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;j Viala Regjnei Haria 
zi - Ţara românească a trait câteva I teri ca să determine participarea 
se le de mare doliu - sguduită României alături de marile pu· 
~ne 'ind de moarlqa M. S. Reginei Ieri ale apusului. 
,U aria, care a încălzit cu inima Eram în anul 1914. La Bucu
~o i generoasă marele act al între- reşti _ curtea regală trăia mo
a 'rii României-Mari. mente dramatice. Atunci SI Şop-

Duminică 31 Iulie :193& -
Nrul dl inscriul În Reg. Pahi, 

periodicfl 12/1938, Tribunalul Arad. 

Proprietar. - Rfldacior r •• ponsabii: 

I. FI LIP A Ş 

Rpdcctia şi admini.tralia: 
ARAD 

Sir, N. Grigorescu No. 2, 

Regina Maria, 
Florile şi poezia pământului 

Românesc 
ţi~_ Sortită din fragedă copilărie leau cuvint, despre plecarea 'o- Cei Ce iubesc florile şi copiii inei Maria? Un suflet în continuă Rai Rnmânesc. o inimă de \ ege
I~. joace un rol istoric în acestă mili12i regal, din tară. ca o se apropie, încă din viaţă, de vibraţie pentru frumuseţile pă- taţie luxuriantă, o grădină în ca-
~I rte a Europei şi trecerea la constcinlă a abdicării Regelui Divinitate. mântului Românec, un suflel ca- re darile alcatuiesc u:t balet de 

D
or -le elerne a acestei mari Regine Carol J, 1" fu' 1 Nimeni n'a adorat vreo· dată mai re nu iubea : . ,le exotice, ci cu an ŞI par mUri în egă-
ni,a săvârşit într'o atmosferă de Regina Maria _ a declarat mult copiii şi aceste multe, ha- Ha", ~ari r~' I.,j " ceru) primă- nare, 

'altă şi glăsuitoare semnificatie '.ti La multe, deasemenea, in Era-
lilrică şi naţională, atunci: "Chiar dacă altii Stl vor gile şi tremurătoare minuni vege· ;~..,_~ ~~ flori străluri· nul arddeau. la castelul căţerat 

hotări ~,~ ple~e: Eu~ m:aş infinge .~--- ____ l-·_-~ ca o căprioară de vârful munte-
Vreau să mor pe pâmăntul cu COpUl meU In pamantul acu- ~... --_. 1" S lui, grădina Reginei Maria ~ste, 

TIt me e , - a spus uverana ta, ŞI,' ca să ne desprindă din el, , ... i 1 ~ d in acelaş timp o splendidă r':gă-
şi Illrtl - In momen u can se ar trebui să smulgă şi inimile 
19

' t' d "t 1 y d '1 dune şi un imn ridicat natUrii, 
m la esca uşa a e poven fi din noi". • , 

2. Wi terestre! 1 y , ~ către slavă. 
j S - . f- . • 'II n rasbolu - a luptat alaturi Grădinari specialişti au fost 

a m al/şam acum ["oţa Jt'Ja- '. . , . . R . • - • cu ae.na ptl care Iz ,,,dea blTur- luaţi de Marea Regină şi de loa-
I egme, care sa naslut In # 'R ' III ' 

i
ua 

de 29 Octombrie 1875, in orr, Ilgma ~t'Ja"a. !ta Poetă, pentru a putea îngriji 
IU. - Iwell.Pork. din Anglia, ca Mult sânge s'a vărsat, totuşi i cât mai bine - ca pe nişte co-
'ea D II d multi au mu,it - dar Neamul pii scumpi - florile. 

ied mai mare a ueelui A re Şi Rt gma Maria nu avea pre-
: n S .. achsen Cobuarg, fiul Ret1.i- şi-~ găsit mântuiTfla. a a ~ ferinţe in sânul marci familiÎ a 

1

r . i Vlcioria şi~fiateleReil!Lui A,a 11 visat-o Rflgina Maria. 7 ~ I florilor româneşti j iuba cu aceciaş 
• I fidditate atât floarea majeblousă • ~

1'~-drJard al VII. Mama Redinei rarfl-şi doa'rmfl azi somnul feri- I 

" aria, a fost Ducesa Maria. cirii la Curtea de Argel ' .• d ~ cu chip frumos, cât şi floarea 
In ica torului Alexandru al II-lea săracă şi nelua1ă în seamă de 
mă J Rusiei. nimeni. 
~, Regina Maria, descindea astFel Coborârea În crip- I In volumul "Ţara Mea". Marea ghin două mari familii domnitoa- tV • -d" .... vii Regină Işi marturiseşte dragodea 
12, ale Europei, dela care a moş' a '1 ZI Irea rama-, II- până şi pentru floarea spinului 
,tut nit aleseie calităţi niciodată şiţelor pământeşti \ . de pe Bărăgan, .. Mi·. fost drag 
,OD tsmintite. 1 M S R .. .. I ,i de şpinul uriaş, care în vre-
me~ In ziua de 10 Ianuarie 1893 a e - • egloel un loc sterp şi pietros intindea 
ghe~~ viitoarea Regină Maria, prin- Maria la Curtea ! spre ceriuri frumuseţea fără folos 
~e 'pisă de Marea Britanie şi Ir- d A f t a ţepoaselor hH braţe". 
:IU nda, se căsătoreşte cu printul e rgeş au os I Până ,i spinul li era Ei drag 
O~~, erdinand de Hohenzollern, ne- consemnale Într' _ dacă el î-i Iamintea de frumuseţea 
4.J)Olul Regelui Carol 1, al Româ- t i". 1 pământului Ţării. 

~
~I i~i, desenat principe-moştenitor un ac o lCla Astăl.i, Regina Maria, CrăÎasa 

el 1 florilor şi a poeziei pământului 
. tânărului regat român. Dela Ministerul de justiţie I rnmânesc, nea părăsit pentru 
. - Poposind pe pământul româ-~In s'a comunicat Marii următoa~ I -. _ totdeauna, după cum pentru tot-

J II fse - tânăra şi rr:ândra prin- d rea notă oficială: - - - eauna şi-a părăsif şi florile, pe 
l ~Să ii îndrăgit plaiurile noastre care atât le-a iubit. 
I i poporul care a p1imit-o cu "CO~O~â~;~ în c,,!pt~ ii !di- I tale, decât Mart:a Rt:g;na care toate şi Hori moi palide, flori Din toate părlilp. Ţării îndu-
I ragosle şi caldă însufletire, Din rea ramaş1 e or paman eş a se desparte, astăzi. de noi. cari strigă o duret e prin violen- rerate. - flori multe, Hori bo-

. J M. S. Regina Maria în Mănă- F . . , 1 '1 fI ' A ~ză. Ce moment, şi-a identifical id,- tir Curl d A f t rumuseţea sufletuluI El alerga, ţa cu an or sau tăcute on cam- gate şi flori umile, f10ri Îolăcră '11 f",'l l 1 1 . s ea ea e rgeş, a OS • t' t' t 1 t ' peneş!l' na ~ le cu ce il a il neamu Ul ro- fW ~ A f M S R l' inS lOC IV, spre o Ce es e mal pur' mate, au venit să sărute mâna Stă-
• dA d ' acută In aţa • • ege w, f • L b allese, an u-ş' mereu contr;- ril F ..• şi mai ără apărare In natură' ânilă ţărmul al astru al Mă- pâoei, care s'a dus. 

tru uria g ~, L- A d ' a memb or amiltel Regale fI '1 C d dă t f' ,... B l' I It' 1 d FI' .. 1 'd' 1 eneroasa Şl ,acan O" ce. .•. C R 1 on e. e ova poa e 1 mal ru, In a elCU mU leo or, ar a- anle roş1l, ce e mal ragl, 
.; 0"'1"'" t . l' 1 Ş1 a trumşdor aselor ega e b ~ '1 d ă 'd R.t' M' ~ - 1 A It'J -, leu pen fU rmp mtrea ce or I ~. una, mal C oncu ent. a~upra rt, eslOa ana crease o gra-, i-au presarat ca ea, !lşa cum pa· 
1 ,ai arzătoare aspirafÎuni na-I straJne. ~ sensibilităţii excepţionale a Regi. dinA ca din basme. Un colţ de nă la ultima suflare a dorit· o. 
'1OIlal~· I Procesul verbal consemnand .....--4""IIIttt -~ -- --- ~ ~ ~ ~ - - ~ - - - - ~ ~ -- - ...-.-..... - - ----

