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tărănisiă Carol II, în străin ăla te 
De s' gur că zgomotul fă- telefoane, fostul prefect de I In suflet mai dăinueşte încă 1 semenea scene de basm frumM, glia, în B"lgia - fări pe cari, in 

cut acum două luni de catre Ilfov in timpul scurtE i gu-. pulprnica impresj~a lacrimi/or Niciodată poporul Polonird nu l'a, acest furnli'U M, S. R{Jgere nas; 
par!idul naţional-ţărănesc vernări a tehnidenilor ar-' nestdpanile cori ne au umezit ge' lăsa să se ş/(>argă din omirdirea t,u Ip'a /.flzi/al - a atras mani
este viu în amintirea md- ~ getoianişti, celebrul fiu al nel~ la citirea dărU ele seamă lui figura cu ooevărat voivodolă {e5f'ltii de simpatie nti'aspmuile, 
tC'ra I statuei dl Grigutza Filipesco,! atât de imprf'sionante pe care a SuvuanuluÎ nostru şi de drrr- cpea e insemMaui pf' seama la-

Se adunaseră şefii din să declare ritos d-ld Mi· un ziar din CapilaÎâ a făcut-o g:JSfM pe care 10 va pdsfra se rii IJPstire bună, cunoa:;;tl?Te ŞI 
tO$1te j,)deţele pentruca să-şi halache: Coane J~ nică, nu' asupra vizitpi Suppranului nos- va lrga şi mai ;ndl?sfruClibif dra- drngostl', valoli pe {'ari inlr'o 
aleilgă un alt şef. deoarece j demisiona din fruntea p3r- Iru la Varşovia. Nu pull?m uita gO$lea poporului Polonil?i pfmtru alât de ma e măsură nici o pro-
d. J nică Mihalache, ame-· tiduIui. că pe cuvântul meu încânlarea noos·,.d de a fi aflat! România, pog,mdă nu ţi; le ar pulea adUCI? 

ninţ'l iar ca un "Jupiter to- de onoare la 15 Iunie 1937 că poporul po/arru a primii pl? Miindricl n4>omu
'
ui TomfiMSC De acpea suntem dtI/vri scum-

narlS" cu aceea că in cadrele orele 9 dim. precis, vei fi falnicul nostru R, ge ('a pe Un ore însă şi a.'le pri Pjuri de a fi pului nostru SUl'eTan cu n!'tar
partidului se mulţumeşte încredinţat cu form&rea gu-: zeu mândlu şi glorios şi l'ă ti- multumi ă. M, S. R!>gefe Caro! murilă şi permunentâ drogosle şi 
cu rolul modest de soldat l' vernului. 'nere/u/ tării om;cp a p,esărat II de câfeori tr~C'~ g,ani(l?!l? tarii respeclul cuvenit unui Domnrt(Jr 
credincios I?îscuţiile. din Nu ştim cum a interpre-/ flori, in valuri şi'n jerbl?, p~ drum aduce pp seama eÎ noui omogli. atât de inte(epl, cu atâta dra
plenul ac, estel a dunăn ,cu 1 tat ce] chemat aceste cuvll1te, ,şi În maşină, sloTcând lacrimi noui tii/uri dl? g'orie din Parll?a gosip fată de tora Sa. iar tui 

d 1 ' Dumnezeu Ii dator6m laudă si care ~a:h u aşa ZIS naţlO-·în ~ric~ caz a,trecut şi 1,Sld~ fmo(ie până şi celor moistB-iPop~arplo~ pe cari le .fJizÎlE'ază şi mu tumire penlru,ă rI~ o inp,fd. 
nal ŞI IncA, t~r ăne~c .. ne-a lume ŞI t 5 ~uhe, se apropte I pâni(i şi se,;oşi oameni oi Polo'l COri It p"muc cu aloia drago:;- nicit să fim supuşii un/li atât de 
prea oblşnU1t m ulttmn an1 15 August şI·l vom vedea I nif'Î cari au fost martori unor a· te şi căldură, In Franta, it, An neprftuil Suv",'an, -
de opoziţie, nu sunt in in- şi pe 15 Septembrie şi, .. f 
tregill1e cunoscute, în orice I cine ştie ,. pentrucă uzajul .. ..... - -IK O .......... e. la , caz miezul lor a fost difuzat politic al partidului hberal 
in toată ţara. este departe de-a fi cel care In C'urs~l c~lor şapte zile pe'l nică primită de_ ~uveran c~nţi~ la, părăs~t L~n~fa, făIă nici (\ ma-

Se ştie anume că d, Mi îl trimbiţează monitoarele trE'cute la Lf'ndt8, ~uveranul a, nea un număr Imens de SCriSOrii mfeslaţle o(lcJaIă, conform do
h31ache se crampona cu În- democratiei moscodte Ale. onorat cu pnzenţa Sa o serie cu urări de din toate ~traturile rinţei exprimate de EI, fiind sa
căpă ţinare i,n d:mi,sia din gerile recente, atât judeţene de reprezentaţii teatrale ,i mUZi-

1

1 sociale. llutat ~a g~ri numai de infa~t~ 
fnm e3. p .rbdulUi Ş1 că za· cât ~i comunale o dovedesc cale, a vizitat P,nacoteca Nava. Luni dimineata M. S, Regele lBeatnce Şi de pH~o1.'lalulleg<.lţu!J. 
darnice au fost toate stră- ind('ajuns şi numai oamenii oală, precum şi uzinele Ford. I ABI • 
duinţele coreligionnrilor săi pătimaşi pot interpreta alt- Tot timpul şi pretutindeni, Su Su .... eranu... egla ' 
poHtici, domniasa înţelegând fel de cum este logic. ~re- vt'ra1.'lul a fost recunoscut de 

1 d M, S. Re~ele Carol Il al Ro-lnl1mel~ M, _S, Regel,u i Carol pe să· şi ţină cuvântu CI t (ă zulta tu]. lţ' 6 _' 
mu Ime, mânieî a vizitat în ziua de 27 mormanlul "'uldatulul Necun scul 

demisionează în urma ac- O nuvernare de patru ::tni, Suveranul a făcut vizite Regi- In seara de 28 r,.ll'e a fost, la '1 1 d' t'd 6 Iulie oraşul Bruxelles cu auto u ţ lunl or răz ~ţe m par 1 - patru ant' de real)'Za~tl' l"n fo- <1t'n"'t' U amet' ~1arry a dE'J'unHtla 1 1 IL k d" 
F. ~ IT' 1', mobi!ul. Suveranul a plecat la pa atu rega ae en un meu in 

comunism cu L unu, un fel losul ţărit', patru ani cart' au BUl hÎn~ham Palace, cu familia S R l' C I Il 
h 6 ora 9 in oraş, insoţit de Djuva· onoarea M. • ege ut aro 

de nu ştim ce care se c ema TJ'dt'cat laTa dt'n toate punc- re~' Iă endh ză şi a avut intr4:'ve- { d M S R 1 L 1 
C h t 6<1 6 ra, mini trul României, de d. E, o erit e , o ego! e eopo p 

"centrism
u 

cu o .. tăc escu- tele de vedere, I~Şl' arată a"'I' derî cu d,nii N('ville Ch1mber- 11 B 1 
P 1 .. Urdăreanu, mareşalul Curţii şi de 1 al e giei Călinescu- otârcă etc, şi a rodul, ca A I1d I'n ",J",rierl'le re- lain prim ministru ·i Anlhony L d' , t t A S R 

u ~5 Y maiorul Ilie Radu, ofiţer de or- a lFleu au aSls a . , + 

udremănanţul'onştailml'Smce cOamccbeÎnntau\aie, cente numai în puţ n locuri, Eden, ministrul afacerilor străine, donal1ţă, Principele ehar I~s, fralde Rege-
nIt . o pe care M, S. 1 a primit In au~ 1 . 'd "V Z ] d 

]ansat in haosul doctrinari, f~ver,nu n~ a avu ~a1on- M, S. R. gele Carol s'a dus UI, precum ŞI 'nll an te ar , 
lor d21a Topf)\ov(>ni de către da e :1 acetas a -, f

d
epe g m - dienţă, d d d mai întâi la primăriz. Aici Ma-\ pn,,~edinttle co~sil,ului; Spa~ k, 

upa pa ru am e uver Lady Odor a at un ejun )'estat< a Sa a fnst primit de toţi mln1slrul afacenlor shâlnt',' ge-dizidentul DObridor, , '. d 1 1 - . 1 d' t J B dt d •. " 
S' ,,- 1 t' ~ W r' nare ŞI 10 ca TU unor a e- Intim a reşe In a sa u n e or primarii ca pilalei şi de toţi mem-: neral De !lis, mir.i~ trlll apăl ădi 

1 l' a in,ta,m
p ~ ln:at ca \ li gui perfect libere. Square in onoarea '11\. S, Rt'ge ui. brii consilUor comunale. I naţie ~aJ(', ,Fram,k, ,!!uvernal~)(,ul 

U p'l It1clan Sl neln recu u V. 1 In preziua plecă'ii M. Sa a F" d d d ' ul Van· BănCII NattOnale, DJI ... ve-ra. IDlnlS-
d ' 1 'tăt" d Gh Otcu un con us e canoDtc . " E U prp e. lOte a ~O('H' ne· avut oaspeţi, la re~ediAţl. d-Iui ,. trul Romantet, ' rdă'eanu. 

