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o: 

M. S. Regele, printr'o proclamaţie adresată poporului lnt,l,c1ualitat"o românească a 
:e:ărbdiorit printr"un impr,sio· 
:rUOftt fulival fW d. Ion P,trovici. mâo, înfăţişeaza ţării noua constituţie. 

ro-

Ibl,o/~.orla U.niUtmfitat,,~ dzn la,i, Ea cuprinde întâietatea naţiunii române, se lămuresc mai D. Dr. Voicu Nitescu, ministrul 

:oJ ~nu~ d,,.tr, marr; nOftn bine de epturile cetăţenilor, se reduce numărul deputaţilor şi se- muntii şi asigurărilor social, ni 

6ndrton. ril fi l . d f .• tr · d tă ocazia instalării a rolti, urmă-
CI' Au Ir,cut Irei d,cfmU ci, canel nato or care vor a eşI upă pro eS1UDt, pen u O mal reap tooreu turJdntar,: 

:e1CC'şt mar, fi .. ,n;n prof'$o, at reprezentare a ţării, se prevăd pedepse aspre pentru delapidatorii HP, min, mă pr,ocDpă in moci 
e: DfCJ"d p, tilrâmul IiJoz.olif't. fi a yutului public. d,osebit problflma muncii notio~ 
o ,/tu,ii 'n "n,rol. prin scrl.r, p ... h tf l nal,. DII la aetostd adâncă con-
1 .nfmnt"icur"arU,uniwrfita,.. roclamaţ'a se 1DC ee as e : vin,er, a m,a nu int".' 8ă mei 
IA Pral,.orul Ion P,trorHci, ,,.a- Supun învoir,i poporului meu această nouă constituţie# obat dtl ffl " d. aC~SN convin-
.1 , tal,ntului sdu t%etptionol, ş'CI • ge,., al, m,le vă rog Bă od că· 
I Icurat încă din rw.m,a 'lud.,,- - • 16.u"iti ,i dlJs. 

,u.t d. mana ol,nll • • li TI'" Monitorul Oficial de eri 20 Februarie publică un Ioalt Decret Dacă s'au făcut alac.r; până 
,e fQ;orI'Jcv, al cOrul dt.cipol ,1. R l . 1 R A 'h t să t v acum Bă nu s' mai Inlâmpl. 
ero,la6orato, a fNI pâ7l""" cU".. I ega, pnn care poporu ornan este c ema, se ros easca ~ viitor, 

mefq urmă. ,; asupra nouii consbtuţii in ziua de 24 Februarie 1938. Văd că la ac.st mi,,;.',r tii,.. 
pin Spiritul c/a"c ,i .tln;" al ca· I PartIcIparea este obJJgatorJe. PartJcJ. multă lum.; ud alrat al,nlia că 
n~,.tulul Junimi.t CI fnflulntat .. ci t:.. J I '.. J U 1 J J 1 1 loat, cererii, BolicitatorJlor "... 

it!'1C mint,a tânăruJul rnvătd- P 10. ace Dscr.ş. n s e e e ee ora e. bu.sc .aiutionalv d. ur"n/ci iar 

l!ltrl• d.",,;, In cu,âmI p,o/,.or Votarea va tine o singură zi dela orele 8--17 p. m. petitlonorli.să fifl fncunOftmlo1i 

lUf!raiv,r.itar,la o varstăcand alfii Votarea se va face prin declaraţie verbală întocmindu-se imftdial d. modul 'flzolvdrii, ,~ . 
:tet,t n'au apucat n-,i t.rmlM li d b" 'u,ind a8tf~1 sti de«mgft.tionăm 
sertiwr,;tatftG. ste eese de pentru cel care votează contra. mini.terul, 

tMaestru/ahău Tita Matore.cu S. Sa Patriarhul Miron Cristea patriarhul Românei şi preşe- Am trăit sub r~gimul de opri· 
m~ .. Jun;mU", d. pro/uor Ion dintele consiliului de miniştri printr'un manifest adresat ţării mar~ sP"dină. am slot in pu,că-

,rtrovid le pdBtrea"d fi azi o d l . .. . rii/, dela Sli!ghedin ,i nu orem 
e: ltectlune cort-I Vdde,/ft adânca anunţă e a!iOemenea textu nOUl consbtuţil. din oprimaţi să ne trans/ormă-
le 1/lu.nld .pirituold CI junimi.· 'mdm in opresori. 
IVS,uiui. In uri ce o('OZ;ft, vflrbul Cer ca acei cari vorlu!sc altei 
iţi rBalf! ,fi, să flvidentiet. rarile C...... .. IDt ri ... ftii. .. raL.lc:a limbă decât a noastră, să se în~ 
'imsu,iri O/fi maestru/uui. .... ~ ... t;e ... 1 ~i lelo. cadreze in structura flCflst.i Ieri 
tal~ Print~(I debuturi" liIeraTf ale ... căci numai ast/el vor put,a să 

D'/Ui Ion Pelrovici 'rebue sd ci· ID oteDIJo conducdtorlJor MunicipiulUi Arad benelicieze de apărarea şi soliei. 
, ,m volumul "Amintiri unwe1si- 1"\' tudinea ce o merita cflta/enii lo~ 
1 "'e~, in care întâlnim admIra. y • ,. ~ w· . , A iaU fii acestet ţor;. 

beJ l t ti" I Am aratat in trel Jlumere ,1 gtleuti mtru apararea dreptu. l care ŞI 10 prezent lucrează In Mai IIsle o problemă, a ace/o. 
',fi fi MPe~ re e aC' DPr.o ~sorz or ale darului nostru cum au I lui locuitonlor. mod f. urgent pentru pregătirea 

O Jtu Grorescu, • Imlt,escu- i f d W •• 1 . ., cii I A w t din li 1 d' '1 dT" f b' , 1 ,ra cari nu 8unt minoritari beiŞ-
I 'şr' N. T geR -d 1 ost ne reptatiţi oewtonl -11- m Vazu C ,ee e In nr. nOUlor e 1 tcn a a ncel sa e iiI. tl'naş'- ai ac"sln< la"tz'. S"nt a""1 

'U h' • ~or a, • a u eseu· i, . l • t ut 1 d - f b ' • ," 1 rti' l' d " ... ... .... 
t. P P N tr un cartit'l' a oraşulUI aces- rec cum ce < oua a nCl tuate in mI) acu ca eru Ul e 
4,' olru, . • pgu/eseu. S. Me- - II, A ti ~-gl b- d hi '" S M' S 1 cari s'au strecurat la noi prin 
~lIlid' l' , 1 1 tr 1 ta, numai fii nea conducătorii s au In ns, UJ o an c a.r ŞI VI e illtre tr. UClU caeVo a 

, m 1 ŞI a le e. rO urne sem. •• st - '1 A trlm 'ul l 'St Ră '1 fraude. In această privmta vă în , serviCI lui tecbnic al muruC1- razI e In ••• pa onl or, ŞI r. zeşl0r. 

o srte ~e ,d sa apar re~uot de piului n'au fost destul de vi~ probabil in speranţa că locui- 3) In anul trecut fabrica H TE c~r tot, concursul pentru CI solu-
unCl, dmt:, ,care cel~ lnchina- [ I tor,i vor învăţa să sboare pâ- BA" fără consinţământul locui. lzona m ?me pro~J(!mo ce nfl 

