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Intrunirea naţionalaliberaii ţinută Dtunmecă in Chişineti t a aTdt darul
i11 contact direct cu masa poporutui, eontact care - la râb.ddl
niul ŞI- ne.a prilejuit înregistrarea câtorva feDoDlen~ intetesant~.
ate in In primul rârad, intrunirea şi felul elim S'a desfăşurat, eonstittte pentnl
I Wt criteriu îndeajuns de jttdicios, aSlIpta stărlt de spitit â populaţiei
eţttlui nostra.
Suntem -- in primul rând - fericiţi că putem Încrusta aci, cu acest
rIlU lej, spiritul monarhic adârac jnfiltrat în plugărimea noastră.
t.
Emoţionante au fost pentru noi, raesfâr,itele ,i insufleţitde ovaţii, adree Aceluia, care conduce, deasupra tutW'or partidelor politice; d~stinele
1". rii Româneşti..
ntele. Suntem deasem~ni fe~ic~ţi c,ă avem p~tinţa să 8n~1inl,em ~ e~oluţi~. p~li
j f't!- din ce b1 ce mal temeiniCă a tJltanulUl nostru, obl,nUlt pana mat Iert . e 1 ltăieri, raumai cd baliverna promisiunii seci şi nerealizate.
eseu, Revelatorii all f
'
11
d
tat
t~t
"ld ~ .
ţ~
etniei
o~ ŞI ~ra e e. In rep. e cu a~ a ~ ca .ura ~1 n~. armu..
>
li. dragoste, partidulUl naţional. liberal Şi conducatorilor hu, cart au Ulţeles,
. nu un ceaS mai de .. reme. că faza promiSiunilor şi a demagogiei deş?..nţate
trebue prelungit~ ci trebue inattgurată epoca realizărilor în slujba fL'lo.
~ns fă\ .
•
w o b Ş t esc.
u A lată câteva constatări, simple însă cu atât mai puternice cu cât t:le au
:tl
ocazionate de o manifestaţie care a avut drept factor prinCipal p!\lgădmea.
'a 1"( Tot aci este locul să subliniem şi neîncrederea mare şi rezisicn ta oailnllot conştiincioşi, faţl dt co.t~:btele extre1nÎste de ambele u\t<l.nţ""
f
Cu educaţia cetăţeI1ească din ce itt ce mai deSilvărşită, suntem Sii!llrl
r şi în viitor vom fi scutiţi de acela framântări interne cari an tuinal alte
,poare, mult mai mari decât al nostru.
f~ h. v.)
!fătat Il ne pune
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Ultima etapA: a re f aterei

ţărei,

rează o perspe~tivă favorabilă eco-

~dreptăţesc să avem toat~ spe-

Lucrările Statului se urcă. Rea-

:~ati\ desfăşură in condiţiuni cari ne nomiei naţionale. ,
u

lnţele

într'o prosperitate genera, 1 şi de viitot.
'OLUI
Redresarea tînanciară şi eco.
." omică a României, astăzi, puUnn
· a pune cu certitudine, este :in con·
~nuă

;ot

îmbunătăţire şi realităţilE' J
să documenteze ori când că

la ,uvernul naţiona1-liberaJ, a reuşit
ă

salveze, în cele inai ctitice mo-

~ii I#ente, finanţele şi economia tări.
in I Intr'adevăt, care era situaţia
ării,

când a venit la

cârmă,

gu-

rt aterhul naţional, libtral ?

i'tirale şi urbane,
înglodate în datorii ce nu se
ii. Inai puteau achitâ, haosul econoi1iuDic şi descurajarea generală stă
· nil~âniau ţaraj funcţionarii şi pen·
Ilui,sionarii neplătiţi la timp protestau
rst~n întruniri publice, industriaşii si
comercianţii nu·şi puteau desvolta
~t afacerile, iar economia publică,
Mutrosnea ca un copac putred ...
C. j
Politica energică. chibzuită şi
gospodărească, a celor din fruntea
Statului, a schimbat însă complect
iare

Proprietăţile

lnd~rau

ti situaţia generală.
ali Legea conversiunii, a salvat
~ proprietăţile rurale şi urbane, 0)~ dată cu restabilirea creditului s'a
~ jinceput şi activitatea publică a ţă

~n. rii. iar finanţele publice au

fost
însănătoşite, plătindu-se arierale
de miliarde. Creditu1 şi autorita• P tea Statului înăuntru şi în afară,
ied: au fost astfel stabilite.
~err
AstăZi echilibrul financiar şi
~ balanţa comercială activi, invedeal

III

.

lizarea veniturilor se face intr'uD
ritm necunoscut până acuma, iupta dintre fise şi contribuabi1i a
încetat.
Ace~stA kvidtart! ~Cbtlbmit!
se traduce şi prin încetare şoma
giului muncitoresc, noui fa b~îci îşi
deschid porţile, iâr cele vechi lucreazâ din plin.
Pe de aH! part~ şCJthagittl intelectual se află in descreştere,
ca urmare a legiuirilcr de protecţie a muncei nationale.
C omerciiintii şi piaţa beneficiază de un regim de schimburi
cu streinătatea, ale mărfurilor, a că
ror funcţionare s'a arătat eficace
şi avantagios.
A gricu:ltot ii , cari au la dispoziţie noui instituţii de credit, şi
au văzut produsele valoriticat~,
iar sub noua reformă a organizărei şi tnodernizărei agriculturei,
îşi Vor imbunătăţi calitaHv şi cantitativ producţiunea. In curând cerealele româneşti îşi vor redobândi pe pieţele internaţionale reputaţiunea pe care o aveau odinioară.
Nu vorbim acum de progre~
sele realiza te pe alte tărâmuri,
Este desigur încurajator de a'
constata că toate aceste rezultate
concrete au fost obţinute in mai
puţin de patru ani, şi că redresarea economică şi financiară a României este datorită acţiunej chib·
zuite şi înţelepte a guvernului na"'
ţional-liberal pre~idat de d. Gh,
Tătărescu.

ştie;

Ut

- 15~ •
- '2(rb ..

