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Zi sârbătoreUcÂ îtt bare proslăvim în actuala oricrltare cultural" a ţărU, 

pe Acela, ce din carllilga avionului. s'a dupăcum admirab.i1ele Fundaţii Regale, 
oprit o clipă la Yadul-Crişu1ui, spre .. Şi sunt epicentrul progresului nostru pe 
lua apoi zborul spre iDima tirii. tărâmul culturii.. 

Bucure,tiul - pulsul României - N'a neglijat Majestatea Sa, în ma. 
l-a primit ca pe izbăvitorul durerilor. rea..I grijă şi dragoste pentru obiditul 
ca pe mântuitorul Neamului. SătI popor, nici preocupările de căpe-

Vestea sosirii Lui, ,'a tăspLidH cu lerli~ ileâcestuill şi aatUi a~el refi-eli 
iuţeală de fulger năpraznic. Şi chiot de care nu de mult stâmea zâmbete de i
bucurie s'a ÎDlpră,ttat pe câmpii. pe munţi, ; ronie ,,România, ţarl eJ:nituu::t1ente agri ... 
pe păutântul rOJbâ~eSc c~re ~dea~, d~e, culău• i~ for~e din tie in ce mai ~l1siS
dragoste pentru Pnnţu1 dlll tara strama. tente, ... agncultttra !!riib aceleaşI au-

Şi, ascultând îndemnul tumultuos! guste priveghierl, este pe făgaşul b1.Ul ca
al poporului, aleşii hai ne-au dat UD, re'ft stătornici la noi belşug şi bunăstare; 
Rege falnic fi drept, cu inţ~legere fi,' Şi-apoit felul în care este educat 
suflet cald pentru durerile ţării. Marele Voevod de Alba-ltillllt este o che-

Când S'a urcat pe Tronul vrednicilor ~ăşi~ că toate gânduiile Maiestăţd Sale 
Săi maintaşi, ţara trecea prin clipe grele. Regelui, sunt inmănunchiate numai sprti 

I 'rară pouă, nu şi-a putut găsi axa fericirea ţării, în prezent ca şi în viitor
! adivii~ţ~ de pe urma _ ~eia să fi~ res_j Strâns unit in jurai Tronului, de 
pecfata In concertul ţărilor Europei. Li_'.i.. ăsf A ~ ţ~" um"~ 

c _ _ • _ • I u.nae "e r ran,se asupra am n ~ 

Cu o armată pregatită numat sufIEl-' cIr d 't' f oas A demnun. 
teşt~ n'am fi putut fa~e faţă wu!il tioUl abOS~je ŞI ~rea b,rum trule IDM' t-t~i 

." , , poporw roman, suscep . ates a~ 
conilagraw. de f~l~ce!el ~ 1916. . ! Sale Regele Carol al n·le~ este sortiţ 

Acum,' datontă stradwnţelor Regale, v' • A • t' ,..~' 't t taAt _ _ . Sa sene m lS ona omenlnl pablttl o a 
1 ariData nl-.astra este cat se poate de bme a 1 ___ ._ • 1 ' .. - de , '. . i '- _. e Ul.IlllDoase- ca ŞI ace ea scn_·· 
organizată din punct de vedere emnC. tr- , .. da ' 

C ' li' v A-I S amoşl1 romani ŞI ca. 
Ul tura, neg lată pana a enSpe ... j . , " , • _ _ _ v 

d -t b' ti ul f'cialită*H i FIe ca PrOVIdenta D1Vlna sa hăra-rare e ca re lurocra sm o 1 tu, . • 
a găsit in Maiestatea Sa Regele Carol al tească iubitului nostru Rege, ani mul~ 
II-lea, un entuziast animator şi sprijinit:lr. pentrn ~ a:Şi ~esăvâr!i op~ra şi a-Şi ~uce 

Discursurile Majestătii Sale, la a- la buna nnpln re gandu.,11e pe cart le 
tUea festivităţi ale intel~ctua1ităţii rei- nutreşte pentru poporul .Să~, . 
mâneşti. sunt preţioase puncte de reper I VIJf.d ...... BarL .. 
e. ................... . 

Aspect câmpenesc 
Vâatul sufla lin peste holdele impOdO-I' tiginos spre pământ. până ce roţile luară 

1 bite cu Hori multicolore. contactul definitiv cu el. Mai alergi o bună 
i Râul îşi vedea de mersul lui, împrăş. întindere de 10c, •• se opri, .. sgoIn"tul parcă 
I tiind în jurul său o răcoare odihnitoare.\ se mai înteţi... apoi, deodată, amu\i 'In mijlocul căldurii canicularl", toată firea complect. 

tru,:hipf!oză loafe ~unf{1? i~.~uşi;i ale Neamului lui şi disrn:r:clpărca tor~p.il~. ';atul, in dep,ărtare, se ve- , ,~i dj~ aceas:ă ~aşină ca~e străbătuse 
de pUlt'rea c~a mm mare In "'oI. Dar cum el flU poatl! face dea ca prmtr un geam stroptt CU apă. sut~ de ktlomeln pană la nOI, se cobor:l 
parie dintr'Q alta rasă supflrlOoră nouă; I.'j-i tol un biet om fa Totul era liniştit. Doar vântul se mai un om falnic care privi blajiIl pe mândra 
şi noi, Rege!e este, de cfl/e moli multe ori, numai pii.~Irr'l~0ml juca ghiduş unduind lanurile bogate. ţărăncuţă ce rămăsese vrăjită şi nedume
bunelor atribuie alI' Neamului. O fată tânără, rumenă, sănătoasă, tre- rită de această miraculoasă coborire şi de 

Isloria a CUrlOSUlt 1egi H.tTÎ au fost numai n păstuifori ai cea agale cu un ulcior spre râu. omul care-i ceru voie să-şi potolească setea 
poporului peste cari au domnii. Alte popoare au avui parle de In această linişte aparentă, parcele îşi I din ulciorul pe cere fata i oferi fări 
ngi-păpuşi. de domnilori cari au fost simple inslrunlfmte În mai- depănau firul lor aducător de mari sur-' preget. 
nile unor oameni poldici {'ari nu s'au străduit inloldeouna pentlll prize. de nenorociri fără număr, şi bucurii Omul providenţial luase primul 
binele ţării lor. fără seamăn tact cu popoTul ~ău, cu plinul inimii 

Foaie Tar sl!'ntâmpld însă ca ret9le să fie in'r' adevăr- Ca în nici o altă zi, de data aceasta tuia şi cu bogăţia holdelor ţăJii pe care 
.. Rege', aşa cum şi-l inchipuia colegul meu de şcoalii primcră. parcă totul complota spre infăptuîri numai cu sufletul cald venea si o conduci pe 

Neamu! românl?sr ore fericirea şi nl?gTăila mândrif>, di! a bune Natura râoea, oamenii erau fericiţi, drumul progresului şi buneistări. 
avea pe tronul tării sale un asIel de domnitort un astfel de Rc-ge, bănuind, parcă, evenimentul deosebit de Iar - mai târtiu cănd omul coborit 
puternic, înţelflpl şi bun. Înstmnat ce avea ~ă se producă în curând. dintre nouru ceruJui in mijlocul lanurilot 

