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Omul şi fapta 

i An' Indiscutabil, deficenţa organizaţiei noastre de stat, slabă copie a 
~~tă ,riginalelor occidentale, se datoreşte stadiului de cultură şi civilizaţie 
li V\ult subt cel occidentaL Ca de altfel şi exasperantei ne pregătiri eco-
mon,. . 1 
ortuPmlco-socla e. 
nBţil! Deci reforma statului, acest ideal naţional al unei însemnate frac-
viei,ui din generaţia noastră la ce revine în fond? 

Ci La ridicarea cu mult, a statului de cultură şi civilizaţie. la pregă-
-rea noastră economico-sociaIă. La formarea "omului nou". Clei nu

:aai cu un "om nou" putem avea un "stat nou'·. 
E pregătită generaţia nouă, pentru o atare reformă? Nu. O 

I'L?mâI?i~ ?ouă, .!~ loc~l celei vechi, m~lt m~i pri~cipal e . construirea 
'1{omamel NOUl decat surparea celei vechi. On, generaţIa de azi, e 

~. IUlai mult o generaţie protestară, distructivă. Nu o generaţie construc-
{vă. Şi-nu aceasta trebuie să fie "omul nou". In "România aceia nouă" 

'eo-2etăţeanul trebue să aibă educaţia economico-sociaIă. ' 
nai I Ce pregătire economico·socială, dovedeşte tânăra generaţie, când 
10mllanifestă în viaţa economică, timiditate. lipsă de iniţiativă şi pregă
alciire? In organizarea şi redresarea instituţiilor şi întreprinderilor econo
Di oice. tineretul român este cu desăvârşire absent. In timp ce plaga 

uncţionarismului, se'ntinde tot mai mult, tineretul român ii repugnă 
rzjwcupaţiile economice, industriale şi comerciale. Se cunosc asociaţii şi 

sJIltreprinderi tineresti de terorism, de pretinse inovaţii şi reforme so
tăţhiale, sportive, chiar şi culturale. N'am auzit însă, de vreo asociaţie 
,i pÎnerească, economică, industrială. comercială. E plin văzduhul de vae
'r. lele cohortelor de solicitanţi la bugetul statului, la o viaţă parasitară 
, as'e înăbuşire şi deformare a oricărei personalităţi. N'a auzit nimeni, 
or bie vreun intelectual care să se fi apucat de agricultură, de comerţ, 

le industrie, pornind evident, cu reduse resurse şi pe cont propriu. 
- Cum mai poate fi vorba, astfel, de o cucerire, redresare şi am-

)1ificare a economiei noastre? 
, Căci, ceiace vrea tineretul român, cucerirea vieţii economice, prin 
)rutala excludere şi supunere a elementului minoritar, dacă ar fi po
sibilă, n'ar fi de un real folos statului, nici de lungă durată şi cu 

e~tât mai mult nu·i calea .,unui stat nou", a visatei "Românii de 
Mâine". A S a.r . . 

~O~Congresul ---
Dar doctrinarilor ! 
nil 

!bil La Bucureşti, in sala ~avoy. s'a ţi-
8riut Sâmbătă şi Duminecă, mult aştepta

le.lul congres al internaţional-ţărăniştilor de 
ea/Jub oblăduirea dascălului agramat dela 
pirT opoloveni. 
.f;:1 Frământările din ultimul timp pre-

cum şi spectnll unei opoziţii îndelunga
ellf 
t.,te, a determinat in partidul mihalachist, 
~a"o învârtire de macaz, care a plimbat doc
L Îltrina dela extrema stânga - nu e incă 
L j1anul de când salutul C\l pumnul şi con-

tigentele doctrinare cu marxismul erau . , 
i.la modă între aaţional·ţărănişti - spre 
~r.o politică oareşcum de dreapta. 
tcb Aceasta n'a fost pe placul câtorva 
alşi au incercat răsturnarea d-lui Mihalache. 
~:Fără efect Însă, fiindcă sfinxul dela Bă
~I. dăcing se menţine in aceiaş rezervă, iar 

Ce-a făcut acest partid pentru ţă

rani? Scrisorile d lui Jean Mihalache, 
dascălaş dela ţară îmbrăcat în frac? Cu 
acestea insă ţăranul inglodat in datorii a 
rămas. Căci, economiştii partidului na
ţional-ţărănist, n'au fost :in stare nici 
măcar să creieze o bună lege a conver
siunii datoriilor a~ricole. 

Inarmarea ţării? Dar care partid po
litic, dacă nu cel naţional-ţărănesc. a fost 
patronul grozavei porcării Skoda? 

Acum, acest partid care n'a făcut 

nimic efectiv pentru prosperitatea ţării, 

nădăidueşte să guverneze iar; 
De ce? Au dovedit că sunt capabili 

de aşa ceva? Atunci? 
Ţara, mai conştientă acum decât în 

1928, ii va şti insă înlătura. 

Gheorehe Voieu 

Valoarea unui om judeca după fap
tele sale. Şi sunt foarte puţini acei oa
meni, care având posibilitatea de a să

vârşi o faptă bună, o şi fac. 
Iată, însă, dintre oamenii de bine 

ai Aradului unul se desprinde şi Ile pă
seşte. Alte indatoriri il cheamă departe 
de locul unde, in cei câţiva ani dela ve
nirea sa, a semănat numai bine. 

Şi cei care il vor r("greta vor fi a
ceia faţă de care solicitudinea sa nu a 
cunoscut margini: ucenicii şi muncitorii 
fabricei n Astra". 

In persoana fostului director al fab
ricei "Astra" sunt imbinaţi: europeanul, 
muncitorul şi omul de caracter. 

Binele pe care O-sa l~a făcut se 
răsfrânge luminos asupra tuturor acelora 
care au inţeles să·i vină in ajutor în 
greaua misiune ce avea de indeplinit. 

Cei ce cunosc starea de lucruri din 
fabrică dinainte de venire a ingioerului 
Şapira, îşi pol da seama de ceea ce a 
realizat el in numai câţiva ani. 

Spaţiul nu ne permite să inşiruim 
aci toate înfăptuirile sale, dar un gest 
pe care 1· a făeut înainte de a se des
părţi de cei pe care i·a avut subt ocro
tirea sa, ni-} va situa in lumina pe care 
o merită. 

Fabrica "Astra" a fost vândută, şi 
la data de 1 Aprilie Tecbea direcţie a 
părăsit postul de comandă, dând locul 
nouilor veniţi. 

Fostul diriguitor al gestiunei acestei 
mari intreprinderi şi-a luat rămas bun 
dela muncitori şi in special. dela uceni
ci de o manieră cu totul aparte. 

Intr'o dupămasă ucenicii au fost a-
dunaţi în sala de cursuri unde domnul 
Emanoil Şa pira a venit si le împartă 

premiile c:âştigate de ei şi de unii mun· 
citori la concursurile la care secţia 

sportivă luase parte. 
MedalÎ11e ce s'au împărtit au fost; 

cele pentru premiul 1 de aur, - cele 
pentru premiul II, de argint, - iar cele 
pentru premiul trei de bronz. 

