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1. FI LIP A S 

d-lui 
lâ sfarşiful anului Urecut: 
o 'ălor de atatea suferinte, 

capitala tării s'a petrecut 
tIu ~vel1iment care iasă din 

un, nu atât prin darrucia 
n 'nobil patron. c,it. mei 

, prin strălucitul exemlpu 
».Jnfrăfire intre capital şi 

că, cele două uriaşe tabere 
productiei, cari sunt aiu
intr'un nesfârşit război de 
rminare. 

r l' în întreprinderile d-/ui 
Mociornită, înclestarea a
ta gigantică s'a sfârşit de 
t, printr'o Întelegere dep

e şi grăitoare, fără Învin
I ri şi Învinşi. Patronul şi 
II ele de muncă se consideră 
,o simpli colaboratori ai 

TI i opere de Înteres public, 
e 'un aşezământ care este o 
i drie natională, prin rezul-

le atinse. 
l ~bricile de încălfăminte D. 
'ornifă reprezintă .Jstfel un 
plu al muncii naţionale, 

I rte de ori ce conflicte şi 
I e de clasă, ceea ce a per

marea 101' prosperitate. 
irivit acestei tradiţii de 

nică osârrlie, fabricile D. 
iornită şi-au Încheiat acti
tea de un an printr'o 
"diaasă serb;;.re-, ··cu /*:;rti
reil conducătorilor şi a 
lor de braţe, spre a aduce 
e lui Dumnezeu şi slavă 

I elui Ţării. 
, , D. Mociornită, ctitoru~ 
. eprinderilor, a ţinut o cu
~ tare de o inaltă etică 
fesională, arătând strădal 

depuse de toţi colabora~ 
'i spre acelaşi scop suprem: 

, peritatea muncii nationale. 
, mai ales, d. D. Mociornită 
vut cuvinte de admiratie 

i "'li miile sale de munci
,', cărora le-a vorbit cum 

rebui s'o facă toţi condu~ 
rii de intreprinderi, măcar 
sărbători, ca să le ofere şi 
stora câteva clipe de re
fortare şi imbărbătare, du
munca grea de un an. 
I cum aceşti muncitori luc
ă acum mai mult pentru 

estrarea armatei, d. D. 
lornită le-a spus aceste 

moase cuvinte: 
Regret că nu găsesc cu
te cât mai cuprinzătoare 

care să le exprim recu
tinta şi să arăt frumseţell 
'unii lor patriotice, inalta 
ilie morală pe care s'au 
'!'Uit. contribuind la Întări
armatei prin aproviziona.
ei. 

unt· convins, că adaosul de 
/ig şi nici celelalte înlesniri 
le-am putut acorda, n'au 
tribuit atât la hotărirea 
, cât a contribuit conştiinta 
vie că fac' bine ţării in 
mente hotăritoare. 
onstiinta lor de buni 1'0-
fii le-a poruncit să contri-

cu munca, răbdarea şi 
dinta lor., la intărârea·{)ş-
'1." ; -, 

upe alte însufleţite cuvân
i şi după txecufarea unui 
!}ram flrtistic,- s'au impăr~ 
daruri tuturor, muncitorilor, 
nriri că li s'a oferit din 'nou 
semenea, cinste din part6il 
eprinderiilor. - " , -

U. :: .;.. .... tUl \.,UltUral 
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Aţt scris bonuri 
pentru inzestrarea 

Armatei? 
Subscrierea la Bonurile 

pentru Inzestrarea Arma
tei este o dovadă de pat
riotism luminat şi lin act 
de solidaritate uafiona/ă 

D. ~:M ociorni,~ Cu gândU~~~a~:taşil dela I Două morminte ... 
Vifornljă drin·.~(i .'. delliinluit l.l •• • 

Exemplul4d-lui D. MociornitJ 
este mult T'rea grăitor ca să-i 

, putem sul linia indea;uns inali ta lui semnificafie morală şi 
I nafională, il/tun moment când 
! munca e5 t, ind departe de a 
I fi prefuiU şi răsplătită cum 
I se cuvine şi când muncitorii 
I sunt considerati ineă sclavU 
, capitalului. , 

Dar din asemenea exemple 
multi vor trebui să tragă in
văţăturile şi concluziile care 
se impun ca un nou ca te
chism al munci, ca lin nou 
nobil indemn de Înfrăţire şi 

- infelegere cu cei care trudesc 
cu bratele pentru prosperitatea 
economiei naţionale. 

Au trewt vremurile când 
muncitorii puteam fi socotiti 
ca simple anexe ale capitalului 
şi patroni/oI', dând naştere 
atâtor conflicte sociale. cu pi
erderile şi pagubele inevitale. 
Printr'o leală şi caldă apropi
ere in tre aceste forte, ca dceea 
din in treprinderile D. Mocior
nitJ • asemenea conflicte nu 
numai că sunt inconjurate, 
dar vieata muncitorilor se 
poate scimba mult În bine, 

holare. unde lac d~ pazi soldalii. Pe ' . La.o _ vaŢsta, nu ~tat ~e îna- I 
rusIa Ve~luJul tnght1at, şUHi vântul ce I Hlt.ata mea, şa stl11S d!n vie- I 
lae obrajii plină la singe; pe Nllllrll , ata 01'. L. Trancu-Iaşl, una 
din s!e,:~le ru~(',li b~te. crivn\ de'll I dintre figurile cele mai POpu-
seacă s.mgel e In vine, lT1 CadrllatH, . I 1 ," t I 't' 
odăielele c!otllnelor n'au lIobe, iar in ar~ a e vi.e~ll noas re pa I ,~ce., 
Bucovina zăpezile f.liclfsc in ger de Primul mllllstru al MunCII ŞI 
crapă pietrele. , . il ce la care a infiinţat acest 

Hotare lungi, pază grea. . . 'departament, imediat după 
In fortificalii, siau şOldalii, ca in~ropali război, a fost unul dintre cei 

de vi! snb nea. In marşurI le pandeH .. '.' "1 I 
deQeră!urlle şi in pOPllS. Inght\ul in- . mal s!ncerz plletem ill case 01' 
tregel tale fii,lje. , . ! munclfoare. pentru care« a-

Te-ai gândit oare mai lemeinic la 08- i lergat pretutindeni ca se re
men1i acelil!a cari p!zesc parea Fir!i. , pare o nedreptate sau să facă 
la senlinelele prosperiiă\ii tale, la cei ci- I un bine unui oropsit oarecare. 
rara li se lipesc mâinile de f!erul in- i A f '.. I 'f-
ghelat al armelor ~i cari merg prin ost cel mal f!e!,~los egl ~ 
zăpezi până la brâu. ca să ne plizească ratoI' al revendlcanlor munCl
moşia? _ .• toreşti. Şi-a legat astfel nli~ 

Cuvine-se:;;ii ne re,ulegrm o clipă, să mele de legiuirile: unificarea 
ne gândlm CII toala inima la el şi si legii asigurărilor sociale, legea 
vedem, flerare. ce putem lace ca se fi' l' d ~ I 
le uşurăm Iraiul de paznici neinlricllţi c~n .,cte 01 e. m,unca, egea 
şi să le luminîlmwarlll, Sli urmăm Sindicatelor profeSionale, legea 
pilda regească ~I SI' le trimitem câte cerşetorici şi vagabondajului, 
un dar. ~acă aţi fi ;i!zut câli bucurie precum şi a/teie numeroase 
a "lirsat In sulletele lor darurlle Malea- aşezăminte de c . m e 
llilii Sale! . . . • _" ea mal ,ar. 

Trăind in munră grea şi in vecinică inSemna t~ te pentr:u. ~volutl~ ŞI 
incordare, cel lT1ai mic prilej de des- democratlzarea VIeţii munCI to
tindere. rea mai uşolrll razll de omenie; reşti. A înfiinţat apoi nume
!e umple suflet III. ~j ~~, citeşte bucuri~ roase aşezăminte, ca spitale, 
In ~chl ŞI pe feţ!, de parci ar fi cămine, colonii dispenzare etc. 
COpII! . • • I t t . f - .. 

TrlmiteţHe pe căne ariltete de auto- n oa e aceste ,in a ptUlrl, 
rilăli - rufe gr08St de IarnA, pieplare, marele defunct a picurat ceva 
ciorapi ~i mlinuşl de lânii, alimentele din generozitatea unui suflet 
specl\icate de mini ,terul apărării ne li- ales iubitor de oameni de I 

s.pre folosul intregii societăţte 
rare trebue să se convingă că 

.. !IJ!i i!!şii .al1..d~~ieâti 
şi că armonia socială este una I 
dintre cele mai mândre şi 
mari binefaceri. 

E ceea ce ne-a . indemnat 
să incondeiem aceste rânduri 
pe marginea serbării din in
treprinderile D. Mociornită, 
unde duhul binelui şi al inte
legerii şi-a tăiat de mult a
ceasta pârtie luminoasă şi bi
nefăcătoase ... 

