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Iubiti Hă1Hlăgeni, 
Imi tin de datQriv să mă adresez' către voi si după ale~erit 

ca şi inainte, Recunoştinta pe care ali ard lat-o partidului natio~ 

nal-liberal pentru marile lui înfăptuiri, prin voturile în număr at~,t 
de frumos, pe cari le·ali dat, mă obligă in mod plăcut da a vă 
multumi din tot suflelul, Vă multumesc pentru încrederea pe care 
în tot timpul celor patru ani de guvernare, s'a dovedit atâta dra-

In urma alegerilor pentru: tăţean şi. a putut exprima vo- Cum însă voturile întrunite goste şz interes pentru nevoile voastre. Această încredere, vă asi
Consiliul judeţean, ţinute în 11 tuI, a fost desăvârşită, parti- de lista Nr. 3 nu erau prea gur că-şi va da roadele ei, făcându-ne şi pe noi să depunem şi mai 

· Iulie, partidul Naţional-li- du! Naţional-Liberal a întrunit deparţe de procentul de 20 la mare sârguinlă pentru a căuta să aliniim orice durere ati auea. 
beral; a obţinut o hotărîtă ma- atâtea voturi încât nimeni să sută, naţionaJ-mihalachişlli au Din partea mea. vă promit că nu voiu uita dragostea şi ho
j,oritate, deşi opoziţia susţinea nu poată contesta că massele cerut comitetului electoral să fărirea cu care ati făcut să triumfe lisla partidului nostru şi că 
~ acest partid este uzat de poporului au deplină încredere nu·i lase de ruşine şi să facă vă voiu mai cerceta pentru a afla de lipsurile voastre şi a căia 

.Iijli patru ani de guvernare şi în el şi că apreciază faptele I ceva ca să intre şi cinci ca.n- să le împlinesc, Deasemenea, luturor celor ce vor veni la mine 1. 
Gă in' judeţul Arad el va fi lui mari din timpul celor patru I didaţi de.ai lor în consiliul voiu da tot ajutorul posibil. 

· ra,inos înfrânt. ani de guvernare. judeţe~d;U N' l L'b Vă rog numai să vă păstrati şi pe mai departe. aceeaş În-
i Cu toatecă în tot decursul Conform calculului legal re. fH!darU . aţi~ona - 1 eraI, credere in partidul Naţional-Libl:ral şi el se va îngriji ca traiul sti 
al~gerilor nu s'a pr()(.us nici zuliat din cifre, adică din St). _ . mulţ~Ulllt ţa a cO,nstatat vă fie cât mai uşor. 

al ril ' . lllcredere m popor nu s a opus D - ~ t·· ~ . ~ h'f' - -t " cel mai neînsemnat incident, cote a votu or, mCl un par-' . ~, umnezeu sa va ratase a ŞI sa r sana OŞ[. 

d .. tid " l'st W din I cu prea multă energte la ce. I il V I 
dupăcum nu s'a pro us mCl ,nlCI o I a ce e şase ' , ., .. ~ OII U pe 

d af - d li t N 2 rerea mihalachişttlor ştund ca m timpul propagandei electo- epuse, ara e sar.. ". . d '1 . -.111 _____________ -_ •• __ • _____ _ 
, - trunit " di t cel cmci oamenl e-Ill or can 

,rale, deşi chiar şi'n faţa unor n a m o cmctme n o. , tr ~ ili' , , , ' vor m a m cous u sunt prea 
'secţii de votare, naţional-mi. talul vot~?r ce s aU exp~~ puţmi pentru a împiedica bu.. 
halachiştii au încercat să pro. Ulat, aşa meat, conform legii, nele realizări ale oamenilor 

l voace pe paşnicii partizanii ai candidaţiiw a~estei, list~. ar f~ guvernului şi că cel puţin, vor 
,lluvernului, - şi cu toate că ,ţrebuit sa fIe smguru can învăţa cum trebuie ridicat ju't' 
libertatea cu care fiecare ce.l intră în consiliul judeţean. deţul prin înfăptuiri mari. 

i 

Suc:~es .. 1 nafio .... I .. 
ta.a .. i~tilo. 

Intrunul din acele mo· 160 voturi, iar la alegerile 
nitoare ale democraţiei in- judeţene de 11 Iulie, 1600 

Jreta.--4-eni dl-n ,-ude-4-u) Arad, ,tegrale, aciuată în Sărinda- voturi ceeace evident, este 
'-' ... ... rui Bucureştiului, am cetit un adevărat succes. mai 

... in zilele trecute un titlu ales că alegerile s'au des-
;-Victoria-;tâi de f~~asă a~f~ctului dr. Ion Groza nu vor' după ce le-aţi dat votul, n'au de~o schioapă : Guvernul făşurat în linişte şi fără nici 
partidului Naţional-Liber~, vi, p~tea fi niciodată u~tat~ .de mai vrut să vă cunoască. compleei infrânt în ,alegerile un fel de teroare. ele fiind 
5d datoreşte în primul rand, 1 catre popor, pentruca nlCl-O D. dr. R. Cotioiu deaseme- comunale din Muscel. adevărate alegeri libere. 
vouă şi de aceea vă mulţumim zi din spornica~i activitate n'a nea a stat în tot timpul la, C ' 't t d 'g 'a In faţa acestor fapte 

- f' d . di 'ţ' d t " unOZI a ea, eSl ur m , 
că nd aţi ascultat;de amăgelile trecut ca sa nu 1 a u5 CUlva Spozl1une~ a onel pe care a îndemnat să citesc arti. svărcolirile aşa zisei opoziţiif 

I altora, ci v'aţi condus numai vreo mulţumire. a avut~o ~aţă de or~ş~ ~rad calul, şi la urmă, cu vădită se irosesc zadarnic, pentrucă 
dupa chiemarea faptelor pe Interesul pe care l-a arătat c~ preşedinte a ~o~slel ~te- surprindere, am constatat masa electorală, nu se mai 
cari le-aţi văzut cu toţii. "Taica Groza

U 
pentru acest ~Imare a acestwa ŞI faţa d~ tendenţiozitatea titlului. To- orientează în acordarea va

