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Pentru nerăbdători 
~ Unii oLo,."i d..., o prea lungă opozi':e se "răLesc: Iliă aElun,. 

relragerea .. u .... ernului DiI'iona':liLC.'wal ş; .... enirea lor la pu e 

se. Sunt partide politice cari se )au~ 
e, P\ că luptă pentru binele ţărăni
e m~ii, că au în program numai mă-
1.. -ui pentru prosperitatea satelor 
~ .~:z:~ pentru ajutorarea agriculturii. Ce 
aJtI U făcut aceste partide în timpul 

it au guvernat 7 Ajutat-au ele 
căţeDiare cu ceva pe aceia cari, în cre
;ă pători în făgăduelile făcute, le~au 

iat fără precupeţire \loturile lor? 
:stial.ăspunsul la aceste întrebări e \1-

-.or de dat. N'au voit să facă şi 
l'au putut face nimic. Naţional-ţă-
ăniştii au stat aproape cinci ani 
a guvern şi au cheltuit peste 200 

tmf!1iliarde Iri din banii Statului Un
.ătale s'au dus aceşti bani, nu se ştie, 

lar sigur este că niciun leu nu 
I'O~'a intrebuinţat pentru binele agri

:ulturii sau pentru alt interes oh
,tesc. 

de Singur partidul naţioanl-liberal 
USe ~ poate mândri că a lucrat pen
l ctr" ridicarea ţărănimii, prin măsuri 
va ~ari au o importanţă istorică în 

:lesvoltarea României Mari şi cari 
e c~u~t luate drept pildă şi in alte 

tfăn . 
i~a Partidul naţional-libera], sub 

) e ~uvernul lui Ion Brătianu, a făcut 
b I~proprierea marilor domenii {ii a 
a.uat ţăranilor pământ. Tot acelaş 

lstnpartid, sub guvernul lui George 
de Tătărescu, a făcut reducerea dato

riilor cari apăsau asupra proprie-
~ţii ţărăneşti şi a soluţionat astfel 

o problemă pe care celelalte gu
verne se arătaseră neputincioase 
să o rezolve. 

~: In cursul ultimei sesiuni a par
..,Clamentului. guvernul liberal s'a 0-

cupat de o altă nevoie a agricul
,CUturii şi a micilor producători în 
prl general; aceea a creditului. 

Zadarnic s'a dat ţăranului pă-
t mânt, zadarnic i s'au scăzut vechile 

~rel datorii, dacă el azi nu mai găseşte 
fJ .Ia nici o bancă sau instituţie să ia 
an, cu împrumut banii ce-i trebuesc 

re pentru a şi cumpăra seminţe, vite 
JOel sau une1tele. Agricultura nu POa~ 
iri te trăi fără credit, nici nu poate 
c:o plăti dobânzi aşa de mari cum îi 
!f'1 cer cămătarii. 
li-:; Problema aceasta guvernul ·a 
,:. rezolvat-o prin înfiinţarea Institu
u ... tului Naţional de Credit Agricol, 
l!iUl cu un capital de 2 miliarde lei, pus 
IIG la dispoziţie de Stat şi de Banca 
ezi Naţională. 
d. Scopul acestui ins'itut este să 
aII dea proprietarilor a~ricoli având 
rai mai puţin de 100 jU2ăre, împrumu~ i1 turi pe termen scurt (1 până la 5 
.0 ani) pentru cumpărarea de semin-

! ţe, vite şi unelte sau maşini. 111 
:i virtulea unei înţeleieri cu Banca 

Naţională, dobânda la aceste îm
li prumuturi nu va fi mai mare d~ 
- 4~ la sută pe an. Imprumuturile 

li 

• •• 
ŞI meSerIaşi 1. o dală ('.iI şi r~Jarle apl'opriala_ re, 

Pe-nlru a le c:ru'a o lYIare desiluzie Îi pr ........ nh .. c:ă P'('J LI ...... 
su..-c:esiunii nu se pune nld e zi ni.' nJâ'ne şi alunci c:4ind se vor acorda in fiecare comună 

prin băncile popul· re cari există 
sau cari se vor înfiinţa, ~stfel ca 
cheltuelile celui ce se împrumută 
să fie cât mai mici_ l\'u se ·va plă
ti pentru aceste imprumutur imeI 
un fel de taxă de timbru ~atl im
pozit către Stat. 

. . f ... Ta 
pune, ....... ru n .. poa{ • .", cari "'01' i henefidarU. 

Singurul lua-u «le se poate c:ons'o'a ac::uOll este «:ă 
.tât Coro8oo cât şi T a .. a sunl linuVfulDÎte de gUTe~ .... ul 
adual şi DU doresc:: n'd o sc::LbnLi\ .. e. 

Pe acelaş model se va infiinţa 
un Institut de Credit pentru me
seriaşi, spre a uşura meseriaşului 
român procumrea de capi!al pen
tru întreprinderea sa. 

Prin înfiinţarea acestor două 
instituţiuni, partidul liberal face o 
nouă dovadă a puterii sale de rea
lizare in domeniul economic, şi a
rată încă odată ţarii că estl" sin
gurul partid care nu caui ă să o 
înşele (u vorbe şi cu făgădllCli de
şarte, ci do .... edeşte cu fapte grija 
sa pentru binele naţiunii. 

s. Şerbesca 
d~'put.>t 

bll2 iti •• Pi* 

Tânărul şi valorosul subsecretar de 
stat al Ministerului de Finanţ(', a le st a
les şeful organizaţiei partidului lIberal 
din iudeţul Muscel, primind succesiunea 
dlui Const. 1. C. Brătianu, şeful parti
dului. 

Această fericită alegere consacră de· 
finitiv ascesiunea politică a dJui O, Ali

. măneştianu, după ce, printr'o muncă a· 
sidiui şi pricepută, s'a dondit lin ele· 
ment politic excepţional. 

Bine pregătit în domeniul economiei 
~i finanţelor, dl O. Aliminişteanu a pri
mit importante misiuni în străiDătate. A 

Muncă sau politică? 
Firea sentimentală a r mânnlul 

este admirabilă. Pentru romane însă, 
ori pentru poezie. In domeniul prac
tic valoarea acestei calităţi este ne
gativă: impiedică şi pe cei mai reci 
la socoteli, mai calmi in gândire. 

Sentimehtalismul românesc it reu
şit să ia frâne1e acţiunilor numai du.. 
pă răsboiu, adică, după realizarea 
României Mari. Şi încă nu la toţi ne.. 
poţii lui Decebal ş:i-ai lui Traian. 

Caracteristica aceasta, car~ nu
mai la spanioli predomină mai mult 
decât la români, a fost inăbuşită, în 
decursul veacurilor, de vitregia sorţii, 
răcind~ne pornirile ca după cunos
cuta lege fizică a răciril acrului prin 
presiune. 

Şi graţie tactului pe care nevoia 
de circumspecţiune ni l-a sugerat ne. 
încetat, românilor cu dragoste de pat
rie le-a rămas obiceiul de a socoti, 

te dintre aceşti luptători ai interese.. 
lor lor. au devenit profesioniştL Sco
pul lor, în afară de căpătuiala perso
nală, mai este astăzi şi politica, de
magogia care până mai ieri lua le ser. 
"Vea decât drept mijloc. Şi tocmai pen. 
Iru aceea, fiindcă ţinta lor nu este 
unică ~ mUJlca spre binele TiUit, - nici 
actualele drumuri ale lor nu sunl a
celeaşi oricât s'ar fi grupat ei sub di. 
ferite firme. Vedeţi doar numai în 
partidul mihalachlst câte fracţiuni 

~unt, câte "tacticiu
• Şi aceste tactici 

nu Tor să îndrumeze munca pentru 
ţară, ci lupta de răsturnare a guver
nului oricare ar fi el, pentru a ajun
ge supremul lor scop: venirea la pu
tere. Şi aceasta, ştiţi pentru ce. 