~lIale, Fie<;are -doa '1ni să or!lunIH'Ze drf'j;h.fp si J1.eJ.rum o <: • 
In cercul el croşell!U 1 pentru SOldaTI. ~ -"..... " .~---

Dari alt şti câUi tristele ute in ochii Trecerea sa pl'ln fruntea 
celor ce nu au pe nimeni clre lOIi le departamentului Muncii a avut 
scrie o scrisoare. cind ae Împlrte co- singura vină că n'a fost de 
respondenla • - , mai lungă durată, spre a fi 

"Timpul Provinciei" 

Penlru toll .ce~tla. 8t1 fosl zile de dat ţării cea mai complectă 
luminoaaă ~I neullall sărblltoare. clÎnd organiza tie şilegiferare a profe-
a coborâ! Ma;e!ltatea Sa Rellele, cu .' , • . 
daruri in mijlocul ostaşilor dela granlle. Slumlor, 111 cel mal avansat 
Dar dota cHilorule, d·la, domnii, ce IIi spirit de oamenie şi dreptate. 
făcuI pentru ei? 01'. L. Trancu-Iaşi a fost 

Se slr~duesc ~inl~terele apiir~rll na- deasemenea un apocat pasio
(Ionale, Inzestrli~II, I~ternel?r, malfe!e nat luând întotdeauna apăra
l'omandamente ŞI Inslllu!illnile publice.' .... v v 

să strângă darurile lIoastre. Daji oare rea celor miCi ŞI slabi, fara 
1101 indestul 7 Vă faceli toată datoria? să primească nimic În schimb. -

Bieţii absolvenţi .. · 
de Petre Fica 

Deasemenea, a fost un pro
fesor universitar dintre cei 
mai populari, niciodată absent 
dela datorie, chiar şi atunci 
c~nd ompa alte dregătorii În
semnate. şi a ocupat multe, 
răsfrângând printre studentii 
săi intreaga şi vasta sa cultură, 
pe lângă cursurile obişnuite. 
A fost un adevărar mentor 
spiritual al mai multor gene
ra/ii de absolventii ai Acade~ 
miei Comerciale din Bucureşti. 

Odate cu acest început de iar
nă târzie şi ger cumplit, s'a des
lănţuit, aşa din senin, o adevă
rată aralanşă de atacuri prin 
presă, din toate părţile impot
riva absolventilor din invăţămân
tul industrial de totdeaunea. 

Bietii ahsolvenţi sunt făcuţi 
răspunzători de toate necazu
rile ivite pretutindeni, în câmpul 
muncii româneşti. 

Iar acuza cea mai gravă este 
că nu-şi cunosc menirea şi se 
refugiază din calea trudei şi a 
muncii la slujba ce ti~o oferă 
statul oricând, într'un birou oa
recare. 

Dar lucrurile nu stau tocmai aşa. 
Adevăraţii absolvenţi, aceşti pri
mi factori productivi, romlni 
care şi-au inţeles menirea, inchi
nându.şi viaţa muncii pretutin
deni, oriunde j. ar fi aşezat so
arta şi-au făcut din plin datoria" 
mândrii de cunoştinţele obţinute 
in şcoală, 

Prin urmare aceşti ,absolventi 
nu sunt vinovaţii. că., şcoli de 

. meserii, prin gratia, .şi bunăvo
inţa politiceni1or. s'au . făcut in 
toate târgurile şi mahalale1e. pen
tru' a fi ,plasat ca. director. sau. 
profesor cutare om de, casa, rec-

• rutat pentru" alegeri. Adeseori 
intr'l:ln local improyilat,,· fără, 

I ateliere, fără, scule, şi mai ales 
I fără dascăli pricepuţi, au eşit 

dm şcoală, ia întâmplare plasân
du·se unde au putut. 
, Am făurit absolvenţi improvi
tati în toate meseriile, fără să ne 
găndim ce vor să devină aceştia 
odată ieşiţi de pe băncile şcolii. 
Şi natural acestea toate În dau
na celor câteva instituţii model 
cum au fost şcolile; din Arad, 
Timişoara, Oradea, Târgu.Mureş, 
Braşov etc. 

Legiuitorul în inalta lui in
competenţă a echivalat absolvenţii 
şcolilor de mai sus făcândui o 
apă şi un pământ cu aceea din 
toate târguşoarele din vechiul 
regat. 

Rezultatul; la C. F. R. spre 
exemplu, pentrucă nau fost în
cadrati in conformitate cu pre
gătirea lor, au rămas simpli sa
lahod. l-au intrecut toti ucenicii, 
fiindcă nu le-a controlat nimeni 
truda braţelor cidiplbma şi în-
cadrare. , ' 

In industria particulară~ a răz
bătut cine a putu~ datorilă me
riJelor personalei. şi absolvenţii 
aces.tîa, in, ,privinţa aceasta, stau 
in frunte la Joate întreprinderile 
unde se şti~~reţuii mun~a. 

- (Continuare in pagina IV-~)~ 

Pe tărâmui publicistic, 61'. 
L. Trancu-Iaşi a răspândit ace· 
le_şi idealuri închinate frumo
sului. A fost un mare admirator 
al arfei poeti ce, astfel că rar 
scria ceva fără, a reproduce 
versuri întregi din marii îns
pirati aimuzelor, ceea ce 
făcea farmecul articolelor şi 
deliciul conferinţelor sale. . 

Moartea lui 61'. L. Trancu
laşi indurerează astfel pe in
telectualul cel mai rafinat -a
lături de truditorii din santi
ele muncii. al căror pr ieten 
egal de mare a fost. ilustrul 
defunct. 

<II 

La Cluj) a murit, zilele tre
eate cunoscutul luptător naţi
onalist Dr. Victor De/eu. a 
fost deputatş.i primar al ca~ 
pita/ei Ardealului. _ 

Dar nu ,aceste onoruri tre~ 
cătoare infrumseţează vieata 
acestui mare ~ fiu al Ardealu
lUI, -ci faptelt! lui dinainte de 
Unire ....... când Victor De/eu 

; • ,i 

s'a invrednicit de un eroism 
În sensul cel ma nobil şi ge 
n~ros al euvântului. 

Debutând În vieafa publica 
prin avocatura, care l-a făcut 
şi al'adan o bucată de vreme. 
Victor Deleu a fost dela in~ 
ceput un adevărat luptător. 
pătruns În toate fibreie de 
nedreptăţile pe care le Îndura 
neamul său. 

In inima sa, jugul asupririi 
străine săpase rani adânci, de 
nevindecat, care la indrăgit 
tot mai mult, În aşteptarea 
clipei supreme când şi-a pu
tut oferi Întreaga contributie 
pentru triumful dreptăţii şi 
eliberarea neamului. 

Răsboiul mondial a fost a
cest moment bine venit. deşi, 
ea Început a trebuit Isă lupte 
sub un stindard stra n. 

Dar faptul acesra i-a adus 
norocul să ajungă prisoniel' in 
Rusia. Că a trebuit să îndure 
multe chinuiri acolo - faptul 
acesta nu mai prezenta nici o 
Însemnătate - in clipa când a 
putut să Între ca voluntar În 
mândrele armata române. 

Prizonierii români din Rusia. 
s'au constituit într'un corp de 

.c1uilL:u,L dt> miii miii multp 
mii la Domiţa, alegâ'7du-şi 
drept comandant suprem pe 
Victor Deleu. 

In fruntea acestui corp de 
elită, trece Nistru, În Basara
bia, de unde se indreptă cu 
ostenit săi spre laşi zilelor de 
restriste. Aici se adunau toate 
nădejdile de isbăvire ale nea
mului. 

Dar Iaşii a trăit o mare şi 
neuitată zi de sărbătoare, o 
clipă de reculegere şi reinsuf
leţire, la 8 Iunie 1917, când 
voluntari ardeleni şi bănăteni 
depuneau jurămânful de cre
dintă către Regele Ferdinand
Intrt!;itorul şi oştile sale. 

Mica, dar brava armată de 
voluntarii s'a infră/it atunci 
cu armatele române, spre a 
lupta până la limitele supreme 
pentru biruinta finală. 

In Iaşii. deprimati şi Îngri
jorati, evenimentul acesta il 
prodU$ o Înviorare adânc sim
ţită - cinsteşte pentru veşni
cie bravura voluntarilor arde
leni şi bănăţeni, al căror ani
mator fără prihană şi pereche 
a fost neuitatul Victor De/eu, 
a cărui moarte a indurerat 
atâtea inimi curate. 

Nici când nu se va uita ges~ 
tul de pilduitor eroism .1 
acestor voluntari, care au tre
cut prin toate primejdiile po
sibile până la potolirea furtu
nilor marelui răsboi. 
După unire, 'Victor De/el1 

a fost tinut şi s· a vrut ei in
suşi - În umbra gloriei şi 
eroismului dinainte, făcând 
loc altora ca să ocupe înalte 
functii in fara pentrucal'e a 
făcut şi el ceva. , 

Era şi această tinută p. 
linia alese; sale facturi sufle,. 
teşti, de prea puţini înţeleasă, 
şi nl(mai dispozitia lui regre
,fată a· arătat multorit dl1€ a 
fost acela care n'a ajuns nici sab 
secretar de $.tat În" RQmânia; 
{Continuare: în pagina lV·a}. 
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Ziarul -Zărandul· din Brad 

de sub conducerea d·lui prof. 
D. Rusu. cu ultimul număr, 
păşeşte în al VIII-lea an de 
aparitie regulată. 

