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unea este şi va fi 
eiul În noua ordin9 

de StatC( 
antul d. Prim ministru Gigurtu, 
catre Naţiunea Română 

emat in fruntea guvernului 
i intr'o situatiune pe care o 

· aşteţi cu toţii, situaţitl n e 
"':.' te grea, cum aII fost puţ ne 
r eculul aceslei ţării, eu şi co~ 

. ralorii mei din guvern. am 
ideral "a este o datorie sfântă 
ru noi, să răspundem chemă

.,. S. Rege-lui şi să ne 1 găm 
funcii cu toată râvna, pentru a 
rge greutăţile prin care 1re-

.. -1 şi a asigura destinele Sla
~"'i şi ale Întregii Naţiuni. 

""oporul român este un popor 
'Iegetor şi matllr, capabil să 

ască şi să infrunte adevărul. 

1 aC!lasla el a dat dovadi in 
r;,< cursul istoriei sale; el pri
~ le adevărul pentruca ştie că 

nvinge greutălile oricât ar fi 
: de mari. 

u este în inten\iunea mea de 
{ ce procesul trecutului, totuşi, 
· simt dator, pentru impreju

e prin care trecem azi, să 

resc une~e lucruri. Guvernul 
pla este chemat să invi" gă 
~le de toate o situatiune grea, 

ţ
are nu este nici ,inovat, nici 

.. ' nimic legat şi pentru care 
, .0artă niCI un fel răspundere. 
: ul, că după rezultatal fericit 
i ,ru Iara noastră, al marelui 

1
0i' când ne-am găsit aproape 

, rom mii laolaltă, noi n'am 
~ să inţelegem măreţia ceasu-
: jn'am ştiut să ne aşternem la 
uncă orgllnizată, ca să inche

ceeace s'a cucerit cu moar· 
a 800 de mii de oameni şi 
oTa lui O,lmn l ieu, şi să dăm 
organizare şi· virtute acea 

Jie, care asigură natiunilor 
~iitor IIni ştii şi trainic, este În 

t 
izvorul greutăţilor noastre. 

nesocotit greutatile şi am 
ut că nu ne vom mai întâlni 

,le, astfel că toată atenţiunea 
enilor noştri politici a fost 
eptată pentru cucerirea putel ii 
ru onor,lr! şi saUsfactiuni tre
are. Ziua restauraţiei a fost 

; are speranţă de indreptare 
ru toţi care veqeau cum se 

: e pulerea de lucru a acestui 
r. 

,ajestatea Sa Regele din pri. 
· zi, a făcut apel la Unire, a· 
; 1 m. a fost Înţeles în toate 
· ificaţia şi greutatea lui. Cu 

că din aceea zi mare s'a 
t vedea o îndreptare, lotuşi, 

1. ele politice au rămas prinei-
preocupare, ia r curentele 

j loase ale poporului erau sau 
.~mai mult lnăbuşite. 
;lIIstăzI. in sfârşit, s'au IImpezit 
lurile. Partidul Nallun.ii intelege 
teargă hotărît pe linia slabi

, de M. S. Regele şi guvernul 
\ona11st d.! azi este înfăptuito-
hotărlt şi fidel al acestor 
inţe. 

declaraţiunea programatică 

: vernulul, toţi cetătenii acestei 
· au putut găsi liniile mari şi 
.ctivele ce ne conduc. A tre
limpul vorbelor. Rostul nostru 
si in fă ptuim cât mai iute şi 

Ilmai mult. 
runca zilei esle activitate şi 

ică permanentă, fără şovăire. 
:tegere Ia toţi care deţin cea 
mică parte din puterea Sta-

· t, că ei sunt chemati să se!'
Ică şi u!tureze această mlncă 
Ituror. nu s'o impiedice. Bună 
11ă a tuturora pentru mai bine, 

· Iru O bună întelegere in toal e 
leniile, va Ilduce dela sine u-

· lrea atât de aş1eptate de toţ'. 
, nolarul din saf la rellidentul 
~l şi până la primul mnistru. 
!sunlem in slujba Ţării şi nu; 
~ a Ţării, pentru a ajuta bunul , 
- j 

~ 

; 

M. S. Regele Carol al II -lea. 

mers a treburilor, nI' prin Iorme 
ŞI .criple, ci prin hotăriri drepte. 
luate la timp, şi care să cores-
pundă nevoilor . 

Foarte pe scurl voi enumera 
unele directive. pe care suntem 
holâriţi să le urmăm in actiunea 
noastră de guvern. 

Suntem Împotriva inflatiei le
gislative, care Îngreunează mersul 
treburilor publice şi scade aulo
ritatea prin nesiguranta şi nedu" 
meririle ce o provoacă, Vom 
că uta să introducem in intreaga 
viată publiCă acel spirit de gos
podărie practică care să mărea
SCă randamentul fiecăruia şi pros
peritatea generală, legiferând nu
mai pentru 11 simplifica, căci sim. 
plî!icarea insemnează ordine şi 
prin ordine se asigură oneshtatea 
tuturor celor ce slujesc Stalul. 

Socotim că întreg invăţământul 

I 
trebue să poarte pecetea nalională 
~i li -unei h:\dcg;:ri 1ll01i O1dânc -el 

interesului social, 

Tendinţa atât de primejdioasă, 
care a împins În spre şcoli, fără 
nici o aderenţă cu realitălile 50-

eie, ăţil româneşti, un inlreg tine
ret ce vedea în diplomă doar ca; , 
racterul ei bugetivor şi plasarea 
undeva cu oric e preţ, 1 rebue in
frânată. Realităţile vieţii noastre 
naţionale cer o şcoală cât mai 
practica, cât mai eficientă, care să 
sporească progresul materi al al 
intregii populaţi uni, şi in special 
al celei dela ţară, creind acea 
lume de meşteşugar! şi negustori 
români prin care vom reuşi să 
dăm oraşelor şi târgurilor noastre 
o altă Înh'it!şoare, iar Statului unul 
dintre cele mai puternice temeiuri. 
Tineretul trebue să inţeleagă că 
oricât ar fi de mare poporul şi 
de bogat, oricât de exceplionale 
ar fi talentele şi inteligenlele, nu 
este cu putinţă Înmldtirea la Îllfj. 

nit a Iiber-prolesloniştilor. Munca., 

(Continuare in pagina Il-a). 

Insemnări Transilvănene 
Prima zi de mobilizare 

E miezul nopţii. Ceasul din 
turn încetase tocmai de-a mai 
bate, lăsând doar ecoul sa se 
risipeasca in văzduh. Cu a
ceasta prima zi de mobilizare 
a inceput. 

Cei chemaţi, străbat intune
ricul. in pas grăbit, pentru a
părarea Patriei. Siluete falnice. 
echipate complecf, în tacere dar 
hotarât;, populeaza uliţile pre~ 
tutindeni. . 

Dintr'un geam mai fâlfăe o 
batistă. Mai încolo, în poartă. 
un moşneag Îşi petrece al pat
rulea fiu. Doar copilaşii, In pa
tucul lor, dorm neştuitori, 1n
faşurati de privirile înlacri~ 
ma te ale mamei. 

Prin minte. işi face loc tot 
mai accentuat, primele acor
duri. ale cântecului marelui 
nostru St. Q. Iosif .. 

co-me\,cLa,fltll ~l fne~e~lcull 
, I I 

'U),m&l1-il ,"- f1.,()-U~ ~eg.lHÎ 
În cuvântarea program, ros- I 

tită la postul de radio, de către I 
dl. ing. 10/1 Gigur'u, preşedin- I 

tele consiliului de miniştri, şef I 
de stat major al "Parlidului 
Naliunii" s'a subliniat pentru I 

primadată, acolo sus de tot, I 
rostul şi rolul, agriculturi/or, 
comercianţilor şi meseriaşi/oI' 
români, in uiafa României de 
astăzi. 

S'a putut astfel remarca, o~ 
dată mai mult. că printre mul~ 
tiplele greşeli săvârşite de con~ 
ducă tarii noştri de totdeauna. 
între cele mai vrednice de o
sânda, va fi menţionată pentru 
de-a- pururea aceea, de-a nu fi 
ştiut creea, în ultimele două 
decenii, în toate oraşele şi sa
tele noastre, acea pârghie de re
zistenţă natională, ce-o for~ 
mează oricând, mulţimea com
pactă a maselor noastre ţăra
neşti, dimpreuna cu comerci
anţii, şi meseriaşii români, 
împăcaţi cu soarta, in truda 
lor de fiecare zi. 

