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Abonament. , 

ani as U Quvernu ui că re ară 
ROInâni! 

Majestatea Sa Regele a binevoit să 
I ne reînoiască Inalta Sa încredere, che· 

mându-ne s! ducem mai departe marea 
operă de consolidare naţională ce am 
Inceput acum p3.tru ani şi prin care am 
aşezat ţara pe drumul înfloririi şi al 
propăşirii. 

Restabilind finanţele publice, punând 
in mişcare toate resorturile economiei 
noastre, renăscând creditul Înăuntru şi în 
afară, inviorând toate ramurile de pro
ducţie - am reuşit fără nici un împru
mut străin şi fără nici o înstrăinare din 
patrimoniul Statului, să creăm ţării noastre 
naui mijloace şi noui posibilităţi de des-

~ voltare. De aceea." putem azi continua 
într'un ritm mai grăbit opera noastră şi 

1- putem în acelaş timp păşi pe drumul 
;. 
:t reform4o!1or menite să asigure definitiva 
că consolidare a Statului 
I~ Guvernarea care se deschide în faţa 
)I 

~, noastră va. fi, astfel, o guvernare de can4 

Il. tinuitate dar şi o guvernare de inoire în 
:ă 
El toate domeniile. 

'~ 

OI 

Continuitatea. In opera. 
constructivA 

GLlvernare de CQntinuitate. 
U· 
ci Vom continua să consolidăm ordi-
ul nea şi stabilitatea financiară şi să 
e' ' 

lui 
UlI 

111' 

tb-

ele 

practicăm aceeaşi politică de echilibrare bugetară care chezăşueşte 
atât rodnicia muncii şi propăşirea generală, cât şi satisfacerea nor
mală a nevoilor obşteşti, continuând a asigura îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor Statului atât în ţară cât şi în afară. 

Vom continua executarea marelui program de inarmare a 
tării până la compleda lui desăvârşire, făcând din această împli:! 
nire cea dintâi datorie a guvernului nostru. 

Vom continua cu mijloace sporite şi într'un pas accelerat ope
ra de refacere şi înzestrare a gospodăriei naţionale, întroducând 
spiritul gospodăresc în toate domeniile administraţiei generale 

şi locale. 
Vom continua să intărim Şcoala, pentru desvoltarea căreia 

am cerut ţării în ultimii ani jertfe fără de precedent şi Biserica 
în care am văzut întotdeauna izvorul nesecat de întărire sufletească 
a poporului nostru. 

Vom continua să îndrumăm tineretul in cadrul aşezămintelor 
de disciplină naţională, asigurându-i mai departe viitorul printr'o cât 
mai largă întrebuinţare in locurile de muncă şi de răspundere. 

Vom continua să sporim tot mai mult mijloacele materiale acor
date Sănătăţii PubHce, desăvârşind astfel programul inceput cu 
atâtea rezultate rodnice şi. având drept principală preocupare higiena 

şi sănătatea rurală. 
Vom continua să acordăm Industriei ,1 comerţului aceeaşi 

ocrotire, pentru ca să poată rămâne mai departe factorii ~eneratori 
de muncă şi de avuţie în yiaţa economică a tirii. 

Vom continua să întărim prestigiul ,i autoritatea justiţiei, 

păstrătoarea supremă a legalităţii in Stat 
şi să desăvârşim unificarea legislativă. 
Pentru a pune la îndemâna satelor noast
re o justiţie rapidă şi lesnicioasă, vom 
reînfiinţa instituţia judecătorului ambulant. 

Vom continua să acordăm aceeaşi 
solicitudine provinciilor unite, în acţiunea 

. de ridicare economică, socială şi cultu· 
rală care a constituit şi în trecuta noastră 
guvernare o :directivă de permanentă 
aplicare. 

G_"~."'''.EI .. ..e> tmol.et 

o guveraare de continuitate, 
dar În acela, timp şi o guvernare 
de Înoire. 

Această guvernare va de schi. 
. de drum refotJDelor ce se pot în
făptui azi, datorită situatiei gene
rale financiare meDite să urgen
teze procesul consolidării econo
mice şi sociale, al Înzesb ării şi al 
transformărilor reclamate de nă
zuinţele vremurilor ce trăim. 

In ordinea economică şI soci
ală, reformele guvernului Vflr avea 
drept ţel J'idiearea şi înstărirea cla
selor producătoare :şi în special a 
plug ărÎmH şi .lD.ullcitorimii noastre. 

Reformele pentru plugărirrie 
Pentru plugărime - care s'a bucu

rat şi în trecuta ~uvernare de atâtea 
numeroase şi rodnice înfăptuiri menite să învioreze economia rurală 
- reformele ce vor ti realizate, vor avea drept scop în primul loc 
sporirea veniturilor ei prin sporirea veniturilor agriculturii . 

. Rationalizarea, zootechnicizarea ,i industrializarea 
agricolă vor fi preocuparea de căpetenie a guvernului. Un nou 
program de măsuri sprijinit de mijloace financiare îndestulătoare va 
asigura desă vârşirea acestor mari transformări întreprinse cu cola
borarea tuturor organelor Statului şi a tuturor organelor locale. 

Un prim credit extraordinar de t miliard de lei va fi acordat 
în anul 1938 pentru începerea executării acestui mare program. 

Extinderea. valorificarea şi industrializarea plantelor textile 
vor primi însemnătatea unei probleme de căpetenie atât pentru viaţa 
agricultorilor cât şi pentru viata Statului. Lupta pentru înlocuirea 
bumbacului. străin şi costisitor, prin cânepa, inul şi bumbacul r.omâ
nese va fi dusă până la complecta biruinţă. 

C.opera\ia ,i asociaţia vor fi instrumentele acestei rod
nice prefaceri. 

Politica de sasţinere a proţulul produselor agricole ,i 
de IIcoborâre a pretului srtiooleler industriale necesare 
agriculturii va primi o şi Inai largi desvoltare prin aplicarea a noui 
măsuri menite să vină în ajutorul agricultorilor. 

fw:edite anuale vor fi puse la îndemâna plugărimii pentru ca 
aceasta să poată dobândi totalitatea pământurilor oferite spre vân
zare prin bună învoială de proprietarii lor. 