Editura Natonala Ciornei S. A. R 
Matei Mii/o 

de Ioan Massof .., 

Marlin Arrovsmith 
de Sinclair Lewis 

* 
Monografia comunei 5ârbova 
intocmita de Institutul Banat

Crişana 
.., 

Activitatea institutului de me
dicină legală a universitâtii 

din Cluj 
de prof. Dr. Mihail Krenbach 

* 
A apărut No. 10. al revistei 

»Oazeta Militară« cu următo
ruj sumar: Coloane volante 
de paraşutişti.. Importanţa 

submarinului în războiul naval 
şi economic; Cauzele nereuşi
tei operatiunilor armatei so
vietice În Finlanda " Ref/ecti
uni asupra unor comunicate .. 
Fortele armat~ ale Uniunei 
50vietice " Informaţiuni mili
tare: etc. 

* 
Titu Maiorescu 

INSEMNARI ZILNICE 
voI. II 181:11-1886 

Revelatiile de ordin politic des
văluite in acest volum sunt de
adreptul senzaţionale. Martor şi 
părtaş la evenimentele istorice 
cari au dus la Proclamarea re
gatului, Maiorescu a cunoscut 
din pli n toate onorurile şi toate 
desamăgirile unui om politic de 
mare suprafaţă, păstrându-şi fnsă 
tn cele mai vitrege imprll.jurări 
echilibrul sufletesc şi eleganţa 
morală. 
Editura Socec. Lei 120.-

Muşchetarii Literaturi, Române 
Moderne 

de C. Săteanu 
Elegant imprimită şi cartonată, 
se găseşte de vânzare la autor 

1 aşi (Str. Brătianu 120) 
* , 

A apărut nu mărul pe De
cemrie 1939, anul XIII, din 
revista ~România Aeriană«, de 
sub inaltul Patronaj al M. S. 
Regelui. organul problemelor 
aeriene, condusă de un grup 
de specialişti, cu un bogat şi 
variat c~prins, tratând despre 
tot ce interesează aviatia la 
noi şi peste hotare. 

TIMPUL PROVINCIEI 

Cronica muncii 
şi asieurărilor sociale 

Schei Alex., Dorn, St., 
leanu l. 

Camera de muncă Chi 
Preşedinte: Scurtu 
secţia lucrătorilor: 
Gheorghe, Săvulescu 

O sărbă'oal'e model I mei noastre. I Floaşiu lonel, Dr. Daroczi Ion, Bălan Vasile; secţia fu 
I f' .. ," I Şi În sfârşit, lipsa de pregă~ Ionescu Eliade, supleanti. ticulari: Scurtu V., Ze 
ns ,tu/ilie. !!10del •. fabllClle I tire temeinica pentru meşteşu- Membri salariaţi: Mathe Eme- M., Zvighilschi M., ; secţia 

»D. tMOCIOrnflta« au Sel?at anhu~ gari ca şi pentru lupta În vi- rie, Soit Petre, Batcu Iosif, titu- seriaşilor: lacoboschi A., 
aCb~s~. cf~n ?trml un~l veCdl I ata, este inca un adaos la lari: Dima Stan Lindner Dezi- hiuc S., Cebotarenco Ştefan .. 
o lcel, s arşI u unUl an el' f . ţ' "C'· . •• "1 I ". ace e su erlll 1. denu, urtu Ion, supleantI. Camera de muncă Ce 
ŢlUtnCaj m ";11 ~~~o unei aSlS~ Reamintesc toate aceste sea- Comisiunea de pe lângă Ins- Preşedinte: Moldovan D. 
enl e. e

d 
pe,S e. d tf!.ersfo~ne. deri omeneşti, din obligaţia ce pectoratul Oeneral al Muncii ţia lucrătorilor: Olariu 

re evan mca o a a ,li ma d f ' d' . t 
muncii româneşti acolo unde l' am

C
" etaţ . or;:1a

t 
lJ~tYo~ carac ere: din tinutul 50meş I Rudolf Gaidosch, Romaniuc 

t fi t ' . au a 1 &CI raI l In pace Şi D Ioan Papp primul preşe- fan; secţia funct. parti 
s~ mu!!c~ş e cu, sy ,e ~l mal I în iubire atât în fa miii le voastre din.te al Curtii d~ Apel Cluj ca Moldovan D., Florescu F" 
~ e~ can exemp u vme e sus cât şi în societate, aJ'utându-vă prDoşedl'nte al com,'sl'unl"" de' pe D 'd ţ' , m 10s. .. It"·' t l' ' mer aVI ; sec la meser 

Cu acest prilej D·l D. Moci- unea r
t
. a d~I, .l~rţ .. :n da : ier~ lângă Inspectoratul general al Marcu Gh" Godvinshi A., 

orni/â, acest lucrător de frunte resP
I 
ec a

d 
1 l lSpOZl fl~ ~ a e. ş~ muncii din ţinutul Someş. leanu St. 

al Ţării Româneşti a rostit o Ore ee. ucru, Iti S.~pUŞl ş~ Membri patroni: Ivan Oclavi- Camera de muncă 
A t t b' • respectuoşI faţa de şefu voştri an Peptea Iacob Tragor Fran- Presedinte '.' Marta 10 cuvan are, care ar re Ul sa . f ţ" d t f" t" . 

f 'e r" A d·t·· . t . e Ain ŞI a a e reprezen antll au o~ cisc titulari' Pop Alexandru secţia lucrătorl'lor '. Moşu 
1 .. a~pa,!, 1 a In In regim ritatilor. " " , ' 

mu ŞI mll de exemplare pent- S; fţ' t l' . b' l' . Ing. Gabnelescu V" Fodor VIO- stantin, Inkacs Emeric, 
ru a fi cetită şi urmată şi de . ă d.i i .apos o 1 al me Ul ŞI reI, supleanti. dei Const. ; secţia funcţ. 
cel mai umil lucrător român allor lIlel. lt · f t ă' Membri salariaţi: Straia Ohe- culari Marta 1., Fusch 

. ar ca U Im sa, ce v mal h B t' . R I J ă 1 VI' H Ib Spre a fr astfel un factor d t să ă ăCf ât org e, o ICI omu us, uv na a erlU o an; secţia 
productiv desăvârşit lată câ- a~, tes e., ':' prer \1 c Dimitrie, titulari: 8ruder Fran- aşi/or: Pop Alex., Bobiţan 
teva conţinând ur~ătoarele ~al e~emlc ~l necon em renţ: cisc, ]ungberl Gheorghe, Kandel Frideman Desideriu. 
recomandări • ~ rU

b 
ma' ţc,ş etşug1u c tpeţ' Că are ~ ~~ţ~ ignat, supleanţi. Camera ae muncă 

. Im r Işa. nva a 1 S manUl 1 A ' . f t fă t 
In prima linie să-şi îngrije- b' ş' t t'" t ţ' . ceste numm au os cu e Preşedinte: Roşea Victor; 

, . lI1e 1 cu oa a a en la maşl- pe timp la un an cu incepere ţ' I . '} D 
asca de sănatate ca cel mar nile şi uneltele ce vă sunt în- d I 1 I '1940 ta ucratofl or : omnariu 
pretios avut ~l lor. . . . credinţate, spre a avea cât mai ea anuane. mitru, Baboi Gheorghe, 

Dintre manie neajunsuri carI mult randament din munca • Dezideriu; secţia funcţ. 
pustiesc dtminurile lor şi ad,uc voastră. Nu neglija ti şi nu pier- D. prof. Mihail Ralea, mi- lari: Roşca Victor, Dr. 
jalea şi sărăcia în rândurIle deţi din ochi buna calitate a nistrul Muncii, a semnat de~ Zimermann, Nedelcu Nic.,; 
muncitori mii. voiu cita pe cele marfurilor ce lucraţi. Numai ciziile prin care se institue no- tia meseriaşilor: Maniţiu' 
mai de temut., . I produsele calitativ superioare uile comisii interimare Camere Munteanu Nicolae, Amlacher 

In fruntea lor stă Alcoolzsmul şi îngrijite stârnesc interesul de muncă din ţară. Camera de muncă PI 
inamicul cel mai înverşuuat al I publicului şi birue concurenţa Compunerea acestor comisii I Preşedinte:. Ing. Gh. 
omului şi în special al claselor străină. este următoarea: secţia lucratorilor: Nicu 
populare sarace şi neştiutoare; * ' Camera de muncă Bucureşti. ! Dumitru, Ionescu P. Voicu, 
el este periculos prin ravagiile Au fost desemnaţi membrii co- i Preşedinte: Teodor Stroja; bărcă Ioan; secţia funct. 
ce le face asupra corpului şi misiunilor mixte pentru stabilirea ' secţia lucratorilor: Catană Ma- ticulari: Balif Gh., Stanci 
asupra minţii omului: predis- salariilor minimale în intre prin- ~ rin, Raduţu Marin, Palişoiu Ilie; V., Comanescu T., secţia 
pune la toate relele: certuri, derile particulare astfel: I secţia funcţ. particulari: Stroja riaşilor: Provincianu 1., Oi 
bătăi şi crime. Alcooul este cu Teodor, 1. Nicolaescu, Bănişor V., Chiriţescu N. 

