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Nu 1 ştiam pe d. Mihalache tocmai atât de puţin diplo-, ' In a!enţlun~a MIDlS1!rulul de FIDant,! 
~~~i~)"Sig"r c. n'ar put." gira ministera! d. Extern. Ia Q I Indrazneala ~1! gluma - Povestea unUl 

c..; i o fi ycnit să vorbească despre desavantagii,t! p(l~i'l fond de penSii 
ticiani~ml't,ui, tocmai aceluia care reprezintă în modul C'?f: Amm o ~ă,Jtămâflă. În ~qrJrlll Ind,ăzueala muarle ; il1rt"a stipulaţiunilor l'on!r'H::t.al(', 
m[\l unt metodele condarunahHe ale politician;SlU\.!ui put! cd nnlJi tIQCUm"fIJat' reportaj, am Î n'at'e 'aşa eum nu odată a Dlai plătit? 
şi ,,~â~iH.tCtr? "S<~ poa~e s~ fie cin~va atâ~. d~ ~p!>it ~ d~ a •• ~'J- i ridicat p!lt!n vă/IlI depe! scanda If _ ...., I 
cr.h~it sau sa creada atat de orb .. pe altii JUcat sa Jr;.d-:-as. 1 [ , liS 1 A B Văzand "onorata dtrecţmnc. (=~ .. i C13 fondul de 

" .'." rz ce sI? pe rece a ., ',' b' . d' b'l ' . _ I 
ncasca a aduce vorba tocauu d<::spre c~l m8.1 mare pac!: ~)l Am Qră/at atuf/C~~ CheltUflih~ (~w. p:ă, uşlrea lre~e 1,~ 1 ă, sa gan j' pensii? 
lUi, cu in!.: nţiuoea de a~l condamna şi încă de a moralh:;, -; laslice "i pÎrrdniTe "'j mai fun-l dtt m marea el grIJă pentru bu- j ... 

. _ •. ~. •. . , " v : 1 l' făt" ă .. , FUOCţlo'Hl.rn ')OC, Acs"";. <<\t 
N ,1H~!.·\\.'he sa te ChhWl.e fjt!utru a mtrebumţa astfd de }'lCUn I t' . 'd 1 J' J nu mers a SOCle 11. s nult ~. , 

L • 'i -, •• ~ • •• as 1('(1, ajungem ţ1 cl)nc uZla P t A" '1' t .' fost andaJ'ati cu drept la p'<'ll~i,' 
Pe.-.CUlOatc Ul polittca ŞI pentru a lupta cu astfel de mlJloHce. 1 <J ,.' t ,.-r ~ 1 SIA B ; prOf:ure ca Gva mi IOane. p..:n ru i li' . '. ' 

_ ~ . ~. o 9,.,,1. a pen e. a, Cjl a .. ,'1 ·t l't t f 'tă d' _ 'P\~ baza statutulm atuncI In v 1-

l)~ r '~a sa v .... ·1e'1 dcsnr". ce" "te vorba Va vom spu"p ,. a.' l' t -' . '.' ca VI a 1 a ea a acens a Irec! .. " - . ~.... ~ ,-..,. ".. ,. ,~ on e rea ('re/un Q prz JlI?pn,·(2·, . . 
1 1 ·t t 1" ~ d" D b t· d '~ihal h ! : ţiunii să nu slăbească goare. a so emill a '~a re 19loasa .;la o r~ş i, ." ac ~ a VOf-! p2re, Şi ill!r'rm cot şi in celo/all",. ,...., ?" , 
bit impotriva po iticianismulw

t 
condamnându.l. Nu credem t .. - . ~t" '. I ŞI alunct ce sau ganrht, 1 Dmtre acesha, ]a S. I. A, B. 

, ,sun rnsa umOV(1 U corz se cer J ..... f •• I d "1 ~ l' ~ d ~t d fu ,..; 
că ro·" c,.;;-t~, nevoie să arătam noi tOliJ'Ioacele de propa·3and'i' " f ~, t' 1 PlIW.C maJ SIDJP li eca salo au ramas eca ouă n"",o-.. , ,-,.. :~ 'i saRe /OnQ e, cael t zmpu ca ) ~ • • • 
poliijcinn.~ toi de cari se folo~e~c oamenii d-lui Mihalache f nu I domnia lnmuivi plac carlt! dăirl~f': ce.lua ~prob .. r~a M'Qlst.eru- i tI.are, care au conhnu,at ~ă func 
tn:bu1c ~,\ arăUm nimănui deşănţa.t" demago~ie proft:sata de ~ cu hdiirălmcie ţie atâta vreme: I~I d~ Faaal.le pentru a.vinde ~ t1o,n:,le pe baza vechlU~ul statut, 
<!';c!d 1 c~c'doraii ai cebi U\':li p()lJticianist -- in ră.ul inţe:e:~ ,la S. L A B. să se s(ârşească i ~Ila. ?ela Mo~e~sa ŞI alte ~ adica cu drept la pensie. 
<:i !:u,-:,r:\l,:d-- partid dia ţară. Toate aceskil s'm~ Î!l !~·aj~i..,~~ ~ odatâ p~llfriJ totdi?auna. ! UD~D.I~, m.ohvand că "ar I Afacerile societăţii mergând 
de el~n(l~cde în ţara întreaţ!ă. Cine nu CU!lou,;,tf: mhlc1IJ.,il<! 1 O Sflc!eltJft! de (lmp!flort>o S. t m~~ aVi'a nevoe de 4-5 l prost, aceasta s'a văzut pusăitl 
}'C cui ie deoitea.za ac~ştl oJ.mcm de d:aJ!ul \lO'.1i vot, fitril il. A. 8.-111ui nu se conduce cui mJ1.oan~, "eDh II fondul d~ 1 s~tuati,a de a-şi concedia fun~· 
:: f>. !."<! g[l:\::'~ască. la gi~iH1t.C.l! rau pc carc~l hc ccthţ~îllbr i pnzenţ1l de o onr pe zi a dirftc- I rulment • 1 ţlOnaru, 
uC;'OC'Jt.n.:lc!-i mai muli. d'~.:âl o Illassă eledoTală pe cure p'.'H: fQrului (jenau!, car, nu stă la Date fiind cheUueb!e dîre~1i{'i! l[1tr~ cei cari au primit aviz de 
~'o îrnhi:'ţi elt npă rece, poţi s'o amăgeşti cu vorbe menite 1 somp:l1:sul dump;ale ~if()'U, «f' - un milion şi jumătate -- ne I concediere. sunt ti cele două 
să-i răstoarne sufletul pe dos dupăcu.m tind să ră~toarne cât dEia ora 11-1. restul tim- Î întrehăm dacă nu cum;'a acest I fum'ţionate cu drept 1<J pensie_ 

~:rJ.in~a socială. in S~at! 1 C"ci c~ eS~E: 31tcev~, promt.s,un~a pufui pptrf'ciinau.l I:e IQ soc,l Eond de rul~ent:, ~u ~ oa~e ,:ot Dar ~odetati?a r,efuză să 1~ P~ă~ 
U~ n oc.si.unla unpo.tlt .... l~ Şt organlza;ule pr~mlhta.re ŞI stra- "Podgoria" _ unde deasemepea' pc Sl:"llma Shmabl,el Jlrecţu, l; ... reJteasca nu numaI suma ~uyeDlta 
jereşti,' J.a.:a nu o~ravire de Srdlete şi in.iemn ia revoltă; e director - fie in plimbdr(; a ,~nghiţit până acuma atâlea ca pemie, dat nu vrea nici mă· 
pr~ ao:ievarat 11 ei nume: propagandă comllnistă sad,';a. Cine, "au ralenil" pe sltă;i/e oraşului! lluhoaoe 1 car să le re.\titue reţinerile făcute 
QPoi. agită massele îropotri.vacelorlalte pal'tid~, prin wJn- in prea frumoasa, şi, desigur.' Şi - tol in legătură cu îw în cursul atâtor anit Iăsându le 
ciuni şi ..:do:nnii ocdill"re? - Aţi văzut, nu vi mai !">punem. tot atit de cfJslisitO<1ffC limuzină' drăzneaia - nu intelegem ne- astfel pe drumuri, ln timp ce 

Cine face politicianism urit dacă nu mihalacltişHi cari nu a societatii. obrăzarE'a acestei socidăţi, care direcţiunca conlinufi să ridice 
S':ll1 s~i .. t să declare în timpul propag'and~i electonJ că in ş' d ~ , , f h ' stiindu-se in pragul falimentului salarii minime ele Lei 8,000 (opt-

. ~ , • - - t upacum un serVICIU Il mC • I ' 
dată după venirea lor la putere îşi vor arăta tvrţa şi va nu poate li condus de o mOQşă a:e totu~, c~~alul ~ă se ~re- mii, lunar plus locuinlş., luminat 
ii vai şi amal" de cei cari nn vor fi alături de ei clei vor /- ~ t t ' d' 1 zmte la hCltaţu pubhce, d( ŞI nu şi incătzit. 