După ce aceste medaIii au fost dis
tribuite merituoşilor, domnul E, Şapira 

a ţinut o scurtă cuvântare, prin care îşi 
exprima regretul că se desparte de dra
gii lui ucenici, despărţire, de altfE'l. nu
mai materială. întrucât gândul său ii va 
purta veşnic cu el. 

Domnii ingineri Ionescu şi Cărpini

şan, vădit emoţionaţi, au mulţumit fos
tului director al labricei pentru deplina 
înţelegere arătată faţă de rostul şi nece
sităţile unei şcoale de ucenici. 

Apoi, dI. E_ Şapirct se adresează din 
nou copiilor, spunându-le că inainte de 

I "cenlriştii" - CO::ltăchescu et comp
'~ n'au fost socotiţi capabili să ia conduce-
lai rea partidulni. . 
~~ ..• Ne.aducem aminte că acum nouă 

Moartea profesorului Dr. a pleca s'a gândit să le dea şi el o me· 
dalie. e drept numai Ca premiul al doi-

Paul )\ouLel lea, dar care le va fi cu ceva mai utilă i ani - toamna 1928 - partidul naţio

'e~ naI-ţărănist, a fost adus la putere de 
sa. Majestatea Sa Strada şi PoporuL Ne mai 

t
:so aducem aminte şi nădejdile - valurile 
eli 
Oi de nădejdi - pe care o ţară întreaga 
,to şi-Ie-a legat de guvernarea acestui partid. 

Deziluziile n'au intârziat. 
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La Iaşi, a incetat din viaţă, cunos- decât celE'Jalte primite: şi astfel toţi cei 
cutul medic şi profesor universitar Dr, peste o sulă de ucenici au primit' din 
Paul Anghel, şeful clinic ei 1 chirurghica- parte;). fostului lor părinte sufletesc câte 
le al spitalului Sf. Spiridion. .. o sută de lei şi sfatul de a nu.i intre-

Profesorul Anghel a fost frate cu de- buinţa pc pro~,tii. 
undul poet Dimitrie Anghel. Şi simplu. ca un om ce nu a făcut 

nimic excepţional, dl. Emanoil Şapira, 
cal e prin gestul său se plasează in rân
dul oamenilor de inimă, a părăsit şcoala 
construită de D· sa din dragoste pentru 
muncitorul român de mâine. 

Nenea. "Iancu·· 
la Arad 

D Ion Brezeanu. neÎntrecutul inter
pret al cetăteanului turm.nta! din "Seri. 
soarea Pierdută" al Ţăranului baroD 
din piesa cu acelaş nume a lui Holbflrg, 
a lui Shylock de Shakespeare file, in
lerpetMză în Arad, Duminecă 11 Apri
lie la Teatrul Comunal, puternica dramă 
"NăpastaU şi comedia "Conu Leonida 
faţă cu reacţiuneau ambele de Caragiale. 

Este, desigur, pentru noi, un prilej 
rar, pe care poaie nu·1 vom mai întâlni 
niciodată. de·a vedea in două roluri -
10n Nebunul şi Conu Leonida - pe in
t~rpetul ideal al teatrului lui Caragia/ •• 

D. Ion Brezeanu actor născut cu 
scânteia divină a geniului actorictsc, 
trece cu o uşorinlă uimitoaTe dela come
die la dramă, reliefând intotdeauna fi 

. in orice rol, sufletul omenesc,· ~u toal. 
ciudăţeniile lui. 

In sărăcia vieţii teatrale de provin
cie, unde suntem condamnati să înghi. 
Iim producţiile bulevardiere regisate d. 
impresarii veroşi cari ne oferă in surl# 
şi tobe nenumărali birlici, cu subi(/clece 
nu odată frizează dacă nu morala, dar 
bunul simt, interpretarea lui "Nenea 
Iancu" este un regal artistic dela cart a 
lipsi este echivalent cu a desconsid,ra 
geniul românesc, fericit imp,eunat în 
reprezentaţia de Duminecă seara: teat~l 
nemuritorului Caragiale in interpretar. 
nemurilorului Ion Breuanu. 

A 

gb. 11'~ 

li 

Depozit de arme şi munitiaDi 
Într'un cimitir 

La Braşov, înlr'un cimitir reformat, 
s'a descoperit un intreg arsenal militar 
compus din puşt{, baionete, o mitralieră. 
grenade mână. o bandă penlru mUrali.
ră cu 150 cartuşe şi 130 cariuşiertl În
cărcate. Tot materialul e in bună star •• 
Puşti/e sunt de diverse mă7ci şi aproo
pe noui. 

Reînscrierea studentilor se 
va face numai până la 30 
Aprilie 

Ministerul educatiei natiQnal~ o t,i
mis, eri d. a., o telegramă tuluror reda
ri/ar unioprsilătilor şi fcoalelor de învă
fământ superior prin care Iti pune în- VII' 

dere că Ti'înscrierea studentilor se .00 

putea face cel mai târziu la 30 Aprilill. 
După data efe mai SU$, stud~fJlii 

cari nu vor li semnat angajamentele, clfl 
onoare vor fi exmatriculati. 



• 

2 "G R ANI Ţ A" 
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Du:rnineca. 
Fericirea c:reşlină 

Toţi oamenii vreau să fie fericiţi. 

Toti doresc fericirea şi aleargă după ea 
ca după cel mai frumos soare al vietii. 
De dimineata până seara şi din tinerete 
până la bătrânete omul munceşte din 
răsputeri şi luptă neodihnit ca să ajun
gă stâpân pe bunul fericirii. 

Totuşi dacă am putpa intreba pe 
toti oamenii şi pe fiecare om în parte, 
şă ne spună dacă au atins fericirea, 
loarte puţini ar fi aceia cari ar răspunde 
cu mâna pe inimă că intr' adevăr sunt 
fericiţi. 

Din fapiul aceasla, că adecă toti 
oamenii vreau să fie feriti şi nu sunt, ur
mează marele adevăr, că taina fericirii 
nu stă în mâna omului, ci mai presus 
d. el. Dacă fericirea ar sta in puterea 
omului, toţi oamenii ar li fericiţi. căci 

loti doresc şi vreau şi luptă ca să lie 
fericiţi. Şi nu sunl. Ba se intâmplă toc
mai contrarul, că in/âlnim În viata oa
meni cari după toate judecăti/e şi soco
telile noastre ar t,ebui să fie lericiti şi 
nu Bunt, - cum sunt alâţia bogaţi la
comi şi nflmillJstivi, - şi sunt oameni, 
săraci, cari după judecata lumii ar tre
bai să lie loarte nenorociţi, şi de fapt ei 
sunt fericiti şi impăcati cu soartea înctit 
şi pe lata lor se poate celi bucuria de a 
trăi. Aşa că fericirea nu e legată de 
bunătatea mateI ială, cum nu e legată de 
sărăcie şi nu stă in ceea ce ai, ci ia 
ceea ce efti. 

De altă parte ~ste consta fat că ceea 
ce apropie mai mult viata de fericiril 
esle dragostea. SI. evanghelist Ioan. cău
tând un cuvânt care să cuprindă mai 
bine liinta lui Damnez€u, a spus că Dum
nezeu este dragoste. Dllci cine se a
.propie mai mult de Dumnezeu, acela 
se apropie mai mult de fericire. Căci 
lericirea nu stă în put€rpa omului. ci în 
mâna şi în puterea lui Dumnezeu. 

