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.. Pe .... arginea .. • 'un ... ~ongres 
11.:ullural 

In atentia conducătorilor Cuvânlarea 

primăriei oraşului Aradi~-Iui ministru 
Ing. IOD P. 

C_ ... al ...... "_-tă ~ f .. L •• c:.-si ,- c: ..... 4e ... 1 ..... e ..... ' G· t I 
I La Arad, Federaţia Societă- 19ur a, a 

11il~~ ~ult~ale fi-a ţinut Du- In No 12 ~l ziarului n~s- mari fabrici textile în străi- majoritatea români, ~ar~ c~ congresul mi. 
mmlca, pnmul congres anual. tru am publicat plângenle nătate şi se putea că ace~ multA trudă au reuşIt ŞI el 

C ha Cb~P sacseatuEi ~ongres,l drau pe care ni·le au adresat astă magazie să·i servească să·şi cumpere câte.un lot cilormeseriaşi 
.or Jt • . a plSCOpU ') 't" d' rt' ruJ C d' ., I d ă A t • 1 d t 1 Andrei Magieru, d. cir. Iustin OCUl orUJn ca le e- pentru epozltarea texti e- e cas 10 r un oc es u .. _ , . . 

ei .Il' cU t I f d tAtii Vechi din cauza in- lor cari eventual le-ar fi de frumuşel al oraşului. DumInica. s a ţznut In Bucu-arŞlea, preşe n e e eera-' t' l' ,z . . . ,ei, fi alţi cuvântăton tenţiei de extindere - pâ- importat din fabrica sa. Deacea toţi proprietarii dr"Ş' congrcfi1su m'CI o~l ~#dSfi1n."Şl 
itm • • l' 1 D 1 1 dOI °t" d·' In Iară. a aced pn f" . Ing. 
u, ~ ~DiD rapoart81~cetite. rem~: nă n apropJe~ea 07u.tnţe or ar taxe e v~ma e e im.- ŞI ~CUt oru In v"ecI~ătate~ Ion P. Gignrta. ministru de 
tte cam pe cele facute d~ d-nu lor - a uneI fabrIcI care port erau atat de marI, fabrtcelor "Teba şt apoI Comert şi Industrie, a tinut eu-

reI prof. Alex. Con~haescu: ar devaloriza imobilele din încât el a găsit de bine să· "Czettelll prin acest ziar vântaTf.'a următoare: 
Supremaţia culturii româneşti· l . A t w o t ~ . d v • o . ' taI A d t t ă t' t Am venit printre dvs. cu bu-

ar: la granita de Vest, dr. Cornel Juru el. dS azt s~nd em 10 ŞI a u~a maşinI ŞI ms an p:0
1 
e~.eaz pu .em

d 
IC con bra . . w' • t 

COlt R. .' - măsură să ăm mat eparte o fabncă, care a luat pro- VIO ărll acestu.l rept pu • curre, col'1vms ca Vin prm re C)Q-

adu. Monogral.la romaneasci A •• '" • • • mMi de fapt. nu df.' vorbe. D. 
ţări a Jud. Arad, Inconom stavro- Informaţtunt despre felul _. prorţla de aZI, apro~pe In hc de către vechll condu- 7' . "J' d' . 
erilr d I d . d 1 fI" . .... Jonztescu v Q ,acul ° Ineoorl o 

. for d ... Gheorghe Ciuhandu: estu e ruŞinOS e a te mIjlocul oraşulw in chiar căton al ~cestUl oraş. ŞI expunerf.' dfi1 program cu com-
:; Infiintarea arhi ... elor arăd"ne, - cum a ajuns această cartierul de vile., roagă pe noui conducători petitiunea-i cunnscutd. Eu n'a, 
alee Asca.adu Cri,an~ Rostul Pata.. fabrică în cartierul de vile, Toate acestea s'au petre· cu bune intenţii româneşti. mai o"ea nimic de adaugat. Te-
fa~ tul1uJ _Cult~allD promo ... area Din sursă singură am aflat cut prin anul 1921-22 sub să repare la timp această IUşi, pent ucă preşedintele GV, • 

.. ~ tun' vadane, dr. Laur A .J _ '"'. d' ., t t d . t..1 .• .11 
N· hi' Im - - - 'cI-tn locul un~..astaZl se gi- văzul conoooătorilor' impa- mare ne reptate. şr-a manz es a OMn a ve a "" 
IC, portanţ.a sapaturilor • OI • •• _ . trece la ministerul de inda/lt,ie 

arheologice in J'ud. Arad, cir. seşte fabrIca. "Teba se afla slbJlI, car au tolerat pană Rep. ____________ şi con al, vă voi spun. că nu .. 
·Caius Lepa: Infiintarea unui O magazie in care se depozi· la revoltă acest lucru, fără mi pot lua niciun angajament. 

in nDluzeu etnografic la Arad. tau şi curăţau penele unui să se gândească la urmări. Veşti din Timişoara acest lu~ru fiind an ac~ d~ga-
tler. I~tă atitea probleme de cea oarecare comerciant, Eles, Ba ceva mai mult. chiar Vf.'mo Ţzn să vă spun una, că 

mal mare insellll1ătate care au Acesta, a vândut în urmă ~ 1 tr t?' . 4 _ şi azi mai existil un serviciu al 
fost pe larg discutate cu ac.... In anu ecu. s a mal van Noua conducere muncii la ministerul pe core il 

va zia congresului c.e Duminică. magaz~a - car.e se trasfor: dut acestui proprietar incă dela Camera de conduc. După cum vedfţi nu "r 
pâJ Din nou, s'a pututface con- mas~ In gheţăne, - ~ unUl un loc public de lâng! sus- Comerţ ,1 ladastrie fi greu să se facă trecerea dos, 

stalarea că Aradul ar putea fi altuIa - se pare cetaţean numita fabrică, cu un preţ o. dela ministerul muncii la ac.l 
li anul dintre cele mai frumoa străin - cu suma de de batjoC'oră, apoi un dig Conduc~rea Cam~rll de al industri.i. 
lte~. facare d~ ~turi dacă pa- 80.000 Lei. care a fost clădit cu banii Comert ŞI Industrie din La antogonismul intre marf.'a 

llitica n'a.r II napădU pină ,i'n Noul proprietar găsind cetăţenilor cu scopul de a Timişoara a fost preluată şi mica industrie, arătat de d. 
a casele acelora care ar putea cI acest loc ar fi foarte ă 1 t . d de o comisie interimară loaniţescu. eu adaug că pfnlru 
lte,fj destinaţi unor scopuri mai . . . ~ ap ra oraşu con ra mun a- , medierf.'a intre sfal şi mf.'seriaş 
y,măltăloare potrlvJt pentru o fabncă ţiei Adevărat cA acesta nu formafă astfel: . d t' t b li 
1. _.' o _ marea In us Tre ,e ue se It. 

a l Şi când aceştia ocupă apoi de textilă, a profItat de mai are importanţă decând Preşedinte: d. Ing. Cor- Meseriile sunt baza industrifl.i, 
la situaţii politice - uită datoria ocazie şi cu suma de un cu con~truirea noului dig ne) Micloşi, dirrctorul uzi- pDn/rucă din mici meseriaşi s'a 
.Ior ~e eri',~a să sprijinească milion Lei, a luat fiinţă ac- care înconjoară Aradul, dar neJo.r comuna~e. ajuns la mari Industriaşi. D D. 

