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Iă, 
ma M. S. Regele Carol II. 

esele ~i 
ine.etul 

egalitatea a fost la noi în
eauna un factor activ, ÎIlf 

19 rea neamului. Splendida 
(2 . a celor Trei Regi ce ne-au 
II: t România de astăzi, stă 

rie despre binefacerile a
de monarhie poporului 

sub toate aspectele na-
le. 

pilda luminoasă ;t 

taşilor glorioşi, M. S. Re
Carol II se consideră pri
mundtor în slujba intere
naţionale şi în aceste vre-

, grele, prima santinelă nea· 
ită ce veghează la destine

'eamului nostru. 
ii ără îndoială că Suveranul 

cel mai înfocat patriot şi 
~ză odată s'a- exprimat în cu

e ce au cutremurat poporul 
Lpă. unÎCu-I ţel din viaţă este 

ca fără şovăire, - munca 
in aomenească pentru aşeza

Patriei în locul ce i se cu
in lumea civilizată. 

u este o simplă întâmplare 
eviza tineretului străjerit a 
aleasă acum cinci ani sub 

ce stia regală: CREDINŢA 

'01 ~lUNCA PENTRU ŢARA 
REGE" - iar mai târziu a
şi cuvinte magice de cre-
. în muncă le găsim în em
a "FRONTULUI RE-
ŞTERII NAŢIONALE". 

unca presupune sănătate, 

ete şi mai presus de orice 
REGELE CAROL II 

un Rege tânăr, entuziast, 

at cu dragoste mereu vie 
tineretul ţării Sale, repre

ând chezăşia zilelor de mâi-

'nd gazetarii şi personali
streine stau de vorbă cu 

ranul nostru nu se pot opri. 
H nu admira cu simpa-

'!' persoana Regelui nostru ca
eI degajată atâta tinereţe con

'oasă, atâta entuziasm în ac
Sale. 

Intorşi În ţările respective, 
călătorii povestesc cu uimire că 
în România domneşte un Mo
narh luminos ca soarele, ce are 
împrejurul său miniştrii tineri, 
doritori de activitate fără pre
get şi ca intregul tineret român 
s'a ridicat prin entuziasmul pil
duitor al Regelui tânăr. 

N oi le cunoaştem aceste lu
cruri minunate pentrucă trăim 

alături de iubitul nostru Mo
narh sub zodia fericită a infăp
tuirilor Sale, care pe vremea 
când era Principe Moştenitor~ 

a donat economiile sale ca să 

se înfiinţeze Fundaţia ce-i poar
tă numele, institutul fermecat, 
care mai târziu a venit ca fer
ment echipelor regale. 

N oi cunoaştem prea bine pră
pastia În care era să cadă tine
retul nostru până mai acum 
câţiva ani şi ştim că numai Ma
rele Străjer, - într'adevăr Stră

jer neadormit l'a salvat dela 
pieire prin stră jerie, premilitărie 
şi tot ce a făcut pentru el. 

In fine, căminele studenţeşti 
~i toată refoIma învăţământului 
nostru sunt exemple grăitoare, 

care vor arăta in istoria neamu
lui că Regele Carol al II-lea, 
mai înainte de orice, a fost în
gerul cel bun al tineretului ro-.. man. 
R 

Cuvinte Î~ţelepte 
Ceeat:e dă frumuseţe unei fap

le flste numai conşiiinţa că n'a 
fost fă culă pentru a li răsplătită, 

Seneca 

Cu cât e mai mare un om, cu 
atât este mai împăciuitor in mâ
nie; un suflet nobil se simte fol
deauna aplecat spre bunătaff 

Ovidiu 

Nu ştii fu că nu poţi face un 
pas pe pamânt, fără să găseşti 

o datorie de implinil ? 
J. J. Rousseau 

-0-

Omul e stăpân pe soarta sa, 
numai când are simtimânlul da
toriei; prin datorie ajunge mare, 
prin dalorie e mângăiat. 

Jules Simon 
-0-

O viată fără să aducă folos 
este o moarte inainte de vreme. 

Goethe 
-0-

E uşor să critici treculul, dar 
e mai greu să scrutezi viitorul. 

Mareşalul F och 

Să învăţăm '.J respecta cura
jul şi credinta şi la adversari,' 

Bismark 
-0-

Gloria ca şi avutia, sunt ca 
apa sărată: cu C"ât se bea, cu 
atât provoacă set.,a. 

Schopenhauer 
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De. ziua M.. S.. Regelui 
Cu ocazia împlinirii a 46 am 

de viaţă a Regelui nostru, se 
cade, ca o datori~, să se releve, 
spre cUl10ştiinţa tuturor, deo
sebitele înfăptuiri ce poartă pc
cetia iniţiativei şi tuteleÎ Regale. 
E ingrată dorinţa, desigur, de 
a fixa personalitatea şi realiză

rile contimporamJlor, descrieri
le ulterioare fiind mult mai 'te
meinice şi lipsite de suspiciune; 
totuşi, nu greşesc când afirm 
că singurele mobile ale certiti
duinei. realului şi corectitudinei, 
sunt acelea ce m;\ Îmboldesc să 
aştern rindurile ce vor urma. 

Privim cu toţii în afară, în
mărmuriţi, la prefacerile ce au 
loc În jurul nostru. Mai mult, 
să ne aducem aminte că de C1l-

r~nd nelinistea ameninta intim 
chiar frunt~riile t,'irii. Şi să ne 

gândim acum cu toti Ia răsfă
tata noastră situaţie în preaima 
acestei degringolade generale. 
Cineva, prin Cll'':!1inţenia Sa, a 
izbutit printr'o atttudine demnă 
si retinută, să Împingă cât mai 
încolo, flagelul ce ne ameninţa. 
Acest imens lucru reali::.at ar fi 
suficient, pentru ca la aniversa
rea de 46 ani, gândurile Ro
mânilor să tresalte recunoscă
toare. 

Va trebui s.'\ muItumească, 

în primul rând, mamele care nu 
şi-au plâns fiii morţi în tranşee, 
apărându-şi ogorul românesc; 
şi vor trebui să mulţumească 

apoi toţi: soţii tineri şi bătrâni, 

căci în loc de tristeţe şi amar, 
în curând se vor găsi laolaltă 
sănătoşi, mai înfrăţiţi şi mai în
lănţuiţi în jurul Aceluia ce le-a 
dăruit această fericire de a trăi, 

Î~tr'o ţară liberă. 

Inlăuntrul Ţării stăpâneşte 

pretutindeni o Augustă solicitu
dine de realizare, de control, 
de perfecţiunI', în toate ramuri
le activităţii româneşti. 