. 1 'It I Comisiunea de pe lângă Ins-atât mai pencu os cu Ca e Nic.; secţia meseriaşi1or: T. Camera de munca~ 
1 . ,~ pectoratul Oeneral al Muncii I 

este a îndemâna OriCUI 111 mo- I . . I Dumitrescu, Petre Ioan, Tr. Preşedl'nte', GavrI'la' 
d t . t .• din tinutu Tlmlş mente e res rIŞ e, ca ŞI In Petrescu. secţia lucrătorilor : Mi 

I d .. D. Ilie Lungulescu, primul pre-ace e e qucurn. Camera de muncă Băcău. Stoica, Frunză Mihai, 
Al 1· .. •· â d l'llconştl'ellt şedinte al Curţii de Apel Timi-coo ICll lŞl v n Preşedinte: Ştefan Stoleru; Gheorghe; secţia funcţ. 

. t d t te l'al" după şoara, ca preşedinte al comisiunii 
111 epen en a ma r a, secţia lucrăto~iIor : Cobus Ioan, culmr: Georgescu P .. 
Cum isi ruineaza sănatatea, ori de pe -~ângă Icspectoratul gene- Filip Mihai, Cernat Ion; secţia rescu C:, U1man 1. Const.., 
de câte O 1· dau banul lor greu rai al muncii din tinutul Tlmiş', r funct. particulari: Constanti- ţie meseriaşilor : Toma Oh. 1 
muncit pentru această otravă Membrii patroni: Ing. Besa I nes,c,u Gh. Ghin,eţ Gr., M, oc. anu Gavrilă V., Pavelescu 1., 
t C" şi sufleteasca Cornel. titulari: ing. Ionescu . rupeasa . . I SpIrldon ;. secţIa meseflaşrlor: Camera de munca~ C 

De aceea dacă puteţi econo- Traian, Col. Negrea Vlctot, Henz Ş St 1 N l C Dă 
misi peste stictulnecesar traiu- I. Iosif, supleanti. t. o eru, ecu eau ., - Preşedinte: Moldovan 
lui vostru zilnic, vă sfiHuesc sa " Membri salariaţi: Gârbovean nescu St. secţia lucrătorilor: Chişi 
întrebuinţaţi acele economii pen Simion, Mihăilă Petre, popovici Camera de muncă Iaşi. ciu, Stan Vasile, Grăjdean 
tru o hrană mai bună, pentru Dumitru, titulari: Ciortus DănÎ- Preşedinte: Dumitru Neculai; secţia funcţ particulari: 
imbrăcaminte curată şi tucalţă- Iă, Strengariu D. Sava, Nicoliciu secţia lucrătorilor: Săcăleanu van Hariton, Anca Paul, 
minte, pentru rufarie de corp Svetislav, supleanţi. Const., Tenia Mihai, Bazgă Ion; nu A. Ion; secţia mese 
şi pat şi în fine, cultivarea Comisiuneade pe lângă In- secţia funcţ. particulari: E. Cei~ Draşovan Petre, Olteanu 
voastră şi copiilor voştri, cetind spectoratul 6eneral al Muncii covschi, OIaru Const., Acatrinei Neuman Adalbert. 
carti şi reviste, etc. folositoare din tinutul Mureş T. 1.. ; secţia meseriaşilor : Du- Camera de muncă Cons 
minţii; alungaţi cu hotărâre D. Ovidiu Racotă, prmul pre- mitru N., Stoianovici I. Foişor C. Preşedinte: Alexandresc 
din mijlocul vostru şi din viaţa şedinte al Tribunalului Alba, ca Camera de muncă Timişoara. secţia lucrătorilor: N 
voastra, acel monstru nemilos preşedinte al comisiuni de pe Preşedinte: Roşcoban Gh.; sec~ Radu, Uănase Ion, Covacu 
care este alcoolul. lângă inspectoratul general al tia lucrătorilor: Moser Rudolf, sile; secţia funcţ. parti 

Violenta, invidia, minciuna, muncii din tinutul Mureş: Garbovan Simion, Ciortus Dă- Mantu Ioan, Stanciu V. 
fudul şi lenea, sunt alte cauze I Membtii patroni: Ing. Bozdog nilă; secţia funcţ. particulari: Mănescu Voieu; secţia m , 
mari aducătoare de sarăcie şi Gligore, Dr. Stenzel Conrad, Popovici D., Kosz Mathei, Roş~ aşHor: Alexandrescu A. ,a o 
de suferÎ1* în viaţa muncitori- . Străjean Pompiliu, titulari: Ing. coban G.; secţia meseriaşilor; gorescu Petre, Frunză Ioan .. se~bj 

Petre Georgescu-Delafras : 
Intarirea şi ridicarea Neamului 

mult discutate în ultimii ani. Dar prin trecerea la o in- scoate. 
Dar, spune in continuare, că dustrie de alte articole, prin Un capitol deosebit de 
asemenea probleme de cel mai intensificarea comerţului aces- reseant din cartea citată 
mare interes pentru ridicarea tor produse - vom ajunge la acela inchinat intăririi 

După frumoasele succese ob
ţinute cu "Tari . şi slabi" şi 
.. Cum am cucerit vieaţa" d. Petre 
Georgescu-Delafras ne oferă o 
nouă carte, plină de sugestii şi 
exemple grăitoare, abordând u-

, nele dintre cele mai delicate 
probleme care s'au impus pe 
planul actualităţii în vieaţa 
noastră publ ică. 

. I~ cele peste o sută de pa~ 
gml, autorul îmbrăţişează aşa
fel problema vitală a intăririi 
şi ridicării neamului; prin in
dustrializarea ţării şi naţionali
zarea meseriiJor, Întărirea fizi
că a rasei, un nou regim ifscal, 
Indepărtarea şi stîrpi rea unor 
deprinderi, care necinstesc spi.,. 
ritul de reînnoire pornit' pe 
drumul cel bun, proportionali
tatea etnică şi alte căi de apă
rare şi întărirea neamului. 

In "Cum am cucerit vieaţa" 
d. Petre Georgescu-Delafras ne-a 
arătat ce a putut să Înfăptuiască 
personal, printr'o muncă asiduă 
şi peripeţită, dând - astfel -

tineretului un strălucit exemplu 
de strădanie şi biruintă, cum 
nu întâlnim multe în vieaţa no
astră publică din veacul acesta. 

Cartea aceasta a însemnat un 
admirabil manual de pedagogie I 

morală şi practică pentru acest 
tineret, fiindcă a fost scrisă nu
mai cu nararea unor fapte şi 
isbânzi aproape de necrezut, 
dar autorul şi le-a dovedit pe 
toate, mai ales cu infăţişarea 
măretului templu de muncă şi 
isbândă care este editura .. Cu 
getarea" . 

De c data aceasta. d. Petre 
Georgescu - Delafras trece la 
examinarea generală a problemii 
ridicării şi fortificării neamului, 
după exemplul pe care l~a dat 
personal - că se pot infă ptui I 

minuni, când se trudeşte cu I 
râvnă şi chibzuinţă. 

In prefata cărtii, accentuie-, 
ază că subiectele discutate nu . 
sunt dintre cele pe care le-a 
semnalat numai d-sa, ci că, din
pctrivă, au fost şi sunt atât de 

, 

neamului - trebue ridicate in o altă bunăstare materială. rasei. 
fiecare zi, de toţi cei care îşi Şi aici, insă, nu vom putea Combaterea bolilor, care 
iubesc şi doresc prosperitatea ajunge decât ridicând şi spri~ atâtea ravagii, reclamă o 
ţării. jinind elementul românesc. Tre~ ţare uriaşe şi multă tra 

D. Petre Georgescu·Delafras bue creiat un capital de in~ de inimă, un adevărat 
propune, insă unele solutii prac- dustrializare şi comercializare, I lat la sate, in mijlocul c 
tice şi interesante, de care care să fie dat autohtoni1or. nevoiaşe, 
trebue să se ţie seamă la in- Elemente capabile avem destule, Pentru regenerea 
f~ptuirea fiecăruia dintre capi~ I eum o dovedeşte cu unele se cere şi aceea fiziiol()Q'ic.el~a 
tolele cărţii fiindcă, intr'adevăr cxemple, dar le lipseşte acea~ spirituală. 
se tinde mereu la satisfacerea stă invincibilă armă: capitalul. Astfel, problema 
acestor postulate şi se crede Adică naţionalizarea lui. sterilizarea celor inapţi să 
că nu va mai trece multă vre- Nu odată, am arătat şi noi urmaşi sănătoşi la trup 
me până atunci. că, fără capital pus la inde- minte - trebue să ne p 

In capitolul despre industria- mână. nu se poate concepe, in gradul cel mai inalt, 
1izare~ ţ~rii şi. naţionalizarea româniz~re~. industriei şi ~o-l că ţării . îi trebue un 
profeslUmlor, ni se arată de mertulm, fllndcă munca sm-, născut ŞI crescut intr'un 
ce suntem suntem săraci intr'o gură nu este un factor deter- sănătos, din familie care sâ· 
tară atât de bogată. minant al prosperităţii. sufere de diferite racile. 