,r3d+ Zi de zi _ Regina Mal ia n'a \ această operaţie a fost semnat ~ ....-..-.-...... -.-:cwv __ ~~~--------~~ ~ ~ -~ ... 
i!i,~recrJpetitn{ciunefQTtcearesă fie cOnf?rm legii ~e: 1. P. S. ,S, C.edin4 iiJ1 tn Vic:t ... ie re aliDa dureri ,i suferinţă 
uel ~i folos poporului acestuia, co- Patnarhul. Muon, Preşedin." a'a ÎDcetat UD lIIolllent ... e 
esoOtaborând cu ioalll sufletele cura- tele Consiliului de Miniştri; la tot timpul neutralităţii,1 cu sUeiSID şi cu o răbdare a DU ii Îatre cei cad Îşi văr
~zi e in dAom~niul cultural ş,i pol,it!c,' d. E~est Urd~reanuJMinis~_ Regina Mar_ia. a s~at de st.ra: sfântă, toate a.,uorocirile la sau cu dărnicie sângele peu-

Pe langa aceste rart ca!ltăt, CaseI Regale, P. S. S. EP1S iă ca ROlllan.a sa DU alba cari Dumuezeu îl supusese, bu ţară. Îucul'ajându .. i. 
oiR • copul Leu al A oCeşulw' d nil' 1 R 1 M • "A l:uaoscând tăria de cara-Otll~ pgina Maria a fost şi una dintre re J - altă atitudine, decât aceia aco o eg na ar.a raspan-

. şî~fle mai virtuoase mame, dăru- Victor lamandi Ministrul Jus- consacrată prin misiuDea ei dE'a peste tot credinţa ia vic- cler a Reginei, d. Saiat A .. 

~
d tării şease fii: M. S. Regele tiţiei şi Aurel Garoescu ~'ec- istorică. Regina Maria, Îu- tor ia dreptăţii ,i a aliaţiler. marie, ministru Franţei ia 

de • arol al Il. principesele Elisabf. retar General al aceluiaşi că dela inceputul conflictu- Faptele Sale, Îu . vremuri. România a spus că pe lân
;nţă a, Mărioara şi Ileana şi pe prin- ! Departament. lui mondial a cl'ezut În vi- le de mare rednşte pen- gă atâtea filtre, zeii au de
iolii Nicolaie şi Mircea. ~ Mormântul se află lângă ctoria aliaţilor şi toate stră I tru • Dea~, sunt A cunoscu- pus în leagănul Ei ,i mi.
r.l' La isbucnirea marelui răsboiu! jntrarea in Biserică în colţul daiDtele Ei au fost ca Doi să 10) ,. au mirat adanc ia le- t.rul de a Împărtăşi celor 
esc mondial, principesa Man'o~ care din stânga al Mânăstirei, IIIQrg~m alăiuri de ei. gendele populare. ce o urmează credinJa Îa 
lie .. ouea să devină in curând Regi- lângă mormântul Regelui Fer- Si apoi, pe frout, acolo "Mama răniţilor" cnm li viclo .. ie. 
1, '71a-Intregirii, a luplat din răspu- dinand IIntregitorul de Neam. uude poporul româa Îndura sponeau ostaşii Aceia, ca- Continuare ia pai, 4.' 

~a 
. '! ' . ~ ,.; "-... ..'" . . .. 



2 TTMPUL PROVINCIEI 
-------------------------------------------------- r 
Cuvinte incelepte ,Inspel:fi.i 

Sanitare 

4. Firmele cari se ocupă cu de Comisiunile de Conb'ol al 
comerţul de saci, 

5, Intreprinderile cari 
preţurilor româneşti care funcţio

fac co nează jpe lângă autoritaţile va-

Dela Camer;iJI 

Uşor conduci pe-un om nelol Camera de Comerţ şi de merţ de sânge uscat şi 
Dar mai uşor pe un om cu- zai. 

pulveri- malf'. ' - d M w ~I 

e unea 

minf9 Industrie din Arad atrage 6, Casele ce se ocupă cu in 

Pe-un silmidocf nid Tu, Pă- <.>tenţiunea restaurantelor de s'alaţii sanitare pentru spitale şi' Lista 
E.liberarea 
cărţilor de 
capaci1ate rin tie, I toate categoriile, a măceJă- instalaţii publice. oLliga,iunilor de 

Nici Zeii Cerului nu pot! fiilor şj brutarilor, ca deie- 7. Intreprinderile de lucrări dOI • d , . 
b br cre I ,U ., an ŞI 

Gh. Coş uc gatul Primăriei însoţit de pu IC~, I I Barbier şi coafo 

Se cuvine ca omul de ispravă 
să arate;n vorbe ce face şi in 

d' 1 d' , ţ' ; 8, Reprezentanţi de firme stră- I «::olHuna . ., , . 
mc leu e Clrcunscnp le, (' f' ) I "Mpsprraşil ŞI ca!feîf1 mar j 

. , me ŞI anume a căr@r lrme I din Seria 41/2% şi 5°/ care au,. , , , ~ , 
va face VIzite rep':!tate pen-

I 
9 C d t ~, 'f '1 0, d : Inşlratl sun/rugul! sa se p,ezm 

. "se e agen ura ŞI coml- osl eşlle It sor~ in seSIUnea ei led M -
faptl.! ce uorbqşte. tru controlarea modului cum sion imporl- export. 1 Iunie 1938 sa ~ăseşte la Ca-I a , amf1:""a .. f! " unea. ~enl 

d· 'ţ"l . I I I , a ŞI pndua cartlie de capacltale 
Hiperide respctă ISpOZl Il e samtare II Camera ţine să atragă atenţia mera de Comerţ şi de IndustTle I F h R d FI h Ş 

. d' ~ l' A d ţ" A d' f' 1 d I '0 or a u, asc rnaon ! 
Ş1 e 1gena, ap lcan sanC 1-, hrmelor că este in interesul lor ra. ŞI poate I consu tată e. f SkI Ad Ib t S bl"" 

I • '. lan, . 70 (> Y a er, za w 

Bărbatii şi femeile de caracter uni severe contra tuturor I!;ă facă această comunicare, de- cel mteresaţl,' I zki Coloman, Vogoi Iacob, :--. 
alcdtu~sc conştiinţa unei SOcifl- celorce le-ar călca, fără ca I oarece ,orice dovezi c('rtifica:e - Gajda Emeric, Pesti AlexandrJ 
făli. Feflce de poporul la carfl să le oată ve'1Î Camera' etc. ce I-se vor cere, le va da 111 Furul-turl'"le s, L Suranyi Ştefan. S. I. S\e~' 
cea mai mar~ laudă stă În În- p • I viitor numai în baza tabloului ce I D 'd ' IcI h 1 Ald 6 în apărare. Dec1 să respec-: ner I!SI enu, lOC oan, 
suşirea: "esle un om d~ ca- t 'g I 0'1 . gula: se intocmeşte acum. de cereale către aulo- Gligor, Brcznai Iacob. Kornt>t p~ 

'
''c/'',''. e f] uros e6 J e ŞI re _1 _ • '" • t • t}' t N' l' 1 iii .. .. l ' . ~ rIIa'. sun supuse Im- ru, 'lemmer I ICO ale. ODCSE", 

E mente e In VIgoarea. ca sa A I KI' L d' t Z k't V II merson . T â 1 pozitului propoJ"ţional ure , em a lS au, s; 1 S 1'" . I nu să expună 'a pagube Ş1 rgu dimir, Beniung Francisc, HartmaJ~ 
Ctind o CCJuză ~ dr~apIă. mai neplăceri. international Camera de Comerţ şi de In- ,~nton, {Y;ihaiiovici Maria.o., Sze~, 

curând sau mai târziu lIa - dl C. d dustrie din Arad aduce la cuno- tmikloşi Ladislau, Nemeth luli j n onra " 
va birui, I şl.lOt! ~enerală, că in senzul . ~r Durni Emeric, Daniel Andr 

Nimic n'o poate ucide. Noui legături co- va avea loc îotre 9 Se-19 plem- i dln11lu,1 No. 5~161/1938 a~ MIOIs- Riesz Iosif, Scwarfz 10an, Prose ~ 
Jules Simon merciale CU 1 brie a. c. şi România parti- terulul de Finante, s,utlrea de szki Iosif, Bh:r Petru, Getsch 1 . 