Ţara ştie alege între aceştia cu 
toţi cei la fel, şi între tabăra oameni
lor cari se străduiesc pentru ţară şi 

nu pentru. ei înşişi. (p. s.) 

G .,., 
" Fana a -

du~ tratative financ;are incoronale cu 
deplin succes, la Paris, asigurând Tă-;j 
mari avantagii. 

Ca rap onor al bugetului şi al a li or 
le~iuri, viitorul sub-secrdar de stat s'a 

ridicat în fruntea tineretului Jiberal re. 
marcându· se prin inmşiri politice cari 
nu pot intârzia să fie valorificatc- prin 
realizări C'oncrete. 

La Mjnisterul de finanţe, dl D. Ali
măneşlianu străluceşte prin aceleaşi 
merite şi capacitate de muncă. 
Şefia unui judeţ i a venit in ordine fire
ască, acolo unde pă inţii săi, Constantin 
şi Sarmiza Alimăneştianu au Ilsat amio
tiri şi fapte neperitoare. Judeţul Muscel 
se mândreţe azi cu un şef care ar fi Ja 
înălţimea înaintaşilor, iar partidul €iio 
care face parte Dumără cu un frunta, 
mai mult. Cu talentul, cu elanul tinereţii şi 
pregătirea variată, noul şef al organiza
ţiei indreaptă spre speranţele unui par
tid istoric. 

D1. Dumitru Alimăneşlianu a fost 
crescut în casa şi şcoala marelui şei şi 

conducător de ţ,3ră Ion I. C. Brătianu, 
al cărui răsfăţal copil sufletesc a fost. 

OI Constantin 1. C. Brătianu, ce. 
dândll-i şefia MU8celului, a ştiut cui o 
lasă, ca să ducă mai departe miIDunea 
un~i mare partid de guvernare . 

Alegerea d-sale ca şef de orgadza
ţie este un semn că bătrânii sfetnici ai 
partidului îşi consideră demni şi bine 
pregătiţi urmaşii, ca să le treacă lor lăs
punderea viitoarei ascensiuni politice a 
p'ltemicei organizaţii. 

Din armonioasa colaborare ÎLltre ti
neri şi bătrâni nu poate rezulta d"cât 
binele pentru ţară şi popor. 

1. 1. P. 

de a munci raţional, sistematic, in ----1------------.. ----------------. 
spirit de solidaritate, penttn promo-
varea intereselor neamului şi patriei De dragul u:nei idei 
la rangul de dictatori. Dumineca trecută d. p"ofesor A. C. 

Aceştia formeuă, până astăzi, Cuza a fost sărbătorit nu numai de par. 
partidul naţional.liberal. tizanii dsale politici, ci de tara întreagă. 

Alţii cari şi-au închipuit că Ro- lntr'ad~văr, viata politică a premer-
mânia Mare însemnează păşune gra- gătorului lui Hitler ccrpătă proportii de 
să .-i la figurat, au căutat să-şi as)... simbol. Nu este putin ca, intr'o ţară ca
gnre locul cel mai bun pe păşnne ui- re adăposteşte atâfea partide; intr'o tară 
tând că aceasta nu poate tine O eter. de pndaceri şi de f1ământăti, de dibuiri 
nitate dacă ce se conSUmă lltl se re- şi încercări să riimâi hotărât pll linia ce 
planteaza. Şi'n lupta pentru locul cel ţi-ai fixa/·o dela inceput nllscăzând nici 
b1lll s'a dat ocazia unora de a lăsa o cirfă din convingerile tale. 
friu liber sentimentalismulni - atâ. Această atitudinll a ven~rabi7ului 

ta weme iDchircit - în predici cari profesor trl!buie să fi. privilă şi ca o lec
iăseau ecou în unele inimi pline de lie din care multi aU de învălat, pBntru
beatitl1dinea cea dintâi a marelui vis cd pilda aceosta nu se Întâln(lşfe pr~a 

nalizat. Şi în 'Virtutea lnu ţiei, o par. des ş{ atât de frumoasă. 

• 

Am doTi ca acesta să fiti .sensul 
sesizat de multime al sărbătoririi d-/Li 
A. C. Cuza: să învăţăm a fupta pă,.ij'n 
pânze!e albe pentru cQlwingerll. noastre 
frumoilse şi mai 4.1l"s o luptă de dra~ol 
convingerilor. 

Cintl·şi schimbă prefl!rÎntele d. ozi 
pe mâine însemnează că nu • capobll 
să reahuu nimic !/ănăfos şi durabil. Nu
mai prin conlinnitate se ooate infâiJ:ui 
operă intreagă şi armenioasă. 

Nădăjduim că in curând Irămânla

rea politică in sensul ei de astăzi .u 1:.0 

itll'hil'J;O iTI luolă hotărâtă, se va eri.ţl'l

/iza in luptă de prinâpli şi riU (Il' (10-

m/!ni sau de interese indÎuiduoie . 



• 
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DUIDinec-a 
F1 - I 

Ispăşirea păcatelor 
Păcat~l~ nU se iar/ă, ci se ispăşesc, 

_ spune un 'om te în te1ept proverb ro-

mânesc. 
Orice păcat este o greu/ale pe suf-

let .. 4.pasă pe inimă ca o piatr~ grea fi 
ne mustră conşliinta ca un ludecător 
nea dormit. 

Penc"u uşurarea conştiintei şi spă-
l/rea sufletului de rugina pdcatelor, Mân
tuitorul Hristos a rânduit în sfânta Sa 
Biserică taina sfintei mărturisiri sau po
c/linta. Prin spouedallie ne împăcăm cu 
Dumneleu şi dobândIm pace şi bucurie 
duhormiceascd in sufletele noaslrf intris

tate de păcat. 
Spovedania esle uşurare, dar numai 

cu condilia să fie făcuM din toată ini
ma ad~că sinceră şi după vechea rân
dui~'ă a Bisericii noastre dreptcredinci-

oase. 
Mai de mult, - şi astăzi pe sat~le 

unde s'a păstrat credinta vi, şi curată, 
_ fiecare credinC'ios ştia când H apro
pia d~ scaunul mărturisirii, că pentru 
păcalele mai grele are să primeasc~~~l~ 
preolul duhovnic nu canon de pocarrrta. 

Canonul de pocăintă este un leac 
contra păcatului. eum pentru boalele Iru
peşti alergăm la doelori după leacuri, 
aşa şi pentru boalele sufleteşti, cari sunt 
pqcatele, alergăm la duhovnici. Leacuri-
1, de cele mai multe ori sunt amare, dar 
uindecă. Aşa sunt şi canoanele d~ po
că;ntă , leacuri pentru vindecarea sulletu
Iqi de anumii, năravuri rele. De "ildd: 
unui beulor i se dă canon. post ,i în. 
friaare; unui om lacom sau zgârcit, 
laple de binefac~re; unuia ce înjură t Şf 
dă .ă facă rugăciuni cât mai stărui/oa
r.; unuia nărăvil cu furlul. să d~a ina .. 
poi c.· " IurQt sau să-şi răsplătească 
lapta in altă formă indoft, intreit sau 
împătril,. ro Zaheu din Evanghelie; u
nlliacare nu cercetează regulat bi.ericq 
i se dă ~anon să Iacă danii pentru bi
serică sau să călătorească la locuri sfin
te, la sfintele mânăstiri j unui pizmătă
ret ~;. htbitor d, BiTUl i se va da canon 
să laeă fapte ale îndurării lrupeşti fi 
8ufleteşli; unui desfrânat, cumpătare in 
mâncarp. şi beutură, îngenunchieri, lac
rimi, .metanii şi alttlle. După cum e fap
la, cartonul. 

