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IUn inceput de universila" Paştele _ 
al-i anulUI 

ile muncitorească la Arad 19.39 
esle pacea I de F ica Petru 

prin oficiile diploma ti- Deschiderea cursurilor de perfecţionare organizate de Camera' Pentru prima dată, in uIti-

- se vede pe zi ce trece, d M .. d' AdI L' 1 1 d . 1 A 1 VI' , O mele două decenii, Invierea 
grav"lor crl'ze lnterna. e unCll In ra 1 a lceu n ustrta If ure atcu 1. .. cea Mare, e sărbi.torită cu o 
care sguduie lumea dela vastă acţiune pentru ridicarea nivelu~ui intelectual al meseria- încordare generală a tuturor 

la altul. 1 1 d' 1 şilor şi muncitori or. ,Asistenţa. Cuvântările d-lor nen .. Al. VJad popoare or ln ume. 
r aL'um, in preajma să,· 5 Pentru prima dată după 
Invierii Mânfuitorului ni- Simion Albu şi ing. R. Cărpinişan. Omagierea dlui mi- marele masacru a anilor 1914-

nu ştie ce surpriză calas' nistru MII D. Ralea 1919, la orizontul liniştei na-
ne mai aşteaptă, ţiunilor, s'au ivit g h i ar ele 

vizită la Pe meseriaşii şi muncitorii din şi reviste. Aici se discutau dife-: trei "oficiali" cum se petrec lu· morţii, care din ce în Ct: mai 
monsMiorului Henri Arad şi înlprejurimi noi îi cu- rite probleme profesionale - I crurile în zilele noastre. des îşi împletesc plasa Ul'ui 

episcopul Parisului" noaştem de multă vreme. dar mai ales politicE' şi naţio-. Azi, intelectualii se feresc de nou dezastru mondial. 
nal un moment de ge-/ Le cunoaştem patriotismul şi nale. : muncitori şi meseriaşi ca de ciu- Ce tristă e soarta omului 
reconfortare pentru noi,' râvna deosebită în toate actiuni- Organizau apoi serbări şi pe- mă, dar le cerşiau voturile în - şi el singur şi-o creiază 

ascultat, cu acest rar le şi lucrările lor, ceea ce se şi treceri răsunătoare şi foarte ani- : zilele de prăpăd ale politicianis- - în această viaţă terestră, 
cuvântul unui adevărat; vede după produsdemdustria!E" mak mului de eri plină de t.eşertăciuni şi ză-
al bisericii şi păcii, care 'a~ acestui oraş. Toţi cărturarii români parti. Aşa erau preţuiţi odată me- dărnicii lumEşti. 

emotionat profund. I Dar nu e vorba numai despre cipau cu însufleţire la manifesta- seriaşii şi muncitorii românii. In' Valurile de sânge care au 
prelat franeez

1 
cn şi: meşleşugarii pe care îi poţi cu- ţiile lor. : telectualii le erau fraţi şi dascăli înroşit scursul apelor, încă 

Sa DT. A. Magiflr, flpis-I noaşte personal în timpul unei Pe atunci nu se pOIn~ne.u' În acelaş timp, ceeace nu se I n'a încetat a-'fi răspândi mi. 
n051ru, ne. a frimi$ un I viqi, ci şi despre toţi înaintaşii i cazuri ca a:;emenca ",erh.<:-i .~:; mai p<trece azi. , \'osul umed, până când la răs. 

dăfătQr de timide dar lor, despre breslaşii români de: se desfăşoare în faţa a doi sau i i pântie St.' iveşte o nouă. ava-
ăloare speranţe, anunţân-. pe vremuri - care s'au afIrmat lanşă generală. 
cJ 6isenca îşi mobiliua- întotdeauna ca buni rowâni şi O viaţă nouă pentru clasele Ce repede uită omul, totu II 

spirituale şi morale luptători. d .., t Ce repede s'au dat in ne-'pro uea oare 1 d d o nouă rânduială de pa- I Istoria acestor bresle şi corpo- gUl a uitării sute e e miÎ e 
a lumii. raţii, dacă s'ar scrie, ar fi o car- In ~iaţa muncitorilor şi meseri.tori şi ori care altă categorie d nenorociri plânse cu atât a-

îi revine manta şi 

misiune de a porni o CTU

a păcii, luptând împotriva 
lor lot ma; indrăsnete 

de a arunca lumea 

. e \' mar de toţi schilozii, orfanii, 
te extrem de interesantă ŞI pre ,aşilor români a inceput totuşi, prodw.:ători. 
ţioasă, plină de exemple grăi.: să se petreacă ceva neobişnuit, Legiuirile dlui ministru al mamele rămăse fără odrasle 
toare. Il' 'ţ' , t t .. t t b t t d t etc. , .,: semnu unei v;e I nOUl cu oa e muncl1 sun s ra a u e e aCC9 

S ar vedea atunc' cu cate pe- b' f '1 f' t' fI' t '. d' ţ Aceste toate s'au uitat! . '. me acen e Ireş 1. su u lUova or ŞI 10 răsne , auto- 1 
deci aveau de luptat aceştI bravI' ] 1 ~' ,Omenirea a uitat comp ect 

, , 1" .. I Este vorba despre fenomeDU ru lor nazuIDdu-se să aSIgure 
la ho a osto I al munCII sublimele cuvinte pe care 

sa. n ŞI, P .. " 'l~ : despolitidanizării vieţii muncito-; cele mai favo~abile condiţii de Mântuitorul nost.·u le-a rostit 
pentru a-şI al!0Dlsl paIDea ZI 01- .'. d I - . d . t ., ă 1 b 
~, . _ reşll ŞI UD lDCCput e a la 10 ru-, raI Şl munc ce or care o osesc învăţăceilor Lui, după ce Mi-

ca Ş1 a se şh mereu ca erau ' b ţ 1 , . mare. ,cu ra e ~. nunea minunilor s'a săvârşit 
.. d W w rOman!. T d d . d . I D d ., MOR 1 t~ d l' . ~ 1 lŞI q seama ce ar D M' V Sta v • imp e ouăzecl e aDI, ar. minIstru • . a ea ara an u- 1· se prima oara or 

e aceea un lrcea, < . ., 
pentru, muocltonmea a fost masă de, nu ţlDe numal să uşureze mun- şi zi când "Pac.e vouă". 

neSCU a coborât în mijlocul lor •. 
În Dumnezeu, ca şi ODoare, o trambulină pentru toţi: ca brută a meşteşugarilor - ci Iată pentru ce Dumnezeu a 

'i·a organizat şi lE' a făcut şcoală 
cultura şi civilizatia vea.' demagogii ~i exaltaţii votului u-ivrea să le lumineze şi min- înfăţişat omenirii cel mai 

normAlă, convins fiind că, ală· I 

noslru, care ar trebui să' niversal. ! ţ.le. • mare Eveniment care s'a să. 
, turi de ţărani, meseriaşii şi mun-păcii şi infrătirii dintre De pe urma acestor false idile Nu este destul să-I asiguri vârşit vreodată; pentru, Pacea 
citorii sunt elementele perma- L .. 

i - muncitorii şi meseriaşii l:;U s'au pe muncitor împotriva spiritului umu. . 
! nentizării neamului nostru. C b' d b t' -

A d d ales "bsolut cu nImiC Ol'm exploatator a patronulUI', Cl' -!I e c.' ~ect e a Joc.ur. a a. 
lan cu severitate eose-

I
' Marele luptător naţionalist ştia . .. ' . - ~ 

d' I d'r '/ It' _ ~ , potnva au pierdut mult timp· ca să redevie om ca ori cate al- i devemt In faţa' creaţIei lut 
In re aen e sap. că aceasta masa conshtue un . b . tIt b' ""d' . .: Dumnezeu acest cuvânt "Pace" 
or ; Cl' o 1 ' ţ' . ŞI am u -;, re Uie sa-l n ,CI ŞI ni', . - • ne p a e a-. bloc masiv de rezistenţă na 10-' . pentru ca e El ŞI a dat pe 

I . 1 1·"1 Cât despre cultura lor, nimeni velul intelectual. . Sr F' -a stmp a cnnc UZle ca oa- nală şi că este un imens rez~r- , ' , . . Mngurul ău lU, pentru ca 
/ 't' . A '1 ' nu sa preocupat D f l po l lel lmprng umea sp,e vor de energii etnice şi morale. ' : e aceea, pro esoru UmverSI- să moară în durerile chinui-
atât de temui care se De atunci _ intelectualii ro Astăzi, insa, de când d pro- tar M. D. Ralea, cu titluri de: toare de pe Cruce şi aceasta 
mai ales dacă tinem mâni înainte de anire s'au în-. fesor Mihai! Halea a fost 'numit doctor dela Paris. a deschis o! numai pentru feric

1

irea noaS-
de progresele tehnicei. teresat îndeaproape de soarta: miDistru al muncii, viaţa meseri- serie de universigf populare tră. 

acestea nu le lor, apropiindu-se de ei prin a·. aşilor ,,'a schimb~t cu adevărat. pentru muncitori. . Această "Pace" n'a fost in
decât biserica, dăvărate legături de prieteni~,! Profesor şi soclOlcg <merit, d Stând de vorbă, nu de mult ţeleasă, căci în numele ei as. 

hotare şi fără" Inpreună, au colaborat în luptele Mihail D. ({alea a deSCins la de- cu un domn inspector şcolar, : tăzi se săvârşesc cele mai 
vremelnici. noţionale. mm,citorii şi meseda· partamentul muncii după o fe- ne-a declarat "că nu-i mal cu- r odioase fapte. 

uneşte pe oamflnii de şii de atunci flind clasă socială cundă activitate didactică şi t'u· noaşte pe roun dto:i de când i In numele acestei lIP ă ci", 
sub acelaşi scul conştiente de poziţia şi drepturi-. blicistică - brăzda!ă de idP.ile fucventează cursunle s~rale ale· omul a creat cele mai moder-

. inFrăteşte prin aceeaşi măr . . 1e ei şi având foarle desvoltată cele mai generoase, universităţii muncitoreşti din Bu· ,ne maşini şi arme ucigătoare, 
de credintei, pentrucă· conştiinţa naţională. Cei dela 0- D. prof. M, D. Ralea, deve- cl .. reşU". ,pentru distrugerea semenu-

singură şi universală esle raşe şi chiar şi dela sate aveau nind ministru şi aplic treptat La o asemenea universitate, . lui. 
, în divinitate. terminate câteva clase secunda- idealurile tinereţii demne de in .se predau cursuri de cultura ge* I In numele păcii, astăzi, se 

vedem atunci cine ar pu- re, astfel că erau cunoscători de' teledualul desăvârşit care este. nerală şi profesională, de către· fac invazii de ocupaţii asupra 
salva pacea lumii în afară multă carte. I Aceste idealuri înseamnă dra- donlenii de specialitate. : popoarelor mai mici şi nepu· 

slujitorii altarului, care n'au ln vremurile lor, meseriaşii şi· gostea şi înţelegerea faţă de cei Muncitorii, car~ lucrează toată tincioase in faţa numărului 
împărţit nici un fel de leri- muncitorii' români se instruiau mici şi mai puţin favorizaţi de ziua, nu prea pot ceH mult sea· coplesitor a năvălitorilor. 

ci _ dimpolrivă, luptă mereu, având biblioteci frumoa· destin, adică iubirea cât mai; ra, când au şi alte obligaţii de Ceeace e culmea ironiei, 
(Continuare fn pagina 2-a) se, .. abonamente la diferite ziare multă pentru meseria şi, munci-' (Continuare in pagina 7.a) . (Coniinuare In pagina 2-a) 
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e par' C o editie cODlplectă a ',Cursurile 
Tinuturil , operei lui ElDinescu 

I 
Pasivă a 

necunoscute :1' Pentru punerea în aplicare a sau particulari), pot 
, . articolului 8 din Legea Apărării ti"itatea în domeniul 

Antiaeriene a Teritoriului (M. pasive Ca 

D. Prof. I. Creţu dela liceul precursor al curentelor de i- lui la locul ce i se cuvine în Of. Nr. 55/6 III 1939), Ministe- iR ___ i'Wiiiiiiiiiiiiii,ii 
G, Lazăr din Bucureşti a dat dei care frământă societatea statul nostru modern, rul Aierului şi Marinei a hotă- Cel mai 
]a lumină o nouă ediţie a 0- 'românească de astăzi. Eminescu apare astfel în a· rât începerea cursurilor de Ap. de haine la Fjrma 

Peste o mie de pagini 
editiilor anterioare 

perei lui Eminescu, 4 volume Intr'adevăr, acum 60 de ani devarata şi întreaga lui lumi- Pasivă pe Ţinuturi, cu începe· 
(circa 2100 pagini), în editura Eminescu a dus cea mai SIlS' nă şi suntem recunscători ast-, rea dela 23 Aprilie a. c" după I REN 
"Cultura Românească", A· ţinută luptă împotriva regimu- fel D.lul Profesor 1, Creţu ,că normele ce se vOr comunica la ' 

- .. tU] 
cest fapt constitue după păre- lui politic de partide şi in f - ne-a dat posibiliLtea de a ne timp. . 
rea noastră eveujmentul cel, voarea întrărÎÎ prerogativelor încălzi la ideologia emines- I Până la această dată, persoa- crOItor pen 
mai de seama de astăzi pro-: Suveranului, împotriva spiri- ciană. 1 nele vizate de art- 8 din Lege Arad, Piaţa A. 
dus pe piaţa literară româ-. tutui cosmopolit al liberaHs-~~~' (fie că sunt funcţionari de Stat 
nească, pentru două conside- mului român în toate dome. ~~~~ 

raţiuni. • niite: politic, social, economic Elisabeta ~'" Satul~" 
In primul rând ediţia d-lui şi pentru favorizarea elemetu. T t h ,,, ,~ 

Profesar 1 Creţu prezintă ~oa- lui rOlllânesc în toate direc- '. O 
statea Sa RE' gele C ac1 
ca~ia vizitei la Londra, 4) R 
caseZe costul ei. Acel ţiE 

te scrierile lui Eminescu in- ţiile. Ac~sta ~ste tit:ul flwislei de 
tr'un singur corp, ceeace în,! Emiu~scu a ridic t cel din- broderie artistică literatură şi culturd pentru po-

mează să fie aşezat 5) A 
prăvălie ori birou, la 6) P 
te, constituind una 

Broderie de haine, 
scriitor, în sensul clasic al pe baza. primatului rasei 1'0-, directia d·lui Andrei Udrea. 

lesneşte cunoaşterea unitară tâi stindardul pentru cererea Arad, Str. Eminescu 15. por, care apare In Bucureşti în 
şi integrală a marelui nostru unui stat naţional românesc I mod rt?gulat din anul 1930, sub 

Ajur cu maşina, Tam- I 
unei .,opere complecte", iar mâne. Articolele şi studiile ~IIIIIIIIII' bur şi nasturi îmbră-1 P U B L 1 CĂ: :", Sza 
în al doilea rând, această con· ziaristice ale lui Eminescu II 1. I 

diţie tot ce a publicat Emine- sunt cea mai caldă pledorie ~I caţs. I literatură populară, (porJeşti, 
d d 1 · 1 d schite, nuvele), poezii, arbcole şi seu, ân u-se 1 lvea ă pen- pentru ri icarea românismu_ 

tru prima oraă in intregime _ îndrumări de agricultură, f)iti- Arad, 
__ pe lângă opera artistică a p _ l cultură, pomicultură, creşterea 
poetului - gândirea politică a. ce P rIn si u j it o rii şi ingrijirea vitelor, a pasări/or; 
manifestată mai ales in co- It 1 sfaturi şi indrumări dl! medicină 
lOanele ziarului Timpul, şi a a.ru 01 populară, medicină veterinară, 
impotriva căreîa se urzise ca (Urmare din pa"'ina I-a) pagina religioasă. despre coo· 

