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'---e/eva cuvinte că/te ce/tlou: 

După cum s'a anuntat În No. 12, din Decembrie 1937, al acestei 
reviste, am primit, din partea Federatiunii Societăţilor Culturale din 
Arad, îngăduinţa de-a ne ocupa anual in 2 -3 numere ale revistei 
»ffotarul" cu chestiuni sociale. 

După interesul puternic trezit de numărul »Hotarului«, care s'a 
ocupat cu problemele demografice ale oraşului şi ;udeţuluî Arad, în
cercăm astăzi să ne apropiem de o altă problemă, socială prin exce
len,ă, de problema economică. 

Recunoaştem dela inceput greutatile ce trebuesc intimpinate in 
studiul unei asemenea probleme. după cum ne dăm perfect de bine 
seama de redusele mijloace de cercetare şi informatie, cari ne stau la 
dispozitie pentru a studia, in toată adâncimea ei, această complicată 
parte din viaţa socială a oraşului şi judetului nostru. 

Dacă totuşi ne-am hotărît să facem o mică incercare, aceasta se 
datoreşte mai mult sperantei ce nutrim că pe urma nostră vor veni 
şi alfii, cari vor complecta şi desăvârşi începutul nostru de astăzi. 

S'ar putea pune insă o intrebare. 
Care este interesul,' care ne determină să ne ocupăm cu asemenea 

chestiuni? Ce folos practic poate rezulta, pentru societatea noastră, din 
cunoaşterea mai adimcă a unor aspecte ale vietei noastre sociale? 

Răspunsul nu este greu de dat. 
Mai intâiu un 'n'eres teoretic, care, odată satisfăcut. ar avea 

cele mai binefăcătoare urmări practice. 
In al doilea rând studiul unor probleme sociale poate servi de 

îndreptar nemijlocit pentru o ac'ivi'afe polifică şi practică, care s'ar 
îndrepta asupra acestor probleme. 

Adunăm şi studiem materialul sociologic pentru a descoperi din 
I studiul acestui materia/legile naturafe, car; domină procesul sociel. 
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Odată descoperite aceste legi, am fi în oarecare măsură stăpâni 

pe acest proces, pe care l'am putea îndruma in direcfiunea lui normală 
de evoluare. fară a risca să ajungem la catastrofe sociale. 

Nia când poate n'a fost mai necesar ca astăzi să cunoaştem mai 
bine legile naturale ale societăţilor omeneşti, inainte de-a pune in prac
tică tot felul de reforme sociale. Deaceea un sociolog de seamă a excla
mat - in fata acestor Încercări - că "nimic nu esfe as'ăzi mai 
pracf1c ca 'eoria", adecă ca năzuinta de-a descoperi şi de a ne con
forma acestor legi naturq.le ale procesului social. 

Dar şi In afară de acest înalt obiectiv ştiinţific. cercetările cu 
caracter monografie al unor probleme sociale pot fi - după cum am 
arătat mai sus - de un real folos pentru activitatea poli,ică sa. ad
mini.'ra,i.,ă a organelor Societătii. cărora li se pune in felul acesta 
la dispoziţie materialul necesar pentru cunoaşterea realităţilor sociale. 

Acest din urmă obiectiv este in primul rând servit prin lucrările 
monografice intreprinse de Institutul Social Român de sub conducerea 
profesorului D. Gusti. obiectiv. căruia ii închinăm şi noi astazi modes~ 
tele noastre puteri. 

Ins'Ua'u' Social Banaf-eri,ana 
De.păr,ămânhd A.rad, Sec,ia Economică 
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Conform datelor statistice cuprinse in Anuarul Sta tistic al României, 
publicat de Institutul Central de Statistica pe 1935-193ti, Judeţul Arad 
·are o suprafaţa de 6.248. km. patrati şi o populaţie probabilă de 427.295 
locuitori. 

Repartizând această populaţie pe suprafaţa totala a judeţului, avem 
o densitate'tde 67,08% pe km. patrat, deci o densitate redusă faţa de 
regiunile similare din tarile occidentale, aproape egala cu a judeţelor li-

• mitrofe Bihor şi Timiş-Torontal şi ceva mai urcată fată de media gene
rala a densitatii populaţiei pe ţara. 

Cine traverseaza judeţul În lung şi in lat, se poate convinge la 
'prima vedere ca se :gaseşte intr'o regiune agricolă, aproape pură in 

vestul judeţului şi variata in ce.itru şi in răsarit, atât pe Valea Mure
şului cât şi pe Valea Crişului Alb, unde sunt importante terenuri viti
cole şi numeroase livezi de pomi, in special de pruni şi meri. 

Partea de vest a judeţului, dela frontiera ungara şi până la linia 
Pauliş-Şiria-Ineu-Şebiş, este un teren pur agricol. făIă indoiala in
ţelegem aici agricultura mai rasarita, cu producţii organizate de cereale 
destul de frecvente şi variate, cu tot mai accentuata cultură de sfeclă 

· de zah,\r, apreciabile culturi de cânepă şi plante furagere şi cu crescătorii 
· de animale de tracţiune, in special de cai şi câteva stabilimente siste

matice de ingraşat porcii. Toate aceste sunt semnele unei serioase ten
dinţe spre o cultura agrkola progresistă, iar populaţia incepe să se fa
miliarizeze cu metoda şi calcul în exploatări, cheltuind energie. muncă 

· şi capital, şi d.înd dovada de o larga inţelegere a rosturilor unei agri
culturi in tense. 

Evident, aceste semne nu ne indrituiesc să vorbim de o agricultură 
• care sâ poata concura, ca producţie şi ca rezultat cu ţările din Apus, dar 
prin realele sale rezultate prezintă aspectul unui apreciabil progres. 

Din punct de vedere administrativ judeţul are un Municipiu, Aradul, 
.. şi 225 comune rurale. In tot judeţul nu este nici o comună urbană. Co-
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munele rurale insă, in special În partea de vest a judeţului, sunt mari,' 
cu o populaţie insemnată, numeroase comune rurale au o populaţie ce 
depăşeşte numarul de 5.000, ba chiar şi de 10.000 locuitori. Ele sunt la 
distanţe mai mari unele de altele in şes, mai puţin populate şi mai mici 
in centrul şi in rasăritul judeţului. 

In Valea Crişului Alb şi in Valea Mureşului, pe lânga agricultura.: 
populaţia se mai ocupă cu micul comerţ de fructe, mica industrie casnica 
şi creşterea vitelor. Coşurile de fabrici lipsesc aproape pe intreg teritorul 
judeţului. Afara de Municipiul Arad, unde sunt importante le stabilimente .. 
industriale, de textile, Astra, Fabrica de tricotCl ge etc., în judeţ gasim 
un numar foarte redus de fabrici, câteva mori, fabrici de c~munida şi, 
câteva intreprinderi de exploatari forestiere. Marea majoritate a popu~ 
laţiei judeţului tn'lieşte în mediu rural. Dill totalul populaţiei judeţului' 

Arad, de 423.784 locuitori, la 29 Dec. 1930, populaţia urbana reprezinta 
77.225 locuitori, iar cea rurală 346.559 adecă populaţie urbana 18, 22 %, . 
iar rurală 81, 78%. Dar se poate afirma că nici populaţia din Municipiul .. 
Arad nu trăieşte toată in mediu urban, deoarece in noile cartiere şi in . 
cele vechi periferice, un important numar de muncitori şi cultivatori. 
trăiesc in mediu rural, făra pavaj, fara lumină electrică, fara canalizare 
şi in locuinţe puţin convenabile. 

In mediu rural, după datele Institutului Naţional de Statistica, ţo- . 
talul populaţiei active, este de 228.129 suflete, iar populaţia pasivă de . 
] 18.336 suflete. Agricultori sunt: 58.000, viticultori 105, iar grupele mai' 
însemnate de alte categorii sunt: lucratori industriali 5.641, patroni me
seriaşi 4.496, muncitori forestieri 476, J.In număr de 158.713 suflete e . 
trecut la categoria, »alţii«. Din această categorie, după parerea noastra. 
cel puţin 800

/e sunt muncitori agricoli, zileri şi auxiliari in agricultura. 
Suprafaţa totală a judeţului este 624.800 hectare, din care 286.314 

este teren arabil. Suprafata terenului arabil este repartizata asUel:, 
279.951. Ha., adecă 97,781J, proprietate sub 100 Ha., iar 6.363 Ha., adeea ; 
2,22 % proprietate mare. După cultură, situaţia se prezintă in felul ur- . 
mator: Din totalul suprafeţii arabile din judet, 225.112 Ha., au fost în 
sămantate cu cereale, 4.355 cu plante industriale, 3.511 hectare cu plante 
furagere, 16.089 Ha., fâneţe şi 68.741 Ha., păşune. 

Faţă de epoca antebelică, repartizarea procentuală a terenului ara- I 
bil, in urma aplicării reformei agrare, s'a schimbat radical in favoarea! 
proprietătilor mici şi mijlocii, in desavantajul marei proprietăţi, care in \' 
1910, deţinea 51 '/0 a întregei suprafeţe arabile, iar azi nu mai deţine I 

nici 3% a acestor terenuri. Progresul este evid :nt şi in producţie. Agri- l 
cultorii, in urma propagandei şi activi taţii Camerei de Agricultură, s'au! 
obişrtuit să ceară seminţe selecţionate :şi să caute animale de repro-\ 
ducţie de rasă. I 

In ce priveşte· bogăţia animală a judeţului Arad,:este interesa nta ! 
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statistica din anul 1935 a inspectoratului general sanitar din Timişoara, 

conform careia, Aradul are 62.800 cai, 81.200 bovine, 81.200 oi, 96.300 
porci şi 232.800 pasari, situându-se cu aceasta bogaţie, intre primele 
judeţe ale ţarii. In privinţa cailor, Aradul cu 10 cai pe km 2*) se apro
pie de densitatea cabalina a Danemarcei cu 11 cai pe km 2. 

Mijloacele de producţie sunt şi ele adecvate progresului. Ţaranimea 
s'a familiarizat cu întrebuinţarea maşinilor. O statistica comparativa în
tre epoca dinainte şi cea de azi, asupra numarului de masini, ar fi fost 
foarte instructiva şi elocventa. Avi\nd o astfel de statistica, am avea şi 

satisfacţiunea constatării unui progres real şi in aceasta privinţa. 

O suprafaţa de 156 . ..186 hectnre a judeţului este ocupata de tere
nurile paduroase. Suprafeţele masive de paduri sunt situate pe teritoriul 
dintre valea Mureşului şi a Crişului Alb, incepilnd dela Radna spre Zam 
in valea Mureşului, şi dela Şebiş, Gurahonţ spre Varfurile şi Htllmagiu 
in val "a Crişului Alb. 

In rezumat, judeţul Arad are toate condiţiunile de desvoltare eco
nomica, atât pe terenul agricol şi viticol cât şi in ce priveşte creşterea 

de animale şi exploatarile forestiere. In ce priveşte industria şi comer
tul, situaţia se vede din alte articole publicate în acest numar al re
vistei "Hotarul". 

Mijloacele financiare ce stau la dispoziţia populaţiei, fata de epoca 
dinainte de razboi sunt foarte reduse. 

Anume, dupa datele statistice maghiare utilizatP. de delegaţia ma
ghiara la documentele În legatura cu tratatul de pace dela Trianon, in anul 
1913, instituţiile de credit din judeţul Arad, dispuneau de 84.800.000 co
roane in Municipiul Arad şi 17.900.000 cor. în judeţ. Aceste sume core
spund În valuta de azi la cea. 3 miliarde 800 milioane lei, iar azi în ace
laş judet, dupa bilanţurile din anul 1936, instituţiile de credit locale şi 

din judeţ, dispun de cea. 500.000.000 lei, la care adaugând plasamentul 
slIcursalelor bancilor din capitala şi alte oraşe, de cea. 500.000.000 lei, 
avem pentru intreg judeţul un miliard de lei, faţa dl' aproape patru mi-
1iarde de lei din epoca dinainte de razblÎ. Situaţia e evident deficitară 

şi ea se resimte în toate ramurile activitatii economice. 
Explicaţia acestei situaţiuni e data de marile transformari, de criza 

l. e,onomica din anul 1929 ·31, de legile exceptionale ale concordatului şi 
a lichid~Hii datoriilor agricole şi urbane şi de situaţiunea generala eco
nom leo-financiara. 

Piaţa Aradului a fost conservativa şi solida; viaţa economică s'a 
desfaşurat într'o atmosfera relativ cumpatata. iar în afaceri a domnit şi 
domneşte precauţiune şi prudenţa. 

Chiar şi în epoca de deronjulltura şi criza, rând evenimentele mai 

.) Datele sunt extrase din articolul: .Bogăţia animalt! a regiunei de V,st a ţării.' 
Dr. T. Cristea inspector g-ral veterinar. 



102 HOTARUL 

tazi decât instituţiunile bancare au zguduit din temelii piaţa bancară, po· 
pulaţia Aradului şi-a pastrat calmul sănătos ce-a cararterizat-o in toate 
timpurile iar după punerea in aplicare a legii de lichidare a datoriilor 
agricole şi urbane s'a putut constata faptul Îmbucurator că În judetul 
Arad, debitorii şi-au lichidat datoriile in 2 ani, in număr impresionant; 
iar cei ce n'au putut lichida in termenul acesta, plătesc ratele la terme
nele legale. În proporţie aproape mai bine decât in oricare alta parte a tarii. 

Situaţiunea economică a Aradului, starea agriculturii, trecutul şi 

prezentul Aradului, prezenţa in Amd a unor bănci locale cu capitaluri. 
destul de importante, a unor industrii insemna te, a unor case comerciale 
cu bună reputaţie. ne indrituiesc - cu toate aspectele sumbre ale ori· 
zontului economic - sa speram că judetul nostru va putea face faţa şi 

eventualelor greutăţi economice şi financiare viitoare. 
Condiţiunile pentru aceasta ar fi: 
Un aparat mai perfect şi mai amplu pentru servirea cât mai 

promptă a ritmului de vieată economică modernă; 
O reţea sănătoasă de bănd şi cooperative de credit; 
Organizarea neintârziaţă a cooperativelor de producţie şi de va

lorizare, cu eliminarea desăvârşită a politicianismului: 
Sporirea mijloacelor locale pentru animarea comerţului exterior. 
Ocrotirea creditului printr'o legifera re care să facă;să dispară pro· 

teC/ia exagerată a debitoriJor şi creiarea unei instituţiuni centrale pen
tru lichidarea datoriilor agricole. 

Nerva Jercan 
Doctor in drept, dirfcforul gnlfrtl[ al 

Băllcii ~'idoria S. A Arad 
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Industria este bogaţia unei ţari. Cu cât o ţară are un aparat indus
trial mai mafe, cu atât aceasta este mai bogată şi mai independenta. 
Pe baza acestor principii şi ţara noastra a paşit pe drumul industriali
zarii. Ca acest drum sa ducă la rezultate bune, trebuie ca in primul rând 
să tindem a valorifica materiile prime pe care le avem şi numai dupel 
aceea sa infiintam fabrici cu materii prime străine. Să vedem deci -
din acest punct de vedere - ce am gasit şi cum am desvoltat industria 
in acest judeţ. 

Judeţul Arad are in primul l'fll1d bogaţii agricole, apoi lemn şi la 
urma bogaţii miniere. Cu toate bogatiile agricole ale judeţului, - excep
tând morile de interes Iorai - abia avem intreprinderi de valorificarea 
acestor bogaţii. In senzul strict al cuvântului, am gasit 3 fabrici de spirt, 
şi una de coniac, iar astazi avem tot 3 fa brici de spirt, una de spirt de 
vin, 3 de coniac şi lichioruri şi 2 de oţet din vin. Am avut o fabrică de 
hârtie din paie, care am transformat-Q in fabrică de zahar. Un câştig 

in să nu integral, caci era bine daca rămânea şi fabrica de hârtie. Prin 
urmare vedem ca am făcut un progres foarte mic. Deaceea ar Ii necesar 
ca să se înfiinţeze cel puţin o fabrică de conserve din legume şi gemuri 
de fructe. Apoi una de prelucrat carnea de animale precum porci, pasări, 

etc., pentru care am infiinţat un abator de export şi îngrăşătoare de 
porci pentru export. 

In privinţa"exploatarei bunurilor forestiere am gasit in Arad şi judeţ, 
fabrici mari de cherestea, cari s'au desfiinţat, inIiinţându-se altele in 
locul lor, insa producţia şi activitatea fabricelor noi este mai mică, deşi 

la fabricele noi produsele sunt mai nobile: l'IU numai cherestea simplă ci 
ci şi parchete şi lurnire. S'a desvoltat insa in mare măsură industria 
de mobile. 

In exploatarile subsolului ave!ll de inregistrat un regres, căci fabrira 
de ciment s'a desfiinţat şi demontat, iar carierele pierzând debuşeul pus
tei, lucreaza foarte redus iar cele două cariere cu instalaţii frumoase din 
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Şebiş şi Vârfuri nu lucreaza deloc. O politica de refacere a drumurilor,! 
ar putea reInvia şi aceste cariere. Nu vorbesc aşa de detailat de indus- t 
tria miniera, care aparţine altui domeniu. r 

Un ave'\nt au luat industriile cari preluneaza materii prime straine,! 
sau din alte regiuni şi anume industria textilă şi cea chimică. ~ 

Numarul intreprinderilor industriale dupa categorii, gasite aici la i 
unire şi cele de prezent se vad din tabloul de mai jos, cu excepţia I 
marilor din judeţ: I 

Industria 

Mettllurgică 

Lemnăriei 

ftlimentară 

Chimică 

Textik 
Pielărie 

Hârtie 
Cartonage 
Zidărie 

Sliclărie 

Uzini electric.: 
Electrotechnică 

1 !l 1 9 
oraş judeţ total 

14 
14 
16 
4 
2 
1 
1 

7 
4 
2 
1 

5 

l~ 

21 
21) 

6 
3 

111 

oraş 

16 
19 
23 
li) 
:!') 

