... eIIc:te .... CII ... te... . !. I , 

.......... _ ... ii MI .iidiicCII ......... I ... ii .. '_d~tlUll .. ;. f Publicaţiune la ora 9.30, pentru repara-
E •• ., ... d".40.ii~ d~ c ....... iiii_tă CII .. ~c:ă ... ii .. I~ ~ . ţii şi ffi

d
· tretincrea edificiilor. 

, ...., _. d . ' ' ..., . S d] ti ţV uns uşumeana, pictarea 1...... ....... e.. ......... _c4ei...... c: .... ; I~...... ......... e al~ u~e. a. cun~ş nt; I birourilor. 
~ ..... , ........ et.c:: .ii pOl. ~ let 'iiet det ' ... 1 ....... e .. _ ... .: .. gJ~nl.er 193c7 1~ Z1U~ d ed 1 8. Dosar Nr. 1l07i1937. 
• d - Alo. -. ' d ti.... d ..., ~ -'. d 'W' -. U le , mcepan eal 9 45 tr .1 et .-c •• - ... - ~._ ~ .. ..--... .... ... -e- ~......... .... 8 ţ" localul a ora , ,pen u repara-
I _. Alo. Alo. - ' ora se va me In • t' 1 1 I e o ...... ~n. c ...... 1 ... 01. d .. c::et 1 .. __ fl40.II.e! ; Primăriei Zimandul-nou, li- rea ŞI ma ena u necesar a 

. ţ' bl' ă t ă pompa de foc . 
. CIta I~ pu IC. pen ru ~rm - 9. Dosar Ne. 1108/1937, 
. toare,e lucrări. reparăn, fur- 1 10 t t' 1 1 

't . etc a ora ,pen ruma erta u 
ru r.nDos~r Nr. 1100/1937 nec,:sar şi i?geădirea cimiti-Rezultatul alegerilor A-In Muscel 
1 8 fu . . d' rulm de ammale. 

COM. BILCEŞTI: 138 naţ..Jib. mandate; 92 nat-tu.3 mandate. te; 167 voturi georgiştii cu 1 a oral . pentru rD1tun e 10. Dosar Ne_ 1109/1937. 
mandate; 39 naţ·ţăr. 1 man~ TOTALUL: 1294 voturi naţ- mandat; 87 voturi fr. românesc; canee arte. l ' 

at. liberalii cu 28 mandate; 742 vo- 55 goga-cuza; 21 liste gospod. 2. Dosar Ne. 1101/1937, ~ ora .10.15 .pen~ ~te-
BEREVOEşn PAMANTENI; tuti Daţ.ţirăniştii cu 15 manda· 1 mandat. la ora 8,15, pentruilumina .. nale ŞI lu~ăn ]a mtreţ!De-
) naţ-lib. 3 mandate; 83 nak tuI localurilor. r~a A podunl?r, drumurilor, 
t. 2 locuti; 31 georgişti; 41 Noul su«:«:ese Naf.-LiLerale 3. Dosar Nr. 1102/1937, fantânelor ŞI plantarea zo-
on.-rom. ".'. Ia ora 8.30, pentru furniza- nel~r. dr~un]or. , • 
COM. COSEŞTI: 196 naţ-lib, .n aleger. rea lemnelor necesare Pri- f Lt~taţia se V

d
8. ţine ~t:r 

. . . . l' al onmtate cu tSPOZlţt e 
mandate: 134 naHăr. 2 man· Ca Roman 1254 ':'f.~ 2 manda~e, naţional. n;tăneI, ~o~a~ w cercu L. C. P. 
tte; 21 georgi.şfi: 23 go~a-c:uza. •. crettinii 152 ... oturi. ŞI şcoale! ŞI tăierea lor. C ndiţiunil d li't ţj 
COM. 1. G. DUCA: 236 naţ- Naţional-liberalH au obţinut In cODlWlele: Andrieseni, 4. Dosar Nr. 1103/1937, ode l e P ~ a .e 

