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iRostul nostru 
După cum se poate vedea de pe frontiscipiul gazetei noastre, 

I "Graniţa" are un caracter politic şi este anume: un organ al partidului 
: naţional-liberal. Acest partid a trăit până acum şi fără o gazetă, sus
I ţinându-se prin realizări cari constituesc cea mai bună şi singura lui 
! reclamă. 

~ -: "Graniţa'" nu va fi, aşadar, un organ de attto-tămâiere, ci de in-
! formaţiuni politice şi de contact Între membrii organizaţiunei arădane 
i a partidului nostru. Deviza noastră nu este lupta sau polemica. Par-

tidul naţional-liberal luptă - după cum am amintit - prin fapte u
i tile unui neam întreg şi nu-şi are nici un fel de interese particulare 
! pe cari ar trebui să le apere_ 
~ Natural că vom inregistra aci pe rând înfăptuirile oamenilor noştri, I nu pentru a-i răsplăti în faţa opiniei publice. căci răsplata lor este 
I rodul faptei, ci pentru a-i arăta, spre pildă, altora. 

Apariţia noastră acum, la şfârşit de legislatură, susţine cele de 
mai sus şi cu ajutorul şi înţelegerea tuturor prietenilor şi oamenilor 
de bine, sperăm să ne ajungem scopul: apariţia cotidiană, pentru a 
transforma "Graniţa" în organul de informaţiune şi luptă, perfect or· 
ganizat, aşa cum de multă vreme il aşteptă românimea de aci. 

1 Iosif Vulpe 

fJ Gr a.nita. ~~ ", " t Pornim la drum ajutaţi doar de en
r tusiasmul şi infrigurarea unei energii ti
: nereşti, ce se cere canalizată .. 
I Asistăm de-aproape două decenii la 
, agollh românismului arădan. 
f Noi, vom lupta pentru Arad. fără a 
, cădea hsă în păcatul regionalismului. 

Vom face anchete în întreg judeţul, 
; pentruca astfel cunoscându-i nevoile la 
: faţa locului, remedierea lor să fie mult 
,. mai uşoară. 

\' om lupta pentru ridicarea oraşului, 
j strâns astăzi în chingile unui declin ire
~ mediabil, şi în cadrul luptei noastre, nu 

Tom neglija nici latura culturală pe care 
trebue să O aibă un oraş şi un judeţ cu 
trecutul Aradului I 

Din toate punctele de vedere stag
năm. De sigur, svârcolirile economice 
"l.le ultimului deceniu, sunt în mare par
te cauza acestei decadenţe a oraşului 
nostru. Dar oare celelalte oraşe ardelene 
- Timişoara, Cluj, Oradea - n'au tre
cut prin aceleaşi fenomene economice, şi 
totuşi, prosperitatea lor n'a încetat o 
clipă 1 

Judeţul Arad, îşi are bogăţiile lui, 
cari lipsesc altor judeţe. Işi are frumu

ii !!leţile lui, fiind O fericită imbinare de 
I câmpie şi deal, şi totuşi faima lui este 

departe de·a fi aCi!ia pe care o merită! 
Iată numai câteva din punctele pen

tru a căror traducere in fapt. vom lupta 
din răsputeri. 

Avem convingerea, că opinia publi· 
că va şti să aprecieze idealul in slujba 
căruia ne-am pus energia, şi alături de 
Doi - umăr la umăr - va contribui la' 
oprirea dec1înului groaznic ce ameninţă 
oraşul şi judeţul 

lui inconştient, după cum Diei lipsa de 
loialitate a minoritarului nu o vom tăinui 1 

Redactia 

(Jn eveniment 
artis1ic 

In confuzia pe Care o seamănă in 
lume o literatură şi un curent de artă 
bolnăvicios prin atâlia pornografi. copios 
răsp/ătiti,- evenimentele de caiilate aie ar
fei româneşti, vin, de 101 atatea ori ca 
nişte reac/iuni sănătoase Q {e minţii şi 
simtirii, spre a ridica gustul şi noţiunea 
de arlă la nivelul, dela care, abia, poate 
exercita o influentă binefăcăloare. 

Lupta inaugurată, oficial de Acad\?
demie, care capâtă recent şi concursul 
autoritătilor represive, trebu.ie să rodeas
că !Ii în sens creator, O mişcare de rflÎn
viere a ariei cu adevărat românl?şti: 
autohtone şi clasice. 

In acest inteles trebuiesc interpretate 
aci la grani/ă manifesta/iunrlf! oe arlă. 
Iar sub acest raporl, publicul trebue să 
ştie să facă o neledă seperaţiune între 
pornografia afişată de aiâfeu localizări 
deplasate ale produselor bulevardiere de 
aiurea, şi între produsele geniale ale na
ţiei noaslre. 

In linia aceasta de in,terpretare a 
sulletului românesc trebuie interca/otă şi 
reprezenta/ia de gală pe core o va da 
în ziua de 11 Aprilie la Teatru Comu
nal din Arad. un ansamblu al Teatrului 
Naţional din Bucureşti, care va juca 
pe nemuritorul Caragiale, cu 2 din cele 
mai reprezentative lucrări: Năpasta, şi 
Conu Leonida fată cu reactiunea. 

Cu acest program pornim la drum .. 
Nu vom face paradă de vorbe, nu 

vom contribui la desagregarea elementu
lui românesc, dar nu vom propaga nici 

f ura de rasă şi nici rivalitatea etnică. 

! 
Vom susţine insă, în totdeauna şi ne

precupeţit, primatul românismului, şi aci 

Ev(>nimenful va fi sublfniat de jocul 
lui /on/ Brezec;nu popularul şi iubitul 
"Nenea Iancu" care va fi sărbăfol il, în 
chip osebit pentru cei 50 ani serviţi teat
rului românesc. 

Reprezenta/ia aceasta creşte deci în 
impor/antă şi semnificaţie, şi desigur că 
dala fixată pentru această demonstratie 
a spiritului autentic national va rămâne 
multă vreme o zi subliniată în is#Qria 
culturală a tinulului nostru. 

pe graniţă, ne vom strădui să facem din 
. ~rad, un ~astion al re~en ~icărilor noastre, 
f ŞI Un stâvdar revendIcărIlor altora. 
~ Nu vom ascunde păcatele ramânu-

I 

Scadenta unor reae/iuni de bun simt 
şi gust de calitate, îşi face incetul visi
bilă prezenta: odală mai mult se va ve
rifica aCf'asfa Dumineca viitoare la Teat-
rul Comunal al Aradului. (1. p.) 

-.. 
DOUa 

Apariţia acestui ziar este a !!le atri
bui iniţiativei particulare, intrigată de 
presentimentul primejdiilor pânditoare, 
in scopul fortificării naţionale şi morale 
a frontierei de vest a ţării. 