Cine s'a gândit pâna acum, 
ca in afară da preocuparile 
electorale, sa sublinieze cu 
toata răspunderea insemnata
tea acestor factori productivi, 
cu acea linişte sufletească, i
naugurată pe aceste plaiuri de 
demult, de acei cărturari su
m;şi din sânul tarănimii, sup
ra numiţi cu atâta încredere 
şi cinste: domnii noştri? ! .. 
- Cine· a- c.ab·ol'â.ţ· i.u·mijlocl.lJ 
lor să le pipăe pulsul, cine s'a 
trudit să le inteleagă necazu
rile şi amărăciunile, din acei 
odinioară -suspuşi« .. unde sunt 
măsurile de Îndreptare luate 
pentru un sprijin efectiv? .. 

Nicăeri 1, .. 
Nimeni nu şi-a mai bătut 

capul. intr'o perioada suficientă 
după victorie, in care viata 
noastra modernă. a oferit la 
atâtia şi atâţia nechemati. o 
viaţă de lux şi petreceri, fara 
sa dea nimic in schimb. 

Agricultorul român, a fost 
lăsat în voia sortii, la uneltele 
cele mai primitive, să plătea
scă dobânzile cele mai mari, -
muncind din greu •. alături de-o 
buca tă de pâine neagra, uscată 
şi apa incalzita într'un ulcior 
de arşiţa soarelui la umbra u~ 
nui răzor, - câte douazeci de 
ore pe zi. pentru ca apoi pro~ 
dusele, să le vânză În pagubă 
curata. 

"La Arme« ! ... 
Intre timp. de jur împreju

rul hotarelor, cei mai aleşi fii 
ai României, stau de veghe, 
zi şi noapte pentru: 

Tară, Neam, şi Rege. 

Te-ai gândit vreodată, tinere 
chefliu. Întl'eptându-te spre 
casă, pe la orele 3 din noapte, 
că la tară -ai noştri« tot atunci, 
pornesc din nou spre ogoare, 
după numai câteviJ ceasuri de 
odihnă, între cari.o mamă s'a 
mai aplecat de câteva ori de~ 
asupra leagănului i!wde-j plân
gea odrasla . .. 

Apoi la meşterşugarul ro
mân. factor chinuit de griji 
totdeauna .. ce adeseori bate la 
calapod. toată noaptea, Într'o 
odăită cu aer imbâcsit. lumi
nată slab de lumina unui opait, 
într'o permanentă vecinătatea 
cu tuberculoza . .. 

[-ai văzut vreo-dară incâ
runtit. slabe, uscâtiv, şi cu nişte 
ochelari legati cu sfoara până 
după urechi, cu ciaslovul pe 
măşuţa de lucru, cum se tru
deşte făra să fie in/eles ... 

Pe urma comercian/ii români 
Câţi dintre cei cari veghează 
la bunul mers al trebilor pub
lice, au deschis uşa unui co
merciant român, sa mai cum
pere ceva din dugheana lui, 
cu bani, nu pe credit .. fiindcă 
deşi aranjată mai pe săra~ 
ele. dar înfiripa rea ei chiar 
aşa, necesită o grijă perma
nenta, de zi şi noapte iar ÎS
bânda lui se adaugă la îsbânda 
neamului. 

Bieţii comercianţi români ... 
Ei aZI fost asaltati doar pe

riodic de şicdilele pei'ceptoi'ilol', 
de mulţimea cari voiau marfă 
pe credit, menţionând parola: 
"Ştii cine sunt eu«, pentru ca 
s'o plăteaăca cu anii sau ni
ciodată, 

Urmau apoi »inspectorii« ce 
plasau bilete pentru un concert 
oarecare, a unei a şa zis e : 
artiste. 

Şi altele şi altele. 
De imprumuturi eftine pen

tru agricultorii, comel'irian{ii 
şi meseriaşii românii, nici po~ 
mana. 

Pentru fiecare firma mare 
zisii ca înfaptuită pentru aju
torareii lor.. o sumedenie de 
formaliţăţi, unde imprumutul 
în bani, nu se vede decât rare 
ori, bineînţeles daca solicita~ 
torul C1 mai putut rezista pâna-i I 

primeşte. 

Apoi mai este ceva f 
Ştim cu ta/ii că aproape in 

toate oraşele noastre, sau îm~ 

acţionează diplomaţia modernă 
chiar în răsărit, n'a mai sur~ 
prins pe nimeni. 

~ Viteja« cu care s'a năpustit 
»tăvălugul rusesc«, asupra po
poarelor mici şi neputincioase. 
o practică demult şi anima-

Incercarea noaslră lele in raporturile dintre tari 
şi slabi. şi numai era nevoe s'o 

În vârtejul evenimentelor ce imite şi alţii. 
străbatem, se face că stăpânii Daca însă cineva crede ca şi 
vremelniei. ai unui mare im~ acestea sunt acte de ~roism. 
periu. aşa zis: puternic, feri- 11· putem numai compatimi. 
cit şi bogat .. au râvnit la sără- fiindcă nu Înţelege altfel. 

păr/it loturi de case, unor ca
tegorii de slujbaşi ai statului, 
cu mai multe sau mai putine 
merite, pentru ca unii dintre 
ei sa le vândă pe bani grei, 
unor straini de neamul nostru. 

S'a intrebat cineva IYreodată 
cfili comercianti şi meseriaşi 

români. au primit asemenea 
loturi . 

DeSigur că nici unul! 
Pentru ei au fost numai da

torii, fiindca la drepturi au 
ajuns de obicei acei care s'au 
ştiut invârti. 

Astfel ne-a m pomenit, că 

am ajuns la aceste vremuri 
de raspântie, inf'lpoia/i În toate 
domeniile. cu câteva decenii. 
Astăzi va trebui să luăm to

tul dela inceput deşi timpurile 
ce străbatem numai sunt atât 
de prielnice. 

Iată Însa ca, odata ce munca 
il fost ridica ta şi în tara noas
tră, la cinstea ce i~se cuvine. 
din grija părintească a celui 
dintâi lucrator al tării: M. S. 
Regele Carol al l/~Jea .. primu 
sfetnic ai Tronului dJ. ing. I 
Gigurtu, schitează unele refor
me menite să pună temelii de 
vecinicie.orândl.lirii în!z'u tru~ 
da, a Natiunii Române. 
"Reali.ălile vietii noaslre 

naţionale cer o şcoală cât 
mai eficien'ă, care să spo'" 
rească progresu' material 
al întregii popu'o,iuni, şi în 
special al acelei dela ,ară, 
creicind ace a 'urne de meş
'erşugari şi negusfori români 
prin care vom reuşi să dăm 
oraşelor ş; 'ârgurilor noastre 
o allă infălişare, iar Statu~ 
lui unul dintre cele mai pu
'ernice femeiuri". 
Nădăjduim ca cel puţin a

cum, În ciasul al unsprezecelea, 
vom intelege cu toţii însemnă

tatea acestor factori productivi 
în viaţa de toate zilele, 

Un prim pas spre isbândă 

s'a făcut cu toată hotărârea, 

sa-l urmăm strănşi uniti, pen· 
frucă numai aşa vom înuinge. 

i. f. 

\..~-~ 

eia noastră pretinzând în baza Între tim'p, desigur. biseri
dreptului că ei sunt «tari şi cile ridicate din truda şi sara
mari«, să le cedăm, doua te~ eia noastra vor fi închise. 
ritorii româneşti. spre a le ln~ Românii rămaşi acolo, fiind 
globa in imensul imperiu al legaţi de glia strămoşească, 
necredinţei in Dumnezeu. vor fi asupriţi în mod siste~ 

Faptul a pornit Într' o zi, matic. 
I - Până atunci, să păstrăm cal~ 

spre seară târziu, ca toate luc~ Nădăjduim însă că blestemele 
z;urile ne{egiu~te ',$i prob~bil ce se infiripă pretutindeni in lu
mtre doua .pla~erl - ce ŞI l~ I mea civilizată, vor ajunge o~ 
poate, per1}ll!e fIeca~e nou prz~ '1 dată şi odată pe ac~şti meşturi 
crOPSlt. fara munca. ai mizeriei, când nici cu gân-

Natural că modul In care dul nu se vor pomeni. 

mul. indurând orice j el' t f e 
şi grupându-ne in jurul Rege
lui să ne amintim şi să urmăm 
cuvintele: Muncă, Sinceritate 
Tacere. 
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(Urmare din pagina l.a). 
am SPUS-Q chiar În declarafia gu
vernului, este şi va fi temeiJa vieţii 
În noua ordine de stat şi numai 
pe ea trebue să se clâdească 

tara de mâine-
Biserica, in concepţia noului 

guvern, are un rol hotiirilor. Ea 
trebue să fie vie şi activă, aşa 
cum a spus-o în nenumărah: rân
duri Suveranul nostru. 

Inlregul gând al noslru ca şi al 
naliei. mai ales astăzi, merge 
către armată, care este cel mai 
puternic scut al Ţiri! şi pentru 
care suntem hotărÎli să nu pre
cupelim niri un sacrificiu. care 
să.j asigure tăria. 