- f' ,comuna a, o aşa un rn.mer . . 
c~u.t'ăţi 8luibel~ .d~ stat de oameni cari nu bc parte din par-II chimist _ chiar doco'r Fi (lăd- ş~lm c~~ va putea ~xecuta Iucră~: ~ ipter~sant .. dţ r~",larcat c~ 
tmul naţwnal-ţaranesc 1 . . lăca" _ nu PQute conduc+, o nle :e 1, au f~st _ adjudecate, ~n i tOţi funcţlOnarn plătzţ7 cu 3-5 

S?:.l lisam însă pe d. Mib'llacn;; să vorboaască fut ce_il intrpprindl!re foreslierri,c{lior li4tdl truea n a.u ~l~na .de lnc~.u Şl de I mii lunar, au fost concedia.ţi, in 
pko;c.-. p~ f70; 'mt ne înspăimântă, d.<:â.i fapt,ll că ţi corup el platit cu 2000V (qouăzC!cimii 1 mu~te on nICI ch18I" bann nece : timp ce roahării cad au dus so-
3.t.if, .!~ ~<u'_'Hlilo~ cad s,\ mai :zhb.;: să le dea crezare. b- Il!i tunar) . jSa'l pl'utru frachtde vagoanelor"cietatea de riipă sunt şi astăzi 
C()1~1, 'h. v~~ldn de operd pc care lStJI ia de ~~ne o ya, amin~. ,Sau .. cnnducerea societăţii est~ p,lăHţi regeşl\! in Tl\Po~t c~,capa-
cu g.orie. c:tci ţara de ac~asta ~rc ~evoie '1 nu ~~ cerţur.l1ln alenţluDu, Ministe-' dispusă sa plătească amenZI, cdatea de plată a socletăţu, cu 
şi risbunărt... . I ~ulU4 de fiqaaţe pentru nt>executarea la timp a. munca presta.tă şi cu rezulta-
m 2 • LI IN. 111111_ , 'contractului şi pentru nerespec I tele ei .. '1 Tot in reportajul trecut, am • _______________ _ p ... •• precizat că stat~ prin Casa [ i •• i ac.. Generală de Amortizare, este progrţlJDul conferintei Hi .... e ... 

In lulif', s'a' implinit un an, ,!i artisUce, s'a rcizvrăfif. Şi in 'run· actionar principal al societăţii, M.ieei In "*eleg eri C 

decând s'a aprins in Spania, tea oştilor pe cari le comanda, i deci averea acesteia face parte ... 
flacăla războiuiui fralern. din incredintare .. guvt!y:wlui co-I din bunurile statului. pentru L uni' vor sosi în ţad d.1 jun de gală, urmat' de un 
. Impr~jurările sunt simple. munisl, in insulf/e Balflare. a fa ciiX'or diminuare, răspund şi. Krofta t n)inistrul de externe' concert 'şi o recepţie ]a Ca-

Frontul Popular, cu sprijinul pornil, cu h6tărârea neclintită l.aţeri~ ~i penal, conducătOrii' al Cehoslovş,ciei şi d. Sto- I sinou. Cu acceleraţul de 1 
f!lectiv al MOSCOUfli, a reuşit să să nimicească guv"marea tâlhă-) respect~vl, .~onform c~dulai, iadinovici. preşedintele con-I noaptea, miniştri vor părăsi 
ia in mând Ir(in"ltţ gu""rnu[ui. rească a comuniştilor, ! penal ~l legll pentru apararea siliului şi ministru de ex- I ţara. Conferinţa Mieei Jnţe-

Şi.atunci a inceput fragedia Şi ră:.boiul civil s'a de.dănţui/" patrimoniului public- terne al Jugoslavi~i. Cei doi legeri a presei se va ţine 
~'are a (:ulmrnat prin. as. asin"",a Rus;a şi Franla alimentează me-I Cerem deci. Ministerului ,de miniştri vor călători Îm- tot la 29 August la Sinaia. 
fruntaşului monarhist. Ca/vo So- reu armahl guvernului din . Va- ! Finanţe şl Parchetului de preună del~ Teiuş. de unde 
Ifllo,lost Ipinistru de. in/prne leneia. in timp ce Italia şi G..,-I Arad, să se sezueze din oli- pleacă spre Sinaia, La ora: R It ti', .,. [' 

Ţara a răbdat cu stoicism, mania sprijin('sc acliunE'a genE-: du --- pe baza bîlanţului află- 10.45 in dimineata de Lunii ezu a e e a egen.or comp 1-
cruzimile Fro~/u/ui :opular, ~to. ralissimu/ui Franco. I tor ~a juueccătorul sindic - şi vor semna regist;ele de la ~ mentare Comunale din Vâlcea 
tf!rafe cu deslnvoliura de ~atre Şi războiul continuă. Până: dupa o,;uventta cercetare Care caste].,) PeIişur La 11 v·a I 
molâul pref~soraş ajuns preşe- când nu ae ştie şi nu ştiu nici)va dovedi veracitatea tuturor avea loc prima conferinţă .. Partidulnaţional·hberala tllb'u-

d', d .. ep"blică Az ~'d ~ '"/' 'T" 1 f·· ţi ilo o st - h ' . 1 10 f' !nit 17600 voluricu 313 consdieti. me "' r.. ,ano. macarcon ucaloruur. ~otuleste,aHma un r n a re. sac e· ,.J.,. aoua Zl a con ermţa! P ·d l' -
D t . â d b b . g I -' d t~ t ţ' .. , l . . i arh U naţJOn~ 1 tă.ralle~c a 

. ar a uneI c n ar aria a en- in luncli" de 'sprijinul ţărilor I me tn JU .ec~ a pe o t cel can contmuă. a 12 ŞI Jumătate i obţinut 12.172 voturi ('u 185 COl>-

iiJor comunişti a masacral un amintite. Când una dintre acp.l au contnbuIt cu atăta cOn. vor fi primi ţi pe râ n d în' silicri. 
aaversar de taUa lui Calva So. st~a se retroge în neutralitatE!, ~ damnabilă nepăsare, la pră-' audienţă şi vor fi re- Cdela1te grupări au obţinut 
fE! h .. , răbdarea s'a slâtşit. sfârşitul nu va intârzia. Ibuşirea societăţii. ţinuţi la dejun de către M. rezu.ltate neînsemnate de voturi, 

D t d III d 'd I 't ~ - .. ~ - . l' C·· . dmi 'bil- t w SUg 1 D ~ . . ă Dm aceste d.,t~, se poate V(' epar fi e ma rl , " ca eva 1 Pana atuncI 'nsa Sp"'nta aCI e ma SI a aCeas a ~.. l\ e e e, upa arn!az, d I t -! ·t hl' ~ d , . , .. , I . ,..:a IHu::cesu sIa llll (> tlnU, e 
mIi de kilom"tr~' ~n spmlio/ ~u r patria luptelur cu la uri, Iara I dcp~avare in. adtninistrarea apoi ~e va r da pre~€l un: organin ţ~a loc.lâ a pal P~~!lllli 
flragosle d~ tar~ ,t d~ comonle I (Continuare in pagina 2-:1) . unUL t~:tl1 pubbc. cqmumcat. Va urma un de- n(lţlOnal·hberal. 