Agricultura - trebue indust· Fără ateliere şi prăvălii, cu Se cere controlul căsători' 
raJizată, ca se dea mai mare toată bunăvoinţa şi priceperea. prin fişe şi examinări 
randament, dar nici revirimentul tinerile elemente româneşti nu ; spre a se steriliza cei 
acesta n'ar fi dintre cele mai vor reuşi să inlăture concurenţa j degenerati. 
fericite, pentrucă in acest do· străină. I In Germania, acest 
meniu vom fi ori când concuraţi Ori pentru acestea, le trebuie devenit un sistem sever 
de tările care pot arunca pe capital şi iar capital circulant, 1, trolat şi desigur, că va da 
piată cantităţi imense de ce- pe care nu~l au şi nici din pă- zultatele aşteptate. 
reale. mAnt.IAu din aier nu-l pot (Continuare tn pagina IV 
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.. ~.. , Banca Ardeleana S. A. R. In şedinta comitetului de 
~~~ 'Cluj, În adunarea generală directiune a societatii "Pelro-

;1 .*.- extraordinară ce se va line în sani" S. A. R. pentru explo· 

Satu Mare 1 
D. D,.. Pod 10';' a fost CI u il'" . numit în postul de sub .. 

• I • D. Dr. Şt. Piersic a fost i Inspector g~neral al Ti-
Ira 1 seara zilei de 20 lanua- ! numit director al cooperativei, nutulul Tim),. 
I ',940, se va tine in. saloa- "Sătmăreana«, a fost confirmat I * 
An COlegiului AcademiC, !ra- I În această functie de comite- 1 DI. Dr. Pascu 1. Octavian 
ln'onalul bal al B raş.ovem lor. I tul de conducere a acestei I medic stagiar al circ. Toager" 
la acest prilej se va luca dan: I importante. institutii, ca~e a 1 jud. T~miş, ~e transferă În ace~-
. de coloana. "Ro.mana: pre. tinut o şedlntă sub preşlden-/ . aş cahtate m postul de m~dlc 

~I şi alte /ocurz rom~ne~tl. fia d-lui 1. C. PuşcarlU. al circ. Semlacul Mare, Jud. 
' Ş licul românesc este mVlta.t ... Timiş. 
da '8 parte la acest bal, vem- d . I T M 

I fiind destinat ajutorării . Un ~rumo.s gest e patrzo: g.- ureş 
1Şj ifiilor celor cencentrafi. tlsm .. I au facuttPe~so.n~Ult c~ I Zilele acestea a avut loc adu

* 
~d uminecă s'a finut în loca
~ corporatiei industriale, a-

rea de constituire el se~
er ei locale a br'eslei mesert
la r din textile şi imbrăcă
ua 

e· 
l~;dunarea a fost prezidată 
1 1. Mihail Bobitan Oradea. 
.. acest prilej a fost ales ur
I arul comitet: 

sit Oprea preşedinte, .Ro
Ofteanu vice-preşedinte, 

I,~. lin Abraham secretar, Adal-
1 ffeja casier, Ştefan Breşan 

il Antal. Andrei Bara 
fluic Horvath şi Francisc 

~IOS membrii, .Ja~ Samuil 
. r şi Clara LOWI censori. 
'e 

* 
nea învătătorilor, S. A. 

t in şedinta Consiliului ci.e 
'nistratie din 21 N oemvr:te 

I a decis mutarea Sedlu
e 'Societălii in Str. Baba 

ac No. 12. 

ă SibIu ;i 

.1 embrii Camerii de Muncă 
; Cluj in frunte cu D· nii dr. 
a, on • Moldovan, preşedintele 
U fii de Muncă, Biodea Trifu 
S au făcut o frumoasă excursie 
aşul nostru. 
cursioniştii au vizitat in 10-
le· Cetatea Istorică, muzeul 

I ckentha''', muzeul .Astrei" 
1 Au vizitat de asemeni Regi-

PaltinişuJui- situată in 
1 prl~rea comunei Rc1~inari. 
. pl dou'ă zjle de şedere in 
'Hate, oupeţii s'au inapoiat 

uj. 

Nădlac 

ziua de 6 Ianuarie a. c. 
entrul P. P. din comuna 
ră, de sub conducerea d-lui 
ei Cojol, invăţător-coman-

'!'eru de comer ŞI In us ~/e, narea generală a ~Asociatiei 
m . fru!lte cu d ... preşedln,tel Comerciantilor Români« din 
Emil Tlşc~, subscrll1!d salarIUl I Tg.-Mureş şi judeţ, de sub pre
pe o fu.na pentru mzestrarea şedintia d-Iui Nicolae Opreanu, 
armatel.... iu sala de şedinţe a Camerei 

de industrie şi Comerţ, de faţă 
Banca "Albina" I fiind toţi comercianţi români. 

d ' S 'bi.. Cu acest prilej d. vice preş~-
In .. f . dinte Ioan Munteanu comerCi

il fost i~~crisă .la MI11..zste.rul ant, a facut o amplă dare de se
E:on~mlel NaţlOn~/e, trl lzsta amă despre activitatea din anul 
banCilor autol'lzate, care au trecut a societăţii care a fost 
dreptul. de a . depune. doc~: recunoscută de curând persona
"!ente ŞI ce!'.er! la oftclUl pla- litate juridică, a cărui scop este 
tllor cu stramatatea. românizarea comertului şi încu-

.... 1 rajarea :Iemen~elor. româneşti 
1 t . de ea comunală la toate mtrepnndenle comer-

- n rep~l~ ~ " I ciale . 
Sibiu ţine lICitatIe pubhcă lIl' N . 1 't t I 
ziua de 23 Ianuarie 1940, Ora' ou comi e .a es se c~mpu-
10 camera No. 10. a primariei, . ne astfel: preşedmte dl. Nicolae 

, . »auto Opreanu, secretar: d. Gh. Be~ 
pent~u procurarea unUl I l'a riu, vice preşedinţi d-nii: 
stopltor« Ion Munteanu, dr. D. Gafton 

* Raţu, Boldor, Sabin Moldovan, 
D. Ion lfă.lmă.gean a fost membrii: Moga Nicolae, Nic. 

numit inginer agronom stagiar, Modrea, Bora Ioan, Pop Vasile, 
pe data de 1 Ianuarie 1939 ... Ia Husar Savu, Carol, Barzan Va
camera Agricola Arad, fund sUe, Berţa Mihai~ 
Însarcinat cu conducerea Oco- * 
lului agricol Şebiş. Dl. Dr. N. Joe Diaconescu, 

chimist asistent, la laboratorul 
Timişoara de igiena din Arad, a fost con-

DI. G. D. Cordwell, a fost firmat definitiv,' în postul ce-] 
numit vice consul, pe lângă', ocupă. ). 
consulatul englez din Timişo- I 

ara, ~condus de d. Di". Emil 
Szenes, d-sa luându~ şi postul 
in primire. 

Noul vice consul englez s'a 
prezentat d-Iui Rezident Regal 
Alexandru Marta. 

* 
D. Dr. Bojin Petru medic defi

nitiv al circ. Beşenova-Veche, 
jud. Timiş, se transferă in ace~
aşi calitate in postul de medIC 
circumscripţie, la serviciul sa
nitar al Municipiului Arad. 

.:..,.: Inădullare~ generală ext
raordinară din 10 Decemvrie 
1939 a firmei "Ledkal«, moară 
şi fabrică de spirt, S. A. Ora~ 
dea, modificându-se unele art. din 
statute, s'a hotărât că textul nou 
al firmei este : . Intreprinderile 
Ledkal, S. A. . 

D. Ladislau . Blum, procu
ristul societăţii, a fost ales di
rector al societăţii, cu toate 
drepturile de semnatură şi alte
le ce îi sunt conferite prin sta
tutele în vigoare ale societaţii. 

--------------------------------------
COMUNICATUL MINI8 .. 

TERULUl IN Z EST RA RII 
ARMATEI ŞI AL C. F. R. 

o Expoziţie 
de cusături româneşti la Cairo 

, ; a organizat o foarte reu- Se face cunoscut tutu .. 
serbare culturală, În sal~ ror Societăţilor sau per .. 
ia", cu· scopul de-a mări. 8oanelor particulare, ca .. 
I subscentrului, pentru a-l ri fac donaţiunl In naturI, 

In ziua de II Decemvrie a 
avut loc În saloanele hotelului 
» Con tinental-Savop" din Cairo 
inaugurarea expoziţiei de bro~ 
derii şi cusături româneşti sub 
patronajul d-Iui Constantin 
Zănescu, ministrul României. t

· tra cu o fanfară proprie. pentru inzestrarea Arma
st Îmbucurător faptul că la tei că ori ce colet trimis 

program, aranjat foarte pe' adresa Depozltulul 
a participat in număr Central de Echipament 
pătura tărăne~sc~ astfel Bulevardul Regele Ale-

t sala a fost arhlpllnă. xandru 1 No. 9. (Cotro .. 
