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ece Nain Trăiască Regele I .. 
1939 ~~~~~ Silnllrea unei troiţe în amin-

AIIA.OUI.. DE 2tt.ST&ZI 

Ca niciodată poate după marea 
din 1918 - ziua de 10 
a acestui an îmbracă o 
icaţie deosebită pentru 

nostru. 
Schimbările politice intervenite 
Europa· centrală au provocat 

pofte, vecinilor noştri şi 

susceptibilităţi la noi -
fără să ne fi dat prea mult 

gândit. 
Pentru a ne manifesta, totuşi, 
lintita voinţă de a păstra in
moştenirea Iă~ată de toţi 

. pentru unirea tuturor 
Hor, ţara şi a chemat tine
sub arme. 

A fost o manifestatie de llpon
întrecere pentru inrolarea 
r în rândurile concentra şi-

şi constatarea aceasta a avut i 
dintre cele mai feri-· 

Glasurile cobitoare au amu-
ca prin farmec, iar liniştea 

mai deplină s'a reaşezat 

capetele nostru. 
Mai ales - declaratiile re

ale şefului guvernului că 
ia nu discută cu nimeni 

talea revizuirii frontiere- : 
noastre, ci - dimpotrivă -' 
ea este ferm decisă a le a·· 

contra ori cui - au paei- i 
mult spiritele agitate şi au: 

"W~'~""' apetiturile duşmanilor: 
vecinătate. 

Ziua de 10 Maiu a anului a-
acestuia rămâne, totuşi, 

adevărat memento pentru noi' 
viitorul care ne aşteaptă. 

Această zi ne reaminteşte ma
eveniment al dobândirii au. 

........ a.!fU naţionale, adică elibe
de sub tutela diriguitoare 

puterilor străine. I 
Pentru eliberarea aceasta s,au 

toate generaţiile dinaintea 
îndurând - dealungul 

urgia stăpânitoriior. 
• I 

CI. I 
Este tocmai marea amintire 'II 

apa~ă as~pra conştiinţelor 
Impunandu-ne să COD

im cu toate eforturile noas
Ia pă~trarea ei neatinsă. 

Şi în pomenirea zilei de 10 
- trecutul ne cheamă să 

, 
M. S. Regele Carol al Il,lea 
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D. Armand Călinescu M. Sa VOevodul Mihai 

\ ti~ea Feliciei Trimbitioni 
1 Duminecă,pemaluls'ângaIMu-t"Aurel Vlaicu". 
I reşului, în cadrul unet ceremonÎÎ Serviciu divin a fost celebrat 
I de înaltă reculrgere sufletească, de părinte1e protopop Iosif Popa. 
a avut loc sfinţirea troiţei ridi- La sfârşit, d'l'a Florica Bucu
cată in amintirea fE'licieî Trimbi- rescu io câteva cuvinte foarte 
ţioni, victima unei nenorociri emoţionat€, a .. ră!at pierderea 
întâmplată pe acel loc anul ce a sufent-o familia, şcoala, poate 
trecut. chiar oraşul acesta prin pierderea 

Troita înaltă. de 4 metri, sculp- acelee care a fest Felicia Trim
tată in şiej!!! a 'fost executată biţoni, fiinţă, Ce' a întruchipat 
de devii Liceului Inoustrial infransa atâ!ea virtuţi spre fala 
"Aurel Vlaicu" după planuril~ familiei şi a neamului. 
dlui prof. maestru Novac şi sub Ochii intregij asistente sunt 
supravegherea dlui prof. maestru umezi ţi de lacrimi, iar fostele 
Ungureanu. Sus este prevăzută colege plâng sfâşeilor, pe cea 
cu un ,bec electric, ce arde în I care a fost mai distinsă dintre 
permanenţă şi care, mai ale&, ele ... 
seara, împletind gândurile hecă
torilor I~ îndreaptă spre recuh
gere şi linişte su fletească 

Pe o placă străluritoare din 
metal chromat, poartă următoarea 

Rep. 
• 

Cuvântul 
Biserfcii 

inscripţie: Se ştie că ziarul ns. dintr'un 
Resemnati dar nereculeşi bun inceput a răutat să vină 

din durerea pierderii îngera- imediat în ajutorul sf. aşeză-
şului nostru minie gr. ori. românrr uitate de 

! FELICIA TRIMBIŢON1 atâtia şi atâlia din/re cei ehe-
; (în vârstă de 16 ani) mati. 
; v:ctima unei neno1ociri întâm-I ~ <2 lisfd· de subscriptie a fost 
! plate la 21 VIrI 1938 pe acest deschisă pentru terminarea lu
loc. Ridicat-am Această cruce, crărilor la biserica gr.~ ort. ro
n amintirea şi pentru odihna: mână din Arad - Grădişte, care 

sufletului ei nevinovat. aşteaptă de peste trei ani să fie 

Familia nemângăiată. 

I Prin numeroasa asistenţă care 
.. a luat part€' Ia &ceastă pioasă 

terminată. 

Modestul obol strâns cu greu
f 

din truda fcclarilor productivi a 

fost inaintat celor rn drept, pri
ceremonie am remarcat pe : 

I mind in legătură cu aceasta UT-
i doamna şi domnul inginer Traian mătoarea scrisoare: 
'Trimbiţoni, Părinitele protopop Onor. Ziarul Timpul Provin-
Iosif Popa, general Alex. Vlad, ciei 
prjmarul oraşului Arad, d·na Arad 
Florica Bucurescu, directoarea Cu onoare am primit Suma 
iceului "Elena Ghiba Birta", de Lt:i 2181, colectată pentru 
dona. d-şoara şi di Brutus Pă;u- biserica noastră. care prin 
raru, prim seer"tarul Camerii de· subsemnatul îşi exprimă cele 
Industrie şi Comerţ, dr. Romulus mai sincere mulţumiri şi Te
Coţioiu fost primar, dona şi dl· cunoştinţe ce le datoreşte tu
dr. Petica Petrila. d·na şi dl dr .. turor onor. donatori. 
Ioan Henţiu, ing. Ştefan Mateescu I • Arad-Grădişte, la 28 Apri

lIe 1939. directorul general al Soc. An . 
d El .. . B t b I s. s. Pr. C. Mure,anu e ectnctfate, mg. u eseu, su -1 
director, ing. Ioan Mureşan, ing.· ___ .L_, .s.·.uIliP.a.r.o.h ___ _ 
Romul Cărpinişan, directorul li-
ceului industrial nAurei Vlaicu"f Serbarea patronului 
dl Ştefan Ieşanu, directorul suc ... Renimentului 1 roşiori 

mereU de veghe spre a ne Băncii Româneşti, dona şi di dr. 5 
ţara şi hotare1e ei sfinţite ________ ._. ____________ a ___ . -II Tţodor BoUş, medic şef al C.a$ei Regimentul 1 roşiori din loca-

lacrimi de sânge. Mai puţin egoism şi mai multă apăra viaţa ş! ceea ce avem fIe'l' Asigurărilor Sodale, d.na Şi dl litate şi-a seJbat patronul, Sf. 
O revjzuire generalăf a con' dărnicie pentru ţară ni se cere care. . dr. Hă!mllgeanu, dl Ioan rafu Gheorghe, printr'o serbare orgii-