Agricultut:a, industria şi co
mertul au căpătat imbolduri ne
cunoscute până acum, deschi
zându-li-s~ astfel largi orizon
turi luminoase. 

Către tineret, s'a adresat în
să cea mai paternă şi caldă a
fecţiune; elementele tinere şi 

destoinice sunt promovate în 
continuu,către cele trei ramuri 
mari şi de elită ale îndeletnici
rilor publice: magistratura, în
vătământul şi armata, ferindu· 
le astfel de trândăvie şi gânduri 
'l1cschine. ce izvoresc din lipsa 
d~ ocupaţie şi desnădejdea asi· 
gurării traiului. 

Un climat nou, ce în curând 
va da rezultatele dorite, s'a ,cui
bărit statornic pe pământul Ţă
rii noastre. El este exclusiv da-

torit Augustului Suveran, aZI 
sărbătorit, şi privit din viitor, 
va rămâne deapururi ca () epo
că glorioasă din trecutul unui 
neam. 

In ce mă priveşte, ca bun ce
tăţean şi părinte, sunt dator să 
relev sârguinţa cu care se caută 
să se discipline:e .J.ineretul. În
corporându-l în formaţiuni spi
rituale şi de educaţiune obşteas
că, Încă din mica copilărie. 

Ca industriaş, am dreptul să 
mă pronunţ cu autoritate ŞI 

competinţă. Afirm, mândru, 
existenţa industriei naţionale în 
toate ramurile de activitate şi 
sunt fericit că unele industrii 
româneşti, destul de tinere .. COll

curează serios secularele aşeză

minte similare din străinătate. 

Industria şi comerţul nostru, 
de când au încăput spre salva
rea lor, în sfera de apreciată 
solicitudine regească, nu mai 
sunt de recunoscut. 

Ca din pământ s'au înălţat 
stabilimente industriale nOI, I

mense; s'au găsit şi destule del
nuşee şi utilizării produselor fa
bricate şi, ceeace este pilduitor, 
este că aceste minuni s'au Înfăp
tuit tocmai în timpurile turburi, 
când, în particular, nimănui nu-i 
arde de dorinţa de a creia şi 

propăşi. 

E de prisos să spun, că gân
dind num!i la Înzestrarea oşti
rii, o mulţime de industrii de 
tci felul, trebue să mulţumeas
că recunoscătoare aceluiaşi Au
gust Suveran, care rupând cu 
tradiţia vinovată a trecutului, 
şi consimţind la sacrificii mari, 
n'au mai admis să trimeată 

trudnicul ban românesc străi

nilor, cari, la rândul lor să ne 
furnizeze tot ce era mai rudi
mentar şi învechit. 

Azi, armata este suficient de 
modern echipată cu muniţii şi 
echipament românesc. Exist.'1 
oare mândrie mai mare? Nu 
cred ca cineva să mă combată. 
Şi, mă gândesc că acest suflu 
nou este doar la început. Con
tinuându-se sănătoasa politică 
dl' încurajare a produsului ro
mânesc, urmându-se cu conti
nuarea comenzilor şi cu deschi
derea de credite celor cari au 
dat dovada că le merită, foarte 
curând, cifra fabricatelor în ţa

ra noastră se va multiplica, iar 
industria românească va fi ab
solut egală cu cea străină mult 
mai veche şi mult mai stimula
tă. Să profităm de cearta celor
lalţi, ca să ne consolidăm pe 
noi, e o deviză, absolut impe
rioasă şi care va da roade, ne-

de D. Moclornttă 
bănuite, chiar de cei mai op
timişti. 

In compimentar, e suficient 
să amintesc că, productia in
dustrială, pe lângă Îndestula
rea populaţiei şi înzestrarea 
oştirei, curând va mări quantu
mul exportului şi cifra impu
neri lor datorate Statului. 

lncheind cu această ramur1\. 
de activitate, găsesc ca o dato
rie a mea, să mulţumesc Suve-
ranului, pentru grija ,deosebită 
ce a arătat industriei de tăbă
cărie şi încălţăminte. 

Agricultura, ocupaţie de că, 
petenie a Românilor, prin aşe
zăminele dictate de M. S. Re
gele Carol II, va primi un im-
puls unic, izbutind în 01101-

mum de timp, aprecierea şi va 
lorificarea întregei pieţi mon
diale. 

Metode noui de lucru, de 
selectionare a sămânţei, de di
versitate de plante, de înmaga-
zinarl' vor asigura, fără îndoia
lă, această reuşită, meritată de 
cei ce se obosesc şi de solul 
nostru binecuvântat. 

Toţi cetăţenii, siliţi să renun
ţe la răsleţele lor idei zise "po
litice", în fapt, motive de ură, 
răzbunare şi parvenire, se vor 
înrola ca la oştire, în cadrele 
Frontului Renaşterii Naţionale. 

Drumul nou, va fi desigur 
către izbândă, către fericire în 
hotarele veşnice ale ţării, liberi 
şi liberaţi de orice tribună, Să 

inţelegem şi cei mai refractari, 
că aceasta este imperativul vre
murilor cumplite ce trăim. Uni
ţi strânşi în jurul Suveranului 
căci de nu, nu ne merităm nici 
libertatea şi nici viaţa. 

Iar. pe Augustui nostru Re
ge, Care pe Insuşi unicul Său 
fiu L'a crescut în disciplina 
rigidă a nouilor aşezăminte, 
tocmai spre a da un elocvent 
exemplu tuturor, cu ocazia a
niversării a 46 ani de viaţă, 
să-I înconjurăm cu toate senti
mentele noastre curate, dorin
duo! ani mulţi, Întru împlini
r~a . desăvârşită a măreţelor ini .. 
ţlahve ce a inaugurat şi cari 
vor purta deapururi pecetia; 
regească şi recunoştinţa Ro
mânilor. 