5 mare dorintă universală. t- - l~ , 
o conspiraţie a tăcerii din par- pentru un singur stăpdn. core pera lfl, pagina vese a, pagina 
tea multora dintre editorii săi. este Dumnezeu. De aceea - aşteptăm eru- p.tru copii, monografii, ştiri din 

l 
ciada slujitorilor altarului, care. ţară şi din toată lumea, jocuri 

Domnul Profesor 1. Creţu a ntreaga creştină/ate doreşte I 
să Ireacă peste ambitiile tuturor. şi tol ce interesează viata sate· 

indentificat şi retipărit în e-: cu sinceritale pacea, dar nu se . 
d ~ tIv, , acelora care nu lasă oamenii lor. 

diţia D-sale peste 250 de ar- F,aseş e ace a care sa-, aSigure v - - b ~ I 
durata. 

sa Iralască in una intelegere., Cu numărul pe Martie 1939, 
ticole şi studi ale lui Em:ne- .' ! ", Dacă biserica va reuşi să revista fi Satul" a apărut în con-
scu din paginile cărora mare- Biserica este azi singul a cht: 
1 t 

' ,~. ducă la b~n sfârşit această e- dilluni exceptionale cu prilejul 
enoS ru scriltor apare ca un mută să împlinească aceasiă împlinirii a 100 luni de aparitie. 

pocală misiune, îşi va asigura 
Colaborează la acest număr cele 

o glorie tol atât de sfrălucitoQrf! 
mai distinse condee a culturii 

(Urmare din pagina 

este că, tot în 
se decretează şi 

Iată cum 
voi tor; ai omenirii 
să interpreteze 
tuitoruiui t,Paee 

El a inviat ca 

"TRANSSYLVANIA"I 
Arad, Bule". Regele Ferdinand 15 Telefon 10-10. 

ca bisl'TÎca de altă dală, care a 

ridical omul din întunerecul 
primelor veacuri ale ivirii creş

româneşti. • crează calea 

-------------. colo şi se cuvine 

Primeşte asigurări contra: Ineen iiului, Furtului prin spar
gere, Accidentelor, Răspunderii civile, Casco, Chomage, 
Stricăciunilor de maşini, Spargere de geamuri, Grindinei, 

tinismului, 

Aşteptăm aceasf' nouă bi
ruinţă a bist?ricii impotriva oa

: meni/or şi vrt?miloT lulburi de 

Camera de Comerţ şi de 
dustrie din Arad aduce la 

In ! cei iubitori de I nll1". 

cu-
noştinţa negustorilor, că a au
torizat pe euderul propriu, cu 
numele Gheorghe Henţiu, să 

se bucure de 
"Prasnic" iar ..... Ha''''. 
cii, să caute să 1 

B. 

şi Transporturilor şi Asigurări de viată de tot felul. 
Fondată În anul 1868, 

: astăzi. 
100 1. Pogaoa 

. distnbue la sediul fiecărei firme 
'textul vorbirei ţinute d~ Majes-

bună credinţă, 
bogăţia bunătăţ1Î, 
şi să credem că, 
înviatl ... 

Că .... uc._' mii de artă dramatică. . tă şi înfruntă ori ce obstacoel mă~sa, pe care n'o 
Jntâlneşte pe cunoscutul ar- pentru a deveni o glorie a fii. Iată, în câteva 

tist Korl Brisson, care, după muluL puturile aceleia care Iordan: Greta Garbo 
D. B. Iordan, unul dintre cei Hcii biograf;ce _ atât de obiş- sl'nsistentele Gretei, o angajează In cetatea filmului. Gre ta lioanele de cinefili. 

mai fecunzi romancieri de azi nuite genulUl romanţat - cum a teatrul său. Dar maestrul nu G ar b o îl cunoaşte apoi pe Autorul - nr"nt,,,r"" 

1 d ' s'au mai s<.:ris despre milrpa ar-' bănuia incă pe cine angaJ' d-S ... ',' celebrul Iohn Gilbert, de care se bio,ţrafice. schiţează 
îşi autoru atitor opere e suc· 1'; 

ces, ne oferă de data aceasta tistă, ci de. o ~iografk :ml entică, 'Ii plăcu însă, chipul timidei so- I leagă printr'o dragoste care a! unică a n 
cu date minuţiOS adunate, llicitante. făcut înconJ'orul lumii. G ar b o, cu un lu': 

o carte surprinzătoare pentru C f 
mulţi. - onstahrea aceasta ne ace Acela, însă, care a decis vii- Greta Garbo cucereşte globul nunte şi caracterizări 

Dacă, împreună cu d. L. Pre~ mândri că s'a găsit un scriitor toarea ascensiune a "divinei" a cu arta ei inÎmilabilă. nate. 
descu, ne-a putut oferi acea iru- rom~n care ş1-a propus să ne fost celebrul regisor Maurice Dar, se ivesc din nou amără- Admiratorii 
moasA vkaţă biografică a mare- prezinte pe Greta Garbo in a- Stiller, om in vârstă, sobru şi ciunile. Maurice Stiller se în· ceH, astfel, cu multă 
lui 1. L, Caragiale. noua sa carte' devărata sa înf~ţişare, după ce rece. toarce în patrie, ca să lase drum viaţa ei romanţată 
constitue, într'adevăr, o surpriză. i pr~sa de PJretuh~dedni ne-a obiş· Deşi angajată după unele ezi· Uber vedetei consacrate. Nostal- B. Iordan, care s'a 

. nUlt cu ce e mal e necrezut t·· M - St-II b . d 1 '1 d Aceasta, pentrucă autorul şI-a ,'. an, aUTlce I er ănui ea gia ţării sa e în epărtate O paşte biograf de real talent. 

1 s b- t f t d'f' '1 momente dm vteaţa el enigma-, început că are În faţă un talent cu ardoare, Alte decepţii pentru ,! Aşteptăm, deci, cu' a es un U lec oar e 1 laI, tică. 

Greta Garbo trăind departe de G G ff ! excepţional. Urmarea fu turna-: marea artistică, mai ales după cărţi de acest fel dela 
reta usta son, pe numele e c ti' f'l G" t B ! I . " d' " ,. d' noi şi in "fara preocupărilor li· - d ă t ' ~ t· Ira unoscu u Ul 1 m os a er-: moartea ace Ula care l·a eCIS scrutor Ieşit m el a ev ra, s a nascu In anu l' I 

terare. t 905, la Stockholm, capitala Su~ mg. • cariera şi gloria. 'ţătorilor, cu persona 
Dar, deşi a avut de suplinit ediei, din părinţi săraci. j Greta Garbo visa, însă, ceva i Oar Greta Garbo nu se lasă ţara noastră. . 

aceste piedeci, d. B. Iordan s'a Marea vedetă de mai târziu' mai mult, speranţă împlinită du· : invinsi. Devine tociturnă şi e- :. Cartea a fost (~ 
a h't t It~ o t" c' 't t ~ • d t t' ă It . - . ,. i 1 tura "Cu~etarea • ela cu mu a c nş lln laZI a e - avea sa 10 ure oa e mlzerii- p mu e ŞI agltate penpeţu,· nigmatică - cum o cunoaşte u- teşte şi alte surprize 
de misiunea luată - reuşind să le acestei familii - învăţând Intre maestru Stiller şi Greta mea întreagă. Munceşte, însă, ca le de cetitori, formaţi 
scrie o biografie foarte interesan- coafura, sau lucrând ea simplă Garbo se înfiripează O dragoste nimeni alta dintre concurente. perelor alese tipărite 
tă a celei mai mari vedete din angajată într'un mare magazin, dintre cele mai pasionate, Ră- Trăieşte modest, retrasă şi în-: storia filmului_ d' 1 d 1 • _______ ... Atad 

un e avea miSIunea să ducă ce ii e a început, i·a urmat o conjurată de mister. Turnează 

"acasă" cumpărăturile clienţilor, afecţiune purtată peste ocean. filmele sale cunoscute, trăieşte Ale X an d r u ul ~ Pentru cei sceptici, care, la 
fel ca şi noi, ar ezita, la început, 
să deschi.dă paginile cărţii, ne 
l!răbim să precizăm că indoiala 
lor nu este justificată_ Nu e vor
ba despre O carte de senzaţie, 
cu invenţii neverosimile şi arti-

Greta Garbo, însă, şi·a simţit la Hoollywood, unde, deaseme- alte idile şi încomodărîle repor- n,: I 

vocaţia artistică dela început, ju- nea, deceptiile n'au întârziat să terilor. vopseşte şi curăţeŞl ~ 
când acasă t)1eatru" cu fraţii ei. se producă după primele succese. An după an - gloria îi creşte. 
După aceste "debuturi", se Dar stăruinţa ambiţioasei su- Voiajeoză prin Europa, se duce Arad, Str_ Bră~ 

înscrie la ~ursurile unei acade· edeze nu cunoştea margini. Lup- şă-şi revadă Suedia şi pe ma- şi Episcopul R~ -
, 
1 
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:~dunarea generală Faza conflictului de muncă 
dela [abrica "Astra" 

a Cercu lui reg I·ona I Arad lnurmauneimaDifestaţii făcută ce mai desăvârşită ordine şi li-
lD de lucrătorii iabricei "Aslra" dia nişte având d€plină Înlredue în 
I 1 U· · · 1 - b recţiunea a făcut promisiunt a de a promisiunile d saI"" căci tot d sa 
m,. a " nlUnll genera e a A solvenţilor licee lor trimite pe spesele ei o delegaţie' a fost acela care în anul trecut 

1 
şi gimnaziilor Industriale din România". de muncitori la Bucureşti a oprit flllrJ~a de'. oric:e 

pentru a interveni la Ministerul c:onc:ediere ""i .-t d-

Z 1 
M .., D" G ~ .. sa II 

ARAD, i ~le tre,cute s'a ţin,ut situa~ia grea prin care trece cer- Secretar: D, Solomon Bodea U~CI~ Ş!.. lrecţlUnea enerală fost ac:ela c:are II inte ..... e_ 
localul Llceulm Industnal eul ŞI munca tot mai dificilă ce Casier: D. COTni!/ Gusat a" s Tel,: ,i D it la dire .. ,'un •• CFR.ului 

A
I VI' II d' A d d I Astfd tIInd, o delegatIe com-' pentru .. se d _1 

. ure atcu In ra, a u-' aşteaptă nou comitet, propuse CEnsor: D, 1aan Filipaş . pusă din d·nii: Mihuţ Gheorghe, f~LrilC.1 1C8 să :uc:olDen-
rea generală ordinară a cer- ca preşedinte al cercului pe dI.· censorÎ suplenti: D. Gheorghe Mica Nir:olae" Costachp Ionescu Ii ... eze Iru:e!'tle c:orn::d7e:; 
lui Regional Arad, cu urmă.' Ioan Filipaş care a mai df':ţinut Vertaciu Zapota Ioan ŞI au ph cat la Bucu in DJasă c:u Jips • .-J I d' d r ' . t d 1 . , ' e unu. 

ru area or lne e zi: . această calîtate, D-sa bucurându- Econom: D, Liviu 71gu . reş I ŞI S aU p,rez~nla 'ul mg.; OI. InU. SIR't"ri Cunesc::u 
1) Apelul membrilor prezenţi. se de toată ir.crederea. La acea- membrii: D. Pavel Deac ,Cunescu ~t~vn dlrector~1 gene-: II făcut ac:el~aşl proDllisi.. 

~ 2) Citirea procesului verbal,! stă propunere se asociază şi dL' ŞI raJEd'n dMlnlsterul Mu~cll Uit i deleuatiei, ru,plindu· i 
Moise Tăucean ste e remalcat grIJa pe Care tofodată c::a În C::8z I - d 

adunarea gen, trecută, Nicolae Motorca, 01. Filip'Tş, t~ M' . tiM .. d ,u can Redeschizându-se şedinţa, dl. o poar a lOIS eru unCll e (aLrica ar În ...... re. fiă f Y 

3) Raportul preşedintl:'lui asu- mulţumind pentru propunerile Filipaş citeşte lista noului (,Omi- s~b. ;c:~lalul d rtgimţ , prin f~ptul c::ea lI'lai ndcel con~edi:::' 
'01 a activităţii ceTcului. făcute, ii roagă să revină asupra tet, predând totodată conduce- ca ln a a-ce e ega la muncItori in oficial, c:i prin'r'o sina 
a, 4) Raportul casierului asupra lor dela A,rad a ,fost, anunţală gurA carle .... o!"'.a'ă 5 .... ·1 

rea adunării d·lui M%rca Ni t d t- d t f ~- ... -
uaţiei materiale a cercului. I P b . I p,en r,u 'taudlenda'd~me la a ost aducă la cunoş'in-ă fap. 

e ani 1!ata cum· colaE' ş ă t g l • 
în 5) Ale"'ere" noulul' comitet. b" . CI prImt ,e , d

1rec 
°lr denera lui, şi d-s. 't". IUII DJăsuri 

1"> părăm l)uterii vechi O-sa mulţumeşte celor pre- unescu ŞI mtro usă a . mi- i ... ediale! 
io 6) Propuneri şi interpdări. de aur. ar~int şi bri. 'st u Rai M'h ') , 6 zen ţi pentru încrederea ce l' ,s'a Dt r ea 1 al D ă t' ,~,. li l' f d liant A' . , ,up aces e mcuraJan ŞI pro-
, ntr o atmos eră e sinceră d t 'd ICI, cu cea mal mare afabl- '" , A acor a. promlţân că va căuta 1'1 t "t d d' t l' mlStUm, care n au decat să îm-

legialitate. adunarea] se des-I O S I F K UNSă ducă la bun sfârşit ml'sl'unea l:t e' a a . Irec or genera l' b 't' f b' , 'de la orele 10.:;'5 sub preşe- cât şi d. Ministru Ralea, au as- ucure muncI onmea a rlCel 
ce şi a luat-o, rugând membrii cultat pâl1ă la sfârşit revindeeă- "Astea". Ia râadul lOT delegaţii 

, ţia Dlui Nădăban Pavel, pre' să-i acorde tot sprijinul lor, riie de drept şi desideratel~ mun- şi-an luat angajamentul că nlml-
nţi fiind un număr important La propuneri şi interpelări ia citorilor dela fabrica "As~r~" din ca nu se va intâmpla atâta vre-
roemb~ii. bijutier cuvântul D1. Fica Petru, făcând Ara~ ~c~Je na .acc~p!at mCI-o j~ me cât au la spate inalta ocro-
După dIscutarea punctelor, 1 A d BIR M· l - , .. bUllataţlre o SItuaţIeI lor maten-, , , 

I ' ! ra. u. eg. aria I ape calre tOţi membru de a fi ale pe m t' 1 că P _ţ 1 '" lIre a MIDlsterului Muncii care 
3 şi 4, se procedează la des- ! I'd ' v' " ,! o IVU re u va5 0a- , • sa I an, caCI Dumal prm solIda-' nelor e foarte scăzut. 10 trecut numai aparător nu le·a 

I carea vechiului comitet. Adu- lor întrucât D-sa nu poate să Iritate vom putea beneficia de In urma expunerii situaţi' ei fost. 
rea Generală descarcă vechiul primească această demnitate sub drepturile pe cari le avem şi le grele în care ce găseşte munci Ajunşi acasă, et au adus ]a 

e mitet şi Se trece apoi la punc- mCI un motiv fiind peste tot merităm. Să nu se uite vechea, toe!m~a dela fabrica "Astraţ~. d. cunoştinţă muncitorilor toate cele 
5. foarte ocupat. zicătoare românească: .. Undes- i PlIlnIS,Ir,U H, al~a o f·cui de mai sus, aceştia rămânând sur-

Se alege preşedinte de D d' ,.' d ' " ' prown .'li un c:..... supra- "d I upă ISCUţll lungI la care OI puterea creş/e ,... ...eghea direlCt ""i deapro- pnnşl e importanţa pe care le·o 
rstă Dt. Fdipaş 10011 iar se- S '" d 1 participă dnH: Motorca, Stănilă, • Bodea ape alCeslă sHuatie, iar. acor ă nou regim, când erau o· 
etar de şedinţă DI, Deac Pavel. Fi('a, Ţigu, Guşat, Pâ,va etc, rând se ..... Î't"i cazul, bişDuiţi cu coJindalul pe la toate 

la ale'" apoi 3 membrii în co- ~".4A~~~ d • I 1 I d' l 1'> se hotărăşte ca cemitelul să se -Sll ... a In e. 't"en a .a porţi e cal e rămâneau înţepenite 
1 'sia de candidare în pe"soana • t v' ' d" t ' d' ţ- rec::"unell gener.Iă. Cfr .• când era vorb" de vre o reVl'n-
S lor Bodea Solomon, Nădăban 10 runeasca lme la 10 şe 10 a Salon de pălării pt. dame ului pentru C:II noile c::o. d 1 
IS spre a proceda la alegerea nou- wnenzi ce se 't"or ef~lClu. p.care a Or. 