2 
;) 

2 
I 
2 

11)3 7 
j,ldeţ total 

8 
3 

2 

li 

3 

16 

26 
15 
27 

2 
11 

:1 
·i 
-, 

------------------------------------
Tolal general 58 ILO 2;; 133 

Din acest tablou vedem ca numarul întreprinderilor s'a urcat cu 72~/o 
):1 18 ani. Intre aceste industrii ne putem mândri cu fabrica de spirt, 
drojdie şi moară, cea mai mare din ţara şi cu cea mai mare fabrica de 
bumbac din tara şi poate unica din Europa, care are o mulţime de sec~ 
tii unite laolalta, ajungand dela bumbacul brut până la catifea. Am avut 
unica fabrică de motoare din ţara, care Cli durere a trebuit sa vedem ca 
s'a mutat la Braşov şi tot aceiaş soarta urmeaza şi fabrica de vagoane, 
care a fost unica În ţara la unire. 

Pentru contrahalansarea in parte a pierderilor industriale suferite 
de judeţul nostru dela unire Încoace şi anume: desfiinţarea fabricei de 
Ciment din Gurahonţ, a fabricei de mobile curbate din Ineu, a fabricei 
de injectat traverse din Şofronia, a fabricei de motoare din Arad, a fa
hricei de hartie din Arad şi a pierderei in special a fabricei de Vagoane 
din Arad, este necesar ca judeţul şi oraşul nostru să intreprinda o cam
panie de refacere a acestor industrii, sau de inlocuire a lor cu altele. 

Fabrica de ciment s'ar putea reface cu: instalatii moderne şi combus
tibil din Ţebea. Pe terenul fabricei de mobile curbate din Inell s'ar putea 
h1stala o fabrica de prelucrat cânepa. Ambele fabrici ar putea exista nll~ 

mai atunci, dacă ar primi scutiri de taxe şi impozite comunale şi illde~ 

ţene pe un timp mai indelungat şi reduceri speciale pe CFR. pentru ma~ 

I 
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I 
teriile prime şi produsele fabricelor, deoarece numai aşa ar putea con-' 
cura Cll fabricile existente din interiorul tarii i 

In oraşul Arad pierderea fabricilor de motoare şi hârtie s'a com~: 
pensat cu infiintarea unor fabrici noi şi marirea celor existente. Pierde-I 
rea ce o va suferi însa prin mutarea fabricei »Astra", care lăsa pe piaţa 
Aradului circa Lei YO.OOO.OOO anual in lefuri, se va resimti foarte mult. 
Deaceea este necesar ca tot oraşul, ca oraş de granita şi care nu trebu<.~ 
sa decadă, să ceara o compensaţie pentru aceasta. pierdere. Compesaţia .", 
.ar fi atragerea de noi intreprinderi in oraşul Arad, la care oraşul să le ~~. 
dee terenuri gratuite şi scutire de ori-ce taxe şi impozite către oraş şi;, 
judeţ şi din partea Statului o redur.ere speciala pentru transporturi pe;: 
CFR. şi o reducere de 25-50% din toate taxele şi impozitele către Stat.:' . 

Mai departe să se ceară <1 exclusivitate pentru înfiintarea unui târg 
de mostre pentru industria În legătură cu aranjarea interiorului locuinţe~ ţ' 
lor şi a constructiilor. TârguI s'ar putea tine pe terenul şi in halele fos- ~., 

tei fabrici de motoare. Participanţilor la târg li se vor acorda reduceri~ 
:speciale de transport pentru comenzile făcute prin intermediul oficiului:~ 
târgului, devize libere pentru exporturile efectua te la târg, autorizaţii de:-: 
import pentru cumpărariie În târg, etc. Nu voiesc să detailez prea mult:: 
acest lucru. care la timpul său l'am făcut când se vorbea aşa de mult: 
de acţiunea pentru ridicarea oraşului Arad. Preconizez acest târg, pen-t 
trucă Aradul are industria de mobila cea mai desvoItată şi cea mai re~ 

numită din ţara. 
Ca să avem o idee a modului cum s'a desvoltat industria judetului!.. 

nostru reproducem graficele de productie' pe ramuri industriale şi totati-'" 
za te. începând cu anul 1925 până in 1936. l

Din aceste grafice. 7 reprezintă varia tiuni1e pe specialîta ţi de indus- F 
trii şi anume: alimentară, metalurgica. textila, pe tablouri separate, apoj~ 

Ilo 

llzini electrice, zidilrie, ceramila, stirlarie, chimica şi a lemnului pe un'" 
singur tablou. Iar pe un tablou separat sunt graficele variaţiunei indus-~ 
triei intregi din oraş şi jude1. ! 

Pentru fiecare ramura de industrie ca şi pentru totalîzare. vedem I 
fj grafice. Cele cu linii intregi reprezintfl numarul intreprinderilor, numă'~ 
rullucrătorilor şi valoarea materiilor prime. iar cele cu linii fntrerupte~ 

reprezi~t~ forţa instalata in C. P .• leafa totala a angajaţilor şi valoareat' .. 
producţieI. . 

Scara graficelor pe specialîtăti este egala pentru toate tablourile, 
insă variază faţa de tabloul totalizator. La numarul intreprinderilor scara~ 
la specialitaţi este de doua ori mai mare ca la tabloul totalizator, la ferţal 
instalată de 1.5 ori, la numărul angajaţilor de 5 ori şi la valori de 2.5 ori'I' 

Cercetând tabloul recapitulativ cu graficele gasim că din 1925-1936: . 
Numărul intreprinderilor in functiune a variat dela 109, la maximum· 

124 in 1935. Ia minimum 93 in 1931 şi 1\9 in 1936. I 
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INDUSTRiA UZ/NELOR ELECTRICE DIN ORASUL $1 JUDEŢUL ARAD. 
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Forţa instalata a variat dela 18750 C. P. lţt maximum 24300 C. P. 
In 1934 şi 23800 C. P. În 1936, minimul fiind in 1925. 

Numărul angajaţilor a variat dela 9000 la maximum 11800 in 1936 
~i minimum 6500 in 1932. 

Leafa totală a angajaţilor dela 270.000.000 Lei la maximum 387.500.000 
Lei in 1928, minimum 165.000.000 Lei in 1933 şi la Lei 273.750.000 in 1936. 

Valoarea materiilor prime dela 1.135.000 Lei la maximum 1.565.000.000 
Lei in 1928 şi minimum 675.000.000 Lei in 1931 la 1.330.000.000 Lei in 
1936. 
I Valoarea producţiei dela 1.957.500.000 Lei la maximum 2.880.000.000 
Lei in 1928, minimum 1.252.500.000 in 1932 la 2.470.500.000 in 1936. 

Comparând aceste rezultate ale judetului şi oraşului Arad la prin
cipalele industrii, cu productia ţarii intregi şi cu populaţiunea, gasim 
următoarele relaţiuni pe anul 1935: 

~. Q Q'-
"CI - tJ tJ ~ ..; 

Q'~ 
o Q >- • .. -

Industria Populaţia 
o- Q'~ Q '- tJ o'" 4.0 t:'z o ,-o O~E o ::l ' .. ci"en ':l0> - "el 0- tEe u::: 'O 0·-

°0 z: ,5 z::§ ....Jo >E5. > ... o-

!'Ilirrentară 

1 
2.IO/n 4. -% :1.-% 3.6' • 3.7% 3.4°1. 

lemnărie :1.6 2.1 2.;) 2.8 1.4 fU 
Vietalurgică 

l 
4.3 26 7.4 7.1 103 9.-

::onstruc(ie 2.24% 4.1 1.4 5.4 2.4 0.5 1.a 
rextild 

I 
4.6 9A 8.4 6.8 11.4 10.8 

:himică 5.5 0.6 1.5 1.1 L- l.l 
industria intreagă S.4 3.9 4.3 3.9 4.9 4.3 
I 

Iar din comparaţia cu valoarea brută a producţiei agricole din ţara 
întreagă, valoarea producţiei industriale din oraşul şi judeţul Arad, 
~ste de 4.2 % , 

Din aceste date vedem că in 1935 faţă de raportul populaţiei de 
t.U "It, avem o industrie numeric de 3.4 % cu 50% mai mare decât po
~ulatiunea şi producem 4.3% din total cu 100')/0 mai mult decât repre
tintă populaţlunea. iar in unele ramuri, ca' in cea textilă producem 10.8% 
lin total, de cea 5 ori mai mult decât cifra indicând raportul populaţiei. 

Oraşul şi judetul Arad are o industrie cu care se poate mândri, e 
,ecesar in să ca să fim pătrunşi cu totii de Însemnătatea ei in viaţa 

ării noastre şi să-i dăm tot sprijinul pentru a prospera. căci atunci va 
)rospera şi ţara. 

Arad, 29 Martie 1938. 
Ing. rraian Trimbi,ioni 
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SITUATIA FIRJV\ELOR COJV\ERCIALE 

ŞI INDUSTRIALE IN ORAŞUL 

SI cllJfJFTUL ARAD 

- Daie statistice cu proportia etnică -

La finf'a anului 1936 existau in Arad 4341 firme inmatriculate. Din 
acestf"a 3681 erau comerciale şi 660 industriale; 2078 în oraşul Arad, 
iar 2263 În judeţ; dintre acestea 1673 comerciille şi 405 industriale in 
oraş şi 2008 comerciale şi 155 industriale in judet. 

In anul 1937 numarul lor s'a sporit cu 85, având unmltoarea repar
tizare: 3739 case comerciale şi 687 industrii; 2081 in oraş, şi 2345 in 
judeţ. Din cele cu sediul in oraşul Arad, erau 1660 comerciale şi- 421 .• 
industriale iar din judet 2079 comerciale şi 246 industriale. 

Aceste date sunt şi ele icoana unei situaţii; dar de spus nu spun nimic .. 
Să vedem acum situaţia dela 31 Decemvrie 1937 cu repartizarea pe, 

categorii şi proporţia elementului românesc: : 
I 

1. Comerţul mare, care cuprinde bancile, casele comerciale a so- . 
cietăţii anonime şi firme individuale, cari desfac marfa şi en gros sau nu
mai en detail este reprezentat în modul urmator: 

In oraş avem 262 firme comerciale, din cari 23 (8.76%) româneşti •. 
(ca origina etnica); iar In judeţ avem 65 firme comerciale, din cari 14 
(21.52()/o) sunt romclneşti.; 

2. ComertUl mic, care cuprinde toate felurile de prăvălii, cari 
desfac'~marfâ cu amanuntul, bacănii, etc. are urmatoarea infaţişare : 

In oraş avem 13':';8 firme comerciale, din cari 210 (15.020-'0) sunt ro- • 
mâneşti, iar in judeţ 2014, din cari 837 (41.55 %) sunt româneşti. 

3. Industria mare, in care categorie intră toate fabricile mari 
şi intreprinderi forestiere, cu exploaUtrÎ extinse, cariere de piatră, ori. 
altfel de industrii, cari prelucra materii prime in cantitati mari şi desfac. 
producţia lor cu ridicata, -- numară: 

In oraş 112 stabilimente, din cari 10 (8.93 %) sunt româneşti, iar în 
judeţ 35 stabilimente, din cari 13 (37.14°/.) sunt româneşti. 

4. Industria mică. cuprinzând toate intreprinderile industriale, cari 
nu sunt fabrici propriu zise, dar cari intrebuinţează o forţă motrică mai 
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mare de 20 cai putere, ori ocupa ca braţe de muncă mai mult de 10 
muncitori. 

Astfel de industrii, avem in oraşul Arad 309, dintre cari sunt ro~ 

măneşti 61 (19.71 0;.), iar in judeţ 231, dintre cari sunt româneşti numai 
60 (26'/.). 

5. Meseriile, numară un efectiv de 1721 meseriaşi in oraş şi 3338 
in judeţ, iar proporţia e de circa 30% români şi 70~. minoritari. 

Concluzii. Dupa cum arată datele de mai sus şi în aceste ramuri 
de ocupaţiuni judeţul arată o proportie etnică mai favorabilă pentru noi 
românii, decât oraşul; dar cu toate acestea nu suntem mulţumiţi nici in 
judeţ cu progresul românilor in mica industrie şi meserii, unde abia au 
ajuns după aproape 20 de ani de regim rom<lnesc, proporţia de 26-30%. 
Este impresionantă proporţia în care elementul minoritar stăpâneşte la 
or<!-ş comerţul mare (91.24°/.) şi industria mare (91.070lod. Regretăm 

că nu avem date pentru a vedea, in ce proporţie este aici repre~ 

zentat elementul românesc, măcar ca muncitori. Nici la un caz nu va fi 
in raportul dorit de noi. Dar chiar şi în comerţul mic minoritarii au 85 % 
in mani1e lor. iar in mica industrie 80 Ofo , şi în meserii 70% ]a oraş. 

Tocmai de aceea ar fi nevoie de o acţiune sistematică, conştientă 

şi de continuitate pentru ajutarea penetrării alementului românesc in 
toate domeniile ramurilor comerciale, industriale şi meserii. Nu ne putem 
inchipui această acţiune Iără sprijinul statului, dar nu inţelegem că prin 
acest sprijin, ne-am fi descărcat de orice alte obligaţiuni. Concursul pu
blicului consumator, care trebue să susţină şi incurajeze consângenii, cari 
se dedică asforfel de cariere, este tot atcU de preţios, ca şi sprijinul 
statului, ba din punct de vedere al ajungerii scopului final al stăpânirii 

economice a ţării, este mai important acest concurs decât sprijinul statuluI. 
La participarea la livrări publice preferi rea românilor a rămas un 

deziderat ne realizat. Colaborarea vinovată a reprezentanţilor oficiali cu 
concurenţii, cari se sprijinesc nu pe calitatea lor etnică, ci pe puterea 
corupţiei, a zădărnicit multe realizilri practice in drumul cucerirei pe 
acest teren. 

Lipsa unui credit susţinut şi a ocrotirii românilor in faţa autoritatilor, 
deasemenea este un deziderat vechiu şi atât de legitim, dar care nu s'a 
putut realiza. Unele iniţiative plecate din rândurile negustorilor şi me
seriaşilor români, nefiind bine inţelese şi sprijinite, s'au terminat cu un 
lamentabil Hasco. care i-a demoralizat. 

Creditul industral şi Creditul meşteşugăresc sunt prea îndepărtate. 

Să sperăm, că unele iniţiative ale inimosului guvernator al B. N. R. vor 
da rezultate mai bune, fiindcă se fac cu mai temeinică pregiitire. 

Mercur 
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Diferitele aspecte ale problemei 

electrificării judetului Arad 

. 

, ! 

de Ing. George Şincai 

1. Situatta electnjicărilor de pând acuma În iud. Arad: !, 

Dacă considerăm harta judeţului Arad, constatam, că regiunile elec
trificate sunt cele de pe şes, in jurul Aradului, precum şi regiunile mai 
bogate, agricole (plasele Aradul-Nou, Rovine, Chişineu-Criş, Ineu) sau vi
tico)e (plasele Şiria şi Radna), cu excluderea regiunilor muntoase din va
lea Mureşului sau a Crişului Alb. 

Societatea Anonimă de Electricitate din Arad alimenteaz~ urmatoa
rele oraşe şi comune: 

l"hadul cu 7722;") locuitori 
l'Iradul-Nou ,,6.076 " 
Sannicolaul-mic.. 2,~S3 " 
Pecica 8.ti:!2" 
Rovine 7014 
Mure,el "1.487,, 
Şeitin " 4.7t;0 t 

Total 108.11/ locuitori, 14.449 abonati, 1800 lămpi de stradă ,i 1366 motoare ' 
~Iectrice. 

Uzina electrică din Nadlac alimentează singura comună: Nădlac cu 
12439 locuitori, cu 683 abonaţi, 270 lămpi de stradă şi 3 motoare. 

Societatea Anonimă de Electricitate din Ghioroc-Pâncota preia ener
gia electrică de inalta tensiune de la Uzina Electrică din Arad şi o dis
tribuie prin transformatorii şi reţelele sale de joasă tensiune in comu
nele următoare: 

Pâncota cu 5254 locuitori, 301 abonaţi, 136 lămpi de stradd, 12 mot. ekctr. 
Mdsca ., 1091 

" 
F} ., ;) 

" Galşa 
" 

2154 
" 

U .. 15 to ! 
" Şiria ,. 586~ 

" 
212 'f 83 

" 
2 l' 

Covăsinti . , 3U!19 .. 40 
" 

18 
" " Cuvin .. 174~ .f 18 ., 8 
" " Ghioroc Il 18:)3 

" 
97 

" 
1~ 1 

Miniş 
" 

J1\JI i}6 
" " 

1 
Piiuliş 2061 44 40 

Total 2·1317 locuitori 804 abonati S18 lămpi de stradă 18 mot. electr. 
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Uiin:l Electrica, Societate Anonima Chişineu-Criş alimenteaza numai 
comuna: Chişineu-Criş cu 5396 locuitori. 179 abonaţi, 90 lampi de stradă, 

i 1 motor electric. 
La fel Sodetatea Anonima de Electricitate din ineu alimentează co~ 

ruuna: [nen cu 6525 locuitori, 221 abonaţi, 75 lampi de strada, 7 motoare 
electrÎC'e. 

Din tabloul de mai sus se poate constata la prima vedere, ca co~ 
munele curat ţarflneşti, lipsite de viaţa comerciala sau industriala, au un 
numar foarte mic de abonaţi, au puţine lămpi de strada şi nu au deloc 
motoare electrice pentru scopuri industriale. Experienţa arată. că electri~ 
ficarea unor astfel de comune nu este rentabilă, fiindcct ţărănimea nu fi
gllreaz~\ dec<H in proporţie foarte mică intre abonaiii curentului electric. 
Din contra, comunele mari, centrele intelectuale şi comerciale: Ineu, Chi
:şineu-Criş, Pc\ncota, Şiria. Rovine, Pecica şi Aradul~Nou, sunt interesate 
din punct de vedere al rentabilităţii. 

Facfmdu-se clasificarea abonatilor in regiunile Ineu. Chişineu-Criş 
şi Ghioroc-Piinc:ota. am aflat ca 35 4

/. din abonaţi sunt meseriaşi şi co~ 

mercianţi, 27 -4 su n t funcţionari şi liberi profesionişti, 18°/. oficii publice, 
biserici ori instituţii particulare şi numai 20°. sunt proprietari de vii, ori 
agricultori dintre cari taranimea este reprezentată cu 9%. 