~ Nu putem uita însă cât de judeţ îşi găseşte mărturia fap- Judeţ ca deputat ales al ~ lUt. talizând mandatele obţinute, tului după de bitul oratoriei 
! mult trebuie să mulţumim, cu j telor in fiecare comună din Est~, deasemenea demna de reese că naţional-ţărăniştii demagogice. ci după reali
: toţii, această bucurie celor judeţ, pe toate drumurile, la aprecIat osteneala pe care d. au obţinut 31 mandate iar zări, 
., din fruntea organizaţiei ară- toate podurile. În toate şcoLile, dr. Adam Iancu, preşedintele tI" 29 f" d In ceeace ce s'a făcut în 
, ~ b" '1 - C 'd A . ul w guvernamen alI". ,11n 
dane a partidului dela guvern. m toate lsenCl e, m toate amerel e gnc tura, a de- tf 1 a' ~ cepţia S ~ judeţul nostru, sub actuala 

I di iil' di al 'A tru 't . ~ as e,. upa con a-
I D. profesor dr. Manolescu, spensar e me c e ŞI In pus-o pen aJu orarea ŞllJ1- 'd l' 1 t· fAt guvernare s'a făcut şi in 

d ' d al Y . j dr ul ' • . nn aru Ul, comp ec fi ran . 
preşedintele acestei organiza- o sume eme e te mareţe Şl 1 umarea pop apel acestw O· 't ~ ~ _ celelalte actuala 0uvernare 

, A b ~ Y , . . , d ţ 1 d 1 rlce om cu nun ea sana , Ij tii, ~'a cruţat nici o clipă de nerutate tm unatăţirl pe cart 'U e, aco o un e e avea cea t v' d ~, ~ Itf 1 . fiind una de fapte şi nu de 
I 1 d stui 'd A .., tr b 'foi - , oasa, JU eca Insa a e, ŞI : osteneală atunci când a fost e-a a us ace JU eţ In anu mat mare e um,....: m viaţa "d t t v vorbe. aşll cum din 1927 
ţ d ~ d t W t-t d' l' . l~ nICI ecum nu soco eş e ca 
vorba de a apăra îndreptăţite le e can s a cu a a a vre IDce U1 agnco a. _ în urma acestui rezultat, ne-am obişnuit. 

f interese ale vreunei comune în fruntea lui. Desigur că su- D. V~~e este cunoscot 1J1,. guvernul este complect în- Iar aş,:: zisele succese ale 
I sau ale .vreunui c~tăţean al, fletul ?-sale este.în aceste ~U~ tryegulUI !u~eţ ca un~~ c~e ,a frânt. naţional-ţărăniştilor trimbi-
11 acestui Judeţ. MaI departe, I copleŞlt de bucuna constatăm cautat Sa aJute pe oncme I s a C~' d w t 'd ţate de presa comunistă nu 

chiar domnia sa a venit de i că munca, truda şi dragostea adresat Oricine il va căuta aCt. upa pa ro am e t d '-t '1 .. 'd 'ţ' 
r • , _ ,~ guvernare şi implicit de uza)' sun eca 1 UZll ŞI or~n 1 ••• 

i atâte'a ori aci în acest judeţ, I pe care v'a arătat-o a fost în- nu numat 111 orele de bll'ou, CI , " • Gh. VOleu 
I nu spre a vă cere ceva, ci ţeleasă şi fără îndoială că do- în cele zise libere, îl va găsi polItIc, socotlm,că ~ste totuş~, ___________ _ 
\ spre a vă da, nu pentru 'a vada de dragoste pe care i-aţi nespus de ocupat cu asculta- un s~cces. ca In fleful .. d-l~d E . . • , l( f 
~' , îl f ~ d rea rugăminţilor a nenumăraţi 1. Mihalache să obţu ŞI, XPOZIt!a !!lunel Bucureştilor a osf 
• c~e voturi, Cl pentru a da da~o A ~:~ a~e ~a _ epună ,i oameni cari ştiu cui să se pe cale legală şi in deplină prelungită până la 9 August 
· ajutor acolo unde acesta era mat m a nvna 111 munca adreseze pentru a fi mulţumiţi. l'b t t 1 g '1 29 F. ~ d 1 1 
~ de lipsă ,i unde putea fi dat. d-sale pentru binele. vos~ T?ţi ~ei1~lţi f~un~aşi, ş~ co~. ~a~d:t: f~ţă ad: ~~l:r 31 ale înre;~:tra~ ~~L~~sau lu:uCr%~i1o~~ 
lf D. dr. Ion Groza, prefectul Nu putem nesocob marile \ ducaton at orgamzaţtel ara- , 1 ~ ~ 't'l d;n acest an şi pentru a da 
f , • ' .. • d d t t S dane a parti'dului Naţl'onal naţlOna -ţaranlş lor. , , " , ' ~ acestru Judeţ, a fost un cre-, serVlCll pe can . epu a e- , , - ~ I poslbllifatea tuturor dOTltorilor 
I dincios sluJ'baş al durerilor' bastian Serbescu le-a adus Liberal au. avut dreptul, pnn De altfel, observand re-, să viziteze această expozitie, co-

t , , purtarea ŞI munca lor la do- It tIt tII 1 g '1 'f t 1 d ' 1 L . 
fi voasire şi nu v'a primit în; acestw Judeţ. vada de înţelegere ~i recu- ~ud a u o, a a a el end?r mBI e u t '1 o~ganhafr~ Aaf "_ ul1ez 