,lui preşedinte. EI·sabata TOTH la alCeaslă fDLrică, să fie După aceeia, tratativele cu 

14 zile eftine la 

Brenner -Haine de copii speciale 
"Baby" cărucioare, po
şete. geamantane şi ar
ticole tricotate 

DI. Filipaş suspendă şedinţa I ""--. ICU un pr~' Bl.1 ridilCal· fabrica au continuat la Inspedo-
Jldunării generale, după care se p~ .. 'ru «:a,. «:vnd~c-:rell ei ratul Muncii din loc, dar fdbrica 
. 't 1 dA A d C"t Emillescu 3 llia nu ..... poata 10 ... 0C::1I neacct'ptâno nici o îmbunătăţire, 
lOtruneşte coml etu, proce an- ra, ~ r, • l' I I ~ ,. nu s'a putut încheia un contract 

, " " ... 0 I~U Exec::u a... spre 
du.se la dlstnbUlrea funcţulor /1. Sosit din străinătate şi • eflin a 't".Qo.nelor, «,Hnd colectiv, decât s'a dresat un 
după cum urmează: • adus frumoase modele II' ... 11 fi 't"orLa de o nouă proces verbal de felul cum au 

Preşedinte: D. Nicolae Mo- IJ de pălării pL dame _ QI~jor8 re • salariilor. decurs ultima fază a tratativeJor. 
• n, ministru a Tugat apoi pe din care spicuim următoarele: 

torca L'l'ca Preţ eftin I delegaţi că, după (Um d, sa le D: Mihuţiu delegat al munci· 
Vice preşedinte: D. r, dă tot sprijinul, tot aşa şi E:i torilor declară următoarele: 

Petru .,...,-,.,.,..,,.., i să-le dea tot concursul, păstrând Ne mentinem pundu} de vede 
ere de până acum şi totodată 

Secţia Arad a Breslei Funcţionarilor Parti_~iii~,:~~:~;fti~:m::Ce~~i.~~ . 1 rI d ŢrI 1 TrI rI f '1 colecliv numai atunci are rost 
avel şi Fit:a Petru.' i II t t trlt It...., i dacă prin el s'au putut obţine 

:ă Comisia de candidare astfel eu ari In Inu U ImlS a os eons 1 UI a· condiţiuni de muncă şi salarizare 
d nstituita propune un numâr: ,,' ceva :mai s.uperioare decât sunt 
a e 18 persoane pentru candida. I ARAD. In ZIUa de 1 Apn· deosebire de diferitele sindi- După discursul dlui pre' prevaz~te I,n le~e După cum se 

d' d' 1 lie a, c. a avut loc în sediul eate ce existau inainte, cari şedinte Albu, ia cuvântul dl vede din d1scuţlile de până a-
: 10 care a unarea genera ă • A ." A F P A d' t aveau de cele mal' mult.... G R d 1 f b' cum, afh: că muncitorimea DU 

nn vot secret a ales urma-toa I soclaţlel . • • • In S r. ... organ emus e a anca ' t'g t ' , - ~, 'f - I B " d G l' , a caş 1 a mmlC asa ca ramane 
ele 9 persoane pentru comitet al'lţlU 1. A ,un~rea en,e-. ori şi un caracter po Ihc. Astra, care cer y . adunării ca toate chestiunil~ care ar cocs-

ci ordinea voturilor: rală de ConsbtUlre a secţIei Breslele de astăzi fiind sin- ca să se precizeze dela in- mui o neinţelegere să se rezolve 
Nicolae Motorca Ioa Fi'l'- Arad a breslei funcţionari- gurele asociaţiuni recunos- ceput care anume sunt per" în conformitate cu legile în vi
ş, Cornel Guşat 'Solo n ~ 1_ lor particulari. din ţinutul cute de Ministerul Muncii soanele care pot Ii considera- goare AvâD~ în vedere că în 

• mon o Ţ' . au 'mp t ţV f arte te în mod legal ca funcţionari timpul hatahvelor am fost la 
~a: Fico Peire, Pavel Deac, ImDlş . h'd • d y" It ~r an a ,o . mar~, '1' ~ dA Bucureşti pp la Ministerul Mun-
fVru Ţigu, Gheorghe Vârtaci, esc I~ erea .... a una~l1. se pen ~uca ,l!umai . pnn, e. ~ part~c~,an -=- pa~,er~a an: cii de unde 2m primit unele 
foisp Tăuceon. face de catre dl 'Albu SImIon, funcţlOnarn partIculan lŞl SulUl fnnd ca dnn dlredofl promisiuni şi sfaturi, ţin să pre-
Odată comitetul d t preşedintele Cam, de Muncă vor putea revindeca drep- şi procurişti dela diferite cizez că ne vom conforma sfa-

I Fa- d' t 1 esedmna_, din Arad care a luaI par- turile lor Ori datorită aces- bănci şi intrep~inderi -- turilor prÎmHe din partea dlui 
k . .' Ipaş preşe in e e a una- • "'t'" - t - f t OI d' t f' d" 'd Ministru al Muncii şi din partea 
, ,1 propune a fi ales ca preşe. te, m d~rma mVI aţlduln~l Mpr1• Ul a P

d
,_ f prteşe 1~ td re- l,nl! gtraOă

ţl, nl~ Ptot I.n ep· dlui Director Gt nfTal al Muncii, 
1 mte a Cercului Regional Arad. ml,te ~n part~a Ul, A O· coman a oar e , ca ,uros 1111 aceast v ca da ve Ş~ pro- şi dacă se iveşte vre- o chestiune 

dl. M%rca pentru a da Un im- Ş01U VIctor ŞI a dlUl Sar- tuturor dlor funcţlOnan pre- pune ca sa se faca Mlfllste- vom trece iar pe la Inspeclora. 
a. oldQOU cerculUI' Os l' 1 'd bu O liv iu , ca reprezen- zenţi la această adunare, să rului Muncii o adresă care tul Muncii, Mi~ist",rul Muncii şi 

, a n rl1nln .., f . '1 1 d l' f" ~ lă ~ h d - d 1 I ' 
i; Uoanimitatea voturilor. tanţu al uncţIOnan or 1par· proce eze a 1~ llnţarea a· sa murească aceasta c es- nu vom ,~paşi c~ r~ e e~el. ~ 
" t' 1 . S d Y 1 t 'b l f~ ă t' Delegaţii muncltonlor 110 sa 

Pe de altă parte dl 10 n St - ICU an. e proce eaza a ces el res e, ar a se pro- tUne, '- ~ d . • • a a- 1 "t d d d'f 't d b' v • , (Continuare la na!!Îna 6-a) precIzeze ca nu vreau sa ea 
! :, arătând, în câteva cuvinte,. a e~er~a ~nul secre ar ~ ~ce l en ~ es A mar~: ca!l ',' . , '.' '." .' ' nici o urm~re acestui pl'oces 
l _ şedmţa, In persoana d1Ul n ar putea fI decat dauna- •• a ••• mm •••• verbal de nemţelegere, că nu în· 

ripogr~f- l Ocean, Ioan. op?i se trece t?are inte,resel~r funcţ~(ma- STEFAN WEISI. ţ~lf'g să provoa~e vre-o ,grev,ă .... le .1a ordmea de ZI. nlor particularI, Roaga pe c~ vor ,lu~rd., m,ai departe 10 It-
de C':::"UCI-UC' OI d' Alb t V t ţ" 'd' tI' Dlşte ŞI dlsclplmă. 

..... : A A preşe lI~te u, ar~ a repre,zen ~n n , sm IC,a ~ UJ , , Totodată delegaţii muncitorilor 
'. Arad, Bul. Reg. Ferdinand 27 In cateva cuvmte neceslta. funcţIOnanlor ŞI angaJaţIlor I CrOI tone ţin să precizeze că, pjâta vreme 

It Desena~o: de, reclame mo- tea infiinţării breslei care c,~merciali să a~ere la i,n-I Arad, Str. Eminescu 15. c~t, {abrka nu, se va atill~e de 

1: d,erne ,ŞI Imprimate. Intrep- i va avea un . caracter pur fllnţarea acesteI bresle, tn- .111111111 Crt'litorie de primul n,lclUn munc~tor concednndu·1 
nnde Imprimarea hârtiet pl.! profesional şi va trebui să vocân.:l motivul că nu se rang, mare asortiment s au ~t1 va scadea proceDt~l sa~ 

~ ambalaJ' în sulurI' precum' d fă t' . t t dAt I'n stof e cIu'" e pt salarule, tolul va decurge In h-
, vo' '1 d1 , hA . I es şoare O ac IVltate nu- poa e recunoaş e eca o' e x "IV • nişte şi ordine dar dacă ea ya 
1:, pSJrea piese or In artie • t v . t ' ă b Iv pardesiuri şi costume ' ~ lemn metal etc f ţ' ~,mal pen ru apararea 10 ere· stngur reas a care ar cu· de prl'ma-uara~. căuta să abuzeze .:le toleranţa 
j , • con ee to I I f' 1 1 f ' d l' t n .. d • l' 1 'd' ' ., nate in diferite colorit se or pro eSIOna e a e unc· pnn e ace eaşl ca e 6 erll e. .. or, el vor ua Ime lat măr;urt. 

• ţionarilor particulari spre funcţionari. 'I.gg .... ~U. REP. 
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Un înc~put de universitate Tol în legătur~lt~;;o~e;;' 
muncitorească lla Arad petrecUle la Banca F 
. derală f,Zorile" din .lira r 

(Urmare dIn pagma l-a) morale. Un profesor le vorbeşte Toma Şerbănescu. 1 ,J:---
implinit: familia, d:stracţii, elc. astfel, despre istoria universală c) Practică, cu d·nii P. Pugna Ne am străduit în numărul ca o consecinţă logică a c 

O oră pe z.i insă, la univer· altul despre cea (conomică şi şi N. Vlad ,36 ziarului noatsră să infăţi· publicate de ziarul "Tribuna 
sitatea lor, le dă posibilitatea un altul despre timba şi Jitera- ! şăm situaţia reală a faptelor dis- No. 3 din 10 Februarie a.c 
să.şi apropie diferite discipline lura română, iar inginerii ţin le- V. Motoare cu . cuta te in legătură cu Banca fe- care anunţă ridicarea registr 
ştiinţifice, politice, economice şi! cţii de specialitate. explozie deraJă "Zorile" in dorinţa sin- de cătră parchet, dela banca" 

ceră, de.a contribui prin modes- riIe" pentru a· i determina' 

Un Înc:epul de uniTersilale IUun-. a) Curs teoretic, cu d. ing' tele noastre puteri la clarificarea· sancţiona pe vinovati, de R' 
Romul Cărpinişan. . stării de fapt. ' desigur d\. redactor al "Tri :dipe 

... ·lore!:3lloa:;, ... ~ I=- ·r~d ) p' d .. O St' C l' ~ ., C " ... "'"........ f1i .. c racttcă, cu -011 • Olan on tDuam aZl prm a pune nei ooperaţit:i" n'avea cun" tl 
şi Gh. Urlea. câteva întrebări: i f ţ- . el't 

Despre marea utilitate socială· fiilor d·lui inr'!. Simion Albu ) I d 3 D 193 " ID a ŞI care era ne umen rize' 
15 . 1 n ziua e ee. 7, f t I - c d ~t .. f d . 

a acestui fel de universitat~ nici pre~E'dinteJe Camerei de Muncă VI Motoare fostul preş. a Cooperativei stabilit aaP u aCu a, d'ln uca ,Ot
n

fi e
d 

el r .,entl 
I 

1· I . C re escopen rau ee A 
nu mai e nevoie să scriem mu - din Arad, d. ministru M. D_ I Dle~el . situaţia acelei cooperative, în ur-' . sunt "1 ~ I 

R 
;:,o mal nca aco o. ~ 

te. alea a aprobat descbiderE'a u-; ma căreia cu 3 voturi din 6 N i şt·lm·g d _ ;sa s. 
T b bl ' . t t .' . f· l' I a) Curs feorc·tl·c, cu d . g i o SI ur upa cum te re ue să su Intern, o UŞI, ! nor cursun pro eswna e 10 o'. • ln prezente, in mod ile~al a fost ziarul Tribuna ştie că fostulg~ 

semnificaţia d~schideriî lor, care .. raşul nostru, trimiţând suma de Petre Negreu. revocat din preşedinţie pentrucă sier M. Bratu n'a fo t a t t~er 
creaieză un început de viaţă' peste un sfert d~ milion lei, de c) Practică, cu d nii Ed. Ro· scosese Ia' 1- d ă l g 1 ,; mE'S E cel I 

P 
lvea a a ev ru o cu nimic în această murdar~"nul 

nouă în lumea uv~ieră - cum are era nevoie pentru procura nay şi D, uterici. goluţ. u 

I 
facere, care e pe calE' de a·d -t. 

spune am şi mai sus. rea materialului didactic, plata VII C In urma acestui fapt, ce mă-· . UI • 
Faptul acesta este de<.sebit de i profesorilor care predau cursuri. • urs ge- suri o luat d. vicepreşedinte al clarifica nu peste mult şi A · neral . . . nU ne·am ocupa de respecta· 

îmbucurător - pentru că ne Ile şi inc.hirie .. ea localului necesar. , cooperatIvel pentru ca regIstrele d l ~ d _ spOI] 
a) Le oisl· ţl·a mu c'i cu d dr . . . .' -sa e persoana aca nu s'ar 1 

dovedeşte reluarea de raporturi Cursurile acestea proh:sionale 6 it n 1 , • . ŞI toată gestiunea cooperativei,:. ~ I l' ~ mor 
intre illlkleduali şi muncitori. sunt prefata deschiderii univer Cornel Ladislau. să fie preluate cu proces verbal,! m!amp al ce e ce urmeaza :făcul 

d 
"t ~. ... .. f b) Drept comercial şi combi- d· • d I . M B t f tIIn ziua de Sâmbătă 18 Ma ta"nd ceea ce nu poate ec~ Sa 10- sItăţll munCItoreşti, care va , ID mana - U1 - ra u, os u . ' •. . 

semne domolirea deoiebirilor, fapt împlinit după examinarea nat, cu d. rrof. dr. Romul Gra- ei director? a. c. 10 mal multe. randurI, noas 
condiţiilor de viaţă dintre cele. rezultatelor cursurilor de azi. : pini. 2) Cum li fost asigurat soldul M. Bratu fostul casier al fecută 
două mari clase sociale. I Tocmai, pentru a da bune re-j t:) Conta.bilit~le şi devize, ~u numerar n~juslificat faţă de "Zo- ralei "Zorile", exclus din fu, zenl. 