Iba, . ministru Grigorcl'8, pentru un de- der eheyn, Suveranul a Vl ltat mar('Ş31ul CUlţij, Zarifop,I, con-

T d -· t" tI! jun intim pe princepele Arthur apoi c~stelul conţi1or de Flandra sllier dE' ieg"ţie şi l 01. Petllrea-rage 11 sen lmen a e l Connauoht, văr al Suveranului şi catedrala Saint Ba'lon. II DU, ataşat ,mHit~r al ~omân,ei 
I li La ora 11 d, IngenbleE'k gu- l u pnleJul dmeulUl M ~. Re· 

Cu toată acolm ia apa,i?nIă a Locotprlf'nlul ZrJmfiresC'u s~' Angliei, pe infanta Beatrice, S<lra verLdtorul Fiandrei Orien :le. a gele ~aroll s'~ î~tl (ţ~utiz cleiUl l 
coniculf!l, vinţa Capitalei - in impuş, ă in poful iubitei iar Ion Reginei Maria, infanfele .A lphon- " M S cu pnmu m1O's rU an i'e ar. 
dl!o.ubi - eSle mf!rl!U zguduita Andrei s~ otroveşte dimpreună se de Burb'ln-Orleans, pe d, lan dat UD dt'Jun In onoarfa • 'şi cu min1 strul de externe Sp<tak. 
d~ drame spnfimema/i?itlCarlcuf~meiap~coreoindrăţ!ea.liMasJrYk.minisbulCehos.ovaciei.Ri.gelui.Ladejunauasistatşillnziuade29IuhE.!~ .. S l<e· 
se cf)f1$umă desnăd.jdi ireme· Cate subll?('te de roman! pe d. KassidoJ; tz ministrul Iu. d·mi Diuvara şi Urdăre~nu, pre- gele Carol II .qJ Romamel a ri-
diobile. Cjl~ traglld .. cari ar li pulut . , '.' cum şi d.nii de Sta1cke, consu-' ră~it capitala Belgiei, Ja ora 13,5. 

N ' , t" t '" d fI' z'mpl'ad"cafe prt'ntr'o mat' ome~ goslav'el, pe pnncepele ŞI pnn- 1 1 R ". 1 G J V d I Suveranul a fost condus la, Gvăstul(" sor II, o UI1CI can ... " u omantel a an an er L d d 
n(i>osra' int"l"<fllr'" a pfltim,'[or, cip<,sa Bibescu, pe d. minislru , ' o gară de Rq!de eopol şi e ojang la limanul suferintll/or, ...... '" St arul oraşulUI Gand C 1 
câtl? sufli?te cari ar fi pulut sa' şi Gh ka şi dona, etc egen. pnm '/ Princip(' Il. har es, 

~;:~::~iri:,c;~rea~~li~ndeş~:~/;~ rlepenll linlştiti> cal?Tul sortii dacă I Duminecă seara M. S, Regele maiorul llie Radu, membrii con- , O mulţime [lumerol<să, iTI gri· 
rect lipsa de cur tj in lata lJicisi in colea lor nu s'ar fi ivit illl?vi- i o at cu prezenţa Sa u ceai siliului comunal din Gand, pre-

l 
mădilă pe l?t l.ungll parcursului, 

iudinilor vir(.i, D~şi cea mai a labilul şi dară ar h avut Îndraz- ~ ~n r , . .n, cum şi mai mulţi reprezentanţi del~ palat ŞI pană a ~a ă" a o~ 
prigd sll da re a ei ~ste ca so n"alo să bfrurtte intorlochil!lu- tntJ~ la reşed,nt~ d lUI mInistru ai lumei indultriale I vaţtO~at frent:hc pe CI':I dQ1 Su~ 
o Iro"şti aşa cum ,st" , tOfuşi riie vietii 1 : Ghlka. ~nde mat multe persona- Toale ziarele publ că dări de ve

p
T901. 1 gă .. ro l' f] .. u 

pogmile ziarf!/or sunl mereu plin~ Dar sufl~tul om~nest' esfl?'C;u- lităţi engleze au fost prezentate. ' , e r.er~n? ru~ se a a ". 
d "t d dat şi riudnteniile lui .. ~ deose- SI' seamă. fi numeroase fotografn", d,nu ml(lISlru DltlVara, COlllll-e reporlogri Ca" anul'! d ram~ .., uveranu UI, I ,. M S R l' d 1 ţ' Za 'f liP 
{jpoleazat~ prin rmuntar~ la lJiată, besc de'a om la om, I o I d ,. S 1 I! privitoare la vIZlta ,ege- ler e ega le rt opo , co o· 
Deabea a fost .scos de pe rol Cei slabi şi npp·"giilili ptmlru In tot tJmpu şe erll a e a lui C'arol Il la Bl uxelles. tope .. nn" î,Dconj~lraţi de pencna-
"rocnul Arabel~i Armăsescu. şi aui "struggle for life" din ('ar~ Lnndra, M, S, ~egeJe, ImpreunA, La ora 17 M. S. Regele Ca. luI legaţun romane. 
asasinarea fostului ei sot, 0110· d~CUTg toale tTae.edil~e şi ,sufe- I cu SUIta, a lOCUit la hutelul Dor- I rol n al Ro~at1iei a depus co- M. S. ReG'ela a sOllit ' 
Catul Slavolea, a preocupat deo· f1ntele S~ df!scuraJ~oza maz ,.l?pe'ji chester. " Al ~ 

, + " • " bl' - d~ şi sunt mai uşor doborâti V' 't fi • 1" f" ti d· M roane pe mormmtele RegelUI - la Zuricb p,>frwă Justrt,a ŞI opmra pu lea . IZl a neo ela" aCU e . b 'R" A . d' . t 
Avocatul Muşi, a ciuruit C!l Ceilalti trăesc bine san rău S d d" "1 d . ert ŞI egmel stn, In cn~ a 

.1 t ~ , "h' t a a ove tt stmpatll e e eare castelului Laeki'n. unde se odlh· cât"lJa gloonţe pn pri"len şi o aor ro "se ŞI numar In 1.' lor ac~s 1 ' 'o' 'B 1 ' . 
't ' 1 g t - fi" I simplu la .. ' sălăş'ueşfe totuşi se bucură fn massele poporu UI '1esc Suveranu defuncţ! al e glet 

PrIf! eRle ~ a a n nconş lfm a t"" d 'd' It· o 1 R ., 
copilărie;, şi purtată, pesle ani, multă, "'SPUS de multă 'eric:re. englez. Hin pretutm em sa u~l . D. Djuvara,. mInlstru, I O1~ar:.J-
pând la maluri/al.. Ion Sânziană cU entuziasOl. Corespondenta zll.et, a depus o letbă de {IOH 10 

M, S. Regele Carol II al Ro· 
maniei a sosit la ora 2)]a Zii
noh. unde va rămâne până li. 
sfârşitul săptămÎlnii. . 
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DIJIQI~ECA tUnde-i victoria partidului national-tărănesc C, 
în alegerile din judetul Arad ? 

! Celiri biblice Ar trebui ca articolului publi- furile, Bocsil!, Ineu. etc., lista li-la obţinut 5 man~~te,. acest~ a~ Zil 
cat sub titlul de mai sus (fără ber .. 1ă a fost in majoritat~, iar' fost date cu subt.lttăţl umamtare. 