In cursul celor 18 ani dela eJrtinde
rea imperiului românesc asupra acestor 
teritorii cucerite - nu numai ocupate -
şi răscumpărate prin valuri de sânge şi 
imense suferinţe de veacuri, s'a scris şi 

s'a vorbit atât de mult despre ridicarea 
morală şi materială a elementului etnic 
românesc de aici, dar de înfăptuit, nu 
s'a înfăptuit nimic, aşa, că azi făcând un 
bilanţ sub acest !aport, constatăm, că nu 
numai nu am realizat nici un progres, 
ci am regresat conziderabil. Ori, rezis
tenţa frontierelor noastre politice şi et
nice îşi are temelia în îndârjita rezisten-

. ţă a populaţiei romAne dela miezuină 
menită să infrunte ori ce tentativă a ve
cinilor de peste hotare cu cari este in 
contact mai mult sau mai puţin accen
tuat. MIJlte propuneri şi nenumărate stri
găte de întărire a acestei frontiere au 
rămas in sertare, ori s'au năruit, ca tot 
atâtea elite imperative neluate la noi în 
serios, cu toate d neseriozitatea ",ste 
totdeauna fatală regimurilor excepţionale, 
care regim excepţional trebuia să se ap
lice chi"r dela. început şi frontierei noa
stre. 

Amploarea unei impunătoare ten
dinţe în direcţie de validitare şi do
minaţiune faptică a elementului etnic ro
mânesc precum şi desăvârşita desfăşura
re şi aplicare a autorităţii Statului ro
mân in acest sector al frontierei noastre, 
au provocat creiarea acestui ziar, des
minţindu-se rrin aceasta aspectul unei 
epuizări a instioclului nostru de apărare 
nu altcum şi apariţia de eventuală abdi
~are la legitimitatea tezei româneşti Care 
a determinat areopa~ul suprem mondial 
să înfigă in preajma noastră pietrile de 
hotar. 

Din cele premerse se evidenţiază 
programul acestui ziar, program dictat 
de necesitatea de CODzervare naţională, 

verificat de altfel atât de mult de tim
purile pe cari le s!tăbatem şi definit de 
conştiinţa prezentului subordonată viito
rului Neamului, care cere stăruitor ban
cadare eomplectă la frontiere şi multă 
vigilenţă de la generaţia noastră. 

Suntem convinşi, că atât oHciaIita .. 
tea, cât şi {actorii de seamă a- i vieţii 

noastre publice incadraţi în mişcările de 
drepfa, vor aprecia aceasta iniţiativă par
ticulară, care nu este altceva decât gla
sul de chemare al revoltei faţă de pro
verbiala noş-stră indolenţă de până aci. 
Aşteptăm în acel aş timp şi desmefeci
rem congestionaţilor adoratori a-i ideo
logiei de stânga, ca astfel cu toţi să ne 
încadrăm in tabăra acelora care nu se 
conzideră liumai beneficiarii, scutiţi de 
obligaţii, a-i unei stări creiate pe urma 
sacrificării atâtor vieţi, căci ori cât ar 
fredona vecinii noştri elegia înfrăţirei, fie 
pe bază de uniune persbnală, fie în ba
za intereselor comune ameninţate de a-

- d-" CIPUC::... .. 
aceleaşi pericole, noi .trebueşte să fim 
pregăti ti pentru ori ce eventualitate. 

Nutrim credinţa ne strămutata, că 
confruntarea acestui ziar cu reabtatea îl 
va întări şi mai mult în executarEa prog
ramului ce şi· a impus şi că linia sa de 
conduită nu va admite nici un compro
mis În ceea ce priveşte desăvărşirea as
piraţiilor noastr(> naţionale, ~aIi nu mai 
pot rămâne ca simple deziderate. 

In faţa acestor preocupări trebue să 
dispară ori ce fel de veleităţi personale 
şi aspiraţii individuale de ordin mal e
ria], căci dragostea de glia strămoşească 
şi respectarea vieţilor sacrificate pe jert~ 
fel ni cui naţional trebue să primeze mai 
presus de ori ce. 

Inainte deci, spre o nouă cruciadă' 
do!ar 

SCJDnificatîa 
remanierii 

Nu ,;e obişnuesc a se executa re
manieri in ajuliul plecăJii unui guvern_ 
Nici Un guvern n 'are nevoie să încerce 
o Două formaţie inainte de a se retrage 
în opoziţie. N'ar al1ea nici un Înţeles. 

Şi totuşi, t:abhcHll ministerial pre
zidat de d. Gh. Tătilrescu este în fata 
unei nouă sl.:himbări de fc.rmaţiuni, cu toate 
că mandatul ii t ste pe sfârşite şi n<lrmal 
ar fi să plec,"" lăsând pe alţii să~i ia locul. 

Şi nu crrd- m că aceas1ă remaniere 
sli nu şi aibă ÎrJţtlt-sul d. NLI altul decât 
cel mai simplu şi mai de nevăzut I pet.tru 
opOZiţie}, că, adică regimul libtral va mai 
dur, 

Şi numai cine nil vede sau nu vrea 
să vada si!uati~ politică din ţară, nu va 
admite că aCl:;Jsta e cea mai buna soluţie 
a momentului. L;ita~i· va'n jurul ilvoastre 
şi contE"mp\,ţi j,ilpnjurările, soc ... ,tiţi even
tu a li t ă ţ de. 

C".I mai m'lre pa: tid de opozitie c"re 
are· pr( te r ţiuui la succesiune, l'ar forma 
naţional ţă rălliştii. 

Dar să nt; Îr.frebilm: este oare for
mula pe care o pr<'zinlă e;, aet'('!! pe care 
o aşt",aplă ţitra, aceea care ar fi adevăra
tul leac al ml)menfului politic? 

Nicidecum I Nici chiar Î'l cazul când 
partidul d}ui Miltalache, Lupu, CaliiH'scU, 
Maniu, CostăchesGu efc .• !.'ar orienta spre 
altă direcţiu: e (vezi adunarea tint'retului 
nat. ţarănesc dt la Bucurt şti), necum dadi 
va rămâne luat in atâtea dirrcţiuni deo
sebitt'. 

Ittchipuiţi-vă ce-ar Însemna pentru 
realizările de folos obştesc acest cea-hllis 
obositor, această hărtuială care s'ar CaB 
tioua la guvern pe spatele cetăţenilor! 

NiciuAul dintre partidele de dreapta
nu poate prezenta singlilii O echipă guver ':' 
namenfală perfect corespunzătoare, jar Îo* 
cercările de colaborare, făcute până acumt 

au ră[I'as fără rezultat. 
Cme altul şi ar putea lua rAspunde

rea guvernării după rodnidi patru ani de 
gospodărie 1, berală? 

Da, la urma urmdor, dece si se 
schimbe regimul deja cârma ţării dacă nu 
se simte nevoia unei schimbări? PentrucA 
opozitia s'a săturat de aşteptare? Dar 
ţara are acest rost de a căpătui pe rând 
pe mahării diferitelor partide saU de·a ff!
ce Încercări peste incercă Ti ? 

A minti ţi-vă de povestea slugii unsă 
CU miere de stup şi legată de-un pom la 
dispozitia mJ.lştdor şi care nu voia să lase 
pe un bintlvoilor să gonească rnll~tde aşe
zate pe ti sub motiv etar veni (;liel~ mai 
flămânde să·1 nedjească... p. s. 
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DUIDineca. 
Credinta CrucU 

Vrem,a prigoanelor şi a rdsboa,lo, 
reliJ1ioase nu a "'.cut. Crucea creştină 
an şi astăzi rJrăjmaşi ca şi pe v1tm,a 
lui Nero. - şi apărători, ca pe vrllm,a 
lui Conslantin cel Mar, şi a crtl.ciatilor. 