b' ul d i . . d tă I Servicii pe cari d-voastre t' ţY l' w JU eţene ŞI comuna e 10 l ucure~! or a o ara sa pre-l U'o -sa e nlclO a cu I noş m a pe care e-aţi ara- • 'd 1 l'b lungească expozitia până la 9 
'horbă aspră, ci ca pe nişte fii· nu le cunoaşteţi cu toţii pen- tat-o şi pentru care cu toţii mtreaga ţ~ră, partI U 1 e-I August a, c. 
'" ai lui (fapt care ne-a făcut Să/truCă d.sa nu şi-a făcut nici~ vă exprimă mulţumirile lor ,i raI ,a ~b~ţmut rezultate pe , _ . 
} auzim prin diferitele comune odată un titlu :de glorie din vă fac promisiunea de a fi şi c,an pat:;t~ acum nu, le-a. ob: Monedele d~ 10~ lei ~or fi 
r ale judeţului că e numit "Taica 1 b~ele pe .care l-a făcut cui~a, de aci îilaînte.~ slujba inte- ţmut m~1 un partid dupa scoase dm CirculaţIe 
~ Grozau şi uTaica judeţuluiU) •• C1 a servIt cu promptitudine reselor acestru Judeţ. patru a~l de guvernare, ,. eonform unui jurnal al con, I Acest vrednic prefect a ,tiut' pe oricine i s'a adresat, soco_ Consilierii pe cari i-aţi ales Ba chIar. în unele secţu ~ siliu~uî de min,":,tri, r:'0nedele 
· întotdeauna să mulţumească tind aceasta de datoria d-sale, îşi vor da silinţa să vă arate de votare, rezultatul estevec hl ,de 10,0 le~ ~or fr scoase 

l
e pe toţi ,. ~'de deputat al acestui J'udeţ I că au meritat pe deplin În incomparabil mai bun decât dm crrculatte, pana la data de 

~ v cel can veneau sa 1 se , , , ' ~, - ,25 Octombrie, 
planga şi uşa nu i.a fost în· contrar obiceIurilor altor de. crederea voastra, muncmd la preluarea guvernulu1. HăI- După această dată ele vor pu-
cbisă în faţa nimănui. Reali. putaţi pe cari i-aţi avut până pentru a vă multumi pe toţi. magiul. la alegerile generale lea fi preschimbate la Banca 
Zările din acest judeţ ale pre- la acestă guvernare şi cari, Să fiţi sănătoşi I din 1933, a dat guvernului Nafionfl/ă. 
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2 "G R ANI T AU 
-----------------------------------------_~I ___ 

S - d- I ,-.- 1 Primătia Municipiului Arad In :I<: .. lu pentru Fa lo •• a Izarea expor-. Secţia Administrativă 
Cererile jnaintate fără ac· 

tele de mai sm, nu vor fi 
luate în considerare. tului de anÎDlale şi <arne proaspătă din lNr. 19497/1937. 

Arad, 7 Iulie 1937. 
Arad şi judet i1I fosi re~unos~ul persoană Publicaţiune Preş Gom. Inl. 

(s) Talu jurÎdă.:ă Se aduce la cunoştinţă 
Secretar general; l~ 

Pentruca piaţa de animale a' 1., .•. 2/1. Direcţiunea Sindicatului pentru generală, că Ia Primăria (ss) BerZOVaJll de 
Aradului să nu mai fie monopo- 2. Titlul: Sindicatul Pentru raţionalizarea exportului de ani- Municipiului Arad, este va- 1 t 

1 cani un post de controlor Pen\ru conf. T. Guleşia ua 
ti:-.ată de câte un grup singular Raţionalizarea Exportului de A- I male şi carne proaspătă din ju- larg 
de indivizi cari hotărau preţul nimale şi Carne proaspătă din Il deţul Arad se somează ca, dela de construcţii el. II cu sa- Z! agri 

d b l 1 1 . d ţ IAd I . h larul prevăzut în bunetul . v • , aniDlalelor upă unu ar pac JU eu ra. primIrea acestei îoc pieri în tel" n 1 1937/'38 t"" PrImaria Municipiului Arad tlsb, 
având in vedere că nu aveau con- 3. Scopul a) a reprezente şi: men de 15 zile să trimită acest I:"e anu . pen ru 0- -- are 
curenţi, o seamă de membri ai susţine interesele comercianţilor! decis Ministerului Agriculturii şi cuparea căruîa se publică Dos. Nr, 12534/1937. pietl 

partidului Naţional-Liberal au luat şi producătorilor de animale cari i Min. de Industrie şi Comerţ ca- concurs pe timp de 15 zile resfJ 
hotărâre a de a pune bazel~ unui sunt membri ai sindicatului. b) re îl va publica gratuit in bule- dela data inserării publica- Publicatiune mo~ 
sindicat de export care să aj ufe Raţionallzarea exportului de a- tinul său, publicând-o şi în Mo- ţiunii în ~Buletinul munici- , 1 
pe ţţlranul producător să-şi vân- nimale şi carne proaspătă în ra-

l 
nitorul Oficial şi un ziar răspândit. piului. Se aduce ]a cunoştinţă ca 

dă animalele la un preţ omenesc port cu capacib.tea de producţie Arad, la 21 Iulie 1937. Vor putea concura pen- celor interesaţi, că Primăria prol 
prin creiarea de concurenţă pe a r.,.,giunii sindic~tului şi c~ pu-I Preşedinte ss. P. Senciuc tru ocuparea acestui post Municipiului Arad, . t~rv 
piaţa de animale. terea de absorbţmne a pleţelt)r; grefier ss. Tănăsescu persoane cu calificaţie pre- _ 
;' Tribunalul din Arad a dat sen' străine. c) Orientarea şi organi-' văzută la art. 108 din legea in ziua de 29 Iulie 1937 
tioţă definitivă în această ches- zarea producţiei de vite în regiu- Constituirea oficiului pentru pregătirea profesio- ora 11 a, m. S 
tiune, aşa încât sindicatul îşi va nea sindicatului după cerinţele tit I nală şi exercitarea meserii-

• d ., t . d' t J' . d ~ 'ţ l' cea ra pen ru va 0- lor, în specialitatea zidărie. va ţine în biroul Serviciulu' incepe in curan achvlta ea me- SID Ica u UI Ş1 upa ce rID e e ple- • • ..._ 
nită să aducă simţitoare imhu- ţelor străine, d) Căutarea şi or- rdlcarea grauiui precum Si absolvenţii şco- Economic camera r .. r. 59. 
nătăţiri pentru producătorii de gani~area unor noui debuşeuri Pe ziua de 9 Iulie c. s'a eoa- lilor de arte şi meserii, ca- licitaţiune publică pent 
animale pentru export pentru vitele româneşti peste ho- stituit Oficiul ·central de valori- fi au o practică de cel pu- apmvizionarea Uzinelor cu 
Dăm mai jos textul dispoziţiei tare. e) Promovarea înfiinţării de ficarea grâului ce fiinţează pe ţin 3 ani în birou de ar- tuburi şi piese din fontă 