~t. fi!o:ofie, mseamna O m~re nă se vor fi sesizat şi cei torilor din vecinătate a fAcut o preocupă III ce, ~al mare grad •. 
eţl.ntrzbut1e pentru afirmarea gon- naţională şi consacrarea UnUl chemaţi. extindere mare inglobând chiar Facem deosebzre d, acel can 

rd româneşti. gânditor care lasă in urmă Curios e însă faptul că dela şi o stradă care ar fi avut dinamte de răzbOI trciesc de ge-
-In discursul de omagiu, d. o epocă. serviciul technic nU s'a auzit, mare importanţă in ce ~priveşte neralii aci, de cei veniti acum şi 

lic'of, C Rdd~l~sc~-Motru spunea D .profesor !on,Petr?;ici nu DU. s'a văzut încă nimic din ce Circulaţia ('u cartierul de vj)e şi cari trăe,sc pe şpinarea şi in 
, drept ca marnie cu trei de-' este Insi un gandl or rlgtd, com· S trece acolo St D ..c V dă . dtluna nuast"ă • 

. - " 1 . 1 ,e pe • anume , ra60ş O care ro l' ~ - I 
'nu num~, d·sa şz sarbă/orUui P ~~t IZO at ,de. celelalte mamfes: In legătură cu acestă ispra- planul Municipiului Arad este n call~atea ce ma .gasesc ac , 
'eau merllul de a fi populariza' laţu ale vletlt. Unora, le· ar fI ~ d~ . • ~t .. I tă' t dă t' I inteleg sa proc,dez '" respectul , , ,_ va am mal JOs ca eva pa .. a. ega pnn o S ra cu car leru . 
r,sul. fi1ozt.fic tn româneşte fatală eşuea in vleaţa de toate 41" dintr'un memoriu care a d '1 A tă t dă A ă ' legdor pe care am Jurat. • 1" ' '1 1 fAd b sU e VI e. ceas s ta ms s a A d . w _ ... 'le In "ReVIsta de filosofi,,'· - ZI ee, Acan u O tn POlgu a crea- f t A "'~ tat" 1 .Vt - ti t -t 1 f b" vem atono sa ne tngrrJlm , " " "f'} . oS lD .... n 10 ega ura c contopit in en om a ncel _ 
re ohia ÎMi palea ttds; P" tIeI 10sohce. t t t d lui f t 1 de soarla muncJtonlor români 

y 6 • ~ M' 1 d 1 f oa e aces ea pre ee a "TEBA" eaTe tu locul străzii a 
.-rznd colaboratori munate e aruri a e pro e- • d al' t d dela atlitea intreprinderi al caror 

• ] • • A' lU eţ Ul pen ru a or ona cer.. făcut un nou mare edificiu. _

După t ..... l· zeCI' de ani', ml'''ca- soro UI Ieşean IDsă It compense· ti' . d ) P . . d Il ,capital dacă este internoli01Jal,i 
.~ Y , d ,ce urea cazu lUm81 e aproape. 4 no exhn erea actua Ş1 

t ă f 'l f' ază vremea p1er uti in Vlaţa " , străm totuşi exploateazd olJulii 
1 noas r 10S0 lei a luat un p l-t'că' t . tOt 1) "Pentru a cunoaşte 10 gene- pnn aceea proectată cum ar fi t' 1 

A...li t] o 1 1 ŞI pen ro sC'nerea a a or na Iona e • 
.HI .... 

n semna at şi apreciat In lu-. volume de note ,i impresii. Sis- raI obiectul ~cestui :nemoriu 1 vopsitoria chimică, ce i_ntenţio- Inle/"g ca in aceste intreprin-
,on/a t d,e pest~ graniţă, M~ritul temuI de gândire al d, sale n'a esle necesar pnma dată l)omnule! ncază a face această UZ,ină sus· deri să aibe şi partea lor de ve~ 
:rvil

es ~l e.v~m:ent cultural ~i re- suferit nimic pe urma e~irjj din Prefect, o deplasaredla
l 
faţa locu- ţInută de un grup Iitrăm, toate nit ?i de

t 
aceea fac ap~dl Ida pa, t-

le eCl In ună parte diul pro·· l in 1 ţ' lui impreună cu o e egJ.ţie pe imobilele ce se invecinează CU ront plm ru a avea 1"1 e p a-. 
saU 10 1 P t .. C 1 IZO area care ee comp ac a] 1 -' " ., ' l - mun .itorimii 

d r on e rOVlCI. irti e d-sale f-l fi D' .. . care o formam dm subsemnatu. acesti uzmă au pIerdut aproape sarea Şi sa Qn:area (. 
~ra ftl f' f I 080. lmpotnvă. x-a servIt 'm -ne" 

oso le prot igura cu CÎos- t Xt d 1 . 2) Până ia data depbsării in- complect dm valoarea lor. ro a . 
Ftb! l t·)" pea ru p ... rUL ere a ce or mal , d d' 1" D MIhail Eni!sclI a luat cu~ 

'- a ac IVU on cărU1 gânditor. t d' 't. să Vă rugăm insistent să bine-, 5) Pon emolarea 19U UI lOt, .' 1 . 1 f' ţ' -1 
!leţl! , b d' cunoase momen e 10 via a m- , ,_ .." , ,,-' 1: vanlu_ m nume e unc /Onan or 

Î' mrn e umversalitatc, iar sului şi de aici rezultă limpezi- VOlţ] a. ~ls,pun,e ohclulUi t:hmc, T~ hbrlca ,,,TEB,~ _ ~l ~rtlelU 1 minisienzlui şi a! aslgUtciri/~r 
:red -eră dsale definitivă la care d d' . t ăb t a MunlclplUlUi Arad, Ca sa oP-1 vdelor. toate 10c<lrJie dm Str, sociale spunând ca ufe o datorze ve i f mea e ve en ce-) s r a e ' ~ 

:rea:z;ă de mulţi ani' va fi un intreaga op~ră. rească orice edificare sau extiWI Răzeşilor, Str. Moţilor sunt ex- de ? ~du~e multumiri toştil~~ 
;u de glorie pentru cultura Silviu Faur dere pentru fabrica "TEBA" , (Continuarea în pag. II-a) conauealorl pentru bunple lntenţH. 
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2 TIMPUL PROVINCIEI 
~~----------------------------_.----~~~~~~~~~~~~~--~-----""'--------~----------""'----,--

Descânlece din Sâmbăteni 
Ce te tii aşa făloasă \ Rochie de a:aătasă, 
Că nu eşti deloc Irumoasă! I Ca să-mi fii mireas i. 
E,U urîtă ca o doară, I 
Şi zici că eşti dOJDu.Îşoară!. Bună ziua domnilor. 

I V'am Iăcut o poezie. 
De mi. ai fi drăguţă ; Sâmbătă, â$ doritor 
N'ai umbl ... de;;~1l1ţă, ! S:o cete se Îa provincie 

C~ 1 ' ... dai Ş. vă rog pc d-voaslră ac m aşI IU •• i ~ . ~ 

Ş . U' ~ ,Sa abonaţi ioala noastra. 
I ... -aşl cumpara 1. ~ • 

N" t ă' ,Foaie buna de cebt. ., e p pucel, 
Cu 30 de lei, "Timpul Provinciei" -

Cuvinte întelepte Functionarii 
Particulari şi pensiile 

Prof. larnic Ham 
Nu e dat oricui să fie o iu-, de bătrâneţe Praga (Ceps) In ziu 

1 
mină după care să ne căIău-1 za 1 ~, . i_ . ! ~ l' , d d 1 ele trecute a avut oc m 12 De,'embne a. c. Im; 

I ZIm, mSa ununa, on e un e 1 Bucureşti, la sediul nUDiunii • A O ' 
ar veni ea, eSte de mare preţ: generale a funcţionarilor par-I Olt varsta de 6 de allJ 
şi se cuvine să luăm bine! ticu1ar" din str BIănari 14, o i ne cunoscutul propagl 
seama spre a nu O stinge şi i împ?rtanţă ,edinţă, ~ Comite- al apropff fU CI hoslov 

~ ~ A ~. \ t.tlul de Conducere In cadrul 
a ramane m mt~erlc. '" căreia d. Gheorghe Ştefănescu ,.omine, prof sorul de I a 

MARIA, R~f!ma R()matll<:l a arătat importanţa casei de gie romanică dela un vi 
- pensiuni de bătrâneţe, pentru t tai . TOM.' 