, cipă cu un pav;Jion luxos şi spa s'lb achitarea impozitului propor- an Holzinger, Mihai, Wornitz ~ 

ACfli cari, fără a "fi cunoaşte 

îndestul, gândesc ,ău despre noi, 
nu pe noi r(l alaca, ci inchipui
rl!(J mintii lor. 

La Bruyere 

Nu prl!(ui banul nici m~i mult, 
nici mai puţin decât preţueşlfl. 

EslI! o bună slugă. dar lIn rău 
stăpân. 

Al. Dumas fiul 

Dela Camera 
de Comert 

Revizuirea 
larlfulai de transport 
pe C. F. R_ 

Primind pe cale. particu

lară vestea, că se studiază 

revizuirea larîfului local de 

transport pe C. F. R. in 
vederea eftinirei traiului, 

Camera de Comerţ şi de 

Industrie din Arad invită 
pe toţi memurii ei. cari au 
făcnt vre'o propunere con

cretă ori sugestie echitabilă. 

să o inainteze Camerei pâ
nă Luni 1 August a. c. 

streinătatea ţios. Având in vedere importan- tional, prevăzută în legea pen- Eugen, Potye Iosif, Poltzer Nic E 

ta acestei manifestări E:conomice tru valorificarea produselor agri- lae, Vida Ludovic, Heinrich A~ 
Apelal Camerei de Co- pentru comerţul nostru exterior cole, nu se referă la furnltmile dam, Nemeth Ioan, Toth Pave, 

me", ,i de Industrie Camera de Comerţ şi de Indu- de cerealr, făcute către autm ităt i , Teodorovits Emit, Konig Fra ~ 
către intreprinderile stric din Arad, invită infreprin, ci nnmai la cele intre particulari, cisc, Ruch Cristolr. Klotzbi. 

cOdlerciale ,i i.Ddaslri .. de riie să participe în număr cât urmând că produsele agricole Fr!inderic WelfOIt Francisc, Ssii P 
ale ~ ma; mare. Locul se rezervă gra- furnizate autorităţilor Funt su- Francisco, Ivanov Mihai, Sodin ~ 

Ministerul Economiei Naţionale tuit, deasemenea transportul, Iă- puse impozitului proporţional de Jlarie, Trommel Francisc, Ade. 
În dorinţa de a coordona expor- mânând in seama firmei chellu- 1.40%, prevăzut de art. 15. pa- man Francisc, Bermei Gheorgh I 

lui şi importul şi a crea noi de- elite de org inizare a standului ragraf 3. din Legea Timbrelor. 8irkenheuer Petru, Berencz PJ~ 
buşeuri pentru produsele ţării, şi minima contribuţie pentru în- _ ton, Berencz Anton, Bormu~ 
tine să cUlloască activi latea fir- treţinere şi lumină. Cei ce do- filip, Csordas Ştefan, Ciud 
melor în aceasta dieecţie. Pen- rese a participa, sunt rugaţi să Anglia caută Nicolaie, Kornek. Vichentie, 
tru a putea pune la dispM;iţia comunice Ataşatului nodru Co- _ • d Ilena Petru, KOl-'f Ernest, Eipe 
Minishrului date cât n.ai exact~, mercial din Beograd inlen1iunea cantItăţi marI e Ioan, Grontner Adam, Grub< i 

Camera de Cemer! şi de lndust-ie lor, pânA la 25 Iulie a ., c. indi- .. mărfuri româneşti Mihai, Grosu Matei, Gang M, 
din Arad, invită insistent firmele când şi mărimea locului de care i tei, Hockmann Baltazer, Ioandr ~ 
din circumscripţia ei ca să-i co- au nevoie Camera de Comerţ şi de In- Ioan, EneşcI 1Jimitrie, Jăger .. 
munice in termen de 3 zile fie _ dustrie aduce la cunoştinţa celor dam, Kardos Augustin. KrămnJ; 
personal, fie in scris, din care • • interesaţi, în baza inrormaţiuoilor Ioan, Kern Ioan, Kiss Ştera4z 
din calegorile de mai jos fac Vizarea facturilor orl- pe cari Uniunea Comerelor le-a Kurzweil Anton, Ciral Mih~l; 
parte, respective care din activi- ginale pentru exportul I primit dela Jnstitutul Naţional de Lang Adam, Lukhaup Mihai, L. 
tăţile de mai jos o desvolt!. Fii- ~_ G' I Export, că AngH:t are intenţiunea iay losif, Masert Mihai, Magot 

I . , t au recla d f ",' A t M M'h . O t' Gh me e cari In eresează sunt urmă e a ace aproVlzlonărl maSIve non, ayor laI, s ma ., 
toarele: Se aduce la cUDoştioţii expor' de cereale, leguminoase, seminţr', lorghe. Poltzer Ioan, Roth Ved : 

1. Firmele importatoare cari tatoril ... r de mărfuri româneşti in I turte oleaginoase, borhot de sfe- lin, Schatok Antoniu, Sirian ŞI" 
au legăluri speciale de afaceri cu G,ecid, că în conformitate cu dis- clă şi porumb, melasă. cum şi I fan, Schadt Armin, Standt Gh, 
anumite ţări, pozitiunile sub No. 41582 din 19 conserve în cutii dp. 5,10 şi 2510rghe, lanosi Ioan. Klieger Le I 

2. Firmele ce importă urmă- Maiu 1938 ale Ministerului Eco. kgr., pasle făinoase in lăzi erme' Hegyi Ioan, S. 1. Lengyel Ştefa ~ 
toaTele articole: sobe şi arlicole nomiei Naţionale Ellen, facturile tic închise. de 20 şi 45 kgr., con- Eiaenbeil Francisc, Korneck 1:1 

de faianţă, maşini frigorifere, piei în original care se trimit direct serve de legLlme şi mâncări pre- Martin, Schmidt Mihai, TonE:Ti' 
şi încălţăminte, blănuri. obit'cle de către exportatori in confor- parate în cutii. Cei interesaţi in Anton, fecelmann Adam, Fn~ 

biselÎceşti, manufacturi, brode- mitate cu dispozitiunile actual- acest e};.port să se adreseze Ca- singer Anton, Eisenbeil Marti e 
rÎe, berete. mente in vigoare, ('omisiunilor nJerE:i de Comerţ şi de Industrie Konigesz Sebastian, Kramme p: 

3. Exportatorii de căptuşeli şi de Control a facturilor in Grecia, din Arad, ,are li va servi infor- Mihai DuHner Iacob, Jager M, 
tăblii de uşi. urmează a fi mai înainte vizate maţiuni mai detailate. hai, Kreisz Iosif, Miiller Ioa 

ia _ p 

~ 

Profesor Nicolaie Daşcovici: jnOriiăţilor. Volumul: 7-8: Re-
vizionismul, datorit studenţilor 

Polili«:a inlernatioDală 1 Facultăţii de Drept din laşi. 

- din Iaşi - care pe noi ară 

danii ne intereseazii. fOarte:;mult 
- după cum se vede din chiar 
titlul volume lor apărute. 

Abtom! reproduce apoi te11 1 
nenuntărate privind divt ra 
tratate şi convenţii iutel,a 

A d Iar voI. 2-6, datorii d-Iui 
In o«:u ... enle. profesor Daşcnvlci, se intitulează: 

Interesele şi drepturile României 
Institutul de drept internaţio- şterii mai adând a raporturilor lin texe de dr<!pt in'ernaţional 

nal public al Universităţij-Mihăi- dl'plomatl'c d' t t t I . e 10 re s a e -- pU-1 public, cu un studiu introductiv, 
lene din Iaşi, condus de d. pro- blJcul nu poate să le anahzeze care este prima colecţie de do 
fes~r ~. Daşcovici, ,titularu ca te- î'1 adevărata lor lumină. cumente a autorului. 

,.,Politica internaţională în do
cumente" - cuprinde o colecţie 
de texle diplomatico - juridice 
impreună cu un lung şi documen
tat studiu introductiv al d-lui 
prof N. Daşcovici. 

drel, şI-a luat sarcma de a ru- Mai mult decât atât, s'a do-
blica o serie de studii şi docu- hedit adt!seori că inşişi membrii Vo.lum~1 11, care are titlul a· Autorul analizează ullimele e· 
mente diplomatice de cea mai' '1 d' l' cestul fodeton - formeilză pdr~ venimente ţnternaţionale - exa-

corpUrl or Ip omatlce nu cunosc d" . 
mare insemnătale ştiinţifică in . 't I l' l' I d' tea 2 - In colecţia de texte dl- minând poziţia României şi-a 
zilele nO'lstre, când desele co- StrPelnd~f a'tlllnţ, °t r ŞI tratate.or 10- plomatice. vecinilor noştri în celltrul acesto .. 