« 

1 

i 
1 

• 



hrc - F 

"G R ANI T ;\'" 
.- ..... ----------------

Sportive 

I~omânut. trăit in mijlocul Na- lntâi şi'ntâi, Suveranul n'a dat Divizia Na1ională 
" lttdi, ~ste obişnuit a citi in s\:mlle. până acum - de pah u ani in 

Şi de cele mai multe ori, graiul coace - nici un semn de ne- Formulde ce vroiau,s~ ,se st:.l-~Cri~ana, şi Unirea-:Tr,icol~,r: CjŞj au căutat să repare greş~ala, 
~\emndor esle mai drept decât răbdare, iar ţara e mulţumită tornicească pentru Dlv1zla Na~ I menlow:, d~r de ~Cl ,ŞI pana 1~ Totul e bin"" când si:'rşÎlul e 
al oamenilor, cari pot fi intere - mai mult decât oricând, Chiar ţională au deslănţuit - cum era, a compromIte prmtr o formula I bun 
saţi şi mincinoşi cu naţional- ţărănişti cari - şi de aşteptat - proteste În-; arhi frară întreaga dtvizie, nu ar I [> ' ," , 

. l?' r' f t d . t e urma acestei re\ cmn as\.-
Ce ne-ar împiedeca, d~ci, ca şi se ntâmp ă, - nu vânează m· viforale. 1 r 5 cea un pas. . '" , 

b
' , f pra formuleI dlvlzlonare, lmpor-

in p,,!ilică să întrebăm scmnde mic pentru ci în politică, dacă Motivele ce se invocau penlru Da aceea e me că nu sa ă I ' , 'l~ , . S f I tanta cotllpehţlUne naţlOna a 1,0 
dl;. tainelE:" viitorului, mai ales ca vorbeşti t îţi spun că ţara n'are a se nova vechea formtl!ă dtVl- cut acest pas. e pare că oru d' d .f' 

I 1 b I 
'1 • d t' d t ' arc ccat e pro Ila!, 

ur,ii a,'u de dorul de-a le cu· nici un interes să p cc .. li 2ra ii, zionară nu erau nicidecum jusH· ne in rep '1 au a seama \ 
no"şle ? I deoarece uni bine de <!şa nu-i ficate. in ce mare păcat erau să cadă' Râ7.()~· 

Ei bine, fiindcă suntem f:dzela! poale merge cu niciun alt gu- Aceasta. compd!ţie lare şi-a 
politică, desigur că ce{:ac:-> ne i, V\:!:rD (Am auzit, in schimb, li· netezit drumul cu multă greutate, I 
interesează mai mult sunt pro-, beraJi mulţi spunâr.d eă ar dori se afla la o Iăspântie. I 
blemde de conducere a Sta.! să plece, să se rdragă guvernul O hotarire precipitată şi Divi· 
tultli. ! l.:a să se odihnească) ! zia ~atională era compromisă., 

D - 'W .... .u.nec:a .... ,..,011111 

a~eiill mIIatcL .... de 
ca811lpiomat 

"Prob1emde de condl.lc(l'c CI! Al doilea: Semnele pe cari le! PrE'stigiul ei uşr.r putea fi terfe-! 
Statu~ui" pot fi, ir.sI., el -_ os bite, l ara!ă, drept ~aranţie a viitorului: lit in OjJera de iunoÎrc ce se: l~_ PL.tgm,o, preş~dintele U~ ",~. loc în C.l pita Iă finala ,-'up~: 
nu numai ln nuanţă, tiepinzând României, celelalte partide, nu i punea la cale. UlUI, a decIS ca pană la deflOlh· R~gele Carol. Trofeul va 

ilJ,l'!rprctan:a lor. (~t;' direcliunea reu~~sc să ~in"pire î~;redere j Cea ma.i proaspătă fo:mulă lat!. va. clarificare a situaţiei referi- dispulat Între finalislele: liga de 
elm care sunt pnvlte. Ţăru. Aşa incat tot partwul dela sată pe piaţă, ac<,ea dC a con l?r la campionatele de ~ootball, ,să: sud ş~ liga de ve~t. In m,,:t:h de 

De pildă, pe noi guvernamen- guvern este cel mai indicat să: stitui două loturi divizionare, cu he suspendate toate- m~tchunle ~ d~schld~re, vO,r fI. ad~se )fi ca
talii de astăzi. ne interesează stea in fruntea treburilor Sta-I câte 14 echipe. _ într'unul in . program:te pentru Duml.nec~?? plta!ă CAO, Şi Vic,tona~ pen.,r\1 
modalităţile cele mai perfecte de tului. !trând toale formdţiile dh'izÎei A' Au~ust Hl cadru nouel, dlVIZ,ll, ca forrD~l ,111terna ţlonal:l,or \n 
a duce Statul la prosperitate. Al treilea: Atâtea sorocuri de plus Sportul Studenţesc şi Ph6- naţlOnal~ A. Totodată, s a" d~cls I ace,~tc echipe să poală It vef!. ~ 
Pe altii s'ar putea să-i intereseze, "venire sigură" pe cari le-au 1 nix, iar în celalalt echipele b~me ca DumlOecă 29 August. sa albe, ,,;ata, 

tnsă, mai mult: "eUle" conduce fixat unii oameni ai opoziţiei,l din alte centre, - ni se pare: AI" modl-il·ca"'" rllII aduse 
Statul, Qceastă intrebare fiind s'au dovedit a fi inspirate de' cea mai logică, ! Le 
pentru ei esenţială problemă a fum, ba au ajuns de comedie ca I Cu formula celor două loturi: 1 1· f I ac:&.ua el ormu C 
existenţei - să zicem. - StaLu-, şi ~rorocirile pentru sfârşitul a 10 echip~,. DiVjzi~ ,naţională:., . . . 
lu;. 11uulll. (nu avea nlCl un caşhg - ba,' U. Plagmo, a a~ut o 10- se va rezolva revemndu~sc 
Să vedem, aşadar, ce semne se I Al palrulpa, al cincilea etc-, J dimpotr1vă. trevedere importantă cu d'l in parte asupra hotărâ r dm' 

arati pentru des\'ăluirca viitoru-inu-i greu de vă-o:ut că guverna- In primul rând fadura jocului V. V, Tillea preşedintele:luate in ziua de 21 Iuti", 
lui politic al acestei ţări? ! rea naţional-liberală a ridicat ar fi devenit minoră, cu alte cu- federaţiei de fottbaJL D, ; Prin rectificări ce se vor 

E vorba ca actualii guvernanţi I Ţară şi că această Ţarii nU poate vinte. in loc să mergem dela a şti Plagino a declarat, că cel: fac€', se va ajunge la pro
$ă se retl"agă la odihnă, dupăce I prospera dacă va fi lăsată ca la a şti mai mult, ne intorceaOlla mai tât'ziu in 2-3 zile, I movarea intereselor pro
şi-au implinit atât de rodnic cei j obiect de experienţe pe mâinile neştiinţă, spre a lua din nou ca- actualul conflict privitor la! vinciale intr' o şi mai largă 
patru ani constituţionali, M"i e' tuturor nepricepuţilor sau rău~ lea anevoioasă a inceputului. nouaformulăa campionatului măsură ca până acum. 
