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SCRISOARE A\ Im 1\ 10 tU IL l\S1r 1\ZII 10 lE 
',at m OI pricepe Şl ('-a Il 

I01\i /le' IIlâ/l/im, cât oi fi viII 
lIr~trlfl(ea mult mai ml;/t ăi şti. 
~ e p'in sat! ? De, CUIn 1"11 sate 

tnd~u in vrt'l/le dc prigoal/ă ... 
Ş,af':hiaru joc de noi îşi bate 
f'Şi bate ioc şi de icoană! 

i !tim ar 1" fi sat un om strt'in, 
li jar ill ochi ŞI' n grai, vmin; 
fă, pd primarul nost, biidie, 

l OIl dus la mI/fi că , Il si/llicit!! 

e popo, Iii Iri auzit 
s~t fu de rtiu batjol'orit! 

i
", poate ştii, cii şi Ilotam 
, Ilri bătut, in plaţ, CII l'am! 

OIle 'nI'ăţător, ce să-ţi mai spui! .. . 
• 'mbld aşa, pd drtlm hailmi.' .. . 

i
ii/'Şti', mâncă tot ce poatf, 

a, şi-a uitai bietul de toate! 
nii-a lui Gavril. mai frate, 

j' ţinfuifii steagu' Il spate, 
II a zis, săraca' Într'o doară, 

gât c'IUl şoa.,căţ, ca să moară! 

3 orara nu mai este' fi sat! 
"inil, de urlet, au turbat! 
ărara, a scăpat şi el 

vaci, că fiU mai sdnt de fel ! 
fO/V'S toate, cum le ştii, 

iiim ca morţii printre vii 
~l sufletul mereu la gura, 61 nu scăpăm vre' o 'njurătllrd! 

• Arad, 15 oct. 1940 
AI. Negură 

11 .%.. Co~%.",et p"'eda. 
~ al. ~\tldu.iui. 

~~ Noul chestor al AraduluI a • 

j
,st r.umit dr. Cornel Preda. 
edic dela Spitalul de ~opii. 

, Tânarul medic sibian. stabilit 
I câliva ani în oraşul nostru, 
.~te un om de rară energie, 
_stfel ca i-s'a dat postul cel 
Jai potrivit, unde aduce o ne

,?viiitoare dorinlă şi sete de 
~reptate, precum şi o neobo
• ;tii capacitate de muncă. 
~Ştim ro fufiuprobkmea~ 
~ rezolvat noul chestor, după 
u~gimul bunnlui plac de pană 
-'fum dela Polilia arădană. 

Un pune' de plecare 
Int1"unul din numerele trecute 

ale ziarului nostru, un coleg de 
redacţie, semnala necesitatea re
venirii asupra unei măsuri pri
pite, luată de cârmuitorii de eri 
a-i urbei noastre şi datorită că

reia toate vehiculele În drum 
spre Piaţa 11. Iancu erati diri
jate;pe partea asfaltată a B-dului 
Regina Maria. De aici multe 
neajunsuri, certuri, cu aspecte 
de ţiganie ctlratd, intre pietonii 
dornici de '0 tură pe corso" şi 

căruţaşii grăbiţi. 

Toate Înfăţişările acestei pro~ 
bleme în trecut, au găsit sub 
cupolă tin refuz net, alimentat 
de ambiţii deşarte. 

Iată Însă că de Înd<ltă ce des-
tinele municipiului sunt străbă

tute de ritmul sprinten al tine
reţii legionare, acea măsură ne
firească, a fost înlăturată spre 
bucuria tuturor acelora dornici 
de puţină libertate. 

Infiripind aşa dar, un punct 
de plecare, spre acel "mai bine· 
nădăjduit de cei mulţi şi neas
ctJltaţi până acum, comercianţii 
şi meseriaşii români. Problema 
factorilor noştri productivi de 
toate categoriile, preocupă intens 
cercurile conducăto<lre, lucru de 
alt fel foarte natmal, Într'un re
gim al muncii cinstite. Dar pen
tru ca reuşita lor să fie deplină 
şi absolut sigură, mai e nevoe 
ca .fiecare dintre noi sel înţele
gem chemarea vremii şi în li
mita posibilităţilor omeneşti, să 

o secondă m cu toată puterea, 
sufletului nostru. 