Ce este lupta dintre popoarele lumii, 
- pe fQIă fi pe ascuns - pentru apă

rarea civilizaţiei, decât o luptă pentru 
credintă şi cruce, •• 

De o parte eroism fi dragoste sfân
tă "entru creainta lui Hritlfos, de alia 
."lbăIăcie fi ură neinFrânată contra doc
trinei creştine şi a oricărui sentiment re
ligios. eonslatarea aceasta este aşa uşor 
de făcui, incât numai orbii fl surzii o 
pot tăgădui. 

Creştinismului i se cer in lume noui 
fertl, şi suferinte, adeca tocmai ceea ce 
a/cătueşfe izvorul lui necesar de putere, 
inviorare şi în tin erire , Crucea este slava 
,i gloria creştinătăţii. Pentru biruinta ei 
creştinii mor fericiti şi cu inima scălda· 
tă înlr'o cerească bucurie. Aci e taina 
ei nepălrunsă. 

Ceea ce nu ştiu duşmanii creştinilor 
este adevărul simplu, că incă nu s'a 
descoperit arma cu care putem lupta 
contra spiritului de sacrificiu. Crucea 
e veşnic birui/oar", pentrucă p divină 

ca şi cel ce s'a răstigrlit pe ea şi e sfin
li/oare ca şi suferinta.-

S'a spus cu toată dreptatea că p' o 
lalure a crucii e scris: jertfă, ia,. pe 
ceealaltă: biruinţă. Iată ce trebue să 

,Ue toţi ceice S(1 luptă cu credinta crucii. 
Dar cracea na este numai {suor de 

neistovtfă pulere biruitoare, ci şi un mij
loc de purilicare sufletească. 

La un preot duhovnic a venit odată 
an tânăr să se spovedească. Sub patra 
lir tinărul şi·a mărturisit toate păcatele 

de care" şi-a adus aminte, şi mari şi mici. 
După ce l'a ascultat, preotul i-a zis cu 
multă ell/avi, in graiu: "Fiule, văd că 

ai greşit mult inaintea lui Dumnezeu. Da
că in tine esle o pocăin!ă curată, dacă 

într'adelJăr pui holar vieţit lale destră· 

bălate şi urei să începi o viată nouă. 

Mântuitorul te iartă şi te va lace copilul 
lui. 

,UimI tlinaint. că tin4rul după spoveda
nie nrr s'a IdBat de păcate, când " a
propia să·i In"" în casă. i·a pus În co
le peste prag o cruce mare. 

- Intră, tinere, ti zise preotul. 
- Nu pot. părinte, nu pot trec, Nu 

p6t câlca sfânta cruce de pe prag, căci 
e păcat, Vă rog să o luaţi. 

- Aşa e, nu poli. Dar tu in vieta 
rI. câte ori ai călcat-o in picioare cu 
ticăloşiile şi batjocurile tale? De câte 
ori ai luat in deşert numele şi legea lui 
Dumntzeu1 

La aceste cuvinte tinârul s'a recu· 
les, s'a aplecat pe prag şi a sărutat Cru- . 
cea, apoi după spovedanie s'a intors a
Gatlă cu .uFletul tiimăduii de păcate şi 

h'Jtărât să nu St mai lase în bratele lor. 
Un bun crpştin a zis: "Cea mai bu

nă inchinare ('ălre Dumnezeu, e să păs· 
trăm in suflefele noadre, ceoa din Dam
Ilczeirea Lai", 

Cea mai bună inchinare in faţa 
crucii, e să păstrăm in. sufletele noa
stre cen din puterea şi sfinţenia ei. 

Visariou 

Moştenirea 
"regelui tigaDilor" 

In Varşovia a fost înmormântat cu 
o deosebită solemnitate K wiek, şeful ţi
ganilor din Polonia. 

La ceremonie au asistat vreo 30 
membri ai familiei, precum şi peste 1000 
ligani din toate Polonia 

Au asistat şi câte o delegaţie a ti
ganilor din România şi Ungaria. 

Matias K wiek, care a murit intr'o 
Incăierare şi a fost ingropat la cimitirul 
catolic, a lăsat toată averea sa în folo
sul acţiunii generalului Franco, pe Care 
·Ia cunoscut acum câţiva ani. 

Imie-rările in Brazilia 

Sădirea 
Odată cU Inceperea primăvereÎ. se 

redeşteaptă la viaţl şi pomii, eari Incep 
să-,i formeze din nou frumosul vesmânt 
de flori, frunze ,i apoi frude. Ei lIimt ti 
trăiesc viaţa lor alături de a noastră, ca 
şi animalele domestice. Ei umplu de bu
curie grădina şi îmfrumuaeţează ,i ino. 
bilează orice bucată de pământ. 

Dacă numărul pomilor ce să găsesc 
într'un sat, judet sau regiune şi dupl 
modul de Ingrijire, Se judecă gradul de 
cultură şi spiritul de gospodărie al locu
itorilor. Pomii, pe lângă că infrumuse
ţează locul şi fac umbră, in zilele de arşiţă 
ale verii, produc fructele, cari sunt o 
adevărată binefacere pentru omenire. Ele 
sunt cele mai bune alimente. Dacă le 
mâncăm regulat. ele vindecă o mulţime 

de boli, inlesnesc o mistui re sănătoasă 

şi normală şi sunt foarte hrănitoare. 
Ştiinţa medicală a dovedit importanţa re· 
gimului cu fruele şi de aceia se obişnu
ieşte să se facă acele cure de struguri 
sau alte fructe. 

O ogradă dela tară sau chiar dela 
oraş, unde locul permite, plantată cu po
mi roditori, bine îngrijIţi şi încărcaţi cu 
rod frumos, arată pe gospodarul luminat 
care vede in pomicultură nu numai o 
infrumuseţare a ogrezei sale, ci şi un 
mijloc de câştig. 

Astăzi mijloacele de trai s'au ingreu
iat şi cumpărătorii sau făcut mai pre· 
tenţioşi. Trebue să privim cu mai multe 
întelegere viaţa şi nevoia de ingrijire a 
pomilor, lăsaţi mereu la voia lntâmplării. 

Să ne facem din cultivarea pomil~ 
un cult. Să plantăm cu pomi orice bu
căţică de pământ, căreia nu i se poate 
da altă destinaţie. Să fim intotdeauna 
călăuziţi de proverbul care spune "cine 
in viaţa lui n'a plantat un pom, nu mf!· 
merită numele de om il. 

Fructele sunt căutate nu numai de 
piaţa internă, dar şi pe pieţele streine, 
să dăm toale atenţia plantaţiilor de po
mi, din soiurile cerute la export şi să 

căutăm a produce fructe, de calitate su
p~rioară şi superioară adică standardi~ 

zate. 

AGRICOLEe 

pomilor il 
:Wj 

foloseascA .faturil. dt cart le dă agro 
nomii serviciilor agricole MU ai Camere 
lor de agriculturi din fiecare judet. 