Este interesanta şi compararea consumaţiei unui abonat de la oraşe 
('li consumati.a unui abonat de la sate. care iaraşi este în defavorul sa
telor: 

:lrad şi comunele din jur consumă in 19~6: M-t0460 KWO adică r,s KWO pe cap d.! 
locuitor 

Chisiheu-CrÎs 
" 

RlW91 
" 

1 .. 
(HUpU! CJhioroc Pdncota II " 

!139U2 ,. t 
Ineu il4H7;, 

" 
fi 

" •• 
N<.ldlac ,. ;.'1000 

" .. 4, 
" 

Omul dela oraşe consumă deci cu mult mai mult, decât cel dela 
sate. La oraşe oamenii nu se culcă atât de vreme. ca sătenii. iar de altă 
parte la oraşe avem consuma tie foarte importantă la intreprinderile co~ 
merciale şi industriale (vitrine, reclame, fabrici). Avem instituţii publice 
foarte numeroase, strati bine luminate şi o populaţie mult mai instărită, 
care vrea sa beneficieze de toate avantajiile progresului tehnic. 

Un alt favor este incă de partea orăşenilor: uzinele dela oraşe pro~ 
ducând mai mult (Ia Arad 7.000.000 kilowattore pe an), energia le vine 
mai ieftin şi deci şi tarifele sunt cu mult mai scăzute. In Arad un kilo
wati costă 13 Lei cu reduceri importante pentru consumatorii mai mari, 
indeosebi la industriaşi cari au reduceri de peste 50 lift. Faţă de aceasta situa
ţie, la sate, ca in Ineti, Chişineu~Criş, Şiria. Pâncota, un kilowatt pentru lumi
nat se vinde cu 19-20 Lei acordându-se r~duceri şi aici pentru consu lOiitor 
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mai mari, cum sunt oficii publice, industriaşi. Cauza acestui tarif ridicat·· 
este micimea producţiei pe lânga cheltuielile fixe, minima le, foarte ridi-! 
ca te la uzini mărunte. Instalaţia uzinelor mici este şi reIa tiv foarte cos-: 
tisitoare, puterea motoarelor nu este întrebuinţată decât în câteva ore
de seară. In restul orelor de noapte in afară de lămpile de stradă, nu· 
este absolut nici o consumaţie şi uzina lucrează in pierdere. 

Experienţele din Ţară şi din străinătate arată, că construirea uzine
lor prea mici nu este rentabilă. Se preferă electrificarea unor regiuni prin , 
alimentare centrală din uzini mari şi moderne, cari produc ieftin, vând. 
ieftin şi astfel pot încuraja consumaţia atât la oraşe cât şi la sate. In 
cazul Judeţului Arad, avem speranţa, că după terminarea lucrărilor de 
refacere şi de modernizare a uzinei electrice din Arad, tarifele vor scă
dea in oraşul Arad, cât şi in regiune şi vom avea posibilitatea de a face 
electrificări cu mult mai întinse pe tot teritoriul judeţului- Arad. 

2. Problema tarifelor energiei electrice la sate: 

Făcându-se anchetă în anii trecuţi în satele din judeţ am aBat, ca! 
valoarea medie a sumei ce cheltuieşte astăzi ţăranul pentru luminatul cu • 
petrol este de circa 240 Lei pe an. Pentru această sumă, petrolul dă o 
lumină destul de slaM., de circa 8-11 lumini-tărie. Lampa cea mai mică 
electrică de 15 waţi, dă o lumină cu mult mai bună, mai tare, uniforma 
şi sănătoasă. Până când o lampă de petrol de 11 lumini consumă 1 hgr. 
petrol, o lampă electrică de 15 waţi consumă 0,5 Kilowaţi de energie 
electrică. La preţul de 5 Lei pe kgr. a petrolului ar corespunde deci un, 
tarif de 10 Lei a curentului electric. Totuşi luminatul electric este in
comparabil mai avantajos decâtluminatul cu petrol chiar la o diferenţă. 
mai mare a pretului. 1 

Am examinat la fel şi problema treeratului electric şi am constatat· 
ci'1 pânăce treeratul cu locomobile cu aburi, alimentate cu paie, costă foarte: 
puţin şi corespunde la circa 2 Lei pe un kilowattoră, un motor electric de 
egală putere lucrând cu randament superior, mai uniform şi mai repede, 
ar trebui să dea energia electrică c'll 4 Lei pe kilowaUoră. Sume ase
mănătoare am aflat in cazul motoarelor pentru pomparea apei, pentru 
sfi'1rmatul porumbului, alesul boabelor de grâu, tăiatul lemnelor, etc. lu
crări care azi se fac la sate aproape întotdeauna cu mâna de om foarte 
eftină. 

La sate avem şi un număr însemnat de mici meseriaşi, ateliere me
canice, tâmplari, mori mici de urluit etc. cari azi lucrează cu motoare de 
benzină ori de gaz sărac. In cazul acestor meseriaşi, puterea mecanica 
le revine azi, cu motoarele lor mărunte, la circa 6 Lei pe un kilowatt, 
preţ care se poate obţine uşor şi cu motoare electrice. 

Nu se poate prevedea astăzi dacă vom putea da cândva energie 
'. 
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electrică pentru industria agricolă cu 2 sau 4 lei pe KWO. Chiar dtJ.că 
;am avea uzini hidroelectrice in judeţ, nu am putea obtine un preţ atât 
,de redus pe seama industriei. Reţelele de transport construite de la dis~ 

tanţe mari, şi distribuirea in fiecare stradă, necesită investiţiuni dispro~ 

,porţionat de, mari şi ar scumpi preţul energiei electrice pentru industrie 
la sate. Totuşi avantajiile oferite de regimul electric sunt atât de multe 
şi mari, încât un preţ puţin mai ridicat este justificat şi poate fi accep~ 
tat de consumători. Maşinele electrice le asigură un venit şi o rentabi~ 
1itate cu mult mai bună decât maşinele vechi de benzină, de gaz ori de 
petrol la cari costa mult spesele de intre ţinere. 

3. Electrzjicarea rurala, problelnd sociala şi economica: 

Prin introducerea Iuminei electrice la sate se micşorează primejdia 
. de incendiu, care există astazi ]a ]ămpile de ,petrol, in deosebi in graj~ 
: duri. Luminatu] şi forţa motrică electrică ne economiseşte şi timpuL La 

un luminat mai bun capacitatea de lucru este mai mare şi indeamnă 

:populaţia rurală să se ocupe de meserii casnice. In ţările din Apus s'a 
-constatat că in urma electrHicării satelor emigrarea taranilor dela sate 
la oraşe s'a micşorat in mod foarte simţitor. In aceste ţări - conform 
unui raport a Domnului Ing. Dachler din Sibiu la congresul Uzinelor Elec-
1rice - energia electrică este deja folosită la sate pentru următoarele 
'Scopuri: treerat, Încalzire de apa, aburirea nutreţului, mulsul vacilor, tă~ 

iatul nutret ului şi a sfeclelor, ferestraie, pompe, mori de urluit şi mori 
! cu ciocane mecanice, ventilatoare la magazii de cereale, sterilizarea mus-

tului, încălzirea stupurilor, radiofonie, etc. Cu ajutorul energiei electrice 
apa poate fi pompată spre comune cari posedă puţine locuri de apă de 
beut, precum şi spre regiuni viticole sau de grădinărit, cari nu au apă 
:suficientă. 

In vederea utilizarii atât de mari a energiei electrice in satele noas
tre şi pentru a obişnui populatia dela sate cu consumaţia acestei energii 
electrice, uzinele electrice dela noi ar putea livra consumatorilor mici 
energie electrică cu un tarif global, pâm1 când taranul se va obişnui, că 
In baza acestui tarif global, să foloseasca o cota parte din venitul său 
pentru energia electrică. După ce consumatorul rural s'a convins odată 
de avantajiile energiei electrice. prin tarife de gospodarii îşi va putea 
.mari consumaţia fară cheltueli prea mari. S'a constatat că acest tarif 
global nu se poate insă intrebuinţa la oraşe, unde se abuzeaza de el 
printr'o consumaţie exagerata. 

La 'electrificarile din judeţul Sibiu se poate constata, că 68°/, din 
gospodăriile fiecărei comune consuma deja energie electrică şi astfel s'a 
ajuns la o consumaţie medie de 125 kilowattore pe an şi pe cap de 
locuitor, ceeace în comparaţie cu rezultatele din Banat şi judetul Arad 



lIS lfOTARUi 
1 

este un rezultat de zece ori mai bun. Dar trebuie să observam ca ace$ 
rezultat s'a obţinut mai ales prin electrificarea industriilor din comune~i 
săseşti şi româneşti a judetului Sibiu. t 

Cu toate greutatile popularizarii energiei electrice la sate, problemr 
electrificarii îşi afla justificarea totuşi in latura sa sociala. Satele noast~ 
trebuie sa cunoasca imboldul unui trai mai igienic şi mai confortabil, 
condiţionat desigur de un minimum de venituri pe care sateanu] nost~ 
incă nu-I are. Cele mai multe experienţe de electrificare au ramas pi11~ 

acum lipsite de rentabilitate, de o parte avem cheltueli prea mari d1 
investiţie şi de alta parte o consumaţie foarte redusa. 

DI. Ing. P. Cartianu care se ocupa de electrificari rurale în judeţ 
Ilfov scrie: 

"Săteanul nostru are simtul artistic şi ar vedea într'o locuinţa sca~ 
dată de lumină aspectele inestetice a lipsei de igiena. Casele de asta~ 
cu minuscule ochiuri sunt chiar şi ziua slab luminate, in acestea case eslt 
greu de a avea curatenie şi igiena. Sa fim încredinţaţi, ca introducerei 
]uminei electrice la sate, daca sub raportul desvoltarii economiei rural\ 
nu va inregistra in că mare lucru, in schimb va creia impulsiuni spre Uţ 
progres al vieţii rurale in sensul aratat mai sus şi aceasta este destllJ 

t 
de mlllt«. 1 

Pentru a uşura sarcina cea mai grea il taranului, adica instalarei 
, conductelor şi lam pilor electrice in casele ţaraneşti, este nevoie sau dl 

ajutorul Statului, prin procurarea materialelor cu preţ redus, sau de sulY 
ventii şi credite foarte lungi. In regiunea Ghioroc-P;:lncota Soeietilte( 
distribuitoare de acolo a facut experienţe foarte bune. Acord,ind rac ori 
dari gratuite sau cu jumatate tarif, a obţinut sporirea insemnata a numai 
rului abonaţilor. Alte experiellţe s'au faclI t, dar nu cu mult succes i~ 

comunele ]neu şi Periam, unde Uzinele electrice au primit plata pauşa, 

"Iului pentru luminat in grâu, anume 100 kgr. gnlu pentru 1 buc. de q 
waţi pe tot anul, fara a câştiga mulţi abonaţi. l 

Precum nu se pot intreprinde lucrari publice de mare importanta 
cum este de exemplu refacerea şoselelor, fara sprijinul material masi~ 

al Statului, aşa nu se va putea face nici electrificarea rurala iara com 
tribuţia autoritara. a Statului. Bugetele comunale nu mai sunt cele ce aJ. 
fost în anii 1927-1931, când ali luat fiinta Societatile electrice din Nud! 
lac, Ineu, Ghioroc-Pâncota şi Chişineu-Criş. Nouile legiferari trebue s<f 

. faca posibilă colaborarea capitalu lui rom,lnesc pa rticular cu capi ta IlI] Illa! 
mic, al comunelor. Forma regiei mixte. colaborarea actionarilor particui 
Jari şi a comunelor, sub conducerea specialiştilor particulari, a dat road1 
de bună gospodarie şi de rentabilitate comercială la Societatile de Eler 
tticitate din Ineu, Chişineu-Criş şi Ghioroc-Gâncota. 

DT. Ing, N. G. Caranfil, fost ministru şi actualul dirt'ctor genf'wl a 
. Uzi nelor Electrice din Bucureş 1 i, rl' p" Z{ n tan t ul U zinelor Ek, I ri 'e i Il COl 

.. 
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es misiunea Superioara de Electrificare dela Ministerul Lucrărilor Publice, 
el face urmatorul raport la ultimul congres al Uzinelor Electrice: 

Acţiunea intreprinsa de Stat de a susţine printr'o contribuţie elec
mi trficarea rurală, o lucrare neremuneratorie, este binevenita. Este insa 
tri indicat că aceasta masur(i sa nu se limiteze numai la zona pur rurala ci 
bi! şi la zona rurală a oraşelor. 
tT: Deoarece Statul face un efort financiar, desigur ca are interese ca 
ht sumele debursate să fie folosite în cele mai bune condiţiuni. Ori soluţia 
d! cea mai indicată este că electrificârile din zona rurală să se faca in 
i prelungirea reţelelor existente ale oraşelor şi a centrelor industriale. Nu 
i 

N este bine de a se creia nuclee noui, disparate, ale caror condiţii de 
exploatare sa fie foarte grele. Trebuie facut apoi un discernamânt asupra 

al! regiunilor de electrificat, aplicfmdu-se aceste măsuri acolo unde stan
a, dardul de viaţa este mai ridicat. Altfel ar fi un sacrificiu material inutil, 
sti deoarece locuitorii nu vor putea profita de binefacerile ce li se ofera. 
·ei Este necesar În fine, să se intervină energic pentru a se pune la 
:11! dispozitia intreprinderilor electrice materialele prime de care au nevoie 
U! in condiţiuni de preţ convenabil. Cu preţurile actuale ale cuprului, con
tu ductelor etc. condiţiile electrificar!lor sunt desigur o sarcina foarte grea 

15 

şi acţiunea intreprinsa va fi foarte mult frânată. 

Viitorul elecfrificdrii judetului Arad: 

Avclnd in vedere că judetul nostru, un judet românesc de cea mai 
importanţa economica, sociala şi aparare naţionala la vestul Ţarii, nu a fost 
incit incadrat in programul general de electrificare rurala, trebuie să 
cerem sprijinul autorităţilor locale spre a putea obţine subvenţiuni şi 

credite pentru un şir mai lung de ani din fondul special al Ministerului 
Luc r a rilor P u b li ce. 

In planul general al acestor lucrari trebuie să deosebim doua re
giuni distincte a judeţului nostru: regiunea de şes şi regiunea de munţi, 

. Regiunea de şes din jurul Aradului cuprinde deja comune electri
ticate cu populatie mai mult minoritara de agricultori, comercianţi şi 
meseriaşi. Continuarea electrific:ării in aceasta regiune atinge foarte multe 
comune româneşti, care simt nevoia unei redresari economice, şi oferă 

chiar o rentabilitate dovf>dită in aceasta regiune pentru Învestiţiunile ce 
urmează sa se facă. 

Regiunea din munţi, Valea Crişului Alb, Tara Moţilor şi Valea Mu
reşului au o populaţie curat romclnească, mai saracă şi mai lipsita de 
mijloace decât regiunile de şes. Lucrarile de electrificare in aceasta re
giune nu ar fi rentabile hlfă a face in acelaş timp şi o industrializare, 
prin ridicare de fabrici sau industrii casnice in aceste regiuni. 

Pentru a fixa o ordine de idei asupra marimei sumelor ce ar ne-
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cesita lucrarile de electrificare in judetul Arad, costul aproximativ dupa: 
preţurile actuale a materialelor, ar fi urm~\toarele: 

1 Valea Crişului 111b, alimentată dela Uzina Suc Mica din Brad dela Baia 
de Criş prin Vala de )05, t1ălmagiu, Vadurile, 1'Iciuţa, Gurahont, F\lmaş, 
BUleni, Sebiş (u eventuala ramificare spre Dczlta şi MOlieQ:5a, total 10 
posturi de transformare, 90 I~m. linii de Înaltă tensiune şi 2tl Itm. retele 
comunale de distribuţie Lei 18')000(10 

2. - Valea Mureşului, alimentată de către Uzina Electrică din f'irad dela 
l~adna, la Milova, Odvoş. Conop, Bdrzava, Bătuta, Vărădia şi Săvârşin. 
Total 7 posturi de transfomltlre, i'A Rm. linii de inaltă tensiune, 19 Rm, 
retele comunale de distribuţie Lei 

S.- Comunele române-şti din jurul ftradului: Curti ei , Mândruloc, Cicir, Sâm
băteni, se pot electrifica uşor de către Uzina Electrică din 1'Irad deoare
ce liniile de Îrwltă tensiune trec deja prin aceste comune. nr rănllînc să 
se instalc:ze :\ postun de transformare. 1 km. I nii de Înaltă tensiune şi 

8 km, retde coll1unale de dis:ribu\ie Lei 

4.- [~egiunea viticold din podgoria ftradului poate fi alimentatd prin Socie
tatea l'\nonimă de Electricitate Ghiorac Pdncota spre comunele urmd
toare: Mmiş, Măderat, l'\\]riş, Tdrnova cu ramificatii spre Caporal ftlexo, 
Comlăuş şi Sft. Hna, total 7 posturi de trallsfofll1me, 31 Rm. linie de 
Înaltă tensiune Iti 1!1 km, reţele comunale de distributie Lei 

5. - Plasa IneuluÎ se poate racorda la retelele de înaltă tensiune a Uzinei 
Electrice din tlrad prelungite dela Mâsca la Tdrnova Iti de aCOlO la Mo
crea, Ineu, Şicula. Gurba, Ccnnei, Ş011loşcheş cu ramificare dela Ineu 
la nocsi~J. Comuna Ineu fiind deja electriftcatâ aceste lucrări CIT cuprinde 
numai 7 posturi ac transformare, 48 km. linii de înaltă tensiune şi 16 
km. relele comunale de di'ilribuţie Lei 

ti - Plasa Chişineu-Crilt se poate alimenta din Uzina Electrică din Chiş;neu
Criş prin mărirea acesteia. Liniile de Înaltă tensiune ar putea fi constru
ite spre cO~llilncle Nădub, Şil11andul de jos şi Şimandul de SU:5, iar de 
de altă parte spre Socodor, Şiclău şi Otlaca. lucrdrile ar cuprinde 
6 posturi de transîormare cu 30 1{!Il, linii de Înaltii tCllslune ltl 17 km. 