Dar trebue să ştim că, canonul nu 
Itsle pedtlapsă, ci o certare părintească. 

o măsurii luată în vederea tămăduirii 
sufletului de patimile cari l'au robU şi-l 
fac Sq sufere. Credinciosul il primeşte 

cu bucurie, bine ,tiind că implinirea lui 
aduce în inimă pacea şi lumina ceriulu;. 

Un bun rredincio8, chiar şi atunci 
când preotul duhovnic a scăpat din ve
d9re ca să-i dea canon, il cere, ca cu 
atât să poată face ma; muli ,i mai bun. 
"roduri de pocăintă", fapte cari să·i În
dr"plez~ viata şi să·i mântu/ască sufletul. 

Canonul de pocdinfd .ste mijlocul 
p,;n care ispăşim păca/eli!. Fără el, po· 
t'âinta nu este întreagă, nici destul de 
lolositoari!, tIMarece fără lmplinirf'a lui 
omul pri!a uşor e ispilif Să cadi din 
IlOU în păcatele mărturi6iltl. 

Implinir«J canon ului • întâlnim liN 

numai la creştini - încii din vremea 
sfintilor apostoli. - cum fi canonul dat 
d. si. Pau.' dUN-ânatufui di" Corint (1 
Corinll!ni 5), dar şi la pgâni. 

De$pr~ Mohampd, intemele/orul l,gii 
turce~li, s, spune că inainte di! moar', 
ti adunut poporul In jurul său ,i ti f}O,

bit aşa: 
--.. Fratii mei, simt că moartea este 

aproape. Sunt dator deci să mă căiesc 

ele greşolele mele inaintea voastră, ca să 
nu răspund de ele inainleo judecă/ii lui 
Dumn~zeu. Dacă esle vr~unul printre voi, 
pe care (·am lovit, iată spinarea mlPa să 
vi. şi să-mi întoarccl inapoi. Dacă am 
luai cuiva pe nedrept ce era al siiu. să 
vie sti-; dau inapoi din avulul meu Cfea 

ce i-am pulut lua. Să nu H 'eamă că 
îl voiu uri penlru aceasta jura n'Q păt 
Tuns niCIOdată la inima mea" 

Toti tăc~au şi erau înduioşati până 
la lacrimi. După ce Mohamed repetă 
Incă odatd cele vorbite, ieSit din popor 
• ',mei. şi-i spun, cii inainle cu câjiva . 
ani i a imprumutal ni". banii p. cari n. 
i.a primit ÎIlapoi. Mohamed 'ndal' a dat 
poruncă să i s, plătească suma dalora
fă şi apoi a griJii poporului: 

-,,2 mai ~ine să ro,im de ruşi. 
ne pe lumea aceasta, decât pe ceea
laltă". 

Dacă un păgân oo,bef/e şi ., ce-
non"t. în f,lul aceasla, n atât "'ai 
mult 'fi cuvÎne co noi erfftinil .4 fae,m 
pocăintă adevărată, cura/' fi IntTHgil, 
că mai bine .a ispiişim aci p, ptJmd"t 
piicatele, decât în focul C'1 ne a,teaptă. 

E Vremea postului şi a pocăinţei: 
Să mergem la spovedanitl Canonul de 
pocăintd dat pentru ispăşirea păcatelor 
poate fi amar la tustare, dar ti dulce in 
roadele lui. Să-l primim - ednd ni se 
dă - cu ascultar. şi .ă-l împlinim cu 
crgdincioşi .. , ca prin certarea lui, sufle. 
tul să se mântulas~ Visarioll 

Realizări in judetul Arad 
Ia şedinta consiliului judetean d-l Prefect Dr. IOAN GROZA 
a făcut următoarea dare de seamă asupra activităţii administra
tive a judeţului Arad. 

(Urmare din numărul trecut) 

III. Case Culturale (Naţionale) 

a) Noui construite: 
1. In comuna Aradul-Nou 1 casă 

culturală. 

2. In comuna Sâmbăteni 1 casă cul
turali, la care comuna a contribuit cu 
suma de Lei 80 000. 

3_ In comuna Socodor 1 casă cul
turală (clădire cumpăt ată), Ia care co
muna a contribuit cu suma de Lei 145.000. 

4. [n comuna Şiria 1 casă culturală, 
la care judeţul a contribuit cu cu suma 
de Lei 30 000, iar comuna cu suma de 
Lei 13.000. 

5. In comuna Comlăuş 1 casă cul
turală, Ia care judeţul a contribuit cu 
suma de Lei 10,000, iar comUDa cu Lei· 
30000, 

6. In comuna Şeb;ş 1 casă cultura
lă, la care judeţul a contribuit cu suma 
de Lei 300.000, i:it COllluna cu 110.000 Lei. 

7. Afară 'de aceste s'au mai acordat 
sume considerabile comunelor pentru 
achiz,iţionări de localuri pentru case cul
turale şi naţionale. 

Judetul - pentru constructii şi achi
zijionări de loca/uri pf?nlru case cultura
le şi nationale - a dat în loial suma 
de Lei 860 000. 

IV. Spitale. 

A fost renovat radical spitalul jude
ţean din Arad, la care judeţul a Contri
buit cu suma totală de Lei 2,000.200, 

V. Dispensare. 

a) Noui construite: 
1. In comU:ll Vârfurile: 1 sală de 

: 

Adunarea generală a 
Camerei de Agricuitui 
ARAD. - Marti la orele 11 s'a ţi

nut adunarea generală a Camerei de 
Agricultură din judeţul Arad. La adu~ 

nare au participat şi membrii săteni. 
Inainte de deschiderea adunării, d. 

ing. Pa veI GrecUl a atras atenţiunea 

membrilor asupra acţiunii. pe eare gu
vernul, prin minîsterul agriculturii vrea 
să o desvolte in legătura CU cultivarea 
plantelor textile. A anunţat ci in acest 
sens, ministerul a cumpărat 6 vagoane 
de sămânţă selecţionată din Italia dlo 
care Camera de Agriculturi a judeţului 

Arad a reţinut pe seama agricultorilor 
de la noi o cantitate de 5000 kgr. In 
toamnă mioisterul agriculturii va răscum
păra sămânţa cu 8 lei kgr. 

După aceasta, d. dr. Jancu Adam, 
preşedintele Camerei a deschis adunarea 
salutând participarea la lucrări 8 d-lui 
dr, Constantin Diţescu, inspector gt"neral 
şi reprezentant al Uniunii camerelor ag
ricole A salutat deos~menj prezenţa 

dlot ing. Carol Stăniloiu, dr. Martha, in
spector veterinar şi a tuturor membrilot'. 
A arătat grija şi interesul pe care d. 
Sescioreanu. UDul dintre ('ei mai de ~a
mă agriculturi ai ţării rtcent numit coo
silier tehnic pe lângă ministerul agricul
turii, il arată tu~uror nevoilor cultivato
rilor de pământ. A asigurat pe membri 
camerei de agriculturi ci oamen il pe 
cari i-au ales în fruntea lot, depun tOl.· 

te sforţările, ca agricultura şi toale ra
murile de producţie in leglturi eu ea. 
să se desvolte cât mai bine, pentru ri
dicarea ţlrii şi a locuitorilor ei. 