Sunt case şi 'amilil binfcuvân.-j mântuI, in deusebi in t~rile. ca.r~ semnul întrebării N. R) să nu-i partidul nalional ţăranesc, sdro- Asia la nalional-Iărănişli " nUC 

tate de DumneZl/u, în care se CI-·· au la conducfre oameni vredruet . răo;pundem fiindcă autorul, după bit cu desavlrşire? cheomd viclorift? alte 

teşfe zilnic cuvântul lui Domn. de cirmă şi de răspundere. • I felul cum pune problema, pare Unde i, deci, rJidoria Dvs d·lor Partidul Naţional-Liberal, :~ 
zeu din SFârda Scriptură. In a/le MrjloC'ul cfl mai bun de rn-! a fi neserios, ('a să nu i zicem ... nationaJ-larăniş1i? ori când vă va desminte ~ 
fă"; mai luminate se df9şfe mai dreplare a păcaloş'-/or esle 101 i altcum_ (u toate aceste, să nu Este adevărat că voturile m i -/ va dovedi că îşi ar~ a':lânc :o~~ 
mult, dar la noi mai pulin, chiar II CitI rJechiu: Biserica şi B,bria. A-. i creadă oficiosul naţional-ţărănesc noritare s'au impArţit şi mulţi infipt rădăcinile în m::tSse. ~ă1e, 
loarllt putin. cesl adevar il recunO$C as/ău, că nu suntem in stare să i răs- unguri (Ravine) au vot~! cu lista le popu1aţiei din judeţul b- : 

Ce obicl'iu Frumos şi cât cle toli in/"'l'pţii şi oam@nii cinsltli,. pundem. vom pune la pur,cl naţional-ţărănească? Arad, unde conducătorii lui au 
creştmesr!. Să rJPzi men:brii fa-: cari CP1 ajutorul religios şi a; afîrmaţiunile d lor, inlrebându i, Unde i, deci, victoria şi aC'u' au muncit. dezinteresat CU zăcel 
miliei adunaţi seara in jurul la-, moralei creştine la vindecarea re- i de astă dală noi, pe d lor: zo(ia ca partidul grofiJor a vOiai, folos pentru gospodăria şi ~:~ 
Miu;, care ~p.schide !!Ibila}i ri- le/ar. _ • _" ~ Unde i vicloria ? I cu liberali,? a verea judeţeană şi unde doiaJ 
tf'şle.,. "IubIţI pe Yra}maşu noş-! Iala In aceasla. ,mvm(~ un do- 1. Este adevărat că in secţiil~ Dar. unde i victoria naţional- reprezentanţii lui găsesc ade. 
tri, faceţi bine celor ce vă u- cu~entl de_ mare m.~em~alalE?,. -. curat rrnmâneşti, Hă1mrgiu, \ âr-· ţărănească, când acest partid, n'a: ren ţi in număr aşa de mare ~:~ 
răsc.. Binecuvântaţi pe ceice o C'lrcu:ara adr~s~/a dm or~rnul ..,.,tîA()!i§ 4DiNI. reuşit să obţină nici procentul I ca să poată pătrunde, cu 
vă fac vouă necaz ••• Fiţi mi- Duce/VI Musso/w( tllll1ro~ dJrec-! Primăria comunei Poiana Î cuvenit, ca să poată ic,tra în I demnitate, in Consiliu ju. prin 
lostivi, precum şi Tatăl vostru t(mla.r de şcoa./.fI ~I.n I~a:ra. .. Judeţul Arad. l consi'iul judeţE'af', iar dacă totuşi deţean. tllrş7 
este milostiv. Nu judecaţi şi "ŢotI proFpsoru ŞI rnvotarom vor 
nu veţi fi judecaţi; nu osân- citi Noul Testament, vor f'splica Nr. 727/1937. jllilBlWl& scrie 

diţij iertaţi şi vi se va ierta ..• areas'ă ~arle dUm~9ZE?:~~~ă şi Publicatiune '1 Cerere de nalurali:z:are nuluJ 
Şi precum voiţi să vă facă vor vegh~a ca ace#IO sa rnvele .,ilUD 
vuuă oamenii. faceţi şi voj lor de rosi posagiile celE? mai fru- Se aduce la cunoştinţă j către Consiliul de Miniştrii amet 

asemenea" ••• Inchide cartea, se moase. Car/ea aceasra nu In·bue I g~n~rală= ~ă în b?z apro-, Sunsemnaţii Terhune O. Al" munală locală, că posedăm mij. să n 
scoală şi mai resfeşfe. de inchp- să Iipseasră dio nici o b,b'ialecă j ba~l" .Mmlster~.IU1 A~ncu.l bert d{> profes U'1e al!ricu1tor, şi 11nace suricien,te pE'nt~~ .intreţine. face' 
iere un Tateil oosiru... I şcolară, căd după afâlea V90-" turn, ŞI D.om:n:Ilo~, D~recţla srţia născ~Iă Wei~zg rbE'r Ana rea noastră ŞI ~ fa~llH'I.. Ce 

Cine nu ar petrece mângaiat curi, ea esle mereu nouă. Este RegImuluI S;lh,yc, In Z11la de de profeSIUne agnc,dtnarE', su- Jn sens~1 obţinem ~e dlspeD' ştiu 
ac~st clipe. Care SUF/flt nu s'ar \ cea mai importantă dinlre foaie" 12 August 1937, ora 10, sau puşi amt>ricari. C1e

C 
pn z"n~ dJo slăl dd~ st ~1~talnelxămg 110 bazta aJ!, c~st~ 

1 1. d t~ - . miciliati în comuna rucerll, u· ID SllSCI a.u rE' u amen con. ţi deschidf! haru~ui lui Dumnfl~eu~ cărti!e şi ct>a ma.i ne~cesară, p@n- 10 caz e nereuşl a, 10 zIUa de-tul Arad dela d'l ta de 12 \II a; form punctului c. na O 

cum se deschIde o f oare a/trisa. fruca e dumneulGsea Guv{Jrnul de 2~ A u.gust A 193? ora 1 0, 1937, re-speduos cerem dobân
o 

50 Certificat comunal dE:la Pri. . p~ 
de razele soarelui bineFăăfor, I national dorE?şle să recucDrească 1? pn.m.ăn~ Varfu,n!e se va direa na~ionalităţii, rorr:âl".e şi ~_ mă:i~ .c?munal~ locală, C.ă tatăl dinte 

Acolo est, leriC'ire, unde este: pe copr'i şi, prin e;, suflE?ful po- I ţme hCltaţle puhhca pentru nume prin nafurahzare ŞI cu dls- s.(>Jtel ]Ş~ eX~tclt~ ~re~turde po. fie F 
credintă, fi credinţă ac~'o se oF· 1 poru1ui italian, cu cj'liaru' acu· exploata rea şi valorifican:a penză de st8giu. IIbce, fl~nd lOSCII~ ţin hshle., h~c: pund 

C ' ci d' 1 24 H t d v d I 1 t c p ane ăm urmă tora le ŞI este ceta ean ,OJTIan. _ Iă. unde este Duhul 'ii UlJânlul,. tei Cărli, intru esC'operin a ru- i a or ee a.re e pa ure n aces s ') , . - E mplarul MC'nitNului 'Ofic'al ,aru 
' D d - 1 1" d' ! Iă d' ] 1 't toarele aclp, conform art 8 şI10 xe • LU lUI umnflzeu. Acest a E?L'ar -a mu UI s'gur care va Ut" patna comuna 10 ocu numi d' . 1 g 1 t. şi ai ziarului mai Tăsţand t. in 

' . . ~ . 'M ,~ d' h tIm SUSZISU re u a men . ,. d prlldical totdeauna biserrca creş· la mărirea CE?a mal sublima fI" orna iri o aru comu- 1 E t 1 d t '" care sa pubhcat cererea e na. oam. 
j • p . . x rase e e naş p.re ŞI Ca.- l' 1 .' t It ' tind ilji l-au primit ca intr'un po· cea mai adevărata". Inel o18na. ăt . tura lZ·lre. e vom lOaln au enor. Dul1l 

l . ~ OTII::. 1 f' t Vă gă tir inimile bune. Şi a fosl bine, Ceea ce s'a spus despre Noul Concurenţii vor aduce 2. Dechraţiunea autentică, prin DI n pme dr~spec uăo~ b ru t m tăril._ 
. t 1 ·f - . d e reşe ante, c In aza al e-multumire şi pacE? T.-sfamenl se poallt spurre dfls- garanţla pen ru va oarea carp n~ manl estam vOInţa eal d . alU e prpun- ascu 

Unde s'au desrădăcina! obi- pre Biblia întreagă, - CE?eace iniţială - fixată de Iei 42690 deveni cetăţeni rOH',âni şi ~ă ne t~r ceere~~a] t::s de:b~e;ea Onor,
ceiurile bune şi s'au uitai po- s'a Făcui penlru şcoală in Italia, I Condiţiunile deta late se J~~ădă~ de 1~~tăţenta a.me;l~~năă Comi,iunii şi a ne acorda cetă· Tl 
,"unei/It fui DumnE?ZIi'u, s'au des- este vremea să se facă şi la noi, pot vedea in dosarul cauzei, I ŞI 3a C()rJct~r.a t ~~:uş~m: s r

g
ln

f 
ţănÎa română prin n&turaH7arl! .. 