). 4 mandate- 77 nat-tir. 1 1131 vot1lrlt luând 6 mandate CepleD.ita, Damefti fi Valea la ora 8,45, pentru furniza- se pot. ,:e ~a al nmăria 
andat: 16 geo;gişti; 13 goga- de COIl5ilieri, naţional.ţărăoiştii Marea, naţional-liberalii au rea re~istrelor şi imprima- com~el In timpu orelor de 
lZa. 713 "'Of ca. patru mandate, rl&- luat in total 729 voturi cu 10 tele necesare notariatuIui serIC1U. d . 
COM. LEICEŞTI; 94 Da~.1ib. ţional-cr~ 672 V., C1I patru mandate, naţional..creştin 535 cercual şi eforia de păşune. 1" n caz ari~aI~ereuşIlltă tOlit~-

t date d~ .. tii 168 . • D N / a sau p ..... t" a a -a Cl-Ulandate: 99 naHir. 2 man- man , 5~--~ V., " .... , CII " mandat., naţional- 5. osar r. 1104 1937, taţ· f IA' d 
~te; 71 georgi,ti 1 mandat i 29 &ontu1 romândsc 114 voturi. tărw.til 411 Y., cu 3 man- la ora 9, pentru mobilier şi 27 Ijtili vi93~neA lft lua I e 
,·românesc. ' . La Că1ăram date, georgîştii 185 VOf ti lista reparaţii de mobilier la Pri- . 1 el t! In ace aş oe 

-r- tăt" 28 t . ti" t' t 1 • I I ŞI a ace aş lmp. ' 
COM. MASAU: 191 naţ-Hb. Naţional-Uberalii au ohţinut ce eneasca vo un. m na ŞI no ana UlUI cercua 'J Zimandul.nou, 12 Iun;e lQ37. 
lDandate: 120 Dal·ţăr •. 2 mm- 976 voturi, luând 9 mandate, In ·ud Sibiu 6. Dosar Nr. 1105/1937, Pl'bnwrlÎa 
Lte. naţional-ţărăniştii 534 V.t cu· J. I ' •• -
V ALENI DĂMBOVIŢ A ~ 205 5 mandate, fleorgi,m 160 v., !-n alegerile comunale ~- p "-d 1..... t- I "-L • 
t Iib 

radical-ţărăDittii 45 T frontul pllinentare ce au. avut loc m .. • .. ........ ........ • e ... 
L • • 3 mandate: 98 naţ-ţăr. - 161 • Of ţi nal comunele Cisnădie, Rase&, Oc. h. t •• • 
Dlandate; 28 georgişti: '11 fr.- =~:,~r309 v~~ Da o - na Sibiului, Ruşi fi Nous Să- .. :- .. e. e pe ...... e ... ". 
tninesc; 19 goga,o(:uza.' ,. aesc au obţinut naponaJ,.Ube- ... cl .... se Ia_dă, pe ...... ~ 
COM. LUCIENU· 49 nal-lib .- '_d ..... ; , raii 8 mandate, lista gospodă- t ,...., • • -. I - d ........, 

- . " ' • rească 6 mandate, saşii 6 :man- .. eIIP ..... e ... e p ...... 
IlaDdate; 21 naHir. 1 DWl- La Siveai: naţloaal-liberali date naţiona11ărăDi,tii 2 man h'" d ' 
Lt. " , auobţitaut 693,"turi luând 7 da";UIlgurii2manclate, Vaid': .. C ........ ~. esc:: ... e ..... _. 
COM. SLANIC: 90 Daţ-lib. 2 m8Jl~atef aaţional .. tăriDtttii Goga UIlllWldat. i .. sp •• ' ..... l .ă .. . 

----- ----~._--,---,--~-._----• & li a 2 

" 



~1 _______________________________________ ~,,~C~R~A~N~I~Ţ~A~" ____________ ~~~------------__________ ___ 

Dece trebuie să. vo- .IlR.IlD.IlNl ! 
tati cu pa.rtidul 
National-Liberal: 

1. Penlruc::ă el "Ya dai dreptul de "ot. 
~. Pentru~ă el ,,'a ÎIDpăr,il păIDânl. 

Pal'lidul Natioaal.Uberal a dat Îa cel patru aal de 
gaverllare dovada că • siDgtU'1l1 partid care ,tie ,1 eÎl 
stare să lucreze ca rod peatru biaele poporul'ki. 