nd\man~f~~tatlile c.ultar~e pr~ ttlala fabrică în plin centru scandalos e faptul că în Vlce-presedlDte: d. Bucur R: Ioani(esca a văzut p'robl"m~ 
O sacrificii matenale, la loc aa al oraşutui.. Acest Hstrăin" 1 1 . 1 . Vidrighin. dm puncf de uedere SOCIal, An 

cheltue sume pentru rosturi . . p anu oraşu UI, pe acest M b" d·-· S această problemă se ,.ezo/vii prin 
. inferioare era proprletaTul uneI alte loc figureazA o stradă ŞI' em rll: -nil lOg. '. t' Iă II • 1 t 
, 1 • '. • • przzma na fona ,iUes.rraşu fi1tJ e 
ăd ~orocul face ca unii dintre I deci marea cantitate de Raf,vol~, Arrhtfect,. C-~IO. palron, tfi1chnician şi negustsT. 
lcă BCeIa care au cetit rapoarte La congresul din Duminica material din el, s'ar putea Păcurarl~, Cornel. Cmgh,ţă, In aCf.'st. trei posturhl intră pw-

la ~ODgresul d~ Duminică să trecută s'a arătat ce.i lipseşte. foarte bine să fie intrebu- Adolf Blrller, dIn partea feet de bine in atribuţiile mini
lfaca parte din conducerea ',1 Aradului ,i puţinul ce are din 1. ţ t~ ntru n' la a tră industriei apoi d-ni.i Gh. slerului de industrie şi come,tt 
oraşului Arad . , In a a pe Ive re s -, b ă rl el "ă 

• Are d . b·... . _ punctul de Tedere al culturii. zBor c.artierului. cari numai Popescu, Simon Bugariu, eDare tr~ uets
t
:

d
poo l(lt e. '~dJ~ 

ea o una ocaue ca sa Cerem implinirea dorinţelor _ . . Vasile Catioo Jota Joici os. va pu e, esoo a" T"u 

I 9 arate in şedinţele comisiei in- exprimate la congres, con'riD.,i străZI nu se mal pot nUIDI. d. rt '" .:1 ' concursul stotului, prin concur-

1terimare că Aradui nu 'Va trăi fiind că ele Tor fi bine făcă.- "Nu mică ne-a fost mira- 10 pa ea comer,-lan"" Of. sul dela om la om şi al prf.'şe-
JlU~ai prin măsuri administ- toare şi că TOI' contribui la rea - spun locuitorii aces- Comisia inlerimară dintfi1lui intru găsirea mijloacelor 

• ~tive şi edilitare, ci prin zi- sporirea strălucirii acestui tui ca.rtier _ când am vă- a Judeţului dfi1 ridicarea d.voastră. Ea ud 
~egdirea unei cetăţi a culturii de frumos ora, în totdeauna tă t Ai 1" A ii P d' t D L' - S staa la dispozitie fHntra găsi,." 
wicare, isbiDdu-se, să se sfărîme bine văzut ,i 'strălucit. zu C .,S r?u ~ce~e s . reşe tn e: f. IVIU e- mijloacelor dos. In afară d" pro-

• nori ce acţiune potrioDică Să" t d tă . t u1 demonteze digul ŞI mal ales Jf]eanU, blemele fiscale vă preocupă apro-\ mce eze o a SIS em 4 d ·t d· o V· d' t d 
~1~fO!Dânismu1ui. nenorocit de până azi, graţie c~ am .a~Zl e Inten1Ia .u:e-preşe In e: • pr. viziona .. ea cu materii, pri~e. La 

: In Arad, n'am asc,"ltat încă căruia cu banii autorităţilor lUI de a ZIdI pe acest loc Vaslle Oroza. ministerul meu s~ dzscuta a(~-
e tciclul obişnuit de conferinţe, îşi făcea ori cine de cap, in o vopsitorie chimică. încă Mt'!mbrii: d-nii Oct. Bo- asfă problemă. Ar trebui să Sfi1 
~ ,în toţi anii, fiindcă socie-. ,timp ce societăţile culturale acum în primăvară şi când logan, Ion Surduc, loai) inchege o centrală ~f.' Aap,ovizi~

)(l, tăţile .culturale nu mai au nu puteau plăti bilet de trea noi altfel cunoşteam pla- Coza, Bogdan Cuzman, dr. n~re p~,ntru car~ ram,an~ să ~ ga-
fondun. unui conferenţiar. o. _. .. v' • _ Slm mt,Toac.rllt finanCIare. Va o-

Ei b· t 't~ -1 din N ~ . f . nurtle pnmărlel. I C. Gradmilrm, pr. Oh. To aş[ppl inf2rven(ia nte' me, au on aţi e Arad u acuzam - CI acem SUD. . • • , .• • 
.. au datoria ca Să le acorde ple constatări, care ne ustură - "Extinderea fabncel: dan, dr. Hor1a Panţta, Gh. Problema Creditului m!?şleşu-

subvenţii, aşa cum oferă aju- tocmai fiindcă sunt prea umî- ar produce devalorizarea • Mr.ilo, Pt>tre Taroc, D. Ne- garesc trebue iar s'o discutăm 
toare pentru te miri ce Dea- litoare pentru obrazul nostru. complectă a imobilelor pro~ 1, deIcu, Oct AJbu, Aurd impreună, căci un oficiu central 

cari şi nimicuri. Silviu Faur prietarilor din acest cartier, Dobiciu, şi Ion Stoia. (Continuare în pai!. 2.a) 
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2 TIMPUL PROVINCIEI 

ti Soc, Expoziţiei Universală din 
C~._e._I_....... New.York, societatea constituită I -... · n~e.l.nu •• 

.... -

In drumuri fără soare _ .. 
conform legii, şi insărcinată cu 
executarea programului de luc-
rări in vederea organizării cxpo- Când încep să scriu aces- dar, o bucată de mămălit-

Pustii, pe aripă uşoară 
De vânt, pornesc Q mele doruri, 
D, cântu/ lor se înfioară 
Cocori şuri ce plâng in sloIuri 

Ei rătăcesc spre zări s~nine 
Cu flori, cu fluturi. cu verdeaţă. 
A mele dorar;, spre mine 
Spre vdi adânci cu neagră ceată. 

Aleargă'n d,.umuri Iără soare, 
Cântând isvorul suferintii ; 
Ar vr,a din neguri să doboare 
Torentele ingăduintii. 

ziţiei. te modeste rânduri m'apucă uscată şi un pui de foc car 
Locuri acoperitp. pe o supra· dor de acasă, Nu ştiu dar se chinuia mai mult deci ~ 

faţă mare, vor fi rezervate in , ardea 
oricât aşi vrea si UIt, nu S ,c" 1 1 d' ~,_ mod gratuit ţărilor participante, ărăcla, o Bcom In llI1 

unde se vor putea instala birouri pot. Cu cât sunt mai de- s'a şi răstit la om. cu VQ 
şi a se expune produsele indus- parte, cu atât p1aiurile dra- bele, [n 

Şi-atunci, ar odrăsli in casa d d 1 b d ă C f' l? ' triale respecth'e reprezentân gi e-aco o, mă o se eaz e aCI omu e , tos In care simt o neagră silă, ' P , f 
proJ!resui realizat în aceste ţăn, mereu, eSCU1esc. r •• eri Norocul ce căzu sub coasa Ş' .? 