IIl1i1ll'lnto··""f o schimbare de men- tuturora. Din cât avem, şi unii Am v, ea să vedem, la Arad,: director al băncii "Arădana", d! n'zl1tă in curtea eazărmii. Ser
' .. Iil,l1t"'I' .... şi de metode - trebue au mlllt. să dăm fără intârziere o adevă. ată întrecere în darurilE' 'Nicolae Szabo. mare cumerciant, barea a început printr'un selvi

înceapă chiar de azi, spre a b pentru fortifica rea spirituală şi ce le facem pentru ţară şi istoria dl Ioan Stănilă, preşedintele A. ciu religios şi a continuat prin 
scutiţi de ori Ce surprize, care materială a graniţei de vest. ei măreaţă, M R. A., dnii: E. Ronai, Ungu- diterite alergâri şi probe de dre-
pot produce în zilele acestea Nu să cerem - ,ci . să dăm Ziua de TO Maiu - de azi reanu, Puterity, Novac, prof. saj. S'au remarcat d-niis căpt. 
nesiguranţă, noi totul pentu fortificaţiile mi- înainte - să nu mai însemne maeştrii ]a liceul industrial, d] Aurel Bradin, It. Const. Stoicnt 

In ceea ce priveşte Aradul, litare necesare aici, unde .,ri- un eveniment festiv - ci unul Ionel filipaş, directorul ziarului căpl. Răutiu, It. Gh. Pârvu, lf. 
de 10 Maiu ne cere să mejdia poate apare mai repede. viu, sguduitor şi primenitor de nostru s. a. H. Constantinescu, sublt.lovani-

,,,,·'·".".u cât mat curând monu- Să îmbogăţiul colţul acesta de conşti~nte. IAu luat parte deasemeni Sto- cIi; subofIteri: Văzoiu, Neac~a. 
Unirii, pentru care n'am ţară - nu să adunăm a 1Teri mari Altfel - vom rămâne in urma. luI de 5trăjere dela Liceul "Ele- Fiorul, Craioveonu, POPf)SCU, Va-

încă toate sacrificiile ne' pentru uzul personal, fiindcă nu glorioşilor noştri înaintaşi. Ina Ghiba Bhta" şi o delegaţie sileseu si Lupu, apoi ~chipa ce 
mai graniţele puternice ne pot Ion 1. Pogana I de străjeri dela Liceul lndusrial soldaţi a dlui căp. Pârvu. 

, 



2 TIMPUL PROVINcrEI 
~------------~-----------------------------~~~~~~~~~------------------------------------~--~---" o Jldmil.erea ".şofeurilor în .(0 

şcoala şofe'!.r..i1o,: mecani i 1 
nouă repartizare a P .. ol.le.R" 
şefilor de servici i 

ai Primăriei chi.iilolP mllJ1acJ ~ 
01. general Al, Vlad prima u I Se aduce ia cunoştinja şofeu- nital. Calea Grivilei (fostă Anu 

auto) oraşului Arad, printr'o decizie a Incă Itnul trecut, în coloanele trece timp, idr tu ai rămas CU rilor şi şof. UI ilor mecanici, dezarma reg. Tracţiune 
dispus o nouă repaltizare a şe. acestui ziar, ne·am (,CUP'it de cheltueble facu'e etc, na(iona ifalf! etnică română (că· va dura 3 luni. 
filoT de servicii şi a unor funcţio- problema chiriilor aici la Arad, Ce am simţit noi atunci l se să/oriţ; .o:au necăşătoriti), care au· După absolvirea şcoalei v Cu 
nari superiori din serviciul pri· care începuseră ~ă se urce fără vecie că mai simt şi alţi;, . câ~i îndeplinit serviciul militar, că angaj'-'Ii ca şofeuri muonici II zial 
măriei. Astfel, dnii Hara şi Pab- nici o justificare, Ac€asta în timp mai recent se vâoturează ,dela sunt primiti pe boză ele carnet, lUari, asimlUali cu aceleaşi dr căruia 
lutz au fost încredinţaţl cu con- ce salariile bieţilor funcţionari şi înfiinţării unei "Asoclaţii a ch -, de conducuea autovehiculp.lor, in' turi băneşti prevăzute de il nunţE 
ducerea cabinetelor primarilor i lucr tori stagnau. riaşilor". şcoala şofeurilor mecanici miIi-: corpului su bofi(erilor. in terl 
d. TIberiu Gule~ la biroul MONT Ba cu cât te vedea că te si- Având in vedere frumosul .şi far;.·· ~jgm~~m:iw.gBg§g!:!ga~ffil ărfUi 
având ca locţiitor pe d, Pei! u leşti să plăteşti m,.i regulat, ~u umanul s-:op, îi dorim tot suc- Se admit' in şcoală candidaţi. F I 
Igna, la secretariatul general dl atât lţi "idica mai mult chiriE', cesul. până la vârsta de 30 ani şi nu-·· ... ... 
Vasi'e Latăr, la serviciul admi prin diferite Îl1ijloace care numai Petru Fica mai dacă au p rofes J t cu carnet. . ...~ saţi, c 
nistrativ dl dr. Eugen Crâsnic. cinstite nu se puteau numi c~l putin 2 ani pe aufouehiculfl' (, ...... Re_.:z) mai 1;; 

Serv:ciul administrat:v se împarte _ De se întâmpla ca o casă să ~~lmJlf • (turism" şi camioane). Fabrica de ghiaţă e în funeli merci, 
in următoarele secţii: administra' fie vându!ă de zece ori, toţi cei ~~ La înscriere candidaţii llor: Comenzi: Telefon 11.41. dia d~ 

• tia: dr. L. Stroici, secţia perso- zece noi proprietari te preaviz3u I C k prezenta: certificatul de naşte-· Arad, Bul. Reg. FerdllJaad uri p 
nalului: V. Apostolache, biroul ca~ I'n tnrm"n de.,. să pa~l'a-seşt,' o a n s e e re certJ'fl'catul de naţionalitate, eprl'l 
statistic: dl A. Amlachf'r, biroul caSd, bi:e î""nţeles fără să mai şti~ I ce~tificatul de studii, certifica- Sâ1~~~~~emmg~Sâgm::._ 
populaţiei~ dr, Eugen (QlJacwCi. că ai un nOU proprîdar. Scopul tul de bună purtare, carnetul ori neexactitate. 
Poliţia municipală: dJ Grigorie l' Croitorie de conducere ci livretul de Toah> intreprinderile cari Ob!: preavizului nu era să p (ci, ci y 
Popa, b'tOul de petiţionări: d/: era un mijloc meschin pentru ca, Atad, Piaţa Plevnei 5. armată. "inaintat tablouri despre con 
Petre Pascu, biroul registr.lturei: fiecare dIn cei zece proprietari care Actele s€ paf complecla şi ul- călorÎ şi salariaţi, să indrun: 
Ionel Goîcea, arhiva: Gheo rghe :,.. croitorie de primul rang, mare 1 e ioţi cei cuprinsi acolo ca , se p ~rindau să.ţi ri dice cu cev'\ ierior, m termen de 30 zi e dela p , , 
Simandan, expediţia: Nicolae· mare asortinient în stofe pentru 'bă upra lor următoar 1 
V/arcu. 

chiria. Cu alte cuvint", proprie· Începerea şcoalei. al as ee Cal pardesiuri şi costume de primă-
.. d 'f~ t d SI' 1 11 M' 1 cumlnte: . 