1 l 1 ~ . f' o • /- I flă 1 t·. tI· er I Ica e 1 era e re a cu dispensă de st~~iu ănluil pulflri e ÎrJluru'recl1 ui cu ca sa nu mal le mCl fcoa a, care se a a no ana U Judl"cătoriei şi al Tribunalului : . , V' ni P 
1 l' d l' . -" '/ 'J. 1- - v~ f '1 r 'f d J PrimIţi A rl'găm e reşe-IOIl/e rtl ele cart pasc pe rumu mei casa Şl mCI am: le ara car- ar un e. domiciliului şi cer'! icatul ea t' t' t lor noas 

F 1 ci l e expnmarea len Imen p • n!credincioşilor. tea credinţei, care esle B,blia. orme ,e eer,!te e. art. I"ru'lăria comunC\Iă l~ca!ă, că a· I tre de Jnaltă stio.llă ce Vă păs. In 
Acum, in 10alE? părlile sunt Cetirea zilnică a Sfintei Scrip- 88~ 11 O dm L. C. P. ŞI alte I vem b~nă !,~fbre Şl 1n a~~st' hă'n.tinuă 

semrte dll infoarcE?re la lumina luri şi CE?rc€larea ri'gulată a bi I instrucţiuni date cu ord:ne]c I scop ŞI cerltftcalul dela autontdă. Cruce ni la 18 Iulie 1937. 
. ! • . ţile SImilare străine, văz'll e b odE?lJărului şi la puterea C''''din sqricr;i. tia mântui r,pomul ŞI SIIF-lln vIgoare se vor respecl"l. C onsul"tul General Român d:n cu deo~ e it respect: unea 

tei. Sunt semne de rerlaşlllre re- {elu/fiilor lui. , Poiana, la 12 Iulie 1937. NtW YOlk Terhune D. Alberl (i"Iiş 
turii, 

[,gioasă fi morală peste 101 pa- Vi19ariOD Primăria. 4. Certificat dela Primă: ia co- TfI~hune Ana n Weiszgarber zi şi 
................................................. I· ........................ *OV~PlaG~~~~~~ ...... ml.v ............ ~ .... a.~ ............................ tare~ 

Pe ...... S;-e&ll c::elo. d;.. ! nificii personale, indiferent fiin-I ei dacă ar Ejce politica naţional· diş!i deoilrece ar Vrea s~ i vadă final 
- • , ., du-i dacă acel partid este sau nu ţărinislă. Şi in acest fel râtlza pe aceştia li o treabă se. ioasă tanti ....... =- =-I-.-l..-.. • ... -d-. în 10:; să se ocupe d~ luple 0-· de o - -- -=:;:;::s~ - q;:;; indicat şi în stare - după con- oamenilor răutăcioşi se [ograşă 

culte, ?rl:!1nizate d"pă .sistemele o m. fe .. e ~; c:: ......... iiIIl~ vingere-a lui personală - să a- când pot trece pe lângă un ad pecălţl]or ŞI francma:.( mlor. To-. t 
ducă f"ricirea pe seama ţării sau versar politic ui ându··se Ia el de tuşi, intr'o zi cineva l-a rugat nos r 

Deşi alegerile pentru comune I de :râ<; şi mai mult. nu, mai mult decât un alt par- sus. Pentru &ceastă satisfacţie, ra-i cea o recomandatie pentrupoain ,i pentru judeţ{> s'au desfăşurat Mai adăugaţi apai că partidul tid dela care el ca vofant nu unii sunt in stare să aştepte cu a pute-a ubtine posibilitatea de a!şi foI 
in cea mai deplină liniş'e şi le· dela guvern n'a avut alâta vre- speră nimic. Şi este adevărat că răbdare ani grei de opoz'ţie. câştiga o bucată de pAine. D. şini ~ 
galitate - aşa cum alte parlide me pentru propagandă ca şi par-/ o mare parte a votanţl'lor nu-şi AI' ă t' ă ă ... Vulpe ioa făcut bil<tu) dorit. iar ce in 

tI v zu inS C oamenl1 par- dupăce a terminat i.a SPU'l doar.
f 

" 
n'au făcut niciodată alegeri - t,dele de opoz ţie pentrucă tim- dă seama de valoarea realizări. tidului care este astăzi Ja guvern ;.tât; Să nu crezi cumva {ă m'ai eCll( 

partidul Naţional-Liber., 1. care pul său a fust mai preţios şi mai Jar partidului Naţional-liberal sunt in slujba oricărui cetăţean prostit şi că nu şliu că eşti gar- SemD 

este astăzi in fruntea ţării, s'a bine intrebuinţat penbu reaLzări I pentrucă ele sunt de ordin prea al ţării şi că nu sunt în stare să disl.. Omul a plt-cat oelui, a reLr 
plasat în locul cel mai de frun· măreţe şi de folos obştesc - d" g<'neral şi au tendinţa de a adu- protejeze pe cine va pe motiv că mulţumit şi a plecat. ~i la 
te. cu toate că celelalte partide partidul Naţional-liberal nu se ce imbunătăţiri pe seama intre- ar fi liberal, dhl.ă în fata ares. Va veni vremea când aceste luc- sileşt 
nu Încetează să stri~e că ţara folosE'şte de metodele demagogi- gei ţări şi nu numai pe seama t'l a stă un alt cetaţean de altă n:ri vor fi înţelest- d~ către majo· lui ÎI 

' t d l'b . 1 t b ' ţ 1 cOD\'ingere polith 1 d4!r cu mai ritatea sdrob'toare a cetaţen lor. , 8 a sătura e guvernarea 1 Ha. ce pe catl e in re UlO ea7ă li te unei părţi mai mici a ei sau - Ş . ă t " ă t'd 1" ţ' maşIl 
multă dreptale Imi aduc aminte 1 pan a unc] ms par I U l,a 10, I Il, cu toatrcă acest partid a stat anumite partide, "i veţI vedea că cum ar face alte partide - nu- Il·b I 't ă f ca-'n . eSIl~ 

Y de un ('az foarle semnificativ: na - I era a reu~1 s se oi 1-
la cârma ţării timp de patmani, rezultdele alegerilor cari decurg mai pe seama partizanilor, Unii La d. preşedinte .Yanol('scu s'a teJes de popor ca si, gurul par. lIlUn< 

timp in care oricare alt partId sub controlul opiniei publice ar nu inţeleg că un guvern a rea- prezentat cineva cerându-i să dea lid care este într'adevăr vrednic timpI 
din ţară s'ar fi uzat l"l maximum. fi putut fi şi mai strălUCIte io fa. lizat op~ra mare pentru ţara de. întâietate unui cetăţean care ar să·I guverneze, fapt cate a făc;';t maş! 
Celel11te partide au căutat să vorul guvernului dacă acesta ar cât dacă ei ca indivizi profită şi aduce nu mai ştiu câte voturi la ca in acesle alt>gn-i acest popor pluga 

l b 1 aletlerî dacă ar fi satisfăcut. D. al României să voteze in .aşa fel ti' compromită i ertatea aleJ!eri Or pune preţ atât de mare pe suc- chiar, numai dacă profită ei in 1:) 1 b U UI 

prof. M"nolescu s'a făcut roşu încât partidu Naţional-Ii eraI ~ă provotând pe oamenii cari erau cesul numeric. Nu avem insă de dauna altora, a,a incât să se de revultă şi a spus celui ce i fie şi ca număr d~ voturi, cuatâte 
conştii de datoria lor de a vota ce să ne plângem. Şi astfel am poată lăuda că ei Însemnează s'a Înfăţişat cu astfel de propu- mult in fruntea altor partide Şi ~irea 
cu guvernul; dar al-eştia DU s'au reusit să obţinem mai multe a- ceva mai mult decât altul. De neri, că partidul Naţional liberal aceasta, făT ă demagogit', fără 0- ne ai 
lăsat lârâţi in mocirla demagogiei deziuni decât oricare aH partid I aceea partidul naţional ţărănesc nu şi recrutează oamenii după presiuni, ci numai cu puterea treeri 
'1 t' t' . d' d d P numărul voturilor pe cari ~e 11- cl1nvingătoarc a realiZărilor sale tutur, fi up el neonea e, CI au resplOs m ţară, ca o ova ă că popo- are câţiva membri devotaţi. eno 