Destinului ce n'are milă. in această privinţă. ,Mă gândesc la voi plaiuri HI~fap01 .. 1 • I Prl 
Poziţia $i suprafata lotunlor d ' '1 . 1 ~ 'h rlg ŞI- manc 

Ion [luna pUie la dispoziţia celorlalte ţări ~~gl, ŞI a .vo~ p U6 arl ar- Atunci rămân cu tWţal 
••• _______ ._IIII ___ MII ... _________ *___ vor fi determinate la o dati ul. mCI ŞI cummţl car' le mun- _ zise "sărăcia" _ lipt.ÎC 

Prima expoziţie românească terioară de către Administraţia ciţi cu palmele voastre bă- du-se de p'i'scar ~ că n?1Il 
expoziţiei prin int(>~~ediul Ce- tucite şi cu O credinţă şi întâlnii în drum un om caJ~e 

a industriei şi meseriilor va fi patronată 
de M. S, Regele Carol al li-lea 

misarului general ohclal. îndărătnicie oarbă, ă t' d __ !:la' 
, f' ~ 'ţ' r ' I sem na cu lne, ar aJT ~ Comisarul lecarel ăn par tCI- In fiecare an scobiţ: mai h' , . Fa 

pante va putea, cu o apIObarea ~ . ,'" , A tare rău se c mUla ŞI'I 
Adţiei Expoziţiei, să aleagă duo la~anc ŞI mat .se~ftcahv 1~ spunea că aşteaptă "un iUrel 

Sub înaltul patronaj al M. ei şi meseriilor" ~ pă plac stilul arhitecturii şi de- tamele ,holdel ŞI - _ apOI până ce o să mânânce ,. 
S. Regelui Carol II şi al u- La această expoziţie, ma- coraţiunii interioare ale pavilio- aşteptaţI, un an, cu gandul truda lui. 
nui comitet format din d-nii rea şi mica industrie vor nului, in secţia care ii va fi atri- şi nădejdea dusă în viitor_ '1 Şi de atunci sărăcia'l f• 
ing. 1. Gigurlu. ministru de fi puse alături d~ comerţul buiti, , , De-aceea poate şi sărăcia" alături de pese:;i _ zictl'i 
industrie şi comerţ, Stelian de toate categorule pentru Materialele de co~structt~ ŞI cam rar se apropie de voi.' tata. lE 

Popescu directorul ziarului ca să dea astfel posibilita- mâna de lucru vo~ ,fi furmzate Mi amintesc acum de o Pentru voi plaiuri dra~; 
1 G T: ' ,.. de Adţia EXpozIţiei la acelaş . ~ d 

,. Universu ", rigorie J. ran- te VlzltatonlOr care vor ve- , '1 d t G lu' poveste spusA de tata. am sens aceste ran Il • 
, A , , tarif ca ŞI ce acor a uvemu 1 , "v \1D 

cu-laşi Grigorie Galencu, D1 ro Bucureşh cu ocazia . Anume că sărăCIa" se Tare aşI don sa vă m 
. '. " . .. - . amencan. , " ,. A ' ,pl 

directorul zlarulw "Timpul "Pnmel expozlţU romaneşh P t ti. S· "10 apropia într'o toamnă ţâr- văd. Ştiu că ŞI m prlmăva: 
u 1 P 'd'" riil' ro ee a InVen,.lUD~ r . f' 't du şi "Argus Aposto opa a 10 ustnet ŞI mese or" 1 f' d ~ Ad .ia zie de un plugar, care ara aceasta veţi 1 muncI e \ 

, • 'v' n lne se prevr e ca -~ • , , n 
vice preşedintele Um~~el să ,cunoas~ă ŞI sa aprecieze Expoziţiei va fă ce toate e~ortt1- şi sămăna. grâu pe ~loaie şi acee~şi, drăce~scă ,obse; C: 
Cam~rel~r de co~~rţ ŞI m- la Justa, lUI ~aIQare, progre- rile ca si împ,iedice copierea, se chinUia ingropandu-se I de carhţă .. VOI ve,tt ~ra:h( 
dustrte dtn Romama. Gh. sul realizat ro această ra* plagierea invenţlUnilor, proecte- până la genunchi cu sacu]! darul acelei m\lnCl sfmt 
Onose deputat. Stefan V/ă- mură de activitate, de in- lor şi materialului industrial, ex- în gât, pe brazdele c1eioase plugarul va eşi în marginPU 

descu preşedintele Federa- dustria noastră naţională. puse. ale holdei _ şi l-a Între- satului, îşi va închide u~ u~ 
ţiei naţionale a presei din Expoziţia va funcţiona bat: ochii şi vă va privi printrv: 
provincie. H, Zigrea preşe- timp de o lună de zile dela Cavâatarea d-lui Ce faci omule? gene, Pieptui i se va umt ,1 
dintele Ligii meşteşugarilor 12 Martie 1938 la 12 A- minislra log. IOD P. Ar! • - • să creape de bucurie .: 

români etc." se in~ugurează prilie, 1938 în ~ala~t11 "Ar-I ~jgnrtaf la .co~gresul . Şi apoi? .. -. nădejae;-lş!- va. da -~acj~ c 
în BucureştI IIPnma exp<>* ta" dm str. Battştet Noo 14 cllor meserla,1 Samăn. • • pe ceafă ŞI va mtra In sa.. 
zi tie românească a industri- bis. (Urmare din pap, l-a) Pe urmă? flueriind, Nici el nu va, 

Expoziţia- Internaţională 
dela New-York 

Aştept I . . . ce bucurie prostească Ilri cu sediul la Bucur~şti nu poale 
: acorda cr~dife pe intreaga tară. Cât? . • • ajuns, căci nu va putea sP a 
I In ce priv(!şf~ lurnilura către sfat Un an! , • ne nimic nimănui. 

din 1939 meseriaşul român fiind un bun Şi sărăcia s'a dus fIue· Ajuns acasă, îşi va găt CI 

I producător, nu·i mai lipseşte de- rând a năcaz .. Nu-şi găsise casa goală ca o sală ~:ă 
In anul 1939 va avea loc la 1 ~orţile expozi~~i se vor des- cât un organism serios carfl stll omuL Un an?, ,. Nu se pu- dans. Nu e nimic. Q tr~~ 

NewAYork o mare expozitie uni· c?i,de la 30 ~pnhe 193~, Ex,po- reprezinte lală de autoritate. A- tea dumiri, cum va aştepta rce ţia oţi s'o i-ai d~e 
lă b 1 d New- zlţla va rămane de&chlsă bmp vând acest organism, nu se po- pe p ,p I 

versa su nume ee" de 6 luni pentru a comemora " d omul un an, început al I 
York World's Fair 1939 (expo- in acelaş timp a 150-a aDiversa- ate să nu aJungeft acolo un e I d d t d . V. Flae .... ies' 
ziţia universală, din New-:o,rk), re dela i.nceper~a ~uve~nă~ii Sta. tinUti. n rum, a a e un i'ut 
al cărei scop ŞI temă pnnclpa- telor UD1te dupa Constltuţta Se- Ma impresionat incredprea pescar - tata numea un Ioa 
Iă vor.fi: "Construirea lumii de derală şi venir~a ca preşedinte arătată de toţi in acest guvern. om din sat, care zicea că Aviz 