Economia noastră naţională va 
suferi mari schimbări în noua aşe
zare economică a Europei. Tre
bue să căutăm să ne Încadrăm 
cât mai reJede În nouile imp e
jurărl. Guvernul va căuta să se 
folosească depe aCUm de toată 

legăturile necesare com :ndale de 
noua orienta~. Această noua ori
entare putem af'rma de acuma, va 
avea la bază dezvoltarea agricolă 
a Ţării şi ridicarea nivelului de 
viaţă a plugărimii. 

Ad minislraliunea de toate ca
tegoriile in ciuda atâlor reforme 
şi a unei reale şi generale do
rinli de ameliorare, prezintă încă 
lipsul"i, incelineli, tărăgăniri, pe 
care nici vremurile aspre ce stră· 

batem şi nici spiritul obştesc nu 
le mai pot ÎngăduI. Din acest punct 
de vedere guvernul ce prezidez 
este hotărit a proceda cu cea mai 
mare energie pentru a pune in 
mişcare întregul mecanism al vieţii 
de slat, spre a fi În slare să răs
pundă cu promptitudine şi folos 
la cerinlele grele creale de Îm
prejurări. 

In special fac un apel către 

toţi cei ce deţin, în aceste mo
mente o părticică din autoritatea 
statutului, să se devoleze cu în
treaga lor fiinţă, cu loată inteli. 
genţa şi patriotismul lor, acţiunel 
pe leren. in conlact cu realitătile 

găsind solutii grabnice, fără for. 
malismul greoiu al biurocratiei. I 

Minorităţile de limbă şi de ori
gine et~că au găsit în cadrul I 

Statului Român, cea mai largă 

inţelegere şi toleranţă, fiind che
mate şi astăzi ca şi în trecut, la 
o colaborare cât mai strânsă şi 
cât mal frăţească. E vorba. bine
inţeles. de toale acele minorităţi 

care inţeleg sA se Încadreze cu 
sinceritate l}Î lealism in viaţa cea 
nouă a stalului şi nu de acei cari 
ne-au răsplătit traditionala noastră 
ospitalitate prin ofense şi jigniri 
ce nu le putem uita şi nu vom 
Îngădui să fie uitate, Căci ele nu 
pot întra in cadrul minorităţilor 
ce se pot integra În aspiraliunile 
Stalului Român. 

Imprejurările şi transformă riie 
survenite În viaţa Continentului 
nu au clintit politica naţională a 
României de paşnică şi inţelegă
toare bună vecinătale. Pentru a
ceastă politică de crulare a păcii 
in această parte a Europei, am 
făcut cel mai dureros sacriliciu 
să tragem nădejde că toată lumea 
a inteles sensul şi valoarea 
jertfei consimli1e de noi, 

Orientarea politice! externe a 
României. in cadrul celor două 
mari naţiuni ale Axei, este un fapt 
implinit. Această orienlare nu este 
o intâmplare sau o actiune de 
moment, ci reÎntrăm prin ea, in 
vechi tradiţii ale Sialului nostru, 
Iradlţii cari au foat rupte pentru 
consideraţi un' ce numai sun! ac
tuale şi care erau depăşite de 
evenimente Încă nu mult dinain
tea actualului conflict. 

Azi geografia şi tradiţia îşi rec
lllmă drepturile şi aceasta cu a
tât mal mu t cu cât o asemenea 
integrare corespunde şi unei schim
nări folale in structura polilicei 
interne, dominată de concepţia 
naţionalismului efectiv şi creator. 
Intreaga noastră naţiune trebue 
să dea unei asemenea politici 
adesiunea tolală şi neprecupeţită. 
,Mă indrept deci către Intregul 

~-~~~~--------------------"'."' .. ~.",".~.",",--~ c~", 

TIMPUL TRANSfLV ANIEI 

nostru de popor, nu nUlllai in ca-----........ , ..... --·- ......... -----,-,---- CrfO~IJC1\ Iilalea mea de ştf al noului gu· R A. 

vern, dar şi in ,Icca de şef de Slat ornan., 
O activitafe rodnică Major al Partidului Naţiunii, cerân- cefi,i, ruga,i-vă şi mun-

du-j ca in sanul Partidului Natiunii ci,i pretutindeni, cu ori- a Societăfii "S o, a g , a" 
să f-e reunească laolallă loate ce jer'fe; pentru isbân· 
valorile, loale generaţiile, loate d ,. f' Am semnalat la timpul sau a neamu u. şi a "ma- A cale(.'orjil~ sodale. pentru ca in. R A mfiintarea unei societati sub , rea elernă a omaniei-
tr'un mănunchiu de forţe re unite Mari. denumirea de »Solagra". cu 
să dea iubitului nostru Suveran, scopul de-a intensifica la noi 
armălura şi le· eiul acţiunii sale Rom â n i, activitatea agricolă. 
de mantuire a Slalului şi Hornâ- Na tot el' se aude la posturile de radio Datorită acestei societăti au 
niSlllului. Numai o ordine perfectă este informoţii Cele mai multe dmlre fost insământate anul acesta 

ce se aud ia postllrtle sirriine de radio 
in interiorul 'prii ne va asigura cOf/stitue o pr,'pagalldă care fiU trt'bll~ peste 120.000 hectare cu floa~ 
lini~tea şi siguranţa de care avem Crezu fă. Se dau ştirile falşl', ulleori şi rea soarelui. 
nevoe şi mai cu seamă liniştea !/'fIdellfioase deseori Nici cu bunii cre- Recolta este destinată in bu-
la hotare. dillfă, mâ cu rea ardin/ă nu trebuesc nă parte pentru export în Ger~ 

S r d . t tit • duse mai departe. Feri/j-I'ă de a fI-ce 
o 1 ari a l'a a sa va In lungul jocul duşmanilor !lOştri Legea alarmis- mania după ce un anumit pro-

şi Întunecatul noslru trecut fiinţa muilli este jăcuffl pfllim toată Il/mea. cent va fi rezervat pt!ntrll ri· 
Neamului, aceiaşi solidaritate o IlIcă existil o !eţ)e (Il mult mai vfChe {le dicarea sfandardului de viată 
va salva şi astăzi. de care deasemeflfO, trtbllesă aSClIllafi: a tăranilor. 

este patriotismul I'ostru, este discuţia 
Aşa să ne ajule Dumnezeu 1 voastră, este seriozitatea l'oastră. Societatea a di<;fribllif se~ 
Trăiască Regele! A tăcea, ÎIl acesle clipe, ,ste o fOrţă. minte la cca 150.000 agricultori 
Traiasca Marele Voevod de Domnul Mini~tru al Propagandei cu cari a incheiat şi contracte. 
Alba Iulia! 1 Naţionale a fixat audien(ele ppntru 10bligându-se Sa preia recolta 
Traiască România! plibliC in Zilele de Luni, Miercuri plătind· 8 Lei de kg. pentru 

şi Vinpri orf'le 12-13. 
Sănătate! _________ • __ ... _ ............ ___ floarea soarelui. 

OBSE~VATORUL 

MESERIAŞILOR ŞI COMERCIANŢILOR ROMANI 

Emil Odiafiu 1 cât mai temeinică, a gtudiat al- şi susţin·ăturii echipei curat ro-
bitoria specială la Griesheim, 
chlmia În Saxon ia, la marile mâneşti »Dacia«. 
intreprinderi Boehme fettchi~ Face apoi parte din vechea 
mie, În Chemnitz, vopsitoria cu gardă a l~ipensiei, şi nu a fost 
aparate speciale la fabrica de manifestaţie sportivă românească 
aparate de vopsit Lindner, di'l la Timişoara, la care să nu fi 
Chrimitschau i. sa. luat parte activă. lljuns în i'1rad, 

i'1 fost maestru vopsitor la 
»Vo pSitoria I ndllstriala Timi~ s'a a Iătorat cu toată puterea de 
şoreana», la vopsitoria şi albi- muncă iniţiativelor româneşti, de 
toria A. Arvav. din Timişoara, promovare a muncii, fiind ales 
la vopsitoria şi torcMoria de preşedintele secţiei i'1 rad, a 
mătase italiană "Snia-Viscosa« : Breslei salariaţilor din industria 
sucursala din Bucureşti, la fab- chimică. Fix a tor cond ucatorul 
rica »Fratii DobaV" Timişoara secţiei "Muncă şi Voe Bună- a 
iar din anul 1936, conduce sec- fabricii de Împletituri şi Trico
tia de vopsitorie a fabricei de tage şi membru titular în comi
Împletituri şi Tricotage- s. a 
din l1rad. . sia de calificare secţia industri. 

ei chimice. 