Rf'gele Carol al Il/ea domneşte ca tIn Suveran Duftnrtic şi eul' 1 l' . d Alt d" d ' aurii de grâu, a a,'uns la inaltul loc ce l' ,. 'U cloru p tn, ,. u-. pe "an un, 
umll1af şt carmuieşte corabia ţării ca un căpitcm priceput şi in-, f ta 't 1 ă I·se cuven~a, n'a uitat de Maria Mudura, 

d ' L'/ ! a se ro areea a eDe spre cas • 
Mpmsar;l. I fata Neamului. simbolul Neamului care 

Acela ('are a ardlat atâta înţelegere pentru eul/ura româ·; Un sgomot ciudat, nemaiauzit până i.a dat puteri stâmpărindu-i dogoarea 
nească, Acela care şi-" dat osfenl'ala să 8Tganizue opera de' afund, se desluşea din ce în ce mai tale, dorului de glia Ţării pe care o iubeşte, 
otelire a tineretului ţării, Acela care contribuie în miisurd atât 1 mai clar, mai asurzitor. . . • . • • • 
de copleşitoare la bunal renume şi inteleapla îndrumaTe politică I .Şi deoda.t,ă. fa~ ~ăma~ă _ pironită loc~- Vântul adie plăcut învălurâud în unde 
a României, Regele Carol al 1!-If1a, nu Înlrutl€şie numai catităti lUI, cu ochu marl, lDSpălmantată, vizu ml muzicale par'că, acelaş lan de gr âu. 

l 1· d' • It 1 1 . O femee, cu doi copila!itj de mânÂ sti 
'imbolice, ci ,$1. dotat cu cele mai frumoase însuşiri reale, inăs- nunea ce se ăsa In 10 ma u ceru UI. , ' Y 

şi priveşte 'n zare. 
cut •• M, S. Regele Carol Qi II-lea est, mai inainte de toale, un Un punct r,einsemnat, la 'n~put, pe _ Acolo - spunea ea celor două vlu-
om din care a răsărit un mar, Regl!, măsură ce se apropia de pământ se mă- tare de neam român~sc - acum o săptă. 

Dumnezeu să ni-L păstreze In viată lot (;/ri! de rodnică. rea, devenea enorm... mână de "ni., mi-a cerul apă din ulcior. .. 
încă multi ani! p, s. A.:eastă pa~ăre a ceruJni se lăsă ver- R. G. 

- Q 
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Alegeri .. II .. alegeri ...... Tu:ior-ea:ză :rni.fjala
cfjişlii CU vaidişlii? Alegerile de Duminecă, 30 ales că nici n'am merita - să beze aceasta mai cu prisosinţă 

Mai, au putut servi ca lecţie ce-!ne facem de ruşine. deoarece n'a avut niciodată, mo
lor ce ştiu şi voiesc să inţeleagă. Ati Judeţul Arad are faima unei tive să se plângă de conducă
văzut ci la Buzău, unde parti- organizaţi uni paşnice şi de acti- tori, <.'lei Intotdeauna au fost 
dui liberal este condus tnţelep- vitate rodnică. Pâni şi cei mai serviţi fiecare dupăcum i-a fost 
ţeşte de către o organizaţie uoi- cerbicoşi adversari sunt reduşi nevoia. 

Şefii spun că DU • ziarele că da". I 
Pa 

"Lupta" pubJică un reporta- Mai mult: se aiirn ă că acţiuQIl~să 
giu dat din Cluj in legătură cu de reconciliere a dlui Vaida azae, 
eventualitatea unei Impăcări fi pornit din anumite tndemnUrie 1= 

din tre dnH Vaida şi Mihalache. I şi sugestii pe care şeful froll' ac. tară, reultatele au fost de ns- la tăcere de bunul mers al tutu- Aşteptăm, deci dela toţi aceia 
tură sl mulţumească şi pe cei mai ror treburilor conduse de Iibe- cari ştiu ce Însemnează a fi re
exigenţi liberali. In schimb, la raii şi nu pot aduce nici o invi- cunoscător, să dea dovada că 
Arg~ş, unde conducerea este di· nuire acestei organizaţiuni. Pe 

1 apreciazl atenţiunea deosebită 

Ziarul subliniază ci d. Vai I tului românesc le-ar fi primil:ât 
da ar fi dat instrucţiuni severe cu prilejul ultimei vizite la B1lntn 
pentru temperarea atacurilor la cureşli. Cercurile national ţărj'lRO 
adresa naţional-ţărăniştilor, obi- niste sunt foarte rezervate i\11 ' 
edivul lor fi ind numai acţiunea această chestiune. Tabăra malaH 
"sovatistă". Oficiosul vaidist din nistă urmăreşte cu atenţie eVIl~e li 

vizată, dezorgaoizând un judeţ de altă parte insemnatele rea i-
care li sa acordat, să arate tu 

turor celor ce bârfesc, că în Or· 
ganizaţia arădani a istoricului 
partid liberal n'a pătruns vraj· 

Intreg; aco1o unde cearta şi nelo- zări ale conducerii de astăzi, 
ţe1egerea dă pilde proaste şi apă cinslea şi dragostea faţă de ţară 
la moara adversarilor, acolo de- şi popor a partidului liberal de 
sigur că rezultatele n'au fost de- totdeauna, trebuiesc lnţelese şi 
loc mulţumitoare pentru partid, preţuite aşa cum se cuvine. Par-

ba, ci că ea a rămas şi pe mai 

departe o forţă de care trebuie 

Cluj .. Ofensiva Români" in ul- mmentele. r fi 
Umele două săptămâni nu pub- , II 
Hcă nici un rând la adresa par- •• Timpul", examinând situaţi_dr 

Am amintit aci toate acestea tidul liberal este stăpânit de or
pentrucă se apropie şi alegerile dine şi organizaţiunea arădană 
dela Arad şi o'am vrea - mail a acestui partid trebuie să pro-. să se ţină seamă. 

Hdului naţional ţăranisl. in schimb politică scrie că s'ar putea CII. al 
maniştii sunt violent atacaţi. realităţile politice ~ă ducă la qelo 

Probleme rurale 

c'eacuri băbeşti 

Cercurj)e vaidiste din Ardeal, reinhegire a partidului naţional'La 
sunt convinse de o apropiată ţărănist, deşi până acum dI. I0flea1 
impăcare Vaida-Mihalache. Ace- Mihalache se arată potrivn~crl 
astă părere s'a meDţinut şi după ideii, el revendicând puterea nu'ect 
vizita pe care i-a făcul·o săptă- mai pentru partidul naţional~crl 
mâna trecută d. TiIlea dlui Vaida. 1 ţătăllesc. .ml -Un prieten - medic ruraJ -

in cadrul unei discuţii, • subli
niat una din acele gre,eli ale 
ţăranului nostru, care nu poate 
fi decât cu enorme sforţă.ri, re
mediati. 

Spunea prietenul ci la ţară, 
in general. predomină o anumită 
teamă de medic, ţăranii evitând 
consuHaţiile acestuia, in schimbul 
leacuri lor băbeşti, cari nici odată 
nu vi.ndecă o boală, ci, din COQ~ 
tra, o inriu tăţesc. 