' ' .. t ă ' de al Statelor UD1te a lUI George N· i eu nu am Iăcut politică f' , d 1 D~ 
ma~n,e em ,care va cup!m Washington, la New-York prima IC în te care ZI se ucea a , , ' " ,''o FI. 
actlVltatea uQ1versali trecuta pre capl'tala~ a Republl'cel', până acum. M'a atras obligaţi- Ti' d v t Toţi contnbuabilll can .. au 1, ( 

euz s pnn a peş e -., A T 193111 zenti şi viitoare in ştiinţe. arte, unea de român. Vă mullum~sc d '_ unPUŞl dela 1 prl le d 
edu~aţie. administraţie. industrie. Organizaţia admiui- in numele guvernului pentru in. un ,e stăte~ pe .margl~ea ra- mod ,p~oviz?riu ,si. 8~ p~ezinte G~ 
transporturi. locuinţe etc... stratlvă 1 crederea arătată şi vă urez iz- ulut, CU undiţa atamati" AdmmlStraţia FmanClara penl. . 

Durata: Organizaţia expoziţiei va fi da bândă. Alături, pe un şervet mur- a fi trecuţi in patent! fUă. ;' ( ............................. ~~-------------~--------_.--------------.. -.( 'ete 

Gheorghe Glava, Să mori să- După pensionare, Gheorghe Arad şi al Camerii de MunJru 
.... eJC." 1 .. -'- 1 M DI.M 

3' rac in zilele acestea după ce ai Glava işi plimba CU distincţie Destinul ui ircea o ga 
amănă cu al tuturor ÎnviDf.lî Ş ocupat un post de răspundere in silueta şi fruntl'"a cu ochelari pe de viaţă, după ce ei au tr~ ac Se duc oOlIJ.enii .. _ _ administraţia statului -iată cea- străzile Aradului, cu regretul că biruitori, prin cele maiperip~lia' 

ce se întâmpli foarte rar in zile- nu-şi mai putea pune cei 59 de intâmplări, ea 
Dr. Paul Oprişa. In frunta- ţiuni literare. Era inaintea răs- le noaatre. Când mor deci ast- ani în folosul statului, lucrând cu Mircea Dolga după ştudii ~ 

şa comună Nădlac, s'a stins, du· ~oiu!ui,. când, viitorul I?edic ac- fel de oameni, trebue să ne des- zor in birourile incircate ale ad- te, a fost prins de vuietul rjjpe 
ă o boală îndelungată, doctorul b!a 10 ra~dunle ~tudenţllor pentru coperim capetele cu smerenie, ministraţiei financiare. iului mondial, dat nu, în a1~ 

p trIUmful Idealunlor noastre na- 1 '33 'd f "t- ~ , le duşmane poporulUI romall. 
Paul Oprişa medic de circum- ţ' 1 rugând pe bunul Dumnezeu să-i n cel am e enci a casnt" locotonent in leniunea volui ' Iona e. , Gh gh GJ t & scripţie şi una dintre fit'iurile R t 1 N-dl 'd ~ ţ't aşeZf! în rândurile celor drepţi ele, eor e ava a crescu rilor români din Siberia. .. e ras a a ac Şi espar 1 d b' 'd . d f<d 
poporale ale comunei. de foştii săi tovarăşi de luptă, şi buni, cum se cuvine si. ne ru· cu eose dă griji OI copii, in- Intre anii 1916 -1920, 

<fă t d'h fi ti' b tre cari unul, Gheorghe, îşi tre- locotonent a trecut cu bn" 1 Fire bonomă şi caracter des- doctorul P. Opnşa îşi găsia sa· .. m pen ru o 1 na sa eu UI un 1 "d" UIt 2 
care a fost regretatul Gheorghe ce doctoratul în medicină la fa- prin mu te pnmeJ 11, aşa c· 

chis, cloctorul P. Oprişa a fost tisfacţia în plimbările prin geă· cultatea din ClUJ' ducând aceia..:j şade bine unui voluntar. :1.lPI 
un medic unanim simpatizat. dinile culturii, preocupări care Glava, sub-administrator financiar , '. , . T Când însă Mircea Dolga.1 [ 
N'a duşmănit pe nimeni; n'a a- primau peste cariera sa profe- pensionar al Aradului. V1a~ modesti ca ŞI dishnsul său mai era cel dinainte, a fost dt," 

O L'-ctuI' 't't fu ţ' pirmte. rem' trar"'a 'In VI 'ata particull ci vut duşmani. După ce-şi termina sionala. elUU ,I-a clns 1 ne la 1 b ~ 
consultaţu"le ŞI' vizitele prin co- Tânăr încă, minat de o boală ocupati cu o rară capacitate de Cei care ·au cunoscu~ , ine pe trebuind să-şi căştige existeIDasl 

că' 'tat fi t ~ regretatul fost sub-admtOlsrtator Atunci - n'a Ulai mers.e j mună, cetea noutăţile literare, de inimă, omul bun care a fost ~un ŞI ,pun ,e ~u e .~as~ financiar al Aradului, vor păstra reu inainte _ ci prinlre cei leUl 
Pe masa lui de lucru puteai ve- doctorul p, Oprişa s'a ridicat in bmp de mal mulţi anI. fitndca multă vreme amintirea melanco- re se imbrâncesc ultimii Hl sat 
dea reviste dintre acelea pe ca- lumea drepţilor, cu toate că mulţi întrase din fragedă copi1ărie în Hci a unui om de bine. facţii, De aceea nu i-a mersh 
re cei mai mulţi medici le in- colegi au ostenit ca să'i salveze. serviciile finanţelor. Mircea Dolga. A trebuit ca şi a murit sărac, intr'un Y

j conl' oară. Dodorul p, Oprişa in-l Incăodată, s'a dovedit că me- O lege curioasă - a trecut să Întervie moartea în viaţa ne- care putea fi ocupat de uel 
, .., fericitului Mircea Dolga, pentru- cine. să se regăsia in aaii de studen-I dicina nu se'npacă bine cu me· 10 p~nsl~ tnatn~e de vreme. ~n ca arădanii să află cine fuseie Era şi aceasta atitudino::a " 

ţie ai tinereţii - când răsfoia dicii. Era decorat cu "Steaua admtrabll funcţIonar, atent ŞI 10- nu de mult modestul funcţionar fost voluntar, , • ~I 
cu atenţie paginele uDei publica- României". datoritor cu toată lumea, dela Corporaţia meseriaşilor din LuctF" . 
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VIATA ... AR.AOUL lUI 
car 
led Noua comisie inlerimară Noul inspector al I 

muncii din Arad· SPOR.T 
fin a judetului Arad 
ve. 