. COD~latal"ea şi aşezarea impozl'telor 32ricole vor fi refăcute în 
vederea .,urărUagricultorKor.. . 

i 
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COD.Jid.rea ••• p •• 'rD ... celoaJtUlol' şi .xteJlsiunM colo

nizlrii I'o.â.ne~ti la ,raniti vor fi urmlrite cu aotir!r •. Politica. externă. E 
Viata .. Ie •• r y. II. 1. .ecunal acestei noui ltu.,..rDiri. 

temeiullataror prMC_pUoiIer .... tre. 

Reformele pentru maDcilorime 
Pentru muncitorime - reformele guvernului vor avea drept scop 

ridicarea materială şi morali ceruti de însemnătatea ce aceutl ca
tegor-ie socială o reprezintă in viata Statului, impunând capitalului 
implinirea tuturor indatociritor sale. 

Pacea socială reclamă, azi mai mult ca oricând, stingerea lup. 
telor de clasA şi secar •• tuturor izvoarelor de suferinţă ti nemul
ţumire. Solidarizarea capitalului ,i • maacii este azi o ne
cesitate. Munca trebuie să fie peDtru mUBcitori izvor d. 
economie şi d. capitali •• re. Proprietatea iadividuală 
trebue difuzată ,i În lumea mUDcitoJ>imii. Sub semnul aces
tor porunci vor fi întocmite şi aplicate reformele guvernului. Prin 
ele, muncitori mea va putea rămâne un element de ordine şi de 
conservare, o forţă de consolidare socială şi naţională. 

Lărgirea sferei de aplicare a asigurărilor muncitoreşti şi sporirea 
aşezămintelor de asistenţă vor constitui un punct capital din acest 
nou program. Acţiunea de Înzestrare a meşteşugarilor şi mundtorÎ:
lor cu unelte şi maşini va fi intensificată. 

P ... g ........ 1 de ; .. ~es.;.;; 
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In ordinea inzestrării, măsurile guvernului vor avea de scop 
sporirea venitului naţional prin punerea in valoare a tuturor bogă
ţiilor solului neexploatate Încă. Situaţia Înfloritoare a finanţelor pub
lice ne îngădue azi să trecem la executarea unui mare program de 
investiţii industriale. 

Deopotrivă. vom trece cu mijloace noui la executarea progra
mului de lucrări publice. de refacerea căilor de comunicaţie şi de 
electrificare rurală. 

Executarea acestor mari programe va constitui un BOU element 
de înflorire a industriei şi comerţului şi un nou câmp de acţiun&,., 
al capitalurilor şi muncii româneşti. 

Act ___ ea de desp«»I •• ;c; .... ;za.e,' 
In ordinea politică. reformele Guvernului vor avea drept scop des

politicianizarea totală a administratiei generale, prin promovarea e][clusivă 
a meritu1~ a mUQcii şi a competinţU" cu înlăturarea tutulor imfluenţelor 
politicianiste - şi pri.n asigurarea intereselor obşteşti, cu înlăturarea tutu
ror intereselor particulare. 

Revizuirea tuturor legilor de organizare şi a tuturor practicilor din 
viaţa noastră publică va fi făcută u hotărâre, pentru a se asigura astfel, 
cu un ceas mai curând, aplicarea acestor porunci, care vor crea în Ro* 
mânia Nouă o atmosferă de întăritoare sănătate morală. 

Noni organe de control vor fi aşezate în toată ierarhia de Stat pentru 
a asigura aplicarea acestor principii precum şi executarea unei adminis* 
traţii oneste şi cruţătoare de banul public. 

In cadrul acestor reforme. noui măsuri vor fi luate pentru a garanta func
tionarilor înaintarea numai pe baza notelor acordate anual de şefii lor ierarhici. 
Anuare pe departamente vor ţine evidenţa situaţiei funcţionarilor. Armonizarea 
salariilor vor fi rezolvată în decursul acestei guvernări. 

Suflul ce] nou ridicat impotriva pradicelor invechite, şi care stăpâneşte. 
azi nă:tuinţele întregei ţări. îşi va găsi deplină satisfacere in aceste reforme, ro
ditoare nu prin formalismul legilor, ci prin executarea riguroasă şi cinstită a 
principiilor cari vor sta la baza ]or. 

Reformele acestea vor fi călăuzite de crezul naţionalismului cons
tructiv. 

Acţiunea de ocrotire şi de promovare a mttDcii româneşti, legiferată 
pentra întâia oară sub guvernarea trecută, va fi completată prin noni mă
suri luate cu respectarea convenţiilor internaţionale şi menite să asigure 
elementului românesc drepturile ce-i revin ca element majoritar în viata 
Statului naţional. 

P ... I •• ;c.. 81IIii .. o.;t ... ă 
Aceasta acţiune lasă neatinse toate posibilităţile de desvoltare ale minori . 

tăţHor etnice băştinaşe integrate azi in viaţa Statului national Intregit şi ImpArti. 
findu-i toate aspiraţiile şi toate interesele, 

Respectarea. in cadrul le~ilor, a libertiţilor, a limbei şi a credinţei lor le 
rămâne pe deplin asigurată. . 

Chemăm şi cu acest prilej minoritltile noastre conlocuitoare la o colabo
rare solidară desfăşurati pentru consolidarea şi proplişirea Statului Român. 

Ia afari, vom watinua si ne etliuzim de dit'cctivelt permanente eare slau 
la baza poHticei nolstre exter:ne, expusi pe larg a doua zi după r~laurea 
frâne lor răspunderii. 

In cadrul alianţelor şi al prieteniilor noastre, ti credincio,i a,ezlmântului 
SodetAţii Naţiunilor, vom continua si apărăm pacea şi fruntariile eoastre na. 
niee, căutâttd să IDtărim câl mai mult raporturile Doastre cu toate popoarele firi 
deonbire. 