E bine ca gropiile să fie făcute d, 
cu toamnă, pentru plantatme de primă 
\'ară ,i din timpul verei, pentru cele d, ) 
toamnA, pentrucă pământul din ele.l ai"U 
be timp să se aerisească. .ICI 

Să se planteze numai pomi altoie: 
sănltoşi fi bine formaţi. II: 

Pomii nesănăto.i trăesc foarte puţiud 
şi fac fructe pllţine şi bolnave; pierdem .... 
astfel şi timp şi bani. m 

Merită să plătim 15-20 lei pe u\ ... ~ 
pom frumos, bine altoit fi sănătos. VOJleni 
pierde mai mult plantând unul sălbate ... ~ 
şi bolnav, mai ieftin sau chiar gratis. ira 

Plantaţi deci cât mai mult, in tere·"1 

nuri bine pregătite, pomi altoiţi, binrn~ 
formaţi şi sănătoşi. :..: 

Să nu cultiVăm pomi pe orice t~., 
ren, ci să tinem seamă că unii pomi da .... , 
rezultate bune la deal şi alţii la şes. r) • 
deal este patria prunului şi a măruluCDI 

specii iubitoare de climă umedă. Caisu!.: 
zarzărul şi piersicul - cerând mai mul.1I 
tA căldură, - cultura lor coboară in reeOI 

giuoea şesurilor, până la Dunăre. Părut-ii 
şi nucul, căutând o climă mai dulce ~;' 
un pământ mai cald, merg bine in re..~ 
giuaea de podgorie. ..\ pl 

Când facem o plaotetie să ţine_' I 

seamă de regiunea in care ne aflăm. l t~ 
La ţară să plantăm cât mal mult po:~ 

mi, în curţile şcoalelor. bisericelor, PrilU-i 
măriilor, etc., căci numai astfel Vom a.ăIl 

răta că intelegem să folosim pământull" 
cum trebue_ ! 

Inginer Agronom N. DINU enţi 
ienţ 

................................ ~~ci 

Rezultatele intrevederilor d el
, : Iâ Şl 

guvernator În străinătate 

O 
!it a, 

• Mitită Constantinescu, guverna· -torul Băncii Naţionale, care a fost în 
străinătate, s'a relntors. Il 

Rezultatele intrevederilor, ce Dsa ~ 
avut, cu conducătorii Institutului de E. 
misiune din Paris, Berlin, Bruxelles. in 
ce priveşte relaţiunile technice Între res' 
pectivele Institute de emisiune mai SUI 

arătate şi Banca Natională a României
f 
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In alt post, tinărul vine din nou cu 
capul plecat şi cu inima smerită la .du
hormic să se spooedeasd. Dar preotul, 

Consiliul lederal al comertului ex
terior a cerut pre~('dinfelui Vargas să 

limiteze la maximum 3000 numărul imi
,rantilor de toale natiunile, care oor pu' 
tea inlra anual in Brazilia. 

Să nu cultivăm pomii la voia în
tâmplării, fără nici o ordine şi într'un 
teren nelucrat, ci totdeauna bine să le sunt satisfăcătoare. 

Realizări 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. 

Domnule Preşedinte, 

Domni/or Consilieri, 

Să·mi dati voie să supun în cele ce 
urmează desbaterilor şi aprobării Dom
niilor Voastre a treia dare de seamă a· 
Duală despre mersul administraţiei din 
judeţul nostru. 

Inainte insă de a trece la expune
rea de mai detailată a activităţii noastre 
de8fă~rată in cursul anului precedent, 
ţin de a mea datorie de a Vă face un 
mic rezumat, retrospectiv din toamna 
anului 1933 şi până astăzi, de modul 
cum am inteles .să conduc gospodăria ju
detului nostru fi indeosebi cum am cău
tat să mă achit de obligaţia ce am luat 
asupra mea în calitate de Prefect al a· 
cestui judeţ fruntaş dela graniţa de vest 
a Ţării. 

La preluarea conducerei treburilor 
publice din acest judet, mi-am dat .ea
mi imediat de misiunea frumoasă ce am 
de indeplinit şi de greaua sarcinli, pJiaă 

cu răspundere, ce-mi Incumbă calitatea 
de Prefect. 

Cine cunoaşte pe deplin situaţia 

economică, socială şi culturală a popula
ţiei noastre din judeţ, trebue să-şi dea 
seamă, că mUnca Prefectului, prin care 
le tinde la emanciparea acestei popula
tii din IItarea actuală economică, socială 
,i culturală, nu este tocmai uşoară, ci 
din contră foarte grea şi plină de griji. 

Indeosebi judeţul Arad, spre deose
bire de cele mai multe judeţe din (ară, 
care are o situaţie specială, prezintă pt. 
prefecţii săi de totdeauna griji şi răs
punderi din cele mai mari. 

Aceasta lituaţie specială trebue să 
determine şi toate Guvernele. cari se 
perindă la cârma Statului nostru, să-şi 
aţintească privirea mai ales asupra ju
deţului Arad, dându-i cele mai larg spri
jin şi ocrotirea ce i se cuvine. 

Judeţul Arad e.te unul din cel mai 
mari judeţe dia ţară, cu regiuni frumoa
se. cu surse bog ite neexploatate, cu o 
populaţie - in majoritate absolută -

românească. El este un ve chiu focar de 
cultură şi de conştiinţă naţională. Poporul 
românesc de aici este harnic, muncitor 
dornic de progres, de cultură şi de ci
vilizaţie. Durere însă, economiceşte şi 

astăzi este subjugat celorlalte popoare 
de origine etnică tminorltară, subjugare 
ce trebue atribuită imprE':jurăriIor nefaste 
pricinuite pe vremuri de dominaţiunea 

străină suprapusi. 
Subsemnatul născut şi crescut în a

cest judeţ, am putut ved9a de aproape 
cum acest popor blând şi harnic, înzes
trat cu atAtea calităţi distinse şi superi. 
oare celorlalte popoare conJocuitoare, 
vrednic de o soartă mai bună, a fost 
condamnat totuşi să trăiască o viaţă de 
robie economică. culturală şi socială. In· 
deosebi populaţia din părţile muntoase 
ale judeţului nostru a simţit mai grozav 
această robie seculară, nedreaptă, susţi
nută intenţionat de elementul străin sup
rapus cu scopul binedeterminat de a nu 
putea eşi nici odată din aceasta stare de 
ruşine. Deviza elementului dominat de 
odinioară era: "prin sărAcie la robie", 
iar această devizl s'. aplicat ,i s'a put 
In practică faţă de elementul românesc 
cu atât mai tare şi cu atAt mai mult cu 

cât acest popor românesc, prin c:oducl·rezll 

torii săi inţelepti şi Intransigenţi, a cău-; 

tat să iasă din sărăcie şi să se eliberez.Jm!1 
din robie. ~on 

Aceasta stare umilitoare, care a du.ltupt 
t 'd" 1 ocu ra o mIe e ani ŞI pentru in ăturarea. . 

clreia s'au jertfit atâţia martiri ai nea.:: 
mului nostru, trebuia să Înceteze deoda-. 
ti cu preluarea imperiului. Aceasta sta-
re tr~buia să sguduie şi inima fiecărui bunoiza 

român ajuns la conducerea treburilo~~ 
publice. Aceasta stare m'a determinat şi
pe mine, să mă gândesc - lin calitatea~ 
mea de Prefect - înainte de toate la l. ...... 
alcătuirea unui plan de muncă bine chib-
zuit şi mai uşor de realizat, plan menit 
să marcheze Un pas uJiaş in nizuinţa de din 

de emancipare cu un ceas mai vreme aprut 
populaţiei româneşti din acest judeţ din Vîct, 
starea de robie economică, culturală etc. > 