Credinţa că leacurile băbeşti 

sunt mai eficace decât sfaturile 
medicului, se menţine şi astăzi, 
când campania guvernului pen
tru imbuoătăţirea igieud rurale, 
a Înzestrat tara cu atâlea dis
pensarii medicale, a căror utili
tate nu poate fi contestată. 

Trebue să recunoaştem iosă 

că această stare de spirit se da
toreşte in bună parte şi oficiali
tăţii, care atâţia ani a desconsi
derat complect condiţiile igienice 
in care triesc ţăranii. 

Lip9a unor dispensarii bine 
inzestrate şi lipsa medici10r la 
ţară, a indreptat - Înevitabil 
- bolnavii spre doctoriile ba
belor. 

Citeam intr'o statistică ;gienică 
privitoare la proporţia intre me
dici şi locuitorii ţărilor, un fapt 
nu prea imbucurător pentru ţara 
noastră: in 1934 România a avut 
un medic la 13.000 locuitori. 

Trebue să recunoaştem că in 
aceste condiţiuni, medicul de 
circumscripţie nu şi-a putut face 

Alegerile din 
jud .. Argeş 

datoria. ISimtitor majorat iar centrele mai 
Căci, O circumscripţie cuprin-. inse~nate au ti dispensare c~ 

de în medie 10 comuni. Dacă, mediC aparte, aceastA problema 
într'~ zi medicul al e numai 31 nu se mai poate pune, iar ţăra
bolnavi gravi. in trei comune nii trebue să prlveaJică plmî de 
diferite, trebue să admitem că incredere pe medicul lor şi să-i 
deplasarea este din cale afară asculte sfaturile. 
de grea. deoarece de obicei ea Numai in felul acesta, igiena 
se face cu trisura. noastră rurală intră pe fă(5aşul 

Iată dar că în ultimă instanţă, care ne va asigura un popor 
rămân doar 'leacurile băbfşti. voinic şi sănătos, 

zaI 

P I L ..., -. cd rogra.uu ser ar. or lţii 

• 
\,,1'- - d M .,ul 

S raJereşl. e ar"rii 

Programul sărbărilor străjereşti Comitetul de organizare fa~m~ 
deJa 8 Iunie este urmatorul: : un călJuros apel la cefătetltcel 

Orele 8.40--9 sosirea publicu-! oraşului să ia parte la serbări1!No 
lui. Orele 9 prevestirea serbiri-' de mai sus, isilJ 
IOf, raportul către d-nii Generalj Comitetul de organizare 're, 
Comandant şi prefect al judeţu- .'ral 
lui. Trecerea in revistă a unită- cal 

Acum insă, când numărul cir
cumscripţiilor medicale a fost I Gheorghe Voicu. ţUor. Primăria Municipiului Arad rul 

Orel~ 9.20 slujbă religioasă. Serviciul administrativ ,mlJ 
ceremooialul ridicării pavilionului, -riul 

Situatia. cârnpului proJucţiuni scurte ale organiza- Nr. 15060-1937. ler~ 
ţiilor străjereşli şi ale premili- ./ui 

şi a. se.nănăturilor tarilor, defiJarea tuturor unită- P u b 1 i ca ţ i U11 e -_.ru/l 

Au căzut ploi cu caracter 10- 1 Până In prezent grâu] se pre- ţilor. Acest program se va ter· sion 
cal Şi' foarte binefăcătoare in ju- zinlă foarte bine,şi nici boli crip- mina aproximativ la orele 11.30. S d I t' torc 

e a uce a cun~ş mtă'at 
deţele din Munteniat Oltenia, togami~e nu s'au ivit. A Începqt După amiază, cu începere generală, că la Pnrnăna, 
Transilvania şi Banat. lipsă de să se ivească neghina, ' dela orele 5 pe arena Gloria M IJl I 

ploaie se simte in Moldova, Ba-I Starea animalelor este in ge· ~ d .. l' r t l.fI r " unicipiului Arad sunt va'h . 
sarabia, Dobrogea şi in judeţele neral bună. In (âteva judeţe din; pro uC.'1I a e, mere u Ul SP,o~ IV. cante 3 posturi de impie. nI 

din câmpia Du.nirii, Brăila şi TransilvaDia, Banat şi Oltenia! danSUri naţtonale, cu parllclra- gaţi stagiari. cu salariul pre.;. 
lalomiţa. I s'a ivit musca columbacă, Până' rea societăţilor sportive si a li· văzut în bugetul pe 1937....! ~.: 

Au căzut de asemeni ploi in- în prezent nu s'au semnalat ca-! neretutui dela fabrit'a Aslra. 1938. pentru ocuparea c.ă; J~' 
soţi te de ~rindiDă, . De pe t1rm~ zuri mortal~ decât foerte p~ţine, Seara, cu ţncepere dela orele bl' an 
acestora n au sufent pagube mat de oarece s au luat măSUri ur~ 19 ăt t ă' ă rora se pu Ică concurs P~n ( 
însemoate decât ville din Valea. gen te de combat~rea ei. r ,mare ~ez_ ,o~re s r lereasc timp de 20 zile dela data,rb: 
Călugărească. I Pietele interne de cereale sunt In faţa Prunanel, inserării publicaţiunii în BU':lUi 

Păioasele sunt amenintate in slabe. I Intrarea este liberă pentru 1 t' l M ." I . , e mu UOlClPlU UI. imI 
regiunile unde seceta se menţine, i Piata. grâului EJste neschimb~tă.! loată lumea. Bilete pentru tri· Doritorii de a ocupa pos-,arl 
Porumbul are de asemenea ne-. Orzul ŞI porumbul au tendmţa t bună şi locuri rezervate se pri- turile de mai sus vor înain. 
voie de ploaie. Prăşitura ou i, a fermă, Secara scade. I d] B' 1 O ' .. _ 
folosit prea mult deoarece pă-1 Pe piaţa internaţională a grâu-; ~esc ,e a lfO,U • rgan~zăTJ,I. ta cererile lor la primări~ 
mântuI este uscat, 'lui tendinţa susţinută. i m cabmetul d-Iul primar, 10 ZI- Municipiului Arad, însoţite 
- ____________________ a 'lele de 5 şi 7 Iunie, orele 6-7 de următoarele acte, pret 

I J... d ...... ..r't . ". ! d, m, văzute de Statutul F uncţ, 
.. ~o a .. ,11 ...... ~ I Publici: 

• t Ministerul Justil:ei 1 t d t '=-..r'~..r'."~ tA. r x ras e naş ere, 
... ~--~ ... ComisiuDE'a de Nalu w 

raJizare 2. Certificat de studii (vor 
fi preferaţi cei cari posedă 

Dos. No. 730-1924 diplomă universitară) 
Luni noaptea lejov, co- unde lagoda ar fi putut di

misarul genera I al poliţiei vulga numeroase secrete, 
secrete (GPU). a intrat în privitoare la conducătorii 
camera inchiso8rei unde es. statulut bolşevic. D. Iuliu PleschiDger supus ce-