1 duce, ci după cinstea pe c-,rc o de patru ani. prin tăcere atacurile ce s'au in- rui românesc incepe să· şi dea {rucă acest partid - după cumm~nl 
arată, iar cine umb:ă să facă a- Iată dece partidul Naţional-li-

dreptat asupra Jor. Aceia cari seama tot mai mult de adevăra-j a spus-o dealtfel un candidat semenea târguri nu ~ste demn beral ar dori ca naţional-Iărăniş' IIgric' 
Bici nu pot concepe alegeri atâ.t ta valoare şi mai ales de meni· al lor in timpul campaniei elec- să fie membru al unui partid a- tii să-i UI meze la cârma ţării, face 
de complect libere cum le-a fă- rea votului pe care il exercită. torale din judeţul Arad - are tât de integru " cu un trecut totdeauna şi ţara ar scăpa de 1inen: 
cut partidul Naţional-liberal nu Este adevărat că mulţi, foarte obiceiul de a-şi căpătui oamenii atât de frumos. ..binefacerile" pe cad vrea să ;urtnă 
s'au putut răbda să nu incerce mulţi chiar, votează şi aslăzi cu săi, iar pe oamenii celorlalte Se ştie că d. Iosif Vulpe este le facă ace-st neastâmpărat par· In ce 

pentrucă este si~ur că in scurtă tid. Nu ştim dacă riscul n'ar fi 
a face scandal. Incercările lor un partid sau cu a!tuI in măsura I partide a·i face să simtă că au sunt vreme s'ar compromite pentru prea mare, dacă această lecţie Iar a 
o"au reuşit Insă decât să-i facă in Care poate aştepta dela el be; la putere şi ci ar fi mai bine de un adversar al aşa zişilor gar- nu ar costa tara prea mult,.. el D 



li ram 

"G RAS I T A" 3 
--------------------------------------'------~~--------~-----------------------------------------------~ 
Clariiicări necesareJVictoria Partidului NationaJ ... 

enlru ·na-ional-'ărănişti Liberal in alegerile JUdetene 
P t .. şi comuna.le 

Ziarul oficios naţional-ţără-1 de cei ce vă ametesc cu bău-
nesc din localitate, în lipsă de 'tură. Nu vă vindeţi votul Vos- I 
alte moti ve, cari să scuze de. I iru pentru un ciocan de rachiu". I 
zastral rezultatelor naţional-I Dar, în schimb reprezentanţii: Ultimile ale geri. efectuate mai servi ca un câmp de a avut deasemenea un su("ces 
ţărăniste la unele secţii denaţiona1·ţarănişti au plătit, în Duminecă, au arătat din nou jd şi anarhie ca acela de demn de relevat: 7452 voturi. 
votare, cu prilejul alegerilor foarte multe locuri băutură, un strălucit succes al Parti- sub guvernările naţional-! In judeţul Alba, al doileA. fief 
judeţene, scrie ~ă în plasa alegătorilot", in cât din caaza al dului Naţional~LibefaL Din ţărăniste de tristă amintire., al d-tui Maniu, uaţional-ţăni
Hăbnagiu liberalii au dat atâta coholului (rachiului cum spune rezultatele oflcÎale, date de 1 Această încredere a opi-' Diştii au luat abia 11654 voiuri 
băutură că "bărbaţi şi femei "Românul") s'au iscat şi câte- Ministerul de interne, reese niei pub Î.:e. muncitoare şi dintre cart> o bună parle se da
zăc~a~ b~şteni pe ~ăngă ~ar- va băt~i cu. scandaluri. ~~azul că Par~idul Na ţional-.Libt>ral, d~ ordi~e, asigur ă guvernu-! l?rO?sc aportului unei ?rganiza
durt, Licat, oamew, a caror dela Baneştl, unde consllierul a obţmut cele mal mult~ lUi prezl.!at de d, G, Tătă-, ţluni de dreapta care n a par ti
cuvânt nu poate fi tras la în. jud::ţean na~ional-tărănist Du-, voturi, ţua fiind alături de reseu toată forţa pentru a-şi: cipat la alegeri. Organizaţia l.be
doială, cari au vizitat în acea şan, plătind beutură, a des- i oamenii săi, g0spodarj dns- i desă vârşi opera Şl a găranta 1 rală de sub prE'şedinţia d lui 
epocă plasa Hăimagiului, afir. lănţwt bătaie). ; fţi şt pricepuţi cari. o con-: consolidarea ei in viitor. I! Valer Pop a luat 10805 voturi, 

Tara şi-a ma.nifestat toale Încrederea În guvern 

ll1ă că în viaţa lor n'au văzut, Iar, mai departe. D-I 1. Vul.Je, . duc de aproape 4 am de ZIle.; GII iar Frontul Romanesc 5292. 
prin acele părU atâta lume nu a făgiiduittract.>are şi altele, Alegerile aceste arată că, i. ~uminecă .s' .. ,u desfişurat, fă:ă i In judeţlll Turda, unde orga
lllrmentată IU 'ci a realizat fapte de interes populaţia româneascâ. mun 4 InCidente mal 1?,pOrl~Dte, o Sellf! I nizati.<t naţional-ţărănis!ă a avut 
Şi mai departe, "Românul" obştesc, în toate comunele din c,toare şi de ordine. vrea nouă de aleJ;!en parţIale. concursul aceleiaş grupări de 

scrie că reprezentantul guver. plasa. şi cari, spre marea incredere ne~tirbttă şi con-l . In H.unedoara, a~Iă dală pute~. dreapta, ca şi ]a A~ba. a luat 
nului d. I. Vulpe, a făgăduit mândrie a Partiduiui Naţional.; tinuare rodnic! în activi-; ntcă clbdelă naţlonal-ţărăasta, 7123 voturi faţei de 6S71 ale li
,~luDlinaţ e electrică şi altele, Liberal, vor rămâne înscrise' talea publică. I cu ~oate c~. de d~ta aceasta, beralilor, 3366 ale Frontului Ro-
ameţând lumea cu rachiu ca in opera de realizări ale con-I Alegerile s'au desfăşurat p~rlldul naţlOna.l-ţăranesc ~ fă :ut

l
, mânesr.. 

să nu-şi poată da seama c.., ducătorilor de judeţ" şi spre; in cea mai deă vârşită liber- I falmoa~~ coabţle cu soclal-~e. La Fălciu. {jefuI electoral al 
face". i cinstea repre~entantu.ui gu- tate. Partidul Naţional-. ibe- mocra~II, ,cu frou.tul pluganlor I d-rului Lupu, guvernul a obţinut 

Cei din plasa Hălmagiului vernului d. I. Vulpe. care a raI n'a cultivat ljiciodată (?rgamzaţ'a comum tă ~m,uflaIă) 7155 yoturi iar naţional,ţărăniştii 
ştiu cât neadevăr cuprind Il- fost vrednic să le înfăptuiască. elpclorCilnl, ci a lăsat ca Ş1 c~ Mados.u], . orga~lzal1a .co-j5760. Acest rezultat se datoreşte 
c~ste afirmaţii ale domnilor/ Nu minciuni şi făgădueli, apera reallzată să facă edu: mUnlslă a tl~gunlor Şl ~ngllfJZa- faptului că organizaţia liberali 
naţional-ţărănişti. rachiu şi alte fantazil. cum caţie sănAtoasă a volulUl ţllor, a Ob~lDut numal 15.458 locală condusă de d. deputat 

P 1 d h - . R - ul'" f- tI' ] () 4 ani' voturi faţă de 26,648 luate de, V' " - d . 1 enlru umea e una cre· sene ti oman S au acu a umversa. e aproape .." I anlu. s a ocupat In mo speCIa 
dinţă şi ca opinia pubhcă să HăLmagiu - ci fapte, pentrl1 de zile şi-a ridic t. toată orga.mzatlil n"ţlonal'hneraIă a I d~ nevoile judetului neg! jate de 
fie precis informată, noi răs- cari, poporul a răs,>lătit aşa pttterea de muncă ŞI ca pa- , d- ~UldC. Bursa "'1 •• ~ez~1t'\~ul e~te d. dr, Lupu. In această direcţie 

~ 1 d ' 't' tul - 't t f t ,'1 -' p n- afat e caraclenshc IDcat once. , 1 pundem, cu urmatoare e a e. cum sa cuveru I prIn vo sau CI a ea run a~\ ar saI e . . menţIonăm doar punerea 10 ucru 
t "t d d t P rtidul 't 'd' ţă' "a~s'la~ -10 COffil'mtanu e de pnsos- .. . . . văruri: a a e mare a. a W I fU fI lcarea reI. F. 1, 1 • f' . , ŞI 1mIDenta el terminare, după o 