'rbarea a .fost .0norată c~ cent) Bucureşti, va li 

nta d-Im maiOr Andrei scutit de taxele de tran .. 
iăilă subinspedorul ~'. P. sport, atât pe calea fera~ 
I aţinut cu acest prIlej o tă cât şi prin poştl. 

Publicul egiptean a avut o~ 
cazia să admire splendidele 
cusături şi broderii executate 
de tărănciie noastre. 

intare ocazională, relevând 
ta ce se depune aici la 
ceră pentru ridicarea nea~ 
~ românesc. Serbarea a luat 
lt . cu Imnul: Trăiască 
,le' •. 

1 Slnnfcolaul- Mic 

I Constantin Juncu perceptor 
Idinpreunl cu functionari 
li. IU hotArIt ca tradiţiona
IRevelion" din anul acesta 
le dat tn folosul şi pentru 
~ea fondului pentru tnzest-
1 armatei 
~ strins astfel din donatii 

[101e suma de lei 12 030 di~ 
sumă venitul net de Iei 

~ s'a depus la Banca Natj~
la României Sucurs!la Tl
~ra pentru scopul de ma.i 
I • 
! 

Lucrătorii societăţii ro
mâneşti .Mlca" din Brad, 
au hotărât din proprie 
initiativA - ca si: sub ... 
aerle eate 1000 Lei pentru 
Inzestrarea armatei. 

Expozitia a fost completată 
cu vederi şi fotografii din vi
ata tăranului român. 

Printre vizitatori au fost 
înalti demnitari a; Curtii, mem
brii guvernulliÎ, corpul diplO
matic şi elita internatională. 

Ge8tul acestor factori • 
productlvl vorbeşte dela Ministerul economiei natio-
sine: Onoare lor I nale a acordat ~Băncii Ţării« 
NAVALITORII din STELE S. A. din Bucureşti autoriza~ 

de H. O WELLS /ia de a depune cereri de de~ 
~ Opera de imaginatie, bazat! ~nsl vize la Ofiaul schimburilor cu 
pe date ştiinţIfice, tn. ca~e nt ~e străinătatea. 
descrie năvllirea lOCUitorilor dm ____________ .. 

Marte pe pământ, romanul lui. Carfea Ro ... ânea.că •• a. 
H. O. Wells. transpus in sce-I 
nariu teatral fi radiodifuzat, a' Bucureşti 
provocat panică şi groaIă In 81- S~ctta Ma,lnl <7U811t 
nul populatiei americane. Angajează persc:>nal r~tJna~ vAn-
Editura Socec şi Co. Lei 70.- zătoare ŞI techmcem 

Bucureşti, Str. G. G. Assan a,area minelor de că,.buni, 
No. 2, in ziua de 20 Ianuarie care a avut loc În ziua de 16 
/940, ora 17, anuntă următo- Decemvrie 1939 sub preşiden
area ordine de zi : tia d-lui Tancred Conslan-

Modificarea art. 3. din sta- 'inescu, s'a acordat d-Iui di
tute, prin întocmirea textului rector Mircea lonesca, drep
vechi cu următorul text nou: tul de primă semnatură. pu' 

Sediul principal al Băncii tând angaja valabil societatea, 
Ardelene S. A. R. este in Bu- alături de persoanele desem
curesti Sediul direcţiunii cent-j nate de comiliul de administ
rale este În Cluj, iar sucursa- ratie in procesul verbal No. 
lele in Arad, Braşov, Oradea, 124. al şedintei sale din 20 
Satu - Mare, Sibiu, Timişoara, Martie 1939. 
Tg.-Mureş, cu dreptul de a se 
infiinţa sucursale şi in alt.e 
localităţi, prin hotarârea conSi
liului de ad-tie cu autorizarea 
consiliului superior bancar". 

Pentru cazul că la terme
nul de mai sus nu se vor În
truni actionarii in numărul ce
rut. s'a fixat a doua adunare 
1.. enerală extraordinară pe ziua 
de 29 Ianuarie 1940, ora 17, 
la locul sus arătat şi cu acee
aşi ordine de zi. 

• 
In şedinţa consiliului de ad

ministraţie a S. A. R. »Nitro
gen« din 22 Decemvrie, s'a 
primit demisia dţn. ca!itatea ~e 
preşedinte al c~nsiiIUIUl de a?-ţ~e 
a d-Iui 1. P. Glgurtu, n.umlt 111 

demnitatea de ministru al Luc
rărilor Publice şi Comunicaţiilor. 
Aprobând apoi bugetul societă
ţii pe anul 1940, aşa cum a 
fost prezentat de către dl. 
Ing. Ioan Miclescu, directorul 
general al societaţii. . 

Consiliul aprobă deasemem 
avansarea d-Iui Mihaillsvoranu, 
subdiredorul Uzinelor Diciosân-

... 

Societatea anonima româna 
Clark. Ploiesti, În aduna~ea 
generala extraordinară din ZIUa 
de 25 Decemvrie, ţinută la 
sediul social din Ploieşti, sub 
preşedintia D-lui Ing. '. Consf· 
AJimaneştianu, a hotarât, JIl 

unanimitate; sporirea capita
lului social dela Lei 2.500.000, 
la 5.500.000, impărţind difer~nt~ 
de 3.000.000 În 3.000 acţllllU 
a 1.000 fiecare, modificând art . 
6. din statute în acest sens. 

• 
In conformitate cu dispoziţiile 

legii asupra energiei, a fost 
autorizata firma Dimean N. 
Boldea, fabrică de cherestea, 
din comuna Breţcu, jud Trei
Scaune să instaleze şi să ex
ploateze o locomobilă semista: 
bilă compusa dintr'un cazan ŞI 
o maşină cu aburi de 20 C. P. 
lucrând la 12 atm. presiune, la 
fabrica ce posedă in acea co
rn una pe termen de 25 ani. 

... 
martin, la gradul de ~irecto.r In şedinţa adunări generale 
şi ratifică avansarea d-IUl L:'asl-I extraordinare, din ziua .de ~ 
le Popescu, la gradul de direc- Decemvrie 1939, a Socletaţn 
tor financiar al societăţii. I Anonime de Electricitate, Arad, . 

* care a avut loc sub preşedinţia 
., \ D-Iui Constantin LJ. Buşilă, 

. "~roma«. S. A. Tlmlşoara~ preşedintele consiliului de ~~_. 
111 bll~ntul mcheeat la 31 D~ ministraţie S'a aprobat modlfI-
cemvrle 1938 arată un proht ' . tI, . 
d· 1 193'8 d Lei 98274 I carea art. 7. dm sta ufe e socIe-

In anu ,e ., t"ţ" d a leaz" . 
1 't l . 1 de 500 000 a ll, up cum urn a . a un capI aSOCIa ., "al t 
L . . Art. 7. CapItalul SOCI es e 
el.. de Lei 70.000.000 împartit în 

In conformitate cu dispoziţi
unile legii minelor din 1937, 
s'acordat d-Iui Zaharie Barbu 
cu domiciliul în comuna Ciuta 
judetul Severin, dreptul de ex
plotare pe bază de permis e~
clusiv pentru căntarea de ml
nereuri de mică şi conexe, în 
limitele unui perimetru În sup
rafaţă de 100 ha. situat pe teri
toriul comunei Bucova judeţul 
Hunedoara. 

• 
Idem. D-lui Nicolae Barbu, 

cu domiciliul în comuna Ciuta, 
in limitele unui perimetru in 
suprafaţă de 100 h~. situat 
pe teritoriul comuneI Băuţarul 
de Sus, judeţul Hunedoara. 

* 
Idem. D-Iui Avram uroşan, 

cu domiciliul în comuna Ciuta, 
în limitele unui perimetru în 
suprafaţă de 100 ha. situat 
pe teritoriul comunei Bucova 
judeţul Hunedoara. 

• 
Prin Inaltul Decret Regal No. 

4.622 din 21 Decmvrie, a fost 
recunoscută personalitatea juri~ 
dică a Breslei patronilor mese
riaşi din construcţii din Ţinutul 
Suceava cu sediul În Cernăuţi. 

• 
în adunarea generală extra

ordinară a firmei Fabrica de 
Mobile Ardeleană Szekely şi 
Reti S. A. Bucureşti, a fost 
aprobată modificarea articole
lor: 10, 13, 14, 15, 17, şi 24 
din statute, 

• 

Cctiţi ziarul. 

" 
Timpul Provinciei" 

" , 

140.000 acţiuni nominative a 
. câte Lei 500 valoare nominală 
fiecare. 

Peste actualele 8 emisiuni, rep
rezentând capitalul de Le~ 
24.000.000, noi emisiuni VOr fI 
făcute succesiv la datele şi În 
condiţiuneJe ce se vor fixa prin 
decizi unile consiHului de ad
ministraţie. 

Cel puţin 2]3 din nUl!lărul 
acţi unilor vor fi în poseSIUnea 
cehl ţenilor roman. 

Transferarea acţiunilor nomi
native se face numai cu apro
barea consiliului de administra~ 