Tr~i virtuti ne duc la implini- funcţionarii particulari, pentru ~ e III • ~s, Ase 
rea datoriilor: înţelepcIUnea. ca,e ret>Jizarea căreia f.Uni~~e.a" d.n 8"no (Moravla) dl'âri ( 

I . t~ ~ d b' b' 1 d va depune toate sfor,anle Hertvik Jarnik fiul m.. d 

I TIe a/u a sa eose zm I~fI ~ e pe..ntru a o înfăptui: . . . ' . ":"" 
rdu j dragostea obşteasca, care 1 tirE lUI ŞI bnnuiui prieten şlonst 

j leagă înt,.~ ei pe toti oam~nii; I ' nos 'ător al Româl,ia. s, 
• curajul, care ne dd putere Să\ICASSA DE PĂSTRARE I. U. Jarnik. In domJ zi] 

facem binele şi să fugim de rău, A JUDEŢULUI ARAD ... . ... , Ser 
L d · 'Iri ... crisă sub Reoistrul Bancar ştllntJfI~ al speclahtaţ IS ' 

Rochii de puplin [numit! •. 
Să De logodim) NICOLAE IONICĂ 

Şi din Mândruloc 
Bată.te amarul drag 
Pentru tine mnlte trag 
Bată te amarui dor 
Peatru tine stau să moI'. 

Cioe'. bllDle .'a Iubit 
Mă mir că IlU a murit. 
Cine'a hu.e au iabe,te 
Eu mă .ir că Ulai Irăie,te, 

I Bată.vă norocul juni, 
De nimica a. vi-s buni. 
Sărulaţi păretele • . , 

Şi gi.elită că. lelele I 
Sărataţi Icoanele ••. 

Şi gAudiJi că-. doamnele ! ... 

COCALE 
.................................. am~-~;ma .. MB ......... 

Cum a luat fiinţă o fabrică 
în cartierul vilelor 

acor all'e 1· 1'> . . 

I sub No. 14 din 7 Iulie 1934 după an"'llizare f>PO;;UhlioS 

i h' 1 f d F,lei 1 Ca lOd Quzi glasul lui Dumm· ICI '1 ranc~z espre a. . 
I ~ f H lŞl 

zeu, trebue ca in sul/etul tău ~a I \"'ODVOCare: bras, prO r'sorulr\tă. 
se facă tăc(!re, 1.. . .. Jarnik m~rge pe urmde,biUl 

Erminia Montini l Domnu ocilOnarz ar Cas- d t I f 
: se; dl? Păsfrar(! a Judetului trasate e că re mut" eu eh 
IAd d' 1 A ,,\ d părinte, dt'dicândll'S<" cer"Ush Omul n'a fost creat dupli ehi-l rn cu se l.ll In ..... ra·, d i 

t t / tlritor amănunţite şi .J1 c pul şi asemAnarea lui Dumnezeu i sun convoca t a a PI, pu 
ca si se târască, ci ca să se' LXVlI-a adunare oase asupra prohlell1e'o'rate 
inalţe; nu ca să privească în joş, generală ordinară filologie românească mlS'a 
ci spre ceruri, pentru zIua de 21 Februa- les as lpra acelora de PlO~ 

O. S. Marden Tie 1938, ora 17 p, m, la lectologie româneas,'ă fal a 

- sediul il1stituttllui. nostrurî.n 1 Cum dovedeşte o seri~ ~3 
Aceasta, tinere, să-ţi fie in- Arad, (!1dl, Rf'gma Ma 10 artL:ole publicate în mlui 

i. văţătura: ca mai curâ~d să se N 22 4') 
usuce pielea ta. ne:rvÎÎ tăi, oasele o. -..;. ZI roase reviste de spedalir C;1 

. area ~ seam 3Ilua a, " -n 
tale; să se amestece in trupul 1 DORDINEd A DE ă: 1~ I Ca dir·-ctnr' al bib1io

a
o • 

tău carne şi sânge decât să pă- b provinciale şi un v. rs 
Puse ia scurlferea apei tn urma I Circumscripf.:e:i de vile a OrA~u- prezentarea i1anţului şi a rapar· . ' 1, do: 

5 1 . A d t' -v răseşti lupta înainte de a fi atins tului Consiliului Cenzorilor pe din Brno profesor Hcrnll l 
ploilor din teritorul nou a fab- w ra.; ceeace cu energie bărbătească, 
rl'ce't "TEBA". Vă rugăm ded Domnule Pre- b anul 1931, aprobarea bilanţului, Jarnik şi·a câştigat md. 1 . cu bir ătească curaj, cu sforţa- b 

eh,'ar Str, Moţl'lor Ş1' Str. Ră- led să binevoiţi, a n. fixa un hotărârea asupra repartizării e- mari prin aranl'art'a od i re bărbăteascl se poate atinge. d 
zeşilor prin aceste lucrări noui termen cât mai urgent, pentru a Călugărul budist Nyanotilaka ne.ficiului nel şi, descărcarea e bogatului matf'rial în .d. 1 
sunt tmpracticabile deoarece stra- Vă putea convinge personal de- gestiune pe exerciţiul anului 1937. tăI b 1 ch d_ 1 

1 '1 1 f 2. Eventuale propuneri din ,r cu ce e ru pi . !la 
da este inchisă şi numai cu mari spre ucrăn e pe care e ace N,·' m"art"n strl'că "un .. tu1, ci d .. ă ă ( . .. ... ".. .."' partea acţionClrilor. e orlg'" morav Cina ocolirî se pot face transporturi, momentan Fabrica" TEBA", ro- { 
trecând prin locuri de case, de- gându-vă să binevoiţi a ne aviza v ata cfla Tt!O Philistioa Domnii Qcţionari cari do- nius, a cărui IUI'rare 018. 
oarece străz le sunt închise pentru a Vă conduce la faţa 10- _ Tesc a lua parte la adunarea pi..:tu,> a ediht.o tn lrinl 
pentru circulaţie. cului." Unll tetri g d ~rt 1 ~ _ generală, îşi vor dQPune ac· tX 111 p la r adăugând la Imal 

6} Rugăm toate acestea pentru USrmează ~P?i se~ăturhile·lgâncLAlţii~râ~nd.eAc:şJaa:ultiU".ile. con~,a. c7~tan/~ f? tia sa şi o listă a tllltt~ul 
ca să se constate toate lucrările perăm ca. m acesta c ea-. l' .tul· 'tăţii caSler,a prrncrpa a a In ~ 1- ... ... ,llor, 

tiune (sortită parcă să răml-! ce pu~ men ~ Sl~~erl " tutului no.dru în Arad, până edltll]or de pan~ atunclnga. 
aprobate de Sernciul Technic al ~ d -1-ă) f A I Prefera-, poate ca mC1 nu vor la 19 I:ebruarie 1938 ora interes deosf'bit prezint Îl e• 1 

O 1 · A d .• 1I i na e POIUJ-U se va ace p- d h1.. - ă 1 f- !Il't r 1 raşu U1 ra. cu o uşunn"", o ~ '" 1 . ~ uce opera,... pan a S ar,.1, 12 . t d' I ă 
paguba locuibrilor Arad şi in na, la, urma umma, pentru ca 1· CeUalţi IlU vor vărsa insă ul- a. m. asemenea ŞI S U tU SUma 
interesul conducătorilor străini a Cel VInovaţi de acordarea au.. tim 1 'v ~.. ţi 1 Arod. la 5 F~brua,ie 1938. aflul 1929 asupra Gal· (j 

fabricei "TEBA If. torizaţiilor la destrimentul i da attltimacnmasufPl ana ce IlU- ve Consiliul de admillistr&.1Îe melor din limba ro 'Tiâfăte 
1 ·t ril ~ . dia are. . 