S'a citit apoi procesul verbal de 
constituire a Camerei din toamna anului 
trecul Acesta a fost aprobat, 

A urmat raportul dlui ing. Pavel 
Grecu, secretarul .eoeral al CaIJlereJ de 
Agricultură. Dsa arată că In judeţul no
stru a inceput si se răspAndead Ioarte 
mult cultivarea grAului de Bancut, No 
1201, ins! sltenU apreclAzl mal tliult 
grâ.ul Odvo, No. 241. 

In ce priveşte porumbul, trebuie si 
se militeze In următoarele directii: 1. 
cultivarea, atât la feS cAt ti la deal, a 
unei varietăţi car. si se coacă ill orice 
Imprejurări, 2. si se fad probe de ger
minare a porumbului intrebuinţat penlt'U 
insemânţare şi 3. porumbul să se gră

peze după răsărire şi Il .e prăşească 
de cel puţin trei ori. 

Raportul face o serie de expuneri 
asupra calităţii ovăsului, seca rei, orzului, 
dând îndrumări pentru o cât mai raţio
nală cultivare a lor. Insistă asupra eul-

aşteptare, 3 camere pentru bolnavi, 1 
cameră de consultaţie. 3 camere pt. lo
cuit medicului, in valoare de Lei 469 500. 

2. In comuna Pehiş: Idem, în va
loare de Lei 471.800. 

3. 10 comuna Oezna: Iclem, în va
loare de Lei 5:14 000. 

4. In comuna Şepreuş: Idem, in va
loare de Lei 472.800. 

5. In comuna Şicula: 1 Sală de aş
teptare, 1 cameră pi. consultaţie, 3 ca
mere pt. loc. medicului, in valoare de 
Lei 328.549. 

6. In comuna Bârzava = 1 sală de 
aşteptare, 3 camere pt. bolnavi, 1 carne· 
ră pt. consulta ţie. 3 camere pt. locuinţa 
medicului, 2 camere pt. servitor în sub· 
sol, 3 încăperi pt. spălătorie şi pivniţă in 
subsoJ, in valoare de Lei 667,000 

7. In comuna Gurahonţ: 1 sală de 
aşteptare, 1 cameră de consultaţie, 2 
camere pt bolnavi, 1 cameră pt. agentul 
sanitar, 1 bucătărie, 1 cameră de baie', 
in valoare de Lei 376.000. 

tivării cânepeÎ, pentru care fi guv 
tărÎÎ face importante sacrificii. 

[o trebuinţele noastre trebUE! I 

nem seamă de urmlHoarele probll 
1. Aplicarea ogorului de vară l. 

toamni. 
Intr~buinţar<f!'a de plug uri bUBt 

mAnătoare şi trioare. 
3. Manipularea raţional! a băle~ 

lui fi 
4. organizared fn vederea come 

lizării prisosului de produse. In rE 
var ... acestor patru probleme sunt 
uă părţi: una care trebuie efectuaU 
agricultori şi a doua care oade la stl 

na camerei de agricultură. 
In grija camerei de agricultură 

bue să cadă ,i problemele la .trAnsi 
gături cu agricultura, cum sunt zool 
uia, avicultura, apicultura. pomlritul, 
ticultura efe. 

La discuţia raportului au partiei! 
dnii Chebeleu din Pâneota ,i Cupărllll 
din Radna. 

Ambilor le·a r"pun8 d. Jr. lan 
Adam~ Care a spus că se vor face tdj 
demersurile neCesare pentru a Se put 
pune la. dispoziţia plugarilot plugutJ i 
maşini agricol., urmate de tndrum~ 

De asemeni, pentru o mai intensă ~ 
pagandl, se vor cauta oameoi de inc~ 
dere In fiecare comună, cărora li se , 
da aj utoarele necesare creilrH de flos~ 
ditrii model. t 

Casierul camerei agricole, arali, 
bugetul anului trecut l'a .oldat cu ţ 

excedebt de Aproape 5 milioane lei.J\ 
pune apoi Bugetul pe exerciţiul fin~ 
eiar 1931-38 care Insumeazl 1. yeni~ 
ri 6 milioane lei, iar la cheltueli 5 .' 
IiQaoe. 10 general, bugetul anului in CUI, 

este cu mult redus faţă de cel din a~ 
trecut. Bugetul a fos' votat. I 

D. ing. Pavel Grecu, .oer.tar ge~1 
taI al camenr:i de agricultură, .. dat Ulea 

brlior câteva lămuriri in legătari eu ny, 
ua lege agricoli, dupA CEIre d. dr. Iane, 
Adam a declarat adunarea Jleuerali It 
chilă. ' 

La orele t 1 membrîi camerei, io 
preună cu conducătorii, au luat masa Fi 
oomM. 1 .. 
Clind se va t'Dt!! exdl 
menul de definitivat 0.0 

lnvăIătorilor? Ir 

Examenul de definitivat al tnvăţăt(d 
riIor, care urma Slă înceapă la 24 Apt
He, s'a amânat pentru data de 25 Mat 
1937. 

8. In comuna Chişineu-Criş: 1 sal 
de consultaţie, 1 cameră pt. Rontgen, :i 
cameră de aşteptare, 1 antreu, 3 carnei ~ 
pt. loc. medicului, 1 hali, 1 aatreu. ! t 
cameră de baie. 1 cameră pentru serviml 
loare, în valoare de Lei 489 000. 'te 

10. In comuna Bârsa: 1 sală de aş're 
teptare, 1 sală pt. consultape, 1 sală p! ( 
agentul sanitar, în valoare de Lei 25 OOU Ş 
Total general 3,889.649. ,al 

VI. Băi populare 

In intreg judeţul s'au construit nuHa 
mai două băi populare şi anume: una iJ:?i1 

Ş b' I '.1 1 t .:tt~ comuna e tf, a care }uueţu a con TI' 

butl CU suma de Lei 100(100, iar comu' . 
na cu Lei 50.000 $i una in comuna De~~lU 

1 d ' le na a Ispensar. . 
In acţiuoea ooastră constructivă Miel 

viitor vom da o atentiune deosebită îo-l~a 
fiin\ării cât mai multor băi populare ati ~ 
de necesare pentru sănătatea populaţief~l 
noastre dela sate. tIn: 

(Va arma) 

-
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abe de suflet , 
lIr' TEATRU 

\n ultimele zile scena teatrului nos· 
guvel'a bucurat de două spectacolf': ce 

lsemnat un veritabil regal artistic. 
:>Ut: aConul Iancu Brereanu, marele naş
,roble.rtist, a jucat cU talentul ce i-a cre~ 
ară şi&ima de cel mai bUD iDterpret al ne-

toeului Carageale, îD piesa Năpasta. 
bunejPentru cei ce cunosc pe Carageale 

, 100 Brezeaou, orice comentariu este 
băleg~. Şi ehia'f dacă am incerca să elo. 

gî9m şi pe unul şi pe eelelalt, cuvintele 
noastre ar lăsa să se îDtrevadă, cel mult, 
Deputinţa de a-i pune in adevărată lu· 
mină pe cei doui titani ai dramaturfiei 
româDe. 

"Asociaţia ziariştilor şi pubHciştilot" 
diD localitate, a creat publicului 31'ădan 
prilejul UDic de a asista la UD atât de 
bun spectacol. 