O politici de paec, cu respectarea tuturor drepturilor noalltre consfinţit. de 
tratate, ,i executat In cadru] colaborlrii internaţionale va rlmân. şi de .ci Inainte 
politica externA a Statului IlCslru. 

ROMÂNI! 
Iafăptuirile noastre din trecut rămân chezăşia Ylitomui pe care avem 

dreptul să.l privim cu mcredt're. 
Programul de reconstrucţie naţională ce am Infăţi,at reclamă liniş~ 

solidaritate şi muncă ÎJl disciplină 
Această linişte. această solidaritate, această disipliuă - Guvernul le 

cere azi tuturor conştiinţelol' româneşti. 
Ridicându.se peste preocupările persoanele şi peste resentimentele 

trecătoare, toţi Românii sunt datori să se strângă azi in jurul Guvernului 
pentru a-l sprijini şi ajuta. 

ZărUe viitorului sunt încă tulburi. 
In faţa ameninţărilor ce pot oricând izbucni, pretutindeni gândul unirii 

buue impotriva vrajbei fi duhul inţelegerii alungă puterile rău făcătoare 
ale utiL 

In ţara noastră împovărată incă de greut.ăţi şi de nevoi, cu atât mai 
puţin ceasul acesta nu poate fi al frământărilor şi al luptelor deşarte. ci 
numai al păcii şi al muncii neincetate, inchinate întăririi şi propăşirii obşteştL 

Cu aceste nădejdi şi cu aceste simţiminte, în numele marilor răs. 
punderi pe care le poartă, Guvernul se indreaptă către Ţară cerându-i 
sprijinul şi încrederea. 

In numele guvemului, 

-
Preşedintele Consiliului de miniştri., 

Gh. Tăfă.~sc: .. 

1933-1937 
Intre realizările guvernului şi demagogia adversarilor 

Partidul naţiemal-libaral chemat din nou la cârma ţării va de
săvărşi deacum înainte marea operă realizată în u,timii patru ani 
de gqvernare. 

Această operă este cu atât mai mare cu cât moştenirea lăsată 
de partidul naţional-ţărănist în 1933 era mai dezastruoasă. 

Opinia publIcă ştie că in 1933 ţara a avut un buget dezechi
librat şi deficitar; ştie că aveam control străin în ţară j ştie că func
ţionarii, ofiţerii şi pensionarii nu-şi primeau drepturile şi că furni
zorii Statului erau neplătiţi de ani de zile j ştie că ţara era împo
vărată cu o datorie internă de aproape 20 miliarde; ştie că murise 
creditul şi că s]ăbise puterea contractului j stie că moneda era ame
ninţată direct şi că finanţele locale se prăbuşeau; că producţia na
ţională era paralizată j că agricultura lâncezea deficital'ă; că sănăta
tea puh1i~ă era ameninţată; că analfabetismul sporea i că şomajul 
creştea ŞI că armata aştepta să fie înzestrată cu tot ceiace-i trebuie. 

Opinia publică mai ştie că o descurajare generală şi o desnă
dejde adâncă cuprinseseră spiritele, ceiace era mai primejc!ios pentru 
însăşi existenţa acestei ţări atât de bogată dar atât de rău guvernată 
de exponenţii demagogiei naţional-ţărăniste, 

Partidul naţional-liberal a purces la opera de salvare. 
Partidul naţional-liberal a însănătoşit finanţele publice, industria 

comerţu~ şi meseriile; a ajutat agricultura, a întărit cooperaţia. a re
făcut Căll~ de comunicaţie, a întărit administraţia. a răspândit lumi
na culturu la sate şi oraşe, a întărit biserica strămoşească, a îngrijit 
de sănătatea publică şi a înzestrat armata-

Astăzi, după patru ani de muncă tenace: 
Funcţionarii îşi primesc lefurile; pensionarii îşi primesc pensiile 

şi ofiţerii soldele, 
~u mai avem şomaj. Producătorul trăeşte mulţumit de pe urma 

munCll sale. Comertul ~i industria şi-au croit calea unui progres vădit. 
Energiile româneşti, chemate la activitate sunt în plină propăşire. 
Armata a fost !nzes~ată cu tot utilajul necesar. Ordinea şi liniş

tea domnesc pretutinderu. N'avem greve, nici conflicte, nici turburări. 
A Ia~ă în rezumat opera guvernului naţionalwliberaI care se poate 

mandn cu ea. , 
In faţa realităţilor. adversarii vin cu promisiuni şi cu teorii ispititoare. 
Op~i~ publi71 !s~e pătrun~~ insi de adevărul Înfăptuirilor gu

v~mulu, ŞI de pnmeJdia născoclrilor adversarilor şi de aceia, acum 
can.d. -:ste chemati si 8.e. rosteaacl în alegeri va da verdictul ei 
defInItIv contra demagogiei şi aventureinechemaţilor. 
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~.. - trebuie desfăşurată pentru indru- r are un agrollom - iar agricul-' - marea bătllie Care este ridi-
~ U g ar~ marea plLJgarilor şi inaintarea 1 tura şi întreaga economie Daţio-' carea plugăriei române,ti ti a 

I agricultu fii. I nală va inflori, : plugarolui român. ' 

t - ..... d Prin indrumarea, suprueghe. Noul ministru al agriculturii, d. i Pl rl' ţ' . d . f a ve J In cre ere ' I uban, ave t mere ere JD plO ' 
rea 'l exemplul spedali,tilor, prof. Gh. IoneAcu·Sist,ti. va şti Gh 1 S' t' 1" • u .. 1 . onescu- lSf'~ J, nou rom'Str ' 

flTlf. IlraR.1I 811. lenascll-Sise,ti, tstl ministru al agriculturii plugănmea romaneascA Ta projl- si ee folosfascl de aceaiă arma· : al agriculturii, 
resa - ap cum a progresat in tă de .pecialioti, p.Dtruca să i 