[n fruntea judeţului Arad I proprietar Nadlac. Nicolae DI. iflspector general Petre 

fost numită o comisiune ŞicIovan, Cuvin, Gh, Alba, G. Popescu a fost readus în AM E F' "-
erimară formată astfel: Ineu. Ion Duşan, Poenari, fruntea inspectoratului mun-' .t-\. 
Preşedinte: Preot Ion To- Teodor Coşeriu, Sebiş, Tra- cii din Arad, în locul d-Iui tA. tIN ţ. 1 

titla, din Lupeşti. ian Serb, Aciuţa, Aurel Bazi! T~r~ăveanu, transfe- In cam plona u o Iona 
ipi!ce.preşedinte: d. . dr. Cătana, Hălmagiu, Şte~~n rat Ia . S~b'u, . • In numărul trecut al ziarulu,', M .. 
n?lD Puta, avocat PecJca. Nonac. Aradul-Nou, Ihe RevIDlrea dlUl Inspector nostru ne-am ocupat de aetiVlfa- A EF A-Ripensla 
caI\1.embrii· d·nii Dumitru Oavcea, Jorădel. Gh. Tău- grneral Petre G. Popescu fPa Gloriei in campionatul na- . 

Gloria-Astra c1aşiu, Chişineu-Criş. Au- ţan, Apăteuie şi Nicolae la Arad a făcut o bună im- ţionaL D'l data aceasta ne:> vom 

. Faur Învăţător Pereghul- Gudin Cermeiu presie în oraş ocupa de a doua echipă Arăda-1 . D ~ ~ ~ . ŞI'" • • • • nă: Amefa. upa o pauza lunga, grupănle 
, atre, Gheorghe Chlcm, iiiiii ti - = In campionatul Diviziei Naţio. su~men.ţionate au angaja~ match. 

li A nale Seria 1. Amefa conduce in un anucal8 pentru Dummecă. 
O.. D r.. urei Botiş A M EFA' ., tf 1 clasamentul de toamnă cu 13 v a pnml as e 

f __ ....... 1_.. cera dorinţă să le ajute nepre- 1· . t . t'dă . I h' a'l. __ .--. - a ost Dum,t me- puncte câ~tigate, zdrobind pe tn r o par I amlea i, ec lpa 
• cupeţit, să se ajungă la îmbună- d". Chinezul (Timi.,oara) la 6-1 pe Timişoreană RipeDsia. AMEF A 

~ictl'.~O~""" tăţirea de fapt a soartei anima- Je prImar al Ca- Duig (BrăIla) I~ 6-0. Inving~nd va alinia formaţia cea mai bună, 
1~ •• 0._1 pol;- lelor, curmând marea dramă ne- sei Cercuale după un joc frutnos Unirea-Tri, unde va încerca mai mulţi jucă-

ral!,; ...... d exprimată. dar cu atât mai pro- Dl. Dr ' . color la 5-2 şi pe Victoria (Cluj) I to.rÎ tânări, tot aşa şi Ripensia. 
dtt fundă a fnnţelor fără de grai. Erml Botiş, cu- la lOt i A Inainte de masă la orele 11 

m\inisterul de Interne a Duminică s'a procedat la ale. noscutul medic ară dan, a câştigat' ~: ~:::npr:~~;:; co:: I Gloria va jcca în match de an
vJplectat vacanţa dela gerea unui comitet compus astfel: fost numit prim medic al Jiului la (Petroşani) match nede- ~renamentA cu ?Astra" ~nd~ ~a 
e ,tura poliţiei Arad Preşedinte: Pelre Gh. Popescu, Casei Asigurărilor Sociale 1 ci&, a făcut cU Olimpia din (Satu In. ce:ea caţva Jucător bnen l.n 
seJ numirea d-lui căpitan inspector general al muncii. din Arad Mare) şi a fost invinsi la Oradea re~r~7~ I-a spre a ~onstata POS1-
Lri' Crişoranu în calitatea Vice preşedinţi: Grecu Pavel, de C. A. O. şi la Bucureşti de b~htatde acestora pentru cam-

h t 
inspector şi dr. Martha. F. C. Rapl·d. plonat • 

. t: os or. C' . 
~.n oul chestor al Aradului aSler: ~Itra Alnandru. Alegerea dela Din rezultatele deţinute de -:101 d" f' d Controlon: doa FI. Bucurescu. Amefa in toamnă rezultă ci 
UII un .lstms o lţer _ e dna dr. Boea, dr. Lust Francisc, Baroul Arad la aalIIănll Yiitor •• a 

f ă b _ aceasta este o echipă de mare bl' dTuaU d 
IDtrv, JDe cunoscut In Eugen Mladin, apoi: dr. Moga .. . valoare, care Îşi merită locul care :a. Ica c:.~ I I J •• PUd -

, ~ încă de pe timpul Romulus, Erdelyi Caro]. Baran'" D_ dr, EmIl M'c!OŞI, a il ă 4 t h' v clpare ·ao. coacan -:TI 1 - ocup 1Q c asament: o ec lpa ticuri I • IIIi 
~ făcea parte din legi- Francisc, dr. Petru Oprea, Fiilop fost ales ca delegat în Consi- care nu prea poate fi invinsa, pro;: a mana 
~fl de jandarmi a Ara- Vidljr. Halasz Desideriu, du dr. liul Uniunii Advocaţilor, la- fiind apoi una dintre cele mai bune Doa. _ 
CI i Vorăs. Babescu Alexa, dr. A. trunind 72 voturi. . echipe din ţară. 

sa Bica, Igrişan 1., Lakatos A. dr. ! In primăvară Amefa v'a avea La 4 Sept. se va disputa UD 
a, Caius Lepa director, dr. Luţia I matchurile cele mai grele, pe match de jUlllOri Rombia.Jug'lS-
, Ilre iubitorii Cornel, Major Emeric, M~hamvici lnşliin/are teren străin, da.r dacă jucătorii lavia, la Timişoara. Az fi foarte 
sP animale Ştefan. Neuman FranCISc, dr, v'or avea aceiaşi frumoasă com· bine, ca comisia de selecţionare 

Aurt>l Rai~u. dr. Io~n Trăileş,cu, ~{lf/ia ~utonomă a Glr'-l por tare ca şi in toamnă, Se poate a juniori lor să supravegheze şi 
gă't o incredere nu tocmai u- Eugen ,Zaray• Balazs Fran~ls~, ulUI a facui cunoscui mi-j că vor avea şansa de a juca în juniorii Aradului care deţin as

, .ă vorbeşti in zilele noa. dr. Bobş AUfel, ,Luc~fa M,hal. nisteTului de Finanţe că in I in cupa Europei centrale, undei tăzi cea mai bună formă dintre 
I sp t' . I 1" Secretar al soctetiţu este di, f, '1 t d .. România este admisa- cu 2 Dchi- I ,'unl'ori dl'n .... "a~ 
l re "ocro Ireaamma e or . C I B con OTml a ea cu ec/zla ..., ...... . 

'ec..:' a păstrat libprtatea de aro auer. ti' h ~. pe. Meritele speciale le are în -,.. poş e ur, sa ofanl ca toate. 4 • .-

d~e personală, simţul etic şi l i 1 b' . k " pnmul rand port.arul SadovschJ, La 3 t lan. Portugaha a invtas 
al moral, trebue să recuno- CO e e e su cmcl gr,. sa nu Internaţionalul este astăzi, actual .. din noroc Spania la 1-0 golul 

,..ieschis că la noi s'a făcut Revindecările mai lie predate statiilor mente UDul din cel mai buni a fost marcat de interul dreapta. 
.uţin pentru animale. comerţului românesc căilor lerate penlru a li portar~ din ţară, după cum a Oin.ga. P.art~da a fost condusă de 

Ioane proeminente din 0- transportate ci oficiilor poş- dovedtt-o la Belgrad contra Ju arbItrul ttahan Matlea. 
Dostru între cari numim pe O delegaţie a Sfatului negus· ialq, care sunt oTganizal~ goslaviei ~g a fost selecţionat A • - • 

ll
fl .. Bucurescu, directoarea toresc sub preşedinţia d·lui Ni· . d l' 1 1 d' pentru pnma oară. Este urmat Romama B. - Jugoslavla B. 