Valoarea recoltei din ace 
an se ridică la peste un 
liard lei, sumă care se af 
depusă la Banca Natională 
şi care se va plăti plugari/li 
de către sucursalele băncii na 
indepărtarea intermediarii I/n 

DI. Ştefan TeHărescu, a ~c 
ministratorul-defegat al Soei .. ' 
tătii »Solagra«, va supravegh t ~ n 
personal În fiecare judet un 17 n 

s'au făcut însământări. luar 
de măsuri. de acord cu fedivac 
rafile cooperatiue şi cu rep M 
zentantii plugari/or in veder a c 

plătii recoltei, se 
* Ace! 

I 
tsti t 

După unele data culese tan 
C. S. T. T. (ConstatariJe C~ a I sitiului Superior al Transporq ~ec 

I rilor) de sub preşedinţia dt vi 
i ing. N. G. CaranfiJ, fost ministts I 

1 re~se Că, la finele anului 1~ fu, 
eXIstau m tara noastra 32.~neş 
auto vechicule distribuite Hst~t I 

22 .. 058 autoturisme; 2381 al~.In:1 
buse; 7745 autocamioane şi ~ ra 
aufocisterne. Apoi ] 523 au ni 

tradoare şi 2052 motociclete.tn ~ 

Pentru a ilustra însă nU1tt t 
rui rerlus al autovechicule· 
în Rom<"l.nia C. S. T. T. arată t 
pg când noi dispunem de 211 rf I 

autovechicule la 1000 km. t~a~. 
Franţa dispune de 682.90 ; G urci 
mania de 814; Italia de 349, . f 
Ungaria 38.13. f'::S~ 

* int 
A aparut primul numar uto 

publicaţiei oficiale trimestri.nUJ 

a Consiliului superior Econo diti, 
UC( 

* dat, 
Printr'o decizie a minister! • at 

Econ,omiei Nationale, a fost p !i' 
hibit exportul de secara. ŞI Q _ * qraj 

tdov 
Printr'ull jurnal al consiliul4sfi! 

Semnalam într'una din coloa
nele, numărului anterior, GlI a
cestui "Observator al meseria~ 
şi/or şi comerciantilor români« 
tmda, În oraşul acesta a celui 
dintâi maestru romdn 'din În
.dustria textilă. 

Reprezent!mt al generoţiei ti~ 

nere dl. Odiaţiu se bucură de· o 
situaţie excepţională cucerită 

prin trudă şi muncă Înr:lelungată 
într'o meserie de· o im portanţă 
covdrşitoare, unde până acom, 
aveau acces sigur numai străinii. 

Cine are mătreaţă sau păr, fără luciu I 
să-şi spele capul la 

Coaforul de dame I 

de miniştrLa fost oprită tahint, 
rea viţeilor pînă la vârsta~ân 
luni, pe întreg cuprinsul tă~ena 
t ' t ti' t e s tf a a pen ru consumu 111 ern, ade 
. l 

i'1stăzi putem adăuga acelaş 
lucru, pentru dl. Emil Odiatiu, 
mat'stnl Avopsitor·chimic, la I"ab
rica de Impletituri şi Tricotage 
din I1rad. . 

D-sa a invăţat vopsitoria sub 
îngrijirea diplomaţilor italieni, 
la sucursala din Timişoara a 
renumitei institoţii »Snia~Visco
sa« din Torino, ltali'tJ. 

Prosenszky 
ŞI pentru exportul de carne. t in 

• COTi 

Conserve norvegienfneş 
pentru Germania trece., 

upa 
Paralel cu acestea, în metro

pola Banatului, d!. Odiaţiu s'a 
străduit ani îndtlungaţi pentru 
promovarea sportului românesc 
şi a fost unul dintre fondatorii 

ARAD, SIr. Cloşca 
, ..... , 1 

Opinia publică norvegianăjn .. ' âm 
ocupa . cu preluarea de nl~orti 
Germania a întregei prodUJt, 
de peşte prelucrate de indus! a, .. 
de conserve norvegiana şi e urll 
de pi1rere, că activitatea a~e d, 
tei ramuri de industrie este hi l 
cum asigurata pentru muJcunc 
vreme. Dupfl aceea s'a constat / 

Magazinu' eleclro'ehnic 

Zărna Gheorghe ::r~:'.:a~du';:,. Regele 

:.!::!,coc,:- un atelier de precizie 
pentru reparaţi uni de instrumente medicale, 
nichelaj, şleHuiri de precizie, ascuţiri de 
articole tăetoare, articole de frizerie tot 
soiul de lucrări eleclro-tehnice - radio. 

I 

, C~l valoarea cumpiclraturilor g a e 
I mane nu este, cum se anunt e s. 

la început, 25 până la 30 ro ro 
oalle coroane, ci după ziare ea 
Ilorvegiene atinge suma de tdue 

I milioane coroane_ a . sa 

.. ----------.. ------------------------------------.. ----.. I-----------------------------------'~. L 

1'\ studiat apoi în Germania, 
la Koeln, Frankfurt am Main, 
În intreprinderile cu renume 
mondialI. G. Farbenindustrie. 
Tot În legătură cu o preQătire 

Liviu Rebreanu: I1mândoi 
La plinirea maturităţii sale 

literare, d. Liviu l~cbreQnu a 
fost ales membru al li.cademiei 
Române. Într'un post nou creiat 
rostindu-şi recent discursul de 
recepţie. 

În acest discurs de impresio
nantă factură, vigurosul proza~ 
tor ardelean a făcut apologia 
ţăranului român, văzut prin pers· 
pectiva tuturor tim puri lor. Incă 
odată, am putut să ne convin
gem, cJstfel, de sursa permanen
tei inspiraţii a d·lui Liviu r~eb. 
reanu : vieaţa ţăranului român, 
adică a poporului nostru. 

Dela acest capitol imens Q 

pornit·o noul academician cu 
scristil său noduros şi simplu,· 
dar plin de mii şi sevă. . 

Pe rând, romanele Ion, CÎu-
1eandra, I~ăscoala şi altele ne
au arătat că d. L. Rebreanu 
este cel mai autentic reprezen
tant al romanului nostru, iar Q-

cum l1cademia Română l-a 
consacrat definitiv, trecându I 
printre nemuritorii săi, acest 
nobil filon de prozator al pă
mântului natal. 

mte opere ca Pădurea Spân
zuraţilor, l1dam şi Eva, Crăişo
rul şi Gorila au evidenţiat pe 
deplin valoarea scriitorului ar· 
delean. 

Dar acea ce rămâne in deose~ 
bi după d. Liviu Rebreanu este 
romanul Ion, În care dra90stea 
de pământ şi femeia a ţăranu
lui nostru a fost iltât de minu~ 
nat şi inegolat zugrăvită. 

Romanul acesta, deşi scris 
mai la începutul carierii literare 
a d-Iui L. Rehreanu, nu poate 
fi depăşit. Reprezintă o culme 
in vie-aţa unui scriitor. 
. Mai recent, d. L. Rebreanu 
ne-a dat Încă un roman "i'1mân
doi" - prmit cu aceeaşi căl
dură de critica literară, ca toate 

\ operile sale auteriale.· lomia declară cu naivitatej ROl 

I S'a accenttlQt că autorul a nu şi-a luat' complici, pentrUht . 
scris un ruman poliţist, dome- nu ştia ce va faJe când V(li ulr 
niu nu tocmai propice pentru ajons la soţii Oăniloiu. ~e p 
scrisul şi concepţiile d-lui Liviu, Recunoscând totul, cu ac€tpări 
[~ebreanu. - naivitate credea că va fi scă~ii Iz 

Dar in definitiv. a trata des- de ori ce pedeapsă. t' oi I 

pre o crimă, a analiza fiinţa De ce a ucis ~olomia? ,i-< 
unor erorii care se sbat În a- fiindcă răutatea există îi fi~1 10 
pele nelegiuirii comise, Înseam- care dintre noi, fie chiar nurTll1d t 
nă neapărat a scoate cărei la în stare latentă, când aporen a. 
comandă şi eftine? cuiva nici nu-ţi dă putinţa 5 

Pe scurt, acţiunea romanului crezi capabil de a face un r~ 
se petrece în jurul uciderii so- şi mai ales de a comite o cri~ 
ţilor Dăniloiu, b09ătaşi din Pi- Pe neaşteptate şi pentru m~t i c 
teşti, de către servitoarea Solo- nimica uneori, răul din om ia l bl 
mia_ li.ceasta iubia pe Lisandru la lumină şi se manifestă p 
care zăcea grav pe moarte. So- forme uluitoare Mai ales când d P 
lomia îi aducea - banii pentru te vorba de dragoste şi de bani~ t 
cele necesare tratamentolui. li.dmiratorii d-lui L. Rebrea e] 
Când soţii bogaţi îi refuză da- vor putea să cunoscă şi un 
rea banilor, sub formă de ama- fel de a scrie al autorului 'b 
net. intr'un moment de supre~ cetind romeInui .l"i"mândoi", carr-A 1 
mă disperare, Solomia îi ucide nu este o carte divertisme~ 
pe rând, trecându-le o sârmă cum au spus unii, ci trateaz 
în jurul gâtuluL CI problem~ cu aceeaşi grije ~ 