Uberalu" n'au dat ba-utură la Libera] şi îndeosebi candida. 1933 la mar~inea dez'istru-! la Să ah 1eful pollhc al d 1u I ~ d 20 . f . • FII' 1.,\' L'b 1" 1 t am anan. e am. a altllOaSel 
oameni. Reprezentantal gllver. tului său d Iosif Vulpe. 11u;f aduc fru '1l0ase şi inflo- 1 u lU JY a~JU. • ~ra li ~u .ua• linii ferate Crasna Huşi, alim('n-

• A • fAd -ul" It t t t 10111 Iar naţlOnal-ţarămşh- . . nlllUJ, d. Vulpe, In tt.late cuvan- cesta este a evar ŞI nu nloare rezu a e pe oa el' , 1 larea actuală a oraşulUI HUŞl 

tările ţinute, în faţa sutelor de I cel relatat de foaia naţIonal. tarâmurile. 1 QF347. l ] R. ] t fidela uzina electrică proprie, nu 
I O ., bl' - r ron u omanesc a ua n 

ascultători 1 a spus: "Feriţi-vă ţărăn.istăJ • v plUta pu lca care Ş 1,~' judeţul d Ini Mantu 5226 voturi. dela fabrica de sifo.ane. ca in 
____ •• ______________ ~iiIII! _ _.r; __ .. I ca actu~lul guve~n a realt I La !-atul Mare, organiz"ţia il-. trecul, fără a pomeOl de reface-

Tractoare pentru 
agricul10ri 

.. - - zat O UrIaşă opera co~stru?- berală de sub prqiledînţia d Jui rea şoselelor. 
Hll CII tivă ce ~ re~at o. SItuaţIe Vaida Pop a luat 1 t 132 voturi l Publicăm mai jos aceste rnul

de înflonr~ ŞI ~ de slguran~ă faţa de 10072 ale n4ion aH!\'ăr tate ale alegerilor comunale şi 
pc care dm 1\129 ţara w n ~ niştilor. PaJ lidul llaţîonal-creştin judf"lene. 

In atenţiunea intensă şi con' 
tinuă pe c,.re ministerul agricul 
turii, Camerele Agri.::oj~ şi Uoi
uoea lor, împreună cu toţi l'pe
(i~lişbi agronomi, o face zi de 
zi şi ceas de ceas pentru ioain
tare agricultuni româopşti, scopul 
final este sponrea calitativă şi 
(antilativă a produselor agricole 
de oriCI:: fel. dlD care să re;t;ulte 
o mai bună stare a plugarului 
nostru. Intre mijloacele pentru 
Îilaintarea agriculturii, sporirea 
şi folosirea UQui inventar de md.
şiui şi instruml'nle agricole, din 
ce În ce mai complet şi mai per 
fecţional. este de pr mă in
semnătate. Folosirea semănătoa' 

sporirea producţiunei este, de- I mai cunoscut 0, este alaturi: 

Rezu1tatul alegerilor comunale la Braşov sigur. arătura adâncă, care ajută' de Partidul N<lţional·Liberal t i 
planlele ~a şi desvolte mai mult convinsă că România nu va 1 

Alegerile au urmat Î!l dl'plină Lista nr. 6 a partidului agrar 135 
rădacinele ~i să se hrănp.8scă ii.iiiWiJ'ZiZiA iitJJDi!1!Z 56 Ci d' 

d M m~ 
dmtr'un volum m .. i mll.re e pă-! !r-r a"ric( 1('· folosind şi valori- L 6 . . . 

" • v t d'; /; • I a ora Jum. s a primit re-
ma It, ne ajuta să scoa em In fi' ca" nd braJele de prisos spodnd , 1 d f· 't' 

. t t zu tatu l lm IV. 
fundul brazdel un stret de pă- b l' t ,,,-' It .., ~-" .. renta i lla ea alS·lcu um Şi ma I Lista Blocului românesc a fost 
mânt mal puţ'n pătruns ŞI mal 1 1 . 

. {' . d dă' 1 I rind astfel bună4area p uJ;!aru U1, alEasă în jntr('gimE'~ 
puţm O.OSlt e ră Ctnl e p an- Dar nn numai atâ', aceste trac-! Mii de românii s'au adunat in 
telor, care amestec" l cu pătura , .. " . . 

. d 1 f. ă" ti' "i t('are pot serVl ŞI armatei pent' u faţa pre(eclurn JudetulUI, unde au 
secătUItă e a ata p man U UI, 1 " 1 . 

b . 1 f . tragerea tununlor Ş1 a care or cu manifestat cu un enlUZlasm de 

Azuga (Ptahova) 
Inscrişi 654. 
Votanti 500, 
Au intrunit: liberalii 199 V., 

cuzişti: 53. georgişti 37. naţional
ţărăniştii 25, vatdiştii 181. 

La Ef()rie: in u~ătăţeşte ŞI- ace mald~ro provizii, mai ales in timp de răz· nedescris. 
dl.l.cbv· după cum aratura a aneă, . '. 

1 '. . 'ă bOl, când vltele sunt puţme ŞI; Iată rezultatul general al al'!· Liberalii au obţinut 35 voturi, 
in esne:;lte l.nm~gazlDl ~re~ ŞI v P s: trehuie CPl.lţate. . gerilor : cu 10 mandate, iar naţional-
traTea apel din pOl ŞI zapezi, . 

d ' 1 I O pa de dm cele 400 tradoare Inscrişl 2~ 342. tătăniştii 30 voturi, cu 8 man-
Această arătură a aneă p ugaru . ,., 

cumpă~atl;ţ de stat au ŞI SOSit ŞI Votanţi Il 226. date, 
nu o poate face. pentrucă nu are I 

au şi fost trimise centrelor agri- Au obţinut: Alegerile au decurs in linişte, 
cu c~ o face, Intovărăşirea lOT, 

cole, Sub supravegherea ingine- Lista nr. 1 a saşilor tineri: 5131 C" 1 
reLr,cari pun slmânţ"in rânduri câte 3.4 şi 5 pentru a face o '1 . r d t _. I ampt; ung fBucovina) 
, 1 d" arătură adâncă, cere şi un ,.lu" TI or agronoml şe 1 e cpn re, .. U votUII. 

ŞI a acee"ş a ânclme ŞI care ne .. Ii şi inceput să lucreze Ele vor Lista nt'. 2 a "Blocul Româ- Liberalii 10 1 O volurii lărăn:ştii 
silt'şte ~ă pn~gătim bine pămân- mare No. 14, a cărei cumpărare fi folosite nu numai la arături, nescu 9488. 609 voturi: George Bră'janu-Vaida 
tul inainte de sernănlt; folosirea nil ar fi greu de făcut in tl./vă, 

tnaşînelor de sel,;erat, cari in- răşie. 
dar şi la toate munCIle porne- Lista nr. 3 a socialiştilor 125'j368 valuri: naţional-creştinii 142 
nit? mai sus. In ce priveşte ară~ Lisla nr. 4 a saşilor bălrâni 505. voluri 

leSQt:sc de a se face cea mai grea Pentru a (ace cât mai curând I 
turile adânci, tracloarole agricole Lista nr. 5 a partidului ma· Au luat = libl'raHi 21 mandate 

muncă - aCl<ea a seceratulul, la un pas inainte în schimbarea şi 
şi p!ugurile lor speciale, vor fi ghiar 461 . şi ţărăn'ştii 7 mandate. 

timpul ce) mai potrivit; folusirea perfecţionarea metodelor şi mij- folosite mai at~s toamna, după R I 1 I -. · d 
ma~i Hor de prăşit, cari inlesnesc loac,dor de plu~ărie, ministerul . e-u laI". a:. eger. or JU etene 

Y li terminarea insămânţărilor. ....... - , 
plugarului să facă munca prăşi-1 agriculturii a cumpărat 400 trac Punerea în lucru a primelor 
lului atunci când trebue şi de toare, spre a fi dislnbuîte la 100 Judetul Gorj I ţărăn.iş~~j, 3096 votmii. nllţionat. 