3. Certificat de cetăţenie, p 
4. Certificat de moralitate. ~ 
5. Certificat medical (de·

re 

la medic oficial), pa~ 
te deţinut la Moscova. la- In urma acestor conside- hoslovac de profesiune funcţio· 
goda şi l·a asasinat, descărM raţiuni Iejov a propus lui nar domicilia~tin A~ad. Str. ~uciu 
când asupra-i revolverul său. lagoda de a se omori. la- Scaevol~, nascut ID AUSSJg, Ce 

In ziua de 1 Iunie au avut h 1 1 d t d 15 A T 
loc ale eri com limentare in Telegrama adaugă că Sta- goda a refuzat, Atunci a 10S ovaCla ~ . a a e pn,le 

6. Dovadă că a satisfăcut»ca, 
servlciul militar, )er

f
: 

~ g . P . lin însuşi a recunoscut ne-Iscos revolverul şi a ucis 89?, ~e reh~l.e romano-catohc, 
urmatoarele comune rurale din 't t' d A 'ăt A • tII d vemt ŞI stabilit in Ardeal din • dA. B .. Băi . ceSI a ea e a ln[ ura un pe tnfltn aşu său a con u-,a. rgeş. erClolU, ceşti, .' t t 'b 1 I . G P U anul 1918. a făcut la această 
C 1.: c~·· . G bl ~ R~ proces lnaln ea n una U UI, cerea • . • 

OrU&.f 8lntell1, ro e~ .. ,"f a- Com.siune cerere de-a i se acorda 
dăcineşti, Milişteni. Negraş, naţionalitatea română, declarând 
Cornăţel, euea, Deduleşti şi PulbicaJiuae Fuziunea averescaao- că renunţă ]a cetăţenia ceho-

Roeni. Comuna Covăsinţ publică Adu- georgislă DU se face slovacă şi la olice altă supuşenie 
Listele Partidului naţional- narea Generală a "Promontoru- străinl. 

Uberal au obţinut un număr lui II pe ziua de 13 Iunie la ore. După svonurile in jurul fu· Conform art. 22 din legea 
total de 1345 voturi cu J5 man- ]e 9 dim. având următoarea or· ziunii dintre georgişti şi averes- privitoare la dobândirea ,i pier
date, naţional-ţărăniştii, 904 vo· dine de zi: cani se anunţă că. dl Gh. Bră - derea naţionalităţii române, se 

, tari cu 19 mandate, vaidi,tii 1. Descărcarea comitetului de tianu a declarat că in relaţiile publică aceasta spre ştiinţa ace-
193 voturi cu 4 mandate şi conducere pe anul 1936, şi eintre cele două partide n'a in- Iora care ar voi să facă vre o 
lleorgiŞ'tii 322 voturi ea2 2, Alegerea membrilor noului J tervenit nici o schimbare şi oi c inlâmpin8te potrivit dispoztţiuni-
mandate. comitet. nu va interveni. lor art. 23 din zisa lege. 

7 D] d 1· b'l on . ee ara ţie e Im 1 eii e 
ce cunoaşte. d< 

Cererile cari nu vor (a 
însoţite de actele de mai)~ni 
sus, nu se vor lua în con',ăci 
siderare. 

Arad, 31 Maiu 1937. 
bai 

Preşedintele Comiaiei lnterlmare I laii 
SSt 1. Vulpe. 
Sect'etar general. 

ss. SI, O/aria. 
Peutru conformitate: 

[nduci/rabil. 
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"G R ANI T AU 3 

Vlinciuni răutăcioase I Opozitia . ~ 

Şi adevAruri evindente! este în Il!ar~ frământa:&'_ pundere proprile, m~i ~ a~es 
. Peste tot Şl dm toate par- după epoca de realizan a 

:Patria" dela Cluj, on~an de Iar întrucât elr privi pe profe- Dar oamenii deJa "Patria" nu ţile se anunţă diferite com- guvernului actual pe care 
~să al naţional-ţărliniştilor, sorul de maşini electrice dela inţeleg toate acestea. Intii, binaţii, pentruca a doua zi nu văd cum Rr egala-o. 
ie, in legături cu decretul- Şcoala Politehnică şi cei doi in· pentrucă cei pe cari ii apări şi să fie desminţite şi - apoi De altfel uriaşele planuri 
e pentru electrificarea rurală, . gineri dia marea indust if' elec- în slujba cărora sunt puşi, n'ar,din nou reluate, a căror executare va fuce
acesta n'ar avea alt scop Itrică specializaţi in electrome. fi capabih să intreprindă o operă Se caută o limpezire, pe cât de curând, sunt o 
:ât să creieze noui posturi I canică aceştia Simt specialişti de atât de folositoare ţării, deoarece' pentru. ca privirile opiniei naranţie ca partidul dela 

I . t cţ' bl d 5 Iltru plasarea spre căpătuire I care, pn~ n~ ura. sa. a lUnea ar trebui ca mai întâi să·j Inte-: pu 1ce să se ~oată în repe guvern - cel mai in mă-
lBor noui elemente dIn par· I are, neVOIe Ş1. ca~l, la urma ur' nseze soarta tărănimii, in nu- t t~. asupra une1 formule de sură să cunoască data unei 
ul dela guvern, i meI, pot .s~ fie Şl ~ d~ a1t~ cu: mele căreia Se svărcolesc, pentru vutor. succesiuni - are nădejde 
lată aci mai jos o telegramă Joare pohttcă decat ltberah căet ~-i ghici. durerile şi nevoii,,: I ,Până În prez~nt însă, ea să le şi ducă la bun sfâr
~e arati. câţi oameni .. noui" II nimeni nu·j va intreba. Nu e lU al dOilea, pentrucă nu sunt, n a putut fi găSltă. şit. Or, cum realizarea gi
r fi clpituiţi prin Incadrarea vorbă aci de O a~ţiune ~in care a~t de cavaleri şi de loiali in-l F aptul c~ se vorbeşte în ganticelor opere propuse (ca 
. in man~a acţiune pentru I si folosească partî~.ul .ltberal în ~t să ~ec~noască cel p. u~in m. a- mod .h0t~nt despre o .••• ne· eleclrificarea rurală, repa
idrificarea satelor, motoriza· l' general sau oameau lUI, In spe- rIIe cahtăţt ale celoro tmpofnva. hot~nre 10 ceeace pnv~şte rarea drumurilor existente 
1 agriculturii şi refacerea '0- cial, ci de o giganticI. operă in cărora luptă.. ~ i d!Slgnare~. succesoruiui la şi clădirea altora noui, etc.) 
:elor: I folosul păturii ţărăneşti clreia i . Ţara ~ste, lDSa. In m~sură să I carma ţăru, este d~vada că cer timp indelungat, __ cum t: 

La ministerul de comu-\ se va oferi un confurt egal cu Judece ŞI să constate e1ne este i ~ara eo ~~rfect conş~le~ţă de pe de altă parte. rezulta-. 
caţii s'a întocmit al doilea " c~lo ~l cetăte,nilor din., cele mai sincer in slujba ei ti cine umblă .Imposlbihtatea unel vutoare tIt t l' tII '1 

