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Rezolvarea cererilor de pă.şuni 
şi păduri cOIDunale 

o Importantă decizie a. MinisteruluI de A.grlculiur6 şi Do:rnenll 

Est~ cunoscută grija pe' care a 'pus-o atât OI. profesor Dimitrie Manolescu, Preşedintele Organizatiei 
Naţional-Liberale a Judeţului Arad, cât şi Dl. Prefect Dr. Ioan Groza, şi ceilalti parlamentari din partidul 
Daţional~liberal pentru a împlini lipsurile de păduri şi păşuni de cari sufereau comunele din judeţul nostru. 

Cititorii noştrii îşi amintesc de vizita pe care a iăcut-o în judeţul Arad, DI Ministru de Finanţe Mircea Cancicov, pe 
vremea când era Subsecretar de Stat la Ministerul de Agricultură şi Domenii In urma desluşirilor ce i-au fost 
date de către parlamentarii naţionali.liberali. precum şi de către prim,arii şi şefii orga_ 
nizaţiilor comunale ale partidului nationaJ.liberal, DI. Minisţru a fost convins, că cererile 
de păduri ,i păşuni sunt pe deplin îndre-ptă\ite şi a dispU8 ca ele să fie aprobate după 
Dormele legale. 

Au trecut de atunci mai multe luni de zile, în care timp a fost nevoie să se întrunească diferitele comlSll, cari 
după lege trebuie să examineze asemenea cereri. Greutăţile de învins au fost foarte mari, şi trebuie ii spunem 
cu regret, că parlamentarii noştrii cari au urmărit cu o râvnă neobosită rezolvarea acestor chestiuni apă. 
durilor şi păşuniloTf nu au întâlnit o deplină înţelegere la anumita instituţiuni cari trebuiau să-,i dea avizul 
în această chestiune. 

T oal. a~". peulăfI DU a .. descuraJaI câtuşi d. patln pe acel reprezenlan,1 al Judetului Ara.d, cari 
a ... Îotele. .. fie .deTăra,iI ."--'Iorl .1 In .... eselor ,ă.ăniudl ia ac. si jude,. Ei au lnlerTeoil din nou atâl 1. 
DI. Mlal ..... MAr... Cendc:o ... , _1 tpl 1. OI PrllDoli.: slru T ăIăre.ca, pe IAn"ă cari .u aflat cea .. al JlDllre Lu.
a" ... oln'ă .1 draU'olll. pentru Lln.l. populatiei .1 .. tf.1 ... putul .. oLpnă ca 10 du. d. :f Iulie 19~7t &ă •• 
dea de către Mial ...... 1 de' Agrladtară .. OOID.nil cu Nr. 151.866 ...... ăloare. DecizieI 

• Ministerul Agriculturii şi Domeniilor voieşte sA satisfacă cererile juste de păşuni comunale 
păduri.,_ ale locuitorilor comunelor din judeţul Arad şi vă invităm ca de urgenţă prin doi delegaţi ai Dvs, 
(Inspectori de control) să se examineze la faţa locului împreună cu delegaţii Prefecturei şi ai comunelorf 

cât din suprafeţele propuse de comisiunea jud. sunt apte pentru a fi transfonnate în păşune, ţinând seama 
de panta terenului. depărtarea de comună şi drumurile de acces la acele eventuale porţiuni. 

Pentru fiecare comună se va intocmi câte o schifă de plan, în care să se Izgureze porţiunile din 
pădurile statului, care sunt apte şi le propuneţi pentru a fi translormate în păşune, arăfându-ne suprafata 
exactă, numirea pădurii. şi a trupului din care se dă izlaz, şi situaţia ei fală de actualele păşuni (izlazuri)." 

(ss) p. Ministru Horia Ca:ar 
Aceasta decizie interesează următoarele comune: 

Plasa. Hă.lmaglu, 
GrOfl, Bude,U, Dumbrava. GuravăJ, Ro.toci, TăI-cI, La.uri, Măgalicea, SalU-l'Au, 'acobeal, Gurahoutl, Hoatl,o.', 

Si.rbi, Tia_, firma .... IOD8'U, Pla,cu' .. Aciu'a. . 