Condu"erea ofl'ciului stării ci-: tam e case ŞI au acu e cap vară roa a Incepe a al a C _ '. A' dustri 
~ , . t' h ' ". a) etaţeDl.l, romam vor In 

vile o are dl Aur€l Vă(ianu. La fără ca clUeva să-I S lOg ereasca centrul de msfrurtle mo/f)·mf!ca-: d 'f' I d uea ~ 
'1 1 ~~~ TI . să pose e cerb Icatu e c 

serviciul admînistr ativ: dl A lexem- în acţiunl,e or. ~~~DJr ~ ,. r .. ,ţenie, actul de naştere dela mcă su 
dru Rafiu, la serviciul financiar Cev.l mli m'.llt. Pl"in 'asocia- I "_ ,. ., . lul în 

1 d · Tacâmuri, tase şi tot felul de cola (Oheml sfam clvlk) ŞI , 
dl Ioan Curiac, la serviciul eul- ţiiJe or au r~uşit să rE' acteze C d"'O' t b ~ " 'b '1 1 l 1 d I . l'f'· edm1 

d 'd I e con ltUDI te ue sa lucru dIn argInt verlta I a neu e Ucru on cer 1 lca ~ 
telor şi instrucţiei publice: dl dr· un regulament - e·a reptu • d 10 '" OI s. ....., _ de calificare pri studii profe preva 

1 dezastruos pentru bieţii chiriaşi In ep loeasca cereri e ... ._ ...... e or Ioan Regnel.llă, la serviciu sa- nalE- ; 
uitar dl dr. Romuald CotlOiu, la - prin care nu li· se acordă: de ediiicare N I S ZEL b) Streinii, vor avea să a Slfr.ăNii 

, '1 t ' r' dl dr M r'n niciun favor. l' s .. l h' 1 1 . serV1ClU ve erma . . al" , . ,erVIClU te nlC a eraşu UI a livretul de exercitarea orole 
Brâncoveanu, serviciul tehnic nu Astfel chmaşul plăteşte chma, I stabilit printr'o decizie, că în frumos şi eHin nei in România, biletul de li Tot t 
are încă titular, la serviciul con chiriaşul plăteşte apa, chiriaşul ~ viitor toate cprerile pentru edi- petrecere în ţară, şi dovezile atelie 
tencios di dr. Nicolae Nedelcu, plăteşte curent~l. chiriaşul, pl~'1 ficarea caselor vur fi înaintate Arad, Slrada EmÎnescu 20 capadtate profesională (r. dela 
iar la biroul pompierilor dl Flo· t~ste pentru caratul gunOIUlUI, în două exemplare, s.:mnate de ~_~~~~===~~~~~~ despre specialitatea tehnică). ;. C 
rian Chl!ra. chiriaşul plăteşte tode impozitele proprietar, arhitect, şi <le vecinii ° • i Comisia incepe descind ,mer 

care se ivesc asupra chiriei etc locului unde urmează să fie ri· Controlarea Safarlaţl- dela 2 Maiu a. C., deci de al, A 

I 
Pe banbi. ~at~. cum

h
: I'~' Psa~OI~nrci~staerzuelubianDu'·l .. ica"rCălmâşnl,e dtoecaatAet dicată clăhdirea\, dL,a, ce~ere se vl,a lor intreprinderilor co- io(X)lo,. până ,nu va trece core -S 1 

Părăm iJuterll vee 1 ~ anexa sc i·a că ,ni ŞI a cana 1" "1 d a 
t mercl"ale şr" IOndustr1ale pe a ~tntreprm ere re:pec a o 

de aur, argint şi bri. stricăciunile sunt reparate de zării însoţite de chitanţe ele de g toate persoanele cupnnse • 

I O 8 I F
uant K UN· ch~::ş;;ormula"'l hp .1 contrac- plată a in,talati.;, . du:;::'~~nd~r:~m:t:~:! :~.;~: ~:~~O~lt~~m ai::, a(~,s~;.t:':' ~II 

. telor de închiriere se poate ve- ~~~'rf~~wJ.!rlJJ~U~ , .. membrilor ei, că anul acesta co- streJni în sltuaţu~ nereglemen A 

bijutier 

Arad, Bul. Rego Maria 

Noul co-mitet a Socie
tăţii Crucea R'oşie 

La adunarea generală de Du· 
mbecă a Crucii Roşie, a fost ales 
următorul comitet: gen, Al. Vlad, 
primarul oraşului; dr. Romuald 
Coţoiu, şeful serviciului sanitar j 
dr. Teodor Botiş, dr. Nflrva Ier. 

dea dar căI bietul chiriaş e in· misia, care controlează utilizarea având să suporte rj~ori\e 1 ra 
tărcat cu toate ,)bligaţiile iar ,', Anton,'u Kardos românilor în intreprindt>rile co- • 
proprietarul de casă cu incasa- m~rciaLe şi industriale jnd",pli- ~'IIUII Cea mai frumoa;;ă • 
rea sumelor. neşte acele lucrări cu mai mare I~~ lecţie de pălării • 

Şi apoi, Îndrăsneşte tu chiriaş I Croitor penhu domi, I severitate de cât în anii prece- ~··II~~I·· primăvară au sosIte. 
să·i spui că de ce nu respectă rk:\',ere~zi" otnale bi· denţ;; se V.t face deplasarea co- I Bucureşti la 
regulamentul casei, in ceeace ,senceşlt ŞI robe pen- misiei la faţa locului ş! se vor· V 
priveşte curăţenia, liniştea, etc· tru judecătorii verifica datele cuprinse în tablou- Mod e Dor Le

n c'apoi imediat "sbod" din 10- Arad, Strada Eminescu ",Z. rile inaintate in luna Iar'.uarie, 5 

-
cuinţă, după cum au obiceiul s'o, ______________ incheind procese verbale de con- Arad, Str. CODsistorul11i 
pună. Până iţi cauţi safisfacţie ; 9'''flli(olilllti~l"jlllrrlt;illi~l~r~i9 travenţie pentru fiecare abatere 

s .......................... --.. ~ ...... _ .. Car 

Martha Bibescu: KATIA 
, • • w 'istri 

Tarina, după cum ~e ştie, su- tuţle, m il bună ŞI dreapta. . ' 
ferea de o boală incurabilă, ast- Dar proectul a rămas !it ;oţm 

castelul fel că Alexandru al {[~ea nu moartă, pentrucă încoron' . 
mai intâlnea nici un obsta cel ca lor n 1a mai avut loc, ~(ade 

ean, dr. Vasil€ Cucu, dona dr.: Principesa Martha B i b e seu, Alexandru al II·lea la 
Sever Ispravnic, dona Eşeanu,· scrietoare a cărei faimă este.))olgorukilor. 

să jertfe:lscă o pade din viaţa :vlurind ţarina, Alexandru' e\~'-Ioan Curiac, preot V. Lugojanu, mai răsunătoare în străinătate Kai.ia fiind desenată să· i facă 
sa pentru Katia, II-lea se căsătoreşte în secret ,ectlU 

Silvia Dârlea, Hortensia Bogdan, 
prof. Nes/or Blaga, d· na Anlo~ 

neseu, d na Crăiniceanu. Din so
cietatea minoritară au fost al€se 
d-neIe: văd, I. Alfred Neurnan, 
dona L. Andrenyi, văd. 1. J(lsif 
Grosz, dona Nagy şi d·na Ludo
vic Tarnoczi. 