Diferenţa aceasta au dat oca-' zultate aceste cursuri, d. Si- d. Gh. lpsJlantt. expert contabIL riie" în suma de Lei 51.028. ţiune pentru o mulţime de In 
zia atâtor sguduiri sociale, unele, mion Albu a fost trimis să le orA Lecţiil~ teoretice dur~ază ~o- 3) Cum se justifică co~trava- r~.gu~i~ a tăbăr~t in .~oc:l~l b"spid 
sfârşite prin revoluţiile cunO- '. ganizeze în colaborare cu d. ing. uă OI e, Iar cele practlce cate loarea alor 1205 kg, ovăs ră- Cll stiind funcţlOnaru sa-I Pmani 
scute. ! Romul CArpinişan, directorul Li. 3, ~upă ~rogran:ul zilnic afişat mas înmagazinat? la dispoziţie anumite lucsă S. 

Când, însă, elita intelectuală: ceului Industrial "Aurei Vlaîcu" la hceul 1Odustnal. 4) Cum se justifică contrava- Cum scopul nu şi-I-a putut se31I 
a statului va sta camaradereşte de din Arad, persoana cea mai ,loarea alor 23811 kg. inmaga- tinge, a început a înjura bi rom~ 

b - ·t..· t- să dă' ~oIemDitatea . zinat şi rămas nE'J'usti,'icat? reşte insultând în faţa unui do It" vor a cu muncI oru - Şl rapor- competen a coa uc cursu- . .., . . '. .' I 

turiJe ca patronii trebue să se rl·le. ! d h- d •. I 5) Fostul gestionar M Brate Inspector general dmtcoopera ~. , e'''c 1 erl1 cursu- . . .. .sa-I 
schimbe, fie datorită unor legiu- In urm':l tratativelor duse, a· i'" -1 - ,0 contractat si plătit prin cuop. care ~ocm~l i'cerceta _ cazuditri C 

iri <fenerale' fie prin intervenţia ceşti doi fruntaşi ai vieţii indus-, rl or '1 "Ogorul" la diverşi comercianţi a unUI con ro or - alaI pe '. 't~ţ ~ t l bă .. • t' d ni a 
directă sau prin colaborarea din triale din Arad au căzut de a-. i 141.627 kg. porumb in valoare rec or a nCIl. ca ŞI pe 'să şi 

· .Deschicerea>f:ursurilcr ",'a fă-: d LeI' 443665 d· e'" dela casă şi ceHalţ, intreb' -h' 
tre profesorii şi ascultătorii din cord ca toate cursurile să fie' . . .. e ., In car s a lOt ' ee 1) 
aceeOlşi intreprindere. să fie ţinute în localul şi ateIie-. cut 10 ZIUCi. de. 1.3. l\1a,rtte - 10, ma!tazinat numai 132.600 kg. în ţând cele mai murdare califi Â 

prezenţa autonfaţllor ŞI a repre- i valoare de Lei 409.826. tive la adresa d-Ior. 1 
La Arad, deocamdată, o ase- rele liceului industrial de băt:ţi, fi 

· zentanţilor breslelor mes~riaşilor, Cine sunt comercianţii cr>n- Omul de serviciu l'ndignat SU e 
menea universitate nu sa putut care are material didactic foarte· I 

f 
şi muncitori.lor. ., tractanţi şi cari ~unt motivele mârşavele cuvinte aruncate mar' 

în jinţa, dar Ceva tot ni-s'a dat. insemn9.t la îndemână, apoi mai S ' 
Ş . " , t . J fi' d t J' D. imlon Albu, preşe- : pentru care 9027 kg. porumb. adresa supE'riorilor sa~i care malt 

1 anume, 10 urma tn erven- mal m te e un e a ~ lere. 
dintele Camerei de Muncă a în valoare de 33.059 Lei n'au erau acolo, îi spune: "Domnu nu 

C t .. t vorbit despre importanţa aceş- mai intrat în magazia coopera- d{! ce nu spun; d fa cuvintele 
um sun organIza e cursu- tor cursuri şi a făcut a~el la cei tivei? L C ~ · ccslea, În tafa d·lui director" ~ 

rl-le prOfeSI-Onale . înteresati ('a să le urmeze reou- '1 6) Cum s'a inlâmplat ca flr-,6 .\tâta i·a fost de-ajuns omul 
.lat. Vorbeşte apoi d(O<:pre de-! ma .. Grâult< şi •. hcobovici" deşi - care căuta scandal cu orice 

Cu O parle din suma trimisă I prea marea specializare, cum ar mersurile făcute pentru primirea· in 1 Q36 <t primit Întreaga sumă preţ, pentru ca să aducă un s . 
de minister, camera muncii va fi - cazul unui muncitor pus: fondurilor necesare, pentru grăunţele furnizate in a- gent ca să J aresteze pe moti!· 
precura mai multe feluri de scu- o ,v~aţă inh~agă să facă acee~şi 1 .D. preşedinte aduce om.a~ii d· CE'I an, totuşi la sfârşitul anului că l-ar fi prins de gât _ .. , 
le speciale, apoi material de lrcru mIca operaţie, a una parte dlD- lut prof. M. D, Ralea, rnlDl str ul sunt trecuţi ca creditori, ca a- Intre timp omul fiind trimis 
la maşineJe liceului. truu al.tomobil, de exemplu. muncii, pentru atenţia acordată poi în anul 1937 prin bonul No. interes de serviciu, a fost op, 

Se urmăreşte ca muncitorii să Ace~t muncitor, pe lângă a- Aradului, un centru industrial 1 să li·se plătească din nou cOn- pe drum de către un gardi 
fie puşi a aplica in ateliere o brutizarea meseriei sale, riscă să dîntre cele mai însemnate. travaloarea alor 10.000 kg. de însoţit de d. M. Bratu şi cond a 
seamă de probleme studiate 1a- moară de foame de îndată ce D. ing. R. Cărpieişanu, direc- grăunţe? . Ia poliţie, fără ca omul să Ş d să i 
cursurile teoretice, despre care 
vom vorbi îndată. 

Sunt foarte buni muncitorii 
specializaţi într' o anumită di
recţie - pe care întreprinderile 
îi folosesc mereu, la aceleaşi o· 
peratii. despre care ştim ce se 
spune in economia politică. 

Este ştiut însă că - diviziu-
nea m11ncii arf> avantagiile ei, 
dar şi desavantajiiJe, ei dintre ca
re:cel mai primejdios este tocmai 

trebue să părăsească Între torul cursurilor, a dat relaţi te-· 7) Consilierul cooperat ivei, dE" ce. 
prinderea, dacă nu găseşte aceIaşi hnice, explicând programul a- Petroman Petru a încasat dela Noroc că după interveD m~n d 
fel de lucru, in altă parte. naUtic şi arătând ce material coop. "Ogorul" pentru cumpă- funcţionarilor băncii, cari al' . 

Prin aceste cursuri profesio. didactic se va procura pentru· rare de llrăunţe şi cereale, suma dovedit nev;novăţia omului eganc 
nale - se tinde ca muncitorii reuşita lor. de Lei 2.548.337 şi a justificat serviciu, acesta a fost pus ÎDpregăl 

bert a te. ciaţiei 
să înveţe mai multe specialităţif D. general AleX. Vlad, prima- prin cereale depuse, cheltueli şi Dar încă n'au 
aşa ca să şi găsească ori unde rul oraşului, şi-a exprimat marea salarii suma de Lei 2.5 t 9.403 ră vrie ÎI 
şi oricând de lucru. : bucurie de a participa la acest m~nând asupra d-sale un aold -------------i 

In atelierele liceului industrial· frumos început pentru educaţia de casă> de 28.934 Lei. S por t C e n t r a BC:uZciiu~rUE 
de băeţii - toţi candidaţii vor meseriaşilor români. S'au luat măsuri pentru resti-
putea să înveţe mai multe spe-I După ce promite întregul spri- tuirea acestui sold, şi cum se 
cialităţi. jin al primăriei. urează cursişti- explică faptul că in acelaş timp S. OIl»~.LC; 

Programul cursurilor 
lor spor la muncă. un consHier ar coop. "Ogorul" Tot felul de arHcole de spo· organ 

In zilele de 15 şi 16 cursuri- să fie şi salariat de cooperativă Depozit de mingi, tenis Dunla cor ca 
lor au inceput cu participarea, să fie şi furnizorul cooperativei Fort, coarde pentru racorda; ~ . ţ' .r 

1. Tâmplărie Iping, cu d. ing. Petre Negreu. ' rachete ela lel 
d

· p unui Însemnat număr de candi'
j
. şi să i·se plătească şi cheltueli? d 

) T h I 
. . d ) radică, cu d. prof M. D. d - P Arad Str MOI"" NI'c a" use I a ee no ogle ŞI esen spe- Puterici. aţI. unpm şi noi aceste întrebări ,. "e oar noştri , il 

cial, cu d. prof. T. Orădean. III. Electricita.te Din cauza evenimentelor în- ------I.--i-------________ .g.~cert u 
b) Partea practică, cu d. pro- tervenite, însă, în acelea zile,' La sfârşitul acestei crODlCI ducem laude d-Ior strălu 

fesor.maestru Iosif Ungureanu, a) Schiţe şi calcul, cu d, prof. cursurile au fost suspenda1e pâ-. - trecue să adresăm cele mai Albu şi ino. R. Cărpinişan pen efieiul 
ing. Jon C. Gheorghiu, I d 6 

II Strunga.- rie ) P t· ~ d V M nă a esconcentrarea condiţiilor. călduroase mulţumiri d·lui mi- tru "hăduinţele d"puse "a Ara, sul COl 
• C rar: Ica, cu anii . ari- .. ~ '-

a) Technologie şi desen \:peci- I nescu şi Ion Vucetici. După Paşti, la data care se. nistru M. D. Ralea pentru cin- dul să poată deschide acest crezut 

1 'Il ' F hi t- va anunţa prin ziare, cursurile', s~ea făcută m~seriaşilor şi mun- cursuri de specializati:, care, 'ttu >11 

al, cu d. prof. ing. Petre Negreu, 'Y - OC Ş I şi . 
P i i d 

vor reîncepe după acelaşi pro- c.itorilor din Arad, unde vom a-, an în an, Se vor desvolta tot hlUea 1 
b) ractică, cu d. prof. M. I:neCan c e I:na- gram şi vor dura 3-4 luni, din- vea de azi înainte un puternic: mai mult. . ~J, Ra 

Ed. Ronay_ şini cu aburi III 
tre care 2 - vor fi ţieute În focar de cultură profesională. ) Cronicar 

e) Calculări la freză şi scba- a) Curs teoretic .. cu d . <f t • 106 , oamnă. Deasemenea, se cuvine să a· I 
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Poporul 

c România a trecut prin 
i clipe oarecum îngrijorătoare 
n in ultimele zile. datorită 

rizei politice din Europa 
. ,gent:rală. 

A fost. il1să. destul ca 
să se dea ordinelt! CUhOS" 
gute _o. pentruca intreaga 
tinerime şi o parte dintre 

1 cei mai vrâstnici să sară ca 
1 ubul singur la hotarele jin .. 
1 duite de duşma ni. 

A fo ,t o impresionată şi 
spontană tresărire Jin a .. 

r morţeala cotidiană~ care. 
făcut înconjurul lumii, ară· 
_tând tuturora că. drepturile 

r noastre sfinte -- nu se dis
cută ci se apără cu dâr

. zenle dacică. 
In faţa acestei mobilizări 

spirituale şi militare, duş
, manii noştri au fost siliţi 
să se astânperf!, dându-şi 
seamă că - cu ţărănimea 

, română nu este de glumit. 
Iti era mai mare dragul 

să·i vezi pe opincarii noş· 
tri cum s~ prezentau la u· 

,nităţile lor, unde Si grăbiau 
să-şi primească armele şi 
echipamentul de campanie. 

A tât de mare a fost în
sufleţirea ţării la prima che
mare - că sfat! prezentat 
mai mulţi dintre aceia care 

, nu trebuiau să plece de a-

A ]!R~ ]10) IIE A JiL lU It U III 
IN IMAGINI III 

român îŞl 
patria 1 

apără 

casă - decât ttumărrtl ce· 
lor intr'adevăr chemaţi. 

Pritnii, au fost lndrumaţi 
indată la vetr~le lot, dar a 
fost necesar să li se spue 
multe cuvinte până când 
au consimţit d. plece. Mâh
nirea lot. ihsă. pentrucă 
n'au fost echipaţi. nu s'a 
potolit fncă. De ageea au 
întârziat mereu ca să plece. 

Recentele cbntentrări mi
litare au fost, deci, bine
venite din foarte multe 
puncte de vedere. 

Mai întâi, s'a putut face 
o străhJcită inventariere 8 

COlI ştiinţei naţionale şi - a 
armatei pe care ne putem 
bizui ori când şi împotriva 
on cui. 

S'a văzut apoi că arma ta 
română este bine înzestrată, 
ceea ce a sporit mult en
tuziasmul concentraţi1or, ca
re, de fapt. sunt gata a 
lupta chiar cu piciobrele 
goale şi cu coasele. Moţii 

"le ascuţeau pe întrecute. 
ca să "termine" odată cu 
cei care nu se .. astâmpără". 

Pe de a'tă parte, s'a pu
tut constata sta rea sufle
tească a populaţiei din o
raşe, lăsată in umbră de 
cea dela sate, cum se va 
arăta în curând. 

· · -· 
I 
I 

I 

E nevoie, la acest capi· 
tol, de o revizuire radicală 
de conştiinţe, operaţie care 
Se va face în mod sigur, 
după potolirea spiritelor_ 

Şi multe alte în ~ ăţăminte 
se pot trage din această 

proba generala pentru caz 
de primejdie, care este în
tâia după pacea din 1918. 

Conducătorii ţării vor 
trage concluziile generale 
ale acestei probe, care in· 
seamnă o mare şcoală pen
tru viitor. 

Trecând, însă. peste re
zervele c~re s'ar pt'tea fa
ce, dar nu este momentul 
potrivit, Întâia concluzie 
este aCE ea că uu trE: bue să 
ne temem de nimic - pen
trucă poporul nostru a do-
vedit că este gata a înfrun
ta ori ce surpriză cu băr
băţie şi eroism. 

Este cea mai îmbucură

toare cOnstatare ce se poa
te face cu prilejul bineve
nit a rencentelor concen
trărÎ. 

Si astea Înseamnă mult 
foarte mult pentru zilele de 
azI. 