Pentru spdiinl!ori Pentru itl8t,tuţiuni şi Aoforit!fi
<-

IANtVNo .~

dar nu'nfelege
d. Madgearu

nuca aceasta să fie sufiCienfă garantie că
va r(;uşi 1 Toate partidele se cred gata
de a ~uverna tara. Dat ileeasla nu-i tin
motiv să fie luate în serios şi să li s:e
încredinţeze soarta a 20 milioane de oameni Şi .. go~odatiei tmtd Stat.
Şi-apoi e destul de comic să ţi asumi o asemenea uriaş! raspundere toczerlrat~ d. natur!, luptă majestuos, fări
mai tu partid care eşti hărţuit de atât~a
ge!:turi nervoase şi de prisos, dar fiecare neînţelegeri iri iilfetibt. eate eşti impa I ţ'l
lovitură insemneat! câştig de teren.
în atât"a tabere şi care ai dat decurand
Omul - sârmao .nimal şi el. dar dovadă elI. tiU recoHezi lnctedete dlb nl;"sset~ popotutui.
care-şi zice, pompos, "COroana creaturiTeate acestea le ştie d. Virgil MaJlor" - ~uferă aceleaşi legi Ba îocă
gearb tbt afât de bine ca ~ nbi. D$r ce
mulţi ba meni au uemătlare in fapte. şi'a
fizionomie chiar, cu diferite animale • nu face şi ~ tlU-i iri stare Să spună 0Mai ales in politică, UI'ld~, socotinţa în I11ttl ahtiat dupa dolan?;.
p. s ..
atitudini; impUSă de civilizaţiei e adesea
htre~u'ă' d~ p:>rnirile imitinctuaJe
"Am făcut ace,te coMideraţiuni citind
nişte dedar<,ţiuDi pe cari ka făcut d.
Madgeat u la Constanta.
.
...... -.
'" upă dezastrul dela alegt'rile comurOBlaneSC
n.le din Bucureşti şi din inlreaia larâ,
Inlarrip1an'o a lăcui c.â la disputa
d. Maditearu găsE:şte că e frumos să spu· dt futbol din/re România şi Urlgaria s6
hll că guvernul a făcut rău că a făcut fl~ pr~zi!rlt Şi semt1o'ayul ac~st6f 78ncltiti.
lolle geri , dpşl ştim cu toţii cât de mult Nu mă pric~p prea mull la sport şi elt
le-a cerut chiar partidul pe care-Î âpără ateea,. ihainle de ineeperet1 joculuil,tn'am
lăsat inFlu.nlat ele roml'nladile din jud. l\1ad~eăhi.
rul meu cari condamnau, in unanimitaN~ ialrebliril daci şi după un rezul- te, sodrta l!chipE'i rdmdtJl'şll "fUnclco .• ,
tat favorabil mihalachiştilor, fostul minis- ungu, ii . . , o~a şi pe dincn/o" ~
tru de fină,nţe. a~ricultură şi industr ie al
După lerminated par/idei aveam Îniwţional-tărăniştil r, ar fi f,,!>! dt> aceeâş să o convingere a m"o; R·,mânia n'a
fost inferioară decât prin lipsa de insis·
părerere.
fl'n(ă şi de conningerl', Cu putin mOi
bar s§ tt~cedi Mat depatfe. In dis· mult notoc şi cu ri doza mdi mitB di! şan
tUf!ful as-ale delii Consfanta, d. Yir~lt să tii! partea acliJftsă; alri fi plilul cdfMadgearu a spus cl partidul mihalathist liga jocul.
Faptul că o gr(lşală poate voită
e ~ata să ia asupra sa toate riscurile şi
- a portarului şi b /iasă de inMstenţă
răspunderile unei guvernări cu scopul de
a ('elor do; fundoşi în lupta de diZora itt!ăftira iu'arhin pe care - a spus dsa male şi impiedrcare de a marca, ou lii- "gtfVernut adus. nu te-a pulut inlltula". M! eri fJ~ fJatit/ti ijHlHltif M1 iHlfl fHln!Ib
lntâi şi'ntâi. intrebăm dată e dea- odotă maÎ mult, a fast df>ajuns ca să
juns ca cÎnna ~ă şi ta O rAspundefi> p~if- He Iflie tot avântat fi lntreâgll întredeh
in putpl ile noastre.
. De da(J(1 şi /U#fiJ cU echipa CFhosD. cot Beck la Bucare,ti
IO!JdcM tJ loJI dfimltd cu pronosticuri
de 4:1, 50 ~ic., Ih Hl'ltJVbrul nostru.
Azi, Joi la orele 5 după amiază
Şi totuşi, ati văzut Nu numoi că
d. coL Beek va sosi in Capitală pen. n'am fosi bdfutl. tldt chiaf tldtJ~rsarii rilUU a întoarce vizita pe care i-a făculao
cunosc că om fi merital o victorie.
ministrul nostru de Externe.
Dec~, da" o atâf de en(!rvantd neIn intrevederile ce vor avea loc incr~d(lre în noi? Cu putiH mt1; multă
se vor lua în discuţiune. amănunte convingemt şi cu CI osteneală moi mar,.
de ordin practic cari decnrg din clin ~lementele pe cari av(!m alt! r ul~a
pactcil de alianţa po10no-român.
face. o echipă care să ne reprezinte frumos.
E adevăral că minori/al-ii ilin @cMPrintre altele Se vă aranja modâpa
d€
Duminf!că .şi au dai silinfa $ă ir~
!itiifea ca Polonia să utilizeze căile
:ttoastre de comunicaţie pentret tran. arate că fof cu ei e mai bine, dar ti/ii
sportul mărfurilot spre Sud şi ApuS; nu-; cr€dem. Să învătăm oamenii noştri
să se ulilizQU la maxImum in c~/tI
precum şi problema turismului.
nouăzeci de minute şi nu vom aV~a să ntl
Imediat după sosirea în Capitală plângem dl' cartdltfa lu/botuiui românesc.
d. Beck Se va înscrie in registrele
Nu psfe vorba insd tltrmdi dpsţJr~
Palatului; apoi va primi vizita d-lui aceasta, Ştim, Itpb"lilt să şlim ci sportul
ministrn Victor Antonescu. Seara, d. esle un admirabil mijloc de propa~ondă.
Victor Antonescu, Va oferi un dineu Chiar dacă nu ne vom lace apreciati
intim, în cinstea oaspelui; ÎI1 saloa- prin ~I însuşi, el poale deveni un m;;!oc
nele sale particulare.
d~ a atra~e aff!n(iunea asupra no{'!,fră.
'Vineri dindueaţa, ministrul Polu- Şi atâta nI! este suh'ci~nt. [)p aCtlfa ,r;f:lOrniei va avea o întrevedere cu d. ftil nostttl de fotJle tall'gorii/e trebuit
Tătărescu, p eşedintele
Consil ului, bltfel orgdnfzal, ca p' elca cbre COJIff'ozil.
iar la ora 12 va fi primit în audienţă Elemfnte avem. Trebuitlse «oor cDutale
descorlerile şi şTf'/uife.
şi reţinut la dejun de Suveran Seara
Pentru a.~fa e mmall' de putinii vOinva avea loc Un d neU de gală la mi.
şi osterieală. Răsplata ar Fi fn~utllă
ni sterul de externe; Urmat de o mare
însă.
D. Călin.
recepţie.

Animalele sailguine, cum e

ţapul

de

pildil Când se făd Incercuite sau hărţui
te inultă tremE' pâ!1A I~ extenuattâ puterilor 16r, aU tlbicHul de-a se Ihflitia iti
desnădejde şi de-â risipi In dreapta Şi'il
stânga lovitu.ri farl socbfintă el4ri fac j1f!
advenaru) lor să vadă că viCtotia fi (!ste
definitivi. Creaturil~ puternice, bine in-
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&Ite .ezult..te

aloe .. I<ege-•• lo.

la Craiova
C-aiol'a. Rezultatul alegerilor municipale: înscrişi 10089, votari exprimate
6.187; Liberalii guvernamentali aU obţinut:
1849 voturi j naţional ţărăniştii 1597,
georgiştii 903, naţional. creştinii 801,
vaidiştii 118. argetoianiştii 207.
Se vor repartiza 19 Il anda le libe·
t;tlilol' guvernamentali şi 17 mandate
naţional ţărăniştilor.