1 1 etV ltzate t;;;n al 1 I • . , ! ă . ţ' 1 'h 1 e e o a Iza e a e a egen or 
~cret· ege în egătură cu; 1 ... e umt - numaa dupi căpătuleb. d c, guvern n na Iona -mJ a a- •• l gr d A d 
ectrificarea rurală_ Acest ________________________ ichiste. Iar fiindcă ceilalţi part-<a e ,.0. 10 esc tncr~ e-

~cret aduce o serie de' F t 1 opozanţi sunt in neîncetată rea ţăru, ,In ~uvern~. Ube-
Implectări legii de orga- as u o as e e frământare de găsire a unor raI, ~pre~lDd mfăptuln~e sa-
zare a ministerului de combinaţii, fuziuni sau co- le ş~ văza~du-l ,capabil de 
crări publice şi comuni- se ba'" • t laborări acceptabile, pu- nO~l puten, deşI după patru 
tţii. pentru a da putinţă r rl eques re tem trage concluzia că nicilant de guvernare - putem 
)ului serviciu al electrifi - unii fiU au, despre ei înşişi i deduce . c.u muf1tă uşurinţă 
lrii, ataşat acestui depar- c.", "01' ."ea loc: 1. A .. ad şi despre ceilalţi. păreri că OpOZiţIa se rământă za-
ment, să funcţioneze dela O .... ul no ...... Ta f' centrul de alen,lune al strălucite şi că, deci, nu se d.amlc de. oarece. guvernul 

IărU intregi, pe Ih_p de o d - 1 b 1 ţă 1 li( 
ceput în bune condiţiuni. cred in stare să preia frâ-I I era mal are vla mu ta 
Noul d.cr,t infiintează O co- ~.rLările c:onc:ul'l!ilulul 'Vor ,Ine Irel zile nele unei guvernări pe răs- şi binefăcătoare într'ânsul. 
isiune superioară de electrifi- "Graniţa" a fost gazeta care lor şi distincţiWlea partiei- _________________________ _ 

're, compusă din secretarul ge. a adus cea dintâi, arădani1or, panţilor şi afluanţa de inalte '1 t t I 
'ral al ministprului d. comu- vestea că marile concursuri personalităţi politice şi mili- 1 ... pc.. CII.. e e 
ca Iii, directorul apelor, direc- equestre pentru premiul calu- tare cari vor face onoare Ara. d I t- -
rul tehnic de lucrări publice şi lui de arme vor avea loc in dului prin prezenţa lor aci. ee: CII... • ..... 

st N ' -tat Organizatorii concursurilor 
,munirafii, un delegat al con- ace oraş. 01 am ara au reuşit să adune până acum ale dlui .n.ln .. Valer Pop 
liului tehnic superior, sectia atunci marea amploare în care mare parte a frumoaselor pre-
I,rgi.;, un delegat al ministe. aceste concursuri Se vor des- miicesevoroferi,câştigătorilor BUCUREŞTI. - DI. Valer\terior în anul in CUrs va da re
Ilui de interne, unul al minis- făşura şi importanţa deosebi- şi despre cari vom mai scrie Pop ministrul Industriei, a făcut zultate mult mai superioare, decât 
ruJui ~ industriil, unul al mi- tă pe care le vor avea. Tot 1 ţn numărul di~ s~.rt:imâna _vii- Joi presei declaraţiuni spunând n anul trecut. 

i t st~· - v ~ toare a "GratUţel • i 1 1 E . ţ- • şferului agriculturii fi unul al no sun em a azl, m masura Dtre a te e: " concrnla na 10-
lorării nationale dela Marele să precizăm că, din motive - nală prosperă,. fiind in funcţiune In lf!gătură ca aflcretul pentra 
'al Maiar. profesorul de ma. de ordin practict concursurile 20.000 tineri vor lucra [n primul rând de-o bună valo- protectia muncii national. mi
rti electrice dela Şcoala Poli- vor avea loc mai devreme cu ia inleresul ob,tesc I rincare a produselor naţionale. nistlul de Industrifl a declarat: 
hnică "i doi ingineri din ma. o zi decât cum fusese fixat. M b" 't tI' f Rezultatele obţinute in primele Guv"rnul cehoslovac impune 

y em nl coml e u U1 cen- I . ., 1 ţ' Irţ" 1 • 
a induslrie eleell ied, speciali- Adică, in loc de a începe ia t al pent m d f 1 luni in comerţul nostru exterior prmClplU propor IOna! a u e mefl r fU unea e o os f t t . d t 'o/ • l ~ 
!ţi in eledromecanică. data de 11 Iunie, probele b t - t 't b sunt cele mai satisfăcătoare Ex· p,n ru 00 e In US ru e In ega-

O Ş esc ln rum su preşe- . w - • J • 
Din cele de mai sus, chiar şi concursului vor începe la 10 d' ţ' dl - N' t ' 't 1 portul din 1937 depăşeştI" indoi- lura cu apararea nalzona a. 

In la U1 1S or. mlms ru L ~ t .. . d' C h 
arii redactori dela •• Patria" Iunie şi ultima zi a serbări. M" h t~ 't tu! exportului din" epocile cores· ucro oru germani In e 08-

unCll, au o an concen- • l' . /" L'" N ţ" 
n ClUJ' pot vedea ci nu e lor va fi Sâmbătă, în 12 Iunie, tr t t punzătoare ale ultimilor 5 ani ouaCla 8 au P !Ins rgu o lU-area pen ru vara aceas a • '[ . ~ . 
,rba de plasarea unor oameni 'Arădanii pot sconta pe a- v d 20000 Perspectivele de viitor sunt ni or contra aceste. maSUrl. BPa· a unUl numar e . Il A d w t - . 'tur i 
lUi, ci că se intrebuiaţează, tunei trei zile de splen-iide ti" t ~. d' 1" foarte mulţumitoare. Recolta nan ca fi con rara sprrt a nen recru a t-< 10 şco 1 ŞI 1 aL' N' 
Impotrivă, oameni vechi din spectacole sportive având în . 'tăţ' A tr· . d grâului se anunţă bună. Credem tratat~ or , pacfI. 'ga a12P-UOlVerSl 1 In el penoa e I ./ . 1 
)aratul de Stat deja existent. vedere fastuozitatea serbări- de lucru de câte 20 zile. ci şi celelalte produse ale solului ni or a respm.s d această f,P/'dn-

românesc vor putea da ce) pu~ g~rfl, constatan că o asi e • 

Z-ile de SpaiInă 
ţin recolta mijlocie. Astfel putem: măsură nu poale fi 8ocotită 
afirma că comerţul nostru ex.! con/rară tratatului minorităţilor. " 

7 :flIHo • 

În În~~eag~ ~UIn~I~o~~le.moderneşino! 
c ...... ~.:- ...... CII ..."f.te '~ ...... fo.~...... .~ ...... I".·"lllnll de cal e ferata 
sp ..... ol ........ s~ ... _ ... o_d ... 1 
A.p4I!!JIlet ....... lii .. ii •• ii. tn l'Ie>dii.et ..... ă Declaratiile dlui miaistru R .. Franasovici 