Iată ce credem că au înţeles 
comercÎa nţii şi meseriaşii ro
mâni din c\rad, atunci când, fie 
individual, fie colectiv, caută să 
se acomodeze nouilor împre
jurări. 

Zic individual, fiindcă observ, 
că o altă serie de prăvalii şi 
ateliere româneşti se apropie 
de struda principală a erraşului 

nostru - semne bune -- ră-

DI. chestar Dr. Cornel Preda 
nI şti să vindece aceste lacune, 
·'ind un chirurg fără milă şi 
·u/are. spre a face rânduială 
Jmă peste tot. 

4,Apoi, după ce totul va fi pus mdne numai să vedem cum vom 
-1 punl:t. va trebui să se lngri- inţelege noi jertfa fIor, fiindcă ei 
~kscă de un nou local pentru fac prin aceasta un ,sacrificiu 
J enorm. 
;;ti/te. fiind:că în acela C/e azi. Dacă pot semnala ocazional 
I~-e silă să intri. 
iAradanii sa ştie că de acum unele lucruri bUlle, fie-mi îngă-
I duH a spune că nu prea înţe-
lainte, Polilia arădana va fi leg cOl1sfătcirile de Dumineca, 

liinstitu/ie de prestigiu şi res-
I~[tatâ de oricine. in timpul sfintei Iiturgldi a me· 
. ,Personalitatea D-lui dr. Co1'- serioşilor şi comercianţilor ro-

il Preda este mai mul( decât mân;' 
Intruniri asemănătoare făceau 

)
garan/ie, pentru ca să putem 

şi alţii, În vremuri apuse, în 
I tie asta. ' 1 D . dă' specia umineca, on ac nOI 

L'~ _~ _ ~ ~p~ vrem ca prin sfortările comune 
, ---- ~ ------~ a tuturor membrilor marei fa-
1~.Monilorul Oficial'" publică un milii româneşti, să Îsbândim re-
IcreHege prin care, cu ln- pede, - să nu uităm că avem 
Iperea dela 1 Noemvrie 1940, şi îndatoriri sufleteşti, şi, că e 
Inl modificate şi unificate loale absolut trebuincios ca cel pu
lpozilele directe care se re· ţin odată pe sdptămdnă, să par
;zează pe cale de relinere ticipăm cu toţii - dând exem
.,ecfă şi vărsare, plu - la serviciul divin in ,sfânta 
;Aceaslă mâsură este foarte biserica, implorând cel mai te
Jnă, In haosul fis cal ce dom- meinic sprijin; ajutorul Tatălui 

'la până acum·.E,~~~:e_~~~'·'·-_ 

Exemplul altora 
Cineva făcea Într'tm cerc de 

prieteni. sunt câteva luni de a
tunci, obserwlţia foarte justă alt
fel, că nu prea cetim. Nu că la 
noi nu se citeşte, dar noi, Ro~ 

mânii, nu cetim. 
Desigur un mare adevăr me· 

nit să Îngrijoreze, pe' toţi cei 
geloşi de progresnl românesc. 

Dar pentru a evidenţia mai 
practic cele de mai sus, vom 
înfăţişa cdteva exemple la ca
re am asistat tntâmpIător . 

Era Într'o într'o zi de Joi pe 
Ia orde 15. Pe o stradă grupuri 
de lucrători, care-şi terminaseră 

truda zilnică, veneatl dinspre Ca
lea Ziurel Vlaic!l. Din ele, în 
dreptul chioşcului de ziare, unul 
cdte unul se oprea, desfăcea 

dintr'un colţ al batistei .. leul" 
pregătit dinante, desigur acasă. 

Îşi cumpăra ziarul preferat -
În nici un caz românesc - iar 
după ce-I Împătură cu grijă, 

mdng/Hndu-1 oarecum, se 1n-. 
drepta grăbit spre casă. 

11 m privit acest spectacol un 
sfert de oră în care timp s'au 
vândut, În aceIaş loc peste cinci 
zeci de ziare - între care nici 
unul românesc. 

Pândari; 
Se făcea că, mai acum câte

va săptămâni, un tiner ministru 
din zilele noastre, într'o clipă 

de ragaz, a popost Într'un oră
şel de provincie, aducător de 
amintiri, cu trudă, morminte 
drogi şi atâtea altele. 

La gară, nu l-a aşteptat ni
meni. Omul nu mai venise "in
opinat". dar anunţat cu surle şi 
trimbiţe multe zile Înainte. 