D. MOCIORNIŢ A 
Industriaş - Senator 

Cuvinte Regal e 
Toată munca depusă, chiar 

sistemul aplicat, sistem în care 
c~edem cu fermitate, au meni
rea de desăvârşită. întărire a 
României, dându-i puterea de 
a progresa şi aceea atât de im
perioasă de a rezista tuturor.. 
valurilor, apărând cu sHnţenie 
integritatea ei teritorială şi en
titatea ei naţională. 
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La şcolile secundare din Ce
hia şi Moravia s'au înscris anul 
acesta 10,000 de elevi, Elevii şi 

părinţii elevilor au ales anul a
cesta meserii şi studii pregăti
toare mai practice, Cei n:ai 
multi s'au Înscris la scolile pro -, ' 

fesionale: comerciale, industria-

le şi de gospodărie. La multe 
licee şi gimnaz.ii au fost desfiin, 
ţate clasele suplimentare, \11 
timp ce la cele profesionale 
s'au infiinţat noui clase para
lele. Interesantă este şi situaţia 
înscrierilor la şcolile universita

re, Din toţi absolvenţii şcolilor 
secundare din anul acesta vor 
continua î~vătâmântul universi
tar circa 40%, l\'lajoritatea lor 
s'a înscris la şcolile technice, La 
fc::cultăţile dela ~niversitate. 

facultatea de drept anul acesta 
va fi în locui al treilea. în ra

port Cl' numărul studenţilor, 
Locul intâiu îl ocupă facultatea 
de medicină, ,unde s'au înscris 
32)(: din' toţi studenţii înscrişi 
la universitate, După _ea urmea 
ză facultatea de filosofie. Inte
resant este că a crescut simţitor 

Fratii 

Rossel 
croitorie modernă pen
tru domni.. Preţuri 
eftioe. 

A ... d, B_I. D~ge'~ 
Fe.d __ ... _d NOI. 4-., • 

Parisul oferă de câteva S.1p 
tămâni spectacole din cele mai 
variate; unul din cele mai im 

• presionante a fost mai întâi â, 
cela al micilor parizieni, pur
f.lnd masca de gaze În banou
lieră. In aceste zile Franţa nu 

era încă în stare de războiu. 

Se luau doar primele măsuri de 
precauţie, ,pentru a putea în· 
frunta Înfiorătoarea aventură, 

care nu ÎntârZle s,'i s(' producă, 

Copii, purtând la umăr cutia cu 
măşti apărătoare, umblau par'că 
plini de mândrie; cu un pas mai 
hotărît ca de obiceiu, Ce se pe
trecea in micuţele lor capete? 

Auziseră pe părinţii lor cum îşi 
vorbeau În şoapte între ei; În
ţeleseră doar că o nenorocire 
ameninţa întreaga familie, Şi-au 

I1UIn<lrul studenţilor dela facu! 
tatea de teologic, La această fa
cultate s 'au Înscris cu 'i2 r'~ ma 

mult studenti dedt in anul trc 
cut. 

Baran • 
YI 

croitorie modernă 
pentru domni 

Al'ad, st. ... 8râtianu No, ~7. -
Viteza gândirij 
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zul 9IJ(i 'k 11' I'tl'j r H' qll11.t~ '1' , 

te a('{'"tp ,-ij,pzl' ~llll( 1ll'în"':t'n',~1 't';, 
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Ferenc:,zj şi -
Scfjweier 
Modă de bărbaţi 

"
Mare asortiment de 
p ă ] ă ri ieI e. g a n teşi 
albituri 

Arad, lângă H otel ni 
Crucea AIbă 

::········ ...... ~~ .. • .. ••• .. ···::I:· .... • .. • ... ·:I , 
........ ' •• .......- ... '........... .............. I 

i de Jean Lefranc . 

spus atunci, cu mintea lor de co
pii, că şi ei aveau desigur o dato
rie de îndeplinit: s,'1 fie mai cu

minţi ca de obiceiu.' 

ZileI: se scurgqall; mi,;j pari

zieni au v:izut cum tatii lor pk·
cau, chl'maţi să-Cîi apare patria. 
spre frontiere, Aspectul Parisu
lui s'a schimbat, Cei cari c'-mos· 
cuseră oraşul in ti",pul marelui 
războiu aveaua impresie că se 
Înapoiază de-od,1ta C~l ani în Uf

m.'l. Ca şi în 1914-18 capitala 
c cuJ~!I1dat;.i În fiecare 'loapte În 
Întuneric. Restaur;mtcle şi cilfe
nelele î~;i Închid devreme uşile, 

Numărul maşinilor cari circulă 
pe st'răzi c foarte redus, Nici ur

mă din furl)icaru 1 de altă-dată, 
Agenţii de poliţie şi-au Înlocuit 
chipul cu casca de fier, iar mul· 

TIMPUL PROVINCIEI 

Primii Bacalau
reafi în cismărie 

In oraşul ghddor - Zlin, 
este o şcoalâ s~cundura In' 

in CO'e Învă 

!II/iirinlltl Si Cl/ild,11' /11))')11(// r"ti fi' 

flJl <lI ulI'iiţliJilIÎIiIIlT firul. S'(tlurl 

IIÎ ('i,\))/li,-II i, J.: () .:'('oa1ii i,'~d;l' !riu 

'(1 ((In (lf( cil'ca Irli mii r!( eli 1"', 

L' !le(II:,!,; şCfj(ll(1 f(li/'ia 0:11 În, 

'o(illi dr /Jml'li(11. (fi/'ii FiJIIl ,~i 

1I({'/'(/lo,'Î {fi marile Îld/'i /'I'il/d-rl'i 

nI/la, Ei Î,~' ('rî.~ti!/"i sili ,I/iu'i (.l'i,~ 

1.1:(' ,~I illinţil1l),({/ la ,~(,(lalrl, 

,~I"I !, l' rr Il'<i [11'11(/(: /J!'/Jfrsimw-
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("fllI/ll: (/(lt1'/'llli ,~i II( di},'mnll d" 

",I( 111(I,',llIt :1 /11/:/111111', 

,\/(('( "111 ((('rdo)' ,,//(dii ('O,I'l/llr 

I)/,(/(Iil'l .~i 11'0/'(,(,"(" III .' ,IJII/II ('II 

, ' ,'" (j (11)li(/de ,~i În ofir d')'I!I'~ 

': indllsll ildc, Se I )'(dl Îil !"I\i l ){ 

lillli II illlmdl/"ll'ii ilH,/, : '!lrI:i r', 
," miinjif(r:/'p ÎI! Îndll 11':':/ II,,·;I.?, 

(llill/(6,. (le, .1111 ((1'11/ alllEci 1, t~ 

((:l(/;~/'( (IIi În indusirÎu 1(,I':!"li, ,II;'. 

iiI nÎ, afilill ntrlrii ~:i 1,Ili 1', U/,,' 

ilidush'iale, 
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Ştofe bărbăteşti pentru cos· 
tume şi paltoane în preţu 
riie vechi la firma 

ILIE MOŢIU 
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Exportul mondial de 
aV10ane 

Cnm"ra Crlllerrială AIIlt>l'Ieunii 
peutru shorurilr at'rÎl'ne 1\ În tO('1l! :,t 
o statistică n expOl,t\!lui de llyiUUll(' 

În anul t938, Act'ustă statistică ne 
Ilrntă ('it GEHMA!'O[A a expol'lnt 
a~ioall(, în "/llnll!'''' d(' 27.2 milioun!' 
d(' dolari, ITALIA (\<, 8,8 mi liumle 
fi!' dnlsl'i. A~GLlA <I~. 26:; miIi, line 

!It' rlo!at'i. STATELE 1~~IT;': ALE 
AMEHICEI DE l':OHD În vuluil!'!' 
de 68,2 milioilIJe de ddal'1. Gf'I'm1'!
lli<1 Il expntut in sJH'eial În Snur
li/l, Chile ~I AI'!('elltillu: Itulill in 
p( ru ':'1 PIII'Ill/:uay. 