Pentru a provoca pe cei În

redinţaţi cu paza ţă.rmurilor 

!,aniole, având menirea de a 
,caliza conflictul din peninsula 
>erică. pt. a evita astfel o nouă 
onHagraţie mondială, - diriguito
ii comunisto-ruşi din Spania au 
.rdonat atacuri nepermise asu, 
Ira acelora cari aveau de inde
llinit un aerviciu de paznici ai 
,<leii. Cum Însă, prin micile lor 
icanări, n'au reuşit să enerveze 
te italieni, au hotărît o ieşire 
['lai obraznic hotărîtă şi. de astă 
lată. asupra germanilor, In con. 
:ecînţă ei au trimis avioane de 
IOmb.rdament cari aveau meni
'ea de a arunca bombe asupra 
mru vas de pază german provo-
:lnd astfel un conflict pe care 

-

Rusia spera să·l generalizeze în I Toali lumea a fost de acord Ministrul Comunicaţiilor Oi, 
întreaga ~uropi,. scontând. ca I că riscurile unui răsboiu ar fi Franasovici, a făcut un expozeu 
astfel Să-Şi indeplweascl. donnţa. fost enorm prea mari in situatia. presei asupra marilor lucrări c~ 
de pancomunizare. Avioanele; europeană de astăzi. De aceea urmează să De făcute la CFR 
spaniole-comuniste au reuşit să. se va trimite cazul in faţa Curţii concomitent cu planul de inzes
arunce bombe asupra vaparului de Justiţie Internaţională dela trare al ţării cu ,osele moderne. 
nemţesc ftDeutschland", provo- Haga şi în acest fel se speră a Legăturile feroviare ce există 
când moartea a 25 oameni ,i l'A· d t' f . G ,.. intre Ardeal şi Marea Nt.agră 

. It 83' t . se a sa lS acţie ermamel '1 a - '1 d ~ . mrea a or ,ŞI cons ernare ŞI 1 b' . ŞI porturi e un arene sunt tnSU-
. ă i . t 1 se pune il punct o răzmcla co- fi . f' l d . surpnz n In leaga ume care . Clente pentru tra ICU e aZI. 
t t G . â . mUDlstă. P . o l' .. JOI se aş t>p a ca ermarua s n- rID termtnarea miel 1 ava 

posteze şi de aci să. se nască Mici, DorDa Vatra, se va în-

apoi un co flict cu nespus de Ducele de Windsor fiptui o legături Intre Bucovina 
grave urmări pentru Europa. şi Transilvania. Prin reluarea 

Dar Germania, dupăce li-a s'a căsătorit imediati a lucrărilor începute 
luat satisfacţie militari imediată, pe valea Jiului se va deschide 
bombardănd Almeria, consideră Ceremonia cununiei civile a o noul arterl de comunicaţie 
diferendul militar Incheiat şi vrea ducelui d. Windsor cu d·na între regiuni aproape neexploa
să incheie pe cale paşnică pe cel WaJlis Warlield a fost oficială tate Deasemeni, prin terminarea 
diplomatic. Joi la primăria comun,i Mon •. liniei Tulcea~Babadag şi norma-

lizarea liniei Crasna-HUfi se va 
îndeplini o dorinţă a popu'aţiei 

din acele părţi. De ani de zile 
stă neisprăvită Linia Intorsătura.
Nehoiaşi-Buzăul, dep in tunelul 
dela Teliu s'au investit sume 
considerabile. Construirea li
niei Curtea de Argeş-R. Vâlcea 
va inlesni traficul Sibiu-Bucu~ 
reşti-Con .. tanţa. Se va îmbună
tăţi linia Câmpina·Braşov. Dea
semeni va trebui să. se dubleze 
un număr de linii existente. Se 
vor inboduce frâne şi sisteme 
de semnaliuri perfecţiona te, 

Data fiind intensa activitate 
şi situaţi unea prosperă econo
mica, se poate spera el acest 
program va putea ii realizat In 
cel mai scurt timp pa.ibil. 

a 
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Satele ROlDânlel vor avea 1 Al-lLLliL 

, . 

Asociatiei Nationale curent electric grafUl 
• • 

Pe.ira Asistenţa trnivret*it.r~ 

»Ilegele l:aro I ai 11.leac 

Dacă guvernu1liberal a ştiut telor dându-se astfel nom ros- r veranu1ui nu mai târziu ( 
să. şi orga~eze de aşa natu.1 turi vieţii ţărăneşti. Prelucra. la începutul săptămâJill( 
r~ ~~anţa huge,tară incAât in-j r~ in~ui şi ~epe~ tesătu- tbare, . "t ' 
cRsariIe Statulm sunt cat se riIe naţionale, rasboltu, cera-I Nu va trece, deci, ~.: 

~Uâ tie $ tUt1i~t iMratÂ ih h'a- tare, câfă putere dl! vibtaţie le poate de satisfăcătoare, a fă- mica noastră naţională, slrun- vreme până când fi cei! 
diţia tioastrl iitotită, tste ~Atbl- va gAsi ni con ,tii Il fi. tuiţionaII a cut-o pentru. binele populaţiei gul etc., vor putea fi cu totul modest ţăran va putea ~ 
titnA In flet!~ .~ sb.b olilldbl- Heclrul cetateab ai Iării. acestei ~if. aAdică • pent~u ~ I al~~l~ ~.ânuite cu ajutorul ele~- de lampa p~ simpla, ~ 
ni Actcluill, ~art inchinA, tU Pre,edinieie comitetului de putea investi. cat maI mulţi banI' tucllăţii. Munca satelor roma.. cere a unui buton '1 st 
rodj toale pulerile S'l~, pentru hiiţiatlvă: ÎIi 1ucrări menite a aduce a. neşti va iua un avut nou şi bucura de celelalte nepreî 
Cbbiolidarea ieamului. MIRO~,patd ... .Ia • .IRo.âDlei cestei populaJii it comoditate va, fi cu tot~, altfel preţw.tă. I ava.ntagii ale electricităţiic . 

Enhgille crntoa~ al .. titierf;" COMITETUL: cât ta~ mare, ~ Ii'aiu cât mal D~ ac~ea .Ministerul de Co-I Am dori să ,tim care j 
tu1ui tArii bhnverg Ifl lceasti ti u$ar w'l ~ul~d. _... . mum~alil va pr?cura ~en! tid s'a mai gândit la o Oii 
lIUIl'e ll'Tf! MojutatftJ Sd R~g.l. Gh. T6tărftdt. t;rim-minislru Iata ca din cercurile cele electric la sate m.condiţium atât de mărea+~ în foloS1ll1 
~IlROL al II-Ita. care C1I deot- şi .tcept~,tdibtele patfidului "tt· ai itn • tiliz 1 tG L b m D t informate, pnmim cari ~ă permită. u .. area ui ranului nost.ru. când a fot[ 
tUlitl griil a luat nb paza Sa ţit>nal- j imlAI., f'" .estea ci Ministerul de Co- chiar ,i de cel mai modest guvern 1 Sau care dintre J' 
.J!-etti educarea laorali $i fizici M .. re.al v.rUcuj oit ptnit. . H~ ~ '1' At Wt C 1 w li ~ 
QJl' 'd' mUDlca~ vrea sa rezo ve ca sa ean. omune or sarace .:~ 'ţi' ti ri 'ti.1 
a tinerrtuluit- a kcestui tillerei Imuiihistrti ~I "In,edintel,t! parti U· mai grabnic şi cât mai desă- se va . da curent electric în, ~ opozt OlllctŞ alc!' cn A ca~! 