La

La Deva:
Lista cetăţenească toate partidele
politice romaneşti: 1384 voturi şi Frontul plugarilnr 329.
Lista cetăţ(>nească a luat toate mandatele.
,

•

Chişinău.

La alegerile judeţene in
jud. Lăpuşoa s'au obtinut următ"arele
relult:ate: dintre 27 790 votanţi, liber alii
au luat 9018 voturi, naţional-ţăIăniştii
5483, Iunian 1545, naţional-creştinii 8069,
ge'Jrgiştii 1259, anulate 510 voturi.
Iaşi

Iaşi. La alegerile complimentare în
corn. Fântânele s'au obţinut următoarele

I
Pl'imărla

Municipiului Arad.

Publicaţiune
cunoştinţa celor
interesaţi. că Primăria municipIUlui

Se aduce la

Arad.

in ziua de 8 Maia 1937 f
ora 11 a. 111..
va ţine in biroul Serviciu lui economic, camera Nr. 59, licitaţiune
publică cu oferte închise şi sigila ..
te, pentru intreţinerea oroloagelor
de turn pe durata anului bugetar
1931/1938, începând dela data aprobării rezultatului licitaţiunei.
Licitaţiunea se va ţine in conformitate cu Art. 88-11 O din Legea contabilităţii publice şi norme·
le de licitaţii în vigoare.
Oferlanţii cari vor participa la
licitaţiune vor depune odată cu oferta, în plic a parte şi o garanţie
provizorie de 5% din valoare preţutui oferit în ofertă, în numerar
ori efecte garantate de Stat, iar
Gferta se va putea face numai în
baza caetului de sarcini, care poate fi văzut în camera Nr 59 a
primăriei, în orele de serviciu.

_lP ..imă~a

Coa:u"ueÎ Wielleakaid

Nr. 335/1937.

Publicaţiune
Primăria

Comunei Wiesenhaid,
va ţine licitaţie cu tratare prin bună învoială, pe ziua de 18 Maiu
1937, pentru procurarea, furnizarea şi darea in intreprindere a următoarelor :
La ora 8 pentru furnizarea registrelor, imprimate lor şi rechizitelor de birou.
La ora 8~ pentru furnizarea
materialului de iluminat.
La ora 9 pentru furnizarea,
transportarea şi tăierea lemnelor
necesare Primăriei şi Notarului.
La ora 9~, compactarea rel!istrelor de stare civilă.
La ora 10 pentru furnizarea şi
repararea mobilierului.
La ora 10~ pentru furnizarea
şi repararea recruzitelor de pompierit.
'
La ora 11 pentru intreţinerea
şi repararea edificiilor comunale.
La ora 11~ pentru intreţinerea,
furnizarea şi transportul pietrişu
lui pe drumurile comun~le.
La ora 12 pentru construirea
şi intreţinerea podurilor şi şanţu-.
rilor
Condiţiunile şi caetele de sarcini se pot vedea la Primărie în
orele oficioase.
Licitl\ţiile rămase fără rezultat
Se vor repeta in ziua de 28 Maiu
1937 la aceleaşi ore.
Wiesenhaid, la 14 Apr. 1937.

Arad, la 17 Aprilie 1937.
Nr. 7.419/1937

Realizări

t ...~

rezultate: liberalii 287 voturi, naţional.
ţărăniştii 65, naţioDal·creştinii 48.
Liberalii au luat toate mandall!'le.

Chişinău

In jud.

d...

Primăria

in judetul Arad

In şedinţa consiliului judeţean d-l Prefect Dr. IOAN GROZA
a făcut următoarea dare de seamă asupra activităţii administra.
tive a judeţului Arad.
(Urmare din

VII. Alte

numărul

clădiri

trecut)

publice

1. Cazarma de jandarmi Arad. Ciădire
7 birouri, ? dormitoare, 1 spălătorie, 1 magazie de efecte,
1 bucătărie, 1 sală de masă, 1 atelier pt.
croitorie şi cizmărie, una inchisoare, 1
grajd.
3 locuinte: 3 camere, 1 antreu, 1 bu·
cătărie, 1 cameră de baie, 1 cameră de
alimente. - 2 camere, 1 antreu. 1 bucătărie, t cameră d('! baie, 1 cameră de
alimente. 1 cameră, 1 bucătărie. 1
cameră de alimente, in valoare de Lei
1,100.000.
2. Cazarma de jandarmi Şebiş: ParlQr
1 birou pt. secţie, 1 birou pt. post, 1
dormitor, 1 sală de studii, 1 bucătări~,
1 cameră pt. jandarmi, 1 închisoare, 1
spălătorie, 1 antreu, 1 baie. Etaj 3
locuintf. 2 camere, 1 bucătărie, 1 cameră de alimente. 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cameră de alimeate. 1 cacumpărată şi renovCită:

meră,

1 cameră de alimente.
pentru oaspeţi, 1 cameră pentru
ordonanţă, în valoare de Lei 410.000.
3. Cazarma de jandarmi Diecî: 2 camere pentru şeful de post, 1 cameră
pentru bucătărie, t cameră de alimente,
în valoare de Lei 116000.
4. Cazarma plutonului de grăniceri
Vărşand: 14 încăperi, 1 coridor deschis,
in valoare de Lei 170.000.
5. Pichetul de grăniceri Tumu: 5 incăperi, 2 coridoare şi 1 turlă, în valoare
de Lei 90 000.
6. Piche~ ul de Ilrăniceri Grăniceri: 5
Încăperi, 2 coridoare şi 1 turlă, in va·
loare de Lei 90.000.
7. uzarma de jandarmi BârRa, edificiu cumpărat, in valoare de Lei 125.480.
Total genp.ral Lei 2, t 01.480.
1

1

bucătărie,

cameră

VIII. Poduri
a) Noui construite:
1. Construirea podului Nr. 4 beton
armat, cu 3 desch. de pe şos. Şebiş-

Realizări in

plasa CL'şineu-\
«Iela 19~4 până in 1937

1. Arondarea hotarelor comunale
In urma reformei agrare precum şi
in urma stabilirei frontierei existente cu
Ungaria care a tăiat enorme intinderi de
pământ din hotarele comunelor de frontieră. s'au creiat unora din comunele
plasei noastre situaţiuru cu totul nedrepte iar locuitorilor acestor comune tot felul de neajunsuri. Astfel in hotarul unora din comune s'au improprietărit parte
din locuitorii acelor comune dep~ frontieră al căror hotar scăzuse mult prin
delimitarea frontierei cu Ungaria. Aceşti
locaitori plăteau dările Jor aferente pă
mânturilor cu care au fost improprietăriţi
la comunele in hotarul in care li se dă
duse loturile iar celelalte dări la comuna lor de domiciliu. Rezulta de aici un
mare neajuns pentru locuitori cu obligaţiuni de plată a dărilor şi impozitelor
comunale la două primirii după cum re·
zulta pierderi şi câştiguri nedrepte pentru comunele respective. .
Situaţiunea aceasta data de mai bine de 15 ani adecă odată cu lucrările
de improprietărire şi plângerile comunelor şi locuitorilor au fost ascultate de
noi şi cU sprijinul Prefecturei am obţi
nut rectifica rea şi arondarea hotarelor
comunale punând capăt unei situaţiuni
cu adevărat nedrepte. S'au {ăcut astfel
următoarele rectificări de hotare:
1. Dela comuna Socodor s'au deslipit 400 jugăre păsune apărţini1toare
comunei Şic1ău şi s'au alipit la aceasta.
Tot dela comuna Socodor s'au defalcat
385 jugăre pământ arător aparţinând improprietăriţilor din corn. Pii alipindu-se la
această comună.