Elisabeia 

Toth 

de cât la noi, ne oleră lncă o onorurile le gazdă - s'a achi· 
uperă care ii vădeşte talentul tat într'un fel copilăresc de mi
deosebit şi priceperea de a rân- slunea aceasta, că de fapt era 
dui UD material istoric as!fel ca doar o copilă, dar adorabilă, 

să fie cât mai atrăgător pentru remarCa fă îndală de oaspele 

'xp 
Idila lor devenind publică, lot Katia, urlnând ~a după trec€. ~l 

fdul de intrigi au fost puse la doliului oficial - ea să fi~ omlE 

1 t 'd "ţ' ~ ounţată oficial. ca e pen ru a-l espar 1, carora 
1 t A t te tate ne' Visurile Katif'i nu s'au e·au urma ca eva a n - , 

't . împlinit. în,-ă, pentrucă un al r ŞI 
cetitori. împărătesc, reuşl e. " . f 

, , I tat, preSimţit de ea, puse C3, o Ora 
Katia este un subiect de ro- i Mai tiirziu, revederea lor, în' Spre a salva viaţa tarulUl, vieţii ţarului. hiar 

man de care nu se poate apro- tr'un institut de educaţie, unde Katia este numită domnişoară: După acest groasnic desn legătu 
pia ori cine, până când nu cu· el a internată Katia, a fost înce- d~ ~noare, ~e lângă curte,. ~s~fel, D1ânt al unei dragostf:' d~n_ 
noaşte farmecul şi peri peţi unile putul adevărat al rom~ului lor ca t se frxa acolo domtcJhul., cele mai mari şi sincere, K, : 
faimoasei idile diDtre tarul A-. de dragoste, Katia mai creSCur.e Ţarul nu mai trebuia să se de- este silită să ia calea pribei r:;; 
lexandru al II-lea şi g ing a Ş a puţin, remarcându se prin inte- plaseze, astfel, la fratele Katiei,·· cu cei doi copii de viţă rei 
prinţesă Dolgoruky, a doua ne- lig~nta şi frumuseţea ei deose- care o găzduia. pentru că nu j·s'a recuOOl I 

vastă a lui. . bită. , Un episod captivant al acestui. căsnicia secretă. 
broderie artistică Marta Bibescut graţie relaţii-i Ţarul se va interesa de soadet· mare roman de dragoste este i Ea se retrage iA Franţa, 

Arad, Str. EminESCU 5. lor de care se bucură în lumea· ei şi a familiei sale, până când intâlnirea lor la Paris, cu ocazia i care O legau frumoase amin 

B d 
. d h' . aristocratică diD alte ţări - el se decise să o introducă la cur-. expoziţiei internaţionale. Ila fosta ei. guvernantă •. 

I ro ene e· aloe, t' ţ - t f 1 t " "1 1 . t ţ" ' I II 
A

. . T . avut pu In a sa cerce eze aze e e ŞI 10 mI) ocu afis ocra lei, Din Franţa, Katia s'a reintors Ca şi filmul "Katia", 0Fi 
Jur cu maş na, am· l't ti' '1 I I t II 

11111 

b
· . • b pa pt an e a e marei paSlUD1 care ruse. acasă influenţată de ideile libe~: principesei Bibescu cunoaş e 1 'II III ur ŞI nasturi tm ră-. 1 l rl t ţ d K t' 'c b f! d f 1 d b r \ 14 ! eali. -a e6 a pe ar e a la. u ocazia unui mare al de a rale şi emocratice, ast ~ că a mare succes e li rărie, II~== 

Fermecătoarea lor poveste de curte - proectul acesta s'a îm-j căutat să-l înduplece pe tar a lansată de editura Alcalay. ~= 
dragoste începe cu vizita ţaruluiplinit. da poporului rus o nouă con sti- 1. p, ... 

I 
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f- • v lor din circumscripţiunea ei a- Timbrarea regis- Prelungirea termenu
Corespondenta. e«::ono .... c:a supra dispoziţiunilor dela art. 57 trelor comerciale lui pentru procurarea 
LIP • •• din Legea pentru modificarea . măştilor contra ~şi pr~~~~~a~ ~ ~ _ ~~ procedurii fiscale, conform că ro- Dispoziţiile minisleru-. 
'..".....,.-----~ __ ,A.-,jL4-J?~ ,. ra contribuabilii cari achită dă- lui de finante gazelor 

Brevetut pentru vânza- riie către Stat in primele 45 zile Intreprinderile care ţin conta-, Mini.terul Aerului şi Marinei Anunţarea mărfurilor 
de lână 

rea băuturilor spirtu .. ale trimestrului respectiv, se bu- bilitate în sistem de fişe (carto-· a rezolvi! favorabil cererea Ca
oase nu poate ii exer- cură de o reducere dp. 5% dm ueei) VOr întocmi un bord erou in merei de Comerţ şi de Industrie 

citat iără firmă debitele acelui trimestru, Pentru care vOr înscrie numărul de fişe din Arad pentru prel,mgirea 
Cu referire la anunţlJl apărllt inmalriculată . contribuabilii cari achită iniăun, necesare înregistrărilor în cursul termenului procurării măştilor 

în ziarele din localitate, conform trul primului trimestru intregul nnui an comercial şi care se va contra gazelor, aviiând-o tele~ 
căruia comercianţii de textile să Camera de Comerţ şi de In- debit al anului în cun, reduce- prezenta spre taxare administra- grafic prin Uniunea Camerelor 
'anunţe Administraţiei Financiare dustrie din A.rad atrage atenţiu- rea este de 7')/0 asupra debitului' ţiei financiare respective. de Comerţ şi de Industrie că,:a-
in termen de 24 ore stocurile de· nea celor intHesaţi, cari solicită tî I 1_ Dacă ulterior se constată că cel termen, a fost prelungit până 

1 C d CI. 'b~ "mliu:::::" ",,,mIJiL " " il ...... ărfuri de ână, amer~ e 0- i un brevet pentru van zarea au- noui şi de ocazie de numărul de fişe pe care firma la 31 Maiu 1939. 
erţ şi de Industrie din Arad· htrilor spirtoase, că mai întâiu Pianp. vânzare şi de închi- ··le-a menţionat in declaraţiunea! Camera de Comerţ şi de In-
duce Ia cunoştinţa celor intere- să cea:-ă inmatricuJarea firmei riat marca cea mai iniţială trebue să fie depăşit, în- ! dustrie din Arad aduce la cu-

saţi, că acest apel să referă nu- lor la Oficiul Registrului Comer- cunoscută la firma. treprinderile vor ţntocmi un nou' noştinţa tuturor firmelor comer-
mai la fabricanţi şi la acei co- ţului al Camerei, fiindcă fără F I J . borderou. în care se va înscrie dale şi industriale că a reuşit 
mercianţi, la cari cel puţin 50% • firmă inmahiculată nu poate fi a I x ac q u e S numărul de fişe cu care a, ~ost să obţină numai o singură pre-
dia dever este formal din măr- : explnatat brevetul primit, şi astfel I depăşit numărul declarat ŞI vlzat lun~ire până 'a 31 MalU a. c. 