Tribunalului Arad ia chestiunea cooperative pentru intensificarea lângă ministerul agriculturii şi hitectură, Concurenţii tre- pentru conducte de apă ~ 
acestui sindicat: desfacerH în comune a animale- domeniilor şi cel al cooperaţiei. bue să cunoască la perfee- cu diferite robinete di, dre 

Tribunalul Arad ~ecţia I-a, lor şi cărnii proaspete. f) Stimu- ţie limba română bronz şi fitinguri. IBa 
dos. Nr. Pj. 6/1937·1. larea şi înfiinţarea târgurilol' de D. 1. Const, Brătianu a Cererile vor fi însoţite de' Licitaţia se va tine în! alt 

In cauza Sindicatului pentTu consum sistematic care să con- d l actele specifichte mai jos. I ~onfor.mitate cu art. 88-110( tot 
fost ales pre,e inle elE t d t 1 d' L C taJ tru raţionalizarea exportului de ani- tribuie ]a regularea preţurilor din • X ras e naş ere. lOC UZIV 10 e~ea on '! 

male şi carne proaspătă din Arad ţară şi să apere pe producători Băncii Româneşti 2. Certificat de cetăţenie. bilităţi Publice Regulamen~ tati 
şi judeţ. Tribunalul Arad secţia. de speculă, g) Propagarea prin-I D·I Consl. 1. C. Brătianu, pre- 3. Certificat de cvalificatia tul ~, c.. 1. şi. normel~gu~ 
I-a, luând în cercetare sentinţa \ cipiilor de comerţ sănătos şi cins- ( şl!dintele partidului nalional-Ube- ce posed=., , .. p~bh~ate 10 !'10mto~ul OfI]' ] 
Nr. Pi. 6/1931, şi celelalte luc- it. h) Inaintarea de expertize, raI a fost cooptat membru în .~. ~ov~~asabsfacerllser- clal Nr.127 dm4Iume 1931. sf. 
rări dela dosar, a dat şi adus ur- păreri şi propuneri Uniunii Sin- consiliul dO! administratie al Băn- VIC1Ulul n:l~ltar. . Toate persoanele cari vo I ma 
mătoarea: dicatelor pentru organizarea ex- cii RomBneştii şi ales prO!şedinte. 5. Cerb,fl.cat de m~rahtate. lua parte ]a licitaţie vor face.~ J 

INCHEIERE portului de animale şi carne 6. CertIfIcat medJcal (de- dovada ă f v A , ~: pel 
proaspătă, pentru toate chestiu- S'au semnat tablouri-le la medic ofîcial) ă c afuIă ~rmfal~nscrlts:lla Prin sentinţa Tribunalului Nr. I 7 U . d e nu se a In a Imen ŞI 
nile privitoare la exportul de a-, de transierări În Învă.. . n prOIect e cons- A I urI 

Pj. 6/1931 din 1 Iulie 1937, Trib. nimale. j "ăma"nlul primar tru,ctie a u.nei case d,e 10- v.?r_ depune. p._e langă of.~_rt_ă~ .J 
Arad secţia I~a a admis t:ererea t t t d d· -4 Sediul: Arad şi raza de acti- CUI CU reI camere ŞI e- ~l o garanţle e 5"ToOln va, ex' 
numitei asociaţiuni şi a acordat vitate în judeţul Arad. t Dl' ddr• Cţ: .Ang~eleslcu, roinis- pendinţe. planul faţadei, al loarea furniturii oferite ia~ gal 
personalitatea juridică, iar azi, tU e uca tel na.lOna e a sem- f d ţ' , tI' . . , . 
expirând termenul de apel, ur- 5. Data constituirii 15 Mai 1937. i nat tablourile de transferări în o~ a leI. paŢ eru ~1, ~lVn1- oferta se va face numai î~ a~ 

1 6, Actul pe temeiul căruia s'a învăţământul primar din toată ţel, şarpantel, secţ1Unel, fă- f 't t t 1 d ŞI 
mează a se inscrie în registru d ' l 1 - '} PI Icon orml a e cu cae ee e obţinut pers. juridică. Procesul ţara, afară de municipiul Bucu- ră eVlZU ucran or. anu ... . f' .i 
persoanelor juridice, ţinut pe verbal de constituire şi statutele reşti. să fie executat cu mâna S~rC1Dll cart pot t văzute 1llj ob 
lângă acest Tribunal. . f ecare . d 1 8 13' l~ N sindicatului care s'au aprobat • propne.... I Z,1 e, a - tn 4 

In consecinţă C Ş b • d C ţ fII P prin ~entinţa Nr, Pj. 6/1937 din' omuoa, e l' JU. oncur~n 11 Cart vor ace ca u nmăne, Servo EcOj a 
DISPUNEM: 7 luhe 1937. Arad: In zIUa de 11 Au- dovada ca au condus luc- nomic ori la Uzinele Mui lis' 

Ordonă şi îndrumă pe condu- 7. Numele persoanelor cari gust 1937, va ţinea la Şe- rări de construcţii în bran- nicl'p' '1 'A d . M .. ..J nă 
ăt 1 g' t 1 oa 1 r b' tA ti l' t 1 'dă ' . 1U Ul ra. str, UClw c oru re IS re or pers ne o compun administratia: răţila 1., lŞ ar"" sup lmen ar, a ca- şa ZI net sau au mal lD- S 1 1 i gis 

juridice sub Nr. 2/1 să înregis- Dr. Memete Dumitru şi CO'ima re se pot mâna tot felul de dep1init funcţiuni similare, caevo a 9- 3. t ge 
treze următoarele: Alexandru, vite. Primăria vor fi preferaţi. Arad, la 22 Iunie 1':>37; 6, 
........................................................... I ........................... ~. 