2. Comuna Grăniceri prin rectificare de hotar a primit dela corn. Şiclău o
intindere de 361 jug. cad.
3. Comuna Vănătoti a primit dela
Mişca 825 jug. cad. pământ arător.
4. Comuna Vărşand a primit dela
com. Zerind 950 jug. cad.
Toate aceste rectificări sunt indep·
linite şi in prezent situaţi unea hotarelor
comunelor din plasa noastră nu mai poate provoca nici o nemulţumire

Reduceri de impozite restante ,i ,ter.
gerea da torillor comunale şi
urbariale
Asupra gospodăriilor comunale apăsa o greutate a restanţelor în impoziButeni, km 2+800, in lungime totală de
60 m, pe sos. jud. Şebiş - Buteni. km.
2+823, în valoare de Lei 3,250 000.
2:) Construirea infrastrucfurei podului
Nr. 1 din beton armat, cu 2 desch., în
lungime totală de 52 Rl, pe şos. iudo
Ineu - Şicula, km. 0+100, in valoare
de Lei 2,805.000.
3, Construirea alor 25 buc. poduri
noui din lemn cu diferite lungimi, pe
diferite şosele judeţene, in valoare de
Lei 5,850.000.
4. Idem 5 buc. din cărămidă, cu diferite lungimi, pe diferite şosele jude·
ţene, in valoare de Lei 395 000.
S. Construirea podeţelor tubulare din
beton, 25 buc, cu diferite deschideri,
pe diferite şosete judeţene in valoare de
Lei 213861.
b) Reparate:
•
1. Repararea alor 95 buc. poduri din
lemn, zidărie, podeţe tubulare, pe dite~
rite şosele judeţene, în valoăre de Lei
1,634.806.
IX. Drumuri
a) Noui construite!
.J Se menţioneazii, eli. luprutructura acestui
pod este tn cun de executare şi probabil că in
acest an va fi terminată

te şi datorii la particulari care (
o piedecă a unei bune gospodă
cea imposibilă o bună administl
munală. Cunoscându'le această
ne şi pornind dela conving,
nici o bună chiverniseală gospo~
comunală nu va putea fi introt
cât prin curăţirea greutăţii aC4
datoriilor restante In impozite .
culare care sugruma finanţele co
cu aprobarea guvernului nostru
tor intotdeauna a nevoilor plugăI
cu ajutorul Prefecturei au obţin
măriile, locuitorii şi asoch:tţiile dE
ne din plasă. următoarele şter~
impozite restante:
Către

Stat:

Comuna PiI, 28.000, cornut
mata 132.460, comuna Crişana :
comuna Nădab 85.873, comuna ~
Mare 21.699, comuna Vărşand 1~
comuna Vânători 13.113, comuna
treni 6307, comuna Mişca t3.260,
na Zerind 7441.
Totalul impozitele către Stat r
te şterse: 782.263 Lei.
Ştergeri

de impozite restan.te la
cietăţile

Urbariale:

Şepreuş

379.360, Grăniceri 10'.
162.031, Adea 44,494, ~
Şintea-Mare 409.601, Vărşand 6:
Cinteiu 300.000, Mişca 131.761, Z
119.199.
Total 2.106.021.

Vănători

I

Ştergeri şi scăderi

la Cas8a Cent
de Improprietărire pentru areli
I

Şepreuş

1.251.870, VAnltori 301
Luntreni 206.013, Mişca 1.475.425,!
tul-nou 51.8000. Vărşaod .14.9.062.
rind 735 605.
1
i

Alte ,tergerl ,i

scăderi

diverSt

Mişca relltanţe intregire,
şune Mişca, Zerind, Adea, Vânători r
le ferate Giula şi faţă de colonişti AI
Lei 86.000.
1:
Com. A dea: datorii la centru.~
Ocrotire Arad 16 000, idem datorie
deţ 15.000, idem Spital 5237. Toate
ceste plătite de judeţ total 36.237.
Corn. Şin/ea-Mare; Datorii la C:
tru de Ocrotire Arad şi )a spitalul ;
deţean plătite de judeţ 30.827.

Corn.

{Cbntinuare fa

pa~ina

3-a}

1. Construiri de drumuri noul ~1
brutA şi piatră spartă, pe diferu
şose]e judeţent>, in lungime totală i
19+589 km., în valoare de Lei 3,215.olr
b) Reparate:
U
1. Repararea drumurilor prin sa..:rte
cnea şi cilindrarea platformei şoseţi'
pe diferite şosele jooeţene, În lungiJ
tofală de 185+600 km., in valoare ;lC
Lei 1,299.200.
:OI
2. Repararea drumurilor, prin impiE'trte·
rea cu piatră spartă, pietriş ciuruit, nisfe
pe diferite şosele judeţene, in lungirru1
totală de 4378+SRO km., in valoare ta'
Lei 20,335 734.
Ppntru conslru;,.i şi reparări de pod~(
şi drumuri, judeţul a investit suma tIe
ială de Lei 38,998644,
Am arătat în mod detailat în raporh~(
nostru din anul trecut ce importanţă t
podurile construite din punct de vedei·ea
economic şi strategic, mai ales cele d
beton armat, dela lneu şi Buteni.
pe:
Vom depune şi in viitor tot efortul nostpe
pentru ca deumurile judeţene să fie ra
dical reparate şi bine întreţinute, itli~
regiunile ce sunt despărţite prin râu~uŞ
să fie legate prin poduri solide şi uşodin
circulabile.
(Va urmA e

piatră
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=arec~~ ,..
podărl1 .L
~inistrafFirea omenească

e schimbă
a~tă s~e şi-şi alege idolii şi convinIVlDgerUe după interesele personale
ospod& după dispoziţia sufletului, fără
ntrona~mpăni dreptatea judecăţii sale.
v
tă man ă'!nam
. t ea Paş t'I'facesj. Cu o sap
A

. t os a •in t ra t
!Z] e ŞI evreeşti• l'ISUS HrIS
~ cOIl1Jerusalim Mulţime mare de
~ ru ~'neni L-a aşteptat slăvindu-L ca
ubg~rtr adevăratul Fiu al lui Dumneo
• d
' ves tmm
' tee
I '10
I ţm
d uf1, aşternan
U-Şl
e e ea Lui şi întâmpinându-L cu
ş tergenun. d e f'"
.
lDlC Şl osana1e nes f ar-

I

~.