Priviti bogatele realizări de pe tot cupriasut iud. 
tulaJ: ,coli, biserici, case cult arale, di_peDsarii, ,oaele, 
drllmaA"i, poduri, ele. 

Na uitati că descătu,area voastd de datorii prii 
legea conversiunii, ridicarea preţului vitelor ,i cel'ea· 
lelor voastre ,i toată bUDă stare de ~zi SUDt op 

A.I] 

3. Penlru.::ă ~ultu ... ită lui. aDI intrai În 
Loi şi aDI redoLândil Ardealul. 

răs- Partidului National-Liberal. ' . 
Dacă vreti ca .tarea buaă de azi .ă dăiauască • 

să lIIeargă ,i .pre mai biae, votati Iisla Partidului N .. ,
tiODal-Liberal! 4. Penlru.:ă el ~Ya dai legea c::on ...... ersiunei. 

5. Penlru.:ă el a ridic::al pre'ul produselor 
N. vă IlIaţi după cei ce d adat pria făgădueli ~ r 

tia.. ,i vorbe goale, cari duc ţara la raiDă, ~ 

,ărăneşti. Nu Iăsati ca prin volul voatru să l'eÎDvie trecul 

P .... I · • I ,,.. -· - d · de miaerie. 
6. enlruca e şa nUIDaa e , s il .ngrlJlf e TOI T ..,. .., Partl-dul Na'l·ODal.L.-beral' 

d A d .., 1- L- •• d- _. d- I d ra18SCa t an u-...... a ş«:o 1, Iserl'::l, Ispensarl .... e Ica e, ru· _____________________ ~ O 
.nuri şi il i.-opărlil cereale in tinulurile infoDlelale. D. O..... B.';'t ... n.. ' 

'1. Penlru.:ă el a ÎniirDIiil tara fără a Îngre
una gospodăriile Toaslre cu noul iIDpoxite. 

8. Pentrucă el iII adus la rind finantele ,ării, 
dând priwnul Lugel excedentar, C::UID, de ze.:e Dni 
şi n~ai Line, -alti nu l-au puiul da. 

9. Pentrucă el este singurul partid În stare 

CII sosit t .. ta.~· Na 
Duminecă dimineaţa a intrat, 

cu Simplonul in ţară, d. Diou 
Brătianu, inapoiat după călătoria 
d~. recreaţie in Italia şi CUra fi
culă la Royal (Franţaj. 

Şeful p.;utidului Jiberal a fost 

prezenţi asupra celor întâmplat, nai 
- ÎJl lipsa d-sale - in ţară. . 

D-sa a mulţumit prefectului 
primarului pentru rezultatul o 
ţinut in alegeri. felicitându-Î. 

vre 
da 

• 
de a da tăriÎ o perIDiloenlă stare de .nulfulDire întâmpinat, in gara Jimbolia, de 

către d Radu Vâlsănescu, sec- La oprirea trenului. d-sa 
Dt 
dE 

prin c::onduc:erea lui inteleaptă. retarul d·s<lle, care i-a făcut u- sprinten, intreţinându-$ţ cu 
~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~.I~~~~. ne~ ~mu~cbL «~, v~Jciune. cu d~il: a~ I In gara Timişoara, d. Dinu Sassu, Bebe Bratianu, C. Bun 

Brătianu a fost salutat de d. N. Dorel Dumitrescu. Em_ Dam, In faţa alegerilor! N. Săveanu, preşedintele Came- Manoleseu, N. Trestianu, p' dU1 
rei, care îşi face cura la Buziaş, Angelescu, de., cari se afli CU 