In care a ajuns fără voia lui. ajun 
, . :dato 

Dupăcum v am expus deJa in cele . 
2 d . d . .am, 

ăn e .eamă anuale antenoare, a· t . eas, 
cest plan de muncă fiind alcătuit, am,tn ă 
păşit pe drumul realiz.ărilor. Iată sumar"", S 

infăptuirile pe cari le-am putut realiza e., 
• t . ald' mal 18 aces ,curl IDterv e bmp. N 1" 

a.1' 
(Va unna) .achil 
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_
a realizal 

iL eroI in trei 
~UTernare 'l 

partidul Nafional
ani şi jUDlălale de 

agro La intrunirea delegaţiei penaaDente a organizaţiei 
partidului naţional-liberal dela laşi, d.l ministnl 
Victor Iamaodi, a spus 1U'Dlătoarele: 

l1ert 

~. d; am făcut În trei ani şi J·urnătate de guvernare? 
·Iml 
1 d, Jl ... făca' c:o .......... d_e. d •• 
IlairiUor agric:ol.. )\- IIcLld •• 

dorUl ••• Ie ••••• 1_ ~t.lulul J 

It .,.. redu. datori. puLIIc.ă •• -
Ol\lon'" .etlt.Lllind c:o .. pl.d cre

lIul ,ă.n in .f.rtl, A_ rea" .. 1 
>uţiadg.le ech.IILr.'_ ,,1 eEcedea
iemre care ne-au Îngăduit să pl"

In 1. zi peot9iuoile ", lefurile 
.nc,ion.rilor, IIă acope .. '''' .. 
~ ..ăl'h.. co."I. de cL.hueli 

Voa.n.ru _alerlale. AIIIII ÎnTlora' 
,ate\Dlltiior TI_t- _cono ... ic" • tărU. 
~. Ia •• Igur.' potlibil, •• tile d. 
le .... "Iere. creditului pu bile În • 
. ~elntând prin legea Creditul.g~ 
bm1col ,i _e"I."ugăresc:, )\... .t •• 

trnidt un .eghn de ad ... lni.~ 
~ tt-_tie iti' de Lună gospodărie pe 
da'-- cuprinsul ,ăr"_ A ... Începui 
. Il .JID .eal zat, i •• ro JlDă.ură ie.-
I .elDna.ă, refacerea .... erelor de 

~ UlDJlDuDlcatii. ADI făcu. bnpo.· 
lSUJ.n.e in~esli,junl de caracle. 
mul.ltural, IIO( 1.1 ,,1 sanll.r. ADI 
1 re8organbl:dI' Cooperatia as.nând 
ăru,llif de Lănd popuiare. ADI dat 

;ia'ă Ca ... erilor profetllonale, 
e \'r prin .c,lune. de Indru ...... 
r~ .griculturel .' de Talo.iflca ... 

i produselo. el,.... ..alal ce
nemei dinldli r .... uri de productie 

• fă.U o solidtudine necunos
ulă p(ină astăzi. )\JID s'hnul.' 

P~l!Iduslria nBltiorală, aliigurân
Pl1lu-i o deJEToh.re rodn .. :ă ItIÎ d
a.ăloasă. ADI ocro.it pri ..... ăsu-

ntuli intel .... pte. .aunca natională. 
! Am dat Învăţămâ~ltului rural o a

U ~nţjune deosebilă creind pentru absol
ienţii şcolilor normale peste 20 (dod 

~ci de mii) de posturi şi asigurând ast
del, şcoalei primat e o funcţionare seriaa

Il şi folositoare ţărănimei noastre. 
Am restabilit ordinea in Universită 

~. aşezând tineretul in noi norme de 

disciplină pentru a rimâne in cadna1 
strict al preocupărilor rolturale fi pentru 
a~l scoate de sub tirania nenorociti a 
agitaţiilor politice primejdioase. 

Am acordat Bisericei noastre naţio
nale fi slujitorilor ei O atenţiune - COD

cretizată in fapte ce nu se pot contesta 
- pe care, o spunem fără rezerve, nu 
au avut-o până acum, de la nici un alt 
iluyem• 

Am unificat o bună parte din legis-
latura ţării, indeplinind un act politic şi na
ţional care deja război şi până astăzi, aş
tepta să fie realizat. 

Am inzestrat armata ţării - pu~ 
nându~i la dispoziţie - pe aceste vre
muri de imense greutăţi financiare -
aproape 20 de miliarde lei pentru indes~ 
tularea trebuinţelor ei. 

Ceiace ce s'a făcut sub guvernarea 
noastră - şi daţi-mi voie să precizez: 
sub directa iniţiare şi conducere a d-lui 
G. Tătărescu preşedintele consiliului de 
miniştri - pentru înarmarea oştirei, a 
intrecut in amploare şi măreţie tot ce 
s'a făcut de la război şi până astăzi, in 
această direcţiune. 

Dacă ne este permit să comentăm 
pasajul din Inaltal Meaaj Regal de în
chidere a Corpurilor legiuitoare prin ca· 
re subliniază în termeni deosebit de su
gestivi valoarea contribuţiei pe care gu
vernul a dat-o înarmărei ţării, am putea 
spune fără să exagerăm. că într'adevăr! 
d. G. Tătărescu, preşedintele consiliuluI 
de miniştri, căruia i se datoreşte acea
slă operă, a binemeritat de la patrie. 

Acesta este bilanţul activităţei, pe 
care guvernul nostru a desfăşurat-o .in 
trei trei ani şi jumătate de cărmulre 
plină de advenităţi ce păreau. adeseori 
insuportabil~. . 

Am creiat, astfel, pentru statul ŞI 
poporul român condiţiuni esenţiale de 
desvoltare, de progres şi de apărare a 
existenţei sale naţionale, politice şi so
ciale. ·na·· ___________________________ _ 

îl! 

a Rezultatul alegerilor 
7~ comunale din judeţul Arad 

·es· 
SUI 

- Succesul listei naţional-liberale 

iei, La ultimele alegeri comunale, c~ 
au avut loc în trei comune din jude. 

_ Pt1 nostru, S'a obţinut următoarele 

cl.rezaltate: 
lu- In comuna Chieri cu populaţie 
ezecu~at românească lista partidului na-

Jional-liberal In frtUlte cu neobositul 
i lttptător Rada Gheorghe, a luat toate 
u'locurile, nici una din listele opozi

reaJiei neîntrunind de cât un număr in
~a'lim de voturi. 
~a· 

ta- In comuna Măderat, unde orga-
'unaizaţia locală a pus pentru întâia oară 
lo~ingură listă, s'au obţinut cinci 1 JcurL 

şi 

:~:Municipiale 
[b-
nit După cum se ştie, după inundaţia 
dedin 1932. municipiul a oontradat un im-
aprumut de 10 milioane lei de la Banca 

lin Victoria, pentru ajutorarea sinistraţilor. 
~c., Acum, comisia interimară a voit să 

ajungă la un acord cu banca ca această 
1 :datorie sI. O plătească in timp de iO 
: e .ani, urmând ca în Hecue an să se pili. 
a·1.ească un milion. Propunerea n t a fost 
m'lnsă primită de bancă, care - având 
ar 4e achitat şi ea Blncii Naţionale datorii 
z:a _.. b' t· ~ B ' ....... vec t, - a Ceru autonZ8t.a ănciJ. 