"Timpul Prov!aciei" 

Suplimentu,l ziarului "TIMPUL PROV(NCIEl~' din Arad. No. 37-38. - 1939. 
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o biru.inlă a tec!)nicei Germane 
1 
f 

Târaul b de Mostre din Leipzig 
Lep 

in Ge 
la loCi 
din ( 
Are o 

Praga de astă.zi 

Praga cu râul Mold va 

Leipzig: Gara principali 

Leipzig =: VOlkuschlacht denkmal 

Leipzigul aşa CUD) este .". !ocuite 
TârguI de Moslr din EL 

C T I d I D tă in " a in fiecare an, ârgu e, upa protedorat Praga o devA 
Mosrre din Leipzig o fost şi in a- . nit al patrulea oraş din Germ; pe,rsoc

i . . -. (ol~un 
nul a,eosta vizitat de o mul~ime nla, clasamentul oraşelor mari di ; , d' 

numerosă, poate mai numeroasă Germania fiind astfel: 1. Berli.; ~~e d~ 
ca in alri ani, veniră din toate capitala Germaniei cu o POpi,;. _ 

colturile lumii pentru a vizita, ad- latie de 4.243.000. 2. Wiena fost to~t~ 
mi'a şi cumpăra noutătile şi inven- 't I ~ A t· , I .' sCOrl ( 

, d! copia o o us fiei cu o popu ah dincok 
tătiile specialiştilor germani in I de 1.875,000. 3. Hamburg, ~ 
toate ramuriie de adivitate. , I G .' cesrea 

mal more port o ermanel cu piedec 
Praga de Qstă:d: popularie de 1.129.000. 4. Prag.o decă I 

Călătorind din România, Arad' fos~a cpi~ală o Cehoslovaciei c,' timpul 

via Curtici-Budapesra, om ajuns o populatie de 849,000. foarte 

chior Duminecă dimineata in Pra- Dinire toate oraşele Germane din te 
90 fosta capi~ală a Cehoslovaciei, se spune că Praga azi este d, timpul 

unde om coborâr la gara Masa- moi frumos şi romantic, fiind u ,cori 01 

ryk core pare ar fi aproape tot oraş vechi cu hecuturi istorice. S:iimpart 
atât de frumoasă şi aranjată co ştie deasemeni că in Praga ; culoiie 

şi gara principală Willson. fost prima Universitate germanii cât şi 

Praga un oraş vechi şi roman- din Europa şi acolo s'a născu; te stat 
tic cu clădiri in stil Boem, aşeza..=- Kaiserul Karl. ,moi m 
te pe coaste În jurul ~.âului Mal- III Părăsind seara Praga cu direc.rilor d! 
dau ce curge pnn mijlocul ora- tia Leipzig prin Dresden oraş Ce te des 

şului, venind din muntii Bavoriei, O populatia de 642.143 core se zi besc n 
trece prin Austria îndreptându-se I ce de or fi oraşul cel moi bine aran. tru o ( 
spre Praga, apoi o părăseşte ie- jot din Germania, pe core il des-druma 

şlnd, ca 10 câtlva km, să se verse in parte râul flba. in jurul râului se fi In o 
Elba. Printre frumusetele capitalei dică frumoasele clădiri printre cori le, bo( 

se ridrcă şi frumoasele clădiri St. j se ridică renumitul şi frumosul tumne cu 

V:i:sdom, ~u polat~1 Archi:pisC,O- I 01 Operei, Schlossul, şi renumite ,reci, te 
p.lel, St, Vel,tsdom-Klrche. ŞI Teln-, biserica Hoffkirche. Acest oraş es- sunt pl 
kirche, apoI Museul National, Vy- te pentru noi o more amintire is- aude I 

sehrad, Kieinseitner cu cea moi 1 forică pentrucă ştim că aici O trăi,carnea 
frumoasă piară aşa zis-a • Wen- i În ultimele zile M. S. Regina Mo- 'nu cor, 
zelsplatz x in mtjloc cu cea moi mă Maria, 'auzite 

more şi frumoasă stduie st. Ven- I t D d 'L" ţi' ide con 
. n re res en ŞI elpzlg se OI C • 

cels, Apoi oraşul vechi cu difen- l' I d •. 1 ,ou drn 
ce mOi more oraş li us' (10 In 

tele lui amintiri si relicve. Podul: T "1- d' S ' ,Ora' 
I ramura eX,lo In aXOnla, ore ' 

Karlsbrucke pesre Moldau pe ca- 350734 d I 't·ca ora vre-o . e OCUI an cu ce-
re se află peste douăzeci statui , ,. f b' .• t'l t t d rmăzica mal mu ,e a nCI ,ex I e, o o 0-' 
religioase pe ambele părti ale t·· t t ,muzical 

. o In aces oraş es e marea ŞI. 
podului unde populatia capitalei :cel ma 

f ,. b -. D .' t cunoscuta fabrică Chimică • BO- ·d 
ace PIn; 0.1 uml~eca! pen r~ o EHME fETICHEMIE' core este·.e mu. 

se ruga tngenunchlnd om vazut Arci a 

tf l ' I·t· D' ~ I'be ~ foarte cunoscuro de toată lumea os e In u Ima ummeca I ro mare ( 
, . tit •. d 'b • d cu pradusele el chimice neÎntre- • 
In via O Of rom ŞI ucuran u- '1 recuno' 
se ultima clipă in ~ara lor, sub cute până azi. gonîsr, ' 

drapelul Republicei Cehoslovace, iln leip 

"'"'1 c""'u ........ ,""u ... c-sC...,' ....... Cl,....,.S ... U .... C-,.,-.t .... i'"ş<"'a'""'s,,",a'r'T'1l urr,",UlTllnC"""""C::1"ccnJCC'"IiTIu<rarl "Tllrnj3~C::Ti1IT1IT"roenro:c7.---,-' "f'1"r7"i-<o"",.,m""""""rl'P"'-" -=-rnr"'"T'fT·","""~"~' --~-~-~----- -- .. - . 
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Leip;dgul aşa t..'UID 
este~ __ . 

Lepzigul es~e 01 şaptelea oraş 

in Germania, care o .căzu~· de

la locul cinci înt/un an de zile 

din cauza schimbărilor politice 

Are o popularie de 715.668 de 

locuitori, cu cea moi more gară. 

din Europa, aici se face cunoştin
ţă in timpul t6rgului cu diferite 

persoane străine venite din toate 

coiturile lumii. La eşirea din gară 

imediat in fOfa gării fâlfâie cele 

52 dp. drapeluri ale statelor din 

toată lumea. Eşirea se face prin 

Industri-i de fier, totodată este 01 
doilea oraş german În Buchverlag 

TârguI de Mostre 

Târgui de Mostre, este impărrit 
in patru păr~i. 

1. TEXTIL-MESSE; unde sunt 
cele mai noi lucruri În textife, in 

special lânurile de plasă cari ou 

ovul' cei moi multi vizitatori străini, 
unde s'o putut admira mult ma

terialul artificial 01 Fa. "Deutsche
Zellwoll-Ring". La târgui de T ex

tiie sa remarcat ,AGFA' cu noile 

mătăsuri: Acetat, Cuprana, La
nusa, Vistra, Pe-ce-faser, Fiii ro, 
Drahthaar, Cellometall, Tylose scări cu eşiri subterane core ies

dincolo de marginea drumului. A

cestea eşiri sunt pentru o nu Îm

piedeca circulatia pe stradă a

decă moi ales În fato gării În tot 

[impul Târgului fiind o circulatie 

foarte mare, la sosirea trenurilor 

din toate directiile. In gară tot 

i etc. 

! timpul sunt mii şi mii de oameni 

• cori aşteaptă la birourile unde se 
import locuintele. Prin oraş o cir

culatie foarte mare otâ~ oamenii 

cât şi automobilele sosite din taa

're statele core circulă in cea 

moi more ordine, datorită sergen- I 
.[ilor de circulatie -core sunt foar-

te destoinici şi energiei, cari vor 

besc mai multe limbi st(ăine pen

tfU o do explicatii şi pentru a În

druma popularia străină. 

In oraş restaurantele, cafenele

le, badegile, Automatele sunt pii

ne cu mâncări atât calde cât şi 

reci, totodată mâncările nici nu 

sunt prea scumpe după cum se 

aude pela noi, chiar pâinea şi 

carnea este suficientă, astfel că 
nu corespund adevărului svonurile 

auzite că Germania duce lipsă 

de carne şi pâine, ci din contră 
ou din belşug. 

Oraşul Leipzig nu este cunoscut 

ca oraş de mostre ci ca şi oraş 

măzical, deaceÎa ii zice şi oraşul 

muzica', aÎei o hăit şi a invătat 
cel mai mare compozitor mondial 

de muzică greo, Richard Wagner. 

Alci a trăit 01 doilea compozitor 

more germon Bach, core o fost 

recunoscut ,ca cel mai more or

gonistt in biserica Thomaskirche. 

In Leipzid sunt şi cele moi mari 

1. G. Farbenindustrie Â. G. 
frankfurtcl M. in Speciol-Ausstellung 

Sa remarcat cu cele mai noi pro

duse chimice industriale , EULAN', 

Aceste produde sunt cele moi 

noi contra molilor, cu mult ma. 

bune ca Naftalina şi sunt fără 
miros, şi se poate intrebuinta ime

diat la vopsitul firelor În care ma

terial nu moi Întră moli niciodată 
chior până la uzorea hainelor. 

"Leonil" O productie foarte bu
nă pentru spălat curătit şi vopsiti 

"Persistol ll Acest produd se 

intrebuinţ-eaz6 la impregnorea şto
felor. 

Mărcile IlApretan EMA-GI şi 
GU", sunt pentru apretura de 
ştofe şi pânze. 

.,Trilon Â fi B", contra săruri

lor dn var, contra manganului şi 
fierului. 

"Eulysin A. Igepon T. fi Â. 
Glyecin", cori se intrebuintează 
la Imprimerie, 10 vopsit şi la spălat 

"leonil" O lichid, care se in

hebuinteoză co cele moi bune 

egilisitoore la vopsitul de 16nă. 

"Ramasit W. S!' şi konz. pen

tru impregnatt mantale şi ~renhch-

coafuri. 

"Oul it" mărcile W. şi S. extro 

sunt pentru matuit măt-osă şi cio
rapi. 

IISoromin" S. W. F. ,i G. sunt 

pentru oprerat mătăsurile (char
meuse). 

"Peregal" O. şi O K. se În
trebuinrează pentru egalisa vopsi

turlle de Indanthren, Algot şi Siriu
Si ri usllchtecht. 
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Leipzig: Palatul Justiţiei CII piaţa 
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D;ntre fobricele chimice s'o moi 
remarcat şi fabrlea "Boehme
fettchemie" care a o,otar pro~ 

dusele speciale pen~ru vopsltul de 
lână de plasmă Clellwole) precum 
şi produsele de vopsiI- "Florinat 
V. P" Florinat pentru merceri
zat, Mondial, Acuritr Gardinol şi 

"Avirol", 
2. MUSTER-MESSE. $0 remorcat 

tot "Agfa" cu apordele Foro 
.Agfa' . 

"Glutofix" şi diferîte materiale 
de celaphon. 

3. TECHHISCHE-MESSE. La târ
gui technic sa văzut toată tech
nica şi invenna din care ies 
toate lucrurile, in fier, piatră, piele, 
lemn. sticlă şi texhlă. Printre cele 
remorcate ou fost .SKODA' cu a 
roată de turbină de câteva mii 
de kgr, Fabrica de Sticle .JENA' 
Frigorifiere, Dinamouri, Baterii 
.BOSCH'. Fabrica de compre
soore ,LEIPZIGER TANGIER-WERK 
A G.· Leipzig. Fabricile de maşini 
de T esătorii • DIE~EUTE-DIAMANT 
WERKE A G.' cu noile maşini 
Links-linksmaschinen ,LOH/h, LOB 
şi LOB' honi. ,CHEMNITZER' 
Strickmaschinenfabrik A.. G. cu 
maşinele , WEWENIT' ,DUBIED & 
Co. S. A. Neuchâtel, din Elvetia, 
cu maşinele Links~links Iyp , CAL' 
şi Modelul ,BAR' sa mai remarcat 
maşinele de Tricotat ale Fabricei R. 
Stoll 6. Co. din Reutlinger, cu Flach
strick-maschlnen Madell ,AJUM' 
apoi Fabrica SEIFERT & DONNER 
Chemnitz cu Doppelmeckanik-

li 

il 

I 

d 

r 

Unks~links-linksmaschjne. Dinhe 
fabricele de rno~ini de tricotat 
ciorapi sa remarcot G, Filscher, 
cu noile maşini .IDEAL"·RIPPAUTO~ 
MAT' Din~re fabriceie de Aparate 
pentru vopsitorii sau remorcat 

1. G. LlNDNER, Chrimitschou, H· 
Kranh, Achen, Obermayer, inn 
Neutstodt. G. Haubold, Chemnitz, 
cu diferite aparate centrifugale 
speciale, apoi L Then, Chemnil-z, 
cu bozine speciale pentru albi
torii căptusite cu porcelan. 

4. La sectia "KOLON'Al und 
Torpen-TECHNISCHE MESSEtI s'a 
remorcat .BAYER' cu diferite me
dicamente, aspirine şi chemicale, 

La .,PHOTO-MESSE" filmul 
Ozaphon. 

La târgui de tt1astre au moi 
fost prezentate cele mai noi auro'
mobile priMtre Cari sa0 remotcat 
.BENZ-ME~CEDES' iHORCW noul 
,OPEL' şi motociclerele de dame 
• MIELE' şi dltele eLI dtt)$ 8. M. W 
ZundaPPJ Triumph, Victoria şi Ardie 

Printre fabricele de maşini de 
tricotat cea mai temarcată şi ma. 
căutată de shăini a fost nouo 
maşina ,Intedock -Rundstrkk-ma
schinen, C. A. Roscher Sahne/Mltt
weda i. Sa.' 

Conform sl-atisticei in anul a
cesta Târgui de Mostre din Leip
zig a avut 9,800 de firme, adecă. 
ou fost cu 300 moi multe fată de 
anul trecut. Afară de Fabricele 
germane ou mai luat porte Egip~ 
t~i-:-;~'B~mbacurile Egiprene, Gre-

eia, cu covoare şi tricotat de 
mana, Irolia lâna făcută din lapte 
de vacă • LANIT AL' Letuania, ma

terialul flochs, şi tricotaj. Fabrice 
de Sud, lână şi bumbac. Indic 
stofe de casmîr, pătulÎ :"i COVoQre 
Iron lucruri tricorate de mătase 

perdele şi pături. Franta bumbac, 
in, şi cânepă. Ungoria haine ungu-
re şti lucrate cu mâna. Algerla: 
lână, covoare şi pături. Elvetia ca' 

in toti anii cu maşinele lat speciale , 
de tricotat. zrua 

e 19 I 
La târgui de Mo!>tre a mai fOI!. l' . a lel j 

un Cinematograf in Holle No. 3. A. F 
care juca in tot timpul târgullJi 
de dlmieeata până seara fOrtl Cu 
intrerlJpere gratis, unde arăta nu" 
moi lucruri dela diferite' făbrici ~ upă ( 
Industrii din Germania. Aşa cd edi,tt, 
Târgui de Mostre din Leipzig r~ de sea 
m6ne neuitat in memoria aceiuiil spun, 
core În viotă o avut cel putit, de : 
odată ocazie de 01 vizita. 'ici un 

Leipzigul işi ore şi el poesia sccontdu 
sOU moi bine zis tanl-ecul soli na.e 
cd $i toate telelalte oraşe ma' reah ze 
din Germania: alele 1 

1i1 Leipzig tui' der Messezeit 
Erleb~ mae allerler. 

oră sa 

te str 

Es koshH zwor'ne Kleinlgkei~ iaţiei 
Biş morgen!; gegen Drei. acesl 
Das heis~ nicht, dass manro ddh Iru ar 

q lvergis! otuşi 
res îl 

O nein, O nein, O nein, . 1 
Wie gluecklich man verheirat'isr a~Ut 

, \lI rE 
Milunrer I-rugt der Scnein. 

iner 
Emil Odiati ţi p' 

crede 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rfiin ---===----"'--1'· ~Că~~~;., feriCitului, de MIhail Negru, c~n~:e 
"Noua Colecţie Oei a f ras'" toate patru distînse de "Cugdarea" cu premi Jă să 

Cartea bună pentru tineret constitue una din pre
o cupăril e asidue a le Editurii .. Cugetarea" . 