I ~rJ e s:a e, ceeace mseam, 
n~licte, int~~na~ional~ pun in nă o pa~ubă imensă din multe O altă preţioasă operă a dlui ra. Insistă apoi asupra axei Ro-
dIscuţIe exIstenţa atalor tratate puncte de vedere. N. Daşcovici elite "Marea noas ma.Berlin şi relaţiilor acestor 
şi mai ales valanilitatea şi respe- Iată motivele care Iau deter- tră sau regimul Strâmto! ilor" state cu Rusia sovietică, dat fiind 
ctarea ,lor. • m nat pe distinsul profesor şi ,- ~ol. 9,-:- 1 ~ din pucJicaţiiJe I războiul de ideologii dintre ele. 
, Publtcul este tentat sa cunoa- scriitor d N Daşcovici să pu-' InstitutulUI teşu~an. E ă v • • d t 
ă . • " ' , 1 nUD) ra apOI o serie era-

sc geneL3. acestor conflicte, de c.hce sena .de documente men-! Am menţionat, fugar, !;cda a. tst(> semnate începând din anul 
care depind atât de mult pacea ponată mal sus. ; ceasta de pubJicaţiuni pentru a 1922. examinănd mai ales pre-
Inmii şi securitatea frontierelor Voi mii dl . O t I bl" fi u u ,opera Ut C • I su mia activitat~a ştiinţi 'că de- scripţiunile tratatului naval din 
acluale - dar, din lipsa cuna- Gâdei, poarti titlul: Ocrotirea mi-I ,voltată la Facultatea de Dr~pt 1930, 

( 

nationale, sub aceste titlU! ( 
Eu~opa cenh:tIă şi balcanică, HI D 

porturile U- R. S. S. cu Turci.!II 
Germania, Italia şi Japonia, ,.,M, • 
rea. N~a!!ră, Mediterana, Ocr01Île~ 
minorităţilor, Limitarea inarma 

rilor navale. Neutralitatea amer. ~ 
cană, Neutralitatea Belgiană, N1r, 
utralilatea Elveţiei, Prelungiri, Do)e 
va ţii, revizuiri şi denunţări d~ 

tratate, Retrageria din Sacieta~ 
Naţiunilor, Alianţa polono-romăn' 

Forţele navale streine în apelle 
României. 

e 
Cetirea rcestei noui opere d ~ 

drept internaţioal - va lumin:1E 
pe ori cine,in cele mai mici ~k: 
mănunte, asupra reia ţiilor din~1 

state. l.s 

Ioa L P,,!!'l 
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DUMINECĂ 31 IULIE 1938 SUPLIMENT ILUSTRAT 

Ru~ămin'ea unei Re~ine 
imi inalt inima spre Tine. Oh! Doamne! Ascultă 

te rog smerita meu rugă. M'ai inăltat, mai a~ezat in 
locul de slavă şi ai pus în mîinile mele o putere ce 
nu e hărăzită multora. 
Mi-ai insemnat un drum 
care trebue să fie al meu 
şi pe care trebue să pă
şesc fără a şovăi. Din pri
cină că sunt nevoiţi să-şi 
inalte fruntea ca să mă 

vadă. multi cred că nu 
cafc decît prin locuri pline 
de soare: doar Tu, oh Do
amne I cunoşti pietrele ce
mi rănesc picioarele şi 

multimea spinilor ascunşi 
sub trandafir;; ce mi-au 
fost dăruiti. 

Ai făcut să strălu

cească chipul meu in fata 
smeriţi/or acestei lumi. Ai 
aşezat purpura pe umerii 
mei şi coroana pe capul 
meu şi mi-ai poruncit să 
le port ca şi când n'ar fi 
o povară. Şi ai grăit: 

Ai fost aleasă Între 
mulţi; fii vrednică de 
dnstea ce ţi s'a făcut, fie 
mâna ta blândă. cuvintele 
tale pline de mângâiere 
şi fă din inima fa un loc 
de odihnă pentru cei obo
siti şi fără tihnă. Scoală-te 
în zori de zi. iar noaptea 
nu dormi prea greu ca 
nu cumva să rămână ne
auzit vr-un strigăt înăltat 
către tine. 

Căci eşti mama unui popor şi ai fost aleasă să-, 
căIăuzeşti in viată şi să porti povara durerilor şi 
bucuriilor lui. 

Deaceea strig către Tine. ah Dumnezeul meu: 
Dă-mi putere şă lnfrunf orice soartă. să înving orice 
temere,' să străbat prin orice furtună. 

Dă-mi o nesfârşită răbdare, a Doamne. şi vointa 
de a birui orice ispită nevrednică; fă-mă fără teamă .. 

. ' 

bună şi dreaptă, o Doamne, aşa încât să rămân ne
clintită în mijlocul oricărei nenorociri. Dă-mi o inimă 
vi/ează ,ca să port toate durerile pe care le văd şi 

le aud.. o inimă vitează 
ca să nu pierd curajul la 
sfârşitul unei zile de sbu
cium; o inimă destul de 
mare ca să poată iubi şi 
pe cei pe care nimeni nu-i 
iube~te, destul de dreaptă 
ca nici odată să nu osân· 
dească În grabă şi destul 
de milostivă ca să poată 
ierta ~de 70 de ori 7e , 

Dă-mi darul cuvintelor 
care mângăe. o Doamne 
şi darul compătimirii şi 

al înţelegerii. ca de câte 
ori întind mâna să nu fie 
in zadar. 
Ingăduie-mi o Doamne. 

să ţin capul sus. nu din 
trufie:d pentrucă mi-e 
cugetul curat ca cristalul 
in care străluceşte soa
rele. scoţând la iveală o 
mie de lumini, şi pentru
că mă pot uita fără teamă 
în ochii oricui. Iar ctind 
va veni ceasul meu din 
urmă, o Doamne, fă să 
mă găsească fără amără
ciune în suflet împotriva 
nimănui şi fă ca nimeni 
să nu se creadă duşma-

, nul meu • . aşa încât ina
inte de a veni in fala Ta, 
mâinile ce ridic în bine
cuvântare să fie uşoare 

ca nişte aripi plutind spre cer. Şi de îşi va aminti 
cineva de mine pe pământ o Doamne să mă vadă 
cu un zâmbet pe buze, cu un dar in mână şi cu 
lumina credintei în ochi. acea credinţă care muti 
munţii din loc. 

(Povesttd Vieţi; MeU) 