Legi/il lui Dumnezeu sunt legile fe
ricirii noastre şi cine le păz€şte cu sfin
lenie. acela gustă mai mult din mierea 
I.ricirii. 

Cel Ce a descoperit oamenilor taine
I, adevăralei lerici,i. ca şi toate căile 

mântuirii, este Mântuitorul Iisus Chris
tos. Din tot ce a vorbit El despre ferici
re 8' desprinde invăfăfura, că fericirea 
nu este un bun pământesc şi mai ales 
nu se cuprinde in bunuri pământeşti. 

Fericirea este un bun reresc, o sta
re sufletească ce se dobândeşte pe căi 

cU mult mai uşoare, de cum şi le inchi
pue omul. După evanghelia creştină, sant 
fericiti cei săraci fiind mai feriţi de pri
mejdiile grozave pe cari le ascunde avu
tia; sunt fericiti cei ce plâng, căci sufe
rinţa mângâe, sfinteşle şi întâreşte sul
letul j sunt fniciţi cei blânzi, liindcă nici 
uriaşii, nici războinicii, nici criminalii nu 
moşteuesc pământllI prin urmaşii lor, ci 
se bin(lcuvintează numai oamenii buni şi 
blânzi; sunt fericiti c~i milostivi, căci ei 
sunt iubiti şi de oameni şi de Dumne
zeu j sunt fericiţi cei cu inimă curată, 

căci aceia au in ei Duhul lui Dumnezeu 
si vor v€dea pe Dumnezeu: sunt fericiti 
făcătorii de pace, căci aceştia sunt fiii 
lui Dumnezeu; sunt fericiti cei prigoniţi, 
cei nedreptăfiti şi ocărâti, ca şi Iisus cu 
apostolii şi prorocii Lui, cd aceia vor 
avea r 'splala in ceriuri. lată isvoarele 
lericirii creştine. 

Adevărala fericire nu are nimic /u
mHC şi omenesc in ea. Fericirea este un 
dar ceresc, Un bun sufletesc ce stă cu 
prisosinţă la indemâna oricui trăeşte 
după provilele sfintei Evanghelii. 

Fericirea este una din manie făgă
duinte ale Mântuitorului nostru Hristos, 
făcută tuturor bunilor săi inuatăcei ,i 
urmaşi, când le-a grăit: 

Fericiţi sunt cei ce ascultă cu
vântul lui Dumnezeu şi fi păzesc pe el. 

ViSariOD 

o Două re .... istă "Ideea" 

La 16 Aprilie crt. va apărea la Cluj 
o nouă revistă. "Ideea", a binecunoscu
tului ziarist şi publicist ardelean Sever 
Stoica, auforul mai multor volume poli
tice ("ari au provocat un interes deosebit 
in .foale cercurile. 

Taxarea mărfurilor expedia
te din regiaaea MoJiior 

In conformitate cu aprobarea rurec
tiunei generale a căilor ferate, tariful No. 
82, ce se aplică pentru mărfurile expe
diate din regiurea Moţilor, ce expirase 
la 31 Martie 1937, s'a prelungit pe un 
an, adică până la 31 Martie 1938 inclusiv. 

o cabană pentru turi~ 
Ofiriul local de turism, din iniaţia

tiva preyedinlelui DI. Dr. Romul Colioiu, 
a inceput lucrările pentru zidirea unei 
cabane pe una din insulele " Trinităţii" 
de lângă Ceala. 

Cabana va fi pusă la dispozitia pub
licului cel mai târziu la inceputul lunei 
Iunie, când se va pun€ iTI circu/afill şi 

compui ce va lace legătura intre mal şi 
insulă. 

Ideia aceslei cabane o socotim "cât 
se poate de bine venită şi nu putem in
deajuns felicita oficiul local de turism. 

In tr'a de văr, În timpul verii li cani
calei, orăşenii - cu rari excepţii n'au 

Masă comună 

Miercuri seara I în sala mică a res
taurantului Auer din Arad, a avut loc o 
masă comună la care au participat mem
bri Comisiei Interimare al cărei mandat 
a fost reînoit de către Ministerul de 10-
teme. 

Au parlicipat toţi membrii comisiei 
în frunte cu d. d. Dr. Romulus Coţioiu 
preşedinte şi Iosif Vulpe, vicepreşedinte, 
preCum şi funcţionarii superiori dela 
Primărie. 

Au vorbit d. Dr. Coţioiu arătând 
rolul funcţionarilor in conducerea trebu
rilor municipale. 

D. Constantin Popa, in numele func· 
ţionarilor a mulţumit intregei Comisii In
terimare pentru solicitudinea arătată fa
ţI de funcţienari, mentionând că dela u
nire incoace nici un consiliu sau comisie 
interimară n'a manifestat atâta intelegere 
şi bunăvoinţa faţă de necazurile cetăţe
nilot', iar d. Ion Tatu vicepreşedinte, a 
mulţumit iniţiatorilor acestei mese comu
ne - d. Dr. Coţioiu şi d. Vulpe - pentru 
prilejul de înfrăţire iotre funcţionarit o
ferit cu ocazia acestei mese comune. 

I ... presarul de teatru dÎn 
Arad 

Primim la redacţie o plângere -
foarle Întemeiată - contra impresarului 
de teatru din Arad, un oarecare domn 
Pât'Vulescu, cari-si plasează din ,.ordin" 
biletele pentru spectacole, în anumite 
;nstituţiuni ale statului, la bieţii funcţio
nari, militari, etc. 

unde ·se re fug io, in condi/il1ni ma, 
acceptabile. 

De astă dată socotim această 
nă un fericit început pentru creial 
distracţii eftine şi igienice pentru O 

nul frământat şi dospit de munca 
săptămâni. " cllduroase. 

O menţiune demnă de laudă 

că această cabană complect gata I 

costa mai mult de cca 30.000 lei, 
clădirea inzestrată cu tot confort~ 

cesar va fi in stil absolut modern. l' 

tuI ei normal ar fi de lei 100.000. 

1'4 

C.fjeDlore! l 

In faţa reprezentantului Funl 
Regale "Regele Carol al II-lea", pP 
rul Capitalei, Directorul General aII 
relor şi Operilor, şi atâtor notabilitfl 
fost sărbătorit in chip magnific, ceU 
artist Ion Brezeanu, socÎetar de oII 
pe viaţă al Teatrului National din BI 
reşti. Aceasta sărbătoare a fost daU.! 
tru implinirea a 50 ani de teatru i 
trerupţi pe altarul primei noastre at 
de către marele Ion Br~zeanut ~ 
maestru al Teatrului românesc, al il 
talent uriaş nu e intrecut de nimeni~ 

Mare-le artist lort Brezeanu, ~ 
creatorul atâtor monumente vii, cal'! 
la cetăţeanul turmentat, până la Ion~ 
bunul din "NĂPASTA", a fost mt l 
variate ale mijloacelor artistului, ai~ 

şi simple vehemente şi delicate. ; j 
Dacă s'ar fi născut, nu in Rom~ 

dar in orice ţară de cultură veche ., 
zeanu ar fi fost un artist tot aU
mare fi preţuit pe cât este Ia noi. ~ 

Peste câtev~ zile, celebru! artist j 
Brezeanu, viDe şi in oraşul nostru, 4 
conjurat de artiştii Teatrului Naţiom c 

Ne va fi dat şi nouă să avem I 

cirea de a primi pe acest titan al 1:11 
rului românesc. Vom avea şi noi pri j 
sa vedem nemuritoarele capod'opl 
"NÂPASTA" şi "CONUL LEONII 
faţă cu reacţiunea, intr'un ansamblu 1 
săvârşit, să dovedim iubitului artist, I 
suntem demni de dnstea ce ne face .• 

Să-I intâmpinăm cu flori, pe alt( 
unde va oficia, să-I primim cu drago. 
ce merită, pentru seara de al easă ţ 
fătare sufletească ce ne pregăteşte. t 

La Arad, Duminecă 11 Aprilie t c: 
ora 9 seara. 