Crima n'a fost premeditală. gravitate pe care i le cunoa~,~ar(l 
La Înstrucţie, când a fost între- , tem din intreaga operă. ~ale 
bată dacă a avut complici, So- I Dr. Ion 1. pogana; --

I 
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~ce şi Bucovina 
al da Alexandru G h i ca 

'ă, n "]ournal de Va/ais« din 
~I[ na, d. Alexandru ahi ca, 
t. I marelui Român Ion Ghica, 
ni lică următorul articol des-
a Basarabia şi Bucovina: 

oei rintre răsplătite drepte şi 
:g 'time pe care le-a dat tra
un I dela Versailles, trebae 
:as uată reconstituirea Româ
eu" Mari. care întra în stapâ
;P a a trei din cele mai fru
. er se provincii ale ei. 

ceste părti ale României 
stitue un bloc " blocul daco

~ an, conditie esentială, vi
Coji, a existenţei sale şi a că
)r~reCOnStitUire a fost totdea-
d visul, cu smerenie tran

st 's, din generatie În genera
l, tuturor copiilor Ţării Ro
U~neşti. 
it!({imiC, nici învaziiJe barbare 
iI!. A • '1 '1 t t i - ravmn e man or S a e ve-
IU nu le·ar putea înlătura. 
ie.m spune chiar mai mult: 
1~' t bloc este necesar Euro
le 
la r trebui să se ştie că ade
!Ifata Românie este un bloc 
, traSă latină. un element de 
G ură şi civilizatie, capabil 
9. iute Europa să lupte contra 

t
rSelor curente, care o a
inta fără incetare. 

r utorul face apoi o descriere 
rifnunfită şi mişcătoare a 
I itii/or in care Basarabia 

ucovina au fost răpite şi 
dată României. deşi ele 

il • atât de curat româneşti, 
Il limba prin rasa şi cultura 

şi deşi fac parte integrantă 
grafică şi etnografică din 
'dova. ' 

iut4stăzi, odată mai murt. a
tatll'ntarea de sugrumare a 
:arzâniei va face ca aceasra 
ă(enască totuşi din cenuşa ei. 
J.E'ste, deasemenea, însetată 

• adevăr şi dreptate, singu
:.~ în stare să aşeze temeiu· 
-oi constitutiei unei civilizatii 
nrneşti, vrednică de acest 

f1e« . 
~u pă ce aminteşte de rolul 

clpâniei moderne, »aşezată 

a~ortile Orientului ca o sen
~~I'ă, .. veg~ind la mentinerea 
e Iim la tine « , autorul vor~ 

cre de COloniştii elvefie!li a
~ ti la Şaba, ~i le urează să 
U, unoască Încercările crân-
~~ ale pământului românesc, 
î e săTŢlânta care cade În 
Il' rodnic nu cere decât ca 
e ea tuturor popoarelor să 
~ ~due-progresul şi ca civili~ 

la să pornească la drum In 
~. Dumnezeu să apere as~ 
, I România şi să-; dăruiască 
'U~tuirea şi izbânda principii
a~e pace şi dreptate, pe cari 
::tpără, din ziua când, Ro
~ii lui Traian, siliti să dea 

POi din fata hordelor bar
~, i·au pus să vegheze În 

fiti lor. "Românii n'au uitat 

ldată această nobilă misiun 
i 

~~ 
n~tI c e, cea suri, 
~1 bljuterJile cele mai fine 

d Preţuri moderate 

;~einer Iosif 
]~ A D, Str. Colonel Pirici No. 3. 

~~ 
te 

lfrarati haine, paltoane, 
!tale de ploaie şi piele 

Durerea 
Trăim vremuri apocaliptice. 

MEmia lui Dumnezeu s'a varsat 
din plin - peste popoarele lu
mii, sub formă de foc şi para, 
care va urma poate, cu foamete 
şi ciumă, pentru ca sa se ÎI11-
pJineasca cuvintele biblice. 

Lumea întreaga se svârco
leşte în atmosfera înfernala a 
sclruncinilrilor de nervi, În chi
nuiri şi vaete, urmate de-o ne
siguranţă. continua pentru că 
astazi:, ce aduce ceasul, Il'a a 
adus anul . 

Se întâmplă acum ceeace is
toria universală n'a mai cu
noscut. 

Popor după popor, ţară după 
ţară, dispar ca'n poveşti, se şterg 
de pe harta Europei, înghiţite 
sub acţiunea forţei. Toate aces~ 
tea se petrec sub ochii fnmar
muriţi de groază, a naţiunilor 
mici, care asisUl neputincioase la 
propria lor existenţă. 

Dictonul că "f o r t a primeaza 
dreptul u e mai actual acum ca 
ori cand. 

Valoarea cuvântului dat, as
tăzi face parte elin domeniul tre
cutului, iar cei ce mai cred În 
acest cuvc1nt, fac parte din ca
tegoria nebunilor sau - mai 
înclulcit - a naivilor. 

Astazi, un simplu petec de 
hârtie supranumit "nota ultima
tiva U e deajuns, pentru ca sub 
presiunea forţei să dispara o 
ţară intreaga, sau să fie ştir
bita. 

Dar să nu se uite că »ce vine 

, TlMPCL THANSiLVAl\'IEI 

noastră 
ceste mârşavii produc satis
facţii diabolice, - naţiunea ro

Din activitatea unui 
destoinic comisar 

de poliţie 
m[lIla se resemnează Cll barba- Sf!mnalăm cu plăcere deose
ţie. aşteptând rabdatoare ceasul bită activitatea rodnică şi cinstită 
în care şi va putea spune cu- a d-lui Ion Constatinescu, comi
vântul decisiv. sarul politiei din Arad-Gaiu, 

Fratilor desp~\rţiţi de noi - care s'a dovedit rn atâtea rânduri 
atunci când nici nu visam - le un vrednic şi bun român În exer
juram c~ nu-i VOm uita nicio- citarea profesiunii. 
dată. Astfel, in timpul când in Gaiu 

Ţara ştie, că nu peste mult, se găseau cantonate unităţile mi
va sosi timpul când ne vom litare de pe zonă, s'a străduit 
revedea aşa precum cere desti- ziua şi noaptea ca să le facă şe· 
nul neamurilor. derea cât mai plăcută, alergând 

Sufletele eroilor noştri pla- pretutindeni pentru a plasa oSlaşii 
neam deasupra noastră şi ve- pel~ casele o~~emlor, in cele 
ghează ca intotdeauna, caci nu I mal bune condlţll. 
este pentru primadată în istOrie, La plecarea din zonă, domnii 
când ~i't n,e fi gasit î~ ~itllatii comandanţi militari j·au adres.a~ 
grele ŞI dIn care prlll Jertfele cele mai călduroase mulţumiri 
lor, S~l nu Ii eşit cu bine. pentru felul patriotic cum şi-a 

Vremuri de bejenie au mai făcut datoria faţă de armată. 
trecut peste poporului nostru, D. comisar Ion Constantinescu 
care a stat stavila civiJizatiilor a pus ordine În paza comunei, 
din apus - de nenumerate ori. stârpind scandalurile şi diferitele 
în cei doua mii de ani de exis- neÎntelegeri provocate de cei cer
tentă n'am perit şi nu vom peri taţi cu legile şi bunul simţ. 
nici acum. Autoritatea organelor de stat 

Din fire romtnlUl este bun, se simte astăzi pretutindeni în I prea bun chiar, rabdator, şi de rându~~I~le gospodăreşti, i~r 10-
multe ori' nepasator, dar când cUltorll 1 se adre.sează cU

A 

Incre· 
.., . dere pentru on ce plangere, 
i-a ajuns cuţItul la os, apOi ~ă ştiind dinainte că vor fi satisfă. 
te fereasc<l Dumnezeu de ma· cutit conform celor legale. 
nia lui. Intreaga comună îl apreciază 

Fica Petru pe destomicul funcţionar al poli-

Meseriaş;; cari beneficiază 

de scutireo conbibu,iei 
de 2% 

tiei şi il înconjoară de toată 
dragostea, pentru atâtea fapte 
bune de care şi.a legat numele 
de când conduce poliţia găiană, 

în dar, în dar se şi duce.« Camera de Comerţ şi de În· 
în ciuda tuturor sfortărilor, du strie din I1ra d ael ti ce la cu

norii grei s'au abatut şi asupra noştinţă generală, ,că în confor· 
ţării noastre, Cll toate promisiu- mitate cu deciziunea ministerială 
nile şi garanţiile. No. 108i-l3 din 20 Iunie Q. c., 

Amabil şi înţelegător cu toată 
lumea, d. Ion Constantinescu este 
În Gaiu, - omul potrivit la lo
cul potrivit. 