uri provenite dela o singură 10 • nu are nici un rost să'şi procure A d Si C ndslorului 25"' de administraţie, pe precedentul pentru depunerea costului rnăş-
: eprindere producătoare. .. brevetul, ceeace e le"'at de chel- ra, r_ o ! b d tOl d t ţ' contra ga .. elor 

5 ,"''':::;;;''MWU::W",,,, ... Mwnw". or ~ro~, " loe e pro ec 1':__ , ro • 

tuieH însemnate, până c~ n'au - Pnn tllnbrarea reglstrulUl "Car- Termenul acesta nu va fi pre-
1" '1 I obţinut autorizaţia pentru inmatri. C v t e p ropri e _ ha mare w

, se înţelege timbrarea lungit şi după data de 31 Maiu Ob.lgaţla patronl or .. cularea firmei. : a r H~cărei file din registrul cartea va începe controlul şi aplicarea 
faţă de şedinţele; Camera mai atra~e. aten~îunea '1 tarii ,de casă mare (fie broşat, fie cartotecă), sancţiunilor.o 
_.: ! tuturor acelora cart mtenţlOnea-: în care sunt ţinute conturile ge· WW~m straJereşh i ză să facă comerţ, că inai1te de: Directiunea Intrepr.ioderii . Ca· nerale (conturi sintetice), nu şi ~~~ 

, " . ţ' " t' munale roagă pe toţt propneta- ICI . b . d h' Camera de Comerţ şi de In_ a poseda autorlZ3 ta Ş1 Inma n- ,.. , filele registrelor desvo tătoare e mal un croI e alOe 
" . ~ t~ d l tii de casă cat! au pnmIt fişe f' 1 t' l't . uustrie din Arad atrage atenţiu- cularea hrmel prevazu a e ego:, . ~ .. t t • t 1 saldo conti U sau lşe e con uu- a crOI orla 

' uea patroni lor de orice categorie să DU inceapă nici o activitate, de recellsaman ,pen r~ 1 cara u . i~r an:litiCl~, cum ar fi spre'· BAR A N Y I ' 1 gunoaie or menajere, sa, e com-· d 
că sunt obligaţi a trimite tinere- deoa~ec~ su~t ~XPU,Şl a aspre pledeze ŞI să le t:imit~, urge~t· exemplu: registrul desvoltător e 

· luI în vârslă dela 6-18 ani la sancţlUDI (chiar llichlsoarea). De la birourile Intrepnndem (fabn .. persoane al conturilor curente, 
, edinţe1e străjere5 li. Obligaţiune asemenea vor fi Sancţionaţi şi ca de Gaz) str. Muciu Scaevola al clienţilor, al furnizorilor, etc. , 
prevăzută de art 71 din Legea acei cari vor exercta aH comerţ 9,13 - orice întârziere cu tri- Pentru cei ce fac înregistrări,; 't r tru domni 

· 1 b d 1 ţ' '1 t ' ., 1· croI o pen e organizare şi funcţionare a decât ace ea pentru care au o - miterea ec ara 'U01 or, ar pu ea ia shtcm de înreglstrăn Jurna _ . 

Străjii Ţării, publicaIă in Mon, ţinut autorizaţiunea, şi cei cari cauza perturb~ri în cărat~l gu: carte mare, se va percepe 10 lei, Arad, Str. Brătianu 17. 
L Nr, 292 din ]5, XII 1938 .. pentru obtinerea autorizaţiune', noaielor meoaJere, aşa ca tOţI de fler:are filă din registrul jur- I ~~~WV 

' Tot tinerelul din intreprinderi,: au aSC\4ns unele imprejurări cu- : pr?pri:ta;ii de casă sun~t r,:ga,ţi~. naI'cartea mare. ~~~~~~~ 
, , • ~ t~ d' d t v ~ d ~ chIar 11'1 Interesul lor, sa tnmlta .• __________________________ _ atelierc şi magazlDe m vars a noscufe e CI, e na ura sa uca f' 1 1 t t "t . . Il! 
' ,. " . '.. lşe e comp ee a e ca mal ur- I 
' dela 7-18 ani este străJept pnn . a respingerea autonzaţlUnl1. , gent. I '" d II C t t t ..., 

A. C. T, ,CAsodaţia Creştină a,. Totodată se reaminteşte Că: CU gan u a e a ea e erna .•• 
, TInec;!o,). I Autori za tia firm el o r 'o.~~~ii! o Ir~p,;nde"i sunt d,ic! ' Pă<ăsiod F ca n la, sp,e • se de t,ecut, ,ci poli~lc. o in tern.lio. 
''''~~~~~streine ! obligaţI a gdl lăzlle de gunoI duce la Roma, dJ Grigore Ga- nală deen poarta raspunderea 
• - .,--1 din curţile caselor. in schimb Iă fencu ministrul nostru de exter. răceHi dintre România şi Italia, 
t Salon de pălării pt. dame I Camera de Comerţ şi de In- zile din bucătării şi locuinţe;,;~ lle, a' făcut, unei agenţii de pee- soldată cu anumite atîtudini ale 

! dustrie din 4.rad, invită firmele vor trimite de către locatan, să această impresionantă deda Romei care ne.au indurerat \ [iiisabeta TOTH străine posterioare anului 1925, spre golire, in stradă, când se, ţ', • Merg în Cetatea eternă foarte mult. 
[. . cari la 10 Aprilie 193i se găsi au prezintă căPIţa cu gunoi, dând: r~ le 'd a~ nici Într'o altă part~ Astăzi, ins!:!, graţie turneului 

' '1 P b' I ŞI cre c j 
tO."t E· 3 : deja inscrise la Tribunal sau la semnalul cu clopoţelul. - u h- ~ nu puteam să~mj termin mai le' I diplomalic al dlui Grigore Ga. 

' Arad, ..,; r, mlnescu • : autodtăţile industriale. ca să pre- eul este rugat a anunţa imediat "t ~lilto l'a mea diplomatică, fencu _ relaţiile de curtoazie 

t S 't~ d' t ~, ~t t . ~" )' l' nc] ca r f 
OSI a 10S ralDa a eşI, zinte până la 15 Maiu a. c. (Ci:I- (la telefon 27.09, orice ner"egu 1 ata't de dintre noi şi Roma au ost re.-

adus frumoase ma temerei. uşa no. 6) autorizatia şi in special, dacă oamenn cu scurtă, dar adânc grăitoare pen. luate, întrezărindu-se perspecb-
l d I Declaraţia aceasta, 

t de pălării pt. dame • Ministerului Economiei Naţional~. căratul gunoiului cer bacşişuri tru cine îi sesizează înţelesul, Vtle stabilirii unor legături de 
ci Preţ eftin I " i, pe blza căreia au fost inscrise sau rcmuneraţii speciale dela f d caldă amiciţie între aceste state 

ne·a emoţionat pro un . = la timpul său, Acesta este uHi· locatar;, sau dacă rp.fuză să go· Şi este firesc ca, ori de câte atât de mult înrudite. 
V."..., ...... ..., . mul termen, care nu va fi pre- lească lăzile din curţile caselorf 'd R t' d Ne îndreptăţeşte a spera aceas-

ori vorbIm espre orna, r{'can d f "f~ t~ lung'tt. - aceste abateri urmând a fi , " ~ , ta upă IUmoasa primIre acu a L g ... t ' . 1 peste suscephbdIfaţll~ momen- b d l' " d Vt e a urJ comerCla e iiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii v t în modul cel mai 1 am asa oru Ul roman e ca re 
. sanC~lOn'l e tului, inimile noastre sa tresa te I d ~t '. It 1" • -Id oasa CU Statele Unl'tec i"3!1i1""::·:i'~I::'ldl'2IS:i.":':""''''''' .. sever. , . ,. 1· Con uca oru aueI ŞI ca ur 