;omerSărbătorirea Maestrului Iancu Urezeanu 
n rel 
IUnt I 

la Arad 
tuată Duminecă seara, In cadrul reprezen-
111 Sa( cu putE'mica dramă "Năpasta" de 

Caragiale, in interpretarea ideală a 
tură t mai desăvârşit actor romin, "Âso
rAnsă .. Ziariştilor ,i Publicislilor Români 
zooflĂrad", a ţinut să sărbătorească cei 

ritul,tci de ani de activitate teatralA, pe 

ta urmă, ,'. elat cetire euvâllfări 
minunate pe care scritorul Păstorel Teo
doreanu a tinut-o la Bucureşti cu ,rile
jul 6ărbltoririi Maestrului Iancu Brezea
DU 1 .. Teabrul Naţiona~ a cărui scenă • 
IDTolburat-o timp de cincizeci de ani. 

d. Ia.cu Brezeanu i-a implinit. Alt spectacol In.1I. 
utici, La sfârşitul dramei, dl. Augustin 
,păre1ea, dit1 partea ziariştilor rcmâDi a Al doilea 8peetacol: ,.De ziua tlef"" 

:t urm!foat'ea cuvântare, .ti-mi", • fost e adevărată revelaţie. In 
,laII Ilustre Maestre, general. trupele din Capitală, când plea-
:e t~ Asociatia Ziaristilor şi PublicistiloT că iD turneu, pe lângă cei dow-trei pro
~ pultâni, care a avut acum la aproap, tagonişti, aduc o pleiadă de artişti de 
IJJuri i decenii dela Unire, curajul să inau- umplutură cari strică tot farmecul unui 
rumă.le prima stagiune dtl teatru romd- spectacol ce ar fi putut fi de cea mai 
să p~ in acest oraş de frontieră, vd IX- desăvârşită calitate. 
: inc'ră prin glasul meu. omagii pentrlt Domnul T. Buland,.a a inţelea că ti 
• e la şi talentul puse IXclusiv In slujba la provincie sunt spectatori foarte pre
gosltlliui şi scenei româneşti. . tenţioşl, care chiar dacă vin la un speo--

. Pentru noi provincialii, prilejul un,i tacol mai slab, o fac fiindei. . nu au de 
ati >,zentatii de adevărată artă flst, atdt uDde alege. Dar, impresia proasti. despre 
cu ~ar incât Vă suntem r,cunoscători cei ce nesocotesc simţul artistic fi spiri. 
,ei. Ete ~aestre, că nici odată n' ati ocolit tuI critic al provincialilor dăunează ti 
Hn~ul nostru, l1#li# d. dil1H'rl~ de t.ftlt1ll. celora ce inţeleg si faci ar" p_ă. 
veni~i 1.1".,..11 1'Omân.şti, "De ziua nevfstp-mi" - piesi asup-
5 Q In năde;d~a că Bunul Dumnu.u Vei ta elref. at fi Mult • Ip'fIS,' cf .. ~afitrl' 
D. CUlIIărdzi fi d. aCi inaint, ani mulţi fi nu ne iofăduie - ... bueurat d. ct in-
1 arlciti in alui" ttatrului românesc, pt terpretare impecabilă. 

.• fali ridicat cu vigoarea talentului . SceDltte ti. ft frftmoB-ft.I:etlbre,spi-
geo,ru la valoarea occidentală, Vă asi- ritele fin. p .. _t~ dealungut aefi'u'ne', 
mell Ilustre Maestre, de toată dragostea I'H)1ttatell rel1!lm Ik:ener, elepni_ co~ta\ol' 
m UVe tot devotamentul mânuitori/ar de melor pa....o.i 1'ftCI edatA -- ;ocul desi .. 
Iaocdei din A.,aa. Yirşit .t a~i,tilef, !'le-au ffc~ sll: piiril 
:Il ~ Să trăiti ifl multi ani! sim satisfăcuţi şi cu re~ret sala de spe-e: 

• . Din parte.a trupei maghiare, dl. Inke tacot. 
~s~lIpo1f a urat Maestrului activitate bo-

Ii iacă mulţi şi de aci înainte. 
.... Gestul d.lui Inke a impresioDat cu 
lled mai mulţ. cu cât dela aceasta. -•• 
r a,orire au lipsit atât o6cialitătile cât ,i 

,rezentanţiî celorlalte societăţi cultura

Lţăfedin Arad. 
Apt 
Mat Primăria Municipiului Arad - Publicaţiune 
sai , ~ aduce la cunoştinţa celor intere-

Il, ii, - că Primăriă Municipiului Arad, -
ner ziua de 14 Maiu 1937, ora 11 a. DI. 

1, } ţine in biroul Serviciului economic, 
arYImera Nr. 59, licitaţiune publică cu 0-

·te închise şi sigilate, pentru aprovizio'
aş'rea instituţîunilor municipiului (afară 

L pl Căminul Infirmirilor) cu untură, car
OOU şi derivate de carne pe durata anului 

,anciar 1937/1938, 
, Licitaţiunea se va ţinne în cODfor

nultate cu Art. 88-110 din Legea COd

a ijbilităţii publice şi potrivit normE"lor de 

l -:itaţie in vigoare. 
Iri-
nu. OferfaDţii cari vor participa la Hci-
)ezJiune vor depuDe odată cu ofertele (în 

ic aparte) şi garanţia prevăzută de 
deLietul de sarcini, in numărar ori electe 
îD'lrantate de Stat, iar ofertele pot fi fă
tâlde numai in baza caelului de s;lTcÎni, 
L. f 
tîe~TJ pot i vbute in camera Nr. 59 a 

timăriei, in orele de serviciu. 
Arad, la 14 Aprilil! 1937. 

Nr. 9.894/1937 

Floarea dia Haway 
PeDtru Sâmbătă 17 April~ df. 

domnul Const. Tănase. creatorul genului 
revuistic m România, 'fi anunţă sosirea 
ca o ftOUi " Sftlendidă revistă-operetă 
intîtulată: "Floarn din Hawif. 

In ultima .reme d. C. Tăn'ase ,~ a 
foconjurat de artişti de valoare, care prin 
felul lor de joc-!le fac Să retrăim tim. 
purîle de glorie ale acestui gen. 

ti 

•• 
TiLeri. .. Vota. POE;ME 

Poemele domnului Tiberiu Vuia au 
fi caracteristică. Ptmfra a It dti ai n,
voie Stl pârttleş#i m011Wnll1.1 când sufletul 
îşi are creială o anumită sensibililatf. 
In clipei. eând .şti des"rins dtl toate t,l, 
pământeştt, intuieşte şi te apropii perfId 
de sensibilitatea şi de finefea celui Cfl 

le-a, dat fiinţă. 

Poem,le domnului Vuia cupriml in 
ele alâta poezi. încât îţi face impresia că 
toale frazele sunt versuri ale unei straIe 
incâlcită de o mână ghiduşă. 

Dacă am încerca să cităm câteva 
din frumuseţile cristalizat(l in aceste poe
me, nu am reu,t dl!Cât să le schmgiuim. 
Emotia artistică neprihănită nu o 110# 
simti decât citind în intreginte şi pe sop
tii, ca pe o ragăciune, acest. boabe de 
suflet. 