Prietenii se cunosc În momente beneficrază de scutirea contri. 
grele şi acum, mai mult ca ori butici de 2 % numai mesenaşii 
cc1nd, se poate vedea ce au in- cari vând produsul meseriei lor 
semnat pelltru noi adevaratii În mod Întâmplător În târguri 
prieteni. sau bâlciuri, ad ică numai d cei 

Fiecare suflare curat româ- I meserioşl cari nu vând in mod 
nească simte adânc cum din permcJnent şi obicinuit şi care 
trupul fiectlruia s'a rupt o! nu au sediul stobil de desfacere 
b tă in tdr l1, sau magazin propriu uca . .,., 

Asistam cu inimile cernite de (prăvălie, gheretă proprie. sau 
durere la ştirbirea celei ce ne-a Închiriată pe tim p d ekrln! nqt). 
fost mai drag în lume. Condiţiile esenţiale ce trebue să 

"R o mă nia-Ma re" înt regită îndeplinească aceşti meseriaşi 
- dupa afclta amar de vreme - pentru a fi scutiti de contribu
cu jertfele vieţilor alor 800,0000 ţia de 2 % mai sunt următoa
ele eroi. rele: a). să lucreze singur sau 

Basarabia şi parte din Buco- să fie ajutat de cel mult o calfă, 
vina sunt răpite dela sânul b). să nu dea de lucru la do-
mamei. I miciliu altor meseriaşi. 

De aceasta dramă a româ- \ In nici un caz nu sunt scutiţi 
nismului, în mod meschin au I de contributia de 2 % meseriaşii 
căuta să se folosească şi unii ' cari îşi fac comerţul in mod 
din vecinii noştri, care stau la permanent, fără Întrerupere în 
hotare ca fiarele la p<1ndă, cu târguri sau bâlciuri. 
colţii rânjiţi, gata să-şi sfăşie Nici o altă interpretare În 
prada. sensul de a extinde regimul a-

Posturile lor de radio înfec- cordnt ca mai sus nu este ad
tează valurile de unde atmos- misă. 
ferice, cu vorbe specifice rasei 
lor. . 

•••••••••••••••••••••••• 
Haine de vari curăta chimic 

Knapp 
Centrala: Str. Ep. Radu 10. 
Filiale: Str. Grecianu şi 

Str. Eminescu 
A RAD. 
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în urlete stridente vestesc 
lumii întregi durerea noastră, 
repetând de nenumerate ori a
celeaşi lucruri, fără să-şi dea 
seamă în prostia lor, că nici ei 
nu vor schpa de urgia nă
văJiriJor. 

în timp ce asupra acelora ce 
ne urăsc neamul - În mijlocul 
căruia trăiesc boereşte - a-

Salarul voiajorllor 
comercial1 concentratl 
Conform decretului-lege din 

8 Mai 1939, functionarii comer
ciali cari Sll nt anga jaţi la intre
prinderi unde lucrătorii şi func
ţionarii sunt în număr mai mare 
de cinci, dacă au o vechi me 
de 2 ani În serviciul lor şi sunt 
căsătoriţi sau sarcini de familie, 
vor primi pe tot timpul concen
trării, jumătate din salariu prop· 
riu zis, din dimna fixă şi În· 
demnizaţia de locuinţă. Conform 
deciziunei DirecţIei Contenciosu
lui Ministerului Muncii comisi~ 
oanele şi cheltuielile de trans
port pe cari îl Încasează voiajorii 
comerciali în tim pul serviciului, 
nu Întră în stllariu, nrmeÎnd ca 
patronii să achite ajutorul fa
miliei numai din salariu şi din 
diurna fixă ce i s'ar cuveni 
functionarului. 

R. 

Aviz 
către negustorii şI Indus

ţrlaşii din oraşul 
şi judetul Arad 

Ca mera de Comerţ şi de In
dustrie din J1rad, atrage din 
nou atenţia tuturor negustorilor 
şi industriaşilor din oraşul şi 
judeţul I1rad, asupra măsurii 
vechi preventive, contra tuturor 
solicitatorilor de buni pentu sco 
puri necunoscute lor, nelămurite, 
ori streine de interesele lor, ca 
să respingă astfel de cereri, ori 
ce legitimaţie ar avea respectivii 
şi de oricine ar fi insoţiti, -
dacă nu prezintă o recomanda
ţie potrivită dela Cameră, care 
după cum e În general cunos
cut, nu dă astfel de legitimaţii, 
decât în cazuri foarte rari şi pe 
deplin justificate. Cine refuză 
să-şi procure asemenea reca· 
mandatie poate fi considerat 
drept un om cu intenţii inco
recte sau maniere, cari Îndreptă
ţese să fie net refuzat, dimpreu
nă cu toate celelalte recoman
dciţiuni şi asistenţă, pe care ar 
avea. 

Totodată se mai trage atenţia 
că negustorii şi industriaşii fac 
bine dacă refuză să stea la dis
poziţi a ori căror "i n s pe ctori q, cari 
nu se pot legitima cu hârtii in 
regulă, vizate de Prefectura ju
deţului. Ceice refuză astfel de 
legitimaţii pot fI escroci ori spio. 
ni economici, - deci urmează 
a fi daţi pe mâna Poliţiei resp. 
Jandarmeriei, dacă devin ame
mnţători. Camera va reacţiona 
prompt de oricâte ori va fi se· 
sizatcl de astfel de vizite, fie şi 
numai prin telefon. 

Toţi ceice au semnat bonuri 
de înzestrarea armatei au făcut 
dovada patriotismului lor, şi deci' 
să nu le fir. teamă a pune ]0 
locul lor " inspectorii", .contro
lorii" şi astfel de vizitatori, cari 
nu se legitimează şi fac dovada 
de maniere corespunzătoare. 

Lista 
noului guvern 

d. Ing. Ion Gigurtu, preşe
dinte al consili ului de miniştri. 

d. General adj. Gheorghe 
Mihail, vicepreşedinte al consi
liului de miniştri. 

d. Ing. Mihail Manoilescu, 
ministru de externe. 

d. Stan Ghiteseu, ministrul 
Muncii. 

d. Ing. Ion Macovei. ministru 
al comunicaţiIor. 

d. Gheorghe Leon, ministrul 
economiei naţionale şi ad~inte
rim la finanţe, agricultura şi 
domenii şi comerţul exterior. 

d. General David Popescu,
ministru de interne. 

d. General Const. Niculeseu, 
ministrul aparării naţionale. 

d. Contra-amiral adj, Nicolaie 
Păiş, ministru aeruiui şi mari
nei. 

d. Radu Budişteanu, ministru 
cultelor şi artelor. 

d. dr. Victor Gomoiu, minis
tru al stmata ţii şi ocrotirilor 
sociale. 

d. Prof. Nichitor Crainic, mi
nistru al propagandei naţionale. 

d. ffans Ofta Roth, ministrul 
minorităţilor. 

d- dr. Vasile NOIJeanZl: mi
nistru al inventarului avuţiilor 
publice. 

d. Praf. D, Cara costea , mi
nistrul educatiei naţionale. 

d. !. V. Gruia, ministru de 
justi ţie. 

d. Ing. Mihai Priboianu, mi
nistrul înzestrării armatei. 

d. Vasile Stoica, sub secretar 
de stat la nlinisterul propagan
dei naţionale 

d. arh. /. D. Enescu, sub
secretar de stat la finanţe. 

d. D. V. Ţoni. subseeretar de 
stat la departamentul educaţiei 
naţionale. 

d. General Achile Diculescu, 
subsecretar de stat, la departa
mentul aerului şi marinei. 

d. tir. 1. Simionescu, subsec
retar de stat, la ministerul sa
niHaţii. 

d. Petre Logadi, suhsecrefar 
de stat, la departamentul inter
nelor. 

d. Augustin Bideanu, subsec
retar de stat, la finante. 

d. Napoleon Cretu, subsecre
tar de stat, la educaţia naţio
nală. 

d. Petre Nemoianu, subsec
retar de stat, la agricultură şi 
domenii. 

d. Prof. Gheorghe Strat, sub
secretar de stat. Ia ministerul 
educatiei naţionale. 

d. Dumitru Topciu, subsec
retar de stat, la agricultură şi 
domenii. 
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TIMPUL TRANSILVANIEI. 