1.\ incheierea unui stagiu de dat acum patru anit cind a vor-,' alte ţări, unde fiecare comuni I câştige - ca lă ci,tigăm cu toVi 1· A. D. CARABEUA 
a ni de gu Yf:rnare~ primul bit de "primatul aQriculturii M • 

istru al ţării a flcut, Ellele adiel de intlietatea care se va G d "., t -.. · d ..., II 

tc o dare de seaml. gene- rdl,al.PglUugvAerrineui'lulnl'. toate preocupă- l. uvernar~a e .. ln ar~re ŞI e prOpaşlre 
asupra activităţii guvertlului • f P -dIN· 1 L . b 1 

dus de el şi asupra tnfăptui. In faţaRegelui,primulministru~ a ar tI U Ul atlona - 1 era 
r din acest timp, adică a re- a spus alaltăieri el toală grija " 

I 1 '1 J - - d - ...."... .- -.. -:Jate or pe cari e-a dat străda- eUrJernulul va i Jtp.ntru das,. rr-_ .. c..... ...~..... ..... e'J' ............. e 
conducătorilor statului. produeătoa", şi ira sp.cial p~nt- (01_ cI_. __ d ••• - ..... _ P.I_-I9II_I ..... I .. 1) 

se cad" să faci orice con .. noastră". lor, fatal interesate şi pasionat~. cedent in analele noastre pC). guvernări şi poate să-i revendice 
le o faptă foarte frumoasA, ru Iărănim,a ,i muncilorim,a In faţa discuţiilor şi a critici- ,i de concordie fără de pr.~lrămâne, părtaşA la opera acestei 

"tor de ţară. Dupăce a fOlt ,.1ntărir,o claulor rural't va· S. ridică elocvente infăptuirile lltice. meritele şi strălucirea. Personal 
de popor, ca ai-i conducă fi aşezată pe cel dinlâiu plan al, noastre, vizibile şi palpabile. In decursul acestor patru' sunt fericit că pot azi să-i aduc, 

tinele ti dupăce le-a condus preocupărilor guvernului. t In faţa discuţiilor şi a critici. ani., ţara, încrezătoare in aC-lin acest ceas solemn, expresiu-
timp, se cade s~ spună po- "Economia rurală va fi ţelul lor, se înşiră tn ordine masivă: ţiunea guvernului, a oferit lu- nea recunoştinţii mele pentru In-
lUI ce a infăpt~lt " principal al acestor preocupări, I exc"dentul bugetului general, or- mii spectacolul unei mari în- crederea şi căldura cu care ne-a 
aşa a făcut pnmul mlOlsiru., Un nou program de tehnicizare l' dinea în fiDanţele publice, lichi- cordări de muncă, desfăşu-' susţinut in atâtea lupte. pregă
lunga da~e de s~amă, p,e şi de industrializare a a!!riculturii. darea datoriilor Statului, supri- rată într'o ordine şi o discip-' tind înfăptuirile şi biruinţele 

a spus-o ŞI a pu~b~t.o, ~l- va fi de indat!. pus in aplicare".: marea controlului străin, conver. lină care pot fi pildă pentru. guvernului. (Aplauze). 
trecute. se, arată lnfăPtumle' Pentru aducerea la indeplinire' siunea ddtoriilor. balanţa comer- toate naţiunile, t Nu voi uita pe acei cari au 
tG~u~~murile de muncă ale I a acestui ~ p~ogram -: ~ ,i pent- cial~ activă, producţia naţională Nici greve, nici conflicte, nici fost colaboratorii no~tri de fiece 
• , 1 ru deslvarştrea celUI 10 eput - măr\tăI uzinele supra·incărcate tulburări, t ceas, pe funcţionarii de toate 
gncu tura ~ste a,ezati In . 1 "t • t' M- '( t' 1 "1' • d l' 't 

A 
'd pnmu nums ru a lOcepu pnn a de comenzi dispariţia şomajului, asuTI fi I!xeep Iona. p' car. categoru e, care şI-au In ep lOt 

te şa cum se ŞI ca e, pentru f d d " ' " .. 1 ' ~ d 1 , • ace un act e mare reptate. şcohle, spltalele al dlspensamlE' e-am mentinul n au ,nst ecât Indatoriri e cu insufleţire şi, exe· 
mIu tnsemnată ramuri de '1" y agncn turu. pe care le-am construit, arterele o amenintaTI impotriva profe- cutori inimo~i ai tuturor hotărâ* 
că a poporului român'lsc, M ' A incredinţat destinele ei. ce- noul de comunicaţie pe care sioniştilor a~ilaliei. işcarea rilor guvernului, au fost astfel 

urma căreia trăeşte trei d 1 I d lui mai valoros specialist agronom le-am deschis, instituţiile de cre- i ei or şi a curenie or PO/itiCf1, instrument~le e executure In 
uri din populaţia ţ.ătii. al ţării, d-lui Gheorghe Ionescu- dit renăscute, armele 'noui ce precum şt acţiunea partidelor toată acestă mare operă de re-

Se spune - in acea dare de I 
ă - despre ajutorarea tot 

Siseşti, prof~,.sor la Acad,emia d,e am d,at oştirii, despoHticianiza. legal constituite, nu a (ost întru facere şi de propăşire. Voi face 
Inalte Studll Agronomlce dm, rea tmE'retului şi aşezarea aces- nimic sfânjenită de acest regim o menţiune specială pentru pre-

'întinsă şi despre indrumarea Iri f Bucureşti şi, director la, Institutul. tUla î~ cadrul dj~cip\jn"i na, ţiona- şi alegerile politice şi a egeri e ecţii şi primarii noştri care în 
mai cu foloi. care s'a dat I _ '1 • 1'" . de Cercetăn Agronomlce al Ro-jle, avantul gospodăresc Ş1 crea- administrative s'au desfăşurat toală această perioadă au fost 

~arl or In u hmn patru am " A" 'f t "t 1· ..,.. . 1 td' 'd ~ ~ 't" f' d· t' 
d d 

mamel, care a mal os mlD1S fU,. tor lD toate domenule actlvităţl1 m o euna In cea mal esavar- amma om re aceni gospo arq 1 

ouă sute el' It .. 1 • d'" 'i ~ l'b t i (A 1) ţă .. t 
t 

'1 ", a agncu uni, genera e. - ln faţa lscuţulor ŞI aler a e. pauze. a nl noas re, " 
n re agnco e -- mzestrate I R d d' fII" , , .,. A' , de'" 1 t 
t 