• sgudUlte de amlnhn care nu se. . . 1 r' 't r 
Carne,. de Corn." ,i de 10- d: h:~e I~nfi;:; I pot uit. Diciod'~ă. t d • r."'~:~;;:t.~iJ:~~i~':::t:d: ';,:~ 

'istrie din Arad aduce la cu- Intreprinderea Comunală a Cet:tea ~te:na - es e a oua" cerea dlui Grigore Gafencu prin 
"oştinţa celor interesaţi că dl. . Secretariat b .' j e a ea e eroa. R E N O Y Municipiului Arad noastra ţara ŞI mamă, pentrucă. C t t t ~ 
· l. F. Braun din firma "Rumanian "'.' . din Roma au purces. l'>tră unUt Poporul italian. ca şi noi, a 

(ade Office", 500 FHth Avenue, No. 2952-1939, noştri pe acest pămant, und~ ! primit, deci, cu dragoste pe tri, 
v Y d D croitor pentru domni Dacii s'au încrucisat cu ROmanll! mt·sul Roma" ni' ei, ceea ce ne do-1 ,\ew- ork, corespon eniul j- Fabrica de ghiaţă a Intrep-

ei ecţiunei Organizării şi Incurajării Arad, Piata A. Iancll 21. rinderii Comunale a Munici· - ~ă.rinţii nea~ului_ ro~ânesc. vedeşte şi mai mult că Italia 
;, 'xportului din Ministerul Eco- WM'MW'm.mWPI7W"'»W5e"r::UII1III! piului Arad aduce la cu~oş: NICIOdată, deCI. vlastarn celo~ vrea să ne fie' bună prietenă, 
~ omiei Naţionale, fiind un cu- - ,- I tinţă generală că preţul ghl,eţu două popoare n'au fost ~uşma~~~ dacă vom şti să dăm o înţeleaptă 

t ReducerI' la achitarea artificiale ce produce fabnca, Romei. pentrucă sunt tăi COpUl llrmare începutului care s'a făcut. Oscător al pi ţei americane, s ă b 1 d ~ 

S s'a sta i it upă cum urmeaza: aceia care se ridică împotriva Pentrucă, de azi în colo, pe ricând la dispoziţia comerciaDţi~ ,. davr',lor caWtre tat Abonament lunar pen~ , ţOl 1 '.. 1 t' .. 
pănn I ar. lângă vechi e amiclţll a e am 

r şi exportaforilor români, cu tru un bloc Lei 340 Ce monstruzitafe ar Însemna noastre, va trebui să ne gândim 3e oformaţl'unl·. sfaturi şi sugestii,· CAmera de Comerţ şi de I,n- Abonament lunar pen- R • 1 ' l' b ş' cor 
I 1 180 această potrivnicie contra ome! a cu hva ace eaşl UDe ,1 -hiar dacă nu se vor incheia dustrie din Arad atrage atenţlU- tru jumătate b oc fi • _ ri cine o poate pricepe şi diale relaţii cu t012te manie pu-

e lel1ături de afaceri I nea comercianţilor şi industriaşi Preţul unui bloc vân- ,o teri dar mai ales cu Cetatea 
~ dut oricui şi în timpul desaproba. Iar neamul ?ostr~1 de;nă de care ne leagă o afec-',~ • ==- -. .. ~- - distribuirii ghieţii ,. 14 a făcut dovadă în atâte~ T~odurt i tiune multisecula, ră şi un trecut 

' .. - :..- Preţul unui jum. bloc d f d t' tII t d t f g t 
vândut oricui şi în că es i e sen 1men e e lpSl e e 1 care nu poa e 1 rene a. . 

) -'tg 

I 
II 

II 
Il Arad, 

~=-~ 

Derma ta. Carmen, Bnris. We Ego Klae! 
şi diferite mărci bucureştene 

vis-a-vis de primăria 

a 

.. de bun sim· şi loialitate. Mlllte, cât mai multe viZIte la timpul distribuim ~ 
ghieţii ,,7 Să fim noi contru Cetăţii eter- Roma. care n'au de ce îi supăr&: 

Preţul unui sau mai ne şi Romei? pe ceilalţi prieteni constanţI al 
multor blocuri, la Cine ar putea crede aceasta 1 României, iată ce trebue să fa-
f b . ~ 11. l' '1 d' cem de azi înainte. spre a reda 
anca " ~velllmente.e mternaţ10na e 1D relaţiilor ita\o' române strălucir~a Preţul unui jumătate 7 ulhmul decelllu - au aşternut, reclamata~ de trecutul istonc, bloc, la fabrică fi 

JlLon_lDen' lunar pen
Ir ... functionarii puLlid 

Pentru un bloc Lei 300 
Pentru jumătate bloc " 160 

i totuşi, o umbră peste sentimen- peste Care nu se poate trece 
" tele noastre de sinceră-afeeţiune. uşor. . , 
faţă de Italia. o i Că dela Roma a veult vleaţa 

Nu ,este, însă, vina noastră, a I neamului acestuia daco-ro~an. 
. . b't i PlOD mulţimilor acestuI ne'lm lU 1 or 
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~ -Moti~nea votatA culPrilDUl connres 

ocazIa. congresului ' f:I 
Primul c.ongres general al 

breslelor de muncitori, functio
nari particulari şi meseriaşi pa
troni din RQmânia, intrunit în 
ziua de 1 Maiu 1939 la Bucu
reşti, in sala "Aro", sub pre 
şedinlla D· lui Ministru al Mun
cii Profesor Mihail Ralea, după 
ascultarea expuneri/or făcute de 
cătrfl Dl. Preşedinte al Congre
.sului şi a D-Ior referenli ai 
breslelor. Eftimie GhermiJn, din 
partea muncitorilor, George Ge
orgescu. din partea functionari
lor particulari şi T. C. Theodo. 
ru, din parfea meseriaşi/or, con
gresiştii îşi indreaptă primul lor 
gând cu devotament şi adânc 
respect spre primul muncitor al 
Ţării, spre MAIEST ATEA SA 
REGELE CAROL AL II-LEA. 
indrumătorul suprem al poporu
lui pe calea propăşirei in ordine 
şi libertate şi ii doreşte sănătate 
şi vială lun[iă spre binele Ţării 
şi a Neamului. 

Congresul 'şi exprimă tot 
aceleaşi sentimente de iubire fată 
de Alteta Sa Regală Principele 
Moşlenitor al Tronului, MARE
LE VOEVOD MIHAI DE AL
BA IULIA. 