. Naţionale dacă primeşte ca oraşul să-şi 
;.chite in timp de 10 ani. Banca Naiio-

Restul de cinci locuri au fost îm
părţite intre celelalte grupări. 

In comuna Sf. Ana, unde există 
o masă compactă de alegători mino
ritari (germani) lista naţional-liberală 
a obţinut patra mandate, 4. revenind 
organizaţiei germane iar două naţio.
nal-ţărăniştilor. 

Rezultatul vedeşte popularitatea 
de care se bucură partidul naţional. 
liberal ale cărui realizări gospodăreşti 
şi româneşti din judeţul Arad l-au 
situat în fruntea tuturor organisme. 
lor politice. 

Convocarea Consiliului 
Superior al Magistraturii 

Suntem informaţi că Consiliul supe
rior al magistraturii urmează să fie con
vocat în a doua jumătate a lunei Aprilie. 

nală n'a primit decât ca in primii trei 
ani să i se achite 6 mil., iar restul să 
se plătească dintr'odată. 

Oraşul cere ('a in acest an să se 
primească un milo {Hnd bugetul intocmit 
şi. neavând fonduri disponibile. Dupl 
discuţii furtunoase 's'a primit ca In acelJl 
an să se verse 1 milion iar in anul ur
mător să se desbată din QOU chestiunea.. 

InforIDafÎuni 
Coallictul d. maacA dela lab
rica AaI ... a iod aplagat 

In urma unui aranjammt dintr. con
ducătorii muncitorilor fi delegaţia 'abrl
cei Astra, primii au retras mllmor;ul a
ducând acesta la cunoştintG Inspectora
tului Munrii, care în urma acestora a 
declarat conflictul de muncă aplGnat. 

Câll medicI avem? 
Lucrările pentru recensământul me

dicilor pe Intreaga ţară sunt aproape ter
minate, S'au făcut totalizările rezultate
lor primite. In afară de medicii din ser· 
viciul armatei şi cei din municipiul Bu
cureşti, sunt in toată ţara 6170 medici. 

• .Monitorul Oficialu publică ins
trucţiunile privitoare la transferări şi 
catedrele vacante, în învăţământul .se
cundar. 

In noaptea Invierii va 
sosI in Capila1d o llie-
11e sfântă 

In ziua de 12 crt. pleacă Ia Ierusa 
Iim o stafetă care va aduce din locurile 
sfinte o făclie apricsă. In seara invierii 
stafeta va preda făclia Suveranului, la 
Patriarhie. 

ParlameDtal Da ee .& 
deschide 

S" a .ronil cI In cursul luntt; Aprl~ 
lie va fi convocată o se,;ane extraordt
tIG,.if a parlamentului. 

Ştirea etflfl inuactă, Corpurile le~ 
tiui/oare nu vor fi ronvocat" in luna 
Aprilie. 

L. Timl,oara au foat arestaţi 
mai malti comunişti 

Organele de politie din Timi,oara 
ou arestat peste 30 de comunişti, la un 
rflsfauranl, cari făceau parle din o' ga
nizatia clandestină comunistă. 

Examenele de admitere in 
,co1ile elementare C. F. R. 

Direcţiunea generală C F. R. a ho
tărât ca data de inscriere pentru exame 
nele de admîtere in Şcolile Elementare 
de Intreţinere ,Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Arad 
să se prelungească cu o lună adică pl
ni la 28 Aprilie. 

Cadavru pescuit 
Apele Mureşului au aruncat, la mal, 

in dreptul podului Aradul Nou, cadav
rul unui muncitor care se zice, că s'a 
inecat la strandul local in timpul când 
lucra. Parchetul cercetează. 

Care este situatia 
(Juvernului 
în fala opiniei publice 

In urma acţiunilor desfăşurate atât ia viaţa economică cât 
,i Îa ordinea internă, guverDul are sprijinul masselor po
pulare 

In urma ultimelor consultări elec
torale, unele ziare au incercat să nege 
evidenţele şi să denaiureze adevărurilfl, 

pretinzând că guvernul nu s'ar mai bu
cura dfl increderea opiniei publiu. 

In marea lor majoritate alegerii. 
comunale şi judetentt .fectuate in toate 
regiunile tărei au dovedit cu prisosinţă 
că masele cetăleneşfi sunt alături de gu
vern. La oraşe ca şi la sate, listele na~ 

lional-liberale au Intrunit majoritatea a
vo/arilor exprimate, ceeace demonstrează 
că guvllrnul se ,sprijină pe toate catego
riile sociale. 

Mai mult chiar, din cercetarea rtl
zultfJletor acestor alegeri, reesă că in 
multe 10calităli numărul de voturi obti
nute de listele national~liberale este mai 
mare de cal chiar fală de rezultatele 
alegerilor parlamentare de acum patru 
ani, 

" .. " 
Această incredere sporită a oplDlel 

publice fată de ~uvem este justificată 
de o serie de realităţi incontestabile. 

In ordinea financiară şi economică, 

in afară de consolidarea şi echilibrarea 
finanţelor publice, plăţile la zi ale sta· 
tului au determinat un nou avânt în in
treaga economie naţională. 

De asemeni, prin măsurile de valo
rificare a produselor ţărăneşti şi intensi~ 

ficarea expor-tului, s'a acceDtuat incepu
tul de prosperitate economică. 

In ordinea internă, cu toate svârco
licile uaor grupări extremiste, guvernul 
a asigurat linîştita desvoltare a vieţei so
ciale. 

Acţiunea de inzestrare a oştirei _ a 
creiat noi condiţiuni morale în viaţa na
ţională pria ÎI1crederea in forţele şi po-

sibilităţile noastre de apărare a hota~ 
relor. 

1 .... lil deci, in ,"ud S-'Dl:.r, 
iCare etl'e .z .... orul aulolritătei şi 
pre.ilf~ iului gu~e .. nului i~ fa,. 
opiniei puLlh:e. 

Asod..",n prof-eslonale. sin_ 
dicale de produce lori ltIi ora_
nlzatii af.ră de preocupă.iI. 
politic:e "i-au _anifeslal adesea 
increderea lor in opera actua
lului gUTera. 

Orl«:â' de păiiJIDaş. ItIJ d. 
re. credin,ă .r fi .-dUdle aduse 
nu .... 1 di ... dyer ..... e opozifioll 
..i •• ă, ele n'au .u,!iune' În rân
durile c:orpulul eleclor.l, ca_ 
• _juns la .aalurH.lea poliUcă 
... casa ... deoseLlrilor pe c:a.e 
•• eLue să le facă nec:esară cieo
Llrilo. p. iCa.e IreLue să le fa
că in Dlod oLiecli~ Î Ultre .eali. 
_r.ne şi p.og.anaele pa.Udelo •• 

Cam vor putea funcţiona că
minele şi caDtinele studea
teşti 

Ministerul educaţiei naţionale a dis
pus ca în ceiace priveşte căminele şi can
tineie studenţ şli înfiinţate şi întretinute 
de fUBdaţiuni particulare, să poate fi 
deschise prin autorizare specială a mi~ 
Ilisterului, după ce se vor ii conformat 
prevederilor din legea şi condiţiilor de 
ordin educativ şi material stabilite de mi
nister. 