Autorităţile au datoria să interzică 
pe .. iHor, ca acest gheşeftar, ce lucrează 
in numele artei. să obţine astfel de fa. 
voruri şi să fie înlăturat din birourile 
oficiale, când mai soli cită protecţia Jor. 

--------------------------------------------~I------------------... t Realizări in J·udeful Arad rom.; ]a care judeţul a contribuit cu su· 11. In comuna Comlăuş 1 bise/' 
ma de<Lei 40.000.- rom. cat la care comuna acontribuill 

In şedinţa consiliului judeţean d.l Prefect Dr. IOAN GROZA 4. In comUna Nădălbeşti 1 biserică suma de Lei 50.000.- Il 
a făcut următoarea dare de seamă asupra activităţii administra- ort. rom., la care J' udeţul a contribuit cu In total deci au fost construite ia .1 
tive a jndeţulm Arad. 'Il 

40000 Lei, iar comuna politică Susani măr de 11 biserici noi. la cari jude~ 
Urmare din numărul trecut 

1. Şcoli. a) Noui construite: 33 de 
fColi şi anume in comunele: 

Zldărlac. Băn~şti. Ţârmure, Colonia 
Adea. Igneşti, Prăjeşti, Neagra. Berindja. 
Groşi Hălmagiu, Bârsa, Radna. Rostoei, 
Bocsig. Colonia Andrei Şaguna, Mermeşti, 
Sele;enÎ, Iosaş, Miniş, Dezna, Toc, Slati
na de Mureş, Moroda, Zăbrani, Păiuşe
ni, Vânători, Vărşandt Olari, Sâmbăteni, 
Donceni Buhani, Roşia-Şebiş, Şimandul 
de sus, Şiria, grădină de copii. 

b) S'a terminat construcţia alor 5 
fColi Îne'epute înainte de 15 Noemvrie 
1 Q33 şi anume în comunele: 

Colonia fratoş, Iercoşeri, CObOP, Vă
soaia, Lazuri. 

In tolal deci s'au conlltruit 38 de 
FOii noui CU 53 săli de invăţământ şi 
30 locuinţe pentru directori, in valoare 
totală de circa Lei 6,099.310, la care 
Statul a contribuit cu suma de Lei 
1,300,000, Comitetul ş('olar jud. cu SUma 

de Lei 4,014,310, iar comunele cu suma 
de Lei 785.000. 

. Bineinteles în valoarea totală de Lei 
6,099.310 nu este cuprinsă valoarea ma
terialului ce sa dat gratuit de Stat, ju
deţ Sau comune la construcţiile de şcoli 
susarătate şi aici lucrul cu prestaţie a 
locuitorilor comunelor interesate. 

Afară de aceste noi construcţii de 
de şcoJi s'au renovat o mulţime de ,coli 
existente şi astfel au foRt puse in stare 
bune de bună funcţionare. 

2. Biserici. a) Noui conţfruite: 
1. In comuna Aradul-nou 1 biserică 

ort. rom., la care judetul a contribuit cu 
suma de I.ei 500.000, iar comunele din 
plasa Aradul·nou cu suma de Lei 
500.000.-

2. In comuna Agri, 1 biserică ort. 
rom., la care comuna a contribuit cu su
ma importantă de Lei 1,002,244. 

3. In comuna Susani 1 biserică ort. 

cu 90.000 Lei. (Această construcţie încă coniribuit cu suma de Lei l38,000, Il 

nu este terminată compleet). munele eu suma totală de Lei 1,719; 
6. In comuna Pescari 1 biserică ort. b) Renovate: ~ 

rom., la care judeţul a contribuit cu su- Au fost bisericile ort. rom. din fJ 

ma de Lef 20.000, iar comuna politiCă munele: Cicir, Chişineu-Criş, Cintcd, ~ d 
cu 50.000 Lei. (Aceasta construcţie inel ca, SinteaMare, Siclău, Hălrnăgel, j II 
nu este complect terminată). nove, Comlăuş, Se1işte, Traian, Şel t 

7. In comuna Chişindia 1 biserici Slatina de Criş, Reveti" Crocna, JI} 
ort. rom., la care judetul a contribuit cu Mare, Berindia, Prunişori, Paulian, p( ~ 
suma de Lei 20,000. (Construcţia incă nari, Moneasa. Târnoviţa, Leasa, O,. 
nu e terminată). Mermeşti, Ocişor, Văsioaia, Şim31 d 

8 In TăI g- 1 b' . li: rt Bonteşti, Arad-Bujac, Ineu-Colonie. B . comuna a tU lsenc" O • 
rom., la care judetul a contribuit CU au- sig, Mocrea, MiloVd, Ineu, Revetiş, (b 
ma de Lei 38000. iar comuna politiCă ied, Sânleani, Temeseşti, 19neşti, Vâti c 
cu Lei 2000. riie, Rănuşa, Sintea-Mică, Peregul-M. 

9. In comuna Dumbrava 1 biserică Căpruta, Cuvin, Ţărmure, Sfânta-Ai. 
ort. rom, la care judeţul a contribuit cu Secaş, Poiana, Tisa, ~âmeşti, Rq. 

(Radna), Radna. Troiaş, Slatina, Pic 
suma de Lei 15.000, iar comuna politici 'P 
cu suma de Lei 6000. reni, Vidra, GiuIiţa, Andrei-Şaguna, Si 

nicolaul-mic, Dumbrăvit_, Bonteşti, B 
10. In comUAa Şofronaa 1 biserică bani, Măgulicea, Glogovaţ, Arad-G 11 

ort. rom .. Ia care comuna Şofronea a Ţoheşti, Dieci. Viovodeoi,Arad-Grădif CI 
contribuit eu suma de Lei 15_000.- (Va urma) 

-
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• AGRICOLE 

IlŞA tII IIt te· man.C 1\11 a ea amerel 
ast~ de Agricultură din Arad 
:relall 
tru Or Activitatea agricolă desfăşurată în 
unca/udeţul Arad in lunile Ianuarie Februa

rie ,i Martie 1937, se rezumă la urmă· 

audăloarele : 

tta G 1. Actiwitatea culturală 
lei, In cadrul programului de activitate 

fortull Camerei Agricole s'au ţinut de către 
ern. Ipecia)jştH apicoli cursuri de 3-6 zile 
)00. kt 78 comune. 