Congresul îşi exprimă cu tol 
rflspectul recunoştinta laţa de 
Guvernul ŢărU în frunte cu Dl. 
Prim Ministru Armand Călines· 
cu, pent, u activitatea uriaşă ce 
a depus până azi, pentru resta~ 

bilirea ordinei sociale şi econo
mice a tării şi mai cu seamă 

pentru toi ce a făcut in intere
sul mentinerii p ;cii între popoa
re şi apărarea f1ontierelor noas
tre. 

Congresul îşi fXprimă dra
gostea ~i devotamentul său şi 
fală de DI. Profesor Mihail Ra
lea. Ministrul Munci;, pentru 
grija ~e a arătat fată de munci-
orime. dovedită prin înfăptuirile 

de până acuma pe tărârnul le
gislaliei muncii şi a asigurărilor 
sociale. 

Congresul luând in considera
'fi sitqatia îngrijorătoare inter
nalională de azi. când pacea 
Înlre popoare esle din nou a
mqnintată şi când şi integrita. 
tea Ţării noastre ar putea li 
periclilată de agresoTl externi 
hotăreşte. 

I Hofăreşle ca toti mtlmbrii bres
lelor al căror reprerentanti par
ticipă la acest congres. să con
tribue cu întreg câştigul lor de 
pe o zi pentru mărirea fondului 
de inzeslrarfl a armatei şi de a
părare a integrităţii Ţării. 

Aducând această hotărârfl vo
luntară, congresul face un căl
duros apel către toti salariaţii 

industriali, functionari particu-

al breslel0 partea cetălenilor cu cele mai 
modeste venituri, la importanta 
operă de apărare a patrzmoniu-
lui comun, se adresează to/oda Noua le~E: de organizare a atitudinea ei demnă şi nobilă, plinite. 

UII 111 

PeDtn 
Autori 
Săteni 

rE L fă şi Onoralului Guvern al Ţă- breslelor, emanaţie socială a nouii muncitorimea arată că-şi inţelege Ca un simbol al acestei 
rii, solicitându. i cu tot respeclul: Constituţii şi a regimului de re. pe deplin rostul în noul stat ro~ legeri, reprezentanţii cei 
să ia măsuri rigumase, menite. dresare naţională, a impus adu- mânesc, organizat pe ordine, dis- autorizaţi ai muncitorimii, ' 
spre a îngrădi il2 limit~/e per- narea breslelor îatr'un congres ciplină şi respectarea valorilor turisind simţemintele lor de I 
misti beneficiile iuturor întreprin- spre a lămuri .şi mai m,ult ICO' sociale. goste de tară, grija de liberiJ ;-
derilor furnizoare Statului. p~n- IPu~ a~e~tora. ŞI a se păşI la sO- Aceasta se vede deajuns din tea şi de viitorul Neamului, 
Iru apărarea ţării. uţlum ImedIate. cuminţenia ce a dovedit munci- declarat solemn - cum a 

C 1 1 
~ _ 1 Atmosfera în care s'a ţ:nut tarim ea, încă atunci când a a"lut mal d. prim minislt u - că 

ongresu uand zn considera7e &tarea mat e Ti al ă foarle acest congres ~ ~ adeverire că să aleagă intre risipirea energii, ţeleg să jertfească din puIi 

P
recar-> a mun '1 . .. f t' această conshtuue a breslelor lor în cadrul acţIUnilor extremis râştigat cu greu, pentru Înz 

.. CI OTlmu, unc 10-norilor şi m~seriaşilor se adre- era o necesitate românească şi te, periculoase ordinei sociale şi trarea oşHrii. 
seoză Onoratului Guvern cu ru. o chezăşie că ea îşi va atinge chemarea la linişte, la inţelege- Când O clasă socială atât 
gămintea ca în opera sa viitocirfl ţjnta dorită Aşa cum au preci- re şi la devotamentul către Pat- importantă într'un stat. ar 

_ zat d-nii Armand Călinescu, pre_ rie. In clipele acelea, muncitori~ astfel de rfânduri şi aseme 
so continue desăv~rşirea legilo" li dp ocrotire pentru muncitori, ftmc- şedintele Consiliului de MiDiştri .mea n'a simţit decât imboldul preocupări, nu se poate sp, 

t
.. 1 şi d. Mihail Ralea, ministrul dragostei de ţară şi dat(lri~. de că nu e pe drumul cel bun, 
lOnarl particu ari şi mespriaşi şi să 1, a"igure posibilitatea u- muncii, noua Constituţie a adus a fi oaste neclintită Regelui, dând Iată de ce primul congres 

. . . lumii româm>şti de pretutindeni la o parte emanciparea politică breslelor româneşti Îosemne 
nef vlelt materiale şi culturale potrivită roslului pl? care ii în, un imbold nou şi a deschis larg ce căuta să amăgească îmbrăţi- un mare pas făcut pentru p 
J l' . orizonturile biruinţelor noastre şâod adevăratele idf'aluri de "ia· movarea intereselor naţional-, 
..,ep Inesc ln economia nalională, ' 
f d 

muncitoreşti prin muncă. 
iin convinşi că aceasla este in M unca este deci acel miracol 

ţă românească ce trebuiau im- -0-.. .. ----------------~------.. interesul ordinei sociale şi a in- d 1 e a care se aşteaplă refacerea 

Tăria noastră tensificării productiei naţionale. ţătii pe toate tărâmurile noastre 
In fine, Congresul face apel sociale. Prin muncă societăţile 

~ăldll:os ~.ătre loii muncitorii, omeneşti au isbutit totdeauna 
u, nc.t.lO~~7Il particulari şi mesp să se impuna- ŞI' sa- vI·ez". pr)'n r ' t'1 'd &: _ " "u ocazia c~n:e~ răn or ceau Ilăcut .ni.cio ală până. atunci. ;:] 
rtaşll sa se adune cu totii in muncă, s'au deschis veacuri tol avut loc săptamaOlle trecute, a Mal 10 glumă. mal în se 
?reslele, I~r, depunând activitate ,! porţile civilizaţiei şi ale progre- fost pJetutindeni remarcat entu- îl şi întrebă despre aceasta. 
lnsufletlfa penft u desvoltarea a· sutui şi tot prin muncă, uaţiu. ziasmul cu care populaţia Întrea- Răspunsul fu scurt. de-o 
eeslor organizatii cari au meni- nile au ajuns să fie mari şi te- gă a răspuns la chemarea pa- nătate nemărginita, dar hotă ~~; 
,ea legală să reprHin'e şi să mute. Munca a fost, de când e triei. - "Mă! Am vrut eu să n111 

cuI 
I 

apere interesele şi dreplurilp lumea şi până azi, mijloc de S'au produs sute şi mii de colea pe hârtie pecetea dela 
muncitorimii, functionarilor par- apreciere a valorilor şi a poten- exemple, unele cunoscute, altele giment, că prea mi-se p" 

liculari şi ml!seriaşilor. ţialului cu cari sUnt l'llzeslrate nu. t· ] ţa .. scuJ;.t lmpu intre ducere şi 

nucleele sociale şi colectivităţile. Iată de ce, credem nimerit să toarcere" _ • . . , !wl 

E 
tut 

Viata Ardealului ra, deci, firesc ca primul pas mai adăugăm unu) dela noi din - "Am vrut să ştiu eu Înt 
pe care se impunea să-I facem Ardeal. n'ai făcut tu ceva "lucru ne nm 

,în materie de afirmare românpas- Unui părinte i-au fost che- rat" ••. 
I că, în acest regim .ie ordine şi maţi patru feciori, intelectuali Apoi bătrânul îşi îmbrăţişă ~: suplimentul ilustrat 

al ziarului ns. 'Va 
apare la inceputul 
lunei Iunie in număr 
sporit de pagini. 