10'}\MMIOO, 

I 
I 

12o"I(~~1 i 

I 
. I 

6600llOO( 

I 
90000U{)i 

retelc (ornunale de distnbu\ie lei 6600()(.M1' 

Total Lei :lZ2UlKMJI. 

i 
In suma de mai sus se cuprind 40 comune noui de electrificat, de: 

preferinta numai cele româneşti, cu 254 km. linii de transport de inalta 
tensiune şi 105 km. reţele comunale de distribuţie. Este de notat ca la: 
aceste reţele comunale am luat nUllliti centrele comunelor in socoteala.! 
urmând ca străzile laterale sa se electrifice ulterior, prin mijloace propriii 
comunale, fara ajutorul Statului. I 

Devizul general al lucrărilor arata, ca regiunile muntoase suntl 
greu de elee!rilic.!, investiţiunile sun! loar!e <os!isi!oare, ia din parteal 
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populatiei sarace nu putem spera la consumaţie mare şi nici nu poate 
fi vorb,\ de rentabilitate. Totuşi aceste regiuni nu pot fi neglijate.: -
ajutorarea lor este o operă de redresare culturala şi economica. Deodata 
cu distribuirea energiei electrice in aceste regiuni, trebuiesc creiate in
dustrii pentru a d~l ocazii de munca populaţiei. 

Populaţia din Valea Crişului Alb şi din Valea Mureşului vrea sa 
munceasca, nu vrea nimic de pomana şi nici IlU vrea să cerşesea. E 
pacat, că guvernarile trecute au lasat, să se inchida, de exemplu, doua 
fabrici infloritoare: Fabrica de ciment din Gurahont şi Fabrica de Mobîle 
din Jneu, care dadeau de lucru la câte 300 familii şi aduceau un venit 
în fiecare lună de câte 500.000 Lei in fiecare comuna. A fost o adeva
rată binefacere pentru viaţa economică şi bugetară al acelor comune. 
Standardul de viata al satelor va fi de sigur cu mult mai ridicat. - şi 

la noi, ca şi in strainatate, - daca ducem industriile spre sate, unde 
avem materii prime de prelucrat şi nu numai spre oraşe. Numai prin 
agricultură, chiar raţionalizata, satele nu vor putea avea o ascendenta 
atât de rapida, ca şi prin industrializare. 

Electrificarea judeţului Arad se poate termina In 10 ani, daca Statu l 
ne acordă subvenţii numai de 5000000 lei In Fiecare an. Având in vedere 
cCi. din fondul de electrificare a bugetului Statului in anul 193738 s'au 
cheltuit Lei 122000000 in alte regiuni ale Ţarii, - trebuie sa susţinem 

cu multa tarie şi cu convingere interesele superioare ale judetului 
nostru pentru ca incepand cu anu1 financiar 1938/39 sa beneficieze şi 

judeţul Arad de ajutorul Statului. Va trebui să aratam, ca prin electri
ficare, produsele solului nostru vor fi mai bine prelucrate şi vor avea o 
valoare mai mare. Sa accelltuam ca şi poporul nostru vrea sa beneficieze 
de progresele tehnicei moderne, cari sa-Î ridice buna starea materiala. Şi 
inca ceva: este interesul apararii noastre nationale, care recere, ca judeţul 
nostru de frontiera sa fie o fortareata la granita de Vest a Ţarii, - nu 
numai din punct de vedere mi litar, dar şi pe terenul economic şi social. 
lntroducând energia electrică la satele din jud. Arad, vom putea crea un co
mert şi o industrie românească, aproape inexistenta azi in acest jud. Crein
du-se noui intreprinderi industriale, vom crea o generaţie noua de ucenici şi 
apoi de meseriaşi şi de speciali~ti rOI11eÎlli, cari vor inlocui pe cei straini. 
In situa tia de azi, in judetul Arad, nu avem inca destule elemente ro
mâneşti pe cari sa-i putem plasa În intreprinderile noastre. Trebuie sa 
ne creştem copiii-sa inveţe comerţ şi me,>erii. Trebuie sa inmulţim sco
lile de ucenÎeî atM la sate cât şi in jurul fabri.celor, ce se vor crea. Sa 
nu suprimam aceste scoli acolo unde au fost (de exemplu. Şiria) aşa cum 
s-a facut in mod atat de inconstient şi pagubitor pentru interesele noa~ 
stre nationalf', ci să le restabilim în toate comunele romeÎneşti mai im~ 
portante din judeţ. 
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Prin aceasta scurtă desvoHare a problemei am dorit să arăt com
plexitat~a problemei pe care o prezintă chestiunea electrificării satelor 
noastre româneşti in judeţul Arad. Să ne unim toţi Românii din aceste 
.ţinuturi, să muncim pentru că acest program măret şă fie realizat. mai 
ales acum când la Guvernul Ţarii stau oameni in afară de partide. cari 
doresc să refacă o Românie a muncii colective, şi au ca scop numai 
consolidarea Ţarii atât prin realizări pe planul economic cât -şi pe cel al 
unirei fortelor naţionale pe aceiaşi linie de activitate . 
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Aceasta problemă nu e una cu caracter strict local; din contra. 
ceeace voi spune aci, se potriveşte pentru oricare regiune ciin ţară. 

S'a făcut de atâtea ori constatarea că nU am cucerit teren econo~ 

mic, in proporţia importanţei numerice, pe care o reprezentam noi rom[mii~ 

ca popor dominant in ţara noastră. La intruniri politice s'au făcut de atâ~ 
tea ori constatări nefavorabile nouă, În legătură cu românizarea oraşelor. 
dar ceva practic şi serios pentru realizarea dezideratelor legitime, atât 
de colorat formulate, nu s'a intreprins, sau cel puţin nu în mod sistematic 
şi serios. 

S'au făcut Însă critici aspre, s'-au ridicat acuze pătimaşe şi s'au for~ 
mulat imputări, bune pentru a aţclţa nemulţumirile, ori pentru a induce 
în eroare pe cei ce aşteaptă cu braţele incrucişate, să le cadă bunătăţile 
pământeşti din aceasta ţară în poala lor numai pentru că sunt români. 

Deşteptarea apetiturilor nu a contribuit la soluţionarea problemei. 
Din contră s'au intensificat confuziile, iar soluţionarea însăşi a fost indrep~ 
tată spre direcţii greşite. 

Azi se constată, în cel mai bun caz, că nu putem face nimic, deoa~ 
rece nu avem capital, pentru a întemeia case comerciale ori ateliere de 
meserii. Unii ar dori să-l capete dela ~stat«, alţii să lmpărţească pe cel 
ar minoritarilor, intr'o formă oarecare. 

Aceste dorinţe le manifesta mai ales absolvenţii de şcoale profesio~ 
nale teoretice, şi »titraţii«, cu studii inalte. Aşa sunt crescuţi prin şcoli, 

să aibă pretenţii. Toţi cer, dar de dat, nu dau nimic sau foarte puţin, 

ca practică, dragoste de muncă, pricepere, etc" 
Din oameni, cari vreau să simtă permanent subsuori mâna protec~ 

toare, nu vom creşte elemente economice de valoare, ci răman creaţii 

de seră, pe cari primul vânt puternic al concurenţei le doboară Ia pământ. 
Tot ce s'a cheltuit cu astfel de beneficiari ai unor calităţi rău înţelese, 
rămâne un capital risipit, in paguba noastră, a romanilor, într'un timp, 
când ne plângem atata, din cauza sărăciei. 

Convingerea mea fermă, bazată pe experienţe de aproape două 
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decenii, e ea nu din toţi absolvenţii de şcoli (licee) comerciale şi aca
demii vom putea face negustori; nici din toţi absolvenţii şcolilor (lice
elor) industriale de meserii vom prea face meseriaşi, caci mare parte 
din ei râvnesc sa ajunga slujbaşi. Toate aceste şcoli profesionale, conti
nua in buna parte sa fie şcoli şi pepiniere de funcţionari. Idealul multora 
dintre aceşti absolvenţi e de a fi cât mai bine platiti, şi nu râvnesc după 
o situaţie independenta, de patron, negustor sau meseriaş. 

La liceele comerciale este prevazut, că absolvenţii işi pot obţine 

diploma de absolvire numai, daca fac dovada unei practici. Pâna aci 
practica era limitata la fi luni, iar dupa noua randuiala a fost sporita la 
un an. A tund când practica minimala era de şase Juni, din ceice pre
zentau certificate, cel putin 95°/• nu a facut practica reală. el duceau 
('ertificate de complezanta, Iar acum, cand practica s'a sporit la un an, 
deşi Direcţiunea Liceului in cola borare cu Camera de Comerţ şi de Indus
strie din Arad, i-a plasat pe toţi absolventii şi absolventele la case comer
dale şi birouri, majoritatea a fugit, din locurile destinate, fiindcă. nu-i 
place tejgheaua. ci prefera atmosfera de birou oricât de umila situatie 
le-ar putea asigura. 

Au fost repartizati românii in pravalii cu intentia de a-i constrânge 
sa faca pracHca de comerţ. Aproape toli şi-au parasit locurile, deşi erau 
platiti cu leafa unui avocat stagiar incepator şi azi le-am pierdut urma. 

Iar dintre absolventii şcolilor de meserii numai cei constrânşi de 
starea materiala a părintilor se angajeaza lucratori in' ateliere. Dacă li 
s'ar da prilej sa poata luna ca desemnatori in birouri, prefera, aceasta 
situaţie in locul mânuirii ciocanului, r<lndelei ori minghinei din atelier. 
De Întemeierea unui atelier propriu, rar e vorba. In rândul muncitorilor 
vedem tocmai românii ingroşând rândurile extremiştilor. devenind astfel 
elemente cu o mentalitate primejdioasa, vecina cu destructionismul social. 

Lipsa unei educaţii, care sa deştepte in sufletul acestor tineri inca 
de pe bancile şcolii dorinta de a ajunge patroni, oameni independenţi, 

elemente constructive, de folos societatii, statului şi neamului, - este in 
parte cauza mentalitatii lor greşite. Apoi mai contribuie la aceasta şi 
judecata profund eronata, ce o avem noi românii in general despre 
meserii, şi comert. Spre aceste cariere se Îndrumeaza de regula copii, 
cari nu Învaţa rarte la şcoala sau cei saraci. Din cauza aceasta se men
ţine in opinia publica romaneasca şi azi, un dispret pentru profesiunea 
de n('gustor şi mai ales pentru aceea de meseriaş. Ori pana nu ne dam 
cu toţii seama de importanta acestor cutegorii sociale, şi nu le susţinem 
şi incurajam, nu poate fi vorba de români zarea oraşelor, ci problema 
ramane tot in stadiul discutiilor sterpe. 

Negustorii şi meseriaşii sunt elementele economice cele mai impor
tante, pentru curerÎrea terenului la oraşe şi pentru crearea acelei clase 
de mijloc tnstarite, - iar nu profesioniştii Uberi nici tagmele de funcţio
nari, cari consumă, dar nu produc bunuri economice. 

-
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»Va trebui sa inlaturam pe Român dela functionarism şi atunci va 
veni o vreme, in care democraţia, în loc sa mai fie bugetara, va fi aceea 
a muncii« spunea cu drept cuvânt marele barbat de stat şi patriot P. P. 
Carp, CU câteva decenii in urma. 

In acţiunea de penetrare a românilor in comerţ şi meserii, ne putem 
baza deocamdată numai pe ucenicii şi calfele ridicate la tejghea, resp. 
in ateliere. Deci acestor elemente trebue s<l le dam toata atenţia şi 

incurajarea. 
Dacă voiţi să ma controlaţi, priviti numai aici i'n Arad, şi veti vedea, 

că toţi negustorii români existenţi, s'au ridirat la situaţin pe care o au, 
numai din rândurile modeste ale u~·eniciei. Tocmai fiindcă s'au ridicat 
prin munca şi vrednicia lor, au ajuns azi s~ fie ceeace sunt, Nimeni nu 
le-a pus la dispoziţie capital, nici măcar fară dobânzi, cu atât mai puţin 
li s'a facut cadou capitalul iniţial. Tot asemenea meseriaşii, s'au ridicat 
prin truda lor, tot din rândul umili lor ucenici, şi nu dintre absolvenţii 

şcolilor de meserii. 
Astfel fiind ucenicilor trebue să ]j se vină intr'ajutor ori de câte 

ori se gasesc elemente capabile; iar absolventilor de şcoli profesionale 
teoretice numlli dacă fac dovada unei practice, de cel puţin 5 ani, în 
specialitatea aleasă şi au aratat capacitate notorie. Calfelor de meseriaşi 
sa Ii se cumpere maşinile, uneltele şi sculele necesare unei inzestrări de 
bază, a unui atelier principal, iar calfelor serioase de negustori, sa li se 
puna la dispoziţie, luînd garantii suficiente un capital de afaceri initial, 
fara dobânzi; pe un timp oarecare, urmând a fi restituit. 

Şcolilor de ucenici şi educaţiei din căminele de ucenici trebuie să 

li se dea momentan mai mare atenţie, decât şcoli1or profesionale secun~ 
dare ori superioare, unde este nevoie de o reformă radicală a spiritului, 
in care sunt ridicaţi elevii. Aceştia trebuie stimulaţi. deşteptată în ei 
ambiţia de a ajunge şi ei patroni, oameni independenti şi cetateni mai 
folositori ţării, decât oricare categorie de funcţionari. Aici va trebui pro
pagat serios cultul muncii, căci cu interpretarea greşită a legii de ocro
tirea muncii, azi salariatii recurg prea uşor la toate dispozitiile legii, cari 

!, reduc timpul de muncă. Inteleg să nu fie lasat salariatul a fi exploatat 
de către patron, dar nu pot gasi justificată evitarea muncii, lucru pe 
care il fac atât de bucuros generatiile tinere de salariaţi. 

Iar ce priveşte injghebarea unei clase de negustori şi meseriaşi, 

este necesara sprijinirea lor constientă şi cu multă bunăvoinţa, din partea 
publicului. Trebuie organizată vitalitatea neamului, cum atât de bine s'a 
exprimat dl. prof. Iorga, ocupându-se de aceasta problemă. Şi câurl e 
vorba de acest sprijin, ar fi multe de spus. Din pretenţiile mai exage
rate a intelectualilor români, faţă de negustorul şi meseriaşul român, şi 

din graba cu care acest intelectual la prima ocasie de nemulţumire, se 
supără spunând, că negustorul şi meseriaşul român nu merită să fie 



I 
128 HOT A R U l I 

I 
sprijiniţi, trebuie sit trag conclusia, că publicul românesc nu s'a ridicat! 
]a inaltimea datoriei de a contribui, - in interesul neamului, - la înjghe- II 

barea burgheziei româneşti. Cei mai cu dare de mână, dintre aceşti inte
lectuaJi, se aprovizionează În străinătate ori in capitală; cei ce ocupă I I 

funcţii inalte aleargă după preţuri de favoare, la minoritaruJ, care se lasă I 

mai repede impresionat de calitatea acelei funcţii inalte. Astfel noi nu 
vom progresa, şi riscăm să rămânem tot la discuţiile fără sfârşit şi 

iără 10los. I 
B. Păcarar" ! 
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PROBG~MA TRAN5PORTUIJUI PUBGIC ~ 
IN ORAŞUG ARAD *) 

----------------------.---------
de ING. MIHAI TRIPA 

In cele ce vor urma ma voiu limita a aritta imprejurarile şi scopul 
care a determinat conducerea din 1929 a oraşului de a recurge la cir~ 

cula1ia de autobuze, in vederea Inlocuirii tramvai ului, care urma sa fie 
desfiinţat in acel an, prezent<1nd totodata şi unele date statistice culese 
din activitatea Intreprinderii de autobuzE'. 

Primele incercari cu autobuze s'au facut din partea Municipiului in 
1908, ciind la data de 20 Iulie s'au pus In circulaţie 8 buc. autobuze, cu 
roate pe bandaje şi cu caroserie amenajata pentru 36 locuri, şasiurile 

fiind livrate de Societatea Westinghouse Paris. Aceste autobuze au fost 
in circulaţie p{m<l la 31 Iulie 1914, c,l!ld au fost rechiziţionate ~e catre. 
armata Austro-Ungara. 

Asupra rentabiliUlţii acestor autobuze voiu reveni şi Va voiu co
munica datele statistice odata cu acelea ale autobuzelor din anii 1927 şi 
urmatorii. 

Odata rechizitionate de efltre armata aceste autobuze, publicul ară~ 
dan a fost din nou avizat la serviciile tramvaiuluicu tracţiune cu cai, 
tracţiune inlocuita cu incepere dela 1917 in mod succesiv cu locomotive 
cu aburi şi locomotive cu benzina. 

In timpul acestor incercări de imbunataţire a tramvaiului, s'a facut 
din partea oraşului proecte~ ba s'au dus chiar şi tratative in vederea 
infiintarii unui tramvaiu electri«, fara insâa ajunge la vr'un rezultat. 

DUp~l eşuarea acestor încercări de electrificare, conducerea din 1927 
a oraşului a continuat experimentarile cu autobuze, intrerupte in împre
jurarile dejaarâtate in anul 1914, procurfmd dela firma Perry din Cluj 
2 autobuze mici, marca Ford model Tamenajate pentru 14-15 locuri. 

Acestor autobuze, predate circulaţiei la data de 1 Aprilie 1927, le-a 
urmat in luna Ianuarie 1928 autobuzul marca Renault pentru 24 locuri 
de şezut, pentru ca in baza rezultatelor obţinute să se cumpere in ace-

*} Publicăm acest studiu mai vechiu al dlui Ing. M. Tripa pentru interesul cc-l 
poate trezi şi astăzi. 
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laşi an autobuzul »Marta«, iar in luna Februarie a anului urmator să se 
pună la dispoziţia publicului alte 2 autobuze marca Berliet, earasate la 
Fabrica "Astra« din Arad. pentru 19 locuri de şezut. 

Conducerea din 1929 a oraşului. văzându-se astfel in posesiunea alor 
6 autobuze, şi a luat În program sistarea tramvaiului, sistare care de 
altcum a fost impusă şi de forurile tutelare, hotăra ndu-se inlocuirea fără 
întârziere a lui, prin sporirea numărului autobuzelor. 