Din străinătate 
Car'ea comemoro'ivă 
;ubiiiară a uzine'or 

Shoda 

- La sfLÎrşitul lunei J\\aiu, So- I 
cietatea germc1I1ă de salvare a , 
naufragiaţilor a implinit 7S ani I 

' de existenţă. Hccastd societate 
posedă peste 100 staţiuni de 
SdlvLlre în Marea Nordului şi 
Marea Baltică şi 810 reprezen
tonţe pe întinsul întregului I~eich. 
Până la sfârşitul lui 1939, ea a 
salwlt aproape 6.000 naufragiaţi. 

a 
Noua lege 

învăţământului industrial 
Se ară 

Seara cfind apune soare, 
Pleacă lumea Cu ardoare. 

~] 
535 

La Universitatea din Berlin 
s'a prevăzut crearea unei catedre 
de terapeutică naturală. 

'" 

Din Praga. - In amintirea 
aniversării a o sută de ani dela 
naşterea fondatorului lor Uzinele 
Skoda au editat într'o frumoasă 
carte comemorativă jubilidră, 
care descrie, in cuvinte şi fo
tografii, întreaga stare actuală 
a Uzinelor Skoda şi rezultatele 
mnncii desfăşurate timp de 70 
de ani. Introducerea conţine date 
biografice asupra lni E mii 
5 k O d a, fondatorul acestor u
zine, şi date asupra desvoltării 
Uzinelor Skoda şi a Întreprin
derilor şi concernelor afiliate, 
precum şi o ana liză a însem
nătăţii lor din punct de vedere 
economic-naţional. Partea prin
ci pal! a cărţii este consacrată 
descrierii amănunţite a activi
tăţii cercetatoare În toate dome~ 
nHle technice, depinzând direct 
sau indirect de programul de 
producţie al Uzinelor Skoda, 
Capitolele următoare dau o pri
vire generală asupra evoluţiei 
şi programului de lucru al În-

După cum spuneam în numă
rul trecut al ziarului nostru, ne 
vom ocupa în continuare de la
cunele actualei legi a învttţlt
mântului industrial. In adunarea 
generala a cercului absolvenţi
lor din Arad. membrii în una
nimitate, au fost de parere ca 
legea va da rezultate cât mai 

Organizaţia germană "Muncă shlbe, din toate punctele de ve
şi Voe Bună" a inaugurat recent dere. fiind încomplecta. La a~ 
într'o fabrică cea de JOOO·a ex- ceeaşi concluzie au ajuns toţi 
poziţie a sa de artă. Se dă ast~ cei competenţi în materie, cu 
fel po~ibilitatea nu numai lucră~ care am avut ocazie să discu
torilor, dar şi răniţilor din spi- tam in acest sens, şi iată de ce: 
talele militare, precum şi solda- I Art. 3 spune: Şcolile de in
ţilor din cazărmi şi tinerilor din vătământ industrial pentru bă
la9ărele de tl'\uncd, să cunoască ieti sunt: d). Şcolile pentru 
rCLllizdrile artei contemporane. ucenici, b). Şcolile de meserii 

şi c). Şcolile technice speciale. 

. Serviciul german pentru cer
cetarea istoriei hârtiei (Mainz) 
posedă una dintre cele mai 
mari colecţii de literatură isto
rică referitoare la hârtie. 

treprindelor afiliate: Asap, AlIia. Vânzările de l!râu sun' 
Kablo. Konstructiva. insoţită supuse 'axei de 2% 
de numeroase fotografii ale pro- . 
duselor lor. Uu capitol separat I Ca"!era .de Comert şi de In
este consacrat societăţii pe ac- dustrz~ ~zn Arad: ~1uce ~a 
ţiuni »Omnipol«, care se ocu pă cu!,~ştznta gel}erala ca mtrucat 
cu Încheerea de afaceri comer- Mlmste~ul Fznantel~r a co~
ciale în compensalie Cl.! străi- statat.ca toate ~t~curtle ~e grau, 
nătatea, aproprÎată şi Îndepăr- prop'rte~ate.a mlczlor agrrcultorr 
tată, sprîjind în acelaş timp ex- loc!l,torI ,al satelor. au f?sţ e
portul produselor Uzinelor Skoda pUl~aţ~ In urma c~mpan!el ~e 
şi al celorlalte prodtl~e indus- ach~zlflona,re d~sfaşur.ata ata.! 
triale din Cehia şi Moravia. d~ zntens m Ultl:nUJ timp, MI-

. •. msterul a reventt asupra or-
Capltol:le .de .~ncheler.e se 0- dinului circular No. 47207 din 

cUJ:?ă de II1shtuţllle SOCiale 91~ 8 Maiu a. c, şi prin deâziunea 
Uzmelor SI,oda. C~.rtea conţ1l1e No. 66468 din 20 Maiu a or
numeroase fotogra.fll al~ tuturor donat, că de aici inainte toate 
produselor Intr.epnndenlor 51,0- vânzările de grâu care se fac 
da, precum ŞI an~xe c.ol.orate în târguri, oboare, la mori sau 
c~re ar~fă lucrul ~I activitatea în altă parte, vor fi supuse la 
dm ~tc:.herele Sko~a. Carte~. ~e contributia natională exceptio
termll1a cu ? h.arta a IUf!1I1.m nală de 2 '/0, deoarece vânza
care su~t ~ 1I1dlcate locahtăţIle tarii in această situatie, nu 
unde. eXista reprezen.tanţe . co- mai sunt tăranii producători, 
merc!Ql~ ale Intrepnnderllor ci marii proprietari sau inter
Slwdn. mediarii lor, pentru care tara
Cursuri prin corespondenti nii fac simplă cărauşie. Rămân 

pentru soldaţi ÎnSa şi mai departe scutite 
I vânzările de grâu ce se fac 

direct de ţăranii producatori, 
la domiciliul acestora. 

Inaltul comandament al ar
matei germane a introdus o 
inovaţie. graţie cărtlia numeroşi 
soldaţi cari nu se găsesc direct 
pe from, se pot ocupa în tim
pul liber şi de problemele intere. 
sând profesiunea lor civilq. 

Prin "Scrisori profesionale 
pentru soldaţi ~, acestia sunt ţi· 
nuţi la curent cu toate progre
sele realizate în domeniul pro
fesiunii lor, cu nouile pfC1cede 
de lucru, având astfel prilejul 
să-şi menţină şi complecteze 
cunostinţele profesionale ... Scri
sorile pentru soldaW' apar de 
două ori pe lună În patru ediţii : 
ediţia peutru comerţ, pentru 
meşteşug şi technică, pentru ag
ricultură şi pentru cultură gene
raId. Ele se adresezează întâiu 
tinerilor începători din toate 
profesiunile, urmând a fi apoi 
complectate prin cursuri pentru 
inaintaţi. 

'" 
La 1 Octomvrie se deschide 

la (,atowice (Silezia Superioară) 
. o şcoală de ingineri cu circa 
900 de locuri. Ea cuprinde sec
ţiuni speciale de construcţiuni 
a m aşi nelor, electrotechnică, 
chcmotechnică etc. S'a prevăzut 
deasemeni şi· o secţie pentru 
construcţia uşoară (aviaţie şi 
vechicule). 

Carne'ele de notă de plată 
pentru aplicarea 'imbru'ui 

de 2 % 
Camera de Comerţ şi de In

dustri din ftrad aduce la cu
noştinţă generală că toţi comer
cianţii, industriaşii şi restaura
torii cari sunt obligaţi de leg e 
la ţinerea carnetelor de. notă 
de plată, sau bonierelor pentru 
aplicarea timbrului de 2%, să
le Întocmească în felul armător : 

a). Bonierele să fie de 100 
file, numerotate dela 1 la 100 
fiecare. 

b). Bonierele să fie ele însăşi 
numerotate dela 1 pdnă la ul
timul, numerotarea făcdndu.se 
pe anul financiar, iar nu co
mercial. 

Se atrage atenţia că această 
măsură nu împiedecă. comerci
anţii si industriaşii să confec
ţioneze aceste carnete cu fiecare
filă în mai multe exemplare -
dupa necesitate - fiind folosite 
prin scriere cu indigo. 

In acest caz însă, toate exem
plarele su plimentare necesare 
l'\dministraţiei intreprinderii vor 
purta acelaş No. de ordine ca 
şi fila originală la care servesc 
co duplicat sau triplicat. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Şcolile dela punctul a). şi b). 
sunt menite să formeze lucră
torii specializati În diferite 
ramuri de activitate indus
triaIă.« 

Dacă aceste doua categorii 
de şcolii dela punctele a). şi b). 
urmaresc aceJaş scop, ce rost 
mai are să le divizezi în două 
categorii, căci nimeni nu se va 
gaşi aşa de naiv, - în cazul 
când ar dori ca din odrala sa 
să facă un bun meseriaş,'
să-l dea la şcoala de meserii, 
unde riscă să-şi cheltuiască în
treaga avere, mai ales că art. 
5 din lege echivaleaza În 
grad! 