R. G. 

Transformarea 
Bucureştiului 

Deşi tn preajma unor alegeri comu· 
nale, Bucureştiul a cunoscut - contrar 
obiceiului impământit - o liDişte destul 
de adânc grăitoare îD ce priyeşte scru
tinul 

Lăsată mult timp in părăsire, sau la 
discreţia politicienilor cari n'au avut alt 
gând odată ajunşi in fruntt>a Capitalei. 
decAt .A-şi căpătuiască partizanii şi bu
zunarele hlimesite de longentatea unei 
opoziţii incomode Capitala noastră a cu
noscut după război O tristă cel~britatt>: a· 
ceea de-a fi intrecut in murdărie chiar ti 
lstambulu 1. 

DeodatA ins! cu venirea in fruntea 
treburilor municipale, li energ,cului Dt 
G. Donesc, aspectul este mult schimbat 
in bine. Capi~aht este ~tăzi un enorm 
şantier, alinierea şi l'eetificarea estetică 

al strhilot pe sfârşite, şi am putea spu
ne ci astăzi Bucureştiul se afI! Intr'o 

1. G. D .. ~ .. 

fază de transformare condiţionatl de ro
lul prestigiul unei capitale de stat mare, 
cum e România. 

Periferiile - această ruşine a Bucu
reştiului, ('e a răbufnit cu concursul pre
sei din Sărindar şi iD străinătate - sunt 
şi ele io plină şi definitivă transformare. 

ID urma asanării lacuriIor din preaj. 
ma Capitalei - Băneasa, Herestrlu, Fun
deni, Tei ete - se proedează legarea 
Capitalei cU Dunărea, printr'un canal. 

In faţa a~estor tealizări, desigur că 
cerbicia luptei electorale în Bucurcşti, a fost 
privită cu multi iDerede!'e de către c.ei 
ce au condus Dumai fi numai gospode· 
reşte Capitala, ,i Ctl spaimA de caJre ce
lelalte partide, care in faţa reaIl:z:ă:tilor 
actualului consiliu comunal naţioDal-libe
ral, in frunte cu d. G. Donescu, au văz.ut 
cum le aluneel pibnântul eledoral de .ub 
picioare. 

... e un ~ust la I."SOI 
LDGQJ, 11. - In vechiul oraş de 

tradiţiţie ,i culturală românească, Lugoj, 
.. a ficat un impresionant ceremonial, a .. 
lăzi, desvelirea bustului lui 1. G. Duca. 

la •• derea toHMntt4ţ1t au lOSit III 
localitate la ora 9 diminea\l cu un tren 
special d. m.iaistru Richard PtaOASovici 
lD-soţit de numeroşi oaspeţi. 

S.rviciul ,.tU,iM 
Du~ aceasta. toată asistenta. pa

ticipat la serviciul divin, oficial in Cated
nlla ortodoxă in p-tezenţa r. P. S. S. dr. 
Vasile Lăzărescu, episcopul Caransebeşu~ 
lui, de către protopopul Mihăescu. 

S'a format dela biserică pAnă Ia lo
cui monumenfului un impresionat corte
iiu Apoi P. S S. dr. V. Uzlrescu in
cGnjurat de ur. mare sobor de preoţi, a 
oficiat »fintirea apei, stropind apoi. mo
numentul, după care, a tras jos pânza d. 
ministru R. F raDconovici. 

După terminarea serviciului divin aa 
vorbit: P. S. S. cir. V. Lhărescu, P. S. 
S. dt. Bălan episcopul greco-catolic al 
LUllojului, d. Titus Popovid~ deputat, 
,"~tete org.aîzatiei' libetale dia ~ttd. 
SeYevin . 

La afârtif d. prefect J. jad. predă 
d fur primar al oraşului bustul ridicat • 
In t.chei~ it Yerbit 4. Ricaard Franso
novi'cl. 

D. Alex. Birie.cu, primarul III1lnici
piului Lugoi, multumeşte comitetului de 
iaiţiativi penina faptul de a fi ridicat ia· 
ci \lB lJlonumeDt pe terilorul oraşului. 
Luând in primire bustul d-sa declari că-I 
va păstra pentru • fi pildă permanentă 

jeDeraţ,âilor Yiiloare. 

La ora 1 jum. in sala re.tlf1tl'll&tului 
Dada a nut loc- an banchet •• 300 de 
taeâDMITh 

D. Eden şi «:onferinfa 

Vorbind de conferiDţa Micii Inţele
geri dela Belgrad, d. Eden a spu~ că 
Quvernul şi poporul britanic. cu toată 

cordialitatea, aprob! cuprinsul comuni
catului dat la terminarea lucrărilor confe
rinţei. Puterile Micii Inţ~legeri au afirmat 
din nou devotamentul lor faţă de So
cietatea Naţiunilor, au expus hotărirea 

lor de a continua si lucreze pentru re· 
eoncihere8i generali II statelor europene 
,i pentru a evita războiul, adăugând cu 
mu.ltă înţelepciune că acest spirit de con
ciliere nu este un semn de slăbiciune şi 
cele trei state sunt oricând gata să ape
re drepturile lor naţionale. 

Mi.:ii Intelegeri 
Puterile Micii Inţelegeri, "au decla

rat apoi cu fermitate impotriva oricărui 
fel de conflict ideologic, refuzând să se 
alăture (muia sau altuia dintre fronturile 
care ar putea eventual si se alcătuias

că. Aceasta estet fără îndoială, şi botă

rîrea Marei Britanii. 

Noi aprobăm [n mod cordial - a 
spus oratorul - acest comunicat al ţă
ţUar Micii Inţelegeri pe care le am. ci
tat pentru a arăta că nu numai noi a
Tem această părere în ce priveşte priD
cipiile care trebuie să ,u'Q'erneze spiritul 
de conducere al politicii externe. 

Sportive 
Dr. Gabriel Russu 
a fost acela care a condus disputa fut
bolistică dintre cele două divizionare a
rădane. Şi câDd spunem că a .. condus"
înţelegem că a făcut din mersul jocului 
ceeace a vrut dsa. 

Nu ştim cari vor fi fost motivele 
cari l-au făcut interesat pe d. dr. asis
tent Gabriel Rusu la victoria:AMEF A-ei, 
dar fapt este că nici cel mai înfocat a
mefist n'ar putea contesta fără 3ă roşea$
că, voita inclinare a dlui Rusu în favo
rol echipei muncitoreşti. Şi incă intr'un 
mod exagerat. In mod hotărttor chiar. 

Noi ştiam că un arbitm trebuie să 
fie drept. Dar dacă d. R usu şi a inţeles 
altfel menirea, îşi va lua plata sa _. (iar 

dacă şi-a luat-o, va mai lua una mai 
puţin agreabilă). 

ConI. ord. Min. Interne No. 3 03/937 
"Oficiul de Educaţie a tineretului români" 
cu sediul in Bucureşti, Cal. Vie-toriei No. 
52 a fixat ca ultim termen de îngăduin
ţă data de 1 Iunie a. c. până la care 
toate grupările sportive din ţară vor tre
bui Să-şi inainteze conf. legei din 6 Apr. 
1936 actele la O. E. T. R. pt. acordar~a 
sau recoDfirmarea personalităţii juridice 
'Ii autorizaţia de funcţionare. 

Se va pune in vedere asociaţilor 
sportive intârziate si inaint(>ze actele in 
chestiune la O. E. T. R. până la data 
de 1 IUDie a. c. 
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Munca de folos obştesc 
In urma dispoziţiunHor date de d. 

1. Nistor ministrul muncii, s'a intocmit 
pubHcaţiunea privitoare la modul cum 
s'a organizat prima recrutare a tinerilor 
ptemilitari in conformitate cu noua lege 
a muncii de folos obşteic. 