In scopul promovărH Jiteraturiî necesare tinerimii 
noastre ... Cugetarea". a întocmit "NOUA CO
LECŢIE DELAFRAS". în care sunt publicate opere 
de ţinută superioara, scrise atră~ător şi urmărind 
formarea caracterelor şi îndrumarea sănătoasă pentru 
reuşIta în vieaţă. 

In "Noua Colecţie DeJa/ros" a apărut până acum 

Milionul lui Prichindel, roman de Al. Olinescu. 
Lumina care nu se stinge, de Alice Gabrielescu, 
Jupâniţa RUlC.andra, de EugMia Makata. 

literar uDeJafras". 
Fii om de caracter 1... 
Ajută-te singur 1 ... de S. Smilps, in 

Al. Las<.:arov' Moldovanu 
Casa cu rodii, de Osea,. Wllde. 

tivi ta 

brilo 
trad. domnul 

Cadea copiilor mei, de Paul DO!.1mer, fostul Pre, 
ş~dinle al Republicii Franceze- aDă, 

Fabola sau Biserica din Catacombe, de Cordinaln 'mul c 
WIsemanrr, trad. de AI. Loscorov~MoldoDanu. v 

Prinţ şi Cerşetor, de Mark Twoin, trad. de G, M ut s~ 
V1ădescu ;ealtfe 

Paul şi Virginiaf de R de Sainf-Pierrf?, în iălmă e sfo! 
circa d-Iui Al. LascarofJ-Moldouanu. mul 

Cereti la toate librăriile Ilolurnele apărute in »NOUA 
LECŢIE DELAFRAS«, care contin op2re complecle ,i frUrlt r ne 
pre:z.erftale in format de bibliotecă. 

in în 
ontin1 
'rea It. 

lunll 
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TI MPUL PROV(NCIEI 

dunarea generală a .Jl.socia~ 
iei E"unc/ionarilor Particulari 

A. F. P. A. din Arad 
ziul1 de 29 Marlie a. c. No. 1, sub preşedentia D lui noastre D·lai Ing. Novac Eftimiu climat special din lipsa de par- care se asigură asociaţii/or profe 

e 19 a avui loc la sediul A· Victor Moşoiu preşedintele Aso- Ş fII l' 'I'c C' 1 . .. d I . . f " e u OCO u Ul SI VI la a, care 1n_ cun ŞI ea uri. corespunzătoare sionale existente, că activul lor 
I OSr jaflei FunetlOnard9r Parlieu· ciatie;, ţ 1 o' d . 'ţ' t' t ~ I .' . 'J a e esan 101 la Iva noaS ra ne·a p o pua tiei acestui municipiu. va ii utilizat - în caz de În-
rgO~ll.li· A. F. p, A. din str, Baritiu pus la dispoziţie 5 vagonete bi- Neam adresat Ministerul Mun- globare în breaslă - numai de 

făr6 Cuvânlarea dlui Victor Moşoiu ne aranjate. S'a hotărît ca aces- cii, Inspectoratului şi Camerei ace<l secţie din care membrii 
a nu, te pelerinaje să rămână tradiţio- de Muncă dar din cauza refu- asociaţiei fac parte. Deasemenea 

riel * upă deschiderea şedintei dl. de activitate culturală şi ma i nale în organizaţia noastre. zului unor patroni şi a lipsei de am obţinut, că OI. Sârbu Oliviu 
I Cu. edirlle Moşoiu a făcui o da- 'mult, spre ridicarea prestigiului La 18 Iunie 1938 am organi- susţinere din partea celor com-· vice-preşedintele asociaţiei să fie 
~ ni. de seamă asup-ra arzului fre- asociaţiei. zat O excursie recreativă la Li- petenţi acţiunea noastră atât de ales în comitetul de direcţie a 
:elu!Q spunând În/re altele urmă- Am pus bază solidă unei bi- pava cu 60 participanţi Graţie nece,ară membrilor, a rămas fără bresllill, deşi adesiuni1e au fost 
purir. ~le: bUoteei de imprumut realizând legăturilor colegilor noştri organi- ,rezultat. ceace e regretabil. • personale fără a implica direct 

"ici un program fixat de că· astfel un vechi desiderat şi o zatori, am reuşit a reduce taxe- Vom căuLl a continua această asociaţia. S'a început şi în Arad 
,ia so conducer<!a asociaţi lor pro- necesitate a asociaţiei. le de participare la minimal (145 acţiune în speranţă de a ajunge o acţiune serioasă pentru înfiin-

-Il nale SalI institutii sociale nu Vom căuta a-o reimpro.spăta Lei casă şi masă). ··la un rezu!tat. i ţarea secţiei. Vom lua şi noi 
~~, ealizează în întregime, Ob- pe măsura posibilităţilor buge- Era . dease~e~i pr~văz.ut.ă, o i P~in adrt?~a ns. No. 177/938 parte la aceasta acţiune şi vă 

· alele preintîmpinate de forţă tare şi a necesităţilor. eXCurSH" la ptvmţeJe Şl peplOle·: am lOfervp.mt pe lângă inspec- vOm ţine la curent cu toate 
! ră sau provoclte de evenÎ-. Pentru ziua de 4 l'-1ai 1938 ri?e S~rvic,iuluj Edu~ati~ Agr~col: toratul .\1.uncii pen~ru a dis;mne, mişcările din această direcţie a

te străine de preocupările am organizat o intrunire cu su- dtn DlTecţlUnea Agricola, MIO\Ş respectarea orarulUI de 8 ore de tât de important. 
: iaţiei au impiedicat şi in a- biect profpsionaJ. ExpuDer~a bi. cu scop de a culege informaţii, lucru in birourile comerciale După ce v'am ~rătat in linii 

acesta pro~ramul întocmit ne pregătită a D-Iui coleg Mi- despre conservarea fructelor şi. (in conformitate cu legea nouă). generale cele ce am realizat i 
don tru anul 1938. . hai! Sturm, sub-director la F-c:a a vinului şi despre ingrijirea pot:: Prin adresa ns. No. 195, din: Ce am încercat să realizăm Ş

ergfsr otuşi putem înregistra un de Tricotage. despre "Preţul de. milo" fructiferi, care n'a avu 1
17 Octomvrie 1938 am răspuns I rugăm d-Ior colegi a da de;că:~ 

res in activitatea asociaţiei cost în industrie şi regimul fis-I uC. , anteproectului .tatutului funcţna- Carea cuvenită Consiliului de 
ot'ist anul 1938 fdţă de cea ale cal" a fost bine îndrumătoare! Pentru 16-18 Octomvrie 1938; rilor particulari şi am reflectat. Administraţie şi comitetului de 

!Ii trecut. Acest progres mă- "slârnind un viu interes, am încercat organizarea unti în special la următoarele: Direcţie. 
încrederea pentru viitor şi Unul dintre cele mai mari excursii în stil mare la Deva şi 1) Să se distingă func/ticulari 

iati ţi pe experienţele acestui succese în fa'miul membrilor Hunedoara la care s'au anunţat particulari de birou, de angajatii Circulaţia membrilor 
credem că în anul ce vine noştri a realizat de noi a cea 180-200 persoane. Cum că c;,merciali de ale eăror vederi şi Membrii la 1 lan. 1938=360 

fi în măsură a înfrunta cu· fost convenţia făcută cu cinema- minul de ucenici din Hunedoara pregătiri sociale diferă. i Intraţi până la 29 III 1939=133 
- mare uşurinţă, piedecile ast- • tografele şi teatru], în virtutea edificat nu a fost încă preluat 2) Pensionarii publici să nu IEşiţi JJ """ ,,= 35 

că la proxima adunare ge. căruia membrii noştri beneficiază iar hotelul "Crucea-Albă" din poată ocupa funcţiuni în birou-: Totalul membrilor azi: 458 
Iă să putem raporta despre de o reducere relativ mare la Deva und~ ar fi încăput acest riie comerciale şi industriale. I Notăm că toţi aceştia sunt cu 
tivi tate şi mai folositoare, spectacole. Prin frecventarea lor număr mare de participanţi a 3) Fixar(la minimului de exis-' cotizaţia la zi. 
brilor noştri. -1 membrilor li se dă posibilitatea fost sub renovare n'am găsit tentă. : Dl. Oncean ceteşte apoi rapor
anul acesta ca şi în anii de a-şi recupera cotizaţia numai posibilitatea de a-i adăposti, fapt 4) Suspendarea peste tol a 0-: tul comisiei de censorÎ. după 
edenţi am organizat cursu. din diferenţa intrt: preţul de cost carp. ne-a dPlerminat a amâna Te/or de birou de SâmpăIă după. care se dă În unanimitate des-
de limbi şi anume: română, şi cel pe care-l achită. excursiunea până in primăvara masă, ore, cari să se repartizeze I cărcarea cuvenită. 

i maoă, engleză şi franceză. Pe lângă reducerea obţinutli anului 1939 dacă împrejurările pe alte zilţ! ele lucru. I Dl. Moşoiu c~teşte apoi nou 
'mul din lipsă de auditori n'a la cinematografe, am obţinut şi vor fi prielnice 5) Legifpr~r'!a orariu~ui elt' ~i-I proect de bugc.t, care se aprobă 
ut să. aibă loc. a vantaiul ('ă biletele se achită 0- Am mai încercat a face o rou de /Jara prmlru lotr funclw- In urma UneI trageri la sorţi a 
ealtfel niei la celelalte, cu dată la sfârşitul lunei, dând ast- excursie şi la Băile EpisC'opeşt rilor particulari, unei treimi dintre consilieri, au 

ălmă e sforţările depuse n'au fost fel posibilitate de distracţie ori şi Felix. însă în lipsă de condi- 6) ConcediÎle de odihnă să fnst aleşi la propunerea d-Iui 
mulţi auditori. când şi funcţionarului mai mic. tiuni favorabile am renunţat. se dea in intervalul 15/IV.31/X. Ylarschal următorii domni: 

· perăm însă că în sezonul La 12 N oemvrie 1938 am or- Menţionăm că toa te aceste 7} Jumătate din timpul prea-. Manea Lado!Jic j Mthalik lu-
fru;~ Ir ne vom putea mândri cu ganizat un ceai dansant cu sco- manifestaţiuni de întrebuinţare a, vizului să tie inlocuit cu excon- /iu, MarschaJ Fr., Munteanu 

urî bine frec\'entate, fUDC· pul exclusiv de a da o caz ie timpului liber au fost sprijinite: tentare. $t(dan. Pop Gheorghe. Sfeiner 
· arul dând incă odată dova- membrilor noştri la o distrar:ţie materialiceşte de asociaţie în Am cerut Primăriei Munici- Hermau, Cristea Const., Oncean 

in înaltele calităţi muncind între colegială, fără a se urmări măsura posibilităţilor noastre ma- piului Arad un teren pentru a Ioan, Cozma Emil, consilieri ac
ontinu pentru cultura şi pro. realizarea unui beneficiu. Scopul teriale. construi o mică arenă de tenis- tivi şi Emil OJiati, consilier su-
'rea lui. ' ,ll fost atins. ceaiul având un re. Deasemenea am organizat o patinaj şi alte sporturi. pleant. 

luna Octombrie 1938 am zultat moral satisfăcător. echipă de footbal eare însă în Cerere, care in principiu a Iar ca cenzori activi domnii: 
t Corpul Conlabililor din Vom căuta a mai organiza' lipsa de echipament la timp, a- fost aprobată. Suntem acuma în Aurel Davidescu. Nicolae Her-

şt d să inteJvină pe lângă foru- asemenea agape colegiale îndată: poi în lipsa de timp favorabil. căutarea acestui teren. zeg, Pavel Farsang, Arcadie 
· in drept spre a organiza un ce împrejurările o vor permite nu a putut încă debuta. Sperăm Am fost informaţi că in ziua Blum şi Alex. Moisescu şi dom-

:v.enI1 m de experţi contabili aici La 26 Mai am vizitat aero- că in tuna Aprilie sau Maiu ne de 26 Ianuarie se va organiza nii: Doca Nico1ae, Schmidt Iosif. 
~~ a legând să orgaoizăm un curs portul din Arad.Ciala, transpor- vom putea mândri şi cu aceasta, breasla functionarilor particulari a Fica Petru, Diamant Alex., POl' 
; in r pregătire serioasă in cadrele tul făcându-se ('u autobusele evident că servind numai pentru ţinutului Timiş. Am participat şi Anton' censori supleanţi. 

ciaţiei noastre. municipiului. Vizita a fost foi 0- sport şi distracţie nu şi pentru; noi "la aceasta şedinţă de con- La orele 20 50 adunarea gene . 
• • , rin adresa No, 157 din Oc- sUoare dâodu-ni-se toate expli. achiziţionare de fonduri. stituire prin 01. P re şed i n te. rală a luat sfârşit intr'o mare 

1. F. vrie însă, Corpul ne răsplln- caţiiIe necesare referitoare la Cea mai importantă preocupa~ Victor Moşoiu, d-oii vice.preşe_j' însufleţire. 
că in conformitate cu nouile utilizarea instah..ţiilor exsistente. rea noastre a fost acţiunea pentru dinţi S â r b u Oii viu şi Aurel Rep. 

r a 
ziţiuni asemenea examene Am proecfat vizite la unele revendicările unor doleanţe <tle Dămăcuş şi dl. consilier Guld· 

Se mal pot organiza decât fabricii locale, însă din cauZa membrilor noatre, I Emil. Scopul deplasării a fost Mihail O lah 
ucureşti şi Cluj: : restricţiuni10r introduse cu acor- In primul rând ne·am ocupat I de a pune la adăpost situaţia. 
e.a reuşit deasemeni a rea- darea autoriz.aţiunilor de a face de a incerca introducerea prin aSOCiaţiei şi a că~ta să avem un: 

Croitorie engleză pt. dame 

Arad, 
BuJev. Regina Maria 9 

organizarea unei orchestre asemenea vizite am fost nevoiţi convenţie a repausului de Sâm- delegat în conducerea Centrală!· 
r care a făcut şi face cinste a renunţa la ele. ' bită după masă în birourile in· Am reuşit a introduce un ar-: 
'aUei noastre Graţie muncii 'La 21 Mai Cercul Funcţiona- dustriale aşa cum este introdus ticol în statutele votate. prin I 

use de unii membrii devotaţi rilor de bancă (secţie a Asocia- ,în serviciul instituţiilor bancare. II~~~~~I:I 
oştri, am reuşit a organiza un ţiei noştri) am organiz.at marea ex- .. Zicem, am incercat prin con
c~rt urmat de dans cu suc- curSle la Brad. Gura· Barza şi venţie. 'in senzul ca orele nelu- (m 

~lm! strălucit moral şi material. Vaţa de Jos. crate Sâmbătă după masă să fie MAl E I MI'~ A II R Y 
pen elieiul net realizat cu con- In ziua de 8 Mai am organi- repartizate pe alte zile ale săp-. 
Ara ul corului şi al orchestrei, zat un pelerinaj la Sf. Mănăstire tămânei ca astfel interesele pa-! 

aces! crezut de bine să se folosească' din Bodrog, la care din cauza tronatului să nu fie stingherite. ~ 
. tru În<;adrarea asociaţiei in inundaţilor semnalate nu au par- Am motivat cărăţenia radicală C . d 
Unea D-Iui Ministru al Mun-. ticipat decât vr-eo 50· 60 persoa- şi aerisirea în zilele de vară în: rOltor parlSlan pentru ame 
~1. Ralea, in cadrul pteocu-,I ne. Intradevăr trecerea membri- birouri şi cu necesitatea de re-· . Arad, Str. Dr. Ioan Robu 4 . 