' '1 b ' , ecoman at, 10 tot sa etu r ŞI a cnhcdar se ndlcă lDlreagă ceş/[ patru an! e guvernare U spnJlnu acesta am pulu 
oale maştDl e tre mtoare "1 'd d 1 J, • ~ 1 • d 1 • d 1" • , 

d 
' " ,T lUt rept, e către profesoru această acţiune care, după patru au msemnct, aS/lIl> ln esuo ta· să ne 10 ep lDlm mISiunea noa-

use e lngmell agronOffit, nu- N' l! 1 I , , v 'd t ă 'd - d ' d leo ae orga ce rare vrea I am de sforţări continue, a rea- rlla noastra, maximum e mun~ s r • 
e Cl1ran - ca ŞI espre cele. ' d l' ' S M" st . 
ă d t d 1 

ca In acesti ţară, hecare om să şezat ţara pe drumul consolidă că şi maximum e mIşte. ! ISlunea acea a se apropIe 
t e "cen re e motocu tu- {' 1 1 1 d f' d I .. '" L liS 1 > d sf- , P 1 tIV . t d le pus a ocu un e poate t e j ru ŞI al propăşiru! a capătu or, talu nostru- e arş1t. ar amen u,a ca.-

't lDZes rad te cu patru
1 

~~te e folos _ bine ales de către pri· Guvernare ne consolidare se găseşte consolidat ilJăuntru şi rui emanaţie este guvernul 
oare; espre va onhcarea I ' , '" 1 ~ , d I!_!la 
1 

. . fI' , ,mul mmlS!ru - cat'" a mţeIes .. Şl de propăşIre. Iată guvernarea cu prestigiu sporit in arară, nostru, Se apropie e u..u.» 
m, a rude or ŞI a vlDulul., ă d t' 1 f' ă . , d I I T t' { ~ 1" t 't rm u1' co st-tu~onal • , 1 " c es me e lec IeI ramun e,' noastră (Ropote de aplauze,) :1 ara pou e PrlrJ In lnlŞ. şz e en Ul nit- . 
re plvmţe e - cart s au fă~ " b"" d r In t t' 't ţ' tC . , , " achvltate tre Ule mcredmţate Aceasta a doua lungă guver- cu optimiSTI?, es/ăşurar"a viito- I aces lmp, SI ua la sene-

In unsprezece regLUOl vlhcole '1' '1 . , 'b' R' .. l' d L' 'd' t d' a1~ 'Va ft' supu ~ unw' e .... a , "1 d speCla 'şh or respechvI - ŞI )De, narea omântet Man compIec- ru Ul: e a rl rr lea -o m ma- r a sa .... -
ŞI magatll e e păstrat fructe 'd b' 1 d' 1 ." 1 • ~ 't 1 • C h t~ • ~ • ",! apreCiat e ar Itru m capu ,tează tu cblparmonlos opera rasmu JIl care am gasI ~O u m- men. oroana va o an In 
in .şapte, regluru pO~lc~le; I ţării de M. S Regele, d. ministru I guvernării lui Ion 1. C, BrAtianu ceputal guvernării noastre şi de această criză, deschisă în chip 
p~e ~n~uralarea cre~teru vlte- Gh. Ionesru.Siseşti este nădejdea din anii 1922-1926. a·i fi redot irzcr~deua in fortele normal în viaţa Statului. 
Şi manreaexporlululdecarne' d ,. d &' , 1 "1 ' d ." " Oi' f' .. t _.1 d t , • ' e aZI ŞI e mame a agncu turu In această primă guvernare el şz e 0.-2 2 pus In mrşcare I r care va I V1l o .. LU.t a 0-

r~ ?rcarea preţ.u~ul la l~Dă; româneşti, pe care o indrumează, 's'au a<:>ezat temeliile noului Stat' toaie resorturi/tI ei creatoare - ria noastră este să veghem. 
sbtulrea de nOUl lzlazun cO-. '1 & , , , ( 't' & It' / II t 1 ' IV' d sitCur • " , "ca ŞI a plugan or romam - mlCJ, Intregit prin intocmirt:a Comti- rdman, u rmu retu tI ummo8! a 'Vem, e s , o Z11D care 
ale f a)utorarea colomşhlorj mijlocii şi mari _ pe cari ii tuţ" , fă' 1 g'l ,din opera noastră (Aplauze pu- misiunea guvernului va ince-
re spoJ'inul pe care 1 dat l I lei, prin unrea e I or Oe t ' ) ~d, A _. • 

-a I spriJ'înă şi ii organizeazl "f' " t' ] 'f ermce, ta; nu 'Va Insa, Zloa U1 care , tI' 'It" el· un1 lcare ŞI prin r O egl erare , • , , • ., 
lS eru Ul agncu uni amere e NI" t 1 rl' It" , , .' DomOllor, am săvarşlt această 'Va inceta miSIunea partidulUi 
> 1 . U '1 ou mlOIS ru a a l50flCU ura orlianlcă pnn care s a ftxat de-co e lei Dlunea or reorga I I!o , ă • d'" t ~ (A I 1 't) 

T •• are la aclivul său nu numai con- f' '1' d 1 i ă t 1 căr' aper avan spnJtn permanen, nos"" - p au'UI pre ungi e • 
te printr'o lege nouă Şi multe 1 101 IV ca ro n un ru Ula ,.. d'.' t d' tiV .. :- . ~ • li • I'lideraţia unui savant ia tehnica ă. d It R ~. I spnJIn neCOD l.lona lD par ea I om con~ua sa ne tmp -

· D
le..., plugăriei CIi in genere in cunoa~- aveaă s. ,se _ t

esvo
, e

t 
• oDlalO1~' ,eiului partidului nostru, d-l Di- nim misîunea noastră istorici : 

rlugaru noşln cunosc aceste 't , 't' • nou ŞI S au 10 emela , 10 ace aşI B' (1 l' ~ ~ 