Viaţa pe străzile miliardi 
_c', ~ f din New-York __ ~ . -.;,.-", ~ 

('.H·!~'/'/'ul !Ulill 11'1/';;;(' mail1r- I In)'Î'; lui. II/I'(':;;i I'I tI'( G. ~iri, 

darii l{/ S(H'~ York f III/mit iii I lillil't> I/I'}I/i. il.II/ltJl /" ,/ 1·" 

IO('1lÎtorii (/('fsllli OI'lLŞ ,/i ALI"nlle" :'Intiilrell "llplIC/1n. ,~i ÎmJ" 

.lrc (j lll/llfimc dt " miII ,~i CQ1!sU~ SII lUI f;( /urbumţi ClÎI(L~i d 

tac o lume IIpa;'lr ,~Î (//'C/,('II 10- {:II. .11/IoII/ullildr C/ll'e t7't'C F 

IIlIIII I'iior fi (sIc /ilui illI!l': rI 

Piui liill/'i din /'11'1/1 II 110/1/ h /(li 

loc. 

li: /Iti ~t ('iIl'lil'l' dlJlJIlil .~I,' /1 'i 
?/i,~I( IIwrJlI(ÎHlill'l })ll/tl'lI 1'1/ I"I,/i, 

CIK) ,"""') (')!C) ~ , , (");< le",,' ; cx:> 
in rw 

Iosif Kirch 
croitorie de uniforme 
speciale. 

Confecţionează uni forme 
prescrise cu tr t'echipajul 
şi chipiuri pentru oflţeri de 
rez, şi pentru F. R. N, 

Arad, Str. J. G. Duca 20, 

o expozitie de arfa 
a copiilor la Praga 

Ln. Pl';lg.l, S<,' \'a OJ'~'aJl iZ,1 o l'X~ 

pozitil' 11 t.!("."l'lJmilol' tk f'npii pn
J:;I LI, I!:ah' \ tIt, i2 alli, til:·\tl' i.t
l'ii Ij:"j in1'l\t('1l1}i din l,al'tt':l Î1l1:i[· 
ţătO'l'ului, hltl'r:',;am C'~I' ('ii 1111',jc

l,(.ail'l l]{o",'lll, :!'[' ,'[UIt dh ti" 
lllt'niul t, .. ,ll'li,'. 111 l1'ljol'itil;,';i {·(i. 

7,lIIj', il' lupii <,U d, !! ': I,lIloill"

[ii''',. lI'flll/lotirl. II/'iollll/, '"n hi'i,-
1 :IS di' ('!jx·j :1!1 i :1 d. .,~" ~ (l ;, >,t).~ 

;n ;~tj \' h ('U j'i'<lI! l' mult.. 11·~,t;\ '1, i 
.\ UhllO·l:i 1,:,1(' rl"'fll;ltf' df' ('qpii 
!'llnt in l1lajnl'il,:t"'l Jnl' d .. !,"j'mii 
" .l',diw'mi<'ii, ;\Il lipsl'(it{· nil,j Ş'

fl'llil la \'Ol.lllt. 

Tâmplărie moder
nă de mobile şi 
binale cu instalaţii 
de maşini 

T~of;1 

Sbârcea 
A ... d~ s ••. Jt.._d.~i 
Ift_r~ ... _ No. 11. 

~::a!w.~\~f.::-.Ji~~i<~~Y.SiQ~w 
~ ,,' }~~iy.{~}~"t-~-ţ-JM~.J-~~~l!·~~ 

11:: iii' ,'Ii1i :ur,iI, J:ljyi;ll~ii' 

CI si ('/(/;1 riUl ('UI' ,~Ii /il d" 

U/iI,iaţi. IIU I'ur "II I'IIlhi ,~i 

rll; nimic ce le-fII' IJlti11l 

:/11 !ii/i:r :;;~ n,i~I'ln'lli din fiii 

t'l'illl(ii [o/, ('0/)/( n;wli, 

('!ÎI (I! llu'};; //'Iil 'iC 111.'1, • 

!iunIal'i Iii })/ltem da s' (!i,l. ,gt 
" . , 1 In( 

(/('/ 1 ia ('1/ Il/Ulii!! fllllJll (1'; • 

o (umilire cheltluşfc în 1, şd 
lilll:OIi(j tiI dU!lIri II ;11/111. in 
fJ' :,It 1.) mi/llJ(llH di i( i. 
Intri (i/II/'/ IIni(/,~i flilll"!i! ( 

/ ,.,1(' (irUl ,'jO.lI(/() de c!,,[w',;, 
11'11, 1)(/I'IIOilIO'i, (/rli'i'u[c el, 
I.Î, IIW!Jilill' /1tllll'/l CI"'II. dt. 
,:1)1/( IU/I' ;jll,IJ(iO de d()lm'i: 

() 1I'11l1t,: ,~iil'liliiori!li nil li 
În ('(/,~(l 11'111;'(/ ({II 

IIII/:,;tu/'i II (udll ,.IIJI1'I', l' 1 
doll/ri, /,(/II! [lI "ti 1,~ /1,,'0' 

li i, La III'(i/"II( MII Iili (UII 1'1 '" 

})(fl'leln,'11 nll/iUli ,,() d!' ;1' tă 
J'lda:1 [1 Ş; l'i/1 I, milianllltii stă 
P/',{ ~ in tâ o I'II{OIIl'I' dt' ('1"l'l 'ce 
milioanc (/J) '/1 I'i, ar/i"ii ;':; " 
(;'((I'I{,' de hi, Tullduf tur ili" le 

din ([('Isi farlicl' I eli' l'irc i rel 
de persoane. 