In această categoric nu întră cămi

nele judeţene cari rămin desfiinţate. 
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ŞTIRI ŞI FAPTE Cronica externă 
CoadamDarea stadenJilor 
gardişti 

Procesul studenţilor gardişti din Bu
eure şti , s'a terminat. 

Consiliul a dat următoarea sentinţă: 
VIOREL TRIF A e condamnat la un 

an închisoare, 5000 lei amendă şi 500 
lei despăgubirî de procedură. 

VIRGIL RADULESCU un an inchi
s4ilare. 1000 lei amendă şi 500 lei des
pagubiri. 

IORDACHE SPANU achitat. 
GHIOCEL achitat. 
ŞQCARICIU un an inchisoare, 1000 

lei amendă şi 500 lei despăgubiri. 
VASILE POPESCU un an inchisoa

re, 1000 lei amendă şi 500 lei despăgu

biri şi 

ŞTEFĂNESCU LEON, in lipsă, 3 
ani inchisoare, 5000 lei amendă şi 500 
lei despăgubiri. 

Pentru Viorel TrHa, Virgil Rădules
cu, se face aplicarea art. 65 care preve
de suspendarea pedepsei •. 

Legi prolD.ulgate 
"Monitorul Oficial" publică nouile 

legi promulgate: 
Legea pentru modificarea unor arti

cole din legea pentru organizarea jude
cătorească. 

Legea pentru autonzareb. Ministeru
lui Industriei şi Comerţului să cedeze 
unele imobile, terenuri şi grădini Paro
hiilor, Primăriilor şi Autorităţilor din Pet
roşani, Ghelar, Rodna, Zlatna şi Baia
Mare. 

Legea pentru apărarea patrimoniului 
public. 

Legea pentru modificarea art. 139 
şi 140 din legea asupra Contabilităţii Pub
lice, publicată în M. Of. Nr. 167 din 31 
Iulie 1939. 

0-1 Pri ... odnislru GL. T ă
Iăres-:u, inlerbuar la Ex
terne 

Pe tot timpal absenţei d·Jui V. 
Autonescu, iace .. ilor st .. ăine, inte' 
rimat.) acelui departament va fi 
girat de d. prim ministru Gh. Tă
tărcscu. 

Controlul străinilor 
Comisiunea de apel in ce priveşte 

cererile de prelungire a supuşilor străi

ni a fost astfel modificată: preşedinte d. 
general Gabriel Marinescu, subsecretar 
de stat la interne; membrii d-nii Sergiu 
Dimitriu, secretar general al ministerului 
de interne, Gh. Paraschivescu, secretar 
general al ministerului de externe; P. 
Alexandrescu-Roman, secretar general al 
ministerului muncii; senator Moteanu, 
preşe.dintele comisiunei de aplicare a le· 
gii protecţiei muncii româneşti. 

Secretar al comisiunei este d. Olă
raşu. 

Examenul de defiaitivat al 
invăţă torilor 

Examenul de- definitivat al in'Yăţăto
rilor, fixat pentru ziua d~ 1 Aprilie, a 
fost amânat pentru 24 Aprilie, 

lnvăţătorii dela şcoalele de aplicaţie 
cari împlinesc trei ani de funcţionare 
trebue să facă ndntârziat cereri pentru 
inspecţia specială, în vederea înaintării 
lor la gradul L 

Inchiderea anului fi. 
uanciar 1936-37 
Plăţile din acest exerciţiu se vor face 
până la 11 Aprilie. 

Ministerul de finanţe a dat eri di
mineaţă dispoziţiuni administraţii10r fi
nanciare din tară, pentru încheierea 
&Dului bugetar 1936-37. 

In acelaş timp intrucât plăţile de or
donanţă din exerciţiul expirat nu Se pot 
lichida tode pe ziua de 1 Aprilie. s'a 
luat măsuri ca plăţile ~-i ordonanţ~rile să 

se facă până pe ziua de 11 Aprilie. 
In primele zile se vor centraliza toa

te încasările făcute pe exerciţiul 1936-37. 
După câte suntem informaţi, exce

dentul de Încasări faţă de prevederi, va 
fi de circa 800 milioane lei. 

Din atâtea evenimente cari colorea
n viu harta continentului nostru şi cari 
solidtă atenţia comentatorului obişnuit şi 
işi plimbe privirea peste câmpul de ac· 
tivitate al diplomatului dela Londra-Roma 
aau Ancara, este unul care pentru noi 
Românii, cere o subliniere mai compac
tă - este articolul Conte lui Ştefan Beth
len fostul premier al Ungariei şi arbitru 
politic în patria sa, scria de Paşti, în 
ziarul Pester Lloyd. 

Compoziţia stilistică şi programatică 
contelui, atacă problema raporturilor 
Ungadei cu statele vecine şi cu soarta 
ce aceste raporturi ar trE' bui să aibe in 
viitor, şi poate că articolul să fie pornit 
dintr'o bună intenţie; cel puţin aceasta 
este scopul mărturisit al articolului. 

Retinut şi supus unei analize de fond, 
articolul cu toată bună voinţa, nu poate 
rezista unei aprecieri care să dea popoa-
relor vecine ale Ungurilor un sentiment 
nici de securitate. nici de pace. Căci pen
tru a ajunge la o soluţie ce îşi doreşte 

pentru ţara sa contele Bethlen, pune in 
prealabil trei premize fundamentale opu· 
se spiritului tratatelor de pace. 

Dreptul, de reinarmare pentru 
garia de luptă pentru o revizuire 
nică şi de mână liberă In viitor, -
garanţii de neagresiune şi de rec 
respect a statutului·quo, - sunt postl 
pe care le repetă ungurii până la I 

naţie şi refu7 - o face şi acum co 
- antichier. 

Asta davedcşte iDcă o dată 
nici O nuanţă nu s'a schimbat în m\ 
litatea celor cari conduc destinele 
şoarei dintre Dunăre şi Tisa. . 

Poate atunci, cu altă ocazie dei 
nifestatie pascală, pe care suntem dj 
totuşi să o credem posibilă in Und 
- un alt articol pornit din aceleaşi! 
ne sentimente dar fără premize de i 
- .... a găsi un comentar mai favor 
aci ,i in ţările aliate. 

• •• 
Până atunci conferinţa, Micii An 

te Ia Belgrad. - o etapă în bogată I 
ti .... îtate de politica externă a dlui Vi 
Antonescu, vine încă odată să demon. 
ze solidaritatea şi soliditatea raportul 
care vor trebui adâncite între naţi\! 
reprezentate în capitala Jugoslaviei,l 
lele acestea. C 

Totuşi excedentul bugetar va suferi 
O mare reducere fiindcă în contul aces
tui excedent de inc:tsări s'au deschis cre
dite extraordinare, importante, în cursul 
exerciţiului financiar pentru acoperirea 
nevoilor urgente ale Statului. 

.. ----.... --.... --... - .... I .. --.. ----...... --.... --~J 

Cortegiul ÎDcoronărli 
DI RomuJus Boilă ră
mâne bine trimis în ju
decola tribunalului co
reclional 

• Regelui Angliei va oferi UD spectacol r~ 

Inalta Curte de Casaţie S. fi-a s'a 
pronunţat în recursul d-lui Romulus Boi· 
lă, respingându-l ca nefondat. 