Condiţiile de funcţionare 
creditului agricol 

ale !părţi ~in ,opinia noastră PUblicăllpeste câţiva ani. ploatare, înzestrare sau investiţiJ { 

'dă 'b' • ~ 

este mchnată a creAde că S:atu Fapt cert e că - in afară de tot în credite de consumaţie l' 
trebue să dea pămant, semtnte,]proPrietatea mijlocie şi mare - vor transforma 
ŞI ac s~ ~oate ŞI ~m, c~re să cu mica proprietate nu Sp- poate Desigur că al' fi o utopie să. 

In f1 Viito1ul" de Vineri, d. G. particular. Desigur că nimeni au n~ ,se mal mtoarcă mapo! sub lucra pe baza sistemului de cre- iochipue cineva că ar putea 
Bdrcă sl!nmează următorul ar- Va constata necesitatea urgentă D1~1 o f0.rmă., De nota~ că ~up~: dite individuale, Cine ar încerca determine un alt proces de r lui 
ticol: a unor imense resurse de credit cnză, ~t,at nt~~lul SOCIal cat ŞI acest lucru, înseamnă că habar parti zare a proprietăţii agrar1 Ca 

Institutul naţional de credit pentru a se putea ajunge la tran- cel ~ptr1tual ,m lume~ sa.telor a n'are de realităţile psihologice şi către sistemul celei mIjlocii sa~ dil 
agricol s'a constituit şi îşi va sfermări radicale de ordin ma- sufent O schimbare 10 bme, in economice dela noi, ca şi de ex-I mari. De altfel, marca proprief to 
incepe acţiunea~ venind astfel în terial şi spiritual in viaţa satelor. sensul că in locul indărătniciei perienţele din alte părţi tate a fost condamnată pentJ-
sprijinul celei mai importante ca- Dar tot atât de adevărat e că tradiţionale in contra sistemelor Creditul individual pentru mica totdeauna ca fiind un ÎDstrumer. 2i1 
legorii de producători. politica de credite în actuala re- de îmbunătăţire a culturilor, să- proprietate rurală nu numai că de exploatare, umilire şi brutw re' 

lizare a vieţii umane. ~ .' Această instituţie constitue nu- parlizare a proprietăţii rurale, e tenii cei mal gospodari solicită nu p un mijloc de sp't"ijin, ci se S V1j 
ing1lra cale pentru punen 

mai o etapă dintr'o serie de re- strâns legată de o întreagă serie sprijinul asociaţiilor de tot felul poate transforma uşor intr'o ca- agriculturii noastre pe picior .. 
alizări din ultimii patru ani, în de noui orientări, fără de care pec.tru a putea ajunge la produse lamiiate pentru debitor, Cu lipsa egalitate cu agricultura din a1t~ bl 
legătură cu sprijinirea economi- orice sforţare şi orice sacrificiu bună calitate, de mijloace de azi, cu loturi p~ ţări, e determinarea massel~ dt 
că a satelor. e condamnat d~la început la inu- In această atmosferă generală suprafeţe reduse până la mini printr'o politică de stat şi a i~1 da 
După marea reiormă a con- tilitate, îşi începe activitatea noua insU- roum, cu părnânturi secătuite şi tituţiilor de credit la utilizare sp 

, D d I shtemului asociaţionist în or~' 
versiunii, s a procedat la reorga- in cauza emagogiei deslăn- tuţie. e scopul urmărit, îşi pro- exploatate în aceleaşi condiţii ca d ţ' d In uc te, procurare e instrument . 
nizareR cooperaţiei - ta cel mai ţuile în ultimele două decenii, pune să lucreze cu micii produ- acum 3-400 de ani şi cu lipsa credite şi valorificare. Num 
nimer~t instrument de desvoltare in loc să se adânC'ească în spici- cători agricoli. astfel că - chiar de pregătite profesională îndea- prin acest mijloc s'ar pl.ltea 3 1ll 

a economidi rurale, şi s'a iniţiat tul masselor respectul obligaţiu- după legea sa organică - clien juns de cunoscută, se pot revărsa lătura o stare de lucruri dur 
o acţiune de stat pentru valori· nilor luate, al pundualităţii şi al tela va fi formată de milioanele zeci şi poate chiar o sută de roast, care a determinat pe u. N 
ficarea principalelor produse ag- disciplinei individului in cadrul de proprietari rurali de terenuri miliarde în credite individuale om de ştiinţă din apus să con~ 'Ci 

ate că în ţările Ori entului ţără] 
ricole, care a dat rezultate stră- colectivităţii din care face parte, dela 1-30 hectare. ţărăneşti, tot inutil va fi. Dacă nimea are un standard de Via~ 
ludte. s'a înrădăcinat credinţa că oamenii Iată o problemă foarle gravă. se ~ai ţine se~mă şi de dezor- redus... 1\1 

De data aceasta se rezolvă şi politici sunt obligaţi să facă legi de a cărei rezolvare nu depinde gaOlzarea vieţel săteşti în care ]n numărul ~ntor, vom ~erce. I 
problema creditului agricol cu care să încurajeze necinstea, po- numai existenţa în viitor a insU- luminătorii ei au făcut prea puţin prob.le~a cre~ltelor colechve :c 
sprijinul financiar al Stabtlui' l mana şi lenea. Din cauza acestei tuţiei, dar şi înlăturarea unor în ultimul deceniu, pot să se :~~:~aţllie agncole de orice na! p. 
Băncii Naţionale şi al capitalului atmosfere, mentalitatea unei mari eventuale conversiuni dt. datorii cheme creditele oricum: de ex-I V. G, Bârcă. (.:( 

•• .......................................................... u.a.: ..... a ................... .-. 
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Guvernul sprijină. 

agricultura. 
Munca de folos obştesc 

Şi lucrări silvice 

Măsuri pentru valorificarea grâ-ulul 

Direcţiunea imbunătăţidlor şi 
pădurilor admisistrate de Stat, 
din ministerul agriculturii şi do
meniilor, în conformitate cu legea 