p Un concurs 
pacitătii de m, 1 

• tiU l că a bo.ere U 're, 

D'/1 Pliti/lin( ('ullli,iuui 
(IiI/III: ,'{rJidlt~'it.:ţii XII(IIJ/I 
l'II}WI'//: 1/ i ('('Ii, SI' 0/'1/1/11 i:, ,) dt 
t())lClli'S II~ ClljJlII'ill/!ii rll n văi 
Iii n(/'( i SCOjJ Islc r!,' Il'! P (J 

,~lrlidllin(1! {lI 1111 n dl,q'(}/iOt r 
/Ulll;(/SII (1 liill/'l fl/fni, df fi :: ri, 
d rlrl,uu"~t(a IN'lItru mUI/CII • t 
(I-l ,,1;'1111/[0 lil 1i(1f'ÎIUOil ((1. ta. 
'l//1/c/,czlI)/alr d;' munn/' J t 
:ni(i'Ilil'll (/ yi/sit eco-u la fiII le 
slitu(ii'( Jlro[cxio,w.fr- t' tr: 
('cniI'1I1a JJmfrsiOl/olă .\'lIti".1 ' 
/'( C(}J/I(1):rl.!f (ICI ,~t I'IJII('W'S 1-

oI'Yl/liizll(iuai/1l1' (C';, J,II • ,i'; 
n yirn!(/lt'Î ,1 u\'c;litilol', eli r' 
nu lu" la l"'((!i(l, III ,~fâl"~'ilil' 

SI litl :1111/"(', ,{-ueri,"ilt 1/(', ini! 
rol' fi 1I}'1'I(,/l11(' ('(j/lfO/'11l pn . 
îi 1111 ilol' aces/ui ('01I('1!I',~. pn 

de Sau nenorocire. France 
• \J 

fost întotdeauna un 0111 

tutl:it si ca individ şi ca "1 

El nu 'a râ\'l1it niciodată l; .. 

mult decât ceeace are. 

Războiul care a izbtl':~ an: 
cum l-a smuls ca dintr'ull Ilt 
France:ii visau într'adev." 
crezători În buna lor dp;. nti 
şi în dragostea lor de pat n~ 

ea 
In războiul jn care au ril 

vor lupta desigur cu ai un~ 
dârzenie şi pentru apărare.l in 
mântului sfânt al patriei şi • 1 

tru păstrarea şi redobân ioj 

vechiului ideal al vieţii fr' cui 
ze clădit pe muncă, libe1 [uri 
linişte şi voie bună. 



IATA .., 

.. diHul de 
al D.lui general 
vizie Ioan 11cuş 

zi 1\lntelegerea indato~ 
de di- , ririlor fata de tare 

OSTAŞI! 

tea Sa Regele Carol 
- Comandantul nos

împlineşte un 
in decursul căruia în-

propăşirea neamului 
trăiniciei ţării, a 

de cel mai de· 

neînduplecată, 

neşovăielnicâ, gri-
de toate zilele au adus 

la înălţimea cerinţelor 
timpuri vijelioase. 

ul Său să ne fie un 
izvor de îndemnuri 

a nu pierde nici o clipă 
pregăti şi oţeli trupul şi 

astfel, încât - dacă va 
- să dovedim cu pri
că truda şi îndrumarea 

Sale nu au fost za-
că suntem demni de 
înaintaşilor noştri şi cu 

ţile ce vom întâmpi
fi mai mari, cu atât stră
noastre vor fi mai în
pentru a înlătura totul 

putea periclita strălucirea 
şi integritatea patri. 
naţional. 

Majestatea 
acum mai mult ca ori

- de neţărmuritul nos
devotament, de credinţă 

şi - i urăm cu cel 
respect şi cu toată 

sufletului nostru, o 
lungă şi izbândă de să-

Sa 

Mare Voevod de Alba Iulia. 
Să trăiască Dinastia Română. 

Ministrul Apărării Naţionale 

general de Divizie. 

1. ILCUŞ 

Cuvinte Regale 
"Cum în trecutul nostru 

cheia de boltă a rezistenţei na
ţionale a fost Biserica- căd 

noţiunile de: patriotism şi de 
credinţa . se confundau într'u
na singură - influenţa orgil
nizării sale a fost covârşitoa

re, în decursul vremurilor. In 
lăcaşurile sfinte de sub juris
dicţia I Mitropoliei moldove
neşti, s'a putut păstra în vre
muri de răzmeriţe şi de beje
lde, credinţa în puterea de re
zistenţă naţională". 

(30 Octombrie 1932, cu pri
lejul comemorării lui Alexan~ 
dru cel Bun). 
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"Biserica lui Christos, ŞI III 

deosebi a noastră cea ortodo
xă, este o biserică îngăduitoa
re, o biserică a bunătăţii, a mi
lei şi a păcii. 

Păstorii acestei biserici tre
bue să facă dintr'însa. un lucru 
viu. 

Credinţa nu stă oblojită nu
mai în cele patru ziduri ale bi
sericii, ci în sufletul fiecăruia. 

Aveţi grija acestor suflete, 
doritoare de pace, doritoare 
de' bine". 

(8 Martie 1934, cu prilejul 
învestirii episcopilor de Huşi 
şi Caransebeş). 

Un invalid Îsi oferă serviciile sale 
Ţării în caz' de cumpănă 
Aerului şi Mari

prin Garnizoana Mediaş, 

sesizat de cererea D. Va
Vasiu, locuind în acel 0-

deşi invalid de un pi
reformat şi'n vârstă de 

cere totuşi a fi 
:at, ca unul carc poate 

automobile, motocicle
şi poate deci în

, in momente de grea cum
om sănătos ce poate .... -

cu folos fi întrebuinţat în altă 

parte. r 

Ministerul a hotărât să rezol
ve 'în mod favorabil această i
nimoasă dorinţă, inălţător 

exemplu de patriotism şi adânc 
vorbitoare pildă de înţelegere a 
datoriilor de cetăţean şi bun 
român, aprobând ca să fie mO
bilizat la caz de răsboiu şi re
partizându-l la Şcoala, Ţ echni-
că a Aeronauticei. 

___ .... Ie.. sOold .. t-100. 
O propunere francezA 

Octombrie. - Cu- dintr'un amestec de fetru 
scriitor francez şi piele, care ar ocroti pe 

Benjamin face o inte- soldaţi împotriva loviturilor 
propunere în ti Le în inimă. ; 

1" privitoare la. pro- Cu prilejul propuneri d-
soldaţi1or. Cum 10- lui Rene Benjlmin se ami ~ 
din inimă sunt tot~ teşte că în cursul războiu

a mortale, Rene Ben- lui mondial coiful protector 
propune să se intro~ pentru soldaţi a fost intro-

un fel de pavăză con - dus în urm.a unei propu-
inimii. neri a altui scriitor, celebrul 

Marginalii la declaratiile d-Iui ministru Al. Radian 
• 

Cuvântarea d-Iui Alexandru 
~adian, ministrul ~ropagandei, 
ţmută la Cernăuţi, cuprinde o 
magistrală profesiune de cre
dintJ. a românismului insus. 