Duminecă, în 11 Iulie, cetă·1 ATem un Suveran inţelept meni cari au. arătat adevărată prefeclu; judeţului. d_ Nistol", peron. du 
1eDii judeţului Arad sunt che_ţcare.Şi iubeşte ţara şi ştie cui dragoste pentru interesele Ro. 1 prim il TUI orl.lşlIlui Timi~(lara, AlJg. In curEul acestei săptămâni, ... 
maţi să-şi aleagă 15 consilieri., să.iîncredinţez_~destinele.Dacă mâniei ti DU s'au ferit dela COOlao, parlamentari. delegaţi ai Dinu Brătianu a avut O intre In 
c:ari. pe lângă ceilalţi 15, să ~ partidul Naţional-Liberal nu I muncă pentru a-i da o soartă organizatiei liberale locale etc. deri cu d. Gh. Tătărescu şi 
se îngrijească de bunul mers' s'ar fi făcut vrednic, prin fap- fericită. Marile realizări ale I Odihnit. bine dispus şi plin de lalţi membri ai guvernului, p 
al treburilor acestui judeţ. ! tele sale atât de ifoloaitoare partidului Naţional-Liberal, le 10 tinHească viociune, d_ Dinu, Iru a examina _ situaţia politi( oi 
Fiindcă cinci partide şi-au 1 ţării. de încrederea M. S. Re. cunoaşteţi cu. toţii. I Brătianu s'a întreţinut cu cei' internă, ~~ a8 

pua candidaţi ca să fie aleşi· gelui Carol al fi.lea, desigur Nu ne îndoil:nt deci, că veţi d 
în aceste 15 locuri de consi-! că mdârjita campanie a iafo- inţelege tot a ât de bine ca şi O intrevedere va avea 1 e 
Heri jude1e~ desigur că fie- metatei opoziţii ar fi reuşit majoritatea cetăţenilor ţării, 
care caută să atragă de par~ să scurteze şederea la cârma că aveţi şi dumneavoastră o Intre D. Dinu Brălianu şJ pă 
tea sa cele mai multe votun.;ţării a acestui istoric partid. datorie faţă de acest partid: şeful ""uvernuluJ {'-
pentruca, astfelf să aibă cât ~ Dar cum ţara ştie că nici un, Datoria de a-i arăta încre- 1!1 JI] 

mai mulţi reprezentanţi în sfa- I alt partid ilU va fi în stare dere, dându.i votul şi în aceste In illlr~vederea car{' a avut câteua săptămâni. câ 
de tul care hotăreşte asupra tre-: s~o conducă mai înţelepţeşte I alegeri judeţene cari Se vor [lnc intre dnii Bră/iaau şi Tdfă- Dt' Dinu Bră/ionu a ţinut 

:;~:rl:~~:7;:! ~ a;::' ::::e::~~:n C;:~:~l:nal: I ţi~a~:m~:::ii din fruntea! reseu, ac~;=.a :;::mat pe şe- desmlin~:ă declarat/unile cari 

zolvare cât mai potrivită cu gerilor parţiale de până acum, 'ţării vor vedea că truda lor î '\f t b ,- · · l l It 
rorlramul fiecărui a arătat că are deplină încre- a fost înţeleasă de către cetă- i An re a~,1 pe oamenu ce~ or a e 

P ea.l \ ni d .. I 'd f'" In acest scop, oamenii unor I dere în acest gtlVern şi că e , v~r v epun~ o ŞI .;al i ti e, ce au acut pentru voi. ioa; 
partidge, p:~ţi pri;~ )~d~ţ ~ \ vrea ca şi pe mai departe să :!' ~:el~~O~V: \':~ cât ~eas~oa~: i rl e a vă hotărî să le da ~ i votul, 
Pdrao~a an a,fiv°alr ~Eoa ,tU ca fle condusă tot de aceşti oa- d~ mu1ţumitor_ 1 • ••• ti· . 

ca vor. e;n el, vor 1:promlS1unl poa e ace oriCIne, 
face aşa '1*~a. ' f t .. t t tA d .... 

Ar urma deci c:, _şipa~d111'Vom avea o nouă guvernare Ifberala'" 1 ap e DU-Ioa al ·e uşor sa ara 
dela guvern, adica partidull 
Naţio~a1-]~.i~er~ ~ăA ~acă la' lată ce scrie "Voinţa Obştei" 
fel!. sa cn~ce ŞI sa mJurc pe .. L~gjslatura actuali este pe pregătire, prezintă coheunţa ne- fui partidului asupraprogramu- fosi aln'buile de unele ziare. 