It t t 1 " 'terea tuturor problemelor aliriCo-! t' '1 ă ' t ' nu raba nu af) au::e "re ung. lIt la guvern Sa veghem Sa coa-
U a e. pen rucă e·au slmţit 5 tmp. pnme e aşez mm e care. SI' ~ • ,~. .' ~ 
efa ceri le le agronomice lei social agrare- ,,' tX d r fi repetate. a a ovallOneQza In solidam, In opoZIţie sa veghea . 'T' ,aveau s. astgure aceas. es.} " ) ..' p' • _ _ . ~ 

• dar "i un Întrett trerut de muncă, " It piCioare. cărula Il ,xpnm cu '1 sa mdrumam. 
't 6 I va are. ' 1 -. '1' t't d' S de cinste de probitatE' .. i de de- . " acest mă ţa OI' pn eJ gra I u lDeai ă ne amintim azi că suntem 

t - d I tr' t • y GuverDarea noastrA. dlD uItl-: ' lţ' '1 ă ! , f l' , , · ill raD n un nou ermen volament fau de pluliărie fa~lI' ... mea ŞI mu umm e recunosc -, sUlgura oIil po ltică orgamzatl, 
g d ă d t- 6' ~ mn patru am Qeslvârşe~te opera 1 l' t tI" ' uvernare, up ce Il epus de plugari ,i faţă de pământ. ' Y l toare a e guvelnu UI pen ru oa-, cu rădăCini puternice In toale 
-mântuI In faţa M. ~ale Regelui Noul ministru al agriculturii Ince~ută, ..' tte actele de indrumare, de asis-' clasele care compun România 
'oI n, primul ministru a spus tI" '1 't' flnn concepţnl., dtn care a tentă şi de ocrotire "slvârşite in·. nouă şi sinrlura rezenă politică eS e orou muncu ,t a muncI 0-', "'1 .5 

· Îl!l puţine euvinle - cam C'e l' 1 1" , t x l't ,lzvorit, pnn onentăn e care au folosul operei noastre. ! ce poate oricând face faţă tutu-
ru Ul, omu • lei ,1 a r.8Co 1 0- l l' 'b" 1 

· lucra noul guvern, atât peri1:. rilor ei. \ că ăU2'.lt.O. pn1'l o lecllve e ce Aceeaşi recunoştinţă se in- lor problemelor iDterne şi elder-
deslvârllirea şi continuarea şi El este conducător spiritual şi le,a urmărit, aceaslă guverna~e dreaptă către membrii majorită- ne, (Aplame pute-mica.) 
2{rea cadrului acp.sior realizlri, cel mai atimat Jmtre căpeteniile. s~ .. leagă de guve~Darea, dl~ ţii parlam~ntare, care a fost r~a:; Noi nu sunt.m un parfid d. 
1 nevoile nouivit. ale ţării lor, de toţi a.tronomii. de toate an" ~922-1?26, Intr O logIci '1 zimul neclintit ,al Guvern.lui Ş1 clasă ,i tlici lin partid d. r.giu-
după spiritul timpului, cate~oriiJ. lor. rodnIcă contlnultate, scutul de care s au sfărâmat toa-I n't ci sunt.m partid'" car., r.· 

·Şi pluttarii nootri trebue si le O armatl de treizeci de mii Iată opera Doastri t (Aplauze te atacurile fi uneltirile adnrsa-Ipr.z.tltând naţiunea în t.laWa. 
,ur •• Clci. Oi d. data aceasla, de agronomi a,leapti d ,fie pu: prelungite.) rilor. Pri~ acţi~nea ei, de cola- t,a .i, stă '~n slujba numai a 
cultura.lost ,uII in frunte. al la trf"abl. Nu in sluJbi.. CI Ea. lost s',.-âr,ită intr'o boraret pnn acţluoea el d. apă- Înt.r,stlor •• p.rm"n.nt,. (A

, oi ministru !şi tine cuvintul angrenati In toati acliUlllea ce atmosferă de 1iDişte, de pace rare. majoritatea parlam.Rtară plauze). 
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~v-o-tat-' -i~ .. "l-i-s-ta-" No.·.:I. a. pa.rtidului .J.'A 
riati·onal-liberaJ, CU se:rnDul 

Alegerile generale voraveal~~ 
la 20 şi 22 DeceHlbrie corenl 

- Continuare . din pag. 3. -

Noi nu suntem an partid de 
improvizare pus in s.rviciul cu· 
"ntelor trecătoare şi nu noi vom 
li fXploatatorii lormul.loT ~aTf 

"01 îmbăta timp de o zi sau d. 
• noapl" an popvr. dar car, •• 
.Fârşesc lotdeauna printr' o Ira
,icd redeşleptaTf în fala r,alită
lilor pustiit, de ,xcesel, pasiu
ni/or fi al, demaeogi,i. 

Noi suntem ,1 ,ământm im
plinitorii "ci,lor d, 'ntăr;'" a 
solidarităţii nationale şi d, ridi 
ear, a tuturor clas,lor car, în
dflplinflsc un rol organic in oiata 
natiunii şi car. prin ridicarea lor 
aduc ridicarea noţiunii însăşi. 

Noi auntem şi rămânem, nu 
agitatorii, ci slujitorii marilor 
idealuri cari au dat viaţă prog
ramelor pentru triumful cărora 
au luptat generaţiile partidului 
nostru, in numele lozincii: "prin 
noi inşine pentru Români şi Ţa
ra Românească". 