Amîn 

MARIA 

_ , 111\21 ( act:sett..io 



TIMPUL PROVINCIEI 

DI. Eugen Ttteanu, 
care a fost numit recent 
subsecre!ar de. stat al 

it presei şi propagalldei 
~~~~==~~~~~ 

Regele Ferdlnand ,1 Regina Maria 
decorează pe front soldaţii cari sau distins la Mără,eşti 

\ ' 

,.1r. 

pC 'FWJ'·~"· 

OI. Colonel Mihail Dobrlceanu 
Prefectul Jude1ului f\rod 

Arall, Bulevardul Regina Maria 

Caslelul din Balele', al .~. S." Reginei ,Maria ., 
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MeseriaşU Români &a BerUn - unul dintre standurl 
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TrufIA Românească 
in comuna Nădab 
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, ( Cllu,erli din comuna Barzava 
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D. prol. ilie Ardelean 
Pre,edin~ele echipei "Cri5ana· promovată 

in clItegoria 1. de onoare 
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D. Ion Bldescu 
Pre,ed. cx. al echipei .Cri,ana-

, 

Muzica poltlleldln Arad 

TIMP"K"L 
PRoVINCI(I 

Port naponal 
din ludetul Arad 

Echipa de luni ori U. D. R. ca,t1gAtorll campionatului 
national din seria lor 

Organizarea 
timpului liber al lucrAtor-Uol' 1n Germania 

________ ..;.0 coperti a revistei .Freud. ud Arbelt-
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TIMPUL PROVINCIEI 
--------------------------------------L-----

)or I leca o Ioan, Jivan '1 eodor'li Iosif, Reiohols Filip, Sârkeny 10- De aSemenea Ministerul Mun- S p O ~ 'rl Clasamealul juniorifor 
", i~o Alex~ndrt!, S, L, Ka~os- :)If, Bcder Ştefan. Majercsik A- cii prin ordinul No. 47137 din ~ ~ 'Gloria 26 24 O 2 161 31 48 

iosif, Slt)sZ Ioan, SchnetdH kxandru, Bulla Alexandru, Ro· 12 Iuli~ 1938, stabileşte, că sunt Olimpia 26 20 2 4 103 45 42 
,'utiu. Schmidt Anton, Tada c11 Francisc, Kock Carol, Hog~e IsuPuşi_ dispoziţiil~r Legii, pentr~ Gloria Astra 26 18 4 4 137 31 40 
l:, [o!csor Stdan Tarde 10- Caro~ Maxin Ioan, ~ac,z EmIl, I pregătIrea p~,ofeslo~aIă ~ ŞI ex~rcl~ Amefa 26 18 O 8 90 45 36 

. ;Jrban Lud ,vie, Uinkler 'oan, Dezso Ioan, Proc~t mlhal Vadra.: tarea meserlJlor ŞI m~c{llaru şll Gloria juniorii este campioana! Unirea 26 11 5 10 76 59 27 
1!1,-",'mi.lll': Ludovic. ZatIlbori cs('c Tgnaţie, nan Gk"Ol ~hp, Re.! salariaţii lor vor trebuI să pose· Aradl!lui, a jucat CU juniorii V. t Fortun:t 26 10 6 10 63 55 26 

'~ii, Zsoter Iosif, Higyed Fran hari'z Ştefan, U10dac Andrei, I dă brevet de meserie, respp.ctiv D. R, tHeşiţa) match cart' după i TransilyanlB ~6 8 6 12 63 71 22 
'l'olh Gheorghe. Kocs~k M,i· Moldovan Ioan. Sfiet Mihai, Ta· I cărţi de lucru eliberate de către, dedaraţiite Glui log, Sepi Silviu i Tricolor 26 10 1 15 57 116 21 

alo ,'uan Mih,lÎ, .Anara Iosif, E· kaca Adalbert Pi~ser Iosif Mo- Camera de Muncă. I a fost cel mai greu panlru v.1 Ct\A. 26 9 3 14 50 68 21 
, . ! Antoniu, Fr.lncz Petru, Gy- era ~I:~:orghe, Hălrnăgdan Lazar IWPy"wn .,. D. R. cu toa:e că Glor'a Il fost II S~ \. 26 9 2 15 56 81 20 

tll J : Milor",d, Sziics ,'V'.ihai, Mol- Samella Gh('or~he. Mron Eugen, învinsă cu un scor prea mare US -\. 26 8 4 14 55 54 20 
.cni~ Şlefi.1n, Grosz Adaibert, ___ Dela Camera a jucat frumos lăsând impresie i Inteleg~rea 26 7 3 16 54 96 17 

, Francisc, TJba Ludovic dA. It v I frumoasă la Rl'şiţa. Titauus 26 7 2 17 21 96 16 
't Grigorie, Pautos Axeute, Pentru e grI eu ura. După m1l1chul cu Gloria U. Hacohah 26 4 1 21 24 174 9 
Ştefan. Popp !-\ndreit Ko- •• • .. _ I D. R. a jucat al doitea match 
ndrei, Wellspilich Ignatie, IUeSerlaş.. i S11ualJo ieu juniorii Electrica (Timişoara) 

oni Toma, Stoian Mcoke. c::;laudeslini ! deja 22 Iulie 1938
1 
rezul~atul fiind 2,:2" n~, sa jucat 

ck Francisc Măcean Ştefan, . . " 1 al dOitea match Jumom U. D R., 
. r Ignaţie, Mitruţ Ş:efan, ~"lnls:r;r~l "'~U~CIl pentruca să! Starea sămănăturilor de I fiind mai tineri au jucat mai de-I 

Cuvântul 
cetitorilor 

n Andrei, Câmpian Ştefan, dea putinta odata pen lru totd(>;:!.1 ~ It t parte al 3 lea match cu junionii I 
. '1 r d" . 'toamna reco a e. 1 . d l /. 1 es Ştefan. lli'ana Tcodor, una meserIaşI or care (do .Jterltc i . ~ v , v Victoriei (Cluj) pe car ia învi,-:.s' n ZIUa e 10 u le a. c. o 

I Gheza: Zoiint:r Iosif, S, 1. cauze au rămas până astăZI.clan.' Au~ p,f1~avara. buna ~ cu 3:0. I cui/or;i din suburbiile: Arad-
Emeric N. StaV, Bros, Ea- de~tini să-şi ,aranjeze ~itll~ţla lor I Gra~~nt de zarzavat: buna Ajungănd în finală O. D. R G'ădi~te. Micălaca, file, au ln<1-

V5ros Grigorie, Szabo Ioan, pfln legea din 16 IU~le, 1 J3~ dă i Pomn: slab a juc .. t ca match de de dechide- intal un memoriu Primărie; MIl' 
h Ştefan, Popa Mihai, Mo" dreptul acestor meserlaş\ să ŞI II?~ l' Viile: bună re la A. C. Milan()~Ripensia cu nicipiului Arad, prin care S'Jlici-

~
Francisc, Giransebek, Ro- galizeze sHuaţia' prezentându se Starea timpului: ploi pa- Apuila (Iaşi) rezultatul tiind de tă instalarea fostelor cabme pfl 
Siphete Dumitru, Hopp Sa- la examenul direct de meşter pâ- , '1 6'1 locul baii lrbl!fl!, din dreptul uzi-

·rţwe ' . 
SzaJay Mihai, Makkai Co- nă la data de 31 Decemvrle 1938, I Echipele au jucat în următoa- nei de apei. 

0, Kohn Eleonora, Ardelean în următoarele conditiuni: Lucrările ce se fac: tree· rele formatii. La cenrea lor, publicăm ma; 
rgke, .WertlH l(l~if, Bila A- 'a) să dovedească, că au de rat U, O, R. Regeb, Jianu, Fiat 1 jos acest memoriu. 
, Hans 10.111, Bilbel Petru, prezent un atelier cu cel mult Idem a animalelor: pc'sta Miculaş, Floruţ, Lazea Bednos. 

Nicola~, Hăs"ctean Ioan, 10 salariaţi snu 20 H. P. pentru poreină şi autrax corn, Zi- Păşulă Ope:tz Drăgunescu Fiat 11 Domnule Primar, 
ţi Ioan. Ana Gheorghe, Mi-; specialitatea pcobu care cer car- mbrti. Aquila, Chircr• Iancu I. Grişa 

f T d ~ Subsemnali locuitori din Arad 
I(lan Kap! szta Iosi, re· tea e meş,er. Preţurile aproximative al~ Călin IancU' II. Gheorghiţă, We· 

1 Em<>rI'(', Cru"ean Ştefan, b) că au avut la 30 Aprilie Grădlş/tt, Gutiun, Mică/acu Prii' - ... , dIA '] - bst~ir., Ciucuret, Herman Alexi-
Pav,l, Lambinrl Ferdini!nd 11°36, în funcţiune de cel puţin pro use or gnco '"! g:-au , cum şi toti ce/al'lili cari !(I<:uim 