In ultima şedintă a Oficiului r rea preturilor cumpărând canti- cite. "Muncii de folos obştesc" şi cu 
de valoriFicare a grâului s'au 1 tătile de grâu ce se oferă la Peste 10 miliarde ["i au ră- adresele organelor respective din 

t 'l , . 'd' •. . 1 . . ministerul muncii, a repetat de 
luat măsuri pentru o cât mai I prp un e ce e m~, Tl lcate. . m'JS [? ~eneflcz~ agrrcultoTl~or, curând ordinele exprese către 
largă sprijinire a productelor Dease"!enea,!n exp~r~urrle ce numaI dm sustmerea preturilor r inspectorate, direcţiuni şi ocoa-

. . se aproba de catre o fzclll , pre-
agncole. Astfel, dm datei" s/o- turile se fixează la nivelul pre- la grâu Dacă nu era activitatea I lele silvice, în vederea executării 
UsUce şi informatiile pe care le turilor mondiale. oficiului, această sumă C1ra pier- lucrărilor de natură silvică, pre-
are oficiul, pretul la grâu pe Fiind la începutul campaniei dută pentru agricultori. c~~: plan~ţii, pepiniere, recol-

f d d f d 1'" 1 1 t P t '/ 1 ~ f t d tan de semtnţe, perdele de pro-piete e noaslre e es acere, Cu- e va orz lcare, guvernu a ua ~e ~rz e, a ,gra~ au. os e tecţie şi terenuri degradate, etc., 
~spund preturilor de pe pieţele din vreme toale măsurile pen- doua Şl Irez on mal marl ca sub ce urmează a se executa cu ti
mondiale. truca agricultorii să fie sprijiniti trecutele guvernări. Şi anul ace- nerii premilitari în trei perioade 
Totodată, s'au luat dispoziţiuni in comercializarea produselor TOT, sia produsele urmează aceaslă a 20 de zile, cât vor fi concew 

ca Centrala Cooperatit'elor de • urcare, reeace este atât în avan- traţi pe sezonul de vară dela 

19 Iulie-l0 Septemvrie a. c. 
Ocoalele silvice vor conlucra 

cu prefecturile ~i comitetele ju
detene ale centrelor de pregătire 
premilitară, fixând programele de 
lucru ce sunt in funcţiune de 
timp, mijloace şi de nevoile ser
viciului silvic, întcC'.mind şi dări 
de seamă asupra tuturor lucrări
lor înfăptuite la finele campaniei 
pe perioade de concentrare j lo
calităţile centre vor trebui si 
corespundă putinţii de cazare, 
hrănire şi instrucţie a tinerilor 
premilitari, Statul prin organele 
silvice procurând uneltele şi mij
loacele de lucru. 

producti~, şi valorificare să in In anul tlecut, actiunea de va-I lajul producătorilor cât şi al în-
t~rvină pe piaţă p€niru susţi"e- lorificare a dai rezultate slrăla- tregl!i economii nationale. Ministerul Apărării Naţionale 

Instpect. G,-ral al <:telo .. Tarii. Direcţia. <:omaad. Terit .. 
Serviciul Recrutării 

Succesele guvernului În ale., Comunica.t 
sunt neîntrerupte II gerl relativ la insumarea cu termen redus 

Lista guvernului a biruit şi 
A 

In Bihor 
Se aduce la cunoştinţa tineri

lor clasei 1938 cari la recrutarea 
din Martie-Iunie 1937 nu au 
ceru t insumarea cu termen re-

Naţional-ţărăniştii se mân- 17.029 voturi a obţinut 12 preciază marile lui fapte. dus, că până la 25 Octomvrie 
dreau şi erau siguri că în mandate. , Să nu uităm că mihala- 1937, trebuie să depună sau să 
Bihor vor învinge oricare Prin urmare chiar şi în cruştii n'au obţinut singurii trimită prin pOŞtă recoman~at 
alt partid în alegeri. Peste Bihor partidul dela guvern I cele douăsprezece mandate, la Cerc~l.de ~ecrutare re.spechv: 
tot trÎmbiţau că ei vor in- a Întrunit cele mai multe ,. ci fiind în cartel cu partidul să0 peătJţl~ tImbrată pntn care 

. d b' .. . d d ~ h" 'd 1 eear lDsumarea cu ermen 
truDI O S ro ltoare maJ~n- votun c,a ~ ova ă ca po-! ~ag Iar ŞI cu parti U so- redus. In aceasta petiţie se va 
tate şi vor face de ruşme porul dm mtreaga ţară a- eal-democrat arăta şcoala absolvită şi No. cer-
guvernul. 1 f A dl · M. tificatului sau diplomei de ab-

Iată că Marţi, în ziua de D rangerea UI aDIO solvire. 

sf. 111'e. poporul şi-a expri- La aceasta petiţie se auexează 
. La Alba-Iulia şi în numeroase Vintul drept sediu politic, a făcut următoarele actei: 

mat votul şi'n judeţul Bihor. comune din jud. Alba s'au ţinut nefastelC1 sale declaratiuni. a) Certificatul sau diploma de 
Alegerile au decurs în alegeri comunale. In acest rezul1at trebue văzută absolvire a şcoalei pe baza că-

perfectă linişte, votându-se La acesle alegeri, în deosebi indignarea bravti populaţiuni din reia cere a~easta insumare. 
la 46 secţl'l·. Rezultatul este 1 d 1 I l' b) Dovada (adeverinţa Sau cer-la Alba* ulia, parli u nafiona vini, penlru nenorocita politică f 1) I b d I 
urma"torul., ti katu ei erat e nspeclora-

liberal a obtinut un strălucit suc~ I al cărui exponent este d. Maniu. tul Pregătiri Premîlitare prin 
Inscrişi: 124.500, voturi ces infrângând lista national-tă. - politică pe care aceasta cu- care să se constate că tânărul a 

texprimate-S4.850, voturi le- rănislă care se găsea in carlel minie populaliune o respinge ho- ost: 
. gal exprimate 54,037, voturi cu maghiarii. Iărât. - Scutit sau amânat de Pregă-
• anulate şapte sute şaptezeci Nu am subUnia acest succes. D. Iuliu Mania trebue să tragă t~rea Pr7emSi1itRarăL<Aprl'p2). L. P. P. . l 1 Şi art- - , . , • sau: 
şi şapte, votUrI nu e 17. - fiindcă în tot Ardealul şi Ba- consecintple acestor rezultate. AdevE'rinţa că tânărul a ur-