Ce b:~bue să facă, în a~este 

. .' 
,.<". ,.,,;J.i.n 

D· CONSTANTIN ARGETOIANU I 
Preşedintele Consiliului de Miniştri ; 

1 
clipe, fiecare român? Cum tre-
bue să reactioneze în fata furtu-. . 
nU abătute asupra întregii Iu

't) nu. 
Cu ce putem fi folositori He-

D. ALEXANDRU RADIAN 
Ministrul Propa~andei 

,are dintre noi ţării? 
Iată întrebări de mare Însem

nătate, la care ministrul Propa
gandei a ştiut să se răspundă 

liniat ministrul Propagandei), 
CONSTITUIE UN INDEMN 
DELA CARE NIMENI NU 
TREBUE SA SE ABATA , 
FARA A DEVASTA SUFLE
TUL ACESTUI NEAM". 

Credinţa, - iată cheia de aur, 
care poate deschide porţile u
nui viitor luminos. 

Credinţa în veşnicia Patriei, 
credinţa în Rege, credinţa în 

drepturile noastre istorice,
iată suprema forţă, pe care fie
care dintre noi trebue să o păs· 
treze neatinsă, în tot ce are mai 
bun omul: în suflet. 

Cu această credinţă despre 
care Isus a spus că "poate urni 
munţii din loc", nici un vifor 
au ne poate spulbera, nici o lo
vitură nu ne poate zdruncina. 
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o importantă şedinţă a Func. 
tionarilor Particulari din Arad 

A. F. P. A. 
Eri la orele 19 la sediul A

sociaţiei Funcţionarilor Particu
lari A.F.P.A. din Arad a avut 
loc o importantă şedinţă a Con
siliului de Administraţie cu 
următoarea ordine de zi: 

1. RAP O R T U L PRESE-
DINTELUI. . 

2. CONVOCAREA ADU
N ARII generale extraordinare 
pentru a hotărî asupra existen
ţe asociaţiei A.F.P.A. 

3. CHESTIUNEA BRES
LEI. 

4. DIVERSE PROPUNERI. 
5. INCHIDEREA ŞEDIN-

ŢEI. r" ; j 
După deschiderea şedinţei 

dI. VICTOR MOŞOIU preşe
dintele Asociaţiei, aduce un 
pios omagiu marelui bărbat de 
Stat ARMAND CALINESCU 
fost prim sfetnic al Coroanei 
şi răpus mişeleşte la postul de 
veghe. D-sa face apoi un amă· 
nunţit expozeu asupra mersului 
Asociaţiei scoţând în relief eve
nimentele mai inlportante ce-au 
intervenit dela ultima şedinţă 

a Consiliului de Administra
ţie. 

Cere şi ia cuvântul DI. AU-

bresla, nu se contribue în a
ceeaş măsură. La această obiec
ţiune se alătură majoritatea 
celor prezenţi. 

Cotizaţiile sunt de altfel ur
mătoarele: 

Practicanţii cu salar până la 
1000 = Lei 10 lunar. 

D· VICTOR MOŞOIU 

Funcţionarii cu salar până Ia 
4000 = Lei 20 lunar. 

Funcţionarii cu salaI' dela 
4001-7000 = Lei 30 lunar. 

cu o adâncă înţelepciune,. veni-tă parcă din acea strălucită REL DAMACUŞ, vicepreşe~ Funcţionarii cu salar dela 
dintele Asociaţiei care evocă În 7001-10.000 = Lei 40 lunar. 

"minte a Voevozilor noştri", 
despre care tot d-sa a amintit. cuvinte mişcătoare înfăptuirii Funcţionarii cu salar de pes-

Glasul d-lui ministru Al. Ra. realizate de Asociaţie dela În- te 10.000 = Lei 50 lunar. 
dian a sunat, pe cât de sobru. fiinţare şi până acum, întruniri- La fiecare din aceste catego-

le ce-au avut loc într'o a· tmo- n" • d v 7 L' t pe atât de răspicat. I se mal a auga el axa 
"NIMANUI. Ca spus d-sa) sferă de colegialitate şi stimă locală şi 3 lei pentru ziarul 

NU.I ESTE INGADUIT SA reciprocă. uniunei. Din cotizaţU 50% se 
SE DEROBEZE DELA IN. Serbările- Asociaţiei au fost trimite la Breasla din TIM!· 
ŢELEGEREA INDATORI. toate punde înălţătoare în ora- ŞOARA, care la rândul ei tri
RILOR FAŢA DE ŢARA". şul acesta, unde Asociaţia a de- mite 50% la Uniunea din BU-

In Ce constă, însă, această j pus o vastă activitate. CUREŞTI. 
îndatorire obştească faţă de ţa- ',:' DI. DAMACUŞ îşi exprimă Se hotăreşte apoi în unani-
ră? nădejdea că se va găsi o posi- mÎtate mentinerea Asociaţiei 

Intr'un singur cuvânt. Şi cu- ! bilitate prin care A.F.P.A. să A.F.P.A. ca asociaţie culturală, 
vântul acesta simplu, dar de I fie menţinută şi pentru mai de- modiHcând statutele în acel 
adânci şi religioase rezonanţe, parte. sens, pentru care fapt se de
se numeşte: CREDINŢA. In ce priveşte cotizaţiile leagă o comisie compusă din 
"CREDINŢA, PE CARE O Breslei funcţionarilor pamcu- d-nii VICTOR, MOŞOIU, 

VEŢI GASI EXPRIMATA lari le consideră exagerate, AUREL DAMACUŞ, OLI
IN OCHII, IN GLASUL FIE· menţionând că prin felul cum se VIU SARBU şi LUDOVIC 
CARUI ŢARAN, IN ATI-' aplică proporţional cu salariul, KRONBERGER. 
TUDINEA HOTARATA A este nepotrivit întrucât la drep- Se hotăreşte apoi Convoca-tllrile acestea în mi- Maurice Bavies. 

ar putea fi făcute 
FTECARUI SOLDAT (a sub- turile egale pe care le asigură (Continuare in pagina 5...a, 

--~-~~~---------------~....--~~ 

._ . ...., I 
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CU1'ierul breslelor 

Despre Bresle şi camere profesionale 
I 

Un standard de viaţă minimal. - Problema 10-1 
cuintelor muncitoreşti. • Nationalizarea muncii" ~ 
Iuvătământul muncitoresc I 

Trănl1 în perspccti,ra unor 
importante codificări cu carac
ter social, din care se ridică 

predominant trăsăturile impre
sionante ale viitorului regim, 
(e va Impune noui baze de OI

gani::are prin i..'e1ula de breas
lă ca o piatră de temelie la a
şezământul Hatllui Stat creiat 
de "Renaşterea ~aţională". 