Un om cuminte v'a alege în
totdeauna şcoala de ucenici pen
tru acest scop, căci în atelierul 
în care tânarul e angajat ca 
ucenic, el câştigă macar atât 
cât să-şi plateasca hrana în că
min, şi parintele n'are cheltuală 
dec.H cu imbracămintea, care 
de multe ori îi este acordată şi 
aceasta de camerele profesionale 
când respectivul s'a dovedit un 
element bun. Cărţile la fel i-Ie 
procură patronul. 

Şi apoi în felul Cum actual
mente e organizat invaţamântul 
şcoala de meserii nu va fi ca
pabilă sa-şi ajunga scopul de a 
forma specialisti,· căci art. 16 
al 2 din lege, da dreptul ca ab
solvenţii a 7 clase primare să 
fie admişi direct în el. III., cu 
alte cuvinte ar însemna - cum 
durata cursurilor inferioare e de 
trei ani - ca în timp de 9 luni 
(cât durează un curs) să devină 
un meseriaş specialist, ceeace 
ne pare imposibil. 

Desavantajul şcolii de meserii 
faţă de cea de ucenici constă 
şi în aceia că, elevul riscă să 
repete o clasă şi deci timpul să 
se prelungească cu încă un an 
sau poate doi, în timp ce uce
nicul după trei ani de ucenicie 
primeşte cartea de lucrător conL 
legii exercitarii meseriilor. de 
şi nu a trecut cu succes cursurile 
teoretice. 

O mică contrazicere mi se 
pare a fi între art. 3 care spune 
că şcolile dela punctele a). şi b). 
au menirea să creieze lucrători 
şi meseriaşi specializati şi intre 
art. 19 care spune următoarele: 

In primii trei ani de studii 
care costituesc cursul inferior 
elevii vor învăta meserii mai 
uşoare sau vor primi o pregă· 
tire într'un grup de meserii 
înrudite având ca punct cen
tral o specialitate, fară a se 
ajunge la o specializare prea 
mare.« 

în această constă inferioritatea 
viitoarelor şcoli de meserii faţă 
de cele din trecut în care du
rata cursurilor era de cinci ani 
ultimii doi ani fiind consacraţi 
specializării elevului intr'o ra
mură a meseriilor . 

de rica Petru 

E posibil oare ca pregatind 
elevul într'un grup de meserii 
sa-i poţi da în mfll1~1 o meserie 
pe care S~l o poata exercita 
după absolvire? Credem ca nu! 
Şi aici e în inferioritate elevul 
faţă de ucenic care învaţ~1 o 
singură meserie şi pe care cu
noscând-o îndeajuns, face con
curenta absolventului şcolii de 
meserii care nu posedă pe dep
lin nici-o meserie şi prin care 
într'adevăr compromite şcolile 
de meserii, aşa cum pe nedrept 
s'a susţinut pelna acum de cei de 
rea credinţa din motive care nu e 
cazul sa le discutam acum. 
(continuare în număru viitor). 

Din ctlm pii, Şi de pe dealUri, 
Lucratori pornes~ in valUri. 

Tară jos, pe intinsa 'irale, tii 
Rasun' d(Jine Şi cuvnle, 

In văzduh tăcere adînca, 
Vfintul, frunza o alinta. 
Copilaşi ÎŞi lasa JOCUl, 

în colibri Iicăre focI 1, 

Şi lătrat s'aud de ct'\ini, e Il 
A Ciobanilor din staui. făc 

Sus, re ceriul fost sonor, 
Sa 'nşir stele 'n plin decor. 

luI.!! 
ISI 

Luna s'oglincleşte în lac, ~ 

La margine de cerdac. j 
Eu din prag privind la lu .. f1 
Par ca-Illizice: noapte bU1r. 

Ara<l, Iulie. 1940. r () 
Licitaţie pentru concesiona- George Sudean 

rea parterulul Hotelului ~ 

Termtnus din Timişoara ""-, 
Camera de Comerţ şi de In- Curentul electric furnlza~ 

dustrie din Hrad, elduce la cu- IndusfrUldr este supus COl' 
noştinţă generală că Direcţiunea. 1ribufjel 2 % 
Mlşcdrii Serviciul M. 5. va ţine C d C t· d ~I 
1· 'ţ' bl' - I d- l amera e omer ŞI e 
ICltO le pu lea a se Iti 1n- d st . d' A d d I 
specţlci de Mişcare Timişoara u :le. zn ra,.a u.ce, a q 
pwţa 11,aneşti 6. Ia 25 Iulie noştl'}ta genera~a. ca In ~oj 
19-10 orele Il pentru concesio- I farml ~te cu .declzwnea Mini 
narea parterulul otelulm /1 Tcr- I d' 20 l' M' . t , , . H . teruiui de Fznanţe No. 108

l
' 

minus" din Timişoara. 1,!. um~ a: c. 11l1S e 
. ... I prIn InstructlUmle date, ac 

Pi.~bl,caţlQ ~e. LICItaţie .care I dând scutire de contributia 1 
c~pnnde CO~dlţl~l1Ile ddQllate! ceptiona/ă 2% furnÎforiior M 
e::,te afişate I~ aVJzerul Camer~l curent electric a inteles . 
de Comerţ ŞI de lndustne dm II scutească numai furnitorUe (Cu, 
lirad. curent elecţric pentr:u cont' i a 
Autorlzaţlunl pen'ru I mul mena/er. nu ŞI curen . 

va.nzarea de încălţă.. electric furnizat iindustrii bm 
mlntelor de lux şi care furnituri sunt SLIP ulu 

Camera de Comerţ şi de [n
dustrie din lirad invită pe toţi 
comercianţi şi meseriaşii dc în
călţăminte cari doresc a obţine' 
autorizaţiune pentru vânzarea 
ghetelor de lux, să inainteze de 
urgenlă Camerei lista lor de 
preţuri} valabild la 4 Martie 1940 
În 3 exemplare. Camerei lista 
lor de preturi. valabilă In 4 
Martie 1940, În 3 exemplare. 
Camera va controla şi verifica 
aceste r>rcţuri şi În baza verifi
cării se vor eli bera autorizaţiuni 
de către Ţinutul Timiş. 

I contributiei exceptionale 2% ton 
I di~ 

ISt ' 
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e Cdomerţ şi Idust. j Bravomlll 
ne ll1 ! Ira" a uce la cunoş- I ,. " ., 

tinţă tuturor comercianţilor şi RevIstăhterară, reportaj-sat ln.S 
inâustriaşilor că sunt obligaţi să lII?or .. . . scat 
elibereze cumpărătorilor la fie- DIrector: SImion Mlclea fă,-
care vânzare note timbrate din I '" , gii< 
c~rnetele de note de platd (bo- , România Aeriană ţi, 1, 
mere), numerotate dela 1-100, organul Problemelor Aeri~ dt 
prevaz~te c~ fJ.rm~ sau nu~ele Aviaţie Aerochimie RadiofoL 
mtrepnndem ŞI vIzate de catre rearl 
r\dministraţia financiară, con~ '" ;Ni ~ 
trololul de circumscripţie sau România Eroică tn ce 
percepţiile locale. organul independent de a~ CUi 

Neprezentarea la viză acestor mare română 1fdea 
carnete SIlU folosirea lor fără a Director: Ion Colfescu (TurC

t fi vizate, se va pedepsi cn o '" fi ari 
amendă dela 1.000-10000 lei, Z. Am 
Pe Iânnă această amendă con- tare1frep 
travenienţii la legea pentru a· Proflresal 4t ce 
şezarea unei contribuţiuui na- Literar-Cultllrar-Artistic~giuii 
ţiol1t1le excepţionale de 2% se Director: Petrescu~ vancea,se s, 
vor pedepsi cu o amendă fixă 
de 500-50000 Lei. "'Vut ~ 

In caz de reidivă, in afară Avân'a' ,t şi 
de aceste amenzi Ministerul fi- Director: Vasile B. Taloe~eăto 
nanţelor poate dispune inchiede- ! 

=ast, rea prin sigilare a intreerinderii ~ 
pe timp limitat, conform I. D. I~. I re ~f 

~~~~al~' 0, :~ 128 d: i Vendalin Korn~~: 

M. Maltry 
i Restaurant Vătiş 

ero Hori e engleză şi 
franceză, serviciul prompt 

A R A Or str. Dr. Ioan Robu 4. 

=- ==s === = 

ARADUL-NOlce •. 
mâncări calde şi reci ~măr 

bere la păhar, vinuri alelNi 5 

în sărbători după masă, pdise. 
tdrziu seara dan sia par c h.Astf 

for 1 
muzică excelentd. 
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