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or 
cii vOlba - in fiecare partid - ca intenţionaţilor. Odată ce o ţară Emulaţiunile şi-a.r fi scăzut din • __ ~ _____ II • ________________ _ 

i_zeli 3UII& &:II ni 
sol vie la putere fiecare partid_ a dat de un guvern de oameni interes tocmai prin f<tptul că jo- \ di 

liine biDe f dar vorba ... e dela cari ştiu şi vor l"ă muncească cui n'ar mai fi fost atât de aprig, I Hi In er aPă cii dl 
oameni ii cine poate garanta că' pentru ea. nu·i convine să-I atât de spectaculos. ca inainte. I ". 
oatDenii - ma. i ales cei inregi- I scape atât de uşor, schimbându-ll Lu ta in ('are cuno ti dela 1 (Continuarea din pagina l-a) rI.lfJn~a Un~v~rsală pentru ,poc" - ia 

, • 'd d ' . ,. 1 h d f p ., romanticelor serenade şi a inFo- tme mtrurnrr zgomotoase, ta, la pl 
ment.* ln partI e P. opOZiţIe - cu Cioe ştie ce Ş ea tă e aven- I inceput invinsul şi învingălorul . Geneua Liga Natiunilor lupta 

t J' ti' t J" d . t ' . ,! catelor CormenC1te merge pe' • nusun pUtIne lDereSatl ŞI eCl, Urlen sau cu oamem nepregă-,nu are nimic pasionant în ea. Să ". f, şi "a cum poal". tot pftn/ru 

1, 'J' d b' t"t t 1 1'1' • d ' drumul dIstrugem sIgure, ne(>x-
lPSI~t e o lec IVl aeI I 1 m eaJuns. l priveşti svârcolirile neputincioase • ' . ... I pace,,, 

Tol semnele ne vor destăinui I De altfel, f':ontinuitatea în rlu- 1 1'] b t f' d At cluzand mczodatd deslan(urrea O ba/antă cu două brate a 
e; a e c~ U1 s a nu poa e 1 eea , ~ b - ,." d' d d -

dacă lib~ralii pleacă într'adevăr· vernare sa dovedit intotderuna 'd)' t' , N . unUl noU raz oi european, carfU "1(' mare ppln e e Cln{' 
, ., ii I groazOlc e p lC lSItoe. umal ,., ştie ce neînsemnat accident 

şi du,,:ă cei cu gurile căscate şi. şi oriunde, mult mai rodnică. lupta inverşunată intre adH:rsari Cu douzeci ,~ dor de am I ~ • ..~ 
uscate, au dreptate să se agite I dec~t schimbarea deasă a regi 1') de aceeaşi fOtţă ne poate da inainte la ~araJewo~ un glont 1 ~_ _.' IOD Saozisna 
atât de mult. I munlor. satisfacţia deplină a izbânzii. de revolver fI un arhiduce mor', S .... . .. " . . _______ .. e- 1 t ' ti 1 d ] ţ' i j determină tzbucnirea me'jc" {ului IraJerl. rO"'''.'!!l1 

- - n r o as e e emu a le n ' 
Coaitetul Şcolar Slatina \ în ziua de 11 Septemvrie' care adversarii nu sunt de forţe care nu ~'a sFârşit delâl peste in Polonia 

de Cri, 1937 ora 10. tegale, cel tare chiar dacă învinge patru am. Un Însemnat grup de străjeri 
J Ildeţul Arad. Condiţiunile se pot vedea l este totuşi in pierdere. f In 1936. l~ Madrid un l.lon t români, condus de căpitanul le-

zilnic la. PrimărÎe. I Munca uşoară. comodă, mole-; de rouoluer ,E un losl minzsfru pureanu, a sosit eri la Varsovia 
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Nr. 12/1937. L' 't ţ' " I şeşte, şi astfel nivelul faclurii de mort, d"lermină izbucnirea unui I dU(lă ce timp de trei săptămâni 
ICl a lunea se va ţmea , ă b' . '1 d W f ~ 

Publicaţiune în conform cu art. 88 _ 11 O' joc ar fi fost scăzut, 1 r . z OI, CWI, care ureaza nca" i au vizitat Polonia. Grupul a jl 
. din L. C. P. In acela, timp publicul veşnic " c.are bale la .poarta EUrOpE'f I mulţumit autori'ăţilor polone pen- ~ 

In ZlUa de 28 August 1 d . dornic de senzaţii tari n'ar mai fnazntându-o prrelen*,te la des'ltru buna primire de care s'au t 
1937 ora 10 a. m_ se ţine li- 2 nI' ~taz. e nere~şltă A a fi ]uat parte la aceste plictisitoare lânluirea unui nou măcel. bucurat şi au filcul o manifes 'r 
't ţ. bli v t ~a ICI aţle se va ţmea In. . I l t 1 O' l' .. t ţ' ă1d ă t fi" ( C1 a le pu ca pen ru exe- . d 28 S t '\937 JOCUrl pe-o poartă. n u remu nen, Japonnu a le c urou n aţa egaţleJ 

rutarea lucrărilor de edi- zIUa e ... ep emvne • E natural că incercarea de a şi chinezii sunt in plin răZbOi., României, intoflând mai mu][e 
ficare a Şcoalei Primare Prim.ăria salva cele două echipe româneşti In acelaş timp. la Paris, Reu- cântece innălţătoare străiereşil' 
Slatina de Criş. eonform aM _ • 

planului ce se. găseşte la 
Direcţiunea Scoalei. 

prisosinţl lipsa braţelor de mun- I belşugate. 

Ministerul Muncii Licitaţia se va ţinea la 
Pretura plasei Sebiş in con
formitate cu disp, art. 

că româneşti In acest câmp al muncit 1 1 

Premizele naţionalismului nu 1 care, chiar dacă sunt aspre 
pot duce la o fericită rezobare câteodată, sunt totuşi făcute 
a necesităţilor ţării, decât ridi- în· interesul ţării, spre a o 8<::oale 
când la U1;1 Divel cel puţin egal cât mai grabnic din ghiarele dese
cu al străinilor. condiţiunea chilibrului olacut din păc.atut rl
tehnică. şi culturală a românilor. sbaiului • 

Daca In institl1ţiunile de stat întreprind~rile particulare' erau 
implinirea cadrchr cu elemente deci multe de rp:zolvat. 

88-110 din L. C. P. 

Preşedinte: Secretar: 
loau Pop Ioaa Doh ... 

Prim.ă t'ia l:omunei Dezna 

No. 1917/1937. 

româneşti nu întâmpina nici o 
dificultalE;'. rezolvarea acestui 
deziderat ia intreprinderile par
ticulare era mai anevoioasă, 

Muncitorul român nu era 
pn'gătit - in genere - pentru 

E natural că. acest lucru nu In acest scop, una dintre munca de atelier care impunea 
se poate face intr'o clipită. probleaele ce se cereau fără o anumită specializare şi reale 

Trebuiesc ani de zile de zăbavă rezolvate, era aceea a aptitudini. 
Publicaţiune perfecţionare şi de adaptare,' oeupării elementelor de muncă In acela, timp intrepr4ozătorii 

I ani de muncă grea şi de privaţi- ~ l"omâneşti în toale ramurile dtl - avizi de câştig - nu pierdeau 
Pr!mări~ ~o~unei Dez.na I uni necontenite. . l' activitate., timpul instruind elementele ro-

,publici liataţlUne pubhcă E absolut necesară stăruinţa in Legiuirile din ultima neme au mâneşti pentru această muncă, 
~entru vânzarea alor 120 gândulde a realiza această elevare ]a bază tendinţa de a proteja, ci îşi an~ajau braţe de muncă 
fl:e lemn de esenţA goron cu orice sacrificii. I a pregăti şi indruma elementul I străine, gata formate, care să nu 
dIn ,p~d~rea comunală. • In primul rănd supun8na I rQDlaneSC spre acere ramuri de! le :cauzeze nici cea mai mică 

Llcltaţ1unea se va ţmea ab30lufă la prevederile legilor, activi';, te une c se resimte cu pagu băI ci numai prufituri i01-

De aceea activitatea Ministeru
lui Muncii. de subt tnţelupta 

conducere a D-Iui Ministru Prd. 