. fi b cu":· d. azi ,i popotu ti . Il""': bl l' ctrif' ~. d b' l' ; ,vernarea a u a are In ' 
eat* repreztn u .. - M 'J A . - v .... 'I"&t pro ema e e lcaru mo a so ut gratuIt_ . " ul' (d ' . :' 
apei-an" de mâine a tirii. ~rt,* T'~a", '.' siteşti, Decretul-Ielie care cuprinde' gra.m slU Q ~r?mIS1~ 
_ Tiaeretul eate principiul de Nrtblat [fjtgo. prof~st)r uni- l' ...... _.u-t '. .:. A. 4.:..t' '--ul t al ali' dU vor fi iudepllDJte ructr ,. f ' .. ' , . UIlCUJ# «upa lttceUi ea man· puua aces or epoc e re - i ' • : 

IIODtjnuitate istorici. Implinind vetilt.lit, ost prlmmthlsttu, Ş., il It"rl' ole t - -... 1·" ". -i .' i::. ului A' Jutttatate) â operă atât det 
, , u1 . pte"edinlel' pattitlului natiC'~a- i c ~ 1'> C e ~?r Incepe zan ,m v ata tAran roman, dAJltl'ci? t 

",ârstele auflelqti ale neam UI 'j' . lucrarile de electrificare a sa. va It supus spre semnare Sa- 15'" f 
fi tinind strâns lanţul solidar a1 lJst-democrAt g 7 _ j 5 ' t. • W 

!:.;=a!!!:~i:li. reprezintă che- PriDr.m_~i!i~t:d/~~,-v:::;:din:~:I'Regl·mul de I"W" 'po' rf 
Fiece suf]et rom.1nesc, parti. Frontului RomAnesc. DO U ' f 

c::ipând in ziua tineretului la Gh. Git. Mironesctl. ptof. ~ni- f' ~ 
marea slrbitoare spiritualA a versitat. fost prim~mmi:Strl1. D. Val~r Pop, mini$lrul in· ducit p.nIH, acestt articole, cari să li. conct.tizal, in md~ 
neamului, se cuvine să se pre- General df: corp de armatl. elustrie' ti coin,rlului d tJt1ul Joi nu se pol importa din Iările nu- practice şi de dC!/oliu. In c&t ' 
ocupe şi de nevoile materiale Arthur Voftoianfl, fost prim- seara a conferinţă cti d-nil D mite mai sus. zi/" lacrăril, vor fi lerminal( . 
care macină o parte din tinere- ministru. Teciiu il E. Marian, secretari Importul din Germania fi Sta S'a pus chestian." plătUo,r' 
fut universitar, contrihuind, alA. 'D. Vctttfts.tf, f>tilt-tJti!$edinte gen.rali, PrG'. T. Ficşinesctt, Itlle Unite este cheia de boltii a tern" in Itd. Cu un ",pori in~ 
turi de oficialitate, ]a găsit-ea al InaHei eurli de Casalie ti pre,edint.le eomis;.l de Cltntin· aproviziontmi fării ca mtJI.,.itI, ctlr~rea d. l.i va li in/otde(l~ 
mij]oace]or de înlitur.re a aces- şi JusUţie, g,mta,.e. ing. Cezar POPI'SCU " n.cesare. Conferinta şl·o propUN mai mar, d.edt oferta, a,a r 
tat anoi. AI~ Lappdatu, fost ministru, Cezar Hdrj.scu, dir'cturi gen, să găs.ased o solul;' ac.",; riscul flucluoliilor in jos Gri 

Pe un tinerel luminat, pe un pt'eşedintele Senatului ,i al Aca- raii ai minist.rului Şi AI. Polizu, probl.mtt. suprimat, ior pf de altă poj.' 
tHtltet tb lorţ.e fUtee ti cu pu- de miei Romane.. Idi"ctOTUI contingentării. Lucrările comisiei vor conli- am Gvea avantajul unor con, 
teri morale. numai pe astfel de I SleUan Popesrut fost ministru S'a ,xaminat ansamblul de nua, nrmdnd ca până la viitoa- oricând lichide. fi posibililat 
tme. rei putem rezema destinul ,1, pn,edinte!e LigH AnUrevizio· măsuri, CI arm,ază a '4/ lua "a ,edintiJ principiilt .fabil,t. d" a ovea deo;ze mai ,fUn', L 
I.ll. ;. d .. niste române. pentru a " ajung. la laciHtarea .~ . 
... ru e mame. [, M'h 1 h f ~ .. t l . . on I a ac e. o.~ mIDlI ro 'In rl 1· te"· ~ t· . .' t' E neapărat aeVOJe ca in cer-, d' t 1 t'd 1 . ,1 po U a. Qm'Sla, In penec a M. S R · M 1& -_. ~._~" 

• ŞI preşe In ee par 1 U Ul naţlo- 'd . d J.' enJn a ar'wo ' .. 0 

cuI de lumină al con,tiinţei nOe nal·ţărănesc. . l' (mtllat, ~ ueaerl In ~eace prr· •• 'ti ~ i. 
astre naţionale si fie cuprinse Gh Bră~ianu, prof: uniyersi- veş/~ d~scatuşar~a macar par- Îşi reia reşedinţa la Sinai. 
preocupările pt:ntru tineret. t?r, pr~şedmtele partidulUi Na- fiala a Importulul - a constatat t 

Sprijinirea posibilităţilor lui de ţIOOal.hb,eraIC . f • ICă In urmărirfla acestui scop, M"didi a. li. recomandat M. S. In acpastiJ localitalrt M ~," 
r d' e o datorie ,i un ·ta clivr~n ,oţ~, pr? unl~~r- măsuriI. nu pot fi decât tem- Rl'ginei Mario să schImbe aerul va Drimi in audienlăpe d. At 

rea lzare evsn :11 r, o~, d ~1?lS rUJ' fi reşe I,n- porar. efflla tTimestru la trimes Şi dtt aceea se va sfabili pflnt- cinski, prflşedintfl/e uPubiicei''.-
indemn, e e

C 
PAa 

J U.Ul naftlOtna -c;r~ştm., tru ,/~ evo/uând in roport cu ru câtrJa timp la Sinaia. Ion., ' 
Izvorit din aceasti preocupa- . rgetolOnu, os ministru, ' . 

re1 am hotărit să infiinţăm "Aso- preşedintele. partidului ag~a~. ,situatia ttconomică int.rnationa ă. • '.". 
M. Manollescu, fost rDlDlstru, Deşi in principiu 1/ un acord ./1" t t 

ci.ţia naţională de asistenţi uni- d' tI L' . , IU orarea ProremŞa~nern. e e 1get corporahste unan, i,m. asupra c, redrii d~ mari! '" C venilari Regele CAROL aHI-lea" I ~ 
In :aumele t.ăreia adresăm tutu· General de dîvizi~ Sichiliu pO~lbllltall dfl Import,. asupra _ _ '"" _ , 
ror cUăţeni10r un călduros apel, Ion, şef.ul Marelui Stat Maior al mtl/oacrtlor de a. Sti a~un~tt ,Ia UDI ver' II:!I1at'''lor' 
rujAndu-i si sacrifice, cu gene- Armatei. ! acest ruulfat mar sunt Inca dUI- ~ ~ 1. 