, f 1 1 A echipe de tradoJre a fost inau. Rezultatul ob fl'nut la 9 secl l·l" creşt~r.ll, 2107 vatun.; Frontu.l, alatea ori cât este nE-voie; o o' de centre agrico e. ceste trac- gurată zilele acestea. Primul t t_ 

sirea maşinilor ele treierat, cari toare au nu numai rostul de a centru agricol la care au lucrat din 15, este următorul: Romanesc, .1606 vot~~I; germana 
De ajută să ieşim din perioada face o arălură adâncă. pe ogoa tradoarele, a fost acela dela Liberalii 8887 voturi; naţional- 1144 votun; georglştil, 1119 vo
treeratului cu vilele; fulosirea rele micilor plugari, dar şi rostul comuna Videle, judeţul Vlaşea. ţărăniştii 7213; radicaHărăniş!ii turi. 
tuturor acestor maşini şi instru· 1 de a purta mJ.şinile de semănat,!' F 3794; na\ional.cl'eşlinii 2519. Guvernul a leal 18 mandate, 
m~nle trebue înlesnită, pentruca.!de secerat, cultivatoarele. etc, del Marti, 27luli€f a avut loc Jud_ Rădăuti iar naţional lărănş:H 6 mandate. 
agricultura românească să poată! a înlesni treieratul cu batoza, în- d(!l~gQtia p(lrmanenfă a or- La BlaJ· 
f N L b 1 Ioscrişi 47838; votanti 2]471; 
.ce un pas inainte şi sA nu mai locu:nd locomobila (vaporul), ganizaliei al- i era e din 
tinem, ca până acum, cel din I după cum poate da putere de Arad, sub preşec!În/ra Dlui naţionoI-ţărăniştii 3979; nationdl-
Urmă loc. lnb·. stdtele Europei, t mişcare unei mori. presă de ulei, Praf. Dr. D. Manolescu. creştini 8994: liberalii 5597; g«-

manii 1822; georgiştii 648. 
In ce priveşte cantitatea la hec-; darac, maşină de scărmănal, in- S' au disculat chestiunile la 
Iar a producţiei agricole. Dar llesnind astfel valorificarea ,i in· ordin.ea de zif referitoare la C.-Luog (Bucovina) 
cel mai insemnat mijloc pentru dustrializarelt pe loc a produse- Partid, Liberalii. 4252 voturi; naţional-

> 

Ţărăniştii: 4544 voturi, liberalii 

4349, maghiarii 3300 j Frontul 
Românesc 3269, popular-ger-

manii 1425, germanii 1246, na
ţional-creştini: 638. 
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'o L- t- I \Guvernul continuă opera s 
on~ .~O .~.l.U de realizări " .1. i" a la eh i~t : De câtva timp, ziarele Interesate, pub?că ~ere,:, retof~ 

• •• ~ ~. v ~ _. gerea guvernului. Toate aceste sunt puse In legatura cu r~ 
In alt articol at gazetei a. că de fapt lor l~-ar fI reventt lncapa.ţln~az,a sa nu vada Iim. zultatele alegerilor judeţene. ~~ 

cesteia se arată motivele pen- numă~ cel m~ D1~re de vo- pe~e ŞI ~a Viseze p~ea m~t la Guvernul, nu crede d~ oportun a onora aceste ziare . '1 
tru cari fac un,i oameni poli- turi Şl nu partid~~ dela gl1- ~at verzi ~e per~ţi. ~ac~ au niei o desminţire. Insăşi opinia publică, cu vremea, se 
tică naţional.ţărănistă. In cele vern ca -e le menta. Inceput Sa se rasbolasca cu convjnge cât de eronate şi tendenţioase sunt aceste ştiri ~ .. 
ce urmează suntem nevoiţi de I Iată de ce ~unt în stare vi- maşinile, ca Don Chichote dela 't . t) bal 

ril d 
~ &numt el prese. 

purtarea lor sa arătăm cari nătorii de voturi, oamenii cari Maneha cu mo e e vant In situaţia de nI doar liuvernul cu conştiinţa d'llo' • 
' ~ i t b ., 'E , 

sunt mijloacele lor de a obţine , c~r ~ ,:otur~ ,p~nt~ a aJ~ge, sa apa ~ees ea n~-s s~mne u- faţă de ţară. cu prisosinţă îndeplinită, îşi continuă cu acee _ 
ceeace doresc. ! alba 111 maml patn~a ŞI ~tit~ ne. Sa De ruţ~ Iw D~ne: încredere şi putere de muncă opera sa. spre a du-ce la b 

In afară de propagande le de- ca astfel sa se poa~a de~pagllbl zeu pentru el sa ~le de~ mapo1 sfârşit marea misiune de refacere şi consolidare a statul 
,ănţate cari sunt adevărate de ceeace cheltuIesc tu opo- ceeace se vede ca au pler<fut... , 1 .. 

1 d g. ,- .. , ~ 'pe O At~t d t b' w t'l~ napona. J ~ 
monumente a e emago lei, In zlţle ŞI Sa se aranlezt: a a oar re we sa Ş 1,., -....... UFIW'baa= _-----------.. 
afară de minciunile pe cari le viaţă întreagă din avuttll pu- că n'a greşit nicio maşină. ci ee . ehi • 
rostesc în faţa alegătorilor, in blic. Văzând că nici cu min- numai maşinile cari se'nvârt F .. _e ... I.r:lle Pa....... .. ni' 
afară de promisiunile pe cari ciuna, nici cu rachiul, niei cu în capet.le mihalacruste i-au j ~â.b V ....... ~ 
le fac unora ,i altora pe scandalul n'au putut ajunge, cam îmbătat. Nădăjduim să l~ I G 1'· t ti'" .. t . 

• t li d w. 'ti' rt d st I ~ A V d v, ' • b'l - UVerDll D a aSls a a lomOI mao are -a~CW1S pentru a·1 a ra.se e sa InVlllr;a un pa . care e el treaca InSa aca s or malls 1 stru 
partea lor, în afară de provo- de patru ani la guvern, domnii ca ele de niscaiva pereţi Pănă i Joi s'au desfăşurat la Bell!rad. persoane au incercat să se in lum4 
carea de scandaluri pe cari m,hala.::hişti n'au mai ştiut ce! stanei cine vrea să accepte funeraliile Patriarhului Varnava.l dr pte spre cent ul oraşuh 
ap()i vor să le arunce in vina sii inventeze şi.atanei nca"ând adevărul adevărat va şti că Mu ţimea, puţin numeroasă, a manifeslând impolriva con cord devi 
adversarilor lor, politici, - in pe cine da vina all inceput să p:trtidal Naţional-Lberal a in- o~s~rvat o tăcere deomă şi al- tuluj Manifestanţii au fost les apo] 
afară de toate acestea., naţio- se răsboiască cu maşinile şi trunit până acum majoritatea mosfera n'a incetat un singur imvlăş\Îaţi d ... jandarmî. dinţ 
JJ~-ţ~ră?iş~H ~ai ~au şi alte au dat sfoară'n tară că maşin.~ voturilor î~ alegerile pa~iale, m~m.ent de a avea caracte,rul! Ziarele publi~ă p~ larg a~pe 
oblcelun ŞI mat urate. Anume de calculat a greş.t eu opt mn cu toate ca nu s'a folosIt de reh'llns 'pe care 'unele ccrcun ar te dda funeralII. pr· cum ŞI naU: 

h t I ~ 

scriu prin ziarele lor tot felul de voturi C1ri li se cuveneau mijloacele de propagandă pe fi voit 'să j.l ia, pentru a face din bf'gat reportaj fotografic Doal 

de nead.ovăruri menite să in- lor. Nu se Ş ie cum dracul de I cari le au întrebuinţat alte aceste hlnerbhi o manifestare ZIarele con::.l<..tă ~ă ceremonii 
ducă opinia publică in eroare n'a greşit păcătoasa de maşină I partide şi cu toatecă-i uzat de politică. au decurs in linişle perfecta cov~ 
şi cu scopal de a face pe în paguba altora numai chiar cei patru ani de guvernare. Consiliul comunal n'a asistat la În demnita'ea cerută de impr _ ~ 

. ~ d~ A • t 'A III d ' . ! oamem sa erea a In vie ona lJJ. ~ o~ : •• ~ ~.. • _ ! E gr~u să înţ~legi însă ase- ceremonie, cu excepţia preşe in· lUTăn. cu toate manevre e an docl 
pe care nicicum n'au reuşit Sa ŞtIţi tnSa ca asta 1 boala men",a lucru atunci când eşti telui să\!. I mitor cercuri de a denatura acU' 
s'o ob.ină. când nicicam nu vrei t;ă vezi H al 'hal "hi t . A d Regentu1 Staflkovicî a repre"j ract. rul acestor ceremonii n nali 