I. Nîstor a fost şi este atât de 
febrilă 

R~zu1tatele acel>tei adivit1\ţi 

sunt din cele mai 'strălucih, şi 

vom spicui câteva din el~ sp; 1: 

a se vedea - ca pildă - cum 
se lucreaz.ă cu adevărat in 
interesul ţării, 

In primul rând vom amin li 
de politica socială de rezolvare 
a şomajului, şi de aplanare a 
cooflictului dintre munci ,i 
capital, care a adus o reali 
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Transporturile II aeriene 
5âmbătă dimineaţă la ora 5 30, gao, 

o ,...izÎ.Iă la aeroportul 
J\ ..... iooul »R •• lDâl'lia« 

J\rad 

d, prim ministru Gh, Tătărescu După ac~ia, d, preLct a ară- R d 1 d ~ t 'b It l I I itmuZ lrepi ant a vif?tii1 mo' I e impre;urări, cari sa con rt ue u moarte a tală ui sau, a in. 
~ sosit la Satu·~iare, la ora 1, tat d-Iui prim-mini;'lu siluaţia d h I 1 l' h" 1 B ' flr,nizf!uză C iar, ~i cele ~ai lro, - în ormoninas"i con uera re" a stl- i C 11 lat f1 UCIlI ~f?tJ un avion spe-
d·sa a vizitat oraşul şi institu- economkâ II judetului, iar d, d J-

,ţwllale coltun ~ taro, prrn mularea diferitelor afacen, I 
!Iile din oraş, apoi, însoţit de d. Tătărescu a răspuns (;\ va răuta d h 

introducerea creutjunilor fi le -1 O conditip t'scntială, a oricărui 
)refect al juJ. Satu-_ .... 1nrc a pte- să soiuţionue [av(l1abil 10ate 'n I I 

S S nÎcă, pUie s u;ba marelui d t" I 'd' 
cat s,ore ighet. problemele şi va tre ... "! irlhetul glln e tranzac !Unt, es Il rap' l 

ti> public, I 
La Huta, d-sa a fost îrltâ rnpi- In categoria 1 de salai iza! e. . ~. j tatea. mijloacelor d~ locomotmne. 

d d F 'h' M 't 1 O, ' i t ţ' t ' • Oraşele mari se baz~c'Za mali. 
ilat e , 1 l a"', p:elec u -S3. sa n re \DU apOl cu" lwfre diferite (t>n(rp comerciale. 
ild. Sighet. şi de parlamentarii d, nit parlamentari, iar la ora 3 mu;{ p>! mersul t'W al comu1u_,1 p -" d 1 ~'f 

, ., . iui şi al industr/f.'i. entru a Wfesnt ep (lsa~1 e, 
,~in judeţ, iar la iutoarc(~rca în a ptpcal la gară lOt, U intampl·l ' ... ~.' 

l .' . t d ' 1 l' ci I . i\"1 Il d AcesleC' la rân dul lur au ne-' sau In/untal legafun aerIme ,lfaş, ·a lntampw,: . l1 r. U lU narea - m (II ao 10' za, care '! '! 
ibdor, primarul or<;şl11ui, ca~e a sosit din Cehoslovacia. prin L'oe neapărată. de o sumedenie' intre diferife puncte are (ar-i:', 

i a urat bun tOsi~ în nu mele po· punclul de frontieră Dragoş< 
;daţiei Vodă. : Liniile aerIene 

D 1 Tătărescu !>',l du" direct'la De aci t dela gara Sighetllll'; Astfel, "vjpanelesocictJţii S'lultimele modele aviatice. p:'evă. 
"',raJ'dunle camerei d'_' arlricuHu- Mannaţi{'i, cei doi prim·mini,"Lt i ' \ R E S (L' "1' t t d T L' Ii ' '" I~. • , • IOli e aenenc r·,. zu e CIJ apara ee, ~', • Sl 
:ă, unde d. Dan, preşedintele ca- şi insotitoni lor, au plecat spre 
merei de agricllltură şi d. Erge· ,l3arcca·Prîlop. Seara d' Mdan 
Iy, inspector vel&rinar. i-au ară- Hodza s'a inapoiat în Cehoslova
:at vitele de prăsi!ă de rasa Al- I eia, 

Intrevederi ... discutiuni ... păreri ... 
PrE'şedintele consiliului a sosit amânate pentru mai târziu. 

~~arţi in Capitală şi a avut intre- ~ăptămâo" viitoare va avea loc 
vederi cu colaboratodi ~ăi. L· a conferinţa Mieei lnţeiegen, Abia 
\ăzut pe d. minis!ru Callcicov şi după. aCeastă COll[eJÎn\a se pot 
apoi pe ; d. Victor Antones\;u, !-.lI eve<.lc a evcn imenlc: nUl inlere
ministrul de (::xtern~ Dras'!rr.l,'ni s .... nte. Probabil că abia. după 

a avut o lungă intrevedere cu d, această confednţă se va ,ine şi 

.... 

Căp. av. Băs'batesc~ pUoluJ 
Evgheao'Vici şi 11. Parascbl"v 

eial, alerÎsând în condiţiuni im 
pecabile, după două ore ta Arad, 

AvantagiHe re cari le prepi· 
cită călătoria cu avionul, indeo· 
sebi in ch~stîuni extra urgl"nte
nu se pot ind~aiuns aprecia, ŞI 

ne am bucura nespus de mult, 
dacă marele public ar privi cu 
multă incredere cursele ~,erieDe, 

&. aui Mii! 
Franasovici, ministrul (Tmtmica- primul consiHu de miniştri, • • • 
ţiHor, A fost vorba de un schimb Asupra intrevederei Hodza·, Increderea Opiniei pub-
de vederi asupra problemelor de Tătărescu, nu s'a d'll nici un 1 Marel~ avioD ttimolar "România" ! liee in partidul 
ordin gO!lpodăresc şi s'a stabilÎt comuuicat,' deoarece aC~(isla in- m[,ne cxploatat~ de fitat) fac I Goniu, cari sunt în legătură per-l national-liberal 
că iocurând un consiliu de mi· llc.edellO n'a avut \,n caracter.legătura intre: manentă cu pămantul, făcând: . ' _ l' 

fi D t '" l' 1 l' .. ~ . C B' fI' , ă '1 ., Dnmlneca (lU avut loc a.o.>gerJ Diştri va . convocat. ;n (:e e ollCla (:1 ace Il \I1,~·I. eXCU1Sil . Bucureşti - on!lbnţa. ucu' ! nst e ,pnn CflmllOlC ne preC1se, . 
d' tat Ilă - h t' '1 '1 N t . .' .' I . 1 ' Ch" B t' 1 ,. . , I comunale in mai mlJltf locolddti, 

ISCU e rczu ca c LS mDl e anllca e li E:S e mal PIJ\1n. "OC-" r€'~tl- aşl- lŞlDău, U ureş 1- 1 şi repetate. lmposlbll orice acel-
l
' 1 1 . . l' 

d d· I t' f - ă t ă ' 1 .. t ' 'V 'B t' I n tode (l·'(,F e Q egeTl, ,,(,le e OI 10 pur pOIl le nu ,)1 mcaza v ra ,C PrJillU mm."lt 11 IO~ e pe (. t:rnăuţl- arşO'ola, llcurcş t- dent ., Il' 1 • 
o ă b' 1 d d \. t' r· t ci 'l t 1 ", P B " C t t' !,.,arhc/uIUI nolwr:a' lbera "Il w-lOC un '-{) I€C~ t: p~eOCUpa(e cp m' Sa lSlileCU "H'ZUl il. U CIUl ...... raga, ucurelin- e a ea- P 1 I . t t d' 

Aces ',"'a tit' t d' • Alb- 'U "'1' S t erSOQa lil nav gan cs e a ml- inmit imOOT/'W;f? majorităti rnon-pentru gtlVern. "sun aces or lD reve eno 'a Şl LJucureşn- urnu· eve, I i d 1" 'I' I . 