Şi fiindcă era Duminecă, În 
timptl1 sfintei liturghii, sfetnicul 
Tronului a luat primul vechi cuI 
şi s'a dus drept Ia biserică. Lu
cru neobişnuit altădată. 

l'icolo cât mai retras, ameste
cat între atdţia alţi, dreptcre
dincioşi, asculta sfânta slujbă 
rntr'o recuJegere deplină. N'a 
luat loc În strană. Lucru şi mai 
neobişnuit Ia noi 1 

Deodată este zărit de un sluj
baş oarecare, foarte gelos de 
scaunul altuia pe care-l ocupă 

la toate ocaziile şi-! oferă d-lui 
ministru. 

Este refuzat, natural, dela in
ceput, Însă conform tradiţiei d-l 
insistă mai departe, doar, doar, 
va Infiripa un mic taifas, ttl a
cei inceput răsuflat: 

"Ce· i mai nou prin Bucureşti?1I 
Dupa un sfert de oră, când 

omul se convi nge că nici în sf· 
lăcaş nu-i lăsat în pace, pără-

seşte biserica pc nesimţite, aşa 

cum a venit. 
Când a prins pândarul de 

veste că l)omnul ministru nu·i 
mai Idngă el, se înaltă pe vâr
ful picioarelor, Cătltătura stră

fulgeră ultimul colţişor unde s'ar 
fi putut eventual retrage, încă 
odată la stdnga, apoi pe dreap
ta şi iese afară în urma lui. 
După terminarea sf. liturghii, 

în curte văd că unul se mai 
agată de-o fr<Întură de vorbă 

conducâudu-J spre strada Meţia
nu şi tinând să-l invite la ma
să, fa pt pentru care este refu
zat din nou. 

In drum spre casă, zăresc din 
nou insul care pândeşte Ia o 
Întretăiere a străzilor, în apro
ptierea locuinţei unor rudenii 
ale d·Iui ministrUl doar) doar, 
pică ceva. 

Un cunoscut căruia.ai sem
nalez tristul film al apucături

le noastre, imi comunică, fără 

să-şi poată ascunde un zâmbet 
amar, că i-a spus şi lui că de
oarece n'a putut vorbi la bise
că cu "el~ aşteaptă doar poa
te vorbi cu neamurile lui! 

In turn arătiitoareie se in
dreaptă spre orele 14, iar peste 
drum alţi doi piÎndari trec pie
ziş spre locuinţa d-Iui minstru, 
care a trebuit să se retragă, în
tr'un restaurant modest să ia 
masa. i. fp. 

Se opreau şi dintre ai noştri 
la câte o prăvălie, dar acolo se 
vindea altceva, printre care şi 
băutură spurcată - aducătoare 

de neajunsuri, sărăcie pe toată 

linia, şi Doamne, multă, multă 
vra jbă. o profanare isforÎcă: 

Viaduc'ul buclucaş Casa ziarului "Tribuna" din Arad pe mână .'răină. 

Intdmplarea a făcut să trec în
tr'o zi pe vlad udul ce leagă 

cartierul Grădişte cu oraşul, un M 

de o Sti medenie de scdnduri 
roasă de intemperii, s'au desfă
cut dela locul lor, fărd ca cine
va să se 'sesizeze de eventua
lele necazuri ce se vor putea 
ivi cu timpul. dacă nu se iau 
măsuri de indreptare. 

Desigur că între atâtea mari 
probleme ce se ivesc zilnic, a
ceasta poate sa treacă cn ve
derea. Să nu uităm Însă că a
com câtiva ani, reparalia la un 
fleac de viaduct ca acela, a du
rat vre-o cincisprezece luni, În
trucât a reuşit să exaspereze 
întreaga populaţie a cartierului, 
sortită să fa că obositoare În ~ 
conjururi, printre trenuri, ca să 

meargă de acasă În oraşi sau 
înapoi" 

Oraşul nu voia să-! repare 
fiindcă zicea că aparţine C.F.R.
ului. Domnii de acolo susţineau 
invers. Până ei corespondau, 
după vechiul sistem românesc 
al biurlYcraţiei, au fost câteva 
vieti mc:-, natural, dintre, bieţii 

Trec adeseori pe strada Mi
hail Eminescu din Arad, :a că
rei prelungire găzdueşte unul 
dintre monumentele cele mai 
lnsemnale ale acestui oraş is
toric. 