ex 

alţit. penhu a atrage voturile sfârşite. Nu se ştie dacă guver-, cesară rezultând dintr'o riguroa- lui de artivifafe al guvernului Dinu 8rătianu ,,'a acordat 
deAP:rtea ~. ~ • ~ narea_ în ~urs v~ sfârşi, .. pentru-: să 9:.iscipli~ă- . p41ntru oiilorul apropiat, precum un inlerviev. Dsa s'a măr It 

v c tt J!~d .n~ ~ţelege ::î~~ ca sa remceapa. Pentrucă nu; Cand at_mgerea unuI scop tre- şi asupra perspectivelor desfăşu- să.şi spună impresiile 
s~ se_ ~Cd es mlunn P1e ţii, ~ste exclu~ ca actualului gllVf>rn 1 bue să fie rezultatul unei acţiuni rării flPeniment,lor polaie,. Incă rere de prieteni politi<:i 
~aratâIăn ce poate .e, Jl,:n- liberal să-t urm(ze aH gu"emjculedive, concentrate, inţelege-. . 1 l' - t- ~ , 
Ula a sa pe oament sa)11- liberal I d'ţi ă t' ţ zn cursu ae~s el sap amam va situatiei interne din Franţa. 
d 

'li d' rea care con 1 oneaz pu In a . . , ,., 
~ce, cu mllltea mpe e, pe lo~r'aclevăr cei patru ani din ~ colaborării, trece înaintea gem- avea loc un consllzu de mIniştri şi-a exprimat eOllvingerea că s. 

CUle vru::. ~ _ • urmă au oferit ţării putinţa dt'! aHtăt1j. Căci douăzeci de oameni ('are va .prezenta O importantă torită arliunii energice a 
Ţti~ra mtrutreaga. a

d 
va~ut m a- a aprecia bunele rezultate· ale I comuni _ dacă se inţeleg pot deosebilă, prin faplul că ~l va lului guvern francez m 

ceş pa am e guvernare st b Ti ţ'" l' - ţ" t . ,- ,. , că partidul National. Liberal .a d1 1 ă lh' ŞI con lOUltă Il, talăuncl1 ishuli ceeace au inceput.. Pe oieri un. indIciu pentru inceputull scurtă vreme, toat~ greutătile 
. ' . can ec lpa guvemamena se I • d d . t li J-l l't' d f' b' , 

Trea Şi. state, prtD. 06meDi! sprijină pe un partid cu adânci I c~n OllăZ8Cl.' de oameni gem- unei VGcan e o CIU e po l le" e 1 rmlte. 
iD1e!epţi n care e f~at, sa şi numeroase redăclllÎ în masse ah, dacă nu se înţeleg, IlU vor -----------------------.. 
:u~ ţara la ° soartă mal şi când acţîunea ei, orientată de I isbuti decât să ofere aspecte de - Zi. ,. • 

una autoritatea unui şef de reală balamuc," ua c:oopera le. 
I A Ziua cooperaţieit a fost sirb!. I prezenţa unei numeroase 

Daca- ',,. vretJ- să flt: . .- - .. t t- t t:~ltori~ anul acesta. Dumineclln tenţe din cele mai selecte, a 
~ . alu a 1. vo a ~ 14 Iuhe. prezidati de însuşi ministrul 

U t ~ ,- 2 - - Fe8tivităţile s'au desfăşurat peraţiei, d. Mihail Neaură 
S a l .... r. _. care. are In, fruntea ei după programulinto~itde.Casa matorul cooperapei noastre 

" Centrali a Cooperaţiet, pnn io- derne. 
pe d. dr .. ' ROlDulus ,Cotioiu ~ P"lJlDO- t:-uniri popular~ ("ari au eviden- Cu pn1ejul a~esta. d. 

_ ' . • ţtat {olo.-sele " rp,a~el~ fr00pe- M. Neguri a ~t .0 .. 

ru J' O rtJ Ş III U I ".lira d , ·1', " , " raţiei noastre. - -cu"lntare traslnd limite 
• La Bucureşti festivitatea care JDauce cari trebue să 

-~~~-----,·.I·~·~·-·.·.,·~-·~·,,· .. ·,·W·.·'·i·~-.·'·:-~~-~~~~~"~~~~T:i~p~~~r~a:fi~a~G=.=m:N=C=t~A~n~d:.~·~~~~~M~~~~~~~. 
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