Lista N o, 1 vaidistă 15087, natul listele national· liberale au mat Pregătirea Premilitară în 
i obţinând 11 mandate, lista avut pretutindeni succese strălu- Rezultatele alegerilor anul 1935-1936 precum şi anul 
, No~ 2 naţ.-liberală 17211 cite, dacă nu ar fi vorba dp fieful din Mehedinţi 1936-1937 şi că in acest an nu 
, b • d t a avut mai mult d.,;: 12 absenţe 
! a o ţtnut 13 man a e, d-/ui Iuliu Maniu. (motivate şi nemotivate.) 
,lista No. 3, naţional creşti- Caracteristic, în special, est~ Iată rezultatul alegerilor com- O 

plimentare în comunele rurale e) declaraţie semnată pro-
nă 2254. lista No. 4 geor- rezultatul dela Vintul de Jos, unde priu in faţa Comando Cercului de 
gistă 1104i lista No. 5 ar- lista liberală Il obtinut 524 voturi, din judeţul Mehedinţi, efectuate Recrutare sau autentificată (când 
getoianîstă 1388, iar lista No. iar national-ţărăniştii 212. dela 29 Aprilie până la 16 Iulie lânărul nu se poate prezenta în 

1 ' a. c.: persoană la Cerc) prin Care să 
~,6, naţiona ţărămstă cu Aci, d. Maniu, care consideră arate că taAnărul "ln cauza n'a ,-Partidul National-Liberal a. ob-

I 

~ Un regi ... de Ii.Lerlale pro-
I 'Vi.zorieaexporlului. de grâu 

ţinut 4.976 voturi cu 190 man- fost condamnat pentru fapte de: 
uneltiri contra statului, furt, ex-

date. cTocherie, inşelăciune, delapidare 
Partidul naţional-ţărănesc a de bani publici, falş şi abuz de 

obţinut 2.631 voturi cu 47 man- putere. 
~ i Oficiul de valorificare a grâu-
i1ui a ţinut şedinţă, la Uniunea 
~ Cametelor agricole, sub pr~şe
J dinţia d·lui M. Negură, ministrul 
~ ~ooperaţiei. 
ţ. S'a lUllt cunoştinţă de dispo
• :z.iţiunile noului decret privitor la 
'i regimul de valorificare, intrat in 
J "VigOilTe pe data de 9 Iulie. 
t Examinându-se chestiunea sta
~ bilirii preţului minimal la pro
• ducător, s'a hotărît ca deoca.mi dată să se incerce un regim liber, 
~ spre a se vedea ce tendinţe se 
~ manifestă pe piaţă, 
~ Nu s'a fixat deci preţul mini-
.1 mal la producător. 

J Nici prima de valori ii . 
ij ~al"e nu a fost stabilită 
1\ 

1
· Deasemenea, nu s'a fixat nici 

.. quantumuL nici condiţiile de 
~ plată ale primei de valorificare, 
It hotărându se ca si se aştepte 

.1 

, pentru aceasta momentul in care 
,;:onjunctura pieţei internaţionale 

• 

date. Tânării cari vor fi dovediţi 
ar necesita o inţervenţie pentru că în declaraţi unea dată au fă-

Frontul Românesc (Vaida) a 
susţinerea exportului. cut arătări mincinoase, pe lângă 

obţinut 912 voturi cu 13 man- că vor perde dreptul la termen 
Re.gim liber la export 
pentru grâul de 77 kgr .. 
cu 3 la sută corpuri 
străine În ţările cu va-

lută iorle 
Oficiul a admis, in mod pro

vizoriu, un regim de libertate Ia 
exportul de grâu, fără nevoie de 
autorizaţie, pentru tipul de 77 
kgr. greutate hectoHtrică cu 3 la 
sută corpuri străine, şi de tipuri 
superioare. dar numai în ţările 

cu valută forte, indiferent dacă 
avem sau nu convenţii de dea
ring, cu excepţia Spaniei. 

Faţă de observaţiunea făcut 
de un membru al oficiului, că 
exportăm produse petrolifere în 
Spania, s'a pus în discuţie posi
bilitatea de a se face o inter
venţie la delegaţia economică, 
spre a se admite şi exporlul de 
grâu în această ţară. 

Toate acestea sunt de natură 
să facă a se ridica preţul grâu
lui nostru. 

date. redus. vor fi trimişi în judecată 
Partidul naţfonal-creştin a ob

ţinut 556 voturi cu 8 mandate. 
conform art. Sl L. R. pentru că 
aU încercat să-şi creieze situa
ţiuni necorespunzătoare realităţii 

Georgiştii au obţinut 533 vo
turi cu 8 mandate. 

Aceste acte vor fi depuse nu
mai la Cercurile de Recrutare 

369 respective. Independenţii au obţinut 
voturi cu 7 mandate. Cele ce vor fi depuse sau tri-.. n.___________ mi se la Minister nu VOr fi luate 

.. în considerarf;., 

S'au semnat tab. 
lourile de trans
ferări io Învăţă
mântui primar 
D. dr_ C- Anghelescu, minis

trul ~d'lcatiei nationale, a avui 
la minister, o lungă întrevfldere 
cu d. Mircea CancicofJ, minslrul 
de finante. 

S'a discutat chestiunea alocă. 
rii fondurilor necesare pentru 
termInarea constructiilor ,colare 
în curs de executar" 

Tânării cari ou cer aceasta 
insumare până la '25 Octomvrie, 
sau cerându-o nu depun actele 
dela punctul a-b şi o perd 
dreptul la termen redus şi vor 
fi încorporati pe intregul termen 
de serviciu ai armei pentru ",are 
a fost recrutaţi (art. 70 din L. R.), 
odată cu incorporarea clasei 
1935. 