In această viaţă de largi per
spective. Camerele profesiona
le, trăesc sub egida unui chi
nuitor semn de întrebare, căci 
s'ar părea că hreslele declară Î

ndilitatea lor. 

de Virgil ~Iolin, deputat I 
să fie exc':utante de efectivă; 

promptitudine pentu il adanci 
Op('f.1 d-Iui profc'nr 1\1 ihclH 
Ralea. Dovada maturiUţii 110.1S

t1'e în acest domeniu, s'a fă

cut prin organizarea expoziţiei 

dela şosea, alături de alte cin
ci ţări vecine. 

Prin ,,]\luncă şi Voe Bun,l" 

s'au dat conştiinţei muncito-

reşti dela noi. un patrimoniu 
culttUal şi artistic. specific ro
mânesc menit să O ridice la 
înalţimi în (are va găsi împăca· 
rea Cu societatea. 

(Jar procurimdu-se fondurile 
necesare unei campanii de COn" 
strt'ctie în proporţii C0~'espun

zătoare nevoilor sociale. 
"Cetatea bluncitme,îSC)" Ce 

se va ridicOl după plao\l[i mă

reţe în cartierul şos. F)erceni~ 

precum şi coloniîle de c'iminuri 
muncitoreşti de lâng,\ Pilrcul 
Vergului, din cel mai muncito
resc cartier al Clpitalei (lângj 

Uzinele l\1aIaxa, Titan, U::ine-

le de Ţ('xtile, etc.), vor da un 

aspect cu totul tranşant politi
cel de construcţie munci tore-:;ti, 

ţ,)mânt şi perfecţion,w(' profe
sională. Se resimte profund 
lipsa unor cadre de spcciali :ti. 
]-.ille pr:-g;ltiţi tuJln::;''5l"(', 

Şi fundcă am sO\.:otit C<1 in loc i 

de orice pon:ţi' Hl..:tite î" vid, 
esenţialul UIlUÎ 1l1\'c1pm.'mt pro· 

preocur,'irile lTniUl)'" Camere· 
lor de :'1unc.'i s'au Îndreptat 

spre reali::area unei biblioteci 
de Mn ~i technică meşte~tlgă

leasc1 .. \il ap.'.rttt până in mu-
1;lC'1tul de faţă în cadrul unei 
biblioteci volume compleete, 
Întitulatt; l\'1anualul tâtnplaru
lui (tam pl:1ria element.'lră); Ar

fa de il s\.'f\i (2\lanualul ospă
tarilor); Ca rte,l ti [lografulili Ş' 

j\lanc1aiul .:'IlRandui. Şi sunt 
lip,!r: TJhăcărta, Litografie şi 
J'lant:ahd fri:::'oului ŞI al coafo
rului. 

o mC'toJii de croit, volum 
de ma:'i proporţii, cuprinde 
_'ll)O I p anşe Cu aplictiuni tech-
nice, pentru cei care vor să se 
;llitie::e în md"da at.lt de <lp"'C-

Si ihail Ei1 ka, n,j ni stru 1 :'·1, 
D"',lc:t>ia a\l.'m obligatia 

(, ~,' ce-! da~('r.ll1l d-1t'1 ]'! 

sr';- "\likL 1 E.,l(,il, In!:;' 

j\lUl!,ji c;>re n(";1 înc1Jnj~ 

fapta şi ct1vântl'! cald şi 

yoitor în net'ast"\ opera e1,-· a 

turali::a! ~ pwLsionaL1 ce e 
Întreprins SI 

Cl1dnd. m. 
te 

Dar actiyit;lte,1 înl'i',ntr;:; N 
merelor d<.' '"Tnc.Î. {'"t:c ;'r~ r; 
multipLi )1 vie îl"ep,~,-,ci mI 
munca imensă a preschim sII 
şi diber;~ril ,1o:lilm tit],,:: 1 
capacitate pentru lucr.'!h·, : 

'il 
meseriasi (câteva sute de 
J :)' •• J .. cO ue c,'irb SI cu 2'fljil ue b-. '...- e' 

zi p~nttll cursurile de uc z; 
şi de perfecţionare, coloni U 
vară, ,,1\hmcă şi VOI' B, u 
problemele mt'seriilor, Şi . 

If"'·· lea, ~ontj'o e eetlv In campu . 
cii ::i cu ::i, înc ilt rostd lor tI, 
~i rilmâne bine precizat .P 
rc~;!(L1ment mulţum:tor. 

Profund greşitl Fiindcă în 
Dar lciaee nu trebuie uitat e 

faptul că departamentul Mun- " 
cii şi înţeleg pe conducătorul 
acestui minister pe d. prof. Mi
hail Ralea, n'a inteles să se 0-

Cllpe numai de viaţa sllflet~as

~] ciatii, chiar sub aspect euro- Augustin 
măsura in care sporeşte grija 
pentru _"'ocial în măsura În care 
Se dcsvoltă organizarea corpo
ratÎvă, in aceiaşi măsură sunt 
chemate la viaţa efectivă Car:le
rele intereselor profesionale. 

Intre breasla voluntară. or
gan de luptă şi revendicări e
conomice şi profesionale, şi 

între camerele profesionale insti
tuţîuni totalit.1re, de coordona
re şi reprezcl,tare oficială, nu 
poate să existe antagonism 
şi nici Întretăere de interese, 
contrapuse, ci un paralelism or
ganic legat. 

Camerele de }\hmcă, ,1u fost 
şi sunt auxiliarele strădaniei pe 
cari o depune mmisterul 1V1un
cii pentru a creia o viaţă so
cială mai bUilă. Azi mai mult 
decât oricând, purificate de ma
rasmul politic:anismului care 
le cuprinsese, de s'au redresat 
şi Se situează pe linia cea mare 
a comandamentelor ideale im
pusc de capul departamentului 
muncii. 

Camerele de mnncă, 
mereu la aplicarea 
noastre legiferări Cu 

prezent<: 
bogat}~i ,. 

caracter I 
social - ocrotitor, au înţeles 

I 

Richardl 
Schaefer ' 
salon de mociă p~n
tru Dame 

Arad. Strada Dr. Cicio 
Pop No. 12. 

că a clasei muncitoare, prin ceti
torirea minunatei organizaţium 

"Muncă şi Voc Bună", Cl a 
atacat în acelaş ti:np şi toate 
problemele care ar putea du
ce la amclioi'area vi::ţii materia
l~ a muncitorului. 