PulJlicaţiunea precizează pe lângă 
modul de organizare ,i o serie de ob
ligaţiuni. 

Astfel se aratA că serviciul f muncii 
de folos obştesc care este obligatoriu 
pentru toţi tinerii, s'a infiinţat in scopul 
de a desvolta sentimentul de solidarita
te, între diferitele straturi sociale, pen
tru preţuirea muncii manuale şi pentru 
compledarea educaţiei tineretului prinlr'o 
muncll temeinică şi bine rând uită În lu
crări folositoare ţării. 

Durata serviciului muncii de fololl 
obştesc, se hotăreşte in fiecare an de 
mini.terul muncii şi nu poate fi mai ma. 
re de 60 zile Concentrarea tinerilor se 
face prin ordine de chemare. 

Nu vor fi chemaţi să fndeplinească 
serviciul de folos obştesc amânaţii me· 
dicali şi cei condamnaţi pentru fapte in
famante. . 

Comunicatul d-lui ministru N:stor 
preci7ea7.ă că tinerii chemaţi pentru ser
viciul muncii de folos obştesc Vor eXe· 
cuta anul acesta lucrări in comunele că
rora ;J parţin. 

linerii vor fi repartizati la mund f 

potrivit 'aptitudinelor, desvoJtării fizÎce 
şi, pe cât se poate pregătirii şi studiilor 
lor: c~i cu pregătire srecia!ă in dom~. 
niul muncii, sănătăţii şi culturii în ge
neral vor fi repartizati la campaniile de 
muncă ale Fundaţiei Culturale "Regale 

Principele Carol" ; tinerii a căror inde
letnicire este m~ştc:şugul pot indeplini 
stagiul de muncă în stabilimentele io
du-;triale ale Statului Tinerii ucenici dia 
stabilimentele care lucrează pentru apă
rarea naţională, pot să faci stagiul de 
muncă în aceste stabilimente. Acute 
forme şi stabJlimenfe vor fi indicate de 
micisterele respective. 

Tinerii chemati să execute lucrări 
de folos obştesc, se vor adăposti: in Ca-

. sele lor, in localurile comtruite pe lin
gi centrele d. pregătire premilita
ră i în cantonamente j în corturi sau 
barăci. 

In anul acesta concentrarea tineri
lor se face cu o parte din tinerE't in pri. 
măvară şi anume dela 23 la 28 Aprilie. 

In cursul 'erH şi la toamnă, se vor 
face c(lncentrări mai mari pentru termi
narea proiramu!"j de lucru hotărât a se 
executa În anul acesta. 

SaDcţi •• i 
Tinerii cari vor fi găsiţi că fac par

te din centre de muncă altele decât cele 
prevăzute in Legea muncii de folos ob· 
ştesc vor fi ped~psiti cu amendă dela 
50 până la lei 500; în caz de recidivă, 
amenda se va indoi, 

Tinerilor chemaţi pentru serviciul 
muncii de folos obştesc care nu ar răs
punde la chemarea făcută sau vor fi pA. 
ră--it munca de folos obştesc mai deTTe
me decât timpul pentru care au fost 
chemaţi, fără vreo învoire din partea Or
ganolor de drept, Ii se vor aplica sanc· 
ţiunile prevăzute în Legea pregătirii pre
militare. 

I 

Mifjalacfjiştii au 
cerut alegeri . --

De aproape doi ani la rând, par
tidul naţional-ţărănesc atât în parla
ment cât şi prin presa oficloasă a 
adus acuzaţii guvernului că În unele 
adminislraţii comtmale ,i judeţene 
perpetuiază sistemul comisiilor interi. 
mere şi fuge de verdictul corpului 
electoral. 

In vremea din 1ll'D1ă, s'aa fixat 
alegeri tocmai în acele judeţe şi co
aane vizate de campaaia nationţio

Aal-1ărănistă. 
Care sunt rezultatele? Pretutin

deni listele naţional.liberale au tu
truntt mari majorităţi de voturi ,i ap.
roape unanimitatea mandatelor în con. 
siliile respa-ctive. 

S'a prezentat partidul naţional
ţărănesc numai cu for~ele sale el ac
torale în aceste alegeri? Pentru a 
salva aparenţele unor eşecuri ră.su

nătoare. s'a întovoirăşlt şi a încheiat 
cartelurl cu oricine s'a oferit.. 

Dela extrema dreaptă până la ex
trema stângă, conducerea partidului na-

•• 

(ionul ţărănesc a recrutat tovarăşi de ~. 
legeri. 

S'a ajuns la un fel de HfroDt" al 
tuturor imposibilităţi1or politice, numai 
şi numai pentru a se obţine rezultat{' 
~tisfiicătoare. 

Ce deosl?'bire fundamentală Între lup
ta dreaptă fără spriiinitori recrutaţi de 
oriunde pe care a dus·o partidul naţio
nalliberal şi situaţi unea in care s'a aşe
zat partidul naţional-ţărănesc? 

RezuHatele obţinute de listele gu. 
vernamentale sunt consecinta încrederei 
opiniei publice conştiente care preţueşte 
şi oamenii şi ope~a ,astă desfăşurată In 
ultimii trei ani. 

Rezultatele partidului naţional.ţără. 

nese sunt roadele confuziilor de prog
rame, a tovărăşiilor miIi mult sau mai 
puţin suspecte şi ale unei demagogii fă
ră limită 

Cum va putea aprecia opinia pub
lică forţele electorale national-ţărănişte 
din acest conglomerat d~ sufragii rezul
tat al cartelurilor şi tovărăşiilor solicita. 
tate tuturor grupărilor 1 

Alegerile din Capitală 
Succesul listelor na ţional-liberale 

Vineri s'au ţinut alegeri comunale 
in Capitală pentru înlocuirea unei părţi 
din consilierii cari ieşiseră la sorţi potri
vit legii administrative. La aC'-bl.e alegeri 
au candidat naţ;onal-liberalii,naţ.-ţără
niştii in cartel cu conserva t,.,ti i lui Gri· 
gore Filipescu şi cu social democratii, 
Frontul Românesc, Gh. B:ătia!II.l, Goga
Cuza, Svastica de Foc, iunillniştii cu Dob
rescu, precum şi unii indepf:T' denţi. Re
zultatele acestor alegeri sunt următoar. le: 

Secturul de JJf!rde: liberalii 2250, 
oaţ.-ţăr. 1917, Frontul Românesc şi nat.
creştinii 816 j georgi~tii: 1078 i iunianiştii 
814; dizidenta liberală 892 i Svaslica de 
Foc 163. 

A fost aleasă inlr~nga li"Iă liberală. 
La albastru: liberalii 4125; naf -făT. 

2577; Frontul Homânesc 1716; genrglştii 
2268; naţ.·creştivii 842: iunianiŞ1ii 1242 i 
Svashca de Foc 257; idependenţii 24 ; 

A/pasă toată Iisla Iib~rală. 

La Ralb"n: liberalii 4224; Fr. Ro
mânesc j 385; georgiştii 10 j 6; nat.-creşt. 
1104 i n:tţ, ţăr. 23d4; iunianişli 559; Svas
tica de foc 143; independenţi 59. 

Au ,wşit liberalii, iar nnt ·ţăr. au 
luat cinci!!!, a întrând Gr. Fllipescu şi 
Xenofon SCUl topul, 

La nrgru: 1 beralii 5253: Fr Româ~ 
nesc 1823; iuniunişti 1388; georgişti 1684: 
nat -ţăr. 2772; naţ.-creştini 559; Svastica 
de foc 1~7; independenţi 7. Dt>:la naţ
ţăr' au intrat prof. dr. Constantinesc;u şi 
B~scei.lnu. 