Domnule Prefect. O deplasare ~li O 'be°rd rO~famte ~ 8
1
CO O C Ba_.. Profesorul Ht>rtvik JI

10C1 

la faţa locului, ca să Vă putem sa-ş lU "pa ap rasp ata. - J i" ă'" b . I d' Gh' d 11, ( 
~ I t IA g rU REP. V aponez I ŞI r Z OIU In ma este şi un ascăI dintll ing 

expune 10 comp ec p an ee" iata nu merită să. fie trllită mai iubiţi şi respectati!).a 
noastre şi protestul pentru des- dacă nu poate cineva gândi ,i Tokio, - Totalul bugetului 
chiderea drumurilor cari duc Al ri1 d' B 1 'vorbi liber." pentru cheltueli necesitate de cătr~ studenţime, al Ila 1 

spre imobilele Doasite cumpărate ege e In u gana N. Iorga. războiul din China, este evaluat apărător s'a flcut tn "td, • 
de atitea stăruinţe de oameni In vederea alegerilor pentru la 5 miliarde Yeni. PArtidele POv roase chtstiuni şi prill dr. 

I . F( 
intelectuali şi expuse la o corn- Sobrania Bulgară, care se vor iitice din CamerA au hotărât să El lupfă mai ales pent'•

cu
' 

plectă devalorizare, fn folosul efectua in ziua de 5 Martie a. c. f - O, .generald~rodaln Io~~ a aprobe fArA amendam~nt cheltu- pavrarea ŞI' aSJ'gularea .'r
d

_, 
" ost num1t pr~şe mle a consdlu- 1. • 

fabricHor cum lunt "TEBA" şi aU fost d.E'puse, aprox1matIv 5000, lui de administraţie ai I. A R. elile ordinare ale bugetului pe I 

"CZETTEL" cari intreprinderi de cand1datun pentru cele 160 I (Braşov) in locul d lui Bastaki, acest an care se ridici la 2867 rială a student' mei dir o.a i 

deformeazA complect caracterul de mandate. demisionat. milioane Veni. (Confu1uare in pag. {V1a ~ 
n dr. 
--- i 7 J, ...... ~, ( 

A-II:. ,,; ...,~... clipe de intuneric, care pentru el sârguinţă. Patronul, un bătrân te făpturi. Are un Crez (ld. 1 

poate ~rau veacuri. Pe urmă o copt de munca atelierului, mu· poate fi clintit. p. ~ 
licărire ti năzări În minte, rise fn scurt timp şi cum nu aVU In atelier acum totul eraPo, 

Intr'o ~l~iţi 8upideţii muce- micul lui atelier, calapoade rupte 
~Wij1tI z!~ca· gălbuit! ';$i bolnavă cuie de lemn, bUcăţi de talpă şi 
ââti~1 'lurrtiill d~ \6);ai'ţ '*ti pe mucuri de ţigară Gerul se asprea 
liH~~ă'd'n;e't, fkrllltui 'patifofAr Ghi- necontenit, iar in soba lui, cât o 
ti. ~t'Soi \ltil 'tIi sc\its U'ttâtltl s'a dsmă nemţeaseă, s'a stins de
~i!Î'dut ~ ~ittt r'rrllreafuast de mult şi ultimul tăciune Într'un ţi. 
oameni a Bucureştilor. l.â inee- nit pustiu şi Straniu. Ghiţă cu o 
pu~ ~,in~'rgea bine, Spe(a şi -cre- gheată in mână, chinuit de sărăcie, 
dea. că steal,la .. o.oroGul1lÎ n'o . .l de frig şi năcăjit de multele ne
StfIChimbe.; Doi anL_muncă cuuri. pentru o clipă simţi o ful
.rii, ~ttti a putea 'răinttmai. l!etatf~ in creer. I-se păru că ate
Doar atât, Clci, Doamne plzt>şte; lierul se închină in fata lui ca un 
amare sllitt:tilele când foamea te ! mOhah In faţa unei troiţe, apoi 
strânge de ~ăt " . i se ÎllVârteşte in sensuri diferite. 
, In seara aceea stitea la masa li ven1 greaţă, pe unnă, ameţit, 

de lucru, ca şi alte dăţi, I:llltrdar, in nesimţire, apleacă fruntea pe 
CU faţa şi niâinele inegrite. Prin ~sade lucru. Trecuse câteva 

1 se păru că se află intr'un a· se nici un Urlllaş1, lăsă micul lui Depe pereţi picurii de ~ d 
teHer, unde lucreau zeci de mun- atelier lui Ghiţă. mai turburau lini,tea grea, C'I 
citori, ,iar el conduce lucrurile. . Cineva, dădu să intre. Bsc, 
F .• b ~ U' E Aci, 1ncepu apoi Ghiţă cu man se de<:t"'ptii, O per"'ch" dtla ! ~nClre • . • ogăt·e. •• UZle. ra d d' d d lI.·t Y .. '" " 

. . nă ej 1, munca e eva are. l' un te pentru reparat. Omul ~dul căsătorit, avea copii Şi pnvta cu r 

bucurie această norocoasă ridi- ca cea mai sfântl dreptate a vie- Din nou ~ingurătate. Gbd. 
care, mulţumit în sine. ţii .. cea mai dreaptă viaţă tot- freca fruntea şi obrazul filet 

Era Insi, un biet copit. orIan' odată. se desmetici, amintindu-şi t. ( 
sărac, lipit pământului, invAţase Zilele bUne ib.să, au rălăcit in caz de visul prea frumos fşcl 
meseria în satul lui, A plecat a. depărtiri necuri.05cute şi mizeria, l-a avut. d. 
poi ca altă multe lume, cu in~ ca o umbra s'a strecurat in sttâ01 Se scutură ca de friguri,ad~ 

lui lui atelier,' lut teamă că n'o 'f' ti' . _J~a ctedere ia. cin.tea ,i munca lui, _oml lea v fI cu mcrt:\! f 
spre oraşul bogăţiUor, spre Bu- si-şi ~lsească Jot de odihnă. sine,i in munca cillstit~ ~d 
cureşti, unde in primul rând se Doi ani aproape s'a răz.boit rui din n01.1 lucrului, pol1 ~ă 
isbi de foame. Dar cum "omul, Ghiţă cu mizeria, invingându-o lupta cea marl", lupta 1. R 
muncitor de pâine nu duce dor" mereu. Acum iată-l invins. Invins viaţă. !1-. 

şi-a găsit in scurt timp de lucru, însă numai truP. eşte~ Omul mai Mare şi groaznică lupti cI) 
, :_. '1 ru, 

unde s 'Il pus de muncă aşa cum art> şi altceya, decât trup, ceea cme va. P4vlnge f •• • d 
,tia el de acasl cu priceptre şi ce il deosebeşte mult d. celelal V. Flills: u' 
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VIATA 
~ 

ARADULUI 
j 

! lJn p ..... stas pe ...... 