In calitate de conducător interimar de atunci al Uzin~lor Comunale, 
cărora aparţinea şi tramvaiul, am intocmit un memoriu adresat Comisiu
nei Technice a Municipiului, in care am arătat starea infra şi suprastruc
turii liniilor de tramvai şi a materialului rulant, insistând asupra necesi
tă/ii inlocuirii tramvaiului şi a sOlu/ionării definitive şi aşezării p~ 

baze solide a circulafiunei. 
Se intenţiona anume a se realiza un capital prin autobuzele ce urma 

să se pună in circulaţie, din care în mod succesiv să se facă investi
tiunile necesare electrificării arterelor principale astfel, că odată refor
mată o parte a autobuzelor, să nu se mai comande altele, ci acele să fie 
înlocuite cu un număr oareşcare de vagoane ale tramvaiului electric. 

Programul de lucru, in vederea soluţionării definitive a chestiunei 
circulaţiei in oraşul nostru, conform propunerii mele adică, prin o com
binaţie a tramvaiului electric cu autobuze. s'a făcut în baza datelor sta
tistice culese din reaIizăriJe obţinute cu autobuzele introduse în impre
jurările amintite. 

In anul 1910 autobuzele Westing House au parcurs in total 340.000 
km., transportând in total 1.710.897 calatori. 

Incasările realizate au fost de 186.940 cor. adică cea: 6.500.000 lei. 
Din aceste date rezultă că pe un autobus-kilometru s'a incasat 19,25 

lei, iar luând in considerare că spesele totale au fost 18.55 lei a resultat 
un venit net de 0,70 lei de autobus-kilometru. 

Numărul călătorilor pe kilometru a fost de 5,02. 
Aceste resultate au devenit cu mult mai favorabile in anii urmă

tori. numărul călătorilor crescând până la 2.990.000 faţă de 1.170.897 din 
anul ] 910 şi care a servit ca bază la calcumţiunea de mai sus. 

Din resultatele obţinute cu autobusele municipale in anii 1928. 29 
şi 30 ţin să desprind următoarele: In anul 1928 s'a transportat cu tram
vaiul şi 4 autobuse 2.675.202 călători, iar in 1929: 3.QlO.380 fată de 
4.755.763, realizat in anul 1930. şi care pe lângă cifra de 4.854.936 re
alizată in anul 1918 cu tramvaiul, este cel mai mare număr de călători 
transportaţi in oraşul Arad. 

Numărul căIătoriJor pe autobus kilometru a fost: 

In anul 1928 8,98 
" II 1929 3,85 adicd un minus de 3,3010 fată de allul precedent 
" ,. N30 2,91 adicd un minus de IH,8°/o faţă de anal precedent 

-
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Incasarea pe calator a fost 
In anul 19 S 
" " 1929 

1930 

5,73 L~j 

f),4~" adică un minus de 5,70/. 
[1.16" adică un minus de 1'.°/0 faţă de anul precedent 

Incasarea pe autoaus-kilometru a fost: 
In anul 1Q~8 22,06 Lei adică aproape identică cu cea realizată in anii 1910-19U 
In anul 1929 20,HO Lei adică un minus de 6/. 
" ,,1930 16,00 lei adicd un minus de 20,2° o 

Faţă de aceasta incasare mereu in descreştere cu incepere dela 
1928, spesele pe au tobus ki lometru, in care sunt cuprinse: cheJtuieli cu 
benzina, uleiu, unsoare consistentă, cauciucuri, piese de schimb, mate
riale de reparaţi uni, reparatiuni ex cutate in ateliere particulare, chel ... 
tuieli cu personalul technic, asigurare, cheltuieli de birou şi administraţie, 
spese cu apa, incalzit luminat, Casa Generală de Pensiuni, amortizări, se 
ridica la Lei: 19,05 in anul 1928, rezultând un beneficiu net de 5,25 Lei 
pe autobus-kilometru. 

Acest venit net proectat, in baza realizărilor făcute în anii 1927 şi 

1928 nu a putut fi realizat În anii următori, datorită lipsei de calători, 

care lipsa se atribuie capacităţii reduse de plată a populaţiunei, in urma 
crizei generale economice, care cu incepere dela lQ29 a apăsat În mo~ 
progresiv asupra populaţi unei oraşului nostru. 

Scaderea numărului călătorilor, dar in deosebi a incasarilor dela 
22,06 Lei din 1928 la 16,60 Lei in 1930 este o constatare tristă, în de· 
osebi pentru noi, cari avem posibilitatea .să ne convingem in timpul exer· 
ritarii profesiunei noastre de existenţa asemănătoare lor date statistice 
retrogresive, aproape la toate intreprinderile, acolo, unde in imprejurări 
normale se arătau statistice progresive. 

Aceste scăderi ale incasărilor, in deosebi la o intreprindere muni· 
dpala, care inainte de toate are menirea să deservească intreaga popu· 
latiune, chiar şi din cele mai îndepărtate suburbii ale oraşului, fară con· 
siderare la rentabiHtate, sunt de o foarte mare importanţă şi de fapt nu 
ne poate surprinde faptul, că beneficiul net de 5 Lei pe autobus-kilometru 
realizat in anul 1928, a scăzut la 0,1 Lei in anul 1930. 

Zadarnic sunt zilnic 18-20 buc. autobuse in circulaţie pentru de· 
servirea publicului, pe teritorul destul de intins al oraşului, in lipsă de 
calatori, capacitatea autobuselor nu poate să fie exploatată, majoritatea 
Butobuselor circulând goale, cu aceleaşi spese de regie. 

S'a ajuns dar la O situaţiune neaşteptată şi care nu se putea pre· 
supune nici in baza celor mai pesimiste calcula ţii. 

Papt este, că criza mondială, această năprasnică consecinţă a răs .. 
boiului, a bântuit cu toată furia ei, aducând oraşul din nou la o răscruce 
in ceeace priveşte soluţionarea circulaţiei. 

Am ajuns a<;010 unde am fost in anul 1929, lipsiţi de capitalul nece .. 
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sar investiţiunilor, ba chiar lipsiţi de cel mai minimal capital rulant, cu: 
deosebirea că exista un parc de autobuse capabil sa maÎ parcurga încă 

cea 2.000.000 kilometri. 
Inainte de a-mi da parerea şi a face o propunere individuală in 

aceasta chestiune de capitală importanţa a oraşului nostru, doresc să 

fac o comparaţie din punct de vedere al transportului public de per
soane a Aradului, cu invecinatul oraş banaţean Timişoara. 

Nu cunosc recentele date statistice ale altor intreprinderi similare .. 
din alte oraşe şi nici ale oraşului Timişoara, insa în baza datelor din 
1927 şi 1928 pe cari le deţin, am posibilitatea a face oareşcare compa
raţie şi am culezanţa să afirm ca la Arad există o situaţiune cu totul' 
specifică din punct de vedere al circulaţiunei, şi aceasta doresc sa o' 
dovedesc cu următoarele: 

Din datele statistice ce-mi stau la dispozitie resultă că in anul 1928 
s'a transportat la Timişoara cu tramvaiul electric 18.909.051 călatori, 

ceeace inseamnă că asupra unui locuitor al oraşului Timişoara, luând ca 
bază 100.000 locuitori, revine 189,09 c~ilatorii . 

. La Bucureşti s'a transportat în acelaşi an 123.551.510 calatori, pe 
carirepartizându-i asupra 700.000 locuitori ai Bucureştiului revine asupra 
unţJ.i locuitor 176,5 calătorii pe an. 

Faţă de acestea in Arad s'a transportat in anul 1930: 4.755.173: 
călători, şi acesta este aproape cel mai mare numar de calatori realizat 
tn Arad,' ceeace inseamnă că asupra unui locuitor al' Aradului, revine 
63,4 călători pe an, dacă luăm de baza 75.000 ca numar total al locui-o 
torilor .. 

'. De 'unde aceste deosebiri extraordinare, şi de ce nu se transporta 
şi în Arad 13.000.000 calatori, numar care resulta din produsul locuito
rilor de 75.000 şi numarul de 180 al c~llatoriilor pe cap de locuitori rea
lizate in Timişoara 7 De ce n'am putea sa realizam şi noi acest numar· 
de 13.000.000 calatori pe an, când aceste 2 oraşe sunt foarte asemană

toare din toate pllnctele de vedere, ba înainte de ri1sboiu luptau chiar 
pentru hegemonie in această parte a fostei monarhii 7 

Parerea mea individuala este, că numarul redus de azi şi din trecut 
in general al calatorilor Aradului se explică prin însăşi structura oraşului: 

Tot comerţul şi întreaga industrie, autoritatile şi instituţiile de Stat, 
sunt concentrate toate aproape in aceeaşi strada, străzile laterale cari 
se ramiHcă in aceasta stradă principală fiind lipsite de orice viaţă, iar 
in jurul centrului şi chiar În imediata apropiere a acestuia sunt cartiere 
ţăraneşti, ai căror locuitori numai în extremă necesitate vin la centru~ 

şi chiar şi atunci mai bine-şi înhamă calul de cât să speseze 4 sau 7 lei 
pe autobus. 

Dar cum s'a ajurs la aceasta. situaţie 7. 

• 
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Dacă studiem oraşul Timişoara şi observam că in toate cilrlierele, 
cari fiecare îşi au reţelele lor de tramvaiu, construit Inca Inainte de anul 
1900, este viaţă comerciala şi industriala, este explicabil de ce in Arad 
toata industria şi comerţul sunt concentrate pe Bulevard şi in cOlltinua
rea acestuia'până la Fabrica Neuman, unica care era parcursă de mize
rabilul tramvaiu, astăzi desfiinţat şi de·a lungul căruia se putea numai 
- in mod firesc - desvolta oraşul. Caci alta este impresia asupra 
populaţiunei unui oraş a unei Hnii de cale ferată depusa Într'o strada 
'oareşcare, destinata transportului de persoane şi marfa, (accentuez ca şi 

pentru ma da), şi foarte putină încredere inspira fată de aceasta un traseu 
-de alltobuse, care dacă există azi, mâine poate sa serveasca o alta stradâ, 
ai carei locuitori işi vor putea mai bine justifica interesele lor inaintea 
forurilor in drept a dispune. 

Am ajuns involuntar la o Intrebare care trebuie sa formeze obiectul 
unei discuţiuni detailate, întrucât faţa cu importanţa ce eu o atribui unei 
linii de tramvaiu intr'un oraş s'ar putea pune chestiunea, dece in marele 
{)raşe din Occident astazi se inlocuesc multe linii de tramvaie electrice 
-cu traseuri de autobuse? 

Dacă ne cugetam, ca dupa cum populaţiunea Bucureştiului nostru 
a sporit in mod simţitor, In anii de dupa rasboiu, - şi aceasta nu vreau 
s'o atribui numai faptului că a devenit capitaln unei ţari intregi te, şi cu 
() populaţiune mai mare, -- aşa şi numarul locuitorilor acelor mai multe 
oraşe Occidentale s'a urcat in mod considerabil, ceeace bine inteles a 
-contribuit la intensificarea circulaţiunei. 

Sporirea in acelaşi timp a vehiculelor cu tractiune motorin1. a con· 
tribuit la ingreunarea bunului mers al circulaţiunei, in deosebi pe stra
zile, in mare parte inguste, înzestrate ClI linie de tramvai electric, în aşa 
masura, ca sporirea numărului tramvilielor era imposibila şi se impunea, 
ca o condiţiune sine-qua-non, ea acele strazi sa fit> descarca te, transpu
nilndll-se o parte a circulaţiunei pe alte strazi învecinate (descarcarea 
Caii Victoriei Bucureşti). 

In majoritatea cazurilor, pentru urgenta solutionare a ehestiunei 
drculatiunei s'a recurs la autobuze aşa, cum la timpul sau oraşul nostru 
a recurs la acestea, c,lnd s'a deGis sistarea vechiului tramvaiu. 

Şi cum masura luată In 1929 de conducerea de atunci a oraşului, 

pentm inlocuirea vechiului tramvaiu prin autobuse, din parte-mi am con
siderat-o atunci drept mastlră impusa de Imprejurari, şi numai in vede
rea aşezării pe baze solide a rirculatiei şi anume prin electrificarea ar
terii principale de circulatie a oraşului nostru tot aşa afirm şi azi, că 
Aradului trebuie sa i se dea un tramvai electric, prin care - ca şi la 
Timişoara - in anumite ore ale zilei, s'ar putea soluţiona şi transportul 
<le marfă, pran care, la timpul sau, tramvaiul cu aburi a realizat impor· 
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tante venituri, contribuind in cea mai mare masură la rentabilitatea in 
general a vechiului tramvai. 

Via ta comerciala şi industrială a oraşului nostru trebuie ridicata, 
iar industriile şi comerţul trebuiesc deplasate din centru in suficientele 
străzi şi bulevarde largi din apropierea acestuia. 

Toate aceste insa nu se pot face decat prin realizarea unor artere 
principale electrice de circulaţie şi pentru care Aradul are suficiente strazi 
şi Belevarde largi. 

Ajungand la chestiunea tramvaiului electric, regret de a nu putea 
servi date precise, nici cu privire la costul infra şi suprastructurei unea 
1inii de tramvai şi nici asupra liniei aeriene şi a materalului rulant. 

Dar ca să Va informez intru catva ma refer]a o calcula ţie apro
ximativă intocmita in anul 1929 de DI. Dr. Micloşi, directorul Uzinelor 
şi Tramvaiului electric din Timişoara, din care rezulta ca eJectrifiearea 
liniei pe porţiunea Piaţa Avram Iancu-Gara C. F. R., cu linii duble 
inclusiv remiza pentru 25 vagoane, precum şi pretul alor 8 vagoane 
motrice şi 6 remorci revine la suma de 30.000.000 lei, suma, in care se 
cuprinde şi instalatiunea pentru transformarea curentului alternativ in 
curent continuu. 

In ce priveşte rentabilitatea acestui tramvai electric, ma refer din 
nou la cele indicate de DI. Dr. Micloşi, care, calculand cu 300.000 vagon 
kilometri pe an, şi 2.800.Q(X) calatori, indica un venit net de 3 lei pe 
vagon kilometru, adică 900.000 lei anual şi care ar resulta din diferenta 
între lei: 28 venit şi lei 25 cheltueli pe vagon-kilometru. 

Cu toate ca venitul de 3 Lei pe vagon kilometru indicat de DI. Dr. 
Midoşi ni se pare foarte modest, căci este vorba de artera principala a 
Aradului, arteră pe care poate chiar şi in ziua de azi se realizeaza Lei 
2, venit pe autobus-kilometru, n'am posibilitate sa apreciez dara sumele 
mai sus indicate ]a venHuri şi cheltuieli pe vagon· kilometru, sunt sau nu 
adaptabile împrejurarilor noastre. 

in rezumat: atunci când majoritatea autobuzelor Intreprinderilor 
oraşului. vor trebui din nou inJocuite, şi chestiunea circulaţiei, respectiv 
a transportului public de persoane, solutionata - dupa cum am amintit 
- numai în mod provizoriu in anul 1929 va deveni din nou actuala, ar 
trebui discutată in mod amanuntit aceasta chestiuue atât de importanta 
a oraşului nostru, pentruca la timpul sau, sa se poata ajunge la o solu-
1iune mai conforma cu interesele economice ale acestui oraş. 

In,. M. l"pa 

-
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PR08LEMA SOCIALA 
A MUNCII SALARIATE 

de ŞTEFAN ,EŞANU 

S'ar parea ca Intr'o ţară ca a noastră, unde marea majoritate a 
populaţiei se compune - de bine, de rau - din producatori indepen
denţi. asemenea probleme ca aceste în legfttură cu salariatii să deştepte 
cel mult un interes teoretic, ele nefiind in prea strânsă legatura cu rea
litatile noastre sociale şi nationale. 

Afirmatiunea aceasta Însa nu poate fi adevarata pe de-a 'ntreguJ. 
Daca in ţara noastra, gratie unei exproprieri a pamântului, care a 

fost una din cele mai radicale din Europa, s'a soluţionat pentru multă 

vreme problema muncii cu tot cortegiul ei de complicatii sociale, nu se 
poate susţine că rami:lnem cu totul neinfluenţabili de felul cum s'a pus 
aceasta problema in Rusia Sovietica de exempiu precum şi in principalele 
tari industriale din lume cum sunt Anglia, Franţa, Germania sau Italia. 

Fiecare din aceste tari au trebuit să se ocupe cu rezolvarea acestei 
probleme a muncii, de care depindea pacea socială a popoarelor respec
tive şi fiecare a rezolvat-o sau incearcă s'o rezolve potrivit cu caracte
rul national al poporului şi cu ideologiile politice. cari s'au născut şi cari 
stapânesc spiritele acelui popor. 

Aceste ideologii insa, În cadrul carora s'a rezolvat sau urmează sa 
se rezolve şi problema aceasta extrem de dificila a muncii salariate, -
dificilă zic pentru că obligă la revizuiri fundamentale a unor dogme 
generale, cari pareau a fi adevăruri eterne, . au, din cauza caracteru
lui lor dinamic şi din cauza elanului cu care sunt susţinute, o influenţa 

enormă asupra spiritului timpului nostru. 
Şi iata cum şi noi fara a avea de rezolvat - in totalul lor - pro-

. bleme chiar similare cu straina tatea, ne-am pomenit, natural şi din cauza 
nterdependenţei spirituale şi economice dintre popoarele civilizate, luând 

atitudine fata de aceste ideologii, in cadrul cărora incercăm apoi sa 
gasim solutii nevoilor noastre specific naţionale. 

Din acest punct de vedere, a ne ocupa de munca salariată şi de 
problemele sociale pe care le ridica, nu inseamnă a fi cu totul alaturi 
de multe din problemele ce se impun astazi spiritului public din ţara 
noastra. 

• • • 
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Munca omeneasca se cheltueşte in 111pfacu natura inconjuratoare, pro
ducând pe seama acelui care munceşte toate acele valori economice cari 
corespund unei nevoi omeneşti. 

Preţul acestei munci este preţul produsului obţinut, preţ, care se 
formeaza intr'o lungă şi de multe ori seculară experienţa dupa relatia 
care se stabileşte intre diverse produse, sau mai bine zis prin compa
raţia cantitaţilor de munca, de o anumita calitate, intrebuinţata la pro
ducerea acestor bUlluri. 

Atâta vreme cât fiecare om a ll1uneit numai pentru dânsuJ, intre
buintând produsele lui fie pentru satisfacerea directa a trebuinţelor sale, 
fie prntru e schimbn aceste produse contra altor produse de care avea 
mai multa nevoie şi atâta vreme cât pamântul şi in general toate cele
lalte mijloace de producţiune erau la rndamânEl fiecaruia, nu a existat 
nici o problemă a muncii, în sensul actual al cuvi'mtullli. 