E. 41 O L . 31 O L' e v Şi A ron . . t - t t t' , Dimitrie, Leib Anton. Sârb: cinci ani, atelier pentru speciali. nou el orz el V O b In aceas a par II, apoI o I carz 
I Echipa . ,R. a jucat ine 1 - 1 1 b ,. "b ~ 

'ao, Serofan Traian, Zimme-, ti:4tea pentru care cer cartea de porumb 320 Lei, ' t h' . l' ' uam par e a a/a I era a mu· 
ŞI e mc, JOcu Incepe cu sUP<'rl: I rllşului din dreptul uzinei de apa 

~,'bn Emeric Avrămuţi Nicolae meşter. In Plasa Chişineu Criş la ozUate V. D. R. fiind în continuI " d MA-
""-, • D d I d . se, ŞI sira a OŞ Jun, cu onoare 
...,_.~ş Iosif. Borza Petru. Milu ova a Ce or e mal sus ,10 Iulie unde a stncat 12 aplaudaţi d".! publicul Bucureşt~an i Vd rugăm sa blflevoiţi a lua in 

oan, Rung Vendelin, Faber va face cu următoarele acte: de Jug, 600 st grău nesecer:lt I Dela V. D. R. sa remarcat 10 : considerare şi a rezolva fauora-
m, Toth Andrei, Koles i\1a' 1) Chitanţe saU certificate 40% 392 jug, 250 st. po- heligă echipa merită laudă 0·1 bil următorul 

IMoisoviciu Ioan, Triclat An· plata impozitelor ca patroni. 50°/ 1 ueltz centru înaintaş care a ma. 
L21eichener Iosif. Igrişan Şte· 2) Carnete sau cettificate că rumb 10 O jug. orz 70% rcat toate cele 6 punele. Memoriu * 
, Machart Iacob, DuhenszkL au fost asiguraţi ca potroni. U"a î~v,iDşi au fost bunifu,ndaşi I ,. _ 
~reî, h.atko Anton, Habor . 3) Certificate eliberate de jus '" centru mInta, ·ceDtru mlJlocos NOI, această populdllc săracă 

_ fcÎsc, Haber Petru, N~~y tiţie, p~imări.i sau ~al~H':e de Cu- P i a ţ a punctul de Onoare fost marcat care nu avem posiBilitate să ne 
~orie, M<,gda Gheorghe, le- merţ ŞI de mdustne ŞI camere de Bera.an. abonărn la băile "Neptum" am 
_er Francisc, Lazar Gheorghe, de mur.că. Legume: Ciapă 2-3. cartofi Faptul că jUDtulll V. D. R profitat intot deauna de razele 
.d:e Traian, Boşneac Gheor- Cererile cu toale doveditoare noui 3-4, varză acră 11-1.2, an sunt campioni naţionali i·se binefăcătoare ale s'.lardui pe su' 
~ Şand,:"r Andrei, Manga Te- se vor in"inta la Inşpectoratele mazăre 12-14, linte 8-1 1, păt~ datoreşte Olui Ing. S. Sepi ca· e sDumitul loc, avănd În f,ecate an 
k Wekerle Ştehm, Bunai 10- Muncii respective care vaho- Iăgele roşii 6-8, fasole .verde Si ocupat foarte miJlt de ei. Nu până in prezent la dispuziţie c&
!Nodian Petru, Musca Ioan, tărlL In contra hotărârei se poa- 12-14 lei Kgr. incape la indoială pentru că l Il. tng. bine cari ne Sn vc"U la îmbrăcat 
rstainor Ioan, Krok Ioan, Da- te face apel la Comisiunea cent Usturoi a legăt. 1-2 Lei, Ri- S. S ... pi este o persoană sport vă şi d~sb ăcat şi apoi la depune
~ger Anion, Bodărlău Gheor- rală a meS~t iilor, de pe lângă dichi 1 leu, verdeţuri 2-4 Lei. foarte cunoscută in Timişoo.rH, a rea imbrăcăminlelor, scutite as1· 
.uba Ştefan, Schiffdrt lo~if, Ministerul Muncii, Direcţie Ardei iute 2-5 1 leu, pl. um. înc~put şi activat ca JUCător la fel de răufăcatori. in ae~st an 
~gasz Frideric, Lovitz Mihai, Muncii, plut 1 ...... 2 Luc. 1 leu. Dovleac la Banatul (Timişoara) şi Poli!e· n~ ştim ,din c:e motive ~ici pâ~ă 
,rle Iosif CiUl ovezki Mihai, - buc. 4-5 Lei, castraveţi suta i chnica înainte de a pleca la Re-: aZI nu s au montat cablDele dia 
peşiu Ioan. Vnc Vasile, Burc", 6-15 Lfâ, "'inete 4-5 Lei, po-! şiţa a fost preşedintelp Dislric~ lan i prec<>denţi deşi stau demon-
~orghe, Keoyi Iulia, Cociuba Aviz rumb pt. fiert 1-1 50 Lei buc.llului de footbal din Timişoara,; tate grăm:.dă pe malul drept al 
M,' lae, Budean Avram, Szilagyi M v aduce ' p' II dovedindu-se în anii din urmă I Mureşului pe tenlorul bailor 

"Camera de unca Poame: Calse 14-16, ler , - I N II 

~xandru, Ferenczi Iosif. Păş- la cunoştinţă, generală ca, In 'seci 28-30, Smeură 20-25, că este cel mai bun arbItru dlO ,,,. pept.U~l . 1 . '1 
.'ţ Gheorghe, Szeilor losJ, Fo- VI'la fosta- S. L A. B. din Ma- 8 12 S· Timişoara. e In rt'g enlorlu municipiu· 

S M're 10-12, pere - am- . ti' l' A ' d ,- t r băi 1 bere I'"~: Antoniu. Miklo Francisc, za- neasa, se găsesc camere de huri de Nură 70-75 pepeni Goalgeterii in camplona u JU- Ul ra..l un e, exISjil f J d 
- Matei, Gulyas Ştefan, Pala- ' 'niorilor. la Mureş sunt msL:. ate ast It e 

închiriat. lnformaţiuni se dau 6 7 1 b 'ţ 8 10 lei Kgr 
. ,.Petru, Ziibauer Ioan, i\'laten- - , e em e - . . I 50 puncte c"bine afară de ac st loc unde , la Camera de 1\'. unea, între a. 

G.' hwrghe, Koloman Adalbert, Galiţe I 1 per. gâşte grase Mărienu. II (Gloria.) vine populaţIe mal mullă şi unde 
rele 11.13". t 

~~z Şteian, Nagy Emeric. U- _ 360 - 420, una ger. gâşte slabe 47 Puncte nici angajatul primăriei nu are 
ii Gheza, Negrau Ioan, Coste 90-150, Raţe grase, 180 200 Pinter (AmefaJ 46 puncte Hu- unde să-şi depună instrumentele 
lrol, Potyen Martic, ;-\ vrămuţ Cine sunt CODsă _. per. Raţe slabe 7~95 per. zur (Astra) pentru repar;..rea băli sau unde 
(tolae. Hamann Iacob, Bock • • Găini 80-110 per., pUl 40-80 26 puncte Dragoş (Olimpia) ,să se ferească de ploai .. O i vânt 
~drei, Schtce Antoniu. Muntean deraţi meSeriaşI per' ouă 1'60-1'80 buc. 24 puncte Codrean (Gloria) căci ziua şi noapto:-a tol ~ ăzeşle 
keorghe Simion, Dăniiă Petru, Conform articolului 151 din Brâazături =. Lapte 5-6 Lei 23 puncte Şiclovan (GloriI<) aCt'st teritoriu. 
I h Ă.'h' B b'l' A d ' 1 20 t G d (At ) Deacela Oonlt1u'e Pdmar, a· lensc .,11 al, o~ el n reI, Legea pentru pregătirea profe- litru, lapte acru 14-16 itru, pune e t"a a s ra 
~neider Oscar Schmidt Anton, sioeală şi exelcÎtarea meseriilor smântână 30- 35 lei litru. Unt 15 puncte Henegar (Gloria) vând în vedere doleainţele expu-
I h b K k I K' U' . Z b se sus având in vedere că Onor . . D< a er Antoniu, t>rec oao sunt consideraţi meseriaşi wpuşi 80-90 Kgr. Brânză de vacă 12 puncte ISS mrea ŞI lIa 

~urenliu Ana Axente, Schmidt dispoziţiunilor acelei legi, patro- 16-18, Brânză de oaie 34 - 36 1. (Gloria) 
iibai Kotoles Ştefan, Elung nii cari intrebuinţează în attlie- i • ____________ I!! 
fancisc, Cioban Ilie. MolnarE- ,- 1 ____ 117 

________ _ 

re le lor cel mult 10 sa larlaţl sau: 
eric, Salich Iosif. Charll;s Fran- 20 H. P. Ministerul Muncii prin 
r, Brândescu Ioan Bo\.h Iosif, I 1-ordioul No. 47138 din 12 u le i 

Măcelari 

r, Francisc, Zennor Augustin, 
eiroczki Iosif. Szabo A dalbert, 

'e ,0 an Leonard, Egelhartd Ioan, 
JrnlD' , 