Vasile din 
Jelnar 

Ziarele in'registrează fapta pli 
nă de insufleţire a tânărului 
Vasile V. Daian in vârstă de 
numai 14 ani. fiul unui bun şi 

vrednic gospodar din comuna 
Jelnar din apropierea Orăşliei, 
care printr'o petiţie a cerut să 

fie inrolat în armată ca să lupte 
alături de tatăl său recent con
ctntrat. 

Natural cererea nu i-a putut 
fi acceptată. Fapta în sine însă 

a impresionat adânc toţi soldatii, 
iar pe de altă parte este o do. 
vadă în plus despre hotărârea 

noastră a tuturor de-a face faţă, 
dela mic la mare, ori cărei even
tualităţi. 

disciplină, să fie pasul spre În- apreciaţi, toţi sublocotenenţi :în drasla cu şi mai multă tărie.! o d 

drumarea şi preamărirea muncii. rezervă, cari au şi plecat din. S4' 

D. Armand Călinescu, primul primele zile. sul 

ministru, voind să arate însem-I Ultimul cel mai mic, a plecat N o,luni lui 

~ătat~a acestui congres, a scos I într'o vinere şi, tocmai la Iaşi. techni c f 
10 eVIdenţă, fără Înconjour, si- Om voinic, a stăbătuf _ D- tiv 
t ţ ' t' 1 d . ţ . '"d f' SI)i 
ua la flsfă in care se găsia, eri, zeu ştie cum _ în primul tren n ofln a VIe. e·a o en 

muncitorimea. subliniind cu ac- înaintea atâfora cari aştepta~ torilor noştri ultimele creaţii te 
cente ,de adevărată înţelegere a de zile să le ..ie rândul, ni ce precum şi unele noţiuni 

.. 

rostunlor româneşti, câtă depăr- S'a înfăţişat la regiment odată specialitate. începând din n 
tare e dela acea situaţie până la ajuns, de unde apoi a fost lăsat rul viitor al ziarului ns. sub 

TU 
TE 
O 

1 

starea de azi: la vatră până la Iloui ordine. lui de mai sus vom înfi1nţe :!l~j 
"In locul unei muncitorimi astfel că; Dumineca în timpul rubrica aparte pusă sub lOg s 

d 1 E 
. .1 

~are eri lupta în slujba unor sf. liturghii, după trei ziJe de rea - ui . Ronai aprec' n, 
Interese politicianiste, avem neodihnă a ajuns cu bine din profesor mavstru la Liceul Ind MiI 
azi o muncitorlme care lucrea- nou în casa părintească. trial .. Aurel Vlaicu din Ara l'A 

ză in s~ujba numai a intere- Tatăl, în înfăţişarea lui pa- Sperăm că această con trib tan 

selor el profesională. triarhală îşi primeşte copilul, din de lămuriri technÎct: a d-lui i~tl 
Am văzut că în locul unei i primul moment, oarecum rezer- nai, sub l'onducerea căruia j\ 

muncitori mi care, odinioară se val. format atâţia absolvenţi iis Ve{ 

lăsa uneori rătăcită de inspi- Nu ştie nimeni cauza. După ai acestei falnice instituţii, n puj 

raţiuni din afară, astăzi avem ce acesta se spală, mânâncă; se bine primită de către sumer :~:; 
o muncitorime mânată şi în~ duce la culcare. noştri cetitori. de 

sufleţită numai de sentimen- Intr'un timp când somnul îl 
tuI patriotic şi naţional", imbia din ce în ce mai priete-

lor 

Declaratia inlreprin· 
rilor în legătura cu m~ 
părarea activă şi pa ' 

uni 

nes 
re. 

lari şi micii meseriaşi, cari încă _______ 1 ______ _ 

Mai mult decât o îndreptare nos şi genele-i erau tot mai 
spre o viaţă socială nouă, cons- grele. bunul părinte se strecoa
tituirea breslelor insemnează re- ră incet pe uşe şi, apropiindu-se 
negarea unui trecut - in c:'\re de haina băiatului său îi caută 
muncă nu era pusă numai în carnetul, dintre hârtii scoale u
slujba ţării - şi definirea unei na galbenă, păturită cU grije. 

niri 
F nu fac parte din bresle/e lor 

p,'ecum şi către toti liber prof, Informatiuni 
sioniştii şi functionarii publici, Cercul regional Arad al ab
ea, fără exceptie, .'~ă conlribue solvenţilor Licee]or şi gimnazii
în acelaş mod cu câştigul lor I lor industriale a infiinţat uu bi· 
pe o zi, la fondul de apărare al: rou la dispoziţia d·lor membrii 

I 

ţării. 11 în strada Mircea Stănescu, unde 
Congresul genliral al breslelor, ti se pot da orice lămuriri În le

hotărând această contributie din I gătură cu activitatea cercului. 

atitudini care n'a fost nicica~nd Dă' h up ce-şI pune oc elarii, o 
mai categoric legată ca acum, priveşte îndelung pentruca pe 
când mundtorimea face zid În urmă faţa bătrânului să se înse
jurul Tronului, pentru apărarea nineze. 
hotarelor şi pentruca acel poten- • 
tiai al realităţilor sociale româ- • • 
ne şti să fie puse numai in slujba A doua zi băiatul dă sa-şI la 
cauzelor naţionale şi a Regelui rămas bun, să plece la serviciul 

neş 

airj 
pel1 

pca 

Camera de Comert şi de 
dustrie din Arad atrage aten 
nea intreprinderilor CQmer 
şi industriale şi bancare că' 
crt. a expirat termenul, 
când intreprinderile sociale 
un capital mai mare de 500, 
lei şi cele individuale cu un 
pital peste un milion lei 
o~ligate să inainteze Minis 
lui Aerului şi Marinei o d 
raţie, cuprinzând o serie 
date, în conformitate cu !lVu Fra'ii Kl ug, Arad Bulevardul Regele atât de iubit. Curentul acea- părlsit de câteva zile. 

l' Ferdinand No. 37_ sta de revenire ]a matcă, e mat- Nu ut • ~'t b 

C 
'f ' d d p ea msa U1 a pe ătrâ- a v ~.. t' , . 

ea mal e tină întreprin ere e înmormântare. Fabricaţie proprie . t I ţ' I 1 ~, parara ac lve ŞI paslve a le : 
Telefon Arad 1430, Telefon AradulNou 20.30. ca 10 erese or na lOna e, e cu a- nu pannte ce·a căutat în bu- toriului, publicată în Monil bin, 
=============================~d~e~v~ă~r~a~t ~o~m~iş:C!a~re:!e~p~o:ca~I~ă~ş~i..!p~r~in~!Z~U~n!ar~ul lui, lucru pe care nu 1· aOficial No. 55 din 6 Martie 1 "OI' 
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