'Ia 
Serata dansantă 

profesorilor secundari din Arad 
I 

I D •• $tef .... Cico Pop 
Vt Eri după sf. liturghie a oficiat de un Sobor de pre
sa Asociaţia profesorilor secun-I Răuţ, d. cip. Zar, d. ing. Grof. Puta, d. tocot. Băluţă, d locot avut loc in biserica gr. cat. oti, în prezenţa unei nume· 
1. ari din Arad, de sub preşerlin-: şoreanu, d. cAp. Filip, d. prof. Popescu, d· şoara prof. H. GU-I din localitate un parastas roase asistenţe care alături 
ma d.lu~ profesor A~exan~ru I David, d: dr •. V. ŞUiaga,. d. ing, minski, d. locot. Naforniţă. d. pentru Dr Ştefen Cido Pop, de familie a evocat incă 0-

şionstaDhnescu, a organizat lfl- f, Eugen Stocat, d. dr. BUJor Tru-! iocot. FI. Radu. d. locot. Fiii- d 1 v· t' 
. d d 1" d dIS d lea a carUl moar esau dată figura . îlustrului dis· 

âj,l!l s~rat! ansanlă upă mu ţJ ! la, . r. • porea, . prof. A .. pescu, d. locot. Creţu, d. locol A •• • 

lel! zile, In ziua de 19 1. c. IDrăgulescu, d. prof. V. Farca, I Ionescu. d. tocot. Anineanu, d-na Implimt fatru aDI. părut • 
. 'Serata s'a bucurat de un fru-: d. prof. Tib. Grozescum, d-na şi şi d. Ilie D. Musca, d locot. Serviciul' religios a· fost ~(I( 
I ~os succes, praţ e participării! d. căp. Istrate, d-şoara prof. Ica! Constantinescu, d. locot. Popescu, RIMrI,.::Giî!!fM :U;tW'iJjWW' 'âldAl!iIiI&& __ II _____ §!Ei"'. 

Ii\ei bune părţi din elita Ard.d~-I ~~pescu, d-şoara prof. Artimescu: : d. locol. Ciorba, ~. prof: Platko. f .-

Fli şi felului ('um a fost orga01- i d ş?ara prof. Verz.eanu. d. dr 1 d,. Seboşan,. d. ptof. Ctoatt,' d II 1 
·rlu. Sala a fost frumos împo-I Ioslf Boca, d-na ŞI d. prof. c·l VlDrel SUClU, d. prof V. Mlhu· Un mare evenitnent' ulea ă şi 
le,bită cu verdeaţJl şi covoare. Calvasina, d, cip. HaDau. d-şoa'l Jin. d. s -locot, Andr~escu, d. Ion A d A-

le ufelul 8 lăsat insă mult de dorit. ra prof. Apostoleanu, d. Oct. I Horga, d. dr. Ion Mdota, d. Ze- m 11 zic al 10 emanare 
ce'Ustul acela trebue desiiinţat - Păcuraru, d ,oara prof. Pets;ce-I no Brătescu, fntii Tiberiu şi Recordul de rapiditate in COll-

pfdcă Îşi bat" J' nc pur şi simplu anu, d-na şi d. Teodor Haiduc, Mircea Dragoş, d. s .• locot. Cons- f . ... I ecţionarea unui costum bărbi-
, public şi org,nizatorii tuturor d na şi d. jud. Moisescu, d şoa- tan tin escu , d. prof. ~i1escu. d; Concertul Soc. Curale fese a fost stabilit in 1921 in o. 

:'Q'ratelor din acest an. ra praf. Ionescu, J.·şoara Stano· s. locot. Cristoloveanu, d. P. Tăi- ul L d . d d 1 B R B ARMOMIAu rit, ee s (A."glia), când ODO-
moS' d t f l ult ~ u' te v, ·na fi . ocot. răgău, mâceanu, d. s.·locot. 1. . otto... b'l 1 J H a. ansa oar e m ,In o . . . ..... ta 1 u • • Thomas 8'a imbar· 

, f" d . t . T t ti' d·şoara prof. Economu, d. prof. d. dr. Glvulescu, d. locot. Cns· I Ca 
PlOS er... e pne en1e. o m- M P G' d ,. In seara zilei de 6 Mari'e a.! cat pentru nada, purtând Q 

,LI - l t . R tf' t . lun, d·şoarl ma Ar ele han, d. dr. Lazd.r, d. Sever Gu- I 
\1. a can a muzica e~lmen 0- C, va av,a loc 11t sala Palattllui costum de călătorie!, care cu trei 

ri~ 93 Infanterie, sub conducerea anu, d-.foara V. Ţhoma.s,~. dr. leşin, d. Ion.l. Po~ana, d. P. Cu lIura 1, conCf!,tu! coral, acom. ore şi ceva mai inainfe se găwa 

nu1u1' sublocotonent 1. R. Botto, Gh. Cl1şan, d. locol Clorau. d. Serban, d. Angheluţă', d. Po· b f d paniaf Q" o1chlSlră, al Soc. Ca- su ormă e lână pe spin:u('a 
bl' ul Adi . '1 locot. Teodorescu, fraţii Bombea, pescu, etc. . 

aH' ;a~e pu ItlC ra u Ul Iare d. dr. Ion Bătrâna. d. locot. Du- Din parte Asociaţiei profeso- ra/Il "Armonia- de sub Inaltul unor oi!... . 
lift e .mu ă vreme~ • . mitrăcbescu. d. locot. Marinescu, rilor secundari din Timişoara au Pafronaj al P. S. S. Ep{Bcopul La ora 8,50 de dimineaţA -oil~ 

O-na ŞI dl. gen. H. Dragomzres- d 1 . t M' • 1 d 1 t Ilua+ parte d-nii profesori Ghimi- .Ilndre'u, al Aradului, fuTă tunse şi la 12,261orduul ma-
rSi d' G . oco - lOC1U escu, . ceo. I • 1 1 B d 

l
' -~a ŞI d. gen. P. eorgeacu, Antonescu, d locot. Al. Brar, d. cescu, Spirescu fÎ Sârbu. _ Programul artistic lotirle 6,o" ,or a oraşu ui radvor Iii pro 

Crna '1 d. Romul Oreze~~, d'na locot. Dincă Toma. d. locat. 1 Apoi d-nu prof. Radu CostDÎn gal intocmit, constă numai din ba costumul. Acesta fuse!o8coa.
md •. prof. dr. N. Popovu:1, d.na, Cara~eaj ci-Da şi d. locot. Nicu- iOiP. general şcolar şi violinistul bucăfi a/fise, din compo!itozii iecţîonat de croitor in 38 de mi· 

oei IDg. Dem. Serbănescu, d·na lescu, d. locol. 1. Vieru, d. prof. I Jean Proşteanu. . Rep. români. Astft>l se var ('â'1!a bu- nute şi jumătate. Restul timpului 
.• d. N. Popescu-Păuşeşti. dona I • căti din: Git: Dima, Iacob Mu- f!-lsese intrebuinţat dc prepararea 
d1 d. prof. Al. Constantinescu, reşan.4. dr. Augustin Bena, dr. lânH şi transformarea ei in stofă. 

tla ~ d. col?D'!l Mih~i1escu, In atentia . Leonida J)omidp, dr. Emil Mon- Ia acest răstimp se 90coleau şi 
(CIna ŞI d. maIor Dumllrescu, . . tia, etc. cele 14 minute cu maşina dela 
(k ş! d. locot..colonel I1ariu lnspecloEU1uluiHunciJ Fiind vorba de Ci manifestafieI 'esătOl'ia din Batley la Lceda.. 