1'1 La aranjarea acestor cursuri s'au 
..... vut in vedere trei principii: continuita· 

te in spaţiu, aceeaş in timp, uniformitate 
,i in mijloacele de acţiona re. Potrivit a

cestora s'a luat o regiune, in care s'a părut 
FuniCă s'a acţionat mai puţin, care e cea mai 
", p,omânească şi cea mai mizeră şi s'a bă
al altut dela un capăt până la celelalt, con
LbHi~entrându-se acolo toţi specialiştii. In 
, cel~elul acesta in lunite Ianuarie şi Febru
le oJl8rie regiunea moţilor din plasa Hălma

din ~iului a fost zi de zi agitată şi rezulta
datătul pare mulţumitor. 
Ltru ! Conferenţiarii s'au pregătit temeinic 
re seCU aceste 4 problfme: bălegarul, cultu
nu, ara plantelor de nutrel, porumbul fi pa-
al jmăritu1, Cursurile s'au ţinut in general 
mellldupă instrucţiunile date de Camera de 
riU, .Agricultură. 

cal'! Conferenţiari au fost: Ing. Agr. In., 
. IOllel. I. Carol Stăniloiu Adm. Fermei Cea

me la ; Ing. Ag Boriş Cruşevan şeful ser
i, a:riciului fitosanitar; Vclsili~ Juncu, Por-

'irie Dâchi şi M Molnar profesori la 
~om Şcoala de viticultură Miniş; Ing. Agr.: 
:he Andra Gheorghe şi Crişan Ioan admini
: auatratori de păşuni: lng. Agr. Dr. O. Sey. 
oi. mann, Gh. L Popescu, Al. H~gh~ş, A. 
. rlisl Cernăianu din serviciul Camerei j maeş
siru, tri horticoli: Ianoşi Iosif şi Truta Petru 
~ionl din serviciul Camerei; Al. Naghi Subdi. 
~ID rectorul Serviciului Agricol, Simeon Gre
al leu Ing. Ang. la Serviciul Cadastrului ş! 
pri Pavel Grecu Secretar al Camerei şi de

i'op legat dire:ctor al Serviciului Agricol. 
)NU Cursurile acestea au făcut o exce
lbJu lentă impresie, au fost foarte bine pri. 
tist, mite de populaţie, iar de alte parte. au 
face avut darul de a pune pe specialişti In contact 

alt cu o multime de probleme agricole şi 
'ago 8Ociale, care îşi aşteaptă de mult solu. 
.să fionarea. Am putea spune că pentru sa. 
:~. tele necăjite a fost primavară iar pentru 
Ile 1 f ţ" d COn eren lan Jl evărată şcoală. 

Cu prilejul acestor cur~uri s·au dis-. 
- (ribuit circa 8 mii diverse broşuri (Cum 
)is~ 1/1 cultivăm porumbul? broşură de 01. 
bUllloneseu Siseşti despre "Cultura porum-

bului", - numere din Buletinul editat 
: ia de Camera Agricolă Arad. 
~~ Din Buletinul Camerei s'a editat 3. 

, numere a 2000 exemplare 
'19~ '. . 

Om revIsta Uni unei Camerelor Ag-
. ricole "Drumul Nou" 8-au abonat 500. 
I? ~ exemp., din revista Zootechnic 20. exem. 
~J, 1 ~ broşur~ editată de Inst. Naţ. Zootech-

Şei :aIC "SfatUri pentru creştel:ea porcilor" 
t 000. exemplare. 

Jo Int . 
P r,o regIUne cu portul instrăinat 

I (Ia Ch' , C' , ' 
0, .Işlneu- f1~. sa ţ,inut un curs de ţe. 

dtone, brodem naţIOnale şi gospodărie 
mal de 10 săptămâni. 
:, & S" f' 4 .. ( a m un~t Uo. serviciu anume pen-
V' .. tru darea de sfaturi şi indrumări celor :a ce lre~ pragul Camerei de Agricultură, 
-Al ~ a f~cut de către Preşedintele Ca. 

R 
.erel, Directorul Serviciului şi un alt 

~ .embru o . d 
Păc . .. ~xcurslUne e orientare la ex-
,SJ pouţn!e agncole dela Budapesta şi Praga. 

B S au făcut 7 câtnpuri de experimftl-
l·G tare cu 3 varietăţi de ovu, 6 câmpuri 
.dJ, .eu 6 varietăţi de soia. 

Câmpuri demonstrative ,i propaalan-

dă 6 cu linie şi 8 cu mazăre. 
Un Inginer Agronom trimis de Ca

meră se pregăteşte la 1. C. A. R. pen· 
tru reorganizarea laboratorul Camerei. 

Laboratorul Camerei a făcut analiza 
a 416 mostre de porumb, 100 de grâu 
şi 50 alte. 

2. AcJjuai agricole 

Grâu de primăvară. Insemânţările 
din toamnă s'au făcut in condiţii proas
te, Camera i·a aprovizionat cu 4 vagoa
ne de grâu pentru implinirea golurilor. 
Nu s-a intrebuinţat tot. 

Măzăriche. S'a cerut multă: s'au 
cumpărat 2 vagoane cu 5 Lei, s'a dis· 
tribuit cu 4 Lei. 

Sfeclă. S' 8. distuibuit 2509 kgr. din 
varietatea Sacharoza cu 15 Lei kgr. S'au 
cerut mai multe. 

Lucflrnă. Din partea Camerei s'au 
distribuit 3000 kgr. cu Lei 22 kgr.-ul· 
Din partea de Eforiei de păşuni s'au dat 
2500 kgr. cu 25 Lei kgr.-ul. 

Trifoi. Din partea Camerei s'au dis
tribuit 2000 kgr. cu 20 Lei kgr.-ul din 
partea Eforiei judeţene 1000 kgr. cu Lei 
25 kgr.-uL 

Ovăs. "Cenad 88" s'a dat un vagon 
eu 300 Lei. 

3. Acţiunea pomicoJă 

Camera a cumpărat 3000 kgr. pen
tru tratarea de iarnă a pomilor. S'au 
format 3 echipe ('ari au lucrat cu 12 
stropitoare. S'au stropit 12.000 pomi. 
Desprimă vărarea a venit pe neaşteptate 
şi astfel am rămas cu acţiunea frântă. 

S'au distribuit cu preţuri reduse de. 
10 Lei altoi şi nouL 

S'au dat de Cameră 90.000 pueti 
de salcămi de 1-4 ani, dela Ocoalele 
Silvic s'au distribuit prin Efoda judeţea
nă şi Cameră 560.000 pueţi salcâmi de 
1-2 ani şi 6090 de 2 ani. 

S'au plantat pe şosele 3.200 duzi 
de 4-5 ani, 

S'au plantat pe islazuri 2500 DUci 
aceştia daţi de Eforia judeţeană şi de 
Cameră. 

S'au dat gratuit !,Icoalelor şi coloniş
tilor 870 altoi. 