Nouile adunări au fost convocate pentru 17 Februarie 1938 
/" Monitoml OFicial Nr. 268 a dispoziţiuni1or ari. 90 din Con- din. legea electorală, toţi ceti-! tură, membrii camerelor 

bis din 19 D.c.mbri. cor.nt. in stituţiune, pri.,itoare la termenul ţenii români dela ",ânta de muncă precum ,i profe 
.dit;' sp.c:oIă, a apărut tI'N'.tul tnliuntrul ciruia urmeazl a fi 40 ani impliniţi, ~ ",ot obli-: universitari onorari, ti 
de disolDarfa parlam.nlului fi con.,ocat corpul electoral ti cor-· ~ator. egal, direct ŞI secret, pe' ai!regaţii ,i coni, renţiarii 

• 

convocar.a corpului ,lflcloral purile legiuitoare, circumscripţii electorale, prin· finitivi, intruniţi în colegii 
mnt,a al.ger.a noi/or adunări.' Am decretat ,i deaetlm: scrutin d.e liste; parate pe fiecare uniYersiaa 

Publicăm mai jo. tu'.sl d.cret A.... 1. - Adu ...... I. 1.. b) In ~ua de 28 Decembrl~ A.... IV. - Noull. Ai 
in intr.tim.. vluiloa ... __ al ......... 1931. luand parte la această 

di.ol....... alegere, potrivit art .f, alin. b. .. • .,1 _uni «.a ... ocal. 
. CA~OL ~1 D·I.. . A .... 11._ «:orpal .Iedo.! din legea electorală toţi mem- Bu •• r •• ", in :&1.. d. Ş 

Pnn gratia lUI Dumnezeu '1· ... 1 .II .. 101 cuprl ... al tărll brii aleşi ai consiliilor comu- FeL .. u ... '. 1938. 
V?~ta nationali Rege al Româ- .. coa ..... .:ă d. Doi pe ... i Dale, urbane ~d rurale şi ai . 
nlel. "Iru _ aleve A.du ... rea De-: consiliului judeţean, întruniţi . ~rt, V.- Pre,~d~nt~le 

La toti d. lală fi viitori, .ă- put_ţllor .1 ~_.'ul. 1 in colegiu separat; hulu,J Nostru de mlDlştn .es 
nătale. t Ari III _ Alegerile se ,"or c) In ziua de 30 Decemvrie să~clDat cu exec~tarea dlSP 

.Asupr.a. ral?0rtului preşe~i~te: face ~r~ urmează: 1931, luând parte la aceasta unalor prezentulUI decret. . 
lUI consibuhu N?stru de mmlştra Pentru Adunarea DeputaţiA alegere, în colegiu separat, po- Dat în Bucureşti la 19 N 
sub No. 4027 dm 1937. lor În ziua de 20 Decembrie trivit art 4 alin. c şi d cliD ·brie 1937. 
Văzând şi jurnalul acestui con- 1937 j legea electorală, membrii ca- 1 

siliu No. 3540 din 1937. Pentru Senat: I merelor de comerţ secţia co-
In baza art. 4. 11 şi 71 din a) In ziua de 22 Decembrie mercială, membrii camerelor, P d C 'li I . d Mic' 

legea electorală pentru adunatea 1931, luând parte la această de comerţ secţia industrială, reşe, on51 u Ul e , 
Deputaţilor şi Senat, precum şi alegere, potrivit art. 4, alin, a, membrii camerelor do agricul- Gh. Tătărescu 

Aşa ne-am implinit misiunea 
în tt ecutul de care ne leagă toa
te izbânzile, - aşa ne vom 
Implini misiunea in viitorul de 
care ne leagă toate nădejdiile. 

(A plauz.e). 

P 1_,- t - R - - 1 Jnomic~ va da şi in viitor "11 O I Ica ex erna. a OlD.aOIC \tiuniTor noaslr. cu~ G"ma~!!! 

O I .. , d 1· . .. t Gh T"'t'" ,t":v t . t .... aş~zate p, () buna pretm .. 

In Î.mplinirea acestei misiuni, 
Il ne strângem rândurile şi in 
a,tepiarea evenimentelor să ne 
pregătim - să ne pregătim să 
luptăm şi t ca totdeauna să in
",ingem f 

Şi acum, Domnilor, înainte de 
a ne despărţi să ne îndeplinim 
o mare datorie: 

ee araţll e - UI prlm-mlnlS ru . a arescui I acu e presei S rame d.svoltar~ satisfărătoarfl. 
"Cu Italia, de ear, ne 1 

0-1 Gh. Tătărescu, Preşe- "Alianţa noastră cu Polonia" rifor nooslre cu Mar~a Brilanil, alini/ăti d. rasă şi de eul 
dintele Consiliului de Miniştri, a rămâne unul din e'.mentele po-' de car. ne SimtIm uniti prin do- inţel{1gem să int~nsilieăm 
făcut corespodenţi1or ziarelor sitive ale stabilităţiz intemalio- rinţa de pacII şi colaborare în- tiunile de bună şi strânsă 
străine. următoarele declaraţii: nale, pe lemeiul tratatului de lre popoare, rămâne pe primul cifie CI şi-au găsit ° upr 

,.In cuoânlarea rostită în garantie ce ne leagă şi al con. plan al pr.ocupărilor noastre. n" în conv"nţiunil. incheia.t 
Fata Majestăţii Sale R"g,,'ui, cu ventiunilor eul/urale şi economice "Socidotea Noţiunilor va gă- ultimul timp. • 
prilejul d"punt?rii juramânlului, incheiate in ultimul timp" si mai departe o activi/olt? şi 

.,Urmărind cu stato 
am eXIJUS punetlile programatice. "L"găturile indestructibile de [vială sustinere a guvernului l d 

1 I z politica impe e a interes 
care vor că ăuzi acle e şi r",or- gând şi simtire cu Franta şi co- noslru in opera de securitafe ei permanente în cadrul 
mele guvernului nostru. munita/ea de interese politice colectivă şi de pac~ ce urmă- tatelor şi principiilor unei 

uUn apel către tară va I permammfe c. ne unesc, Fac din rt?şfe. nice colaborări internaţio 
desvolta in câteva zile pe larg tratatul de amicilie incheiat cu "Rela/iunile noastre cu U. R. România îşi împlineşte 
acest program care va rămâne ac~asfă tară un element de nec- S S. vor fi desvoltale într'un siunea ei, în acest colţ al 

Dacă, am putut săvârşi ope: la b~za politicei ~o.~str" interne lintită sta10micie al politicit?i spirit de amiciţie şi de bună ropei, păşind către des 
ra pe care am cercetat-o au tot tzmpul guvernaru noaslre. noastre externe. I vecinătate. ce-i hărăzesc munca ,j 
impreunlit este în primul rând I .. In domeniul politi.cei ~x~erne "O largă d{1svoltare a ll'gă/u- "Comunifafl'a de inf{1r,,$e eco- ţările fiilor ei". 
datorită încrederii statornice n<!~l guv~~n cont.n~a !ar.a şo-, ---------------------------------------........ 