'Dar nimeni nu bagă in sea
mă această zeslre anonimă 
a Aradului, devenită un bun 
comun gratie lipsei de pietate 
a posterităţil faţă de scumpele 
amintiri ale trecutului, 

Pe un frontispiciu batut de 
vreme şi vânt, schimbat la 
înfăţişare de maestru zugrav 
care nu cunoaşte valoarea in
scripţiilor şi nici chemârile 
răscoJitoare din spatele lor, se 
mai pot descifra, totuşi, urmele 
treculului, titlul ziarului; "Tr1-
bunL"' ..• 

Semnele acestea imi şop
tesc intotdeauna ceva când le 
revăd; mi se pare că se mişcă 
in rilmul accelerat al freamă
tului din odinioară din casa 
ti Tribunei q. 

Mă pierd in visărl şi evocări; 
mă simt renăscut şi altul, când 
mă copleşesc emoţiile recitiril 
aceslor litere. adevărate tră
sături de unire şi eri şi astăzi. 

Nu odată m'am Întrebal cine 
este fericitul proprietar al ace
stei case scumpe; îmi spu
neam că treb.ue să fie al vrepietoni. 

............... ~ unul pt.eo( sauAdascăl, sau al 
cOumlnecă 27 Oct. a. c, orele unei familll româneşti, fiindcă 

nu-mi puteam tnchipui să se 
12.30 se \Ia face ,sfinţirea ~i' fl gi.l sH cineva care să insfră-
deschiderea Restaurantului Le- intze un asemenea tezaur de 
gionar, cOf,dus de Legionarul adncerl aminte. 
P,i\7D?1~: -- Mi;C1fre:1-le-,-y Al:.1::, c,- Dar asia pilnă- intro seară 

. ."..._.---~._-
/' 

... Ex 

melan'colică dintre acestea pe 
care le trăim, când un prieten 
ară dan, bun cunoscător al lre· 
cululul acestui scump coif de 
tară, mi-a spus că fosta casă 
a • TribunH· a ajuns ... pro~ 
prietatea unul evreu, cine ştie 
ce speculant din zilele ime .. 
diate după unire. 

Am rămas uluit de sinistra 
descoperire, neputând aproape 
să cred că au fost chiar alât 
de ingrati cu trecutul. 

Cei mal bătrâni şi noi, cei 
mal tineri, din auzite, ştim ce 
a Însemnat ziarul ~ Trl buna" , 
alături de .Românul "', In ulti
mele lupte dinaintea eliberării 
ArdealuluI. 

Prin redactiile lor au trecut 
cele mai strălucite talente ale, 
scrisului românesc antebelic 
şi luptătorii cei mai dârii ai 
Ardeal uluI. 

Acolo s'a frămânfat o Jume 
de idei ş\ idealuri; acolo s'au 
pus la cale cele mal tndrăzne1e 
planuri de luptă - pentru 
mântujrea Ardealului de sub 
jugul robiei milenare, 

Casa uneia din aceste ziare, 
a ajuns obiect de speculă şi 
comert, până când a pu s mă
na pe ia un evreu oarecare" 
care de sigur, n'a cumpărat-o 
pentru valoarea ei istorică, ci 
pur blnească. . ' 
După răsboi, atâlea gazele 

care au apăruf, s'au sbălul za
darnic să aibă casa lor. ca şi 
atâtea asocla1i1 culturale, sali 
măcar aparfamente puse la 

(Continl'lllare ÎI'l pagifla Il-Q) 
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Se ştie că prin reorganizarea 
camedlor de munca, facută de 
curc1nd, Aradul a fost vaduvit 
şi de această instituţie, care a 
fost transformata în oficiu, fixân
du-iose ca centrală Timişoara. 

Dacă faptul în sine a surprins 
oarecum factorii produdivi din 
regiunea noastră la început, după 
examinarea situaţiei, - se presu
pune acum că, probabil, totul 
se datoreşte unei neînţelegeri 

a situaţiei de fapt. 
Activitatea Camerii de Muncă 

din Arad a fost citată în tot
deauna ca exemplu, meseriaşii 

rom[mi înzestraţi fac cinste me
seriei lor, iar :ingrijirea dată u
cenicilor a fost exemplară. 

E singura instituţie din ţară, 
în acest gen, care a infiinţat şi 

susţinut colonii de vară proprii 
pentru membrii ei. 