1 lrinescu, d-na şi d. Iosif Albon, I . , ~ ,~. f, 1 1 ., Un record similar fusese s lJ.-
. Fabrica de mobile Lengyel a făcut concedieri muzIca a umca In fi' uel, (l b" la Imaior Teodorescu, d. msior· 1 b - 120 1· lht in America în 6 ore şi. 28 aejQstUicale printre muncitori care co a Or,aza p*lrsoane' l d . 

tulttculescu, d-na şi d. maior .V. sub conducer~a Dlui profesor e mmute. 
,tior, d-na şi d. prof. Inocenţiu J n numărul trecut al zja- I J' oc de cei rămaşi pe dru- lan Lipovan ne facem o pl6cu Un martor ocular PO\'8stcş!'e 

leI· d . d f Al MI' - f 1 - f ţ nfoga,. .na." ,pro. • a-I rului nostru au relatat pe! murii intâmpinându-i cu' fă datorie să atrag~m aientillnea ast e . a~easta. P:' ~~an A: 
~e. d·na " d. c:;p. Bucurescu.· t ~ '1' l' b'l . . f ~ , O P bi' . ~ 1 ' 'i - "ema spectahştt dIn Swabe-

-ău mal' P b' JlI. d . d scur ma sun e tneXp~lca 1 e nOnIca raza: I nor. a re fl sa- mvr am a l' daI - Y ~ • ~ or or'l1m l-,a, -na Şi • ' 1 l' ~ -1' e lncepura să tunda uce OI . f b . L ~ lu A v v wd ua par e In numar ca mat mare, -
)a(. Gh. Ispravnic; d-na ,i d. V. pe can anca " en5 ye fi cum sa va va Ce? pa t,., b'l t 1 L" d 'b'/ şi din clipa aceea şi în cursul 

1 1 ci f 
pre ... I e e 07 ,un acceSl r 

lâfătescu. d na şi d dr. 1. e-a uat contra unora in- leIi ace ca asociatia voa- tuturor. celor şaptesprezece diferite pro-

J
,incu, dona şi d iD~. VI Ie,e. tre muncitOrIi ei. Am mai slră". cese prin care trecu lâna până 
I Inceputul la orele 9 seara. . 
Il, d·na fi d. Nic. Ludoşanu. spus că in urma acestor După cum vedeţi pentru ce fu transformată în postav) 

iltn. ing. M. Tripa, dr. Caius Lepa. ă' .. dI L 1 1 b·· ARAC. fiecare om lucra (!u maximum 
t1 m sun munctton au ince- • engye şi co a oratom 

alina şi d. dr. Allrel Demian
1

• _ de vitezi. Uo automobil tranc-
I Da şi d. dr. S. Păşcuţiut dona put să se orgamzeze prin d-sale faptul ele a lăsa mai portă postavul la Leeds. unde 

ntd. dr. L. Hălmăgean. dona şi p, sociaţia Meseriaşilor şi multe familii fără pâine le O I Of- - li acesta fu asvărlit pe masa croi
ril! dr. Ion Radu, d-na şi d. ma. Muncitorilor Români din produce o deosebită satis.. 4e.. ac:... j torului aproape înainte ca ma
~nt;~ Fo~unescut d-na şi d. dr. loc. facţie. sperăm că dL Inspec- P_LI.c: de şina să se fi oprit din goana ei. 

a 
.,CUţ1U S.ever, .d. prof, P. Her- Datorită acestui fapt pat- tor general al Muncii din PI ~I .t. _"Nenumlrate lucrătoare dt>.!a 
• d na ŞI d ud Pl asa• e ..... .. •. fabricile învecinate indemnau cu 

I
'r l -. d 'f ) l' • on~scu, ronul i-a concediat şi bucu- Arad va şti să sancţiODP7.e I 

Ila Şl • pro. on Berghlanu,. d' f. d b 1 f b . A' L . _ ' .. \ Oferte de lucru strigătele lor voioase pe lucrătorii 
{V1a şi d praf. N. Bâru, d-tia fi ros e ls~.rava . ăc~tă in e· a u~zu a rI .. el " eng~ I'!. croitori cari croiau diversele părţi 

dr. Gh. Sârbu, familia Popo- amnă şefn de echipe a d ca In multe astfel de cazufl., 2 curăţitori de intestine (măţari) ale costumului şi ledistribWau 
-=-it d.na ~i d. cip. Petică, d-na sale (cu care lucrează în . Rep. I 2 croîtori pentru lucru mare, 1 celorlalţi cari trebui~u slip co-

Cld• căp. Oltean!>, d.na şi d. strânsă JegăturA) să.şi bată M)~ lucrător specialist pentru articole asi. Când costumul fu gata, el 
p. SelegeaD". d.şoara prot A. l! II m. de voiaj, 1. lDalstru :trl- ht "asvărlit" intr'o presă de unde 

era'Povici• d na şi d. dr. S. IsprAv. 1 cotaJler. 1 Jll,ecaaic pl. eşi in mai puţin de două Ul1nute 
~ r. d Berol. d. clip. Stânculescu. I Ad 1""'· "1 I cânta~e, 1 aaecaaic peubu i perfect călcat şi fu iocredinţal 
~ea, c'p. Dimitriu, familia Alexan- unarea genera aa miCI ar maşini de scris. 1 morar pL unui u!tim lUIU'ătot, care ,bltu tn 

re-BSCU, familia Buprea iunior, industriaşi a fost amânată moară ţărănească, 3 tocilari la câteva secunde butoniera de la 
~ d~a şi r·. Al. Negu ră, d. căpt. fabrica de cuţite, 3 cuţitari la rever". 

li ~dulescu, prol. 1. Dabiciu, d.na Pentru Duminică. 20 F e- la corporaţia meseriaşilor~ fabrica de cuţite. 46 Iăcătu~- ------------
Gbd. prl,;ol. V. Mihuţia, familia bruarie a fo;t. convocată pentnt când este aşteptat să ajustori, 39 struagari in lier, 
Il fileu. d. tip. Flscnles<::U

j 
d. adunarea generală a ilniu- sosească ]a A rad şi dl, Al. 1 bijutier, 1 vânzător in magazin Discursul caDce~ 

_şi t. C?nslântj.b~Sctlt d. ept. Pod- nii generale a muncitorilor i Samoilă preşedintele uni- de colonialc, 4 vânzători in ma-Ilarului HIT L E R 
)$ fschi, d-oa fi d, Suluţi'J, d.na industriaşi şi meseriaşi pa.! unii. gazin de arlicole din fier. 3 vân-I 

~. Ion Platoş, d praf. 11ţlian troni de toate bre.slele din I .... zători in magazin de stic1ărie şi Berlin. D_ Hitler a ros-
:uri,ader. d·na şi d dr. Dayid.Ti- România IilialaArad, .. de I Targal de mostre porţelanuri. 4 vânzifori I. O. V.