4. Actiuaea zootechaică 

Târguri de reproducălori masculi in 
localităţile Nădlac, Pecica; Arad, Buteni, 
Cermei, Ineu, Chişineu, Pâncota şi Bâr
za va, examinându-se 95 armăs&ri, 209 
tauri. 150 vieri, total 445 capete. Rezul
tatul final este: o ameliorare la cai şi 
la taurii podolici şi o decădere la porci 
(atât Mangaliţa cât şi Jork). 

Procurarea. de reproducători este 
sprijinită de Cameră. Se necesită in 70 
comune şi subvenţia Camerei au fi să 
fie cam 700-800.000 Lei. Acordarea 
subvenţilor e in Cllrs. 

Plasarea a 5 tauri Pinzgau impor
taţi din Austria şi regiunea Halmagiulu~ 
urmând să se facă aci un sindicat de 
creşterea Pinzgaului. 

Distribuit ouă de păsări de casă 
(găini, raţe, gâşte etc.) 

Aceasta este activitatea, nespus de 
frumoasă a Camerei de Agriculturi Arad 
pe primul trime.tru al anului lQ37. 

Nădăjduim că scopurile urmărite, 
vor fi pe deplin realizate sub priceputa 
conducere a d-lui Or. Adam Iancu. 

Abonaţi 
şi rA.pAndl,1 

ZIarul .-GranltaH 

Bugetul 
oraşului Arad 

Budgetul Primăriei oraşului Arad. 
s'a discutat de către comisia interimară 

,i urmează să fie aprobat de Ministenll 
de Interne. Totalul budgetului se ridică 
la suma de 56·57 milioane lei, prezentând 
fată de budgetul anului trecut o scădere 
de aproximativ 7 milioane, iar faţă de 
cel din 1929 o impr~sionantă scădere 

de peste 50 milioan. lei. 
Este cazul ca să subliniem că exer

ciţiul închis la 31 Martie a, c. a prezen· 
lat cel mai mare excedent, realizat dela 
unire încoace. 

Au fost lichidate diferite datorii, plă
tindu-se totodată din datoriile contrac
tate sub alte guverne suma de Lei 14 
milioane. 

Aceste realizări, într'adevăr frumoa· 
sa, se datoresc desigur moravurilor şi or-

dinei introduse la Primărie. Nu s'au fl
cut nici un fel de cheltueli inutile, efec-

. tuându-se insă un control cât mai rigu
ros. In ce priveşte satisfacerea diferite
lor şi nenumăratelor cereri, subliniem 
faptul că ele au fost in totdeauna aatii;' 
făcute, in limita posibilităţilor. 

Postulatele naţionale în totdeauna au 
avut precădere, faţă de orice alte ches
tiuni. 

Preşedintele comisiei interimarc, d. 
Dr. R. Coţoiu, care, de când se află in 
fruntea oraşului a introdus sisteme occi
dentale de gospodărie şi prosperare 
- sisteme cari ne îndreptăţesc să cre
dem că in viitoarele realizări municipale 
vor contribui in mare măsură la ridica
rea importanţei oraşului Arad. 

Rep •. 

Organizarea noilor 
institutii de credit 

Pentru creditul agricol s'a rezervat din bngetul expirat suma de 150 milioane 

Legile de organizare a noilor in_ti
tuţii de credit au fost promulgate urmând 
a fi puse in aplicare. 

Cea dintii instituţie care se va Or
ganiza va fi cea privitoare la creditul 
agricol. 

La ministerul de finanţe s'au luat 
mburi pentru pregătirea formaUtălitor 

de constituire şi de organizare a credi
tului agricol. 

Se vor grăbi toate aceste formalităţi 
tntrucât agricultura se găseşte tocmai in 
perioada de investiţiuni pentru produc
ţia anului acesta . 

De aceia prim. aerie de cre
dite ce se vor acorda va fi aceia 
a creditorilor de producţie pe tel'· 
meae acurte. 

Totodată, aaiaisterul de liaaa
te a dispaa ca dia Îacad.riJe bu
getar., ale ezercitiului trecut care 
a e.pirat la 31 Mariie să se rezer
ve o primă traaşă de 150 milioaae 
lei pe"iru a li vărsaţi la f;apitalul 
lastitatului NaţioDal de Credit AC
ricol. Celelalte sume vor fi văr .. -
t. dia bugetul ia curs. 

• •• 
Tot in cursul lunilor Aprilie şi Mai 

se va constitui fi Creditul Meseriaşilor. 

Deasemeni se pregătesc formaJităţile de 
constituire a acestei instituţii. 

In scurtă vreme va începe şi func-
1ionarea Creditului pe aman~t, convenţia 
intre instituţiile ce participă la constitui
re fiind aproape semnată. 

Holărârile delegaţiei 
a guvernului • economice 

Pretul zahăralui .. Importul materiilor prim.e 
Piatră vânată eitină 

Delegaţia economică a guvernului 
a ţinut şedinţa la Ministerul Industriei 
şi Comerţului. sub preşedinţia d·lui Ion 
Inculeţ, vicepreşedintele Co.siliului de 
miniştri. 

S'a luat in discuţie cererea cultiva
torilor de sfeclă de a se mări preţul 

sfeclei cu minimum 1000 lei la vagon. 
De mai m:.i mult de o lună cultivatorii 
se plâng ministerului de industrie şi co
merţ că preţul sfeclei, de numai 0.63 lei 
kilogtamul nu mai prezintă nici O ren
tabilitate, căci in timp ce celelalte pre
ţuri evoluiază liber, sfecla se vinde fi 
azi ca in epoca de ieftinitate generaJă. 

Chemaţi in numeroase conferinţe, 

reprezentanţii fabricelor de zahăr au sus
ţinut el orice urcare la preţul sfeclei, 
va aduce automat scumpirea zahărului. 

Piatră uânată ieftină 

Delegaţia economică a hotărît în şe
dinţa de aseară să pue la îndemâna vi
ticultorilor sulfat de cupru cu un preţ 
mai accesibil. In acest scop a aprobat 
ca Regia Intreprinderilor Minierel(R.I.M. 
M.A.) să distribue cooperativelor 80 va
goane piatră vânătă cu preţul de 18.50 
lei kilogramul franco gari. 

Importul mat~riilor prim. 

D.Valerit1 Pop, ministrul industriei 
,i comertului, a comunicat rezultatele 
comerţului exterior In primul trimestru 

al anului 1937 şi anume: export 5,640 
milioane lei faţă de 3,327 milioane lei 
in primul trimestru al anului trecut, cu 
excedent de circa 21/. miliarde lei, faţă 
de 553 milioane lei, excedent în primul 
trimestru al anului trecut. Cu un astfel 
de export şi importul va fi mai lesnicios, 
astfel ci hotărârea guvernului de a in· 
lesni importul articolelor necesare insem
nărîi va fi in curând realizată. 

Drocamdată s'a hotărât scoaterea de 
sub regimul contingentării a art. vamale 
1030 fontă, 1031 fier special, 1932 semj· 
fabricate de fier ,i oţel şi 1033 oţel de 
oală sau electric. 

O altă înlesnire pentru industriaşi 
S'a mai hotărât ca toate intreprin

derile care beneficează de avantajele le
gii pentru încurajarea industriei naţiona
le. să benificieze de drept şi de reduce· 
rea preţului săr.i, cu condiţiunea să fo
losească sarea in procesul lor de fabri~ 
caţie ,i anume numai in măsura În care 
le este necesară pentru acest scop. 