Tocmai pentru aceasta, o in
trunire a reprezentanţilor tutu
rOr factorilor productivi, a re
unit Luni seara, in frumosul lo
cal al camerii de muncă pe toţi 
condudHorii de Bresle şi Aso
eiaţii profesionflle, spre a gfisi 
o modalitate pentru a menţine 

şi pentru mai departe această 

instituţie aici la Arad. 
Au fost prezenţi d-nii: Ghe

orghe Voştinar, preşedintele Ca
merii de Muncă, A. Popescu, 
consilier, 1. Tulbure, preşedin

tele Reuniunii Meseriaşilor şi 

Comercianţilor Români, Şt. Co
roban, preşedintele Uniunii mi
cilor industriaşi, L. Tatu, pre
şedintele Breslei Croitorilor. A. 
Spath. v. preşedintele Breslei 
funcţionarilor particulari, P. Bo
ian, preşedintele Breslei cofeta
rilor, Şt. Zarea, preşedintele Bre
slei lucrătorilor metalurgiei, Gh. 
Ienciu, preşedintele tipografilor 
patroni, Gh. Budean, secretarul 
Bres]ei de imbrăcăminte şi te x
tile, A. Cornea v. preşedintele 
Breslei de încălţăminte, Gh. Mi
hut, preşedintele ]ucrătorilor 
lemnari, Ion Stănilă, preşedin
tele Asociaţiei Meseriaşilor Ro
mâni. B. Bosz6rmenyi, preşe
dintele Breslei meseriaşilor de 
construcţii, A. Botta. preşedin

tele meseriaşilor din alimenta
ţie, A. Bodrogean, preşedintele 
meseriaşilor coafori, V. Sfă t, pre
şedintele meseriaşiJor tâmplari, 
Sabin Pârva. secretar A.I\A.R.A. 
Sala Nicolae, consilier ş. a. 

Deschizând şedinţa. d-l Gh. 
Voştinar. înfa ţişează celor pre
zenţi situaţia creată prin des
fiinţarea Camerii de Muncă din 
Arad, demersurile făcute pe lângă 
autorităţile locale, precum şi 
scopul intrunirii. 

organizatiilor profesionale e mult 
mai numeros şi astfel ar putea 
fi mai lJlţeleg~ltor faţă de IUCl:it
torii şi meseriaşii romani, ne
voiţi să apeleze la ajutorut in
stituţiei spre aşi infiripa un ate
lier. 

Cere apoi, în interesul Ara
dului românesc mentinerea la 
Arad, a acestei instituţii, cu 
orice jertfe. 

In continuare vorbeşte d-I 1. 
Stănila, care se asociaza la ntl
zuintele exprimate, în speranţa 

că totul s'a produs dintr'o neîn
ţelegere oarecare şi că s'ar pu
tea reveni asupra faptului. 

Pentru aceasta D-sa propune 
formarea unei comisii din 3-5 
persoane, care să intocmească 

un memoriu, cât mai amanuntit, 
care apoi să fie prezentat auto
rităţilor locale şi eventual d-lui 
ministru al muncii. 

Să fie o cerinţă a tuturor pen
tru menţinerea Camerii. 

D. l. Tulbure îşi exprimă de 
asemeni nedumerirea, pentru si
tuaţia ivita, creztll1d că este re
zultatul unei erori trecătoare 

numai. D-sa aduce la cunoştinţa 
celor prezenţi că tocmai a fost 

Darurile Casei Regale 
penfru "Aiuforu' Legionar" 

Casa Regală a inştiinJaf Marii. 
dela Castelul Peleş -Sinaia, 
prin d mareşal Râmniceanu, 
că tine la dispozijia ",Ajuto
rului Leg;onar«: 

Lei 500000 (Cinci sute mii) 
rn numerar, 

J 700 perechi ciorapi 
1400 tricouri. 
2000 că măşi. 
2500 perechi Ismene, 
1000 baliste, 
1200 fui are. 
1400 perechi mănuşi 
1700 perechi bocanci 

* Dumlnecă a trecut prin SI
biu, călătorind spre Blaj d. 
Iuliu Maniu, fost preşedinte al 
consiliului de miniştrii. 

* Prinlr'o decizie a d. prof' Gh. 
Leon ministrul Economiei Na
tionale, fabrica de cimenl dela 
Gura-văii a fost preluată şi ex
ploatată de Stat. 