ţie. Transfenlrile facute fără 
această aprobare nu sunt luate 
în considerare. 

Acţiunile sunt indivizibile. So
cietatea nerecunoscând decât 
un singur proprietar pentru o 
acţiune. 

2).In limita prevederilor dela 
art. 7. al statutelor, astfel cum 
s'a modificat, adunarea gene~ 
rală aprobă efectuarea emisiunii 
a 9-a de Lei 24.000.000 pentru 
a mări capitalul la Lei 48.000.000 
la data şi în condiţiunile ce 
vor fi fixate ulterior de către 
consiliul de administraţie. 

Imprimate pentru anunfare~ 
personalului se găsesc la Ca

mera de Comert 
Camera de Comerţ şi de In

dustrie din Arad, face cunoscut, 
intrepnnderilor comerciale şi in
dustriale, că primind răspunsul 
Ministerului cu privirea la formn
larul imprimatelor de intrebuinţat 
la anunţarea personalului, ce u: 
mează a fi înaintate inspectoratuluI 
Industrial, le-a tipărit şi de .a~i 
Incepând le tine la dispOZiţia 
celor ce au nevoe de ele. Se pot 
pot găsi la cameră, rn fiecare zi 
de lucru, intre orele 9-13. 
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INSEMNARI ŞI FA.PTE 
Istoricul Cărbunel ul 

Cum se destileaza carbunele 
de pamânt 

AsUlzi, Industria gazului de 
luminat in special in Germania 
s'a desvoltat at,H de mult Înc;H 
sunt peste 500 instalaţii cari 
inghit 2 milioane tone de car
buni unua 1. 

I 
I 

I 

I 

Totuşi Anglia sta in fruntea 
ta rilor ClI prod ucţia de gaz ae
rian În carei numai Londra 
produce aproape mai mult ca I 
şi intreaga Germanie sau Fran
ţa: Anglia produce de cinci 
ori mai mult ca Londra., 

Aşa ca an cu an creşte pro
ductia de gaz, afară de produ
sele secundare care nu se pot 
evita: cocsus, apa amolliacale 
şi gudronul, pentru cal au tre
buit sa lucreze, chimişti ani 
dearândul ziua şi noaptea pentru 
a nu se pierde. 

COCSllS s'a intrebuintat la În
călzit fiindcă la metalurgie nu 
s'a putut întrebuinţa, de()arece 
trebuia preparat in alte condiţii 
decâ t ace le din cuptoarele eli 
i"az. 

Apa amoniacă (N H 3) sa 
. intrebuinţa pentru preparatul a
moniacului şi a sărilor amonia
Ga!e~ Aşa că a rămas gudronul 
pe care nu Iau ştiut intrebuinţa 
la nimica. 

S'a incercat cu el de a vopsi 
,lemne, hârtii, pereţi, insă fără 
vreun mare succes, gudronul a 
incurcat bunul mers al fabrici lor, 
pe timpurile acelea il dedea 
fabricanţii degeaba numai să 
scape de el. 

Destllarea gudronulul 

In anul 1838 s'a reuşit a se 
scoate . din gudronpreparari 

· cu substanţe de lustruit, aşa ca 
dupa secolul trecut (1838) s'a 
destilat datorita. germanului 
»Mitscherlich« care pe la anul 
1846 a reuşit să scoata uleiu
riIe de creuzot, care servesc 
la impregnarea lemnelor de 
construcţie şi care a avut un 
miros ca esenta de amigdaJa. 
Dela inceput intrebuinţat sub 
nume de Mirban, la parfumarea 
sapunelor, Totuşi nu s'a putut 
faceintrebuintarea rentabilă a 
gudronului pana În anul 1856 
cand chimistul Perkjn a reuşit 
a scoate curolile de ani1int\. 

(In numărul viitor cum s'au 
scos culorile de ani/imi). 

Scoaterea petelor, 
din haine, (rufe etc). 

La noi In ţarâ se 'obişnueşte 
a se vinde, pe la piaţa mai 
ales, diferite sapunuri, lichiduri 
pentru scoaterea petelor. Acesti 
negustori care fac reclame 
pentru seoaterpa petelor din 
ori ce material: bumqac, lâna, 
matasa, etc., fie În ulei cerne
al;), grasime ş-ai v<l.Jld acel 
sapun, sau preparaţie lichida 
spuIHlnd aceşti negustori 
şmecheri - că soluti:l scoate 
ori ce pată. 

Se ştie insă ca până astăzi 
nu s'a născut acel chimist care 
a putut descoperi un produs de 
scoaterea petelor. »Universal« 
Indiferent despre ce fel pete 
este vorba şi ori şi ce fel de 
Vlsetură. 

Ca regulă generală. spune 
profesorul german Max BoHler 
a pate se scoate cu atât mai 
uşor, CII cât este mai proaspătă. 
Cel mai bun lucru este a se . 
scoate pata Îndata ce a fost 
produsă. 

Scoaterea petelor 
Petele de acizi; sulfuric, 

Jlorchidric, lactic, formic. ace
tic etc. apoi argint, bere, cacao, 
ciocolata, cafea, ceaiu, ceară, 
cerneala; (neagră), (de marcat, 
rufe, roşie, violeta, cerneală de 
tipar, cleiu de tâmplarie, cre
ion de chimic, culori de anilina, 
fructe; smeură, mură, mere, 
vin, liquer, schampanie, glice
rina grăsime, gumă arabidi, 
iarbă, muştar, iod, lac de mo
bile, p~lcură, parafină. p~'ltlă
gele, roşii, zahăr, rugină, sân
ge, petrol, sfecla roşie, var ş. a. 
Se pot scoate cu întrebuinţarea 
diferitelor produse. Iar produsul 
pe ca il intrebuintăm intr'un 
anumit ca depinde de substanta 
care a produs pata, şi de pâsla 
care va fii curaţitţ după cum 
vom arâta amănunţit in numă
rul viitor, indicând ultima (re
uşita.) a Detachierulul german 
E. Michaelis. 

Emil Odiaţiu. 

Cine are rmHreaţa sau par 
fără luciu sa-şi spele capul la 

Coaforul de dame 

Prosenszky 

TIMPUL PROVINCIEI 

Petre Georgescu-De/atras: 
Intarirea şi ridicarea Neamului 

(Urmare din pagina 2-lea) 
Sa se incurajeze in schimb, 

casatoriile celor gasiti vrednici 
ca sa intemeieze un camin şi 
sa dea nOlli urmaşi. 

Pe marginea acestui ideal de 
regenare, trebue reglementata 
problema acuta a alcoolismului, 
pentruca cifrele date de autor 
sunt de-adreptul jnspaimill1toa
re. Se bea prea mult la noi. 
Ca numarul celor cazuti victi
mele alcoolismului e mai mare 
sau mk - dezastrul este egal 

Beau mai lllulti - inseam.nă 
că toţi aceştia iau hrana co
piilor, spre Ci se turmenta. Daca 
beau mai puţini, sa spunem un 
milion de inşi, iata câte familii 
nenorocite avem. 

Şi s'a h'icut constatarea că 
cei mai mulţi dintre vicioşii al
coolului sunt recrutaţii din mij
locul claselor de jos. Deci
o groasnică pauperizare a a
cestor familii, cu toate conse
cinţele ei funeste.· 

D. Petre Georgescu-Delafras 
oieră o serie de exemple
pentru a justifica prohibirea sau 
reglementarea alroolismului -
care impresionează. 

. Despre bacşiş şi hlrguiala 
sau tocmeala din magazii
deasemenea trebue sa fim pre
ocupaţi. Acestea sunt obiceiuri 
care trebue sa aparţie trecutului. 

Tocmeala in pravalie, Inseamnă 
sa-ţi furi căciula de sub mână 
Ori te inseală comerciantul, 
dându-ţi marfa proasta, pentru 
banul oferit, sau înşeli tu, une
ori, şi atunci cum am putea a
junge la prosperitatea comer
ciantului român, când toti l-ar 
înşela 7 

Pretul fix, ca să ştii dinainte 
c<H poţi cumptira şi ce anume

. inseamnă o echilibrare din to
ate punctele de vedere. 

In fine, autorul ridicilt prob
lema proporţionalitaţii etnice, 
in toate domeniile, cu indicarea 
unOr soluţii practice, care să 
nu producă perturbatii subite 
în vieaţa sociala şi economica, 
da r nici sa nu nedrepţaasca 
deodată pe minoritari, ci sa se 
urmărească un proces de evo
lutie normala. Acesta ar in
pelca fericit ambele părţi. Cei 
vizaţi, ar avea timpul să-şi gă

Două morminte. ,', 
i Urmare din pagina l-a), 