rozitatea caracteristică sufletului Al. I?~n.esc~, primar .general, cuţii. Nu. vorba d. a proclama ; 
al mUnlclpJUl?1 Bucureştt, .. ! lib.rlat.a ta impor/al drn ţările In ultimele consfă/uiri dintre din iniţialit'a d-Iui Cancicov' 

românesc, o făIâmă, pentru cre- 1. Gr. Perzeteanu, fost mJDI- \ , ,_.' d-nii: Gh. TătăTăscu, "r"şedtn saI val patrimoniul de avuţie 
area unui fond de asistenţă stru şi pre,,€dfnte al UnÎupjj ge- ~ d'~ car~ nu tmp~ortar:' ~af. ?'- it/le Consiliului, dr. Angelescu, Acadţmiei, punându·s. la r _ 
universitari, fond menit al ser- oerale a avocaţilor din România. l mIC, chIar daca n ar fi mcl o ministrul rtducatie; nationale şi post colf!cliile pr'lioase de ,. 
yească pentru Întreţinerea de C"nzori: I restriclie. Nici astăzi na .xistă Mircf!a c'ancicolJ, mtnistrd de fi- nuscrise şi dându·i pnmei', 

Const. Viloreanu,. procuror! aproap. nici o dificultat' la lm- nanle, s'a d,scutat şi ho/ăTit ca sbtaţii de cultură din tOT 
cantine, căminuri, clinici studen- ] l' 1 . C &.: C ' 1 ~ I d ~ d - d ~eoe~a a, ~na tel ur .. de asa- r portul din Rusia, Jugoslavia Po gUlJttrnu să UreC tZ, sume con- a anosUre vrl> mea e ea. 
ţeşti şi burse, pentru tineretul., ţIe ŞI Jushţle. l, . .' siderabilrt pentru universîliifi (/a-
mtritos din universităţile şi şco- Prof. A ll'ssianu, prim.pr~C'- lama, eic., dar ,mportul dtn a- bOTatoare, clinici, seminarii) (l/c. 
IUe :noastre inalte. dinte al tnaltei Curti de contbrf. cesfe Iări rămâne neinsemnat. Aceasta p,mt1U( ă incasările Sla-

Marea. şi mica industrie, bin- D. Constantint?seu, guvernato- România nu găseşte articolele tu ui merg foarte bine şi conco-

G. ija gavernuiui de·. 
evita malaria peat 
locuitol'ii depe litoJ f

.-
rul Băncii Naţionale. car.-i sunt indlsp'nso&il, d.cdf mitenl cu Înfiinlorea Asociati,i-

clle, comerţul ,i în genere toţi Secrelar: • St tiU '1 . G . drt sprijinire a un;versllotilor JYinrstnul sănătăţii inform€' , 
cetăţenii sunt aşteptaţi. să facă Vidor Malinescu, nocaf. mot? fi ni e Il ermama, S'a arălat în aceste conttfă- ci lucrările de asanare a la· 
tn aceasti zi o jertfă proportio- unde şi pr'tu,.il~ şi calitalea ii fuiri .:d gl'sliun.a finantelor Sia· rilor de pe Moralul .'V ădi Ne~, . 
:aa]ă prosperităţii lor, firi câr- sunt convenabil •• Avt?m nevoe de I 'ului 'sie in măsură să Îngedue la Sud de Constadţa, sunt î 
tire, cu entuziasm şi dragoste Succesul liberaiilor malerii prim~ şi mo~ini, libeTto- pt?nlru prima datii o alMlie de- intate. O parle a lacuriJor! 

la Buzău lea la import nu se va acorda osebită inslilufiunilor unÎt'eTsÎ- a.::eastă regiune sllnt comp: 
de neam.·: tare şi cultural~ dm Iară. a"anate, altde in el rs de a " ~ 

Cu sponteneitafea elanuluicu· "Citim in Curentul": Fnplul coincide cu a fopt.ajnart>. Ministerul este in mă~. 
rat,.deci fără a. fi .. imp,uşi, am Din succesul realiza! de par- aniVffsare o Rf'slauratiei fi im- şA a!>igllre ci in urma măsuri,~' 
d fu ... d t t Marele Voevod plin"şte o veche dorinlă a suve4

1

]Uate şi a lucrărilor efectt!,'-
on c:' ~~tlonarn 1D oa e ! titlul liberal la alegerile dela Tonului ('(1 re a linut,d ia sub lacurile DU mai pre2intă nici, 

col(url]e ţărn să doneze fa 8 Buzău se poole frage concluzia Mihai decorat de Inalla-i ocrotire promovarea e- pTim<>H;~ de m~'~' ie '. 
Iunie, cu inimă românească, la- că acgfo unde este o conducere l G I nergiilor român"ş'i pe tărâmul . 
1ariul pe o zi, pentru copiii ţării. anitarii ~i nil existd disensiuni, Rege e eorge a cultural Şi spiritual. l:ursurile pl'imare 

Fiece obol, mare sau mic, să massa electorală poat., fi cap- ADgliei s, vor repartiza sum~ de drcG IDeetează la 10 luni 
fie un bob din conştiinţa soli· Iată, un milia,.d doud But, milioan. , 
darităţii de neam, o dovadă de L B Univ.,sitătilor din Bucu,.eşti, Ministrtrul Educaţiei NaliaTi 

a urău alăgerilll staa des- Regele George V,, al Angliei, Iaşi, Cluj ,i Cernăuli. cum şi a dat dispozitii ca cursurile 
dragoste şi grije pentru făcIierii !ăşurat în/r'o complectă libtr- impresirnBt de atitudineA avută facultăţilor şi politehnicifor dela şcolile primare să încetpttl la .. 
natiunii, pentru apărătorii ei de fale. ["şiş; Teprezentanfii opn. de Marele Voevod Mihai la Chişinău. Timişoara şi Iaşi. De Iunie, Dela 12-16 lunifl se 
azi şi de mâine. ziţiei au adrl'saf ml11lumlri d-hd I serbările încoronării, Il binevoit (1,('meni, Muzeului limbii române tin~ examenele pe closa, la 

"Asociaţia naţională de asls· ministru dr. A ngC'/f/!'Cfl p,!rJ/ru I să acorde Augustului nostru re- din Cluj, Insfilufului de Istorie Iunifl incrtp flxam.nele d. abs 
. ReI şi Funda/iuni!or de pe lângă uire fixat. de r,vizaral.lrt ~ 

tenfă unJversÎtară .,g(!t~ AROL modul civilizal În Core au dqcu,'s prezentant "Marea Cruce a Or- [miversită(iI" din tară, Iare. S~rbarea d. sfârşit de 
al IJ.lea'· va lua afâla desvol- al~gpril4!. ! dinului Victoria." In ace/aş timp s'a arătat că va Il la 27 Iunte. 

Tipografia G. IENCI, Arad. 1 
• 
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