. A fost ziua apoteozăzii de

către

omunatlţime a activităţii
dăscăleşti a
:na l~rupătorului Dumnezeirii şi a-

na Sigeul entuziasmului
ld 19~ Oricue om a văzut manifestaDuna. de atunci. a fost convins că
260, tus Hristos a câştigat, prin blân~

:ţea-l nemăr!!inită şi înţelepciunea

,tat r\răţăturilor Lui, pe toţi ce cari
aclamau atât de entuziaşti.
te la Cine şi-ar fi putut închipui că
.
~ vor trece mai mult de şase zile
'i 10f?ăcând aceeaş. mu~ţime care
~4 Ş1 g a: "Osana I Fie bmecuvantat
d' 6il ce vine in numele Domnului!",
l striJ!a din răsputeri: It Răstig
J, Z'ţi_L I"?
Şi totuşi, aşa a fost. Aşa este
A

acum şi ne temen că aşa va
fi pururea.
- Câţi creştini nu se duc la biserică şi sub vraje cuvântului preotului. sau sub influenţa icoanelor
şi-a lumii din jurul lor, slăvesc pe
Dumnezeu. pentruca în faţa unei
cât dn neÎnsemnate ispite a trupului să se lepede de El şi să-L
râstignească prin faptele lor? Câţi
aleg Între o satisfacţie sufletească
a facerii de bine şi o mulţumire a
trupului, pe cea dintâi?
Dar să luăm seama! Dacă slă
vim, să nu ne renegăm pornirea
sufletului. căci e mai bine să murim
in păcat decât să vindem virtutea
în schimbul păcatului.
Diolli.i.
şi

D. Dr. Gerol.
va li judecat

Sâmbătă

de ceasiliul de război
Bucareşti Comisarul regal terminând instrucţia în afacerea profesorului
dr. Gerota a dal ordonanţă definitivă de
urmărire şi procesul a fost fixat să se
judece In ziua de 24 Aprilie, la consiliul
de război al corpului Il de armată din
Capitall..

Cent

::eo~ealizări in plasa ~Lişineu-Criş
425, '
dela 1934 până in 1937
062, .

10. S'a acordat de către Judeţ subpentru construcţia bisericei din
co!onia Crişana suma de Lei 60.000. iar
pentru o fântănA arteziană In aceaş comună Lei 20.000. la care a contribuit şi
comuna cu 10.000 Le:.
11. Rep1uţiuni la un nou local de
şcoală
in comuna Vânători în valoare de
ltru .educeri de taxe la Sinrucatul Crlşu1ai
orie
Lei 165.000 la care a contribuit şi Juoafe tn valoare totală de Lei 13.800.000. dE::ţul Lei 50.000. In aceaş comună au
7.
Total slener.tl reduceri de impozite construit un pod plutitor peste Criş in
a Cu şi : datorii 21.539.733.
suma totală de Lei 105.000 cu contribuluI
Realizări de alt ordin
ţia Judeţului de Lei 10000.
12. In comuna Lutreni cu bani pro1. S-a construit in comuna Şepreuş
prii
s'a
construit o fântână arteziană in
n dispennr in val. de 550.000.
2. S-a construit de asemenea tn co- valoare de Lei 115.000.
13. De către primăria Socodor s'a
ui ~\1na Chişineu-Criş un dispensar cu sucumpărat
un local nou de şcoală În vadiferia de Lei 500.000.
loare
de
Lei
129.000. la care s'au făcut
~Jă i
3. In comuna Grăniceri s-a con15.o.truit de Judeţ un pichet de Grăniceri reparaţiuni de 60.000 Lei. In aceaş cou adevărat măreţ care cinsteşte la fron~ mună pavarea străzii principale în va;a..:riera deVest ideia românismului,- cu con- loare de Lei 300.000.
'14. Reconstrucţia şi repararea bi·
ose1ibuţia judeţului de Lei 105.000_
ngil
4 In comuna Vărşand s'a clădit un sericei din Mişca distruse de un incen,re ,lcal pentru plutonul de Grăniceri cu diu cu contribuţia Judeţului, a comune~
a Ministerului de. Agricultura şi de Culuntribuţia judeţului Lei 100.000. In ate în suma de Lei 150.000.
idneaŞ comună s·a construit o nouă sală
15. Primăria comunei Chişinp.u-Criş
nis,e învăţământ, plătindu.se de Judeţ o
19i11ubvenţie de Lei 50.000. iar pentru re- a cumpărat dela Stat cu suma de Lei
re ~ararea podului peste Criş Lei 30 000. 500 000. 5 imobile in valoare reală de
5 In colonia Adea s'a construit o 2000.000 Lp.i cu condiţii de plată în
zece ani a 50 000 Lei anual fără intereadu~oală primară cu o capelă in valoare
se, clădiri destinate de Primărie, loc~lui
a t~e Lei 271418.
6, In pietruirea drumului SiDtea- grădinei de copii, dispensarului, locuinţei
judecătorului.
ort(~ are - Ţipar Lei 300.000.
Total investid 5.162.807.
ă a
7. Re!'ararea drumu1ui Chişineu Si!'tdefea fv\are Lei 100.GOO.
Valorificarea cerealelor
~ d
8. Construirea din nou a podului
Prin cooperativele şi centrale fixate
peste Criş la Oohangie în suma totală
de
noi
pentru valoriftcarea grâului şi a,strle Lei 443.380.
ra
9. S'au început marele lucrări de in- nume prin centrele Chişineu-Criş, SocoiPiguirea Crişului Alb intre Mişca·Chere dor, Nădab, Vărşand s'a susţinut preţul
iuluş in valoare totală dt> Lei 20.000.000 grâului prin cumpărări mari şi astfel plulşodin care sau executat lucrări in vaJoare garii din plasă au avut satisfacţiunea de
a primi echivalentul muncii lor.
nnĂe 1.200.000 Lei.
(Urmare din pagina 2-a'

Com. Coloflia Cri~ana: Reducerea
rerSteţulul la clădirile cumpărate df'la Stat
fire • 50°/. adecă cu lei 513284 mai puţin
.tori
Total general reduceri şi scăderi da~H Arii şi impozite la toate comunele din
t:Jsă 7.739.733.