. valTe polltlca practicata In cer 
pe c~e Majestatea Sa .Reg~le! patru ani dfl guvernare ce s· au .... '0 U" I-n S C .1-erJ-
B aratat-O GuvernulUi Sau.. incheiat şi care este politica de J, I A A 

(Ovaţiuni şi urale). Ace8tă în-" permanenţă a României având 
credere a fost izvorul perma- \ de scop asigurarea Păcii şi apă-

în partidul 
National..., Liber 

Dent din care guvernul şi-a \ rarea (runtarmor tării. D D O 
t 

' imitrie lariu, vicepreşedintele partidului georgist din Arad s'a reînscris la liberali 
tras puterile de sprijin pentru .~,lntărirea alianteloŢ şi priefe-
t t tI' t t h tărAril 1 nulor rJOastr~, menţmerea celor In şedinţa delegaţiei judeţene I In istoria luptelor naţionale an- I S'au mai înscris ca noi ro", 
oa e ac e e ŞI oa e o aeI mai bune relatiuni cu vecinii a orgaDizaţi~i partIdului naţional tebelice şi-a Înscris o frumoasă! în organizaţia de Arad, d. C 
Iniţiativele regale desfă,u-' noştri; Şl păstrarea de raporturi liberal din Arad, ţinută in ziua pagină de inflacă. at român. tan rez. Dtru Nedescu; d. 

rate în toate domeniile au fost normale cu toate Stafel", fara de 21 Noemvrie, s'au prezentat Aceasta achiziţie este încă o Fericeanu adv. stagiar din 
st 0.1 tul st' g ~ • deosebire. pe temeiul principiilor mai multe cereri de înscrieri în dovadă despre vitalitatea şi va- şi d. Dr. Nicolae Em. Celăr 

Im ~n ace e.l uveman I ce stau la baza colaborării paş- partid. lloarea indiscutabilă a partidului advocat. 
eonsolidatoare. Pildele regale nice înlre pOpOaTf', rămân obi.c· D. Dimitrie Olariu, fost revi.j Naţional Libera]. organiz3ţia iu- 1). L. Colonel TU. Al 
au deschis în atâtea impreju. livele acestei politici. zor şcolar, care până acuma a deţului Arad, condusă C'l multa~ B . 

ul d ' abescu părăseşte partz 
rări drum nostru, iar în em- "Alianta noastră, din ce in activat în cadrele partidului geor· competioţă de dL prof. univ.Dr. d 
Durile regale, rostite în cad· ce mai activă cu Cehoslovacia gist, ca vicepreşedinte, a cerut rt:- Dimitrie Manolescu, pe care 1 fe. nal· ţărănesc, inscriin 
rut practicelor noastre con. şi cu Jugosfavia în cadrul Micei inscrierea in partid, împreună cu licităm. la liberali. 
atitu.: I f st tul d Intelegeri, cu Jugoslavia, Grecia mai mulţi prieteni. Să fie binevenit, între noi 0- DI. L. Colonel Bab,scu, 

:ona e au A o ~un~ . ~ şi Turcia în cadrul Intelegerii Delegaţia a primit cu unanime mul datoriei, dela care aşteptăm fruntaş activ şi foarte cinstit 
pormre ale atâtor înfapt1l1I'1t Balcanice, constilue şi moi de- aplauze şi aclamări, revenirea in mul partidului naţional-ţărănesc, a 
care .'au revărsat binefăcă- partI un element de rodnică pa~tid a d-Iui D. Olariu şi a prie- Alţi fruntaşi politici s'au răsit această organizaţie, cer 
toare asupra ţării. actiune pentru îndeplinirea dps- teDitor dsale. • '. art" dul ~~ al li înscrierea în partidul naţiona 

Din adâncu1 un tul • tinelor popoarelor noastre şi de D. Olariu. aduce cu sine Un 10ScnS 10 P 1 na~on - beral. Dsa a trimis o scris 
~ • ~ seUl nos- paşnică desvoltare În cenlrul şi insemnat aport, fiind unul dintre Deodată cu cererile de mai sus, preşedintelui organizaţiei Da 

tru sa strigam: răsăt'itul Europei. cei mai buni electori şi organi- a cerut reinscrierea în pariid şi nal ţărăniste din Arad, d-Iui 
Recunoştinţă şi slavă Rege- .,Activitatea politică a acestor zatori între politicianîi din ora- dl. Andr.i Putici, fost primpretor. Iustin Marşieu, prin care·i a 

lai I (Sala aplaudă in picioare organisme îşi va găsi şi în vii- şul nostru. Pe lân~ă cunoştinţele un vechiu luptAtor şi adert-Dt al la cunoştiinlă demisia sa, 
Alu le dur ă . It· tor o fericită Întregir, intr'o co- ce le are în fiecare comună din partidului naţional-liberal. organizaţia unde n'a putul 
~ a ze . eu m~l mu e labarar, elin c, in c, mai strân- judeţ, il caracterizează şi o dili- Delegeţia permanentă a luat la identifice cu acţiunea fi pro 

mtnute. Stngăle de TrăIască M să, atât pe terenal ,conomic cât ginţă şi conştienţio!:ilale cad il cunoştinţă cu multă bucurie fi mul acestui partid aşa de n 
S. Regele.) şi pe cel cultural. pun pe primul plan. această achiziţie. trivit cu interesele ţării. 

Alegerile pentru Cameră vor avea loc in ziua de 20 Dec., iar pentru Senat la 

La Cameră partidu natl-liberal a depus lista NOI 11 În trun cu dl prot. Ori O. Manolescu," 
iar la Senat În frunte cu d. ministru Gheorube lone 

Tipografia G. IENCI, Arad. 


	Granita_bw_102
	Granita_bw_103
	Granita_bw_104
	Granita_bw_105