• 
_________________ • _________ t, -., . d I rabil pn'gătit din toate punctele: aiI.' or In ('OM', /: e respf!ctzv,. 

- Ha , ti nn~ ftmlşoara-Ara . " _ ~ . t Astf.:l. /a fg. Ocna, national· 
Toate avk\anelp rari circulă \ de v~dere el lDspuand eăla,orl- t ' " •. , 

G .... .. d t ' I lrberalu au lnlrunll 11/2 voh"., raUlcer ungur ezer or ,pe liniile de mai sus, !H1nt dir'fre lor depli.:ă incredere. iar na(iofwl tăranişfii 192 va uri, 
Eri a fost Inaintat la COlllH. ouÎ'îU că este nmân :ircdentist Tr:l-ol~)r1..I1 R "". c~lelall(> lisie nf!înlrlPr:~nd df!cât 

damentul diviziei din 10calitJlc şi O'J puteau Să aibt.> inc:eJl'Je Î • IlEoI 'Il. »oD'la.n.a« reduse n'zullafe. 
un grăoicer ungur, care a trectl in tit p" o B t- T t' ă l' . + 1" Numărul futuror nillil,}::;IF!"'1' 

'f,· d f d 1 • R I _,le .tota ucureş 1 - Uf!\U- an ru ŞI pncepU.llt v->/.J, . 
graDl~a. 10 mo rau U os In '). Balog declara că 10 armata' . ,- " p ,~ f 'l 1 t d I'd 1 ţ' - I 
mânia, predâodu-se autorităţi!or'!UDgufă domneşte Cfa mai mare' Severm-Tlffilşoara- Arad, iur meC3.mc C,p€lea. (1, Os tW I! par I u nu tuna,-
1: f 1 d t d' Al' ' .' 1- d . t - tă • . - C t 1 tr sporulUl d"la' !,berul ve Il e, pos m comuna, tea! miz(-ne, şi orie<Îl ar fi cineva de (:rcu a e ca eva ~ap . 'TJam, I os U CI o. ~ l' , . .. . 
unde sa prez,entat, grănlceru~ i bun p"triot se desgus:ă din caUla a; ionul trimrAor "România" IArad la Bucnreşh este cu In plasa Campma, ~ud. Pra,h:vu 
ungur, după ce la, tntcro~at, Şi 1 p.-utilor, mai ;·i 5 în ceeace fabricaţie Junkers, cu 1650' ceva lnai red'..ls decât costu! I~~" av~t d~~semt!'nr loc CJlegerl 
dresat actele cuvcmte, 1 a tnam- prive-şte imbrăcămnea şi hrana. , I • b'l t A t . 1 IT 1 rn mOI mu,t~ comun ... , ilsielf? 
tJt la Oradea 1 t' t ă f" cal putf:n,'. Şi CU greutatea Ur.\tt 1 e 1D .reg el acce- 'naţional.liberale obJ ndnd suc('e~ - n con lOuare, a r\l~a S le lU- '1 ~ 1 B . 1 t ' 

Grănicerul declari că se ~_u decat şi condamnat de autori- i de 1? tone c,u viteza 0- erat ,pan~, a .• uc~reşt~. La Miza, lis'fJ llbt>rală a luat 
meşte Balog Ioan, de fel din tlţi!e române, căei mai bine este mercta lă... medtc orară I de F uncţlO naru pubhCl Şl oft- f 808 voturi latri de cele 92 ale 
judetul Bihor cetăţean ungur. A în inchisoarea românească decât 200 Krn, . terii se bucură de 20% re· p~rtidl1lur noil'mal· 'ăran~sc, l.IJ 
dezertat dm armata ungară pen- in armata de paradă a Ungari~i,; Pleacă din A rad în zile~e ducere, de care se bucură I (a~arls('beş, b 'leul ~orn~nesf..', (1 

tru D10tivul că in ultimul timp După ind~plinirea tuturor for-' de Marţi. Joi şi Sâmbă!ă: şi aceia cari pleacă dela t obtmut 6 mc1ndate ŞI veudlş:zr 3 
nu a mai putut suporta mizeri ... malităţil,o,r, Balog va ,fi ,inai,?tat la orele 7,29 dim. precis şi I Arad sau Bucureşti şi se mandate. 
ce întâmpioa din partea supe- la Conslhul de Războll dtn CIuf, , d 1 H. f 1 !. t c c l' Aceste date arată că dt1pl 
riorilor săi, care deşi ştiau că făcându-se vinovat peotru trece- alunc:e a ,Icureş 1 ,a ora f' rem, or u ace aş aVlon. patru ani d~ guvernare, opi. 
este cetăţean ungur, tot il bă· rea frauduloasă a graniţei. 10 dtm. BIletele se pot procura. bl' v •• .( fă 

Avionul este pil0t"t de la aCToport sau la Wagon- ~la Pdu IC~ lŞl man:~eSt_ 
'1 tIE h ,. 'T °t •. 1 d' mere en:a lG opera rea,iza a 

îilviorare a vieţii sociale a tării spre activităţile ce se potrivesc cătr1e dP1 ou .• vg. eţ~~vlc~11 t-t S'llar transprt°rtu. :n cen:4 de guvernul national-libe 
, .. "." unu mtre aşll ana tel CI- ru a aeropo ŞI mapOl, 1 

noasbe. aphlud1lHlof sale flz.lce ŞI P~l1hIC(". '1 d' t 1 f' t t' t - - t , b 01 tI' Ira, 
A ' d h'd < 'd o ,Vl e ra 10- e egra 15 es e In ra tu COS U 1 e u Ul. C d' t .' I 
' pOl, 3:Jre a se elC 1 e drum dill' nu numaI 1.' mstructla· • are In :'e gl, verne e 

ins~ăpâfliril primatului naţional şi indrumarv" ucenicilor ,l fostI A.e.opo.tul & ... d , care s'au perinda~ la câr-
in lodul>trii, s'au instituit unele I preocupat D·1 ministru L Nis'or l . t ma ţărei s'au mal prczen-
'iind incă în curs de realizare, ci şi de să"'ătatea acestor "iitori 1 In aprt"pierea Pă.durii Cp.ala, In curând, pe bate Hniilel tat în faţa corpului electo· 
() seamă de cămine de UCemCl străjeri ai ţării. ;ee construeşte în antrepriza an- aeriene se vor introduce avioetfle raI după patru d,ni de gu
t; mJ.ri~e c.:n~re iudustria1e ca: In ~c.~adllinie ~e ,Preocupar!", treprenorului Marian din Arad, Mucbetti Sa\'rya cu o vite7ă ~ernare pentru a~şi verifica 
~ernăuţl, Tl:mşoara. Hunedoara, a ~()tar1t aă ge tn~llă un ~~~ () impozantă aer g,~ră, car C' va,' oral ă de 350 Km I mcrederea maselor popu-
"'g ·Mu t!ş , B- Ţ: <f • 't ma1 mare număr dtntre \lcemcu . , • . ~ . . P 1 L? " r. • ilŞOV, ar/SooVlş e, d b'l" J "1 d x de .. ervl hma aeriana lnt»rnaţlo entru punn'(>!'1 li punct a Jare. 