venţie

o

Activitatea Partidu..
lui National-Liberal
din Judetul Ara.d

In dimineata de Duminică 18 Ap· Arad şi plasa Chişineu-Criş, uaminează
rilie 1937. a sosit la Arad DI. ProfeSOT opera Partidului National-Liberal. efecDr. D. MANOLESCU, Preşedintele Or- luaM in cursul acestei guvernări.
Insistă mai alils asupra rezultat,lor
ganizaţiei Partidului National-Liberal, îmobţinute
prin legea conversiunei, măsu
preună cu Dt. S. Serbescu, deputat
rile
luat,
p~fltru a asigura un pret bun
La ora 10 si jumătale a avut loc in
coa_lIa Chi,illeu-Cd, o ...re ÎJI- cereale/or şi vitelor, echilibrarea bugelutruaire publică in sala "Clubului Me- lui, ceace a permis plata la zi a salatrialilor şi dispariţia r(!Stan/elor şi în liseriaşilor" La care .au luat part~ câteva
nt> marila actiune intreprinsă pen'ru inmii de locuitori. cei mai mulţi din comu
armarea Ţării, actiune condusă personal
ntle plasei Chişin~u Criş.
d. Dt primministru G. Tătărescu.
Seria cuvetărilor
In privinţa viitorului iDsa arată că
Intrunirea a fost de<;chi~ă in ada- la expirarea cslor -1 ani de guuunare,
maţiunile mulţimei de OI deputat Ştefan increderea Majestălii Sale REGELUI şi
Popoviciu, şeful plăşiî care a salutat pe Increderea poporului exprimată prin noui
oaspeţi ŞI arătat numeroasele realizări
alegeri ar putea da mandat Partidului
Infăptuite în plasa Chişineu Criş, in cur- National-Liberal pelltru o nouă guversul celor trei ani şi jumătate de Guver- nar••
nare al Partidului .Naţional-Liberal. Dsa
T.rmină atrăgând alentiun~a audia 8numerat toate Infăptuirile de ordin toru/ui asupra situatiun;i celorlalte paradministrativ şi gospodăresc arătând şi tid. politice şi in special a partidelor de
sumele cheltuite în ilcest scop. A termi- dreapta din cari unele printr'o propanat cuvântarea at"ătând nevoile plăşii gandă anarhică îşi recrutează partizani
care mai trebuiesc indeplinite şi cerând din tineretul fără experienlă Bau fugarii
concursul conducerii Partidului pentru celorlalte partide,i recomandă locuitoinfAptuirea lor.
ri/or să ·ămâna Btrânş; uflili in jurnl
Dt. deputat Dr. Romul Coţoiu, Pri· drapelului Partidului Nationol-Libflral,
marul oraşului Arad şi secret.arul gene· căruia ii datorează toalfl bogatelfl înfăp
ral al organizaţiei Intr'o (entuziasti cu- tuiri şi buna stare din ultimii ani.
vântare analizează opera Partidului NaDI 'Deputat Ştefan Popoviciu inchiţional.Liberal din această etapă de Ilu- de inlruniTfO multumind călduros' vorvernare. scoţînd in relief înfăptuirile edi. bitorilor.
Co••Iătuir ••
liare din oraşul Arad,
La
ora
12
şi jumătate a av..at loc o
01 deputat Adam Iancu, Preşedin.
tele Camerei Agricole face o dare de intrunire a ,efilor de sectoare din
.seamă asupra realizărilor patronate de plăşile Chi,ineu-Criş, Hălmagiu, Ineu •
CamerA şi înfăptuite in acest judeţ in Şiră., Târnova sub prezidenţia Dlui prodomeniul agriculturei, creşterei vitelor fesor Dr. D. Manolescu Preşedintele Organizaţiei.
şi pomiculturei.
Osa a arătal scopul acestei întru~
Stăteanul Pera, Cupărescu, primarul
nirt care este stabilirea normelor de accomunei Şoimoş într'o frumoasă (.:uvân·
ţiune in fiecare sector.
tare arată trainica legătură care existI.
A indicat câteva principii pe care se va
între ţărănime şi Partidul Naţional-Liberal
baza activitatea şefiior de sectoare,
şi elogiază opera acestui Partid pentru
cerând acestora ca să fie cât mai
propăşirea ţărănimei.
in contact cu populaţiunea din secdes
01. [osif Vulpe, Ajutor de Primar al
torul
respectiv şi să ia notă de necesiAradului examinează acţiunea partidelor
extremiste. in 5pecial a celor de dreap- tăţile locale activând pentru rezolvarea
lor. La viitoarea intrunirea care va avea
ta,'atrăgând atenţia ţărănimei asupra peloc
In cursul lunei Iunie a. c. fiecare
ricolului ce prezinţă acţiunea subversivă
,ef
de
sector va prezenta un raport aa unoradin aceste partide. care sub masca
unui falş naţionalism şi, intronarea unor csupra situaţiunei politice locale împremetode teroriste voiesc să se impună la ună cu propuneri de ameliorare. Nouii
şefi de sectoare care au fost desemnaţi
conducerea Ţării.
DI. Dr. Ioan Groza. prefectul jude- prin reorganizare vor fi instalaţi in secţului Arad, arată numeroasele infăptuiri toar~le lor de f\ delegaţiune prezidată de
ale administraţiunei actuale in tot cup- Secretarul general al Partidului.
•
rinsul judf.ttllui. Insistă asupra marelui
••
In urmă a' avut loc in comuna Chinumăr de şcvli, biserici. dispenzare, poşldeu-Criş
şedinţa delegaţiunei permaduri care au fost construite sau re făcute
in acesti 3 ani şi jumătate. Deasemenea nente a Partidului care s'a ocupat cu
arală bogata activitate desfăşurată de ac· chestiuni de reorganizare, a aprobat noi
cereri de înscriere in ParHa şi a solutuala guvernare in toate domeniile.
Intr'o frumoasă cuvântare Dl depu- ţionat diferitele chestiuni ce figurau in
lat S. Şerbescu analizează ultimele le- ordinea de zi.
La ora 15 a avut loc o masă CQgiuri, ia special legea creditului agricol
şi a celui meşteşugăresc, arătâ.d toate mună ~a care au luat parte şefii de sectoare şi membrii delegaţiunei parmanenbinefacerile ce vor decurge pentru mÎC'ii tE:: după care OI profesor Or. D. Macoagricuitori şi meseriaşi prin înfăptuirea lescu împreună cu fruntaşii Partidului au
acestor instituţiuni a că.ror necesitate plecat la Arad.
are atât de mult simţită.

Cuvâat.rea pre~edi.telui
Ultimul ia cuvântul DI Prof~sor Dr.
D. Mano/escu, Preşedintele Organizatiei
Partidului National-Liberal, care după
ce mulţumeşte locuitorilor ce au venit
in număr atât de mare la întrunire şi
Dlui Prefect al Judetului şi şeI al sectorului Dlui Deputat Ştefan Popovidu.
pentru frumoasele înfăptuiri din judPţul

Mari

nemulţumiri

la
Bucureşti.

naţioaal-ţărăni,ti

In urma interzicerii, de
d. Ion Mihalache, o intrunirii comitetului executiv al tioeretului naţional
ţărănist din Capitală d. llaTie Dobridor
conducătorul acestui tineret <t demiaional
din partid.
Sunt ;minense alte demisii.
către

.,

•
Fierbe Cazanul Satanei
Scandalul Dr. Lupu
Tineretul pă.
tăse$le p ...tidul batioaal-1ătănelo

Alegerile comunale dela Bucureşti
deşi erau pivotul ,.ter;uitlptt., al fiitolire'
atitudini a partidului naţiomd-llrănesc,
~'au fltut altc~va decÂt sI dovedească
şi c~lot ttilil optlmi,ti pattltani. ci ..• nu
tot ce z1:>oarl s~ mănâncă.