" e1m Francisc, Stanlz, Ioan, 
lCI a Um 1 'f B . F ' B '. m 081, uzaSl rancIsc, e-
~Jn~gh:Gheorghe. Reingruber, Fran· 

tisc, Egd Matei. Gels Ioan, Griin
,glUJlra1d Adamt . Lukhaup Ioan, Pohr 

1938 precizează, că în acest nu
măr de 10 salariaţi Olt se vor: 
socoti nici ucenicii şi nici mun
citorii necalificaţi intrebuinţaţi în 
alelier. Prin urmate sunt mese
riaşi acei patroni cari intrebuin
ţează in atelierele lor cel mult 
20 H. P. sau 10 salariaţi califi
caţi, indeferent d~ numărul uce· 
nicilor şi muncitorilor necalificaţi. 

• H ... __ te: ...... p • ., •• ., •• ....... -c:_.a CII 

Ce:I .. a. f._ ..... ======== 

1. Krebsz 
0_1. Des--

Primărie nu ar suferi nici o pie
rdere prin acest lucru, c~ din 
contră Sdr putea suprltveghcu mai 
mult acesleoL băi hbHe şi din 
punct de vedere al morabtăţd, 

Vi rugăm să binevoiţi a displI
ne să se monteze din nou amni
titele c:sbine de!'ozit .. le azi lângă 
băile .. Ncptuln" pentruca a~fel 
in linişte să ne putem folosi de 
razele bine făcătoare ale soare· 
lui cati credem că au răs:'lrit şi 

pentru noi, m lforitatea muaci;ori 
de fabrică fără a fi mereu pre 

(Urmare ID palliDl\ 4) 
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TIMPUL PROVl~-iCiEI 

(Continuare!\ din P"I! j ,) 

Curajul pa care lta maai
festat Marea Regină, Îacre
derea pe care a arătat-o în 
victoria aliaţilor, a răspâa~ 

CUID era adIDinistrată 
averea şi banii coopera. 

tivei "MUNCA"1'! 
di~ pes~. Atoate mesele ~o~ . Am arata.t cititorilor no~~; să nu~E.t,se nici un ban coo- nimeni conţinutul. 
maaeşb, la tot cursul ras· tn in numărul trecut cele' perahvel De notat e faptul A dus la faliment şi coo-
boiul~;, efecie domiaatorii ,i I petrecute la coop~r~tiva i că lucra împreună cu fostul perativa dela Chişineu-Criş, 
rctonlOrtaute. 'M" C t' ă 1 I t bOlI' d l' Z '1 d 1 ' 

D 'tV E' ti:" unca. on mu m a e con a 1 tll!e era elon e e a care pentru un smgur 
ora a J, am avu ace el' .. ., . 

~lorio~se pagil1~ de !st(lrie, furmza astăzI nOl amă-ll~cru ce se poate constata bilet de d~us ŞI m:ors cu 
III cara luptele ,.curaJllhol- nun te. dIn procE'sul verbal al şe~ trenul per~onal a mcasat 
datlllw româ .. a1l impresi- fată ce ni se comunică dinţei din 24 Martie 1937 numai suma de trei mii lei. 
o~al pe toti duşmaDii DOIII- referitor la felul cum lucra îu cc.re acest "fost preşe- Plătea cu salar oonrific 
In f st 1 contabi'l ·1 federalel' dinte" a declarat ca nu va pe J'urjsconsultul cooperati-r~()mâDismul a invins ,1 o u ii 

puţin de cinci acţiuni 

nale, iar din actele depu 

la tribunal pentru lichidari 
s'au constatat lipsuri, 

Parchetul a ordonat v~ 
ficarea tuturor registrele 
acărei rezuHat îl vom pu 
lica imediat ce il vom l 

noaşte. 
la temelia acestei ÎDvingeri I Zorile face nici un pas in coope- vei. lucru despre care atun-

Nu ne bucură nici oda 
vor sia tGtdeaUDa ceJe do-: Pentru toate lucrările e- rativă fără DI Bratu ci nu ştia decât el personal... V 

I necazurile nimănui dar . 
aă lDari fignri: Regele Fer- fectuate avea 6°/ sconto. Dl preşedinte lDai avea Nu ne putem închipui ceasta nu ne l·mpl'edl'că 'a~E 
dinaD,i CIi Regt°oa Maria. d" 1/ ° , ~ A [nlnlstra 1 procent o ocupaţie unică in felul ei cum aceşti oamem cari 

Victoria lIoastră se datore- 2'. cerem pedepsirea vinova e 
c.te Lor, sa datoreate Ei ca fără să-I contabilizeze, luc- poate In toată lumea, anu- au atâtea la activul Jor se 1 t f' d ţ' . ° 

'f' "f' , , l' b h ' bl' b 1 b f or pen ru a 1 a 1 exe 
re a crezui Cit atâh putere ru desţre care consiliul de me: scr:a ŞI e 1 era c itan- mal lm ă ieri ără să I 1 ' . d ă 

." 1 I f' , 1 l' P u ce or ce ar mal In r S f 
in destinul acestui :neam. administrC:lţie nu ştia nimic, ţe mtr un smgur exemp ar,· le încarceraţl, u·'ru ce 11 ~- f - 1 fI' 
.. =! om d f . '1 .. . 'd sa aca a e_ decât ulterior cân a ost sCrise cu crelonu acopei m· s ar cuvem ŞI, e care spe-
Aradul surprinsă o scrisoare a dlui dule cu mâna când le scria, I răm că nu vor scăpa, înhu- p, 

şi expozitia mesiriilor Adoc din car,; s'a consta- pentru ca să nu cunoască [cât au asupra lor nu mai (Continuare in 

dela Berlin tat aceasta. ~_-..w.-_-----.c--___ -----~~~~ ........... ~ 
Print. e o~jectele expre de ex- Se pune deci intrebare Ş --, 1 d "-' 1""'" - -

poziţia mesfriilor dela Berlin, conform cărui articol din! coa a e ca ar~e ş~-
s'au remarcat lucrurile executate lege au fost adminislraţi ' 
de "levii Licelf1ui 'ndustrial din fi' b . , r d cfj - c'" r -1 
Arad, unele că ţi legate artistic ast e aceşti aOl ŞI cu ce e es J.S U~ S U ~ e 

scop? 
de dl Toma Iacob şi o presă ! .A. 

mecanică a dlui E. Csâsz.lt. Pentru ace-asta şi pentru i In 21 1 u 11.-e 
11.3 .0 2 i faptul că acest conta bil a' 

Cuva~ ntul cetl'torl'lor 1 dat ba. ni din bdncă fără,' 1 Şcoala de 'Călărie a Soc ,Hi- : J - S . d ăl-·· t g. bl'" i~ , . munca epu!.a. ~ e are 111 ve efe IC aCie ln ca e Olla ... o Igana t1 

(C d' 3) I acoperIre, banca ,Zorile" pice Arad, s'deschis la 21 Iulie num~1 interesul moral şi sportiv mă a plăti integral şi anticip: a' 
ontinuare In pal!, . _1 • ~ ! 

ocupaţi de eventua!ei9 furturi dt ' 11 dă afară fara nici un, 1938. ce-} oferă şcoala. taxa de .. , lei. c: 

haine lăsate pe mal la voia in- preaviz, 2. Societatea, an~nţă pe aceas- 8. In funcţie de numărul par- j Mă oblig ~, re.spe~ta ~e,gui· ( 
tâmph ilor i;lr lIoi avâudun mic La data de 24 August; tă cale pe donlorJl .de ~ urma ticipan~ilo~~ se vor mi::şora taxe- ,mentul şcoalll __ ş~~ dlSPOZlţIUl,] 
adăpo,t de 'lmbră'''t <au d"sbr" 1937 f .' v .~. această şcoală să se lDSClle la că- le (collza·ule) aş;t-iet ca ş~~oaJaluate pentru bunul fins al ŞCI 1, 

• '.. ~ i:l I a ost mamtata acţlU- I ° ,. Iti.. ' 
cat. ~ . , i pltan~l ~ăuţ Valenu, Reglm:~tul să .nu ~ibă nic.i un benefic~u ma- ,In. , '71 

In sperantl că memor:ul nos- ne penala 10 contra, lu~: 1. Roşlo", sau la Cercul Mlhtar terlal CI numaI buna functionare. I In caz de aCCident sau boa,' a 
iru va fi studiat de Dvoashă şi I pentru fraude dela cmcI

I 
Zilnic ~ntre orde 19,30-20 tel 9, In ziua de 19 Iulie a, c 0- ldin cauza cAliriei nu am nici b 

rezolvat in mi.,d fav'rabil. Vă 1 cooperative in valoare de la căpltanul Răuţ V. rele 18, doamnele şi domnii cari :rretenţiune de nici un fel. 