OI Romulus Boilă trimis în judecata 
tribunalului C'orecţional pentru traficuri 
de influenţă comise pe seama contracte
lor de inarmare a ţării, a atacat cu re. 
curs decizia Camerii de punere sub acu
zare a Curţii de Apel Bucureşti. 

Respingându-se acest recurs, d'~a 
rămâne bine trimis în judecata tribuna
lului corecţiooaL 

Din Londra se comunică că, diferi
tele ţări ale imperiului vor fi reprezen· 
tate la ceremoniile incoronării prin 1.640 
soldaţi. 

Contingentul cel mai important este' 
acela din India, alcătuit din 600 soldaţi: 
urmează Canada cu 275 soldati din ar· 
mată, 30 marinari şi 30 aviatori. 

Primii cari au sosit la Londra au 
fost australienii, cari au devenit in cu
rând figuri familiare, cu marile lor pă.
lărH împodobite cu pene. 

A urmat un detaşament de 33 sol· 
daţi din Rhodesia, cari au defilat pe 
străzile Londrei in uniformele Jor cu 
pantaloni scurţi. Rhodesienii vor trebui 

să schimbe pantalonii, luând altii. lUI 
din cauza cIimei. i, 

Se aşteaptă acum sosirea Neo-le 
landezilor, cari au de făcut cea mai 1 
gă călătorie, de peste 15000 kilomtl 
Deta,amentul neozeelandez va fi aIcIi] 
din 50 marinari, 48 soldaţi, şi doi Il 
atori. il 

Sub-africanii vor sosi mai târziu)c 
Cortegiul incoronării va oferi sJll 

tacoI. rar al celei mai mari varietăţi:i, 
uniform~, ale turbanele indiene şi plÎl 
la amplete mantale ale canadienilor. T:e 
pele dela încoronare vor constitui asi. 
o garnizoană în miniatură a tuturor tii. 
pelor imperiului, h 

• fi 
Racovsky a fost arestat la 
Moscova 

Cristian Rakovsky, fostul ambasador 
al Rusiei la Londra, a fost arestat ieri la 
Moscova. Diplomatul este acuzat că a 
participat la uneltiri trotzkiste îndrepta
te contra vieţii lui Stalin. 
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. Starea de spirit din ţară fată de ope~ 
istorică Înfăpluilă de actuala guvernar~ 

Un psedo Hitler Ia Atad, 
scaadalagiu şi bătăuş 

Chelnerul Brenner Iosif, supranumit 
.. Hitler" de bucurie că merge soldat s'a 
turmentat de beutură, provocând un 
enorm scandal, pe străzile oraşului, 10· 
vind pe gardienii publici care E"rau de 
pază. Intervenind un Domn Căpitan ia 
aplicat recrutului acesta o cruntă lovitură, 
trântindul la pământ.· Sosind ajutoare 
sea ndalagiul cu mare greutate a fost dus 
la Chestură, unde cazul se cercetează. 

Angajamentele Corpului di
dactic 

Ministerul educaţiei naţionale a pus 
in vedere şcoalelor particulare (secunda
re şi primare) să inainteze ministerului, 
spre aprobare, angajamentele corpului 
didactic respectiv, vizate de administra
ţia financiară. 

In acelaş timp Je-a cerut să ia mă
suri ca toată materia de predat să fie 
terminată până la 24 Aprilie, lăsând in
tervalul între 10 şi 21 Mai numai pen-
tru rpnditii SI tf'7e. 

Se vorbeşte mereu de o eventulIă 
schimbare de regim. 

Presa prea doritoare de sensaţ:onal 
şi prea puţin scrupuloasă faţă d~ ceeace 
este realitate şi adevăr, continuă zilnic 
să ventileze tot soiul de versiuni, de ipo
teze şi de colportări asupra datei, condi
ţiunilor şi soluţiunei ce ar urma să se 
dea situaţiunei politice in momf:ntu! ex
pirărei mandatului legal al actualelor cor
puri leguitoare. 

Aceste versiuni şi ipoteze sunt mai 
mult d~ cât inoportune. 

Soluţia problemei este UD atri
but ezclusiy al Coroanei Ca... va 
câatări şi va decide - ca intotdea
una, cu inţelepciune ,i grijă pat
riotică de iateresele permanente 
ale tărei - asupra Împrejarărilor 
şi elementelor de car. ya socoti 
că trebue să se ţină seamă. 

Prin urmare, din acest pUDcl 
de vedere, toate discatiunile .unt 
iDutile, iar versiunile ce sa pun În 
circulaţie de ioleresati nu depă
şesc fantezia obicinuită a cotidia
Dului senzaJioual de gazetă. 

Ceea ce voim să relevăm aci. este 
un fapt a cărui semnificaţie se cuvine a 
fi subliniată ŞÎ. reţinutA dintr'un punct de 
vedpre care trece peste tot ce poa te fi 
interes secundar şi trecător. 

Este vorba de atmosfera generală ce 
domneşte în ţară şi de starea de spirit 
a opiniei publice în momentul când un 

Abonati re~im se găseşte În preajma expirărei 
şi rAspAndl>fi mandatului legal al Corpurilor leguîtoare. 

~ după patru ani aproape de guvernare. 
"'V· I G r - ţ H Această operă de guverDare 
.tt..iarU A' a. n la, d f~ t A A • v d' .. s a es aşura In ImpreJurari In-

~~----~------~--Tipografia G. lENeI, Arad. 

Ire cele mai anevoioase, dia toa~ 
puactele de vedere şi Îa toah d" 
meDiile activităţei naţioDale. 

O moştenire economică, finru 
ciară şi blidgelară dintre cele P1I 

nenorocite -, aproape lalimenil 
ră. O admiaislraţie În plină deb"ht 
dadă. 

O serie de pl'obleme de insealu 
nătate vitală şi acută Încurca~u 
sau nerezolvate. O stare de api.Te 
de generală dezol'ientare şi dese. 
rajare. cu 

GuyeJ'llarea actuală a redre .. 
intreaga situaţie şi a făcut Îa irite 
aai şi jumătate din Româaia o ţaio 
cu bUdgete ezcedentara, o ţară btr] 
armată, prosperă, ca ordine ÎII ilar 
tarior, cU prestigiu în afară. ti( 

De accea .st.izi, poate ., 
mult de cât acum trei allÎ fi j.la 
mătate, ţara înconjură guvernareo 
partidului naţional-liberal prezida 
tă de d-I Gh. Tătărescu, cu o alşi 
_osleră de Îacredere, de linişte 'p 
de siguranţă car. DU reaminte,t : 
nimic din atmosfera obicinuitel. dl 
sfârşituri de regim. i u' 

De aceea la i_chiderea par n' 
lameatuiui, d. Tătărescu pre,edi. re 
tele consiliului de miniştri, a p. 
tat spun.: să coatJnudm să Dt 
facelD dalorla. ' al 

Partidul naţional-liberal COnsecver ni 
tradiţiilor, programului şi metodelor sa~ M 
de lucru, continuă să-şi îndeplineasd ac 
mÎsiunea şi mandatul într'o atmosfert d 
care nu face de cât să sporească valol .~ 
rea, autoritatea şi strălucirea operei isto Şi 
dce ce o înfăptueşte. 

, 
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