Oodoruf N. Lupu aeeli titirez
al falsei noastre democri~i - coi la cot
cu GriguţÂ Fihpescu ,i cu socia1istul
TItei Petrescu luptând pe aceeaş listA
national·tărinistă, au inregistrat cel mai
ruşinos eşec din cariera politică.
Doctorul tupu, nici măcar n'a reuşit
si pătrundă în consiliul comunal! Şi el
candidase în sectorul de verde, a cărui po·
pulaţie este formată in majoritate zdro·
bitoare, tiin muncitori, comunişti sau
socia1işti, În orice Cai msă aderenti ai
frontului popular, proaspătă o:I.chizlţie
politică a Lupului demagog.

S.rprize
NemuTţumit şi amătât, "doctoruf" face
dedar" ţii împreinate cu otrava msucce
8uIui:
- EIJ nu am cr~zuf niciociaiâ cci
faţă de acţiunea de ttei decenii şi af
aportul pi ca;e I.am aJus pentru Tiinoi.
rea şi reznuiorarea partidului, s~ vor
găsi aşa ziŞi partîzani cari să saboteze,
în spedal, alegerea mea.
~~ Se prea poate ca in specia', alege·
rea doclorului· să fie sabotală, dar acest
s.abot.ij Îşi are tâlcul fui.
Căci, iatl nemulţumirile tineretului
naţionaHArănesc :
Conducătorii

titteretului au
protestat e~ergic impotriva faptului
că întrUnirile pentru alegerile din
Capitală s'au transformat in adunări

IntrtU:lifi1e s'au transformat ia

adUăti comUDIste.

Această remarcă este cu atât mai
sl!tflntfteatiVl tu Cât eit apltţine d-}ui
IIt1.rlr lJobttdC1f. J:lrfşediftt~le thletthaIut
aaţfofliJ·titAoese din Capiiitll.
Ae~8t tineteti ufflui si tin' balti
întrunite, It! tlldnil cAtei • •'at fi eetet
ethtdetea doctai'ului Lupu.
m MU.lalacht, U Ilfttttis ln!!1 im""
dlr~a, f!r;it tart il defettIdbat d~mili.
dful Iltlrie Dobrtdor, dia toate demttitAtil~ #te le
lD patfid prt$editite al
tineretului din CapitalA ;l ptim-tedactot
al oiiciosului IID,eptat~a".
Cu d. lIatie Dobridor. s'a solidarizat
intreg tineretul din Capita Il, aş.o ci d.
Mihalache se afl~ intre ciocan şi i'litovoală: nedând sat1!!llacţie c:t-Iut Dobrl..

."eâ

tineretului, inseamnil că ~.
solldarizează cd. comttn.ismuf dodo.
rului Lupa. Rămâner~a acestuia in partid, determină plecarea in bloc a tin€·
dor

Reglementarea fjarlelutilot
$1 protecţia muncii române
Menţinerea ordinei
Membrii Quvernului s'au Intrunit
Luni după amiază intr'un consiliu de
ministri sub pre,edinţia d·lui prim-mJw.trti Gh. Tătirescu.
tt>Dsiliuf fi luât in dÎ8CUtj~ ptoiett~te
d~ dit:fete.le~i pentru re~lem~:tft<itel tati·
(tolului eaftelurllot, precum $i d~cretul
ptiVitof Iii pr6tettia mUnCei tott1liheşti.
Textele l1nbelot dfetete ait f4i1Sf
dfstutatt fle la1"4, flcâDdl1·s'i uflele tt16.
diticiri tit ri!dadare.
iiitr~ Acesteă /;' a sfabfÎit ihAspritf~
dlărudldt tmpotriva acelor InstituţiUhi,
cari nu vor respecta dlsp6zifiunHI deeretldui· ~lfe.

Celelalte alegeri
In mai multe părţi ale fltii s'au
ţinut !it alegeri judeţene, fie comUnale.
c.:oitstatarea eate se desprind .. dia
rewltatele publicate, este că . partidul
naţional-liberal est~ pe aceleaşi poziţii
din 1934 deci cu toatl guvernana
cefbr patru ani nu ~i·â \lut popularitatea.
ei mai mult, In unele loditi şi·a cdnsolidl{t-~
- pe când parhdul-lărAnese pierde_
insemnat numit de vt>turi, fie în favorul
liberalilor, fie în fel al grupărilor mo~
derate de dreapta •.
Este, de altfel. logic ca ţara Intfelilp;ă
să .. pteci~e 2fşa cum Se cuvi~ uriaşele
realizări ale ~uvernuhd actual.
. . • In orice caz realegerea dIu.
Mihalache in funcţia de preşedinte al
partidului, nu s'a făcut nici decum sub
auspicii fericite.

Dt!ctet~le-)tgj urmează

I

'
3

s! ff~ .,-

âstbi aptobătii M. 3. Regtlu!.
Cd1isili uf • ibal luat ttl' 8
chestiunile. d~ men1
.i.berea otdiflei şi
btemeft tidica:tt de t1nele manifest
litice, te Und a ct.la b situaţie de ee
intre acţiunea unOr Qrupăti politice
unor fruntaşi din alte partide

i\«:t·..nea

p

de rotnân'zarea ca ...eseri.i.I~,t

şi

refului, care inţelege să ramână pe lângă
ideologia cu amprente naţionaJisle, fcif·
muiată de d. ton Mihalache, în varl, ia
Câmpulung.

Se prevede astfel, retraiterea
tagiilor pe cari le conleri legea
incurajarea indu8triei ia(ionale. p
şi Interzicerea firmelor cari con
prenderilor legii, de li mai ben~fjQ
pennisele de import şi de cofele i
date la eontitl~etlt~tf!.

Fmtdul mdurmiaJ, destin.t lBzestrlrii meseriaşiJor români cu maşini şi scu·
le t a fo.t tre cut prin titlUâ fe~~ a "Credituhli dte,teşu~ir~st" isu-pta ic~stej institutii " J 1au luat t6lltt!' mlsurile cu uti.
lizarea lui să se facă in spiritul legii.
}lhşinUe vor fi ţ;rocurafe şi date

T

spre

folosinţA

milsetit.şikrl

rdmArlbg

tellneu ei:
In âepHna propriet~te a ta 1

timP de 10 ani, dupA cart:

v6t rAmâne
riaşUor. Uneltele Se dau în aceieafi I ii
diţiuoi pe tim" de 5 an}. In ambele [
zuri meser~şuJ va plăti anual o coti
1 la sută. din valoarea maşinilor sali I
neltelor.
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Adunarea generală
• Uniunii Me~eriaşilor şi Indu~lrlâşil. (

~ .m~~~ .sidu~

î~ tivitate.~

,
Dupl
d,e,4 &ni,
mteresul mIcilor meSenaşl fi lDdtJ~tttil:Şf
comitetul ales de Uniunea meseriaşi/or