In aceasta situaţie Întră şi se
minariştii şi teologii cari au fost 
dispensaţi condiţional, fără a fi 
insum1ţi c" termen redus c:u 
ocazia rp.crutării şi cari implinind 
vârsta de limită de 27 ani fără 
a să fi preoţit, urmează a fi in
corporaţi la 1 Noemvrie 1937. 

Tânării cari in adeverinţa eli~ 

b~rată de Inspectoratul Pregătirii 
Premilitare au avut in total mai 
mult de 12 absenţa (motivate şi 
nemotivate) in cursul anului 
1936-1937, sunt cODsideraţi ca 
fiind făr~ Pregătirea Premililară 
şi în consecinţă nu au dreptul 
la termen redus. 

Nu se vor lua în considerare 
pentru justificarea nedepunerii 
la timp a actelor, certificate me· 
dicale de 10a1ă, intrucât actele 
pot fi aduse la Cerc de ori ce 
persoană sau trimise recomandat 
prin poştă. 

Cei cari depun actele la Cercul 
de Recrutare, vor cere să li se 
elibereze No. de inregistrare, 
sau vor păstra recipisa dela poştă 
în cazul când actele au fost tri
mise recomandat. 

Comandantul Cerc. Recr. Arad 

Colonel C. Eftimiu 

Primăria Municipiului Arad 
Serviciul Administrativ. 

No. 10607/937, 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă 

generală. că la Primăria 
municipiului Arad. este va
cant un post de şef de ser~ 
viciu cl. II la Percepţie, cu 
salariul prevăzut în bugetul 
pe 1937/38, pentru ocupa
rea căruie se publică con
curs pe timp de 15 zile de
la data înserării publicaţiunii 
în buletinul municipiului. 

Doritarii de a ocupa pag.
tul de mai sus, vor înainta 
cererile . lor la Primărie mu
nicipiului Arad, însoţite de 
următoarele acte prevăzute 
de Legea pentru Statutul 
fun~ţ publici: 

1. Extras de naştere. 
2_ Certificat de studii (Li

cenţă în Academia de Co
merţ). 

3. Certificat de cetăţenie. 
: 4. Certificat de moralitate 

5. Certificat medical. 
6. Dovadă că au satisfă

cut serviciul militar. 
Sunt preferaţi funcţiona

rii din serviciul primăriei şi 
cari au ca studii licenţa în 
Academia de Comert. 

Arad, 14 Iulie 1837, 

Preşed. comisiunei interimare: 
(ss) Tatu 

Secretar genera]: 
(S8) Bel"zovaa 

pentru conformitate: T, Gal.,ia 
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,,6 R ANI T A" 

Rezultatul alegerilor 
judetul Arad 

Lisw. Uata Lista 
Lista 

Se~,ia Alegă. Voturi Lista No.5 
valabil Voturi Voturi 

Alegă- No.l No. 2 No.3 No.4 Naţio~ 

de Tola .. ., 
tori expri- anulate Dule 

tari Frontul Naţia· Naţio. Gheor. nal 
inşcrifi male votanţi Româ- na! Li- Dal ţă.. ghistă creş-

nesc berală rănisfă tină 

Aradul-NQ'J 3552 2978 249 12 2990 168 1105 278 97 158 

Sehondorf 1285 1228 85 3 1231 47 457 122 70 31 

Guttenbrunn 1289 906 33 - 906 19 270 56 19 7 

Curticiu 4477 3087 220 - 3087 707 1549 481 77 31 

Glogovăţ 2706 1912 263 - 191Z 107 620 186 98 105 

Nădlac 1., 2639 664 44 - 664 105 228 203 31 43 

Nădlac IT •• 2124 1713 99 - 1713 446 351 634 103 65 

Semlac 3529 2258 126 - 2258 288 1031 377 91 188 

Pecica 3399 2255 170 ..-- 2255 279 594 676 107 393 

Ravine 3625 2743 108 - 2743 166 1496 818 82 41 

Sfânta-Ana 5441 3446 442 - 3446 271 1206 494 10; 152 

Şimandul de sus 1422 841 - 161 1002 165 260 182 35 121 

Macea 2259 t539 75 - 1539 344 368 192 35 38 

Zărand 2828 1861 394 7 1868 342 524 300 125 154 

Ineu 5012 2704 475 6 2710 266 952 564 147 274 

Cermeiu 4090 2216 72 5 2221 323 552 335 126 775 

Bocsig 2542 1810 223 - 1810 283 830 348 68· 42 

Tauţ 3941 2496 223 1 2497 741 679 461 214 165 

Târnova 3896 2233 393 - 2233 461 605 561 90 107 

Buteni 4216 2645 224 - 2645 703 610 825 71 188 

Şebiş 4362 2965 127 - 2965 427 1428 440 36 491 

Curahonţ 3664 2414 496 9 2414 48,4 527 438 74 379 

Hălmagiu 3197 2554 76 ...... 2554 245 1553 442 125 101 

Vârlurile 2853 2199 156 - 2199 320 1204 427 38 41 

Chişineu~CRş 3827 2485 303 17 2502 347 853 687 168 112 . 

Zerind 3010 1926 170 14 1940 213 993 401 105 36 

Grăniceri 2188 1471 397 - 1471 172 258 284 85 211 

Şepreuş 2649 1742 191 17 1759 203 612 561 79 61 

Socodor 2946 1763 274 - 1763 160 420 493 248 150 

$iria 2686 1862 251 - 1862 367 594 176 71 111 

Pâncota 3757 2089 191 1 2090 381 775 376 101 210 

Ghioroc 3541 1952 275 - 1952 236 494 676 138 113 

Radna 2878 1585 193 54 1639 213 338 520 82 157 

Bârzava 3459 1938 181 - 1938 397 481 271 47 550 

Săvârşin 2979 2251 81 3 2254 943 567 251 51 340 

Total general 1122651 727451 7280 I 310 I 730551 \ 1340 I 253841 14541 I 3257 1 
6144 

Tipografia G. lENeI, Arad. 
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