1 Il ac.: astă ord i Il ~ de preocu· 
pări, în momentul de faţă este 
de prim plan. dură marea re
forr:1ă a asigurărilor sociale, şi 

posibilitatea fixăreÎ unui mi
nimum de salariu, problemă 

c~ ~'a ~,;si f~ră Îndoi~Iă o grab-/ 
mca şt ferICItă soluţlOnare, Îm- . 

părând şi capitalul şi munca, 
~ veşnicile tabere antagoniste. 

Dar ceiace a intrat în dome· 
nit~I faptelor pozitive realizate 
prompt şi în proporţii cores
punzătoare marilor neajunsuri 
de azi, este rezolvirea habitaţi
.. mii muncitoreşti. 

Cartierul muncitoresc dela 
"Vatra Luminoasa" este dova
da cea mai vie. 

Problema n'a fost tocmai 
simplu de rezolvat. 

Faţă de trecutul plin de pă

cate al unei "Case de construc
ţiuni" care a risipit aproap~ 100 
milioane cu împrumuturi de 
-:.onstrucţii la 427 de figuri mai 
mult sau mai putin simandi
(oase, dar streine de câmpul 
muncii, era nevoie de o mână 

forte care să facă să Înceteze ,1-

buzul. 
Aici s'a rezolvit problema 

radi.:al şi chiar în miezul ei: 
s'a făcut cuvenitul efort finan-

La crolforla 

D. prof. MIHAIL RALEA 
ministrul muncii 

ridicând standardul de viaţă a 
muncitorului la un nivel 
civilizat. 

:'>Ju mai vorbesc de capitolul 
de propagandă naţională pes
te hotare, la care contribuie azi 
atât de folositor meseriile ro-
mâneşti. 

Expoziţtile internaţionale. pe 
lângă valoarea lor demonstrati
vă, carc poate să fie efemeră. 

au urmări şi de ordin eeo:loI:llC 
da::" mai ales propagan dl sti..: , a· 
şa cum s'a dovedit cu partici
parea 'noastră la expozitiile 
mondiale dela Paris, Berlin si 
New-York. . 

Faptul că meseriile româneşti 
s'au clasat în expoziţia univer
sală deJa Berlin, în rândul al 
doilea, (din 27 State participan
te), este credem o clocventă do
vadă pentru puterea de creaţi

lme il .utisanatului românesc. 

Despre o naţionalizare a mun
cii nu se poate vorbi cu temei, 
atâta vreme cât nu se va da 
muncitorimei isvoare de învă" 

------~~---~ CSONT Eduard Kiss 
aa sosit stole ezcl •• ive de toamnă. Croi du
pă ultima modă 

A ... d. S .... d .. ~... GOI.d.. Jlllllig.. ... ... 

M •• 

Fabrică de trăsuri 
şi auto-caroserie 

A. ... d, B_I, R~s~l~ 
Fte.di .... _d <Z "7. 

:,ean, a croitnriei româneşti. 

Despre utilitatea acestor ma

nuale technke, ~::au pronunţat 
elogios <:erct;rilc competente de 
specialişti, nmnindu-Ie "Cartea 
de căp,ltjju a meseria)t'lui ro. 
mân. 

MihEilti • 
Brutar s 

.a.. ... d_I-lIIIIiIIc._. 
O ___ .. __ I .. i ~ .. S_ ~ 

F 'd at. ace pâme e d 
zilnic proaspătă 

- w 

Persice speciale se 
găsesc Încontinu la 

Dr. I{re 

Cea mai nouă vopsire 
de păr şi ondolaţie per
manentă la salonul 

EIPER 
• NF 

coafor de dame 

Arad, Strada V. Goldiş No. 6. - Telefon 21 

OH"Ha 
pe"t ... 

Odată cu acest început d~\ ! 

Toamnă, datorită d-Iui Admi- 1 
nistrator-delegat Emanoil Corn - I 
şa, s'a înfiinţat pe lângă Fabri
ca de Impletituri şi Tricotage 
"Fita" din Arad o bucătăde 
pentru lucrători. 

Instalată după ultimele ce
rinţe ale higienei} este o dova
dă in {lIus de5pl'e gr1l3 ce se 
poartă astăzi h'cr~"torttbi r('·-
mân. 

Când apoi fiecare." dintr.~ 11.
crători îşI - va da s~ama de a
vantagiile enorme ce le pr~zintă 
o astfel de bucătărie pentru ei. 

unde pentru o sumă infimă_ 

primesc aHt la prânz cât ş~ 

~eara. o mâncare caldă, binc
pregătită. - cu siguranţă cî 
alta va fi şi rezistenţa fizică a 
lor. 

I 
Cert este că puţini sunt 

ducătorii de intreprinderi, 
înţelegând rostul vremii, au 
nit astfel prin însemnate s 
ficii în ajutorul lucrătorilor Pi 
mâni. 

şcoală de gimnastică rit 
şi de dans artistic. 
InslruÎl'e ind i 
duală. 

A. ... d~ 0_1. Rese 
Fe.di ...... d 

td 
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importantă şedinţă a Asocia
ei Functionarilor Particulari 

din Arad A. F. P. A. 
(Urmare din pai,';na 3"a) 

adunării generale e:xtraordi

ce e a Asociaţiei A.F.P.A. pe 
a de 5 N OC~1Vrie orele 10 
m. iar în caz că nn se întru
te în număr pentru ziua de 
N oemvrie a.c. la aceeaş oră. 

;'r~ lrmează apoi delegare~ 

.brHor in comitehll secţiei 

slei. 
h: l. Presedinte Moşoiu re· 
1'" - . ,-,. 
",{', că la acest punct ca angala-
de comerciali au deIe,gat (Un 
flea lor pe d-nii: CISMAS, 

w:, ZIf, SPATI-! <:i GRl'JN-
onl UM. 
B: tlpă numeroase discuţii 
1 ŞI care participă toţi cei pre

lor ti, se emite, părerea ca şi 
.t s ,P.A. să procedeze tot aşa 

, delege doi români şi 

; l. FILIP AŞ propune că a
în vedere tradiţia pe care 

I 
a inaugurat-o A.F.P.A. în ulti
mii ani, că în comitetul de con
ducere să fie majoritatea româ
ni, să procedeze şi acum tot 
aşa, delegând trei români şi un 
minoritar. La