Şl e m monopo u expe 1- d d" . .. . 
311i Ghiba Birta, d,na Mar. culescu·Ritz şi Penescu-Kertsch . '1 1 e al oUea tntemaţlonal BUlbaş se va Juca la 4 Sept. Ia Ploe~. 
nle dr. Boca, profesoară, d1. s'a prezentat zilele trecute d, lui tIU", or aCl!slor co ele care iarăşi să poate număra prin- În loc să se dispună intr'ua oraş 
,ent Gh. Popescu, Îasp. alen. aI r. Enescu. subsecretarul de stat tre cei mai buni fundaşi din ţară. dela noi, cum ar fj Arad. Cluj, 

i, dl. Pavel Grecu, insp, dela ministerul de finanţe căruia O ~ d f' I M Apoi de mijlocaşul Szanisz16, sau Timişoara. unde avem mai 
.1. d~. Gh. Martha, insp. i-a înmânat un memoriu cuprin- casa e recrea,le a oneasa Din atac s'a remarcat Perneky mult public, ,i Iportmenii sunt 

'etennar, dJ. dr. Caius Lepa. zând revindecările comerţului I pt. membrii Camerei de Mv nJă ceD~ul. atacant care . es~e tot dornici ~e a ~ mai ;~de ~el puţin 
un:lrul şcoalei normale, dl. românesc.' odată ŞI goalgaeterul ecb1pel, care o selecbonata B. FllQdca in cele-
:a. Mladio. chestorul muni- D. ministru I. Ene'lcu a asigu- In urma hotărârii consiliului de a marcat in toamnă 9 goluri, lalte ţări să di.pun matchuriJe 
utili şi alţii, au hotărât să rat delegaţia de toată solicitudi- administraţie al Cametii de Mun- urmat de rapidul Cucula cu 7 Internaţionale În fiecare oraş. 
lt:. ~ceastă nedreptate, infiin- nea d-sale ca şi de concursul pe că, Comitetul de direcţie a cum· goluri, şi . tech~icia.nul. Prassler -:--
P thala Societăţii pentru Pro- care guvernul inţelege să.l dea părat dela Societatea S, 1. A. B, cu 3 golUri apot ceilalţi. La 4 O~ombne ,,' 
iple& Animalelor în Arad şi bunei desyoltări al comerţului un edificiu la Moneasa pentru După ce echipa I. a câştigat Austria-Romania 
,jjpe toţi aceia. care au sin. românesc in general. suma de lei 880 000. campi?n~~ul de to~n: la Seria S'a primit răspuns din partea 
~~~figilB~i6gB~fimiii:jUmiP.'.!=~;g~~~~~;I Aeesta va fi destinat spre a 1. Jumonl au trebUIt _sa. se mul- O1ni Eberslaler, sect'etarul gene, 
an. • •• ~X':(~ servi intru cămin pentru odihnă ţumească deocamdata In locul raI al federaţiei Austriace că 
lui .~TEI.,IE~TlJA.L. •. ~ membrilor camerii. al patrule~ care'l ocupă in camp. matchul Austria-România se va 
f<d • I de toamna. disputa în 2 sau 4 Octombrie 
." .'1.,.7 ... ., .... Lllc::o.;i .'._i_~ H La Juniori s'a comportat bine ]a Bucur~;ti. 
UIt ~,.~53 p .... I;c:: .. tli .c. ... â_oe... I! Nouile monele \ goalgaeterul Pinter care a mar- -

l :1.lprtnd adesea studii şi informatiuDi privind domeni- ~ I d • L. : cat în sezonul de toamnă 32 România-Germania 
d~ Dvs. de activitate. _ Dar cine poate urmări, tăia ,e 1 ŞI 2 el I goaluri cu un ~ol mai puţin ca" anul 1939 
ui1 clasa 120000 de publicaţii. punându.va~. zi]nl'c pe II l' . .' I şi (Mărianuti Gloria care con- In 

d 1 
~. : n .curand. vor fi puse 1Q c.lr- duce cu 33 goluri pe district), România-Anglia - spune Dl 

te~as.a e ucru cea maj preţioasă şi complectă sursa~ ~ 1 .. I t d 1 2 s .e mtormaţii asu bl] :.r I c~ a ... e ~OUl e .moDe. e ~ e ŞI I urmat de Reinhard, Filipaş, Ţapoş, Steinback care a fost la Londra 
ei' pra pro eme Or care formează pre- li leI, menIte să iDJo. CUlasea vechea Lucian, precum şi elementele - a incercat angajarea seJecţie . 
. Jcupan:a Dvs.? 102 arienfo<j dig lumea l'ntreagă prm' -, tă d 5 1 f :III 5 t' =ac mODe e el, care va i re· noui introduse in ~chipă natei Britanice. pentru un matcA 
s b intermediul agenţiei ~ 'trasă din circulaţie. T v d . 1 B t' A <'ll' Y SER =!'= I oata Iau a pentru frumoasa a ucureş l. n5 la nu prea 
~ lttcure ti Str S~CIUL G~ZETELORu H 1 Zilele aceastea modelul nouilor comportare a echipei 1. în Divizie poate face deplasarea la noi. 

Ş, • • Constantin 24. Telefon 3~16-15. ~,monele va fi upus M. S. Regelui. cât şi a jocurilor o merită con- având pretenţii exagerate. mai 
" Prospecte, oferte şi probe gratis la cerere. ~ II după care se va face frapa şi se ducerea şi în special antreno- ales că nU avem atâtea Încăsări 
}~~~!n§~~:ilB~~=II=-x:n;~~p~~. .i! va da d.ecizju~ea pentru punerea rul Kertesz. E. Odia.: ~entru a ac?~e~ ~ su~ de 2500 

c mc*u:IC~~~iIH@gil lor in clrculaţte. t'" hre plus vOIaJ ŞI tntreţtnere. 



-

:1 TIMPUL PROVINCIEI 
--------------------------------_.--------------~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------~_. , 

lin interesant E;x.no=eu'Dl. Radu DTa~(!a. ~~o~:" .. 'f:t= 
,., valorosal smilor ,i dlstmsul zl- i tr' id t ' _ . DUD.~eDI al d .. lul J. J. Parsons dir. "eneral QArist

, .a. R'ostd nam,t dir.ctor al .... lolIDoLil , 
~ tenti., a ar. 

al SOC. Anonime Romdne de TelefoaDe In.'alarea noului director s'a B.rlin. - Un accidenf 
DeclaratlJle :ldcule preseI Ideal rn preunla m.mbrilor con· a pUI capăt azi diminea, 

Bllcureşti. - Am fost chemat I asigura o audiţie cât se poate I S.me'td t.lefoaie ia 
la Paria la iaceputul acestei luni de mulţumitoare. Bacar.,U 

.ilialai de adminislraji'!, al8ocie~ rei prodigioase a lui B", 
Iătei Agentiei t.l~gralice Rador. Sl/mf'y~r, marele as .e1 
D. Radu Dragnea fi a luat im. volanului, cunoscut in 1, 
diat postul în prim;,... treagă. de citre d. colonel Behn, pre,e- Programul Dostru pentru 1938 Ştim că de cAteva vreme, In 

dintele 1. T. T., pentru a-mi da prevede tmbunităţirea reţelei in· orele de aglomerare tonul auto- -----------