. car Itor "Muncă şi Voe Bună" I lor s'a făcut numai cu luntrea. creaţie în podgorie pentru noi n w~~E1II 
'oltând aceste două ramuri i Trebue să aducem mulţumirile care trăim în acest oraş cu un _S:S~_,~ ___ .J""""' __ "'-_ ~~~U 



6 TIMPUL PROVINCIEI 
--------------------------------~ -

La Arad a luat fiintă p~rima Ajutoare distribuit' 1 
1 • ~ d M 

Cooperativă industrială del~l~.~~~i~st'" in~ăm asup~~~,· 
ţiate de Camera de Muncă din Arad, de sub preşidenţia 

Datoria românilor de a se trezi la realitate Simion Albu. 
Dăm mai jos o parle din ajutoarele distribuite de ac 

Marea propagandă ~e s'a le-au întâmpinnt, ei n'au atelier destul de mare, în- instituţie. cu tot bugetul redus al anului expirat. p 
făcut în ultimul timp de dat un pas înapoi. şi fără zestrat cu cf'le mai modu· 
către îndrumătorii români5' şovăială au riscat orice ne aparate de sudură elec
mUlui, în sensul de a se pentru ca ideia să fie im- tridî, maşini de rabotat, 
nationaJiza industria româ- plinită, maşini de rindelat! strun
nească. a. av~t uvn ~cou ră· A fost greu, foarte greu, guri, unelte de lăcătuşerie 

1) Pentru sport şi educaţie fizică, pentru întrebuinţarea lJl 
pului liber, s'a acordat subvenţii, Curs, prof. ucenici Arad, 
minului de ucenici Arad, Oir. asociaţii prof. şi sportive Lei 43. 

zia 2) Pentru organizarea de excursii cu caracter ştHnţifi 

sunător ŞI pnn partile noas· dar au isbutit. etc. 
tre. , , Astăzi, această, Coope- Ideia înj~hf băti.i unui î~-

~stfel, ~opleşlţl d~ ~"e~s- rativă Industrială are un ceput v de mdu~tne A
roma-

tă ma1tă ŞI frumoasa l~ele~ teren propriu de 1600 stân' neasca, - d.ont a!a~. de 
un grup ~e ab~olventl al jen[ pătraţi, situat lângă fa- n:Ault ~e. t~ţt romanll,-. 
şcoalelor Ifldu~t~l~le, secun- brica de ghiată a Primă- S lmpl~DI~ Jar acum se t

darei au luat InIţIatIva de riei pe care au zidit un Iveşte Inca o mare proble-
a pune in practică, acest ' mă de rezolvat; mentinerea 
fapt făcând un Început de i şi desvoltarea acestui înce~ 
industrie pur româ"ească R· 19 I put. ' 
a!~~,la .gr~niţ.~ de Vest 3 I enalssance ADat~riav fi~('ăruj. ?un r~-
ţa.ll, prlD mflJnţarea pen. h man fiecarei fabTln roma-
tru prima dată aici la Arad, a Casă de modă! neşti şi a tuturor instituţii-
unei cooperative indu~tri~~e, mătasă, şi ştofe, lor, fste de a nu privi cu 
~e e drept, perlpeţlll~ Preţuri solide. obişnuita indiferenţă româ-

pfJn . care a,u .trerut_ ~ceştl J\ R A O neasC'ă aCfst fapt, ci prin 
br~vl ostaşl 31 rom~l1'smu- toate mijloacele posibile, 
IUJ, sunt de nedescns, dar 1 Bulevardul Regina Maria. fie prin pr0pagandă adu. 
cu toate piedecile pe care IP7IW!!II'IPII11TPI1TI"'1I1'? TITI rând la cunoştinţă 'primu-

lui întâlnit faptul, fie de a D Simion Albu 

P t · · · acorda orice comandă pe d t·' d t ·1' ,.., f d en ru ...... eSerlaşll d t e uca IV Sa acor a curSUrI or Ş1 aSOCla\lUnl or pro, in ju 
...... ,c~re ar avea-o e ex~cu ~t Arad şi Hunedoara Lei 36 (100 

I Ş1 care crede m că a SOSIt 3) S' ţ' t f' ţ t t" ţ·f' f' ., '" t" . f 1 A d ... _ au mu ron eno e cu cara c er Ş Iln 1 IC, pro eSlOn cari n au car I Imnu can pute~ dsaf'sPU educativ in Chişineu, Jneu, Pâncota, ArAd, etc. Lei 10.000 
nem că, nil e 10 1 lrent 4) '"' ci t ,... b - - . t . ') , I .:> au acor a premn ŞI lm .acamlO e ucemCI or ŞI ar, 
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a de meşteri- unde se dă vspre .e~ecvutare. Arad pentru 81 ucenici şi uc~nice, Deva pentru 28 ucenici, Of 
In aceasta pnvmta, nu pentru 9 ucenici, Brad pentru 9 ucenici, Petroşelli pentru 10 

, . .. ... Jre'omandăm altceva, decât nici, Alba Iuli.a pentru 24 ucenici în sumă totală de Lei 120 -s 
Mzmsterul Muncu aduce mIţl dIrect la eXhmenul de exemplul străinilor care _ - . ,. . . . ., . 

la cunoştinţa meserio~ilo, meşter până la 31 Decem l ... 5) Sau mlreţmut 200 de uC'emcl tImp de 2 lUnI (sene cate 

P
alroni următoarele' brie 1939 chiar dacă . ?t'loa~e or -. se spn]lDesc la Coionia camerei din MOOl"asa cheltuindu-se cu aceasta Lei 200 

• .. '. ~ " J nu In OrIce ocazie. • d. .... 
Mesenaşll patroni sunt au carţl de lucrator. N ' văd ă. tAt 6) S a acor at aJutor pentru deschlden de atehere ŞI p 

bl ' . fI" G d' ·'1 1 ! OI speram c up a a adI 'd h'd 'd P ă -1· 1 28 .. . o 19aţi con orm egll pentru on lţU e pe care e cere t' d Aţi rarp e scu e ŞI esc 1 en e r va le a mesenaşl .m va 
~ • !. IV '1 Imp, oar vor In e ege 0- de Lei 245800 

prega~1fea prO{eSl~na a ,ŞI ~gea pentru ca u,n me~e: dată şi românaşii noştri, .'., . .. , 
exerCItarea meserulor dm rlaş patron care n are mCI '1· t· 1 7) Sau lntreţmut 4 burslerll la Şcoala de perfecţIOnare 
O A '1' d' , vremun e şt se vor rezI al f' 1" A t G (' B t' L ' 15 i:lOO 

3 ,Pdrl le 1936, ~ă bPosede cdartle ~ meşt~r) f~Icl c~rt.e rf>alitate sprijinindu. se şi ei I eSlOn8a)aS~n r e
d 

t ra. lbce ţ~.c~reş 1 t e~ 1 '1 20 l' d 
cărţI e meşter ŞI revete e ucrator, sa le pnmlt, ' a acor a su ven Il In ma ena e a şco 1 e ue 
de meserie. direct la examenul de meş.1 reCIproc. din circumscripţia camerei în valoare de Lei 120,000 

Cărţile de meşter se eli- ter sunt următoarele: I F. P. 9) Au fostintreţinuţi.12 ucenici la căminele respective Lei4V 
berează pe bază de acte, 1. Să dovedească că ac~' Cele mtii (Ie!,!ante şi mai 10) S'a acordat subvenţii în materiale căminelor de uc 
inginerilor, absolvenţilor şco- tualmente sunt meseriaşi frumoaae pălării pentru din Arad, Petroşeni, Hunedoara şi Alha în val. de Lei 115 
1·1 'd .,. dame. provenientă de Bu· S" d f 
I or supenoare e meserll patronJj cureşti. cu preţ eftin se ti) a orgamzat un curs e per ecţionare profesională 
şi absolvenţilor ~colilor pro- II. Să dovedească că la găsesc la firma: Liceul Industttal Aurel Vlaicu acordându-se Lei 260.000 
fesionale gr. II. data de 30 Aprilie 1936 Sol. lui Papp' Din această sumă s'a avansat deja Lei 151.000 urmând 

Cărtile de meşter se eli- când a intrat in vigoare Je- restul să se plătească din bugetul anului viitor. In afară de ac 
berează prin examen lucră- gea pentru pregătirea pro-! Arad, Piaţa Avram Iancu 21 s'a acordat sumele necesare pentru terminarea cursurilor inee 
torilor CU cărţi de lucrători fesională şi exercitarea me-! in curte. ;e:~cu:!a~!etra:t~~~~~ anul trecut la Liceul Comercial din localitah::, Dar asupra a 
care dovedesc că au prac- seria pentru care cer cart-e I I tăţii acestei importante instituţii vom reveni în numerîle viit 
ticat meseria cel puţin trei de meş~er. în ~uncţiune de 
ani dela data obţinerii cărţii cel PUţl~ 5 am. 10 
de lucrător. DovezIle se fac cu certi-, nouă conducere la Cas 

Asigurărilor Sociale Arad 
Legea modificatoare a le- ficate ale Camerei de co

gii pentru pregătirea profe- merţ şi industrie, ale orga
sională şi exercitarea mese· nelor fiscale şi ale asigură
riilor din 16 Iunie 1938, rilar sociale. 
ţinând seama că sunt mulţi Cei interesaţi trebue să I 
meseriaşi patroni care nu adresez~ o celere împreu- Arad. Zilele trecute a tând pe cei prezenţi după conducerea Casei Cenl 
posedă nici cărţi de meşter, nă cu dovezile respective a avut loc instalaTfa nouii care conform legii a poce- de-o muncă· nemărginit 
nici cărţi de lucrător, a ad-; inspectoratului general al conduceri a Casti Asjgură. dat la verifi~area. datelor folosul asiguratilor şi p 
mis, pentru a da posibilita-; muncii din ţlnut sau subin- rilor Sociale din localitate necesare conflrmărr. It' '" f .. 
tea şi acestor patroni să se: Specforatului muncii. in prezenta d~lni Inspector Odată stabilite acestea resu aces el inS ltUţll. 
conformeze legii, să fie pri-I .Brevet~le de v mese~ie se C. Oataianţu trimis special sia procedat la alegerea In sfârşit dl. Ioal1 PI 
~~:iigi~i~~~~~~~~~· elIbereaza dupa obţmere.a. pentru aceasta. preşedinte lui şi a vicepre- directorul Casei Asigu 

:: .: •. : .:: : .. :: •. : .•. : .:: •. :' .. :~ . cărţii de meşter. i Primul a luat cuvântul dl şedintelui consiliului de ad- lor Sociale din Arad s 

T A M P 
Ministerul aduce din nou 1 inspector Oataianţu salu- ministraţie după cum ur- în termeni foarte că'ld 1 

------KARCACI & ILUN 
Gravor - Fabrica de şlampile 

Tipografie in reliel' 

Arad, Str. Emtnescu 12. 