Aceasta este - dupa Adam Schmidt - epoca când muncitorul nu 
are nici proprietar şi nici stapân cu care sa imparta produsul muncii 
sale este epoca când intreg acest produs este rasplata naturala a 
mllncii sale. 

Indata insa ce pamântul şi mijloacele de producţie devin proprie
tate particulara iar persoana muncitorului numai este identică cu per
soalla proprietarului pamântului sali cu a stapânului mijloacelor de pro
ductie. indata ce exista proprietari cari nu sunt lucratori şi muncitori 
cari nu au posibilitate de-a lucra pe seama lor, situaţia se schimba. 

Din r<lsplata naturala a muncii sale, adecă din valoarea integrala a 
produsului muncii unui lucrator se va scadea acum renta pamântului 
pentru proprietarul acestuia şi venitul stap,lnului mijloacelor de produc
ţie, venitul capitalului şi al intreprinzătorului. 

De aici inainte isvorul venitului nu mai este exclusiv munca omului. 
Sunt venituri cari provin din renta pamantului, din posesiunea unui 

capital (mijloace de producţie), din calitatea de intreprinzator pe lângă 
veniturile cari provin din munca propriu zisă. 

Aceste sunt cele patru mari artere prin cari se scurge venitul na
ţional al unui popor; aceste sunt cele patru criterii de distribulie ale 
acestui venit naţional, distribuţie care formează partea centrala a eco
nomiei politice. 

A stabili partea dreapta de venit ce se cuvine fiecăruia dintre aceşti 
patru copârtaşi, fara a sgudui temelia societatii noastre de astazi, in
seamna a rezolvi cea mai importanta chestiune sociala ce se pune as
tazi aproape pretutindeni in tarile industriale. 

Lasând la o parte primele trei categorii de venituri precum şi pe 
toţi acei cari intrunesc in aceiaşi persoana calitatea de proprietar. capi
tali~! şi lucrator, ne .vom ocupa aici numai de clasa muncitorilor sala..... ~. 

• I 

-
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riaţi. adecă. de acei cari îşi Inchiriaza munca lor unui Intreprinzator, 
unui patron, contra unui salar convenit. 

Deasemenea vom face abstracţie de salariaţii fWlc~ionari publici, 
cari trebuesc consideraţi ca organe naturale ale intregului organism so~ 
daI. 

Acum se pune intrebarea. Care este criteriul dupa care se fixează 
quantlllllui salarului unui muncitor, ce imprejurari fac ca acest salar să 
scada sau sa crească şi daca in general exista legi naturale în economia 
politica. cari dirijează această problema a salarului. 

Dupa ce multa vreme s'a crezut că s'au descoperit asemenea legi, 
astazi această credinţă a slabit şi economişti şi sociologi cu reputaţie 

cum este Werner Sombart neaga categoric ca economia nationala ar fi 
condusa de legi illluabile el şi işi începe o lucrare a sa intitulata: »Die 
Zukunft des Kapitalismus« cu fraza: Die Wirtschaft ist nicht unser 
·Schicksa/«. Economia nu are pentru noi legi fatale. 

Economistul Charles Gide (curs de Economie Politica voI. II) da insa 
o interpretare foarte naturala a acestor legi economice, ancorându-Ie mai 
mult in firea omenească.. EI zice: 

»A crede in existenţa legilor naturale in economia politică, inseamnă 
a crede ca oamenii, in convenţiile lor, sunt determinati de anumite mo~ 
blie psirhologice sau de anumite imprejurari exterioare, cari au un ca~ 
Nefer general şi cari pot fi desprinse din masa confuza a cazurilor par
ticulare« . 

S'a incercat deci sa se explice quantumul salarului prin legea ce
rerii şi a ofertei, care determină preţul şi a celorlalte marfuri. Ceia ce 
I1U s'a putut explica insa multa vreme, a fost faptul de re oferta de 
braţe muncitoare a fost permanent superioara cererii şi salariile lucra
torilor au continuat să fie vreme indelungată sub cel mai elementar mi
nim de existenta? 

Şi teoriile n'au Întarziat de cât sa justifice, sub forma lor de legi 
fireşti, mizeria de nedescris a muncitorilor din tarile industriale dela 
sfârşitul secolulut al 18-lea şi începutul secolului al 19. 

Amintim in treacat teoria fiziocrati1or cari au adoptat şi pentru sa~ 
huii legea cererii şi a ofertei, susţimlnd ca, deoarece lucratorii îşi fac 
mare concurenţa între ei, salariile sunt menite a ral11~lne vecinic în preajma 
minimului de existenţa. 

Adam Smith, parintele economiei politice, care a apucat insa nu
mai inceputul industrialismului englez, crede că inmulţindu-se capitalul 
national într'o ţară. se va ajunge şi la o mărire a salariilor muncitorilor, 
-deoarece salariile n'ar fi decât produsul obţinut prin impartirea capita
lului naţional la numarul muncitorilor, deci o fracţiune a carei număra
tor (eRpitalllrile) crescând mai repede ea numitorul (numarul lucrători-

lor) va aduce fara întârziere imbunatatirea soartei \!1ClA E"IlE~ \.' .,,-, . 
• NI. =;. • .J 
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acelaşi timp o inţelegere foarte lai ga pentru muncit oriş] cere intr'una sa
larii compatibile cu »omenia«. 

Când insă cu toata creşterea ameţi toare a bogatiei Angliei soarta 
muncitorilor a ramas aceiaşi, economistul Ricardo a adus o mică corec
tura teoriei maestrului său. A micşorat numărătorul fractiunei. 

Nu proporţia intregului capital naţional faţa de numarul lucrători

lor determina salariile acestora, ci numai Icapitalurile mobile spre deo
sebire de capitalurile fixe (toată armatura industriala a unei tari). [n 
acest caz proporţia se schimbă din nou in defavoarea lucratorilor, iar 
teoria îşi potriveşte din nou soluţiunile ei pe trista realitate. 

Ricardo insa f lce un pas mai departe. El considera puterea de 
munca a lucratorului ca pe o marfă pe care o poţi produce dupa voe.! 

Fiecare marfa însă, ca să poata fi produsă adeca mai bine zis re
produsă in continuu, trebue să-i aducă producătorului cel puţin preţul , 
materialului intrebuinţat pentru fabrica re plus valoarea muncii aplicate i 
adecă -ca.ştigul producătorului. Acesta este in definitiv pretul naturaJ al 1 

oricărei marfe pe care tinde să-J obţină libera concurentă., 
Deci şi pentru puterea de munca preţul natural va fi preţul de cost, 

adecă mijloacele de intreţinere a lucratorului şi a familiei sale, plus Ull 

mic câştig, cnre din cauza marei concurenţe dispare. Deci minimulll de 
existenţa, daca nu chiar minimum de existenta sub raportul fiziologic,. 
cel puţin un minimum de existenta potrivit starii sociale a lucratorului 
după obiceiul ţarii unde traieşte. 

Dar salarul lucratorului continuă să rămâie şi sub acest minim de 
existenţă sociala. De aceia trebuia cautata altă explicaţie. 

Şi aceasta n'a Întârziat. 
Economistul Malthus redure şr mai mult număratorul fractiei menit<l 

să dea procentul salarului. El lasa în numărătorul fracţiunei numai mij
loacele de hrană al muncitorilor, iar in numitorul fracţiunei pune toata 
clasa muncitorilor, c1a~ă care are tendinţa de a se inmulţi totdeauna 
peste limita mijloacelor de existenţa. . • I 

De aceia, o mare parte din aceşti mllllritori, pentru a scapa de I 
moartea sigura prin foame, sunt gata sa primeasca salariile cele lllal [ 
mici posibile dar cari totuşi le salveaza pentru moment viaţa [ 

Concurenţa acestora apasă in jos salariile muncitorilor cari sunt 
sortiţi sa ramelna vecinic intr'o situaţie din cele mai nenorocite. (Ade
vărata lege de aramă a salariilor). 

Nici Marx n'a reuşit sa descopere Ip.gea naturală a sularului. 
El explică salariile de mizerie ale lurriltorilor prin faptul concnren

ţei mri pe care o exerciti"i totdeauna marea masa de rezerva a lucrato~ 

rilor expropriati de mijloacele lor de productiune prin desvoltarea mereu I 
crescând a a sistemului de productie capitalist, care consta in exploatarea I 

muncitorilor prin intermediul mijloacelor de producţie de cari i-a expro-I 

-



I 
r 
r 
I 
: 

-
HOTARUL 13~ 

priat, concentrând aceste mijloace in mâini tot mai putine.' Până când. 
zice el, marea masa de expropriaţi vor expropria la rândul lor micul 
număr de expropriatori, rezolvând in felul acesta chestiunea socială~ 

Şi totuşi există - după sociologul rrantz Oppenheimer - posibi~ 

litatea de~a determina preţul serviciilor prestate adecă quantumul sala
rului şi variaţiile lui. Şi anume tot prin jocul cererii şi al ofertei, dar 
intr'un regim social care nu opreşte sa se produca libera concurenţă. 

Caci această mare acuzată pentru toate relele sociale de cari suferim, 
are de fapt o singura vină şi anume aceia că nu s'a aplicat aproape
niciodată (natural cu rare excepţii), iar acolo unde s'a aplicat de fapt. 
a dominat cea mai perfectă concordie sociala. 

Ca să poată fi vorba de liberă concurenţa, trebue ~a aibă şi con 
curenţii condiţiuni egale de luptă, caci »nu poate fi vorba de dreptate 
intre oameni, atâta vreme cât nu tratează cu forţe egale«, zicea istoricul 
Tucidide acum 23 de secole (citat dupa Charles Gide). 

Intr'o societate unde nu există clase sociale privilegiate şi cu drep
turi de monopol, sa/arul natural al muncitorului depinde exclusiv de 
raritatea economică a condiţiunilor preliminare cerute pentru o anumita 
prestaţiune, adecă după qualificaţia muncii. 

Nu există un singur fel de salar pentru toata lumea, cum a fost 
introdus in Rusia Sovietica la începutul revoluţiunii. 

Salariile se eşaloneaza in inaltime in forma unei piramide, a carel 
bază este nivelul salariilor clasei celei mai numeroase şi care totdeauna 
prestează şi munca cea mai puţin calificată, şi sfârşind În veÎrf cu munca 
geniilor şi talentelor, a organizatorului a caror prestaţiuni constituesc 
tot atâtea raritaţi economice. 

Dela acest nivel (al clasei celei mai numeroase in sus se distan
teaza şi celelalte niveluri de salarii după calificaţia muncii, pastrând 
o distantă normală intre aceste niveluri, distanţa pe care, iaraşi libera 
concurenţa, o reduce cât mai mult. 

Ceia ce determină urcarea sau scăderea salariilor este in reali tate 
urcarea sau scoborârea bazei piramidei adecă a salariilor muncitorilor 
celor mai numeroşi şi mai putin calificaţi. Şi pentru ca aceştia să nu fie 
nevoiţi a-şi oferi braţele pe salarii de mizerie, se cere pentru ei posibi~ 

litatea de-a deveni intr'o măsmă cat mai larga producatori independenţi 
micşorând oferta prea mare de servicii la baza piramidei şi deci menţi

nand toate salariile la un nivel destul de ridicat. 
De aceia exproprierea pamântului, al principalului mijloc de pro

ducţie şi impartirea lui pe seama celor mulţi a fost totdeauna cel mai 
bun mijloc de prevenire al conflictelor socialf'. 

Este cazul nostru. Ramâne însă de realizat şi o calificaţie econo
mică mai ridicata a lucrătorilor de pt.m~'tnt, problemă principala pentru 
noi şi care ar putea să absoarbă munca unei intregi generatii cu dra
goste pentru progresul ţarii noastre. 
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Muncitorii au lucrat însa şi cu propriile lor mijloace pentru ridica
rea situatiunei lor materiale. Prea era îngrozitoare mizeria, prea mare 
nesiguranta zilei de mâine, prea pe mulţi dintre ei ii secera moartea 
ehem<tta de mizerie şi boala. 

Şi-au cucerit dreptul de-a se asocia, de-a forma sindicate pentru 
a opune o forţă mai organizata patroniJor cari exploatau mizeria lor. 
Şi-au cucerit dreptul la greve, conciliere şi arbitraj obligator, reglemen
tarea muncii În fabrici, garanţii contra riscurilor: boale, accidente de 
munca, bâtrâneta, invaliditate, moarte prematura, şomaj, fiind sprijiniţi 
şi conduşi în acţiunea lor de adevarati oameni de elita din toate patu
rile sociale, care ţineau cu orice pret să realizeze »0 solidaritate naţio

nala în care sa fie cuprinsa şi aceasta. imensă clasa de oameni - care 
inca nu-şi gasise- adevarata încadrare in societate şi preţuirea ce i se 
cuvine« dupa cum se exprima Papa Leon XIII-lea in Enciclica sa din 
]890 (citat dupa Psichologia şi sociologia muncii de Al. Ieşanu, prof. uni v)· 

Dacă nu se pot realiza condiţiuni economice gralie carora fiecare 
om sa aibel posibilitatea de-a mllnci pe seama lui sau contra unui echi
valent real. trebuiau aduse ingradiri cari să opreasca distrugerea forţe
lor biologice a acestei numeroase clase sociale, iar pe de altă parte 
treblliau Împiedecate şi masele, cari au obţinut conştiinţa lor de clasă 
muncitoare, dar cari orbite şi instigate de teorii revoluţionare erau por
nite acum sa distrugă odata cu ordinea sociala existenţa şi civilizaţia 

lumii, la care au contribuit munca elitelor sociale secole dearândul. 

Odată cu luarea măsurilor necesare menite să schimbe soarta mun
citorimii, trebuiau deci luate măsuri urgente pentru disciplinarea mase
lor, cari reclamau acuma dreptul lor la conducerea societatii. 

O societate insa este totdeauna o unitate dinamica compusă din 
doi factori. (Rezum in cele ce urmeaza parerile filosofului spaniol 1. 
Orteg-a-J. Gasset, analizat In studiul: Psichologia şi sociologia muncii de 
Alexandru Ieşanll, profesor universitar). 

In societatea omeneasca suut activitati şi funcţiuni cari reclamă 

capacităţi speciale; indivizii cari dispun de acestea, constitue elita. 

In momentul de fată oamenii de rând, fără nici o ..::alificare spe
ciala işi afirma dreptul mediocritatii Jor. Este insă de esenţa societţtţii 
ca ea să fie ierarhizata; ea pierde caracterul de societate când masele 
au pretenţii de conducere. 

Ortega numeşte omul-massă un primitiv, care a navalit din culise 
pe scena civilizaţiei. 

Şi de aceia (spicuiesc iaraşi după acelaş studiu) mijlocul cel mai 
potrivit pentru a obţine disciplina maselor s'a dovedit iarăşi munca. 

-In statele autoritare organizarea muncii continuă a fi o preocupare 
principală a conducatorilor. 

-
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Statul reprezentat printr'un conducator, sprijinit pe organizaţia ar
mata a unui partid, hotaraşte şi de condiţiuni le muncii. Hezllitatele ob
ţinute oglindesc nivelul cultural al maselor .... şi capacitatea conduca
torilor. 

In Rusia, organizarea muncii s'a facut în rondiţiunile rele mai ane
voioase. 

Pentru a trezi râvna pentru munca, valoarea acesteia este exaltata 
prin toate mijloacele, fiind infaţişatcl ca laturea prin care toţi oamenii 
sunt egali şi care singura confera omului demnitate. Drept simbol pen
tru cultul muncii, şi a celei mai netnsemnate, la 1 Mai Lenin matura cu 
mtlna proprie curtea Kremlinului. 

La inceputul celui de al doilea plan qllinquinal insii nu mai este 
preamtlrita tehnica in sine ci specialistul care ştie sa o aplice şi sa () 
servească. Oameni, cari dupa exemplul lui Stakhanov au isbutit sa ri
dice travaliul lor, sunt consideraţi titani, obtin premii şi au determinat 
o mişcare numita "Stackhanovism«. 

"Stackhanovismul«, scrie A. Gide, har fi inutil intr'o ţaril unde toti 
lucratorii muncesc«. 

Judecata integrală (asupra experienţelor sociale din Rusia) ramâne 
in seama istoriei, insă o apreciere psichologica şi sociologică poate pune 
in evidenţă de pe acuma gravele devieri dela formele esenţiale ale cul
turii europene. Fapt inşă este că, prin organizarea muncii, chiar cu 
forta, În Rusia se formează abitudini (deprinderi) de muncă în inte~ 

resul comunitătii. 
2. Şi fascismul are punctul de gravitate in politica maselor, - »Nă

scut ca o concepţie de stat, scrie Gentile, hotarit sa soluţioneze proble~ 

mele politice, pe cari deslanţuirea pasiunile maselor iresponsabile in tim
pul de dupa razboiu le-a facut mai urgente, fascismul se prezintă ca 
o metodă politică. 

In domeniul muncii fascismul institue corporatiile, organ de sinteză 

intre sindicatul patronilor şi cel al lucratorilor, menit să concilieze in~ 

teresele amândurora. 
"Pentru prima dată in istoria lumii«,» declară Mussolini«, »0 revolutie 

constructiva ca a noastra realizează. pe cale pacinica, in domeniul pro
ducţiei şi al muncii, încadrarea fortelor economice şi spirituale ale na
tiunii pentru a le indrepta spre un tel comun«. 

Economia corporativă respectă principiul proprietăţii particulare, 
Statul nu intervine decât în faţa insuficientei economiei individuale. 

Preocuparea permanentă este crearea şi selecţionarea unei elite po
litice şi economice după modelul celei militare, la care domină ordinea 
nu masa. 

3. Naţional-Socialismul german afirmă deasemeni principiul erarhic 
al elitelor. 
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In ordinea economică se prijineşte pe experienţa capitalista. EI ad~ 
mite proprietatea particulara, recunoaşte utilitatea concurenţei şi a efor
tului instigat de interes. 

Principiul luptei de clasa, susţinut de sindicate, national socialismul 
il inlocueşte ('u o organizaţie corporativa şi profesionala care suprimă 

<:onflictele daunatoare intre diferitele grupuri sociale. 