Plasa Seblş, 
S.I_1'8nl, Bub.al, SlaUa. d. eri" N_apa, PrAJ.,tI, NădAlb.,U. Ipe,U, Mia •• d, Sa_al, PI'1IIlI,or, D ••• a, " R.yaa 

Plasa Radna., 
PAra.,U, Coaop, $olmo" Bătuta, Gladewa, Stejar, MIm" PaaU" Odvo" Cova8laţi, Rada .. 

Plasa Peclca., 
Rovla., Sellllac, ,. Hodo .. Bodroc .. 

Suntem informaţi că Dt Prefect Dr_ Groza, a cărui energie şi hotărâre este în 
i deobşte cunoscută, a şi luat măsuri - pentru ca chiar' din săptămâna vii. 
: toare să se Înceapă facerea acestorlacrări, astfel ca ele să fie desăvăr
şite În timpal cel mai scurt, şi să se poate da' decizia finală şi definitivă 

! pentru acordarea pădurilor şi păşunilor cerute de comune, satisfâcându
se astfel UDa din cele mai esenţiale nevoi ale judeţului nostru. 
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Cine apără şi cine luptă impotriva inte\~ 
reselol~ populaţiei din judeţul Arad,.~ 
Pentru a-se vedea cât de mari au fost greu

tăţile ce au trebuit învinse de către reprezentanţii 
partidului naţional-liberal, pentru a ajunge la re
zolvarea chestiunii pădudior şi păşunilor despre care 
vorbim mai su~, dăm aici un extras din ziarul Cu
rentul Nr. 3389 cu data de Vineri 9 Iulie 1937, care 
publică un articol semnat de Dt M, P. Florescu, 
inginer consilier silvic, fo~~t deputat sub titlul "Mai 
multă grija pentru pădurile Statului,· la hotarul· 
de Vest" 

Acest Domn, care a aflat de rezolvarea ce
rerilor locuitoril~ r din judeţul Arad, critică rezolva
rea favorabilă a acestor cereri spunând următoarele: 

la frontleEu de Vest, care tr 
buie ÎHJpiedecată. ! 
" Speră ... <:ă Marele Sial Major_ ~a 
se o<:upă «:u a«::easta !Chestie În .-nod sP, G 
.:ial şI. <:u DIai IDullă pre.-edere de~ 
politic::iaDii de partid,"Va rea«::tiona asup~ d 
... en,inerii celor circa 11.000 de jug '. 
!Cadaslrale prolec:late de a fi şterse 
pe suprafata 'ării, c:ăuliaad ."şi ÎDIpa 
:modul de "Vedere pur nafional, r&i1O Il 

A d A d · .,. i COl Dan .n 101 eauna pe alCe-aş pO:Z1 .e 1'1' lUD 

!Care şi noi sil....-i.cullorii infelege ..... 5ă1bet 
ÎIDLrăfişăDI, c::a soldati .~eTotafi T tiri' :i 

Nu c::u ... ft~e... pe a_forul -.c:eslul •• ticol. - c ~i 
.. iril. iasă oii an fluu:tiooar al Sialului, care - Iti că 
când..... ~i deputat, poate să sustină o ilselDenea Jet ru, 
rle, in paguLa Întereselor celor _ai drep;:] ( 

"Prin legea pădurilor ne.:esare pulatiunei. ' a1~1 
apărărei nationale din 1935, s'a opril.cu 0_ .. .5 c~ ....... e s"'Y~ ... ~let c: .. ~ s· cel 
.:u desă....-ărşire defrişarea pădurilor din p~.;_d .... ~ c:.a...... Tă.;; .a t.. · . ?UI 
lurul frontierelor tăI-ei. .. ..... d_ ..... tii ...... I-f ... ă .. e-.c::. C4ill.eo .. s. III ' 
.. . .e. ..... :S ...... de zile ... -e:-. d ............ ; -t raII 

Printr'un De':ret Regal re«:enl, toale d. ~ eIIML. •• '_ .... fa.:.. ... kii _ ....... ~ S~C 