De pildă ieri. alaltăieri se adevărul în faţă numai tot alte nal"'0n -mi a. s ŞI can zentat pt:: rege şi pe prinţul regent g,oase. şi •• 
v ~ eli A ţ ~ 1 ~ 1 t ~ ~. ţ' ~ ~ A f ţ abia aştepţi să a?uci tu să te .. . I G 1 • ., d 

rastl.an se In a~a ~ontl c.a. r~z~:u 1 se v na~a e~c ~ a a ~ . . ~ ~. Paul, aflaţI in vJleglfltură. ,1 ~vernu roman a trimIs o deal 
maşma d~ SOCO,tit s ~ fi stn. ~l~tl~. ~u ~sa ajunga naţio.nal- infru:ţi fara conSt~erare v I~ I Niciun membru al guvernuluI le~atte. Ia Înmormântarea pat,j und 
cat sau ca ar fi greşd astf..:l ţăranlşlil raU de tot daca se nevotle poporului ŞI ale ţarii n'a ashtat la ceremonie. !arhulul Varnava - compu. delll I In corte~iul funebru erau vreo I din P. S. E~is~OD Vasile 411 C ..... 11 1 1 f- - 1 30000 persoane ranst'beşulUl ŞI preot Gh. Chel cărl 
~e=u a e e o ~c~a e o învălmăşeală s'a produs la ghiu, dela bi-eri<a "lJtbroteas" pro1 

un moment dat h cortegiu, ur· d n Bucur eşti, c Ti au TeprE'Ze~ dat 

ale alegerilor mJ1ă de 0, panici s~bită, dar t~t în acelaş timp in m?dolicil~ 
A fără urmăa grbve; cateva pE-r- ŞI pe S. S. PalTladlul Miron C~ 

_ _ soane au fost uş'lr rănite. I tea, biserica ortodoxă 8tltocefa' splE 
Totalizarea voturl'or pe anul t937 . La ora 13 şi 30, după dis'oca- româ'Iă şi clerul ort()doxdjnR~ găSi 

La ministerul de interr e, Alegerile j IIdeţene Rezultatele în aceste ju .. \. rea cort<>giului l vre·o 200-300 \ mânia. ~ 
s'a alcătuit un tablou gE'ne- deţe, sunt: ------------ isto S'au mai făcut alegeri in . fapt 
raI în care se cuprind re- următoarele judeţer..e: LiberaJii 490.516 Două suie wnÎlioane lei _ 
zultatele obţinute in ah·ge- Nat, ţărănişlii 461.7\5 
rile judeţene şi comunale, Brăila. Ialomiţa. Sibiu. Naţ ·creştinii 262594 pentru valorificarea gr âul 
complimentare .şi obi~n.uit~'llăPuşna. Durostor, Boto- Frontul Românesc 157.687 P , . '1 d I . 1 
de hecare partid polttIc tu şani, Olt, lonstanţa, laşi. Georgişti 83418 entru susţmerea acţlunel Dro use or agttco e, care 
parte, alegeri efectuate dela Vaslui Tutova Romanaţi Iunielfi 11~351 ;de valorifIcare a grâul ... i s'a cumpăra g âu ca mandata 1, 
t Ianuarie 1937 şi până O h " D' b' 'ţ C,' . i contradat un impl umut la a statului. Canlităţile cu ~ 
acum r ~l. am ov' a, IUC, In, afar~ de ac~st.e Ilst~, Banca Naţională în valoare părate, vor servi tie la apr na· 

Iată aceste cifre oficiale DoI,. Ilfov, Buză 1. Argeş, votunle s au mal lmpărtlt de 200 miliuClne lei. Această vizionarea armatei sau mOG 

şi definitive: 1 t.aliacra. Vâlce~, . Bacău, intre liste gosp??ăreşti in- sumă se va reslitui până la altor instituţii de stat, fie lq c 
Mu:eş. Brasov. Tlghma., Se- dependente, d~Zldente ~a· 1 Ianuarie 1938 sau împru- export. Institutia mandah m~ 

Alegerile comunale venn, Neamţ, Arad,. BIhor, muflate. ale sr şlIor, m~ghla- mutul va fi reinoit în cazul va interveni pe piaţă ori 
S'au făcut alegeri in ur- A lb~. c:.âmpullln~g, ,Ce1ate? riloT Ş~ germanilor. Tot?l~l când operaţ=a de valorifi- câte ori preţul la grâu val ~:s: 

rnătoarele 42 de oraşe, mu- A Iba, Fagăraş, FalclU, GOTJ, ~umen~ al lor nu l?rezm~ă care va continua şi după in descreştere şi va cumpă 
nicipii şi reşedinţe: Hunedoara, ,Mara~uT"ş, Insă. lmp~lrtanţăt mtrucat această da1ă. direct dela producători. ca" 

Alba·lulla, Bălt i , Bazar- Muscel, J<ăd~uţlt Sălal. ~a .. eand.ldedunl.e nu. sunt .e:<- Această sumă va fi pusă • de~ 
gic, Blaj, Botoşani. Brăila. tu-Ma~e, Tarnava MICă. PŢeSla un.\ll parhd pohhc, la dispoziţia Centralei Coo-
Braşov, Buzău, Cahul Ce- Tecucl r Tulcea, Turda. CI au un mteres local. perati\re de v;:llorificare a In Ipgătură cu aceste gat. 
t~ea-Albă, Că~rnşi, Câm- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_I~~~~_~~~~~~~~~~~~ formaţii, e nece~r să nd 

pulung Moldova. Chişinău, O iIDpr~sionantă. dralTlii. în Capitalii ştie că grâu din recolla DO· ~:;j 
COllştanţa, Craiova, Deva, a apărut deja pe piaţă şi 
Dorohoi, Făgăraş, Galaţi, Mercuri după amiază pela ora taI de urgenţă. ,Her de sub pat şi cu ultimile pu. mit 

vinde intre 51-53 mii f' Hotin. Huşi, Iaşi, LUJ!o j, 5, locatarii din strada Lirei No, Autori ăţ le sosind la faţa 10' led I·a aruncat prm geamuri. In(l 

Mercurea ... 1UC. Piatra 11 din Bucureşti. au fost alarma ti eului, au constatat că mobilul Maria Grădişh'anu a mai deda. vagonul. . ien 
Neamţ, Piteşti, Rădăuţi, de sgomotul violent pe care l-a crimei era jaful. La spital d na rat că a recunoscut pe atentator Deasemeni. grâuI din a peri 

R-Sărat, Roman, R . Vâlcea, făcut un lighean de ta bli:i, tre- GI ădişteanu a relatat că trezin- in per~oana lui Ion. portarul I acesta este superior calita : ~ 
Sighişoara, SiJistra, Tecuci, când prin geamurile unui apar- du se din somn, s'a dus in. ca- imobilului. producţiei din ultimii caz, 
1 ârgovişt~, Câmpu]ung Mus· I laml;!nt, ocupat de d na Maria mera de baie unde a fost ata-] P{,liţia a găsit la portat un cos· mai ales în judeţele vjzl 
cel. Caracal, Vaslui r Bucu-: Grădiş1eanu, de 60 ani, profe- cafă pela ~p8te de un bărbat turn de haine şi o cămaşă păla Moldova. 1 
reşti. soară pensionară. I care i a dat m~i mu'ţi pumni tă de sânge precum şi poşeta bar, 

Totalul general de voturi Văzând că la bălăile insistente puternici în cap. Văzând insi că dnei Grădişteanu, poşetă care De remarcat mai e şi f cu I 

in aceste alegeri comunale, in uşă nu rAspunde nimeni, 10- ea rezistă aceasla a luat o cană conţ:nea 800 lei. şi alte obiecte tul c:i grâul ţărănesc tie. 

se repartizează astfel: I calarii au spart uşa,Şi au pătruns de fier şi i.a aplicat mai multe de valoare. probabil fructu] altor prezintă în condiţiuni su me 
1 in apartament Intr o cameră au . . '1 't . " l ' ca L.Leralii 6314~·. . lovlfu 1, După acea a legat-o ŞI OVl un CC1mlDa e, Tloare, ne 

. gllSlt pe d·na Grăd1şteanu, care l' , J N.,. ,ărăniştii .&4.1811 ă • t' 1 d • g D . sugrumat-o, Portarul are 24 am '1 se nu-
Na' c:reşlioU 14 959 1 z Ct~a'tlăn r Uţ? ad~ el s~n e,. l:~s·l Peste cât~va minute victima. meşte Ion .Podaru, originar din· A.lald •• consUluit c: tât 

, ,.. " me ICI pu m 1D eş1n, V1C lma. " ,. ! ' ". B' lud 
Front ro ... an 14 0~9 a mai putut pronunţa atât: "A j sa tre:l.lt dIn leşlD ,1-8 incercat I tr un sat om Jud. rălla. slilui Jud.,ean .r.d. fac. 
Georgişli~ 13 8~oll vrut să mă omoare, Ion" ~să strige după ajutor. Neputând. Arestat {jind, la poliţie Podaru In nau.ărul ,,"lor. estr 
T ărănişlii rad. 6.080 Ea a fost transportată ]a Spi- insă să strj~e a scos ligheanul de ia recunoscut crima. puLlic:a darea d. au( 

cal 
Tipografia G, lENeI, Arad. 
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