Intreprinderea este o totalitate. căreia patronul şi lucratorii ii da~ 

toresc devotamentul lor. 

»Frontul muncii« are grija şi de cultura lucrătorilor in afara de ocu
paţia lor profesionala, iar organizaţia .Kraft durch Freude« are menirea 
~ă asigure lucratorilor condiţiuni fizice mai favorabile. 

Preocuparile sale totalitare naţional-socialismul le afirma cu deose
bita atenţie in protejarea agriculturii. Patura taraneasca nu are numai 
vJ.loare economica; ea asigură poporului forta sa, echilibrul şi sănătatea. 

O lege din Iunie 1935 introduce pentru fiecare cetaţean serviciul 
muncii (Arbeitsdienst) obligatoriu (6 luni). 

Acest serviciu al muncii satisface necesităţi economice, insa are şi 

importanţă socială şi morala. 

4. In Franta raporturile intre lucrători şi patroni se stabilesc astăzi 

în lupte şi conflicte. 

Intr'o mare mişcare de revendicare socială. in ulti:nele luni s'au 
realizat o serie de reforme, cari constitue o perioada. autentică de revo~ 
luţie socială. 

Introducerea contrartului colectiv, a controlului prin reprezentanţi 

.ai lucratorilor, arbitrajul obligator, saptamâna de 40 ore, naţionalizarea 
industriilor de rasboiu etc. modifinl radical strurtura societaţii. 

In mijlocul acestor conflicte şi ameninţari, in Franţa se schiţeaza 
-o orientare de ansamblu asupra vieţii economice bazată pe o concepţie 
asupra civilizaţiei şi condiţiilor ei permanente. 

In cercurile patronilor, se intăreşte 'convingerea că nu poate să 
~xiste stabilitate sociala. decât intr'o evoluţie care apropie organismele 
care trebue să colaboreze pentru binele comun. 

Ideia evoluţiei spre o asociaţie a capitalului şi travaliului trebueşte 
substituită coceptelor perimate ale patronatului autoritar şi protector. 

Organizarea muncii se savârşeşte in Franţa pe planul competinţii, 

iar soluţiile se cauta prin colaborarea tuturor factorilor interesaţi. 

Reformele nu sunt aşa de masive şi rapide ca'in Germania şi Italia; 
~Ie se ivesc dintr'o transformare mai lentă şi mai organică. se fac insâ 
'Cu o mai mare considerare a persoanei omeneşti. 

Europa oferă astăzi un laborator de o variatie fără precedent în 
-căutarea formelor de organizaţie a muncii, iar diferitele regimuri poli~ 

-
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tice şi sociale sunt şantie~re de experienţa pentru noile forme de civili
zaţie. 

Âreste experiente ne pot fi şi noua de un real folos, dar numai in 
masura in care avem nevoie de ele, adaptându-Ie nevoilor noastre spe
ciale şi mai ales tinând seama de caracterul naţional al poporului nostru. 

Arad, 9 Sept. 1937. 
S'efan leşan. 



144 HOTARUL 

Tinutul Hălmagiului: 
Manifestări economice 

de Prof. TRAIAN MAGER 

Ţinutul Halmagiului, pe o suprafata de 40,374 ha, cu 20,311 locui 
tori la 1930, însumând 33 mici comune de munte situate în defileul Cri
şllilli Alb, porţiunea Guravaii-Varfurile-Halmagiu-Ociu, aparţinator 

azi jud. Arad, constitlle o unitate geografica destul de bine distincta, şi 

prin situaţia sa de graniţă naturala la poalele Munţilor Apuseni şi o uni
tate istorica bogata in evenimente razboinice. Intr'adevăr, privind dela 
inalţimea şi distanta ce ne-o oferă cota Pietrele Aradului (1427 m.) dea
lurile Aduei, Glemeiele, Hereadul, Şortocul, aproape nu se mai reliefeaza 
din planul IlIncilor dela gurile celor trei afluenţi mai însemnaţi ai Crişu
lui, cari toate devin una Cli a Halmagillllli, înfatişând o unică depresiulle 
de forma lunguiata, mai largita pe la Halmagiu, indicc1nd astfel centrul 
geografic al intregii regiuni. 

Ţinutul Halmagilllui îşi are numirea dela localitatea Halmagiu, un 
oraşel (oppidllm) infloritor in vechime: centrul ullei industrii miniere şi 

centru comercial In situaţia sa de punct vamal de frontiera intre Ardeal 
şi Ungaria. Prezenţa unui voevod, Moga, şi Ia 1451, şi a ullei cetaţi, ne 
dovedeşte ,ca Halmagiul era un centru administrativ şi militar in evul 
mediu. Ruinele unei catedrale bizantine, ce se mai puteau vedea pela 
mijlocul veacului trecut, iscllsitlll Popa Simeon dela 1450, care traduce 
in limba literara a timpului cele patru evangheIii, ne dovedesc din plin 
ca la acea data Halmagiul era şi un centru de viaţă spirituală a orto
doxiei.!) In baza acestor privilegii naturale şi istorice, Halmagiul, deşi 

in relativa decadenţa, ram,lne pelnă in prezent sediul plaşii, care dela 
1876, data desfiintarii Zărandului, aparţine jud. Arad. 2) 

Harta aci alaturata: ne scuteşte de o amănuntita descriere a feno
menului geografic. Masivul Bihorului fiind bogat in precipita ţi uni atmos
ferice, deasa reţea hidrografică este explicabilă. Ocupi:lnd, in cea mai 
mare parte o porţiune pe versantul sudic al masivului, Ţinutul Halma
giului este ferit de v<lnturile reci, nordiGe. Rocile uşor desagregabile, 

1) Tr. Maf{er, Monografia Ţin. HdlmagilllllÎ, Arad, /938, voi. 1. pg. 27-28,88-90. 
2) ldem, voi. /II, pg. 64-74. 

-
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umiditatea abundenta, expoziţia solara sudică şi estică, au facut ca re
giunea aceasta să fie copleşită de o vegetatie exuberanta, culminând in 
masiv~ compacte de goron şi fag. Până pe la mijlocul secolului trecut 
codrii de goron stapâneau in aşa masura regiunea, incât ogoarele cu 
aşezăriJe omeneşti se infaţişau ca mici poiene ale unui unic imens codru 
de goron. Generaţia mea, inainte cu 50 ani, am ajuns să vedem cum 
satele erau despărţite unele de altele prin p8duri de goron. Chiar gru
pele de case, »crângurile«, erau izolate prin P<l Ic uri de goroni. 

Problema degradării solului pri'n despddurirea muntilor 
Degradarea mai pronunţata a acestei regiuni se datoreşte tocmai 

climatului favorabil care a incurajat rasp<1ndirea culturii cerealelor în 
solul virgin de humus, realizat prin defrişarea pădurilor de goron şi fag. 
Dincolo, peste munte, in jud. Turda, defrişa rea tot atât de întinsă a codri
lor de brad, n'a putut produce ravagii catastrofale, cac.i situaţia de »dos« 
şi climatul mai aspru neingăduind cultura cerealelor, solul de pe coaste 
se menţine Încă acoperit cu ffineţe şi paşuni naturale. 

Degradarea versantelor insorite ale Bihării se datoreşte nu numai 
înmulţirii populaţiei, cât mai ales unei schimb<\ri a vieţii economice pro
rtusă odată cu apariţia sistemului economic capitalist al zilelor noastre. 
Orăşelele Băita, Vaşcău din jud. Bihor, Halmagiu din jud. Arad, Baia de 
Criş din jud. Hunedoara, formau un inel de vechi centre miniere la poa
lele muntelui, unde se exploata aramă, fier, şi se prelucrau chiar aceste 
metale. Şi pe la 1846 se pomeneşte, pe lângă cohuri, şi de o industrie 
metalurgică, la Hălmagiu l ), două uzine acţionate prin caderea apei, iar 
in Lazuri, Brusturi, Luncşoara, Sârbi, găsim şi azi urme de mine, şteam
puri, cohuri de topit minereul. Plasmuirea uneltelor de fier, coase, securi, 
sape, cuie, poate chiar şi arme, constituia o răspândită industrie casnică 
de export. In faţa industriei capitaliste moderne, care şi-a creat stabili~ 

mente uriaşe în alte regiuni, unde avea la indemânil. cărbune mai bun, 
industria casnică a lierului a sucombat repede, ca şi pielaritul, tabăcă~ 

ritul, cojocărituI. 
Silit a se ocupa numai de agricultură, omul a dat asalt pădurilor. 

Şi cum terenul fiind inclinat, ploile spâlând mereu solul productiv. ogoa~ 
rele au fost împinse treptat spre vârful dealurilor, ltisând in urma lor 
roca goală, lipsită de vegetaţie. 

O statistică dela 17202) ne arată in regiunea Hălmagiului 2580 
locuitori exploatând 1005 hectare suprafaţă arătoare şi 229 ha fâneţe, 

adecă un total de 1234 ha suprafaţă muncită; pânăcând cadastrul de azi 
ne dă 10048 ha la o populaţie de 20311 suflete in 1930. 

Ij Kozrna PdI., Zarând vdrrnegye leirtIsa, Cluj, 1848, p.g. 46. 
2) CI Monografia H., voi. 1, pag. 66-68; prtlucrare după Magyarorszdg nlpesslge 

a hagmatica Sanciio Kordban, Magyar Statisztikai Kdzl., Xli, lJpest, 1896. 
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Dar, oricât de simţîtoare puteau fi pierderile patrimoniului forestier 
pricinuite de lazuirile ţărăneşti. adevăratul dezastru pentru existenta co~ 
<Iri lor se produce numai atunci când işi face apariţia industria forestieră 
{'apitalista. Proprietatea in această regiune o deţineau familiile de nobili 
maghiari, Bethlen, Hollaky, Kozma. Când, după 1848, s'a făcut impro
prietarirea iobagi lor, li s'a defalcat acestora şi corpuri de păduri de prin 
prejurul comunelor; dar masivele compacte au rămas mai departe pro
prietatea particulară a vechilor feudali. Fosta stăpânire poate fi pe drept 
acuzată de negligenţă în administrarea patrimoniului forestier În această 
regiune, căci legislaţia ungurească se interesa de pădurile statului. dar 
ea nu prevedea restricţiuni suficiente şi pentru proprietăţile particulare. 
,Şi, cum aici statul nu poseda păduri, pădurile domeniilor ajungând in 
manile consorţiilor bancare din Viena şi Budapesta, controlul exploatări

lor era inexistent. Aşa, de pe la 1890, mai intenziv, dela 1896 când linia 
ferată Arad-Brad se introduce până la Hălmagiu, au fost tăiate ras farii 
,a se fi putut asigura posibilitatea regenerarii: intâiu padurile de goron. 
mai apoi şi cele de fag. Din stravechii codri de goron, coborând pe 
alocuri pană sub streaşina caselor, în care nu erau rare exemplare de 
<loi metri În diametru, astăzi abia mai există câţiva copaci adulţi, refu
giaţi prin curţile biserici1or. Adevărată campanie de distrugere a codrilor 
de fag s'a pornit dela ] 909 când s'a instalat întâia uzină in Hălmagiu cu 
trenuri industriale indreptate spre muntele Găina. La 1915 s'a inceput 
exploatarea masivelor de pe Valea Brusturilor, către Do]ea. Bineinţeles s'a 
exploatat şi exportat numai material brut şi nu s'a intemeiat aici o indus· 
trie permanentă de prelucrare a lemnului. 

Statul român ar fi trebuit să moştenească in Ţinutul Hălmagiului 
pe o suprafaţă totală de ""0374 ha, potrivit cadastrului, nu mai puţin de 
cât 22150 ha pădure propriu zisa, iar păşuni naturale În cea mai mare 
parte împădurite 5903 ha, adeca un total de 28053 ha suprafaţă impă~ 
durită, faţă de 12321 ha: arătoare, grădini. fânate şi terenuri nepro
<iuctive, laolaltă. De fapt, insă, nu ni-au mai rămas păduri intacte, decât 
in corn. Lazuri şi Luncşoara un total de 3933 ha. codri seculari, suprafaţă 
ce mai poate fi exploatată în prezent sau in viitorul apropiat. Pădurile 
In măsură covârşitoare ocupând terenuri absolut forestiere; pe locul 
superbilor codri de odinioară se intinde azi ca pecinginea arătarea hâ~ 
doasă a sterilelor brăzdate de râpe mereu adânGite şi lărgie de furia 
torenţilor. 

Evolutia populatiei, specificarea suprafetelor după 
lelul culturii: repartizarea proprie taţii agricole. 

Cu excepţia câtorva familii de comercianţi. măiestri ş.i funcţionari, 

lntraga populaţie a regiunii este de origine etnică română şi de confe
"Siune ortodoxă. In recensământut citat, dela 1720, găsim 450 gospodării 
cu 2580 suflete. Conform unei conscripţii făcutâ de protopopul Hălma-



148 HOTARUL 

, ) 

Cariera de andnit din Vârfurile deschisă la 1895 şi provăzutrl cu trei concasori,. de preuM 
se montează o nouă insta/atie dI sfărmot piatra. 
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.giului la 1834, erau la acea dată 9426 locuitori. Statisticele oficiale ma~ 
ghiare dau la 1869: 17393 loc.; la 1880: 16021 loc.; la 1890: 17432 loc.; 
la ]900: 18686 loc.; la 1910: 21019. Iar statisticile româneşti dau la 
1920: 19634 loc.; ]a 1930: 20311. 

Suprafaţa totala de 40374 hectare, conform cadastrului rectificat la 
1911. se repartizeaza dupa felul culturii astfe1: arătoare: 9475 ha; gră~ 
dini: 895 ha; f<1nate: 678 ha; păşune: 5903 ha; padure: 22150 ha; ne
productiv: 1273 ha. 

Conform unui recensamânt oficiali) facut în anul 1929, avem 4138 
proprietari de terenuri agricole, care cuprind O suprafaţa totală de 10844 
hectare, repartizata in urmatorul fel: pana la r ha: 971 proprietari; dela 
1-2 ha: 1082 proprietari; dela 2-3 ha: 797 proprietari; dela 3-4 ha: 
443 proprietari; dela 4~5 ha: 343 proprietari; dela 5-10 ha: 451 pro~ 

prietari; dela 10-20 ha: 42 proprietari; dela 20-30 ha: 3 proprietari; 
dela 30-40 ha: 1 proprietar; dela 40~50 ha: 4 proprietari; dela 50-100 
ha: 1 proprietar. Notăm că in proprietatile care trec peste 20 ha. cu 
-excepţia uneia de 32 ha. Întră şi păduri; pânacând celelalte proprietati 
('onstau În parte covârşitoare din araioare. grădini, ([meţe. 

In interesul conservarii muntelui Împiidurif se im
pune reformarea radicala a vietii gospodareşti. 

Staruinta În practica unei vieţi gospodareşti patriarhale a devenit 
mai simţitor la munte daunătoare economiei naţionale, câci nechibzuita 
gospodarire a munţilor provoacă inmulţirea suprafetelor neproductive ale 
tarii, imputineaza productia lemnului, dovedit a fi indispensabil. des~' 
echllibreaza agenţii climaterici: pierderi ireparabile, care se intind de~ 
parte în spaţiu. şi, mai departe in timp, asupra generaţiilor viitoare. 
Ţini\nd seama de acest imperativ, vom analiza pe scurt fenomenul eco
nomic În această regiune. 

Caflura cereafelor, in permanent conflict cu interesele silvice, din 
pricina degradarii solului este tot mai puţin rentabila, acoperind numai 
În parte consumul de cereale redus la minimul de existenţa. Cu aproxi~ 
maţie: o populaţie de 20311 suflete, pe lângă un traiu aproape vegeta~ 
rian, socotind aci şi grăunţele ce se dau galiţelor şi porcului de clisă, 

consuma2) anual 886 vagoane (a 10000 kg.) de gr[m şi porumb, produc~ 

1) Rece/lsămlÎntul acesta se află ;n Arhiva Prefecturii jud. Arad şi rUl n fost publicat. 
Fiind nominal, am jăcut pentru fiecare proprietar câte o jişă şi cazurile cari n; s'au părut 
Sllspecfr, te-am controlat la faţa /ocu/lli. Illfructit nu in jieCQte comună s'au inr('gislrat Şl 
proprirtăfi/e composesorale, acestea constând numai din păduri şi păşuni, le-am omis cu tir 
tul. Astfel taia lui de /0844 ha cupn'nde numai proprietăţile particulare. 

. 21 Sondând in diferite puncte ale regirmii. alcatuind bugete pmtru foate gospodifriile 
dm Bodeşti (ferm mai javoraMl pentrtt cereale! şi din La~uri I teren muntos ntfavorabil 
per/Iru areale! se constatii. un consum anual de grâu şi porumb de 436,25,436 şi Ilfl pătrar) 
kl!:. de un locuitor. Aci intră şi grăunţele date ga/flelor şi pordlor de îngrăşat, cari se con
sumă tot in gospodărie. Porcii se îngraşă cu dovleci, cartofi, şi numai in ultima perioadi. 
Cll porumb. Se consumtl mlmai pâne de grâu. Mămăl!!ra se consumă numai caldă, cu lapte, 
brâllză, magiun (Iiciar) de prune, moal'e de varză, chise!iţă de prune. 



150 

CI) 

~ 
~. , 
s· ~i ~ 

Q 
, 

~ l 
; 

~ 
~,. 

~. 
;:,. 
~ 

,,' 

<',;, 

~. 



- -
HOTARUL 151 

tia locală fiind de 402 vagoane. l ) Deficitul de 484 voagoane se importă 
in schimbul fructelor, al articolelor de industrie casnica a lemnului şi 

numai puţin din beneficiul avutului zootehnic. 
Grâu se produce 19290 măji metrice (a 106 kg.) pe o suprafaţă de 

2237 ha (862 kg. de hectar). Porumb: 3263 maji m. pe 1844 ha (1133 kg. 
de ha). Ovăs: 3263 maji m. pe 251 ha (1298 kg. de ha). Se mai cultiva 
cartofi pe 527 ha cu o productie de 39990 măji m. adedl. 400 vagoane 
(7575 kg. de ha). Cânepa pentru fuioare se seamănă pe 190 ha. Fasole, 
dovleci (cucurbete) pentru porci, se cultiva printre porumb. Varza, in 
mare parte. se importa. 