Victor Deleu a fost. însă, 
dreşedintele de drept, şi ră
mâne dincolo de marginile vi
etii. al foştilor voluntari, pen
tru care a luptat mereu să le 
asigure un locuşor sub soarele 
românesc, necerând nimic pen
tru sine. 

* 
Două morminte pentru 

doi oameni de bine. a căror 
amintire nu se va şterge curând. 

(i. i, pg.) 

Licitatii 
Primaria Municipiului Arad 

va ţine În ziua de 24 Ianuarie 
1940.? ora 10. în camera Nr. 
102, din edificiul primariei, li
citaţie publica, pen tru procu~ 

, rarea mobilierului nou, nece-
1 sar birourilor Primariei Mu
> nicipiului Arad. în valoare de 

209.750 lei. 
* 

Idem. In ziua de 6 Februarie 
, 1940, ora 10,· În camera No_ 
, 102. din edificiul primariei, 

pentru inchirierea localului ca
fenea din palatul teatrului, 
(fost Palace). 

* . 

Comitetul de directie a Băn
cii Româneşti. în şedinţa din 
22 Decemvrie 1939, a acordat 
pe ziua:de 22 Decemvrie 1939 
d-/ui Stefan Nosner func/io
nar dreptul de a semna valabil 
pentru sucursala Târgu-Mureş, 
impreună cu unul dintre d-nii: 
O. Falea, directorul sucursa
lei, A, Can'or, subdirectorul 
sucursalei.. SI. 1. Marin •• cu, 
subdirector în centrală, C. AI
vire.ca, subdirector aiutor in 

I centrală sau G. Ge.ficone, 
. prim procurist 'in centrală. 
I A acordat deasemeni, ' pe 
I ziua de 1 Ianuarie 1940, d-lui I Nicolae Chell ..... a .. , dreptul I 

I 
de a semna va/abil pentru su
cursala Timişoara, împreună 

1 

cu oricare dintre persoanele 
autorizate a semna va/abil 
pentru acea sucursală. 

* 
sească şi asigure existenţia a- In conformitate cu dispozitiile 
colo unde elementul minoritar 1 legii asur-ra energiei, a fost au
este mai puţin reprezentat. ~ torizata văd. Elisabeta Raab 

· Răspândili ziarul 
Timpuf Provinciei 

Pe aceaşi linie de evoluţie, i din comuna Semlac jud, Arad, 
să se reglementeze vânzarea 1 sa instaleze şi sa exploateze un 
de imobile şi terenuri libere. 1 motor cu petrol de 18 C. P. Ia 
sa se incerce un schimb de po-I moara ce are în acea comuna, 

Arad, Str. Cloşca · pulaţii cu statele vecine şi alte pe termen de 15 ani." 
măsuri menite a Întări şi ridica I • 
neamul in fata prosibităţilor şi 

------------_______________ condiţiilor prielnice decare dis- I Idem.· A fost autorizat dl. 
pune, . I Torzsok Carol din comuna Sân-

, Insignele străjereştt " . Ac~s.te sunt, in ~~zu;nat, l' timbru, jud. Ciuc să instaleze 
Jur~dlcloasel~ observaţII ŞI. so- I şi să exploateze o locomobiW 

Pe lângă prea multele şcolile de. lutn p,recolllzate de ~ mmte , semistabilă de 12 C. P. la tab-

(Urmare din pagina l-a): 
, . obligatorii 

· Tofi străjerii sunt obligati meserii, mai avem; cursurile I clară ,ŞI cu multă expenenţă.· rica de cherestea ce va infiinţa 
" să aibă cusute pe mâneca hai- profesionale de ucenici, şcolile .. Amiralul Byrd : Polul Sud, I in acea comuna, pe termen,de 
"ei, mantalei şi camăşii stră- întreţinute de C. F. R. a căror Celebrul explorator al Polu- , 20 ani. 
ieşti numărul de ordine şi ini- absolvenţi se bucură de nemăr- iui Sud, cum Amundsen se de- 1 

* ,.ţialele şcolii.· gmite avantagii acolo. Atunnci dicase celui de Nord, şi-a pub-
• ,cum să se afirme muncă lor licat toate notele, peripeţiile Idem. D-nii Herskovits Eu· 

_. DomnI',' membri'" al' corpulUI' când din toate părţile li se pun şi insemnarile din lunga sa -gen şi Friedmann MaxmiHan 
. 'd . ') , strădanie de a cucerii unul din d' S Od h" d : Contabz'll'lor autorz'zall' ŞI' Ex- numai ple eCI . ,111 comuna omeş- or el JU • .. c.ei doi poli ai pământului. SălaJ' să l'nst le . .,' f I ,per/i c01ltabili din România N'ar fi fost' suficient pentru " . c a .ze ŞI sa ° ose-

d I '1 Aceasta a apărut in editura , aseă un motor Semi Diesel de 
~ sectia Arad, sunt convocati in ,mo ete e noastre mi, oace numai »Cugetarea« şi· este un dar I 35 C. P. Ia întreprinderea ce 
,adunare generală .• pe zl'ua de cursurile de ucenici care să for- I - . I ă . f b" . preţis' pentru toţi cititorii, fiind I poseda în acea comuna. pe ter-
28 Ianuarie. respectl'v A Feb- meze ucr ton oarte unII eveR- d l 1 • 

"1!' că ne esvă uie ocuri, oameni I men de 15 ani 
rUllrie 1930 la orele 10. a. m. tuali şefi de echipă şi şcolile de şi lucruri dintre cele mai puţin 1 • • '. ' 

./a sediul corpului (Banca Na- meserii care să formeze maeştri, cunoscute. ' --------____ _ 
: ţională a României).· . conductori technici., desenator elc? . Ai impresie că un nou Jules I 

La ordinea zilei sunt : Darea Părerea n~astră este că se ju- Veme îşi scrie născocirile lui 
d.f! seamă şi aprobarea bilan- " decă I~. n?1 totul .. cu prea mu.Ită fantastice.' dar amirolul Byrd 

"Ului şi Contului dt profit şi I superftclaht~te" fnndcă, 'ar fi o , nu !§crie decât ceea ce a văzut 
· pierdere. Descărcarea consili- . adevărată bmefaceT; pentru ace- şi cunoscut în tărcînuriie unde 
ului de gestiunea sa. Proiectul ' asta ţa~ă, dac,~ mta~pIăt<:r, ar -puţin au îndrăsnit şa se avânte. 
de buget pe 19f1.O. Alegerea' . razbate In, funct\ll~ 'p!lbhce caţlva . De aceea .Polul Sud... este o 
,noltllui consiliului de Admini- absolvenţI pregătttl .cum trebue, carte euceritoase Elela primul 
,Sfra./ie . şi censori, Membrii pentra a arăta' cam 'Se murrceş!e rând, ca acele note din .căIătorii 
,'care doresc să ţandideze sunf' cu adevărat. ~; . in jtlrullumii - ale altei ce-
> rugati a-şi depune candidatu- . ~i n'ar !TIai '.uera 180 de zile ~e lebritâţi,. Blasco lbanez. ',' 

Iuliu .. Szabo 
Textil în detail 

Arad,.' B~dul, Regele 
Ferdinand, 3t 

Acţiunea 

Breaslel Functlonarll ,~B( 
Particulari pentru mal ': f. 

rarea salariilor ritM 

Am comunicat, că funl ţion 
particulari şi anglljati particu 
din Arad, au Început o aqi 
prin breaslă pentru majorarea .1a 

larmor in raport cu scumpe! pirec 

Breasla s'a adresat imedia1 C 
poratiei Comerciale şi la l' .. 
nea ?~nerală ~ lndustria:;:ilor .~~ 
Romania, secţIa Arad pret ,ii ... 
şi la băncile şi intreprind ·;,:iili 
interesate. 

Această inlţidivă a Bres! 
fost Juată în considerare de c ~ 
o mulţime de intr prinderi, r r 
când salariile funcţionarilor 

Cu loale ace5tea se găsesc i 
multe întl'eprinderi cari n'au 
ţeles să satisracă preten\iu 
juste ale salaria!Jlor lor, Am 

Sectia din Arad a Bre a e 
Funcţionarilor Patriculari va teru 
o şedinţe D, minică 21 1. c g~a~ 
orele ·11 a. m. in care ,'0 ~ 
desbate modul de rezolval Pn 
chediunîi ridicării salariilor' al' CI 

. blulă 
Su nI rugaţ1 pe acea81ă ii ( 

d-nii funcţionari şi an gaia~ lIi 1 

parlicipe la acea~tă adunar ui;H 
interesul lor proprw. mam 

Adunarea va avea loc in I fi Îll 
luI Breslei din Sir. tloria S i ca 
etai Il. ma 

rân -----------oImi I 

O carte senza/ionaIă! eva 
ice 

ARTA DE A REUŞI 'lui 
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