I tit eri discursl.d aşteptat cu 
'edrJ08r8, d. căp., AngheHci.d. sub preşedinţia d-Iui Ştefan 1: Camera de Comerţ şi de în magaz~n~ de ghete~ 1 funcţio· atâta nerăbdare de: iumea 
tâ -}. Pleş. d: cip. Modoran, d.tJ.a Coroban. Industrie din A rad face cu. nar techmc cu cunoştinţe la tur- intreagă. 
).QIf.d.~O. Sarbu,. d-na şi d. A. Intru cât nu s'a intrunit nascut că Târgul de Mostre narea metaJelot, 1 dactilografă 1 1 di\ A. 
a ~acuş •. d-na şi d. proLPopo- atâţia membrii ca să poată din Pl~vdiv (Bulgaria) va contabilă si cunoasd perfect n Ce: e . ou ore. ca. a 

!1-Rac.oV1tă. d. prof Rusu-Brad lua hotărâri valabile adt.t l' tr 25 A 'li limba germană I funcţionar să durat vorbaea. d. Httler a . 11 B' . ', , - avea oe 10 e· prl e'· . ." 
,pti C p. alc~, d.pri)curor SIă. narea generali a fost amâ- şi 8 Mai i 938 iar Târgui cunoascA perfect limba franceză sublInIat realizAnle mfăptu-

ru, d·na ŞI d. cip. Radu, d.na nată pentru ziua de 6 Mar. Internaţional de Primăvară şi germană, 2 guvernante ite de regimul naţional 50-
FlUId. Antones<:u, d. cAp. Mari· tie a. c. când ve va ţine 1 din Ljubljana intre 4-13 Iu- germane. cialist în toate domeniile de 

seu, d. cip. Modran. d. cip. I cu aceeaş ordine de zi tot I nie 1 Y38. :;W~ acthitate. 
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D_ N_ Petrescu-Comnen Reglementarea comerţului 
a fost numit subsecretar 

de stat la externe MI .. I ....... I d. In'e ..... ...,1 .. 1 d ... lnl ....... 1 d.lnd •• ' ..... ~o .... r" a4 
la cuno,,'I .. ,ă pref.efilor de jud., ... ă anii c:o ... erdan' ••• ard'" .o""",ul i 
....... fir ... in.md la Ofid .. 1 reol •• ruiui d. ..o .. .,.... ,.... altii d.", .u ftt 

D. N. Petrescu·Comnen, I In 1931 este numit mi- ....... Icu .... Ia c:::. .... r. d. (A .... r' '0 .... 1 a .. o ... , •• declar. .. hin.L.,ril. I 
fost pina .cum ministru al nistru la Vatican cu misiu· ... odif'căril• c ...... r ...... I. in ••• reUa.ea • o .......... ullor. con.r ..... nb.d .. 

României la Berlin, a fost nea de a contribui la exe. di.poaitiunilor .rl ••• fi .1 10 din levea pe .. lr .. mfll.,area anui ~ ... 

numit subsecretar de stat cutarea concordatului pe ca- al co ... er'ulul. 
1& departamentul afacerilor re Rcmânia îl semnese cu P ... fectil a ...... _ --' c.rce'ez. peftlOn.1 .. a prin org.nel. i ........ " 

strmne. Sf. Scaun. 
d __ c.rln,.I. 1 ••• 1 .... 1 indeplinU., _r ... nd ... ori •• Inf .... flun ... 'It 
..a .. lcat. jud.« •• orulul rev' •• rulul d. ca .... It' d.pe l .. n.,iI Ca ... ra d. Ce. 

Joi la amiază, d. N. Petre- In 1932 este inaintat mi- .e.pec: ....... pe.'ru •••• pllc. I .. fractorilur •• nctiunll. legal •• 

scu-Comnen a depus juri- nistru cL 1. T olod.Iă, 10,1 c:o .... rcian,n ... alL. i .. ~cri. pe flr ... - •• 'erlo.r •• in 11_1 
mântui in faţa M. S. Rege- In 1933 a fost numit pen- ro ... _ .. ă. Du ... ele .1 pron ...... le proprle'.rului f .... dului d. co ........ p"a.. 

lui, fiind prezent şi d. Gh tru a doua oarl la Berlin oLI.c:t-·I .. a felul co .... r'ul.1 c •• ..:erdl •. 1 ... c_el.cop •• aClOrda. UD leit 

T d O N Petrescu Comnen d. o lună, du-'&' care II ... p or ..... ele i •• uLordin ..... r incL .. la proC •• ".."..,1 ltitiscu. ministru a inte- '. • - - "" I a publicat numeroase luc- celor cari -' .. _ "'0. c ... nf ........ 1 1 .... or i .. alnl. J .. deC:.'urul.1 .u •• _ 
rim la externe. rAri juridice, politice şi li- p ... tru • II ••• pliC:. __ eflun.l. leu.I •• 

INSTALAREA terare. A. ... ând i ...... d.,r. f ..... 1 c6 i ..... a ••••• de co ....... , IIU •• poale c:o_ 
Dupl depunerea ;urimân- D. N. Petrescu-Comnen ca .1 -6 .. a fi •••• rd'a' in ... 6 ... 1 lu' .. ror .1 in ... od dn.11I .1 p .... tru • fii 

tului d-nii Gh Tltirlscu este membru al mai mul- rI ... tI c_ c_rI .r ........ Inlentlan l
, ..... da. dlspozl,lu .. ', polrh-I •• rl .• ! 

N
• P .' , 'tor societAţii academice ro- 1 ... p.nlru infrân_ ... a .... prl .... re •• pecalelllldt., ca ,0'1 co .... da_, 

fi . etrelcu-Comnen I au ~ t" trll.! 1 In ti _du ...... 11, ••• orlc •• 1,1 ........ orl _-.1 .fi~Ke ••• ellc:Le'.ze de Iad •• . . maaeşI '1 s cuue, a s-
dus la m1Dlsterul de t'xterne. tutului naţional genevez al In .. oei ... 1:dLil, i. In'eriorul loc.lurilo. de ... ân3ar •• 1 la ",.ltrln., preturil,' 

. Aci. au fost convocaţi In Academiei diplomatice. al .... n ...... 1. artlcol.lo • .:. ,.c oLlec:lul co .... r'ulul. 

_la mare, Intregul personal societlţii de sociologie din 1. IKOp dea fi .. netl .. n. il lotl c:o .... rd ... '" .. d ... 0 ... on.r ..... nl ac. 
.1 ministerului. Parii, etc dl.poel,aual .' po ... I." ari. W .. 3 din 1 ......... cerce'. eli preta ..... _. 

Ade ... 1. f •••• 1. dlf.rl' •• rll. 01. ci. p.I .... rli prin ordo .... '. .... d. nu. 
D. Gh Tltlrucu a pr.- ctuaI mente omnen depe ...... e .... ă nu fi. d.p.~I' ... 
~W~n~ mb"a~u.~~~i y~hl ~~ ______________________ ~ _______ _ 

d. stat. D-A a fAcut apel ~~iune români in ,trAinl-
la intre aui personal ca, in .8_e ... _______ _ 
acute .,emuri are le. Ii d ... 
punA toatA munca ,i toatA Ducele şi ducesa de 

Politic: .. Aosllel 
tinde la menţinerea păcii 

Declaraţiile .-1.1 Clta.berlaia 
rivna In tndep inire. inda W· d ' bili' 
toririlor lor ,i si dea tot m sor s au sta t Londra, D. Neville face si dispară cauzele .-
concurau1 lor d-lui N. Pe: la Versailles Cbamberlain. primul minis" ventuale cari' ar putea du· 
trescu-Comnen. care v. fi tru al Marei Britanii, a pro- ce la un nou rlzboiu. 
colahoratul du zi de zi şi A. A.chlrlat cetdelul nunţat eri un discuss la Bir- Principalele probleme de 
car. va avea UD contact d.l. MaT- pe...... mingham, declarând Între rezolvat, importante pentru 
permanent cu personalul dieTa luni altele ci \ politica britanici politica engleză, sunt: spo-
ministerului. Ducele ti ducaa de WiDd- tinde la. menţinerea păcii. rirea bunei stări a popula-