Se scormonesc deci anual prin aratura 5049 ha, iar 3463 ha sunt 
in odihna 2-3 ani, acoperite cu fanate naturale, ca apoi să fie din 
nou brazdate. 

Creş'erea f1itelor. prin o exploatare extensiva numai a păşuniJor 

şi f<:1neţelor naturale, prin păşunatul abuziv al padurilor tinere, primejdu
eşte in cel mai inalt grad regenerarea codrilor şi prin aceasta consoli
darea terenurilor degradate. 

Pe păşunile composesorale (5903 ha), ptlşullându-se in mod abuziv 
intreaga suprafaţă a padurilor (22150 ha); cu producţia de fân (6812 maji 
metrice) realizata depe suprafeţele ogoarelor lăsate în odihnă şi ale fâne
ţelor permanente (502 ha), - se hrănesc 2]487 animale de casă :2) Bo
vine: 6819 (boi de jug: 1438; vaci de lapte: 3308; tineret: 2073); cai: 
2325; oi: 6154; capre: 3060; porci: 3129. 

Paseri: găini: 17001; raţe: 1013; gâşte: 1227; curei: 164. Stllpi: 445. 
Pomăr;,gl, date fiind ideale condiţiuni de sol şi climă, prezinta 

vaste posibilitati de desvoltare fara să prejudicieze intru nimica integri
tatea coastelor de dealuri, factorii climaterici şi estetirul regiunii, prin 
bogatia de fructe de calitate nelntrecuta, acoperă deficitul de cereale şi 
In starea primitiVe) de azi. Un măr de soiu indigen, ocupând o suprafata 
de 40-50 metri patrati chiar pe marginea unei râpe, rodeşte p,înii la 
500 kg. mere, care echivalează in valoare cu producţia de grâu de pe 
jumătate hectar (cinci mii metri patrati). Nu putem prezenta incă pe 
intreaga regiune numarul exact al pomilor, cad statisticele oficiale diferă 
foarte mult unele de altele. Pentru 1929 se dau: 43683 meri cu o pra
de 13050 maji m., adecă 130 vagoane; 5782 peri cu 208 milji m., adecă 
2 vagoane; 31030 nuci cu 182 maji m., adeea aproape 2 vagoane; 69329 
pruni cu 35940 maji m., adecă 360 vagoane; 1765 cireşi cu 115 măji m.
adecă 1 vagon. 

Din vechime cu fructele s'a făcut schimb de cereale în câmpie, obi
ceiu ramas până în zilele noastre. Munteanul de aici incarca căruţa cu 

1) Producţia o dăm după citatul ftcensiimânt din /929 Se vede Q fi fost lin an Cil 

foarte slabă producţie. 
2) Situaţia din 1935. Numărătoarea jăcându-se primăvara de timpuriu, sunt socotite 

numai paserile adult", cari au fost Ifrna!e. 
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mere şi o aducea plina cu "bucate". Azi sunt mai scumpe fructele de· 
cât cerealele. 

SifvicaUara în senzul de regenerare a patrimoniului forestier nu 
a putut dovedi incă realizari aprecia bile .. Sub regimul românesc s'a in· 
fiinţat un ocol silvic şi O pepinieră forestieră in Halmagiu. Plantaţiile 

ce se incearcă de vreo 20 ani, sunt in cea mai mare parte compromise 
definitiv din pricina exploatarii barbare a vechilor codri, cât şi din pri
cina populaţiei care reclama terenurile exploatate pentru trebuinţele pil w 

şunatului. Intreprinderile forestiere, ca să scape de obligaţia reimpadu· 
ririi, mijlocisera ca terenul sa fie cumpărat de sateni. Din totalul de 22150 
ha arătate În cadastrul dela 1911, se mai găsesc in prezent 3634 ha codri 
de fag in comunele Lazuri şi Luncşoara. Padurile urbariale ofera popu· 
la tiei inca lemnul de foc; de construcţie însă nu, pretutindeni. 

Am arătat cum sub trecutul regim toate p,idurile erau proprietatea 
particulară a foştilor domni feudali, sau ale satenilor În composesorate 
urbariale. Statul maghiar n'avea aici paduri. 

Prin Reforma Agrară, expropriindu-se absenteiştii. statul rom,în a 
intrat in posesiunea singurelor paduri neexploatate Încă, cu excepţia unei 
mici suprafeţe in Luncşoara. lnvocându-se existenţa unui contract de 
vânzare anterior, prin presiuni politicianiste, padurile aceste, cea mai im~ 
portanta din Lazuri, au fost cedate catre Societatea Industrială Arad· 
Brad. Derlarclndu-se in anul acesta padurile de pe graniţa de Vest a 
tarii de necesare pentru apararea nationala, se incearca acum scoaterea 
celor amintite de sub protecţie şi vinderea lor catre o firmă forestieră 

spre exploatare, invorandu-se pe aceleaşi cai existenţa unui al doilea 
contract de v.Înzare, anterior incheiat. 

De prezent nu exista nici o uzină forestiera în tinutul Halmagiului, 
cari firma .Mureşul« exploateaza în jud. Bihor şi depozitează materialul 
extras, adu('tlndll~l pe valea Lazu rilor, În gara Varfurile. 

Darurife na'arii nesmle, fructele pădurii, bureţii, vânatul, ace<;te 
mijloace de traiu ale vieţii primitive. reduse din pricina slabirii păduri· 

lor, deşi nu mai conteaza azi in masură apreciabila pentru toată lumea, 
ele indulcesc totuşi adeseori masa atât de frugală a munteanului. Rive
ranii Crişului se infrupti'!. des cu peşte; se prinde şi somn p<lna la greu· 
tatea de 4-5 kg.; o specialitate a regiunii este păstravul (Salmo fario) 
pe valea Sarbilor şi a Lazurilor; racul (Astacus fluviatilis Fabr.) a dis
parut aproape total, probabil din cauza vreunei boale. 

Fructele padurii: ghinda goronului, jirul fagului (din jir se stoarce 
şi oleiu comestibil), pentru hrana porcilor; alune (Corylus avelana); coarne 
'(Comus mas) din care se face rachiu in cantităţi apreciabile; fragi (Fra· 
garia vesca) se şi exportă; mure (Rubus sulcatus Vest) se produc in mari 
·cantitc)ţi În padurile tăiate de curând. s'a incercat a se face şi rachiu 
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din ele; smeura (Rubus Idaeus) se pune pe piaţă; afine (Vaccinum myrti~ 
lus şi vitisidaea). 

Vânatul a slăbit mult in ultimii zece ani. Ursul (Ursus arctos) a dis~ 
parut inainte cu 40 ani. O anchetă a noastră intreprinsă in anul 1927 
ne arată că se impuşcă sau capturează in curse, anual: 1000-1500 ve~ 
veriţe (Sciurus vulgaris), 500-800 vulpi (Canis vulpes), 400-500 iepuri 
(Lepus timidus), 100-120 dihori (Mustela putorius) şi nevăstuici (Muste la 
vulgaris), ".o-50 pisici salbatice (Felis catus), 40-50 viezuri (Meles ta
xus Schreb.), 8-10 şderi (Mnstela martes Briss), 7-8 mistreţi (Sus serofa), 
2-3 vidre (Lutra vulgaris Erxl.), 2 -3 lupi (Canis lupus). Cerbul (Cervus 
claphos) a dispărut, se mai menţine insă caprioara (Cervus capreolus). Vâ~ 
natul cu pene este reprezentat mai mult prin varietate, decât cantitativ: si~ 
tari (Scolopex rusticula) În trecere; porumbelul salbatic (CoJumba Oenas 
Gmel.), potarnichea (Perdix cinerea Brisson), prepelita (Coturnix communis), 
pe Criş se văd gâşte (Anser cinereus) şi raţa (Anas Querquedula). 

Mineritul, exceptând carierele de piatră, nu mai contează ca izvor 
remarcabil de câştig. Nu se mai exploatează manganul de calitate su
perioară, pe care şi pe ]a 1890 o firmă (Fintner, cred, din Viena) il trans
porta cu trenuri speciale spre portul fiume şi de acolo spre Spania, 
Franta şi Anglia. S'a semnalat la 1904 lignit in Ociu, probabil acelaş ză~ 
camânt, care se exploatează de către societatea miniera "Mica« in Ţebea 
pentru uzinele de aur din Brad. Se află granit pe valea Hălmăgelului. 

exploatat intr'o vreme. Se exploatează şi in prezent andezit pentru con~ 
structia şi pietruitul şoselelor, şi a liniilor căilor ferate, ocupând 300-400 
muncitori in carierele dela Vârfuril', Leasa şi Tălagi. Andezitul dela Vâr~ 
furile prezintă o duritate de 2200 kg. pe centimetrul patrat. Se exploa
teaza lut alb pentru fabricatul oalelor (industrie casnică În Târnăviţa) 
şi lut vânăt pentru vopsele. 

Indasfria veche a fierului a disparut pe ]a inceputul secolului tre~ 

cut; industria de prelucrare a lemnului În placi de parchet şi furnir din 
Vârfurile şi Halmăge] încă s'a desfiintat odată cu dispariţia gorunului, 
din care pricină nu se mai practică nici dogăritul; fiind pe cale de dis
pariţie şi fagul, carpenuJ, o industrie mecanică modernă a lemnului nu 
mai găseşte materiile prime. Trunchii de nuc au fost exportaţi in străi
nătate. Slăbeşte şi industria casnică a lemnului, care produce cozi de 
sapa, de coasă, furci, greble, maturi, cioplituri de fag (rude), alimentand 
câmpia Crişanei şi Banatul cu marfă eHină. Confecţionându-şi singur, in 
casă, in timpul iernii, aceste articole, omul îşi încarcă căruţa şi cutree
rând cu ele satele dela câmpie, Îşi procură grâuI şi porumbul necesar. 

Se menţine industria casnică a olăritului .. in Târnăviţa intreg satul 
se ocupă din timpuri imemoriale cu olăritul. Infloritoarea breaslă a tăbă~ 

carilor a decăzut odată cu intrarea in uz a incalţămintei de fabrică, dar 
mai mult dela 1924, când s'au introdus opincile de guma. Revoluţia 

dela 1848 a împiedecat inliinţarea unei fabrici de piele in Hălmagiu. A 
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decăzut şi industria veche a cojocăritului, tot sub presiunea industriei 
capitaliste. Nu există decât mori primitive, acţionate de caderea apei. 
Industrializarea fructelor: se fierbe din prune magi un şi pentru export; 
apoi rachiu din prune, cireşe, coarne; mai nou şi di-n mere. 

Comer,ul se concentrează in Halmagiu, unde functioneaza şi o fi
lială a bancii JOCrişana« din Brad. In Halmagiu se ţin vestîte târguri de 
vite şi aci expun sâmbata negustorii ambulanţi marfurile de fabrica cau
tate de sateni. Reminiscenţa intârziată a vieţii economice anticapitaliste, 
un ţăran din Varzari (jud. Bihor), mai expune regulat sape, securi, pro
ducţie a industriei casnice a fierlliui perpetuata Inca in satul stIU. In tre
cut comerţul in Halmagiu era deţinut de Romtlni şi Armeni. Din a 
doua jumătate a secolului trecut şi pâna la unirea din 1918 a~roape 

intreg comerţul a fost acaparat de ovreii comandaţi anume din Galiţia 
. şi introduşi in amreturile domeniului Bethlen, care avea localuri de câr

ciumi şi alte cladiri aproape in toate comunele. De prezent Românii îşi 

recuceresc încetul terenul pierdut. In Halmagill avem patru comercianţi 

romani la patru evrei. 

Forţaţi de depresiunea economică ce se repercuteaza crâncen in 
aceasta regiune din cauza dispariţiei padurilor, au inceput şi ţaranii sa 
facă comerţ cu fructe şi derivatele lor. cu vite, cu articolele industriei 
casnice a lemnului, cu mangal, cereale şi mai nou şi cu cherestea. Inte
resantă şi nouă este ocupaţia cu vânzarea cherestelei. Când a terminat 
cu lucrul acasa, omul prinde caii la trăsură şi pleacă Ia Abrud. Aici Ulr
gueşte direct dela producătorii tarani scânduri, le aduce acasa; apoi le 
încarcă din nou şi pl eacă cu ele la câmpie, unde le vinde aproape cu 
jumătate preţ, costul din depozitele comerciantilor. La intoarcere aduce 
cereale, uneori şi pentru piată. Intr'un drum de 10-14 zile - un om 
cu doi cai - câştigă În medie 1000 lei. Impotriva acestui »comerţ ilicit«, 
de fapt cărăuşie, s'a ridicat Sindicatul comercianţilor lemnari prin inter
mediul Camerei de Industrie şi Comerţ din Arad. 

Concluziuni şi măsuri de avizat. 
Munţii Apuseni constitue o gravă problemă: pentru statul român, 

redresarea lor reclamând o muncă stăruitoare de lungă durată, inainte 
ele toate, reforme radicale in domeniul agricol. 

Capitalul uman cunoscând un progres imbucurator după ştergerea 

ioMgiei, in ultimii 60 ani prezintă numai o foarte pşoară evoluţie: in 
ţinutul Hălmagiului numărul populaţiei dela 17393 in 1869. se ridică nu-

\. . 
mai până la 20311 in 1930. '~ . 

," Totalul suprafeţelor cultivabile' 'de 10844 ha - in mare' parte te
renuri degradate - la o populaţie de 20311 (4138 proprietari), oferind 
abia 0.5339 ha (5339 metri pătraţi) de locuitor, - ne arată că avem de 
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a face cu un proletariat agricol, ce se cere indrumat spre noui indelet~ 
niciri, având de baza industrializarea şi comercializarea lemnului şi a 
fructelor, cât mai ales: exploatarea subsolului. 

1. Să se reînceapă exploatarea minelor de mangan parăsite numai 
pe la finea secolului trecut, care inainte cu sute de ani daduse naştere 
unei Infloritoare industrii metalurgice. 

2. Să se studieze, in vederea exploatarii, cărbunele de piatră. a 
carui prezenta a fost semnalată şi la Odu, in continuarea acelor zaca~ 
minte, exploatate numai la Ţebea, in regiunea Baii de Criş. 

3. Să se intensifice exploatarea carierelor de piatră. 
4. Să se relnfiinţeze fabrica de ciment din Gurahonţ vândută de 

Societatea Industrială Arad~Brad, pentru a fi daramata imediat de trus
tul cimentului, acum câţiva ani. 

4. Să se recupereze de către stat padurile cedate Societaţii Indu
striale Arad-Brad, care incearcă a le scoate de sub protecţia legii de 
apărare naţională; aceste păduri constituind singurele masive intacte ce 
mai pot fi exploatate în prezent, ele urmează sa alimenteze industria 
casnică a lemnului, pe lângă o extracţie raţionala, in mod permanent. 

5. Date fiind conditiile ideale de sol şi climă, să se promoveze cul~ 
tura pomilor fructifieri, - singura cultura aderentâ cu vaste posibilităţi 

de desvoltare, care asemenea silviculturii, nu prejudiciază intru nimic con
formaţiunea terenului, calitatea solului, a agentilor c1imaterici, precum şi 
esteticul regiunii. 

Creându-se astfeJ şi noui izvoare de c,îştig, se poate purcede la re
forme radicale. 

1. Să se interzică cultura cerealelor În pantele de înclinarea ce va 
fi stabilită de silvicultori, urmând ca toate aceste terenuri să fie oru
paIe de pomefuri, nutrefe şi păşuni artificiale. 

2. Să se sis teze prin cele mai drastice mijloace păşunarea pădu~ 

ri/or in curs de regenerare. Pentru a izgoni vitele din pădure, În Ce
hoslovacia s'a tras cu tunurile asupra unUi munte. 

3. Să se reducă numărul vitelor la capacitatea de producţie a pă~ 
şunilor şi fânetelor existente, numărul lor putându-se ridica numai pe 
măsura introducerii nutrefelor artificiale şi a îmbunătăţirii păşuni/or, 

Prin aplicarea, acestor restricţiuni, economia naţională nu va pierde 
nimic, căci ţara noastră are destule câmpii mănoase bogate in lanuri de 
cereale, cari au incetat de a mai fi singurele producatoare de aur pen
tru vistieria statului. In schimb tot mai puţine sunt pădurile În lumea în
treaga, iar consumul fructelor se ridică an de an. 

.. Cât priveşte ţinutul Hălmagiului, cultura cereale lor, cu toţi brâncii 
daţi pădurii, nu poate acoperi decât in parte consumul local; cerealele 
importându-se din câmpie in schimbul fructelor şi al articolelor de lemn 
a industriei casnice. 
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Atunci n~ intrebam: - cred, eu legitima indignare - pentruce 
munteanul dela Halmagiu mai poarta taci unele la poala padurii, scorio~ 

rând apoi cu târnacopul la radacinile copacului pentru o mizerabila eul· 
tură de grâu, care abia rodeşte 3- 4 seminţe, şi adeseori nu aduce nici 
seminţa ingropată; când aceleaşi suprafeţa ocupate de culturi ade rente, 
- pometurile şi fclnaţele artificiale - ii pot asigura o rentabilitate inze~ 
cita, cu mai puţină cheltuiala de energie . 

• 
Bugetele gospodă,iilor din Bodeşti, anexate aci, ne arata stan~ 

dardul redus la minimul de intretinere a vieţii, cu toatedt această comuna 
se numi'tră printre cele mai favorizate in cultura cerealelor. Neavând pa~ 
duri, nu are industrie casnica. Deficitul de cereale, destul de însemnat 
şi aici, se acopera din pomărit, şi numai in mica masură din avutul zoo~ 
technic. Beneficiul realizat din carăuşie, este acela, din »comerţul ilicite 
cu scânduri, cum il caracterizează Camera de Comerţ şi de Industrie din 
Arad, ca sa-l impiedece. Pentru simplificare, n'am trecut cantitatile de 
fân (total: 6648 maji m. in 1929), fiindca intreagă producţia, se şi con
sumă pe loc; iar cunoscând că vitele cornute şi caii se alimentează ex~ 

c1usiv cu fân, cel mai bun indiciu este numarul vitelor. Bilanţul general 
este activ, fiindcă n'am trecut impozitele. 

Traseul C. F. R,. Arad-Brad, pe la Aduţa a spart stânci de andezit. 
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