Pecând o măsură similară 
şi la fabrica de ciment din 
Hălmagiu? 

DAN TEODOR 

TIMPUL THANSILV ANIEI 

alocaUl o sumii de cca 200.000 
lei pentru Înzestrarea meseria
şiIor rOIl1<lni, dar care acum nu 
se va mai distribui urm[Uld să 
fie repartizati eventual din nou 
de catre cei din Timişoara, 

D. Ştefdll Coroban cere for
marea comisiei pentru inteme
ierea memoriului, iar d-I P. 
Botta, cere ca, pentru cazul ca 
a('east~l COl mera trebue sa fie 
in str{msă legatura icu circum
scripţia Inspectoratului .general 
a] M li 11 cii sa fie ad lIS şi acela 
dela Timişoara la Arad, 

S'a format apoi comisia pen
tru întocmirea mcmoriului, care 
după propunerile d-lui Tatu, a 
fost constituită astfel: 1. Tul
bure, A. Popescu, Gh. Voştinar, 
1. Stanilă, Gh. Mihut, Şt. Coro
ban. Comisia şi-a Început lucră
rile de indata, lucr[ll1d la me
moriul pe care-l VOr înainta 

! celor în drept. 

I 
In~ 
r'4UH-

Ioan Pălmaş 

Coloniale. Delicatese, Aromate 
.. La Păunul de Aur" 

ARAD. vis-a'vis de Primăria 
Telefon 22-63. 

Coiofliale, delieatese, etai, rom, litllleUr 
belltllri, brlÎllzefllri şi tot Jellll de 

băei/1I ii Col pn turi modeste 

Mareşalul Ooriflg, in mijlocul aviatori
lor să; dă flltitnele il/sirurliuni illaintca 

decolării 

Incepând din ziua de 20 Oct. 
a. c. s'a pus in circulaţie noui 
emisiuni de timbre postale, cu 
efigia Regelui Mihai . Timbrele 
vechi vor fi scoase din circu
laţie pe ziua!de 1 Noemvrie a. c. .. 

Societatea anonima de asigu
rări »Brifania" din Bucureşti, 

B·dul Regele Carol] NO.53 a 
schimbat denumirea firmei în 

~~-_._--------.....,----....... -'lot~-"'C" 

2).2CO)&.a.'a.ea. ~o~~t.itCJ~'a. metn6.%.Li a-i q~\.z.a I 
t.O~'a. N.a.ţio,",a.€e di", t>4\dea.l.: 1918 .. 191< 
Comuna Bârzava, jud. Arad Novacuţ Ioan, Delean TOdo~ 

Soldat Cojai Ioan, Bhltean I Bo]og Ioan, Ha]mageanu Nico 
Petru, Dohongie Gheorghe, De- laie, Şerban Petru, Zgardan Nj 
helean Ioan, Dobra Gheorghe, colaie, Buiori Pavel, Dehelea! Ar 
Ste1laI1 Gheoruhe mdtean Eu- Ioan, Rob Ioan, Vodă Gheorghe-l' b , _ 

gen, Crişall Toclor, Ghiera Nico- Belcan Todor, Ursoi Ştefan, Ma 
laie, Baltean Iosif, Roşca Iosa, neran Todor. • -,r 
Crişan Toma, Popovici Corio- Comuna Bătula, jud. 4rol.r 
lan, Muntean Ioso, Baltean Ghe- I S ld t D 'd P t . LI 

, Ioa " aVI ar eme, V 
orghe, StarEt Ioan, Stepan An- M' R I 'ţ V '1 B-I 
t B 1

- I'~ nas Iron, ec 11 an aSI e, el 
on, a tean OSI1. P t' M ' can ar eme, edrea Vasl), 

Comuna Bogsig, jud. Arad. Popa Virgil, Hechiţan P. Vasi~ 

Sergent: Milneran Constantin, Ciucuriţa Alexandru. loja Mir~ 

Voda Pavel, Tripa Ioan. Comuna Ci cir, Jud. Arad 
Caporal: Cristea Antollie, StR' N' l' lor 

Bhtrân TodlJr. , ergen: ,ucu leo ale, Ag! mâ 
]ean Iuan. f 

Soldat: Bătriln Pavel, Paleo Caporal: Conta Gheorghe.: 19 
Todor, Gandila Ioan, Şilau Pa- Soldat: Glogoviceau Vasi~ ceţ 
veI, Lupau Constantin, Ardelean Agrijan Ioţa, Andraş Fior, rUI 