S'au examinat măsurile de luat in 
nderea infiinţărei Societăţei naţionale 
pentru iDdustrializarea plantelor textile. 

o-aU D. Iaca ,i M. Dja ..... , 
aiai,bi fără portofolii, ti-a iaal .. 
tat deadam. d-lai Gh. Tătăre8CU, 
... e,edbatele coaailiulai d ..... iştrt. 
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ŞTIRI ŞI FAPTE Congresul 
foştilor sfetni< -

NemultumiriIe locuitorilor 
dia plasa Sebi, contra 
CAPS-ului 

Dela locuitorii din plasa Sebiş, pri
mim o plângere contra CAPS-ului. Şi a. 
nume, se plâng bieţii Români, că domnii 
conducători dela CAPS, nu le aprobă 
lemne pentru construcţii, in schimb mi
noritarilor da. 

E suficient să' amintim cazul Onei 
Perko din Arad, care, apre surprinderea 
generală a primit autorizaţie din partea 
CAPS-ului, ca să obţine lemne de COns
trucţii. 

Invdtd10rli CU titlul de
finitiv avansati 

Prin decizii miDisteriale au fost 
avaasaţi la gr. Il ÎDvăţătorii cu 
titlul definitiv reufiJi la eJl[allleDui 
de iaaiDtare din aesiunea DeceDl
brie 1936. IDaintarea se lace pe 
ziua de t Septembrie 1937. 

Noui alegeri comunale 
Ministerul de interne a fixat urmă

toarele date pentru alegeri comunale: 
La 18 Aprilie la Craiova, Deva, Ga· 

laţi şi R. Sărat, la 16 Mai la Focşani şi 
Soroca şi la 30 Mai la Cetatea-Albă. 

Pentru alegeri comunale complimen
tare: la 11 Aprilie la Sighişoara, la 23 
Aprilie la Constanţa şi Vaslui. fa 24 Ap
rilie la Iaşi, Ia 25 Aprilie la P. Neamţ 
la 29 Aprilie Ia Chişinău, la Mai la Bo
toşani şi ]a 23 Mai la Brăila. 

Se vor creea 12 
circamscripJii ad .. tive 

In vederea instituirii unui control e· 
fectiv in gestiunea administraţiilor locale, 
d. V. Gh. Bârcă, subsecrefar de stat la 
interne. a avut o consfătuire cu d. 
Paul D, Goma, inspector general admi
nistrativ, fost secretar general Ia interne. 

In această constituire s'a preconizat 
creiarea a 12 circumscripţii administra
tive, formate din câte 3-4 judeţe fie
care. 

Circumscripţia urmează a fi pusă 
sub controlul unui inspector general ad
ministrativ, care să aibă sub suprave
gherea sa toate actele de administraţie 
ale prefecţilor şi primarilor din circum 
scripţie. 

Inspectorul general administrativ va 
avea calitatea - prin delegaţie de pu
teri - să aprobe direct unele acte de 
gestiune, urmând ca celelalte să le ina
inteze ministerului de interne, cu refe
rare şi avi2le-conform, 

Această operaţiune ar descongestio
na centrala ministerului de interne de 
toate lucrările inutile şi ar avea meni
rea, ca prin exercitarea unei severe lUp
ravegheri la faţa locului, să institue con
trolul preventiv atât de necesar, al fi
nanţelor locale. 

Cele 12 circumscripţii n'ar avea în
să caracterul regionalist al veche împăr
ţiri pe provincii, create prin vechea le
ge administrativă. 

Planul va fi supus. spre aprobare 
dlui Gh. Tătărescl1, preşedintele consi
liului şi ministru de interne. 

Dunărea s'a revărsat la GalaJi 
Apele mari ale Dunării s'au revăr

sat până la rambleul liniei Galaţi-Reni, 
atacfuJ.d picioarele rambJeului. 

Până la refacerea liniei trenurile vor 
circula cu viteză redusi. 

• 
Bagelul nou .e aplic" in COn 

.rlti .... 1 de.I .. 1 de fa~or.L"e_ 
Inca.ă"'le .1 .. , .. lul pe p .. bne

le zile din Aprilie pă.tre.ză.-
cela ......... cc:en ..... de .porl"'. 

PIă.ile pe ..... 'o.'e ordo-
nan,ele din L .. gelul 19.,.63;' .' ... 

efec ... a. in 'o.'ă '"1''' p ..... ad .. 
... ' .. ls'ra,Ule fln ... clare. 

S ..... I .... Dlal ră ..... c .. a-
rler.'e pe eJl[erdtf .. 1 're. "'. fapl 
de o capl •• Iă IDlporta ... ă pen-

..... fin ... ,el. p .. LIic:e şi ........ a ." 
t:O .. o .... că. 

Coagresal ÎDvăJătorilor dia 
Arad 

In ziua de 23 Aprilie a. c (Sft. 
Gheorghe) se va ţine la Arad, adunarea 
generală a Asociaţiei tnvăţătorilor din ju
deţul şi oraşul Arad. 

"Banca învăţătorilor" îşi ţine adu
narea generală astăzi, 11 Aprilie, in lo
calul Casei Invăţătorilor din Bulv. Dra
galina. 

Conferi ... ,e la ~eLiş 

Duminecă, 4 Aprilie, s'a tinut in 
sala Casei Culturale din comuna Şebiş. 
in lata unui public extrem de numeros, 
două conferinţe populare. sub auspicile 
"Astrei". Au vorbit: cunoscutul şi po· 
pularul agronom Petrache Başturia, des
pre "Porumb" şi d-I primpretor 1. Popa, 
care a flxplicat oamenilor ('tjdul agricol.-

Sludentii dela .Il.cade
mie au semnat anga
jamente 

Aa da' până •• tă:d pes'e 
.000 de ... gaJa ... e"'e .Iudentll 
Ac.de ... lel de I .. al.e !itadll Cu. 
Dlereiale şi Ind .... ri .. le din B ... 
c .. reştl, 

Resl .. 1 ~or ........ pâ .. ă Joi 
105 c .... , când e.'e f'JI[a' ultl ... ul 
'erDlen pent.... !lelDnare.. ace .. 
tu' ... ., .. jaDle .... 

Hogislrat SCOS la 
pensie 

Dr. Sever Popoviciu, judecător la 
Judecătoria Radna-Arad, a fost pus 10 
retragere, din oficiu, pe ziua de ~2 Apri
lie, de-aş exercita drepturile la pensie. 

Mi .. i.'er .. 1 agrlc .. ltorll • 
c: ..... păl' ... dia Ung.ria .... e ~._ 

goane .ă ... intă de cânepă. 

Să ... ă .. 'a .. r ... ează a fi dillJ
... iL .. Hă de Dlinls'er d .. pă dl._ 
pozl.Ule legei pen'r.. înc: .. raJa_ 
re. c .. II .... U In .. I .. 1 şi cânepei. 