Pădurile &'::Ialolui. din J·ud. Arad au :rost' ..... ezo ........ e .. c:he ....... iii ......... ;1 ... Jhal 
~ .- p.il.d ... ;lo.. C:4Ii1I.e e.f:e ... c:he-•• ii .. ~ .. vos 

dec:relale păduri ne.:esare apărării Da- ' ... ii_t~.; deP ........ 80 pe .... _ .. _ .......... ta. ~U1 

~ •• E!! .. e ........ uz;. c .. ace •• E!!p.~:z:e..... ' 
,ionale_ SE!! ........ dE!! c:o ....... e di .. il-def:u' ..... § .. lib4 

I ... porlanta ft~esta' Decret Regal .. ii ... de1_I .. ; -= .... 1 ....... A cI_c:..... b 
la «:are au colaLo .. al atâl organele sil::'" ~ ., .... it .~zo ....... e .. _c:es~ -=. ........... ..- _ 

· ,.. · I -li • L fi c..f:ic:_tii t_ ..... d... tn C8I.e ... ......... , 
....-ICe <: .. 1 şa ce e nu Iare., DU .ual Ire ue -=e4tii .... ii ..... !- ',>. . .; " . .-! 'i' ';"'.' '.' • I pal 
arătată... . " '. . "'~"<' ".. : s~ 
., Nici Guvernul, nici Partidul N~ VOt 

Astăzi însă, pentru salisfa~erea ţional Liberal din judetul Arad,-DI~~4 
intereselor eledorale, «:u. prileju.I poate ii acuzat de lipsă de patriotis~ du] 

alegerilor ju.detene «:e Tor aTea atunci când înţelege să dea ţărăni~ co; 
lo~ in jud. Arad, se pre,:oftj~ează putinta de a trăi, de a-se hrăni şi ~:; 
de c:iilre «:ei interesati din loc:a- a-şi întreţine gospodăria.' Adevăratl diI1 

litale c:u c:onc:ursul organelor c:en':' patriotism nu constă. cum cred unii inginel d~ 
trale f c:are poate nu C::UDOSC:: c rea- silvicifîn apărareacopacilorfciînapărarea îţi:: 
lilalea dela fronliera tiirei, a se tereselor unei populajiuni neaoşi ,româneşlOS! 
defrişa pentru 40 izla~uri elec::to- de care nimeni nu 's'a Ocupat p.ână ce a V,t:; 
rale c::irc:a 11.000 jugL. c::adaslrale nit la putere acum 4 ani partidul na/ion ::: 
din pădurile, Sialului din jud.. liberal : ' " ,.';' ,~~,>' ;~~' chJ 

Arad. ~oi asigurăm p~' autorul"articolului din" e'~iarul "Curent~:: 
că. prob1ema pădlll'ilor şi păşunilor va fi definitiv rezolvată. pţ SPl 

grija şi pe rAspuRderea repreleRtaaţi10r partidului naţîona1-libel Cel 

elin judeţul Arad, păstrându-se neatinse interesele apărlrii naţioM aj1 
dar făcând să treacă în primul rând şi în ciuda tuturor opuneril~ de 
interesele îndreptăţit. ale populaţiWHli rurale, înaintea interese~ 1 
sau prejudecăţilor celor <:ari duc campania din ziarul "Curentm 10 

........................................ d~ 

Această derogare ce se preconizează 
azi de cei interesanţi, contravine Decre
tul Regal recent apărut prin care s'a dec
larat aceste păduri necesare apărărei na-
ţionale. c .' 

Şi atunci, orice defrişo
re pentru crearea de i:la
:uri electorale este o cri:mă 
pentru apărarea nalionald 

Arătaţi că ştiţi răsplăti ariJI ~? 
~. pe care guvernul a Dvut-tv: 
fată de vol,·, pentruca d~ai 
acum Inainte să mun(;ea.sc'~ 

) : şI cu mai muUă rlvDă pe! ~ 
Iru binele acestei ţărII I~( 

: !.nI 
'. I -iA , 

Votati 1ista Nr.· 2, cu semnul : .. J~ 
Tipojilrafia G. fuNd, Arad. 
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