Se remarcă căderea dru/ui Lupu in 
sectorul de verde, adică într'un cartier 
municitoresc deşi partidul naţ. ţăf' era 
cadelat cu soc. democratii. . 

Noii consilieri nu intră in funcţiune 
decât la 15 luniI!'. 

~ ~ t -' ÂIIr.. 

~ CII P CII ... CII n CII 

Consiliul de miniştri' de l\liercu: 
Programul de activitate 

Miercuri dt1pă amiau, a avut loc un con' 
siliu de mini,tri, prezidat de d. prim mift 
nistru Gh. Tătărescu. 

D. prim ministru a făcut o expune
re asupra programului de activitate ce 
urmează să fie de .. flşurat in timpul va
canţei. 

D. Mircea Cancicov, ministrul finan
ţelor, a adus )a cunoştinţa consiliului 
cifra cu care s'a soldat bugetul statului 
pe exerciţiul trecut şi modul de aplicare 
al bugetului adual pentru a fi perfect 
echilibrat. 

D. Vasile Sassu, ministrul justiţiei fi 
adi.terim la agriculturi şi domenii, a 
arătat programul acti .. itiţii ce urmeazA 
să fie executat t •• ara anului acesta, 

Prin'ul Nicolae nu .uai face 
parte din Fanailia Reuală 

Infru'n Consiliu d~ Coroand, prui
dai de M. S. Rtgel, s'a disculaf o ches
siun~ familiară privind pe prinţul Nicolae. 

Având în veder. că cel pus în 
discuţiunr a călcal Reeu1am,ntul Ca
sri Rf!ga/~ Românr, CQnsiliul d~ 
Coroană a hotărât să aplice printu
l.i Nico/a. articolul 13 al acestui 
,..eulam,nt, conlorm căruia i se ridică 
d,.~ptul de a mai lace part! din Familia 
Rrtald prlenâncl şi foate prerogfJliv.le 
~ duurteau din ac.astă calitate. 

AvaDsările şi numirile 
aa fost suspeudate pâ. 
nă la t Septembrie 

auer01lri .' a •• lIIual a. jlU'llal 
al co •• mulai de .u.t,tri prin care 
.e sasp8l1dă orice •• -.iri ,i ........ 
sări d. persollal la iasUtaţiile pult~ 
lice ,i _iaisle .. e pâaă la 1 Septe ... 
brie 1937. 

Fac exceptie miafsterul apărării 
llaţioaale, at aeralai şi al marill.i 
,i allli.lerai de jastiţie. 

Decrelal a apărut în Moaaitoral 
OlicUd 

D;n cauza predării int.eprinderiloa
"Astra" actualilor ~i stăpâni, Douadirec. 
ţiune hotărîse incetarea lucrului in fabri
că pânl la data de 12 Aprilie a. c. 

Dar, cum lucrările de inventar şi de 
predare nu s'au putut termina in acest 
răstimp, diriguitorii Astrei s'au văzut ne .. 
voiţi a amâoa reluarea activităţii pentru 
o dată ce o VOr anunţa ultrrior. 

CODsfălulre 

nal1onol-llberală 
la C.fjlşlneu-CrJş 

Mâlue, D ..... i •• ecă la orele 
o ' 10 ..... Claph arga.iza'iei eră-

dane .. parlidului na,ioual.I.Le
rai ... or 'ine o ~onsf;"uire la l:Li. 
ttJine .. -Crlş, s .. L pre.edin,ia dlul 
praf. Dr. Mtllilaol4! sc:u, disc:utând 
reor~.uizarea parlldulu •. 

laai .. ··• de CODsfăluire &e ..... a 
,'ne o .dunare poporalii 1. Clu
L .. I Meseri ••• lor. 

Spr. a SfI evita ivirea. unui litigiu 
din cauza unor co"cedieri neconforme 
ca prevederile legale, ae,i funcţionari ai 
fabrice; "Aslru" cari au fost puşi In

tempestiv p. picior de disponibilitate la 
1 Aprilie a. c, au fost anuntali să se 
pruinle la Dosturill! lor. 

care constă în punerea la dispoz 
ricultorilor de unelte, animale di: 
ducţie etc., pentru a se da o des 
mai mare activităţii agricole. 

D. general Gabriel Marinesct 
secretar' de .tat la ministerul de il 
a făcut o expunere asupra situaţi 
nerale din ţară şi asupra mă'3urilur 
dine ce s'au luat. 

D. dr. 1. Costinescu, minialrul 
Uţii, a expus campania antimalari 
să în întreaga ţară. 

D. dr. C. An~helescu a arătai 
ramul său de realizări ia domeniul! 

Expunerile vor fi continuate ~ 
siliul viitor. 

o ninu Brătianu DU 

parUdpa la «:onl!!ifătuil'l 
foştilor ... inişlri 

D. Dinu Brătianu, preşedintele 
tid\Jlui liberal şi fost ministru de fU; 
a anunţat pe d. Mareşal Averescu; 
ţiatorul consfătuirii' fo~tilQr sfetniq 
din cauza plecării in străinătate nul 
te participa. 1 

In privinţa preşedintelui consfă~ 
circulă insistent svonul d. d- lui li. 
Cuza, fostul preşedinte de vârstă a\ 
merei iorghiste din 1931, ii va rt 

această mlsiune. • 

Alegerile dela t 
Jlruxell , 

Duminică au avut loc ]a Bnt~ 
alegeri pentru un Joc vacant de dep 

Au candidat d. Van Zeeland ~ 
rezenlând toale partidele democrati\ 
şi d. Leon Degrelle şeful mi,cării 1], 
naliste (dictatură) Rex. l 

A u obţinut: l 
D. Van Zeeland 276..460 votm 
D. Leon DegreUe 69.242 " 
Deci o categoricA desavuare aC 

turei J ~ 
\l l' Adunarea Generală dela t 

Banea IDvăţălorilor i 
Acţionarii şi membrii "Băncii #l 

tătorilor" s'au intrunit Duminecă In f 

narea generală. il 
S'a făcut UD amlinunţit raport al, 

ra activităţii şi gestiunii finar.ciare 
anul trecut, care după discutii indeet 
gate, a fost primit de toţi membrii. :n 

A fost ales apoi noul consiliu]} 
admjn~traţie. în care au intrat d nîi~i 
Illrişan revizorul şcolar al judeţului,si 
Cristea, 1 Lucuţa. 1. Tau, N. Cârshin 
C. Stamatoiu. ce 

In comisia de censori au fost of 
d'nii FI. LoC'Usteanu, O. Koşu şi M. Mulr 

Supleanţii ab fost al~şi d·nii C. \ 
garu, 1. Faur şi D. Stepici. ge 

S 
Vacanţa fcolară de Pafti si 

Ministerul educaliunii naţionali 
luat dispo:r.iţiunee ca toate şcolile~! 
ţară să ia vacanţă de Paşti Joi 22 A A ' 

lie, (iar nu Joi 29 Aprilie cum din 11~ 
şeaJă s'a anunţat) şi până Marţi 11 Mai ~] 

111 

d 
Astăzi soseşte in Arad, D. P h 

fesow Dr. D. MaDolesca, preşeG a1 
tele organizatiei natioDal-liber: 
locale, precum ,i d-I d~pulat~: b 
hastiaa Şe .. b~scu. 

Tipo~rafia G. lENeI, Arad. 
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