Noul ministru al Braziliei la 
Bucureşti 

D. Oyro Freitas Valle, ministrul Bra
ziliei la Havana, a fost numit ministru al 
Braziliei la Bucureşti, 

Se face c .. nosc ... că st .. den
fii in.c"'şl i .. partidul •• tJonal
IiLeral, in .:onforaui'.'e __ .. dis
pozi.i .. nile .. nl~er.lfare, ... de-

"wal.iona' şi i.. 1D0d a .. lolDa', 11_ 
nerel .. 1 Qnl~ersilar .. atlo ... I.II-

Stârna, in gândul oportuniştilor 

politici. presimţul unei apropiate schim
bări în politica internă, schimbare 
care. indeamnă pe diferiţii rataţi ai 
vieţii publice, la pregătiri in vederea 
unei alte guvernări. 

In sala uSavvYU s'a ţinut un COD

gres pe care-l comentăm in altă par
te. Acum, în sala "LiederlafelU se va 
ţin.e un altul, mai ridicol: congresul 
foştilor-~ştrL 

'Işi poate inchipui oricine ce as.. 
pect de hilară comedie bufă, poate 
avea o intrunire în care nu vei găsi 

nici măcar cinci participanţi animaţi 

de acelaş crez politic J 
Iniţiatorul acestui - zău:nu ştiu 

cu să-i zicem - congres. este Mare.. 
,alul A verescu. fost de câteva ori 
prim-sfetnic al Tronului. 

Motivul aparent ce l-a indemnat 
la acest pas care iese din comunul 
gafelor politice, este cenzura şi sta
reu de asediu. 

Cică! o întrunire de protest în 
contra acestor două stări de fapt. 

NOÎt sinceri, avem toată admi: 
pentru ostaşul viteaz ti generalul 
iator de ţară nouă, ba chiar pe 
acel şef de guvern care in 1927 II 
ţinut din partea Italiei recunoaşt 
oficială a unirii Basarabiei Pa' 
Mamă. 

Dar, dela această admiraţie, I 
la congresul ridicol din sala Lie 
tafel, este un pas prea mare fi o I 
evidentă lipsă de contact cu realii 
le politice ale \ăriÎt pentruca adm 
ţia noastră să se menţină intactil 
permanentă. 

O umbră de amărăciune se 
terne peste calităţile strategice, P4 
sunetul de mare român, peste mi 
le soldat Alexandru A vereSC1L -Apoteoza unei vieţi pusă eXi 
siv în slujba unui neam necăjit, 

fi vrut-o alta. j 

Drumurile vieţii fi ciudă1eu 
sufletului omenesc Sunt iusă pj 

întortochiate ••• J j 
Sallusti~ 

Economia naţională 
In primul trimestru din 1937, balanta noastră com" 
cială prezintă un el(cedent de 2 miliarde şi jumătal 

Inceputul de prosperitate economică luai-o cOlIIerful de produse I'O~ 
pronunţat incă din anul trecut se men- neşti ia acest au. ' .. 
ţine şi in anul acesta. Excedentul balan- • ;, 
ţei comerciale în 1936 a fost de circa • • 
zece miliarde lei. In vremea din urml, cererile de 

In primele trei luni din 1937 expor- reale, produse pelrolifere şi produse Ji 

tul nostru a sporit faţa de 'perioada co- restiere au sporit. aşa că se speră cll 
respunzătoare din anul trecut. Astfel, în in lunile viitoare comerţul nostru Va ~ 
1936 exportul in primul trimestru a fost ma aceiaş linie ascendentA. 
de 3 miliarde 237 milioane, faţă de 5 In Ceace priveşte preţurile, ce cI: 
miliarde 640 milioane in 1937. tată o continuă creştere, datorită cal' 

Excedentui balantei cOIBer- tăţilor redule de produse disponibile' 
ciale in 1937 pe priDlul trilIIestru alte pieţe. Q 
este deci d. 2 miliarde 250 mUioa- Faţă de această situaţiune a ba~ 
ne, faţă de 553 Dlilioaa. Iei În 1936. ţei comerciale, ministerul de industri'IJ 

Cifra excedentubd p. 1937 a- luat dispozîţiuni de a sp"ri cotele de fJ 
rată exteasillDea mare p. care a port pe trimestrul al doilea. 

r: 

Guvernul, partidele de ; 
opozitie şi situaţia poIiticiL 

Comentariile ziarelor asapra declaraţiilor făcu~ 
la C •• LuDg de către d. CODst. 1. C. Brătianu, pf'll1 
,edintele partidului naJional-liberal . 

Declaraţiile făcute de către d. C. I. 
C. Brătianu, preşedintele partidului na
ţional-liberal la C. Lung sunt comentate 
de către toate cercurile politice şi intrea
ga presă. 

D-sa şi-a exprimat mulţumirea că în 
sfârşit partidul nafional·fărănesc şi-a re
găsit liniştea şi unitatea necesară, fiindcă 
acest partid poate fi considerat ca cel de 
al doilea organism politic de guvernare, 

ţărănesc nu S~ va lăsa influenţat Il 
unii care ar voi să-l plasen la extrel <l 
dreaptd sau de altii care ar încerce ,1. 
arunce în bratele "fronturilor" de anI C 
hie populară, desigur că Va rămâne Il 
un organism politic de ordine demoo s 
tică. 

care prin manifesHirile şi ideologia sa, se 
situează şi el ca apărator al actualelor 
orânduiri politice şi sociale. 

D. 1. C. Brătianu a făcut această 
declaratill. nu din porniri politice păIi
maşe fată de alte grupări sau din pre 
ocupări mărunte, ci ca un loial adver
sar politic - calitate ce l'a caracterizat 
in toafă activitafea sa politică, - şi din 
gri;a patriotică pe care o poartă intere
selor statului român. 

Dea.elUenl, .. Ici exagerăr' ti 
s ..... Iul de clasă, • u pol fi co ţ 
sidera.e de..: .. 1 DJoll~e de agil C 

'ie elec'or.l. 'eoaporară. ftilll 
<ă fr .. nlaşll aces'ul parlld "Il 
destul de Line cii. acolo .. n. r 
.e aj .. n" e la " ... prellDa '1.. UD' t 
sing .. re catef orii sod.le, SUI C 
prillDejd .. i'e .i .. "emrlle de ... o l; 
ralice şi s .. porl .... lle de re:.d, t 
IE·Dtii. are s'a' .. lul nlilltlonal. 

In aslfel de ilDpreju .. ărl, d. 
I.raflile d·I .. , {;_ 1. (;. Brălia. d 
.un' ~enile la ~relDe şi a 1' .. 1 Il 
~.rl ._L .. esc să fie orle ... ărII t 
de ylllor În ~I.ta noa.tr. pol a 
1Ic:". ! + . ~ 
Citill şi răsptindll1 ziarul 11 

r 

In traditia sa politică. partidul na
tional-liberul are Înscris ca punct de 
program armonia fufuro r categorii/or so
ciale, prin excludf!rea luptei de clasă 
sau agi/area extremismului de orice nu
antă care urmăreşte instaurarea teroarei 
Şl suprimarea libertăţilor. 

Lera', .e considerA de.filn'al. Atâta vreme cât partidul national. "Granita i 
); ______ ~_d 4 

Tipografia G. lENeI, Arad. 
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