Simion, Selegean Nicolaie, Vodă Pasculescll Ioan, Glogovicel or 
Crăciun, Bittrtm Ioan, June Va- Dimitrie, Stoinescu Ioan, Cam ~OJ 
sile, Palcu Ioan, Ignat Floria, Gligor, Iuba Gheorghe, Nada~. u: 
Halmageanu Pavel, Beleau Ni- j Teodor, Padurean Ştefan, Si. In ~ 
colaie, Cizmaş Avram, Marta Iosif, Pfisculescu Vasile, Nă~1 
T d L ' N' 1" L("scuţ I ' eel o or, UjJdU lCO <ue,. ban Teodor, Bozgan Dimitrj 
Nicolaie, Popa Alexandru, Corb I Vân~lţi Iancu, Şoimoşan Dimitrjbar 
I~an, Iovanaş Ioan, Sala Simion, ! Ilica Dimitrie, P~lscu]escli IO(an 
Tlrca Pavel: Belran P~vel, H~l~ . Sion Gheo~gh~, Rujescu Avra,::~ 
mageanu Ioan, Popa Ghgor, TIr I Popescu MihaI. ' 
cea Popa Todor, Voda Ilarie lU?' 

jglU 

Noui mă,furi sosite 

Restaurant "Bucureştl nlll 
(Propr. TRAIAN CR1STAşi I 

Orătar special. Muzică de primul rll! F 
ARAD, Piata Al'ram laI/CII' 

-----------.... , ace, 
Cumpăr radio SupemeJ 

de sub mână. Adn:sa la z! du-
19'ra 

Bodega Popa I~ 
Mâncilri fici şi beufurÎ sţ)irt~cur, 
Arad, Piata Ştd(11l cel Mare. _ "tifi _" 

Su ntem i nformcţi că 1<3 renu
mitul oWSJozin de modă Ilie 
Moţiu din Piaţa ftvram Iancu a 
sosit un nou şi variat stoc de ! 

mărfuri. Simpaticul negustor a . 
ştiut şi de data aceasta la În
nce-put de Sf'zon şă.şi împrospă
teze depozitul cu articole mo
derne de iarnă, cari sunt puse 
În vânzare, cu preţuri su prinză· 
tor de eftine, din cauză că fir
ma Matia vinde mult şi Îi con
vine să câştige puţin. EI mai 
acordă şi din aceste preţuri re
duse încă un rabat dă 5 pro
cente. 

Sfăt Vichentie Icari 
I Tâmplar Str. Dr Ra1 iu \guri __ ~ ________________ ~_SCUI 

Fost. "Taverna " r--ul 
PAVEL PECICAN, PialaA.Ian A 
----------------~ldel 
D-trie Manea BARBĂT~,fost 
Vis·a-vis cu Prefeclura luun" 

'le Pl 
Coroban Croii D, Gh Zărna Electro- Ştefan 

• technică Sfr. V Goldiş Nr. I Pal. Băncii ft"'eda 
Radio,llichclaj şi ascutitoriedc briciuri !gom 
Arad, B-dul Regele Ferd. I. 44. Ecaterina Budiu !dări 

Croitorie Str. M. Nicoară Nrotiral 
Ho' Prins I 

Gheorghe Budean!~a:rleal 
Arad. In ziua de 8 Octom- t 

vrie 1940 tiganul Crişan Colo- Crollor Piata Avram Iancu Roşi 
man zis loji zis cârnaţ din Gh. Mocuţa Croif~. ~ 
Arad strada Hajdău Nr. 3 a B·dul Regelele Ferdinand ţe~: 
intrat in locuinta domnului Lu-
caci Dumitru din Arad str. Terschanskv Iuliu ;are 
Augustin No. 33 de unde, prin BLĂNAR _ Arad, Str. C!oŞ(dre~ 
spar~ere. a rupt lacătul depe eU " 

In cuvinte bine simţite. D-sa Instalator de apaducle 
descrie multiplele neajunsuri ce I şi canalizare 

»Alemania« s. a. r. de asigurări 
generale. 