~tmittt ~

~ r~

v,:chiului,
fost
tdult decat l!tItlltudittdar~, ~ll fte reale l'
Propunerea. este -adoptatii--c:tt ~e 1
. . d
..
.
nÎmitate de adunarea generală, şi alm
comuniste.
ŞI tl'l ustTla~rlo,. d,n Arad a convocat vechiUl c<imilet şi consiliul de idmime
Subliniem <ici faptiil de-o covârsi·
pentru Dummecă 18 ert. adunarea ge- tralie este real~8 pe- durata' de timp (in'
toare importanţă pentru clarilicarea ideo.
nerală spre a face darea de seamă asupbilHă. de regulam~nt.
6el
ra activităţii sale şi spre a-şi depune
Se trt'ce apoI la aprobarea bu.ţan .
logiei doctol"ului Lupu care a condus
mandatul.
lui pe exeidţiul 1937-38 care Se fil J
efectiv propaganda naţional· ţărănească
zi la suma de 37000 lei.
r
pentru alegeri:
Dl $t~fan Co,oban, preşedintele coDomnul preşedinte Ştefan . CorQ'-a
mitetului. face o Buccintă expunere a inchizând şedinţa adunării. general~ ~
infăptuirilor Olai ia.emnate, dupA care
indemnat pe toţi membrii să se so~ IT
urmează raportul detailat al secretarului rizeze şi organizeze fiindcă lIumai a. 1
este posibilă o promovare cu succe~ ~
asupra adivităţii anului trecut.
intereselor uniunii.
It 1
afe dlul ~assu; Hilnistr..1 Just',tel
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ ît
In raportul său casitrul arată că
•
•I
1 c.
BUCUREŞTI. - In legătură cu e- liberal are obligaţia morală de a păzi bugetul anului expirat l:j'a soldat cu un
au
venimentele la ordinea zilei d. Sassu, ordinea şi liniştea ţării în orice timpuri. mic excedent t cAci 1. incasări de 15570 Dela Corpol'aJia
Co • •rciaJlt i 1ăsp
ministrul justiţiei a făcut următoarele dec- Io aceste vrderi, adaug a~igurana că vor lei s'au cheltuit numai 15.521 lei.
laraţ'Î prese!:
După raportul cenzorilor despre ve·
fi păzite cu energie şi hotărâ'ă convin.
Tot Duminică dimineaţa s'a ~e c
"Or·dinta s.e menţine in chip desăvârşit gere instituţiile democratice şi regimul rificarea gestiunii anului trecut, care a şedinţa adunării Ilenerale a corporal
fost primit, adunarea generală dând cuşi instanţele judecătoreşti au dat tot conparlamtnt(jT, pe care acest partid le.a pus venita descătcare, se ptoced~ată. apO'i, comercianţilor din Arad.
cursu t pentru păstrarea legalităţii in inDupă citirea raportului preşedinte
J
.
ta baza statului româtJ. Pe . vremuri de la ale~erea noului coniitet.
d~spre activitatea tlesfăşuraHi, şi d1l:u,
tJeaga ţară, apUcând legea in litera ei.
Domnul Concek ia cuvântul $i pro- discutarea şi aprobatea buS1ettilui 6
Nici o carenţă n'a fost semnalată. In a- trăznete şi furtună nimeni nu adună, deci
ordinea tste pentru guvern un imperathr. punt! adunării genera Iei că întrucât ac
exerciţ\ul 1937-38 S'<1 trecut 1. aleg« •
ceastă privinţă guvernul este hotArit de
noului comitet.
ipUI
Suntem hotărâţi a r~prim& orice turbua avea această gri;! şi de a aplica sancCum
adunarea
generală
şi~a
m,ăt~;
rare, de naturi sll pravoace nelinişte, fie
ţiuni in fractorilor, ducând totul până la
festat În unanimitafe deplina incredillVa
capăt.
ea oricât de neînsemnată, căci focul mic, Ad.narea generală
vecbea conducere, au fost t'ealeşi Juia
• L.rouloi ad ....oen'ilor In
Menţlnetea drdin~i publice ~stE! ce/{ .ţâlă focul mare. A guverna înseamnă a
Alexandru Comari pt~fedinte, şi vec\pre
din Judt'ltul Arad comitet in îbtre~ime.
difttâiu datorie a guvernului, iar partidul preveni fi a lotAti liniştea ţărH~'.
;i ir
.
]
Arod. Barolit advoca~i1or din ju- . . . . . . . . . .!.!. . . . . . . . . . . . . .~(. . .d
deţul nostru şi-a ţinut adunarea generală anuală sub preşedinţia dlui dr. Silviu
Moldovan. decanul local. asistat ete dnii
LONDRA. "News·Chronicle" pu· dimineata. aproap~ continuu, toată ziua
dt. Gheorghe Sârbu, Emil Miclaşi şi dr.
bliCă in loc de frurit. darea de s~aml1 şi adesea până noaptea târziu.
D. Cummings scrie in concluzie: Aurel Grozda, membrii in consillu, dr.
După cum se ştie, pentru azi:
.
a audientei pe care trimisul său, d. A.
Cornel Luţai, cassier şi dr. Octavian Aprilie a fost convocaţi la o consfătuS crll
G. Cummings a avu/Ao la M. S. Regele M. S. Regele Carol tine în mâinile Sale
Lupaş, secretat.
foştii miniştri, de către d.
JIIartU on
deslinele României. Autoritalea Sa clă
Carol 11.
Averescu.
tare
dltă in cursul anilor printr'o neobosită
D. Cummitigs relatează că M. S.
.. Partidt>le liberal şi naţional-ţarănfCle(
muncă esle unanim 1 ('cunoscută.
Regele i·a plimil ,i a disculal cu dsa
n'au participat. Deasemeni nici d'i
Falsiiicatorii de bani .
De când am sasii În România,
Iorga şi Vaida.
cum
mai mult de o jumătate oră toate proau
fost
arestati
acum câteva zile, om vorbit cu r~pre
O-nii
G.
G.
Mironestu,
IuniaD
rea
blemele politice ale Europfll .,i rolul RoIn onorul Ardealu1ui, a fost arestată Argetoian1't sunt plecaţi din Capital!.
zen ton ţii tuturor partidelot şi dosfllor
.
mâniei. Dsa descrie pe Suveran ct2 6
Au fost prezenţi la consfituire nEiol
sociale. Toti mi·au spus arelaş lucru, o bandă de falsificatori de bani, cari au
imagine de sănătaM fizică, îufâ(işâri.d
mai foştfi ministri averescani, georgi zice
că domnia M. S. Rfgelui Carol a în- inundat tara cu movede ae 100 lei false
tt>ticepfia despre un Rpge moderri,
?i mai apoi cu moriede de lei 350. .
şi ed lIeînregimeDtati în partide.
.
lăturat primejdiile unui haos politic, a
Totalul banilor falsi pusi in circuD. mareşal Avere8cu a arătat scor Şl {J
lUcrează fără preget, lâ curen! CU toafe
sta,bilizat pulsul vietii naţionale şi că laţie ~e ridică la 150 milioane.
intrunirii. Prezidează d. Meissner f. minil sun
aspect~le activităţii ministerelor, desfăşu
once alterare a acestui regim este de
Toţi faIsificatorii sunt minoritarI. Ei
La ora când iticheiem itauta t des~ nu
rând o muncă neobositii, dela otele 9 neconceput.
au fost inaintaţi Parchetului.
terile continuA..
de ţi
Tipo~rafia G. lENeI, Arad.
Â

I ... porlanlele dec:laratiuni

~_

Presa englezii despre M. S~ Regele

Consfătuitea lo~~~
tiIor

l'dr.

.;~

miniştri