1) - Ttf J S1 t' T ' e 1 l In ca onu e (' var... cese I 1 ,- 1 r ' 
: ,aca~, 6'- lU" a l~a. , eCUC1, stabilesc in diferitele stnţiuni nală ce va trece prin Arad. Aero~! acestont~ \I'a p ec.:.!, in "tr~mătat~ n, ăpturi1e guvernăret ac-
T adUl, Petroşant, SrihIa Şl Arad. i balneare sau clima terice. . I garea. este după modc~u\ cp1eia (pilotul 'Fsl!hcn')VICl care pdoteaz& tu ale au hst singurele mi-

S'au organizal pentru instruc-, AC'castă mănoasă .. ctivitil1e a dela Cernăuţi. l' avionul .. Rl'mânia". jloace de propagandă faţă 
ţ: t ucenicilor cursuri profesienale; mir.isterului muncii de sub con- f Comandilnt nI aeroportului este Publicul pnle să. aibă cea mai de agl~atlile fără l~~ite ale 
S tU cre'!t şase centre (Bucureşti, duce,ea unui om de mari viei· i d, căpitan <I,'j'itor Bărhulescu din I mare înc.nd,·re in acest nou grupă.fllor de 0pOZJţH!. Pro
l hişinău, Iaşi, Ceruâuţi, Cluji, uni, a O-lui ministru 1. Nisior.' F!otila II fi', iaţie Cluj. s~condat' mijloc de transport t care prin I sperih, te~ economică, ordi
Timişoara) pdltru organi~area tinde să realizeze un trai din de către d, Nicu Paraschiv, doi rapiditatea lui, scurteazl enorm l' nea în finanţele statului şi 
întrebuinţării timpului liber al cete mai civilizate acelora ce aviatori distinşi. cad ~e îngrijesc! distanţele. armonia Între toate catego
Illuncitorului. şi s'au inHinţat ia curând vor fi me,teşugarii şi de bunul mers al aeroportului Este interesant de amintit ca-l riile sociale, deter~~.nl cor
două centre (Bucureşti şi Cluj) specialiştii industriei româneşti, Arad, fiind oricând la dispoziţia, zul unui concctă\ean d~-al nostru, I pul electoral.să ~pt;Jtne gu~ 
}ltntru orienlarea muocitorului I R. Gor. publicului. care fiind urgent chemat la pa- vernarea naţlonal·ltberall. 

• 
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"G R ANI T A" 

Micalnlelegere Pentru grani/ă 
, In ziua df' 'HJ AUgList I r~i:lştere şi ('lITI? este sC P pld , 1 I 1 [ Este lucru ştiut că graniţa meniile. nu face paradă d~ vorbe, 
r~prezentan,tl~ l~gOS a~i~i j',:t :lc~eriî dl.ntr~ 11.~osla'. :1, de Vest a ţării e'mpănată cu: Guvernw Naţional-Liberal, înţelege să lucreze, Sa 
Cehoslovaclet ŞI ROmal11('l C2hos!0V,:Cj, ŞI Roma[)Ja. 
se vor intruni la Sinaia Interesele l1c€swr siete in funcţionad minoritari şi că r pe lângă celelalte mari înfăp- îmbunătăţiri cât mai mUlte 
unde se va ţine, anul acestei, ce rrivcştc hotarelE: lor St1'1t dintre aceştia foarte puţini tuiri ale luÎ-t a înţeles că este seama Statului, pentru Il 
conferinţa Micii Inţelegeri, veşn1C aceiea~i, in slhJl11b merită să fie hr.miţi de StatJchiemat să rezolve şi această gura României un 

Cu toate că ziarele sunt datf'le politicii intern3ţ;onale şi cu atât mai puîin, să fie importantă problemă de pres- mulţumitor şi a-i deschide 
veşnic pline cu relatări sunt merE'U schimbătoare. amestecaţi în anumite lucrări· tigiu al Statului nostru. In drum spre strălucire şi 
d 

pentru cunoaşterea cărora Se 1, consecinţă, a hotărît să facă în viitor. Noi cei depe o,.", .. :d 
espre activitatea acestui In scopu1 de a pune de 

fu" 

organism politic, toi uşi sunt acord aceste lnterese cu cere devotament b~~ ~e .;:e- i ~An ;c~b ~e ~~~ţionari, ~uw' cari ştim câte renunţări 
încă mulţf de aceia' ce nu. nolWca internaţională Mica resele Statul.ui. aJo~ .aLeal an romon aru . epe ,gr~D1ţ~ demnitate ni.au fost un'DUIII.-rj 

cunosc cum ş' An ce \ j tI' t t d acestora nu şI-au dat sllinţa, I acolo unde vor fI obhgaţl sa de bunul nostru simţ şi 
1 1 SCOO In e egere 5:e In runeş e e- ., . ~ t"' .' ţ A A t . d . a luat naşter 'M' '~1 . ~ . _. '1 t nICI pana as aZI, Sa mve e i mveţe romaneş e ŞI nn e, cel marea noastră îngăduinţă 

e aşa ZISI;!. JCaICaH~Orl nelCSl,a ea o cere. l' b f" 1" s· tI' IIi' 'd 1 'al't t • W 'f ţ b - , .. Inţelenere . C' It' , lm a o lC13 a a Pl .• 11 \!1, CI. PSlţl e OI 1 a ea cuvenlta, a a o razlllclel unor 
6 • I urn In U Jma vreme SI- - br ., I f" f " , t'· ~ 1 

[n cele ce urmează ne i tuaţiunea int'imaţională este vor
b

,s8
lim

°
b 

Ige
1 

pe hl:uma~, . al vor ,~ ln°f~nSdlV1~ f- I~r p~ ~n can lDţe egeau să ne 
stra~ dUl'm să 1 venl'm l' i • d t - f' ţ vor 1 a or, c lvr 51 lD gramţa vor 1 a 1l:;';1 uDcţlOnan ca nu se sinchisesc de e n cam Incor a a, con enn a il' , '. i • • ~ _ 
aiutor l M' .. 1 ţ 1 g' f' raportur e ofiCIale, de lDcredere, pentru a se forma' paDlrea romaneasca, vom 

J • I lCll n e e eTl va luna Or această situaţiune era 1 . ., 
Prin tratatele de pace dintre cele mai încordate:· t l' bil- R .' t b . laici un zid al conştiinţelor ro_ j1ţe ege cum. se ctlV1ne ŞI 

mc ela e a ermmarea ma- e vor pune în discu*iune' W 'b- t' maneş L I aprecia a a evara a el V",JlUar.UU . h' tIt 's m o era a. omanta re ule I ~ t' . 1 d W t ' 

1
. w b . 1 .. ,~sa 81 a un carac er Şi un a s-

re w raz OlU, une e state: atJtudmea ce trebtue să o pect cu desăvârşire românesc Guvernul actual a dat do-' acest mare gest al f!uver 
~i· au recăpă tat independenţa I ia fiecare stat component În toate ramurile, în toate do. vadă în repetate rinduri că J şi.i vom rămâne îndatoraţi, 
Iăr altele şi-au reîntregit faţă de diferite]e probleme i 2 E _ 

teritoriu1, statornicindu-se de ord n naţicna;~ precum! O 
in hotsrele lor strămoşeşti. şi faţSi de statE: le ne·,:dia te: 

Conducătorii acestor state cu care este Îll colaborare. 