* 

uşa casei cu un cleşte, a fu- O profanare islorică ~arn 
rat suma de 2700 lei, un co- (Urmare din pagina l-a) deA tl 
stum de haine noi şi una pe- dispozitie de generozitatea ~.an~ 
reche de bocanci cu care apoi va, când casa .Tribunei··~uşte 
inbrăcat a plecat din [oraşul fea să fi oferit acest adăpoca Si; 

nostru. In ziua de 21 Ocfom- cu o prestanţă atât de imllJ; p. 
năfoare şi simbolică. Dup;; 

se VOr ivi, apoi importanta Ara- Arad,BuI.Reg.FerdinandSO 
Guvernatorul Barcelonei a 

con damnat la o amendă de 
10.000 pesetas pe fiecare din 
persoanele:care au participlt la 
un banchet dat în cinstea unor 

vrie 1940 Comisarul Săniuţă In acest timp, în anii nO~ăi a 
Gheorghe Şeful Cir. politie de musfrătoare nepăsare dUb ~ ~I 
Şega, împreună cu gardianu l război, casa .. Tribunei" a . ,ara. 
public Bogdan Gheorghe au juns aceluia care a oferit nf au 
reuşit să prindă şi aresteze mult şi care nu cunoştea, (olt'or u 
lnvlnuitul, care a declarat, ime. valoarea prafului rămas dr-ot a 

du]ui românesc din punct de ve
dere profesional, menţionând că 
instituţia din Arad, s'a fixat în 
ordine numerică a treia pe ţară. 

Pe de altă parte, in Arad, 
elementul românesc. cu o oare 
care experienţă în conducerea 

Cau' porumbei "Păun- co
lorati. Adresa la ziar. 

anumiţi industriaşi străini, Hnd-
Fruntaşii parliduiui nationai- că au pretins să li-se servească 

creştin s'au infrunit în Bucu· mancările în farfurii de aUr .. 
reşfi sub presidentia d-Iui prof, I ___________ _ 

Oh. Cuza. 

alte vremi pe peretii ei veCh~Oi l 
diat cum a comis furlul. Nu- In ceasul reparaţiilor pe 
mitul a mai fost implicat nu de re îl trăim atât de târziu, t _ s~~ 
mult timp in furtul de porumb bue ca şi casa" Tribunei- _şa. a 
comis in dauna ~Iocuito!'ulul şi schimbe ]ocatarli şi sa-1c1 m 

Matei- Va"" d lUI" Coloman Novac Alexa din Arad str. Ilie deschidă larg ferestrele sp10mâ 
" soare. pentru aierisire si P~om 

M 1 t
In Ungaria ~.luat fiintă un H t No. 3. meneală de gazdă. . /)@ to 

a 1" V nou partid sub denumirea:, ar mann Pentru acestea Cll actele dre- .. Findcă frec atâţla mortl P~iătUl 
,.pardtidUI nouei ordine magha- '~-GIUVAERGIU Ceasuri mo- sate, a fost Inaintat chesturei fata noaslră ş\ ne mustră. 
re" e sub conducerea d-lor: d J t . t A d poliţiei Arad, pentru a fi Iri- -Trec afâlia morti şi istort~alu 

Croitor Parisien pt. Dame Imredy, Iarossv :şi g.ral Eu- erne p.,. pere e ra, mis Parchetului lTribunalului îndurerată a Ardealului... li ar 
A R A O, Str. Or. Robu 4. gen Ralz, '- Bul. Reg. Maria 26. A rad. D,. Ion 1. Pog,!!~ ali 

--------------~--------~~~------------.----------~----------~--------------------------------------------------~~--~-------1aran " .." Ziar de informatouni. Apare cu un supliment "AiU,DUL". Redacţi1 Şi Administratia, strada Vasile GoldiŞ No. 6, Arad. Girant ! Timpul TransIlvanlel.- respons.abil: Emij OdfG~.t-.:. .... P~et~1 abonamentelor: un ull:L.ei 160; ..:~;ţ~" luni Lei _85. __ Pe~lru firma Lei -300. Autorităţi şi intre~ : 
~~-~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~~.~~p~ri~n~dc~r~t~I~~~!_~A~~~.~~~~~~~l~~~~2~;~t~-L~i }2n, Abonamenlel~ se platesc inainte. Anunţur~c se priulcsc la adnlinistraţia Ziarulul~ 

5> / .iipugrafia .C.Jl~dia. Oh. Munteanu Arad. I __ 
-~~,..........,. 

-


	Timpul Provicinei_bw_292
	Timpul Provicinei_bw_293