D. N. Petrescu .. Comnen sor .'au .labilit patru câteva An~lia trebuie si ia In to- ţiei Marei Britanii, execu
a mulţumit pentru inalta in- hmi ID caltelul de la Maye din ate imprejurArile mAsuri ac· tarea reînarmării şi realiza
credere cu care a fost o- Vergile •. Superba locuinll se tive şi pozitive pentru 8 rea programului social 
norat ,i ,i-a exprimat in- afli iDtre vHa fostei regine Ame-

d _x i d' 'tat llia a Portugaliei ti aceea ari· 
cre erea '-Fa, n a 'VI ea posateiDeutsch de la Meurthe. 
ei-sale va avea colaborarea în strada Parcde-Clagny 41. ID- Cooperatia a fost, în 1936, de 319017 cu 
conştiincioasl a intregului tr'UD cartier foarle lini,til ti in- un spor de 18000 persoane faţă 
personal al ministerului. tim şi cu strlzi mlrginite de 10- ,," ,e de 1935. Plata acestui personal 

Instalarea fiind terminată cuinţe bogate şi pavilioane con- .n ng la I s'a ridicat la peste 40000.000 

b . BIt" 1 C t' U· lire sterline. d-nii Tltlrăscu şi N. Pet- forta ile, dar care nu sunt totuşI u e mu " oopera lve Dlon I 

C fă t 
indeplrtate de centrul oraşului. News Service", imprimat de U-I Redând in a]te forme intinde 

, 
Unde se conslru 
cele mai multe 
drumuri? .. 

Bineinţeles ci In Statel 
In raportul pe 1937 

drumurilor publice din M' 
agriculturii ara" ci au f~ 
mînate In acel an 22.~ 
şosete de toate categorii 
alte cuyinle mai mult ~ 
orice alt &D din istoria ~ 
ţări. Recordul precedent I 
un singur an era de 21.7' . , 
in 1934, iar media penlţ 

patru ani din urml era f 
de mile. Tot In 1931 ~. 
desfiinţate 1.149 de pa~ 
nivel, care fi in S'atele-U~ 
şi in alte ţări SUDt pricinaj. 
mai multe accidente. La ali 
aceluiaş an s'au Jncheia~i 
rade pentru construina f 
drumuri, insumând un 
11274 de milv. Costul 10' 
sta bi 'it la 53690 lire sl"ri 

rescu-omnen au cu cerc Construit acum vrvo 60 de ani niunea cooperativelor enilleze, : rea 'Şi puterea mişcării coc pera
CU directorii ministerului. castelul de la Maye are o rân- pub ică în numărul pe Noe'll° i tiste, inflţ:şată de cifrelp. de mai 
CARIERA DIPLOMATICA duială interioară dintre cele mai brie a. t. interesante date asupra .us buletinul scrie: __________ . 

A D LUI N PEI E CU bogate: saloane mari şi mici, săh ritmului in care se desfăşoari Numărul coperatorilor la dAr 
- • !{ S - de biliard şi de mâncare,. iar in mişcarea cooperatistă britanică. ,Hul anului 1936era mal mare 

COMNEN catul intâi, două apartamente, A~tfel se arati aci ci la 31 decât Întreaga populaţie a Au-
Cariera diplomatică a d. somptuos mobiJiate, au foat des- Decembrie 1936 cooperaţia en· straliei, Bu1llariei, Norvegiei, Po

lui N. Petrescu.Comnen este tinate nouilor oaspeţi, in vreme glrzl numărul 7.807.942 membri. rtugaliei ori Suediei. 
ce bucătăriile din sub&ol adăpos· Comparată cu cifrele anterioare, . 

în deaJ'uns cunoscută. Nu- Dacă fi c re coo tor ar tese pe şeful şi cei trei bucătari.! creş'erea numărului membrilor . e a per~ 
mit· în 1923 ministru al Ro- Pe zidurile castelului, în in te· 1 a fost in cursul anului de poseda o )umita te de mdă pa' 
mâniei În Elveţia şi delegat rior, pânze de maeştri mari. 323.000 persoane. Cifra depăşe- tra~ de te~en, laolalt~ ar t~ebui 
permanent pe lângi Sode- Numeroasa servitorime - vreo şte prevederile stabilite conform. si a~ă ma~ mult decat inbnde
tatea Naţiunilor. a partiei- 12 feciori, fete'n casă, rufărese planului de propagandă şi des- rea uropeL 
pat in această calitate la şi şoferul - va locui in confor· făşurarea a mişcării, întocmit pe Comerţul societăţilor de deta~ 

d '1 S labile slH comune. zece ani. In acest plan se pre- il se ridică aproape la aceeaşi , a unArt e ocietăţii Naţiu. 
Cam de vreo 15 zi1e, munci- vedea un spor de 220.000 mem-, sumă cu impozitele lncasate de 

oilor, unde a reprezentat tori de toate felurile au lucrat brio Numărul a fost depăşit cu I tezarul public. 
ţara sa în mai multe rân- la refacerea castelului. Parcu}, 103.000 de membri. Cifra vânzărilor se ridică de· 
duri în Consilii şi totdeo- care cuprinde şi o I!rădinită in Cifra vânzărilor societăţilor de asemenea la. circa un sfert din 
dată in conferinţele de dez- stil frances, răspunde in curlea detaliu pp acelaş an a fost de bugetul de cheltueli, Cu puterea 
armare, cele privitoare con- castelului şi toată săptămâna gră- 233.844.350 lire sterline mar când de cumpărare a cooperatorilor 

tr 1 1 . tr fi 1 - d dinarii au muncit de zor cu aju- o creştere de 13.000000 lire s'ar putea achiziţiona pe an cam ou Ul a cu w e arme, toarele lor .• 
rţ 1 . d . faţă de anul precedent şi o de- şapte vapoare de mărimea fui come u UJ e oplum. etc. Fostul suveran al Angliei a vi. 

1 păşîre a prevederilor planului "Queen Maryff. 
n 1928 este numit mi- zitat de mai multe ori noul său de zece ani de 1 000.000 lire. 

nistru la Berlin, unde a so- domeniu şi părea incânlal că vi- Cumpărările de fiecare membru Rulajul societăţilor de detail 
luţionat numeroasele litigii ne să locuiască h Versailles, un- au fost in medie de 30 lire iar şi gros se ridică la mai mult de 
care mai existau ~ t 1 de are prieteni buni şi unde, de- în Scoţia s'au ridicat la p'este 1.000,000 lire sterline pe o zi. 

In re ce e A d . d G 
d ă ţă' d 1 t· I pe can era pnnţ e aUes, ii 45 de lire. Numai pentru societăţile de-

oU nea ermmarea plăcea să se ducă ori dec~t . 
~ b . ] . a eon Numărul personalului intrebu- l' tail. numărul personalului li cre-

ras OlU UI. I putea. 
inţat in mişcarea cooperatistică! scut cu 10 000. 

Tipo~rafia G. 1 E N C 1 U, Ara. Bul. Carol 1. 63. 1938. 

Prof. larnic Hen: 
~ 

(Urmarea din pag't 
• 

şi pentru ocrotjre~ I~ 
punct de vedere sodi 

r 
Jubileul prietenului. 

bit şi sincer al Rom!1 
este primi de către ta 
cea mai m~re căJdură~ 
dori nta ferbi nte C'a prl 
rul Hertvig Jarnik, ~ 
de o prea accentuată Ş 
ştiincioasă acti vihte şti] 
că să poată termina şi pt 
fiind încă pe deplin ~ 
şi în toată vigoarea, ~ 
ile sale asupra limb~ 

" 1 I mane a care lucre~ 
ani 1ndelungaţi. i 

1, 

Citiţi şi 
i 

răspândiţi ziaIj 
y ........ I

J 
P· .. ~· .. 1 

j 
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