la cunoştinţa meseriaşilor 1PIP111'1F21I1P"PP'I"IIP'IT '2'111 111111 '111 mează. 
cele de mai sus şi le pune - Preşedinte: dl. Remus nOUa conducere asigu 
in vedere să se grăbească I Ma~a~in. de ~ălunţi. Rafiroiu, vice preşedinte: du-o de tot concursul 
să beneficeze de aceste ŞUrt ŞI CIorapi Ionel Filipaş. membrii: log, şi al funcţionarilor ac 
dispo~iţii excppţi~nal de fa- We II S Z ŞI· BenJ·amlln Constantin Popoviciu, Ohe- instituţii. 
vorabde lor, Acel care la orghe Voştinar, Atanasie D h I upă rezoJvirea c e 
1 Ianuarie 1940 nu vor a- A d Trăilă, Ilie Motiu. Ioan Bi-
vea carte de meşter li se ra , , . răoaş, Ştefan Feier. nilorurgente şedinţa 
se vor închide atelierele· Bul. ReglDa MarJa 8, DI. Rafiroiu ocupând SCa- constituire a luat sfâni 

~~~~~~~~~~~~ f 1 I~~~~~~~ con orm egii. iiTs:: mhhll hmhhhm III II II lEii lIS iSC ~ unul preşidenţial, asigură 
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TIMPUL PROAINCIEI 7 -
comemorări· '.Ilparalele 

'Tol despre cei cincizeci de ani.ObernlaiertEC!! 
- I - b-· d-ai coro Ul - lserlcesc 10 . Deja în anul 1938, apa- Patentat pentru diferite 

.. ...., ratele Obermaier & C Q. modeluri de ciorapi 

Mlcalaca expuse în semnul No. 8 a 
târgului de primăvară din Typul special pt. Indus
Leipzigt au provocat prin i tria-bumbaculuÎ, reprezenta 
desăvărşita lor confecţiona- Kettbaum şi Kreuzspulapa
re, o intărită consideraţie rat, model KAMG~ din 0-

l 5.:riind, în numărul trecut al sel€> noastre can/ece naţionale. Comloşan, Costa C. Mitru, Cost~ ,In acest an i-a reuşit firmei ţel nobil neruginitor. Pe lân
f' ziarului nostru, despre aniver-' De aceea - tineam cu ori 1. J:-1itru, Savu Comeniţă, Pascu· Obermaier & Co, a mări gă aceasta în fiecare formă 

sarea celor cincizeci de ani dela ce pret să-le Încrustăm numele Danci, Telentie Drăuceaou, Di- aceasta impresie. şi in fiecare system. el este 
infimlarea corului din Mlcă/aca în aceste coloane de omagiU şi mitrie Nădăban, Mitru Nini, Ioan Pe de-o parte s-a observat şi pt. vopsitul pt. material 

PCII ... e:._.~ .. 1 ':0 ••• _.10 • .a ..... t ...... 1 .:e:lo. dii_ ... i ... t~ .. 
lI .... 1 ':oiiII.et CII .ă.aoiill~ .ae:.e: .. == B ... de:a C. Popo~.~i 

_ n'am putuf publica lista bra- : recunoştinţă, Păcurariu, Vasilie .Pecican, Lia Aparatul de vopsit Ober- liber, Kardenband, Fleyer-
vilor corişti de eri şi de azi, care Nini, Vasil~ Stana, Teod9r Po- maier-Universal, care astăzi, spulen şi fir în strang co-
<zu depus o muncă atât de in- Pomelnicul corişlilor povici, Gh~orghe Stoian, Pavel 
tensă şi desinteresată pentru morti Todosie, Savu Cosma, Sa, u ML I 
dăinuirea şi prosperitatea coru- . huţia şi Costa Comloşan IL . 
lui. In/re anii 1889-1939 dintre Iată câte nume s'au perinda 

Crezând, însă, că ar fi piicat coriştii micăIăceni au murit 38 prin cei cincizeci de ani ai co
:să trecem sub anonimat numele, şi anume: Pavel Drăucean, Pă- rului din Micălaca, puţin cuno<:
lor, ne-am străduit să , econs- lula Dreucean, Mitru Comloşan, cuie de fapt - dar legate de o 
tituim pomelnîcul coriştilor, pe Pavel Hutu, Sauu Hutu, Avram operă care va rămâne în istoria 
cartl îl publicăm cu plăcue spre A/exa, Ioan Camenită, Mifru bisericească a Aradului. 
II} fi cetit de ·ori ciTle. Nini, Ştefan A lexa, Teodor Unii s'au dus şi alţii le~au 

Numele Iar merită,· în/r'ade- Danci, Iola Pănădan, Vasile luat locul, după cum arătam mai 
văr. să fie cunoscute, fiind le- Danci, Efta Popovici, Savu Po- sus. Unul singllr a rămas, însă, 
gate de o operă apreciabilă şi, povici, Savll Palea, George Bu- mereu de veghe, badea Costa 
trainică, moi ales astăzi când, I gariu. VasUie Bugariu, Paşcu Popovici, cu bagheta lui magică. 
vremile atât de tulburi, ne rea-! Pârca. Teodor Gabor. Arsa Tu- Timp de cinci decenii, acest 
mintesc zilele de restrişte de eri. I dur. Mitru Popovici, Teodor Bu- maestru a stat la postul său de. 
Erau vremile de oprelişte când· gariu, Nico{aie Isaiu, Gheorghe veghe din jurul bisericii ortot' 
llnii dintre aceşti corişti erau Gabor, Mitru Maon, Efta Gao doxe din Micălaca, Iăudând nu
purtali în lanturi şi prin tem- bor, Gheorghe Danci, Mitru mele lui Dumnezeu şi rugându
.nite - vina lor fiind aceea de Gherm~n, Ioan Andraş, Sauu. se pentru mântuirea neamului. I 

a fi cântat româneşte in biserică Bugariu, Mitru Rugatiu, Vasile II ~\ic~laca şi micălăcenii se P?t: 
.sau la petrecerile populare. Comloşan, Petru Căpitan, Teo- mandn, astfel, cu acest cor dlO 

I( 
~şa se petreceau lucrurile în: dorică Gabor, Nicolae Mihuta,a lte .. vremi, . pes~e ~c~r~ a.u trecu· i aproape DU poete fi lipsit respunzător şi serveşte in 

anii de robie, care nu trebl1p să· Gavrtlă Drăuuan, Petre Căpi-. furu!e ~nel . stap~mr~ fi drum, din vopsitoriile de bumbac felul special arătat şi pt. 
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...se mai întoarcă. tan şi Nutia Hădeanu. : spre prabuştrea i1.nala. ., i model USAG, pentru vop- nălbitorie şi pt. vopsitul 
Corişlii din Micălaca au lup- Iată şi numele celor care au Acum şapte am •. de Paşb, ml- situl materialului cops, de- stofelor de vopseaua base •. 

ta' Şl ei pentru eliberarea n2a~ sprijinit corul: . Nntiu Căpitan.: ~ăIăce.nii au ~~durat prăpădul şi pănat şi ţesut în oricare Prin model KAMC. a eşit 
mului timp de treizeci de ani. Gh€>orghe Mih a lco v ici, Teodor, Jalea tnun?aţl1~or cun~sc~.te, ~ar deschiderea din bumbac şi prima dată pe târguI de 
Au luptat - men(inând trează Alexa. Savu Popovici, Nufiu ~ ac~m to~ Ul z"ua Invuml Man- lână de plasmă. Pentru ne- primăvară din Leipzig 1938 
-con~tiinta naţională şi făcând Palca, Mltru Popovid, şi Ghe- i tU.lt~rolU1, b~nul.Du~~e.~eu le-a cesara întregire se mai ve- Obermaier-Automatik . 
. să se fnalte spre ceriuri !TUmoa- orghe Tuduran. I trimiS bucurIa lmphntrlt celor dea Centrifugă-Obermaier, Intregirea potrivită celor 

,Şi numele conducătorilor şi coriş
tilor de azi: 

cincîzeci de ani dela înfiintarea model PSS. pentru uscarea arătate au format două a
corului lor, cu care s'ar putea tuturor produselor de im- parate de vopsit miniatură. 
mândri ori ce comună fruntaşe. pachetare (packsistem) Aparatul închis a fost deja 
Aşa este vrerea Domnului ca, 

Preşedinte: Preot Ioan Arde bor, Costa Gabor, Traian Nădă-1 după amărăciuni - să vie bu-
lear,u. ban, Gheorghe, Mihalcovici, sa-

I 
curiile cele mai mari ..• 

Vice-preşedinte: d. Ioan Tu· vu Bllgatiu, Ioan Popovici, Oi· IOD 1. Pogaua 
·duran. mitrie Popovici, Gheorghe Pă-: ~l;::('W~WIW1V' 

Sp.cretar: Traian Popovici. cura riu, Nuţiu Radusav, Vas ilie 1 ~~ ..... ~~ 
Casier: Teodor Stana. ! Sto;an, Savu Socaci, Teodor I FranciSC 
Conducător: badea Costa Po~ 'Todosie, Iacob Tuduran, Teodor 

povici. Tuduran, Ioan Lelea, Florea Martics 
Conducător-ajutor: Ilie Buze- Buzeşan, Ioan Huţiu. 

la~ Ras 1.: Mitru Ardeleanu, Mi- ': croitor pentru domni 
orişti. Tenor 1.: Mitru Ar- tru Bercea Ioan Bugariu Avram!, Arad, strada Brătianu 7. 

deleanu, Lia Buzeşan, Savu Blaj, Buzeşan, Gheorghe Bug~duf Mi" Confecţionează haine şi pal- ' 
Ioa~ .Frunzău, Petre Gherman,' tru Comloşa1l, Gheorghe Danci

t
! toane pentru domni după 

VasJlle Pedcan, Gheorghe Pan-' Pascu Dand, Mitru Danci, Petre II . ultlma modă 
t?Ş, L~ca Tudur, Mîtru Păcura·1 Comloşan, Teodor Ardelean, Ni-~~ 
riU, Mlhuţa Rancu, Pavel Zaslău, 'colae Huzurf Petre Huţu. Ghe-~~~ 
Petre Tomuţa. Gheorghe Boariu, ! orghe Mihuţa Ştefan Mihuţa 
Gheorghe Covaci. Constantin M~rie, Gheorghe Mi~ Interzicerea co

merţului de co
joace vechi 

Tenor II. Avram Alexa. Ioan halcovici, Mitru Radusf\v, Gri
Alexa, Teodor Alexa. Bugar gorie Popovici, Ştefan Stanca. 
Bugariu, Gheorghe Cladovan, Gheor~he Stanca, Teodor Tudu
Fiorea Colţău, Gheorghe Dreu- ran, Teodor Stretcu, Ioan Cristea. 
ceanu, Teodor Isai, Savu Mihu- Bas II.: Mitru Bugariu, Teo
ţa, Gheorghe Comeniţă, Nuţiu dor Bugariu, Savu Bugariu. Ioan 
Cristi, Ştefan Huzur, Pavel Ga- Bugariu, Savu Boariu, Costa 

la uuele comUDe, u_blă 
di.er,i negustori alOba- Pentru vopsitul de bum- i la târguI de mostre din a-
lanti, Îa majoritate ţigani, bac a fost ca contrabucata· nul trecut foarle mult a
cari aduuă dela ţăraDi pe celelaltă parte aparatul predat; el mai cu seamă 
cOJ·oace .ecbi, dâDdu~le În U· 1 d "t d 1 este folosit în laboratoare 

Plug uri de Eberhardt şi piese marca 

mversa e VOpSI, mo e .. . d t· b b l' 
schimbai acestora articole . '1 ŞI In 10 us na um acu UI, 

; uşoare de sticlărie. NUA !:R, dm oţel nobl pe când cel deschis f îşi gl-
I Aceste c::ojoac9 fiind Însă nerugmlt j el serveşte pen~ seşte o bună intrebuintare 
: vândute cojocarilor spre tru vopsirea lânei liberă, în industria lâneL 
I ' 

prelucraJ'e, fărĂ O prealabi- sau lânei (cevolle) de plas·" " .. ... 
cele mai renumite calităţi mondiale! Pentru .,Iă desinfecţie sau. depara- ă K l' f' .! Marfun tncotate ŞI CIOrapI m, reuzspu en Ş1 tre 1U 

~,Porcul Mistret .... 
judeţul Arad şi Bihor se capătă numai la firma zitare, ministerul săuătăţii f L t I B' , 

d ' ire. a acest, ane, xa ,1 se l' a rs o n y 
H ld 

. a dat or IU tuturor orga- . 
" e an" H. Grundisch ! Ilelor .anilare să oprea.că vedea ca tyP special ,pen-
Arad, Strada Mircea Stănescu No_ 9. I ace.t comerţ, care pericli-. tru Industrta lânei. Model l Arad, Bul. Reg .. Maria 

...... ~ ~ --~~ ~ --~- ----~ _ -. ,-~ _ ...... '1; tează săDătatea publică I Dohnyl!. Palatul Neuman ___ ~~--.-: ~ ~--.w-::-..-~~~~-..w..- _ . " 

s' 



8 TIMPUL PROVINCIEI 

Secţia Arad a Breslei F uncţionarilor Parti-I~ 
culari din Ţinutul Timiş a fost constituită 

(Urmare din pagina 3-a) în unanimitate. Dl preşe- /icu/ari din ţinutul Timiş 
Se ia hotărârea de a sefa- dinte Albu dă ce tire tele tf- TTv d ~ "J <"'tre 

d 
" 6 va a resam vu e noa~ 

ce ce~erea e constItUIre ca~e ramei cu următorul coţinut: l .. ' 
trebuia făcută cu cel outm mu lumlrl pentru grlJa ce o 
8 zile inainte pt. a o putea Ha'ceJătl,J sa) l,el~l egeluJ purtali functionarilor parti-

I l 't ţ' f' aro a ea" l' ua .. a cU,noşt~nţă . o, l ~ctJO- Bucure lJ. cu arr. 
nar11, chiar ŞI cel ~hn J1ldeţ, . '. . ş , Simion Albu, preşedinte-

Ia cuvântul apoI dl M09 Funcţlonaru partlcularz '/ C . d M n a~ 
d' 1 A F PAt' 'd ţ' Ade amerel e u c • şoiu, preşe mte e . .. cons tlum sec la Ta a Abi 
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Oermata, Carmen, Bnris. We Ego Kl' 
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Arad, vis-a-vis de primăria 

care aduce la cunoştinţa breslei funcţionarilor parti- m e e telegrame sunt' 
adunării că în ziua de 21 cu/ari depun omagiile lor primite cu mult4! aplaude Clasamentul ;unlorilor 
Ianuarie a. c. s' a infiinţat la picioarele Tronului. în- din partea adunării. 1 AMEF A 18 14 2 2 85 20 30 
la Timişoara o breas.lă a fun- credinlându- Vă Măesiate de 01 preşedinte Albu Simion 2 Astra 18 14 2 2 85 28 30 
cţionarilor particulari din ţi supunerea lor nemărginită. mulţumeşte celor prezenţi 3 Gloria 17 11 4 2 47 19 26 
nutul Timiş. la care au fost Simion Albu, preşedinte'e peniru că s'a putut ajunge 4 SGA 18 13 5 70 32 26 
reprezentaţi şi funcţionar i Camerii de Muncă. la constituirea breslei şi do- 5 Olimpia 16 9 1 6 55 34 19 
pa~~iculari, din A Arad prin Apoi: 6 Inţelegerea 18 8 2 8 47 42 18 
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anunţă că sunt prezente 510 on- şi mult stim. clientele că, aan mulat atelierul meu A f d . I 1 dă Il adeziuni, prin urmare se me a con uce In c asament, a egalitate plăt(J 
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rea breslei. Dă cetîre punc- T~. • . lea ~ 
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'( IV 1- 1" Daca C<tmera nu va prImI ce- --------------_____ 1 ____ __ 
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O comisiune de propuneri,l· cial "oficiu şi cei ce vor fi încunoştiin- Obiectele cari for Această autorizare se dă Mai 

calre se alege în persoanele i Camera de Comerţ şi. Indus-; taţi, r.ă li s-au repartizat elevi, mează monopolul schimbul depunerii unei gar tate 
dor: Gorgan, c,rzstea, Gom-, trie din Al ad aduce la cunoş- sunt obligaţi a-i primi. Poştei, nu pot fi ţii în numerar şi perceperii u mâr 
boş, Cosma ŞI Marschal.! t' ţ~ 't - d '1 '1 ",00, ....... l1lh., drept de autorizare şi a pl- entu 
O ~ ~ d l'b ' In a m reprln en or comerCla e, ~~~~~lI6Jl6~ t ~ · upa () scurta e 1 erare "d . 1 _. f 't t : ransmlse prIn reilulale a taxelor prevăzute, ' r 110 
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U lU Dămăcuş Aurel . _ _ , ~! mo e e al al' orml a e cu uISPOZ;JţlUDI t! legn • or on lSca. ului 
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, ' a primI pentru prachcă aceşti i ra emer Şl n us- ele 1 PUt4 
Amb~le. lIste sunt vot~te cu elevi sau eleve, să- i adUcă acest. trie din Arad anuntă pe negus- Salon ni o t cu a ea Radnei Pen 

u~anH~l1tate de votun de fapt Ia cunoştinţă, în scris,' A-. torii şi industriaşii din circum- p - k' ptat 
catre ~1ntreaga adunare ge- ceşti elevi nu trebu2sc plătiţi. ~ sCTipiia ei, că intervenind la dl. I ros y 
nera]a. ,Patronii sunt ebligaţi a certifica; dir. Furnică dela Of. p, T. T, coafor şi bărbier 'ceopoldine 

01 Moşoiu propune adu- dacă în fiecare zi a fost de fapt I 1, din Arad, pentru lămurirea A RAD T 
nării să se aprobe· trimite- la practică elevul, notând în car- \ dis~ozitiilor Dir. Grale P. T. Piaţa Avram Iancu No. 11 UrlJlO 
rea unor telegrame omagra- netul său de practică prezE'Dta- con supun la taxe reclamele, ce _ Poşetărie 
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unCl1. adunarea aprobă ~~~~~~~~~mm~~ ta, a gasIt multă bunăvointâ in smite ocazional ş' f- ~ = mai frumoase şi e a 
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Camera de Comerţ şi de In- , aca ~,~eva lotuŞl s ar crede ne- 1 printr'un agent propriu, însă nu == mantan: '1' r. 

duttrie din Arad, fiind aglome- Croitorie engleză" dreptalll de organele poşlale in' va putea stabili Un serviciu Or- .-::"---___ iiiiii_;;;;;;;;;;_~ 
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exceselor sau greşeldor de infer- •••••• III' 1.1111 Noutate! Noutate! Ef.*1 pretare., _ _ Iit • ........ ~~ ____ ~~ t~;r· : Fiecare negustor ori indusir;-' ~feLlarla III~ b'lId~ 11II1I1I~IIIUIIUllllllfli 
De radio. Abonament 45 lei lunar. Garanţie J,'::~~ ! tlş are dreptul de a imprima fă- O eri Bre«:LII .L ....... arg 
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