:u~ăm să primiţi Domnule Pri- I cea. un milion lei. Astfel se 3" Ţinân,d seamă de ~umăl u~ s'au in5cris a urma şcoala sunt 1 Participant...... ., 
mar deosebit~ le mO<Jslre con si I petreceau lucrurile la ban. par~lcl~a~ţllort sexul, . vars~ ŞI rug<lţi a se aduna la Cercul Mi- iNOT A, -. Pentr.u mmon" s: 
deraţiuni I w , d 1 . ~ apbtudlD1le, ,couJa are w proiect, litar pentru a lua la cuno .. tinlă :vor da conslmţămantul păU8' ., ca, pe can a cooperativa ă l d' . ... I " 

Arad la 10 Iulie 1938 I , , urm toru program e actiVItate de programul intreg şi discuta sau tutom. 
.... ,. I fostul preşedmte lucra la- . ,ţ • , ' C'lă . 1 h' d ' Closescu IoaD t CIPOl Ioan, I . " , ŞI or6 aDlz;arc, chestiunI în legătură cu şcoala. a na, vara a IpO rom, la 

M. Sârkozi. Vernester Ştefan," răşI UnlC 1{] felul lUI, con- a) In liee.tre zi căIă\" e de la 10, Doritorij vo;' face u~mătoa- na la manej 

Mo1năr Ioan, Totorcan A., i ducea caseria şi banii coo- orele 7-9 şi 19-20 in două re rea cerere d~ înseri re: Preşedintele Societă 
Muntean Virgil, Munten, I perativel in buzunarele prizt>. adică câlv una oră călărie. Subst:.mnalul. .. lOg a mi se a. Hipîce Arad: 

Spravil Nicolai, Pantea Gho propni pentru ca nu odată b) Vor fi formate reprize de pn,ba a urma cursurile şcnal~j de I General P. P. Gecrgt's 
Rujan Petru, Kovâcs Ioan, să fie văzut la restaurQntul călăreţi vechi (cunoscători) şi câ- ~~..,.......--- ------- ----~,~ 

Glodean ~t~~o:::: Frunzău, n"I~l' irbceau
nI

:- arlUănuCtaâr~dlorc,U ~~"mn·l' ~~;:~r:7:!:~i.do.mn •. dom H~~';r~:'I~ ~U:I: ;n-p-r;'t'~~,iuSI 
'SJif4"l"W'S.... • • u.... 4. Taxa de inscriere: pentlU 

munciţi şi produşi de cap. cei ce nu sunt membrii la soc dolean'elor locuitorilor dia i\rad-Grădişl ': 
Poşta 
Redacţiei 

tatul celor nevoiaşi cari si-au Hipică 200 lei odată pentru t\.Jt, După curn se şl:c o d~leV:aţie I s'a deschis ca în bugetul anul ' 

d deauna. Membrii nici o laxă. a, locuhonlor din , .• ~r<ld, -Grădişte I viitor să se prevadă suma m •. ,~ pus încre erea in această O" 
5. Cotizaţii peclru cursul de s a prezentat UlUI Prtmar reze sară pentru cumpărarea unui (, 

conducere it cooperati .... ei. călărie: anu aducându·i Ja cunoştinţă, ren care să fie des!inat pe))!: ,fi 
Tuturor cetitorilor noştri, Se mal' spune ca A di Ad dolenţele acestora cimitir, III 
• . t 1 f .• oc a) Călăreţi vechi (cunos<.ători) In le,ţălu;ă cu aceasta Dt pri- 3) S'a hotărât ca str. Soimuc, l' carI pnn e e on sau SCrIsori • d C 1 i5 • 

ne-au felicitat pentru supli- a mers In propa andă elec- ine inca cel zilnic 1000 lt'i mar Orezeanu. impreună cu Unii care este in continuare cu Itr~u 
mentul ilustrat din numărul torală cu banii cooperativei lunar. Ing, Munrşaou şeful servo tech, Trenului ambele străzi se vu 

Cine încalecă la. două zile 700 Ing, Tripa, directorul Uzinelor numi str. Petru Rareş. 
trecut :al ziarului nostru, le plătîndu-şi drumul până la or- l~i 1 . Comunale şi Voiticeanu şeful 4} Se va pava Calea Bihorul pl' 
mulţumim călduros. aşele: Teiuş, Blaj, A Iba- Iulia, .una~. "II serviciului economic s'au depla denumită azi Peb u Rareş de', P 
IncurajărUe lor sunt un sti. Deva şi Hunedoara petre- ~tne lOc'.llec~ la ~rel zde sau sat la faţa locului in ziua de 20 1. Înematograf şi până la Va~'al 

1 • 1 mal rar 100 let ş(;dlnla, I Iulie unde au fost aşlept ţi 1" Şimandului cu piatră spart~il" 
mU ent In p uS pentru noi, de-a cclnd pe aici ca A t '1 ) l ' N d d ' ~nr ' d W d 1 eva ZI e, b {ăJăreţi începătol i {cari nu şco~ a pru~ar~ o, 27 e eI~ Piaţa Carpaţi, cu piatră bru~-e 
lpu~tl!a - lP~ n;o ;ste~ e nso călătorind cu bilet de el III, ştiu călărie}: gaţ~~ locUltonlor compus~ dm cca, 10<?O mf;tn patraţi. iar s:F 

r - ra u omanesc, Cin~ încalecă zilnic 1200 lei Unn't: t Ia, ~. Ie,ş nUl preşle~JOteIJ~ Trenp~llul c
R
8re se ~aCnumi PFe'ulVf' S~ 

acest ţinut scump nouă aşa pentru ca cooperativei să-i conn e u Ul şco ar a ace el şco 1 tor etru are~ ~l alea J 

1 lunar. . d' ...... cum merită. prezinte socoteli e de trans- ŞI 10 partea populaţiei Nicolae cu pietri şi extras din Mureş s, 
_ port cI. II. Cine incalecă la două zile 1200 Văduva, Socodoran Emanoil, Propridari imobilelor depe I nl 

lei lunar. Cotro Pe~ru. Mocanu Iosif.' "'1u~ ceste străzi vor tribui să c. Ilt)UI 
Cetitori din judeţ A comandat apoi câteva Cine incalecă la trei zile 1000 teanu IOSif, Bondar Ioan, Schne.· bue cu mâna de lucru. Pelltr, 

d ' der Alnxandru şi Mislci Petru, contribuţia proprietarilor s'a pf ~11 
Avem crediT/ţa că cu a- sute e Imprimate, cereri lei lunar, unde după consfătuire s'a hotă. dat 3 tablouri Dlui Crăciun hh~ 

juforlJ.! bunului Dumnezeu pentru preschimbarea bre- e) Copii mici dela 8-J4 ani rât următoarele: şef de tre dp pe str, Trenu:tJn 
suplimentul va 0pCJre regu· vetelor. Je.a împărţit apoi fac călărie pe cai mici (poney) 1) La Circ, IV de poliţie să şi 3 tablouri Dlui Munfeanu !<fde 
lat, Iar dacă n'a (o,(t anun- meseriaşilor precum şi mai plătind 800 lei pe lună, fie in. per~~ttl~nţă ilO gardian sif frizer în Calea Fiului vjza19i 
lai cu forle şi trim bite du. It ă ţ' . 1 6. Aceste taxe suot calculate atăt zIUa cat Şl noaptea peDtru de DI Ing, Trlpa peniru strâng~ 
Pă ob,'cel'ul pămaA "tuIUI', mu .,e eri. cu conţlnutu a se putea comunica in catuti e rea fondurilor ce se va intreblo II 

.. L f 1 Duma i pentru hrana cailor şi grave, la. telefon autorităţiilor sau inţa la .l?lata m~nei de lucr~" '. (l~ 
aceasta se datoreşte Faplu· eâll . pro eSlona ~ pentru cumpărarea de hr"na şamt:nt. pomplet1lor lD caz d,~ foc. Dea- Străzll Horaţlu i se Vii ndll!la 
lui că deviz J ns este de-a exercitarea meserulor, toate 7 N· . d' 1 ' semenea să se mărească numă- terasamenful pentru a nU ,i 

, ' •. . .. .,' Imenl In persona, In- ] d'·1 d . , 
pune faptele bun e malntea p abte cu banll cooperabvel, shuC'tori de călărie. etc., nu pri, ru gar l~m or. e serv!ClU. staţiona apele. iar gropile din 'fel 

b 1 d 2) Luand 1n consld('rare că ţa d1:'pozitvlui de fermentarea I II 
vor e ar - • . pentru ca apoi acest omn mE'şte nid o indemnizaţie pentru acest cartier este foarte populat tunului Se vor astllpa, 

Tipografia G, IENCIU, Arad - 1938. -
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