.mut asupra posibilităţilor de terurbane eu circuite importante mat intârzie in unele sectoare 

Accidentul s'a petrecut 
pul unei curse d.e aulolll 
se desfăşura pe autostral 
mstadt-Frankfurt şi in CI , 

semeyer incerca să bai 
dul de iuţeall. 

desvoltare ale telefoniei in Ro. şi în numAr mare. Trebue să din Bucurt'şU. Această situaţie 
minia. menţionăm în primul rând ir sta- este provor.ată de numărul anor- Un institut 

Nu pot se vă dau detalii asu- larea unui cablu telefonic subte- mal de mare de corvorbiri pe 
pra n.pozeului făcut. pot insi si ran între Bucureşti şi Ploeşti, care îl au abonatii noştrii. Dato
,'ă spun ci in urma raportului cablu ('.are va fi prelungit până ritA faptului ci tariful forfetar pe 

de credit aaţioDal al 
luucţloDarilor publici 

meu. programul de investitii pen- la Braşov, dupA. toate probabili- care il avem nu limitează in nici B t' L .. t S 
.ucur"ş. '.' -. a mmlS e- e înfiinţează Oi 

tru 1938, program Intocmit in Uţile in 1939. Legăturile cu străi- un fel convorbirile, unii abonaţi 1 d - I 
t tI' ti f t ~ .. t tat f' 'd b'l 't f . . ru m ushel a Inceput uc- banca v a agn'c' oamna ecu ,a os men .... u nA ea vor 1 conSI era 1 SpOfl e ac prea mare nS1pă cu servici· U 
şi in unele părţi chiar mărit, prin adăogare de circuite cu:' ul telefonic. influenţând In mod rările înfiintării unui institut . 

AeU:ritate. "reatdtatele Praga, Berlin, Belgrad, Atena şi nefavorabil seniaul telefonic ge- de credit naţional al func- Un grUj) de mari 
elia 1947. Milano, In reţeaue inlernă. in nt'ral. ţionarilor publici, proiect ce I eiari români - scri, 

In anul 1931 am automatizat afară de cablul subteran indicat Serviciile noaslre tehnice au a fost schiţat de trecuta gu- pOli - sunt pe cab 
retelele din 5 oraşe, cari au as- adineaori, le vor instala pornind studiat această situaţie ,i l'au vernare şi care a fost însu- infiinta o mare bm 
tăzi cele mai moderne instalati· din Bucureşti 4 circuite cu Bra- comandat instalaţi unile npcesare . . ~ 

. t 1 f' R 1 I f t &t 3 C li: ~ • fI' pentru a modif ca situa"a actu- Şlt de actualul guvern Acest, agrIcultura. Aceasto1 
UDI ee ODle.. ezu tate e au 08 şov, ca e CU ernou~ fi ""' uJ . t" •• • l' .'. 
foarte mulţumitoare. In fiecare câte 2 circuite cu Galaţi, Br111a, ali. O~ltfe.l serviciul ,in unele Institut ~a avea m~nlrt"a .să mI $pr~Jtnu,l guvern~ai 
oraş .umirul abonatilor aproape Timitoara, cAt. 1 circuit CU Lbi grupe_sa fi descongesl~nat. . acorde lmprumutun funcţio., ~ondurzle el vor serVl.1 
s'a dublat. ,inău, Mediaşi, Cetatea·Albl.O- La mb:~arcerea mea, din Pans narilor publici, ferindu-i de rnff!l.seior agricultor, 1 

I din " fi d am socoht ca o datone d. pun 1'1 ] ,.. . 1 'L' " 
lată câteva cifre: rllfe e provlOete vor ea: in curent pe d. ministru al Co- nep ăcen e "care e aveau mam ş' va orlllCdfl\a: 
lnaiate de automatizare erau .~me~ea .legate Intre ele cu nOI munÎ':Caţlilor, Virgil Potârei, CU până in prezent cu obţine- du ,elor agricole prin 

la c..:luj 1388 abonaţi. a.tlzi clremte mterurbane precum 3 programul nostru, Trebue se ac- It· l' 1 . . C ' CI .",.. t _li: f t t rea or. r,a ,zarea or. .-
aveai peate 2000, la Arad .'a etrCU11e ernA.u~l, UJ, II CU'cwte cen uez ~ am 0,5 onora cu o • .-1 

IT.cut d.1G 691 abonatz la 1100 laşi"Bilţi, In total 19 circuite le- dt'o.ebt~ b~n,ăvolDţl c,are este 2

1 

,b 
, • d 1" din cea mat tra'nlcl garanţie pentru 1'" 

la Galaţi dela 100 abonaţi la gan . o~,~ e mal l~portante activitatea soc. noaslre in aaul' 1. G. Farben-Industrle ~o ... pensar,ql 
1130, la Brăila dela 530 la 680 provlnete mte ele, tn afarl de 1938 . ' I · I 'si 
b ~ alte circuile de o importanU mai preia o noul intreprmdere hnpoAEitu a. - . 

a ooa~. t'" Sper el in aceat ad Soc, Ano· "'rf 0. Jtl 
In afară de aceste lucrări soc. mică. nimA de Telefoane va avea un Societatea 1 G. Farben.Jndus- j DIa ar. e .. ela 

Doastri. ImbuaătA.ţit serviciul Pentru a asigura buna Intreţi- numlr Insemnat de noi abonaţi trie a preluat Intreprinderile Următor intervenţieit ~ 
_tr·UD. numir mare de alte 10- nece a re~elelor sale. ~ietatea ,i ceace este tot atât de impor- Chemische Werke G. III. b. H • ului, r,,'eritor la fon~1 
calitl~ de importanţi mai mică: ~ avut prlmtre preocupăril~ esen- tant va miri lncredu". publicu- Bochun Gerthe, cu un capital compensarea impozit.aa 

Baelu, Bălţi, Buzău, Pile,ti, T ... ţiale formarea. personaluluI. ro: lui în ac:uvitatea sa. Faptul a' de 6 milioane R. M. Ilus. ,i cifra de afaceri I 
SeYerin. Lugoj, P.-Neam1. f'oqa.nl mânesc. i~ şcoli de IU~iton ,. cesta are o deosebită importanţă la mărflUile rebunate,Iă. 
Oraviţa, Re,iţa etc. mechanlcl. ~cest~ ~~ob au . fost pentru n instituţie, cum este a terul de Finanţe a di, • 

Ca rezultat aeneral al acestor frecvent~te .m ultimii.2 a~1 de noastrl, .trâns legată de activi. Personalul ceferist intrepril1derile să tn 1 
lucrări. abonaţii au crescut In 411 elen dintre funcţionaru 80- latea fiecAruia ti de desvoltarea' °1 1 g' registrul special al d • 
1937 In proportie importantI. ti cietăţii. ţlrii. ŞI nom e a e en afaceri cantităţile de le! 

anume cu 10.527, creflere care D. general Mihail Ionescu, I returnate, la rubrica str, ' 
De situeazi printre primele ţiri \ preşedintele Consiliului de ad- i de mărfuri fabricate Im 