des rob it e şi reinlregite, Nu vor fi trecute cu ve-

anchetă a şefulzli 
national-ţărănesc în 

partidului 
Ardeal având interese comune - derea re1aţiunile cu Unga· I 

d~ a·şi menţine cele câşti- ria şi Înarmarea ei. I 
g,<1te . cu enorme, j~rtfe --: Această intensă adivitatel ZIlele acesl~a? d" 1 M~- are ~i două scopuri impm- partidul nation.al-lă; 
S ,nu mţeles ca ~rmtr o ~~tI- diplomatică va fi urmărită hala~he. ~reşedmte!e parh-, tante,. ~. DeSc ~u sunt "iotrjg 
v!ta~~ econOl~l1că. p~hhcă I cu viu interes de toate ţă-1 dulm naţlOn~l'ţărănesc, va! ~ In p,rrtnul rand, d-sa vna ScoJ'~l1te de ceIeJa 
ŞI mlhtarl d~ aJutor reClproc. rile riverane in Marea Me.: pleca la ~tn,a:a unde "li, sa s~ mformeze ]a faţ~ J?- parbde, ci reaHtăţi 
să se puna Ja ~d~poslul diterană şi în Marea Neagră. I avea consfatur~ cu ,d,. M<1 ':': ~1~1 de, t~ată ~a~:panta de care DU le poate 
eventualelo~ ataCUrI dm par- de Grecia şi Turcia ca in., g.earu asupra sltuaţ1el poh- t ~nSlJ:uă~l ~ pel'hdn la adresa i testa aici chiar con~ 
tea .dufmamlAor, . , teresate i.n atitudinea pe bce. ., . ; mShtutmnll,or fundame~tale, c~r~,,"a national-ţă A 

ŞI mtrucat eXistase o care o va lua Mică Inţe- Pe alCI, d·sa va pleCi:> m, ale statulm. desfăsurata de Duda, 
~a~e lr;-ţelegereace?stă n~uă 1egere faţă de problema Ar~eal.'pentr~ a vizit~ .or-' cei ~âţlva tovarăşi ai d·lui' ."-AI!1I_"'BI!_q_~.C 
mshtutJUne a luat denumIrea Mediteranei Orientale şi a gamzatnle naţlOnal·ţihamsf e 1 Mnnm, 
de Mică Inţelegere. Mării Negre. din aceste provincii. In al doilta rând, şeful Alegerea d-Jui 

Iată, deci, cum a luat R, G, ~upă cât se afirr,nă, la ~artidu'ui naţicna; ,ţărănesc ca preşedinte al or ani 
• 1'* ClUJ va avea loc o lmpor- ţtne să constate personali '" f ~' 9 , 

"'" tantă Întrevedere intre d-nii atmosfera po1itică ce se! ,ţa ,Ione I L!berale de D(lJ 
Presa opoz:itÎei «:ere p.~elun- Maniu şi Mihalache. in c~re co~turează, în )uru~ celo.~: 1 a CrClin.'Po a ,:\\1 1 ,,', ! 

• v •• ,_ L I ~ se vor pune toate chesbu- dOI fruntaş1 aroeIem; d'DJI, t.. J ' R t.O In S 

glreJ:.-. gu ..... ern CIori. I e· r:t:a. e ~, '1 t't . • V 'd . M ' CITH Il)') 001il/U Ul I{' al:l'ln'lI~ ~ .... ~ - ~ - ni e ce au cons 1 UIt - In al a ŞJ amu ~""". , < 

d ' ~ . A . f .. .. conuf fiulUI e>.{'cub" a) orgal il 
Ziarele din Capitală-chiar I In tot cazul este bine să vremea In urma - mohve ceste In ormaţn 11 sunt~." 1" I d l' '. . d d' ,'. '1 .. 'i ,llI loera e OIJenl', 

,i cele mai putin prietene ale observăm că presa care ar senoase e ISenSlUn1 mtre uh e pentru vlltoarea oflen-I C' '\ ' . d . f 't .. 'd t t'd 1 ' u acest pn q J. Ce 
actualului regim politic - scriu trebui să ceară' sus şi tare cel 01 run aş1 al p<l rtI u· are a par 1 U Ul N ţ " 

, l ' 1 . Cv]v. . d 1 'f eum\u a ,osl proc amal rr. 
că guvemulIiberal va dăinuijcăderea guvernului, se simte ulA' t f d' . d t a a~CT1taă ·t~atedn a. ~slt clin[c de onoare şi d, Em, TiI 
fără parlament până după ale- b.ine acordându-i acestuia mos era 1D orgamza-( e ernllna a a e mta - , d' " +"1 d 1 ţ' al w,' d 1 M' A.J rt'scu, rn·şl mte acflV gerile generale. cel mai larf! credit şi lăsând' tU e ar e ene na Jon -ţăraA ' mrea cu ~ amu, cat ue . 

Aceste ziare spun că sunt I a se u";,ţelege din coloanele niste a preocupat inde,~ cele două obiective a~ătatef î -----------iiII$IIl 
Jnformate din sursă guverna-I sale că ar fi bine ca guver- aproape pe conducătorll la care a fost deCIS (h~; 
mentală ceea ce nu poate fii alW W 1 naţional-ţărănişti în confe- către grnparea centrişhlor, C"Q~o«:area 

, I narea aetu a Sa se pr~ un. 'ţ 1 1 d" d J '1 I adevărat, având în vedere că, W , •• nn ee pe care e·au avut m parti e naţlOJ1a ·ttră-' I •.. 
C ., fi tal: geasca peste amblţule celor 1", Slămc I nesc ega-t1el per ... ", 

erCU!'1e 5uvemamen. e au '-, . \ . 
altceva ma.! bun de făcut de_jale căror interese politice le In realitate, vizita d-lui lată fapte cari aratii cA nenle it partid 
căt să lanseze pronosticuri I apăra ,i le mai apără ziarele ;\1ihalache în Ardeal mai toi ceeace se petrec\: În 1 1· '·L I 
politice. I de eate e vorba. I •. ~~ .... tIf~":' I . OI • er~, 

----------------1 l\farina şi aviaţia noastră 

Santanderul a căzut! 
Revolta populaţiei civile impotriva republi
canilor -- Forţele republicane s'au predat 

na ţionaliştilor 

raiul Fraoco ,i arm .. ta 
aaţionalist;ii 

. Toate forţele republicane care 
au mai rimas În Santander \ii 
care se ridică la cea 15.000 EntuzÎasmul starnit in loată 
oameni s'au supus naţionaliştilor. Spania naţion ~listă de ~ libnarea 

Autorităţile Tt>publiCCloe din Sanlanderului este qe nedescris. 
Santander ne mai putând stăpâni 10 sate şi oraş.e populaţia nebună 
~ituatia. au anunţat oficial pr-:- de bucurie a umplut slrăziJe şi 
dflf~a oraşuJui. Coloanele naţio· l pieţele cântând şi dansând, Ora. 
naLs:c îşi grăbeau inaintarea pen.' pe luI nationalist este arbo~at 
tru ii intra cât mai grabnic in! peste tot', 
capitala bască. Intrarea trupelor I Cortegii imense străbat străzile, 
Daţio.nali~tă la Sant~,nder s'a pro ,1 adamând arma!a naţi(,nfIl 1stă şi 
dus In tImpul nopţu, t pe ,.generalul ,hatlc~, M ~njfe~. 

- ; taţII deoseblt de Impunatoare 
~op ... aţia civilă dia Saa- au fost mi!i ales h SJbmanca, 
taad~.. acla",ă pa geD~. Buq,~os şi San·Sebastian, 

!~--_._": .... __ ._ ... 
f .... 111 

.", 
, -.'-( 

" . 

" , 

t • 
f. • 

. Instantane1l de la zin~ mariaei 

Tipografia G, lENeI, Arad. 

In c{>nun>" (1:ltClHf'rii rl. 
tiduJui liberal se 1if'.,mi'1/~ Ş'!H~ 

că .<;'ar fr luai l're·o not,;,âr" fU 

p'iv;rfl;a ('onvo('orli'(f C'Qr:;gr('sl1!w 

partidului liberal, S,/lIoli3- (ţr ~r 
niz(Jttlor va fi .'::'MUlflOio dr 
ae1p!!a{ia permonpnlă a part,nu, 

iui ,care va f, con VOt'C1 fQ 

curând 

I Suc::«:esul liLera
Ijlor in alegeri 

Dăm mai jos rezultatul din ('ele 
j 59 comune ale judeţului BlC."ă (1 

l
i in CilfC s'au făcut alegeri până 
în pl ("zent: 
i Lib ... ralii: 13,126, cu 196 man· 
I dab>, . 

I Ţă'ăniştii: 476l, cu 34 man·: 
date, 

Naţ-CreştinH: 6840. cu 63 
mandate, 

Georgiştii: 1743, cu 8 man
date, 

I Fr, Românesc': 1743, cu man· 
date, 
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