in ce privefle denoltarea servi- Noulle impuneri pentru Plata primelor la grâu ministratie c. f. r. a dat un ordin: crediteze contul clientuia] 

ciului telefonic in 1937. comercianţi şI meseriaşi Banca Naţională a trimis o cir prin care - potrivit hotărîrei ~ a returnat marfa cu !p1 
P ... --a1 ci ••• to .. tbar. Consiliului de miniştri şi legei valoarea mărfii, 11111 P 

--- T . . culară sediilor prin care li ae face pe.'''' t938 oţi comercianţit ,i meseria~i pentru statutul personalului cefe~ cererile de compensllflc~ 
ha ul cari in 1935 au fost impuşi pe 3 cunoscut ci prima de export . t să' t' d să - .. • tat cii el AdnW 

an acesta vom automatiza penbu grâu pentru intervalul de ns - m erZlce cU e var- i 1D8lD. e re 'At1 
ftntraJele tel./onice din Tim;-n.. ani, sunt chemaţi la Administra· şirea oricărui functionar, agent. I lo:r financiare respectf . 

r-- F la 10 fauuarie - 10 Februarie . H. 
,a Cunstanla C~rnăa/4 Orad.a tia inandară pentru a li se fixa J d' meseriaş sau lucrAtor c f r .• indi. numai m urma verific ... .' I '1" se p ăteşte tol lrect de Banca . ... ~ 
fi Chişindu. Suntem siguri ci şi nOUl e unpunen. N' 1 . • vid ual, precum şt tuturor asoCIa blourilor depuse ,i al ra 

allona ă ŞI anume 7000 IeI la .. , lul' f' d I ri1 fW b· . 
in aceste oraşe vom obţine suc- â . 93 O 1 .. ţu or persona li ce erlat, e a ar acute pe aza.. el 

gr u '1 3 el la făml." rt" la d 1 t ' ~ • trări, A'". cesul de anul trecut, după cum S h' b v • A d C' eul f " pa lC1pa propagan a e ee ora- 1D1'egls vor 1Dru.n~·&tJ 
de altfel rezultă din rapuartele C zm ari In con uce- dU. ~a a. ~st t~IIDlsă pe ba- Il. sau la orice alte deIllonstra.\ terului lucrările spre: VI . B v •• R A • za eC1zel Olznlstertale dată de r . l'ti b' f rmi . ·t 1 relin. il 
pe care le pnmim dela echipele rea anCll omaneşil ministerul ~oopefl!tiei. tlunfl po 1 ce. S~ărui0~lce o'd ŞI i cuveJU ee O e_ 
de propagllndl care au fi inee- D avoar(>a. ?nc partI sau I pensare. g 

put si lucreze In c.lteva din a. Bucureşti. Consilial d. admi, grupare pohbcă. , .. 
cesle oraşe. n;sf:a1ie ~I Băncii RO~ân.şti in Anglia şi mobila Cei ce se vor abate dela dis C·,· . ~ .. d" ' 

Profitâad de experienţa căpă- ş,dlnta din 12 Ianuane 1938 a pOJ.iţiuoÎle acestui ordin, vor fi l! !tiţi ŞI ras~an !ţi ZI 

tată ploă acum vom prevedea ('ooptat ca administrator pe d. i românească suspendat imediat din aerviciu ,i T ...... .. 
centrale automate mult mai Ion Săuescu care şi-a dat deml- ( trimişi in judecată. P ........ ;.. 4 

mari pentru a fi suficiente chiar siunl?a din postul de director Un grup de importatori brita· e .. 
daci aboaaţii vor deve:ti de 3 general. nici s'au adresa~ Institutului nos· ~ilnl~lg!fmUmKHgg~5fig~lftBB~== •• ÎIl 
eri mai multi decât acum. In locul d lui Ion Săv~scu Q tru de. Exp~rt. tnte~e~du-se de ~ f. 

In 1938 vom continua dease- fost numit director general d G. intrepnnderlle romaneşb produ- 1: p. ~ ~ , 
tnenea cu imbunătătirea servici- Ctetzianu, iar ca prim dir.ctor cAtoare de mobile. DupA informa- Il ·''''0 VI -n c' ... ~ ş 
ului fi in localităţile mai micf, d. 1. Pilide. ţii~e n~astre. este vorba de preli- tii ~ ... .. .,. ai 
inlocuind vechile instaJaţiuni cu Consiliul in ac,iaşi şedintă a mmanul unor comenzi masive. ~ 'it I 
sisteme potrivite numărului de cooptat ca m~mbrii in consiliul Industria indigenă de speciali· ~ magazin de .. 1 I 
aboDaţi respectivi. de administrati€ p' d-nii. MrrcllO tate va avea posibilitat~a să ofe- ~ la , 

P 
_1 Cancicor1. fost ministru, Vasile re cumpărătorilor englezi, mostre ~ v f " . 

. rog ...... pentru reţeaua Sa f . , ., d b t' af' t· =- mar U fU S _ t L __ X ssu, osi mrmstru ŞI Gngor, e un gus ŞI r mamen arbs· n ~r'" 
10 enaru_ D' '1 t' p' . 1 1 f b . . d x.z - " 

Realizări!e soc. noastre în ce tmrlrescu. rost guvernatCir al le. flnClpa e e a nCI e mo.;: vls-a.-vls CU gara electrlci1.cu, 
Băncii N(J(ionalt~ o României. bile fttudiază modalităţile de or- ~ 

priveşte comunicaţiile interurbane, • W ganizare ale acestui export, me- ~ oferă 00. clieIltele tot felul de articole de' tri~el(] 
interne şi internaţionale, au mar- nit să inaugureze un nou com. P.X • ,t-
cat un I

n' R &, U d' t I = textil", ari. de birou. mărunţişuri, jucării .u, 
rea probres Şl omama D nou .1rec or i partimE'nt, preţios ca valoare !fi Se execută după comandă ,clmă,i)entru străjeri, PCft:u, 

°cecupPn~varCştUmauntloc ono~abţi~~ în la Banca de C .. edit II' materială. da. mai presus de fi militari şi altele, la preţul cel mai cOJlvenabil. 'I~ 1 
e ces e comuDlca 1. I Român I t~ate :a .in!t~ment de .propag~n~ ~~':'. Preţuri fixe. Calităţi superi~~Şil 

Pentru a satisface totuşi ce- I da artistica, 10 domenIul schlm. 
, ţII Serviciu prompt şi conştincios fa" 

nn ee egitime ale publicului D. Mircea Durma, fost sec- I bunlor economice anglo-româae. ~ 
soc. noastră continuă lucrările retu general la ministerul de Si sperăm că odată cu acestea ~ Românii sprijiniti Industria şi ComerţUl ROmân~l' 
nu numai pentru a scurta tim- finanţe, a fost numit director şi industria de mobile Arădană ;m , C 
pul de a~teptare ci şi pentru a I la Banca de Credit Român. I va lua un nou avânt. ti~i§gF.ge:ggg~~~~gffifi5ii~~!m~!Bgmlr 

Tipo","afia. G. JENCIU. Arad. -


	Timpul Provicinei_bw_056
	Timpul Provicinei_bw_057
	Timpul Provicinei_bw_058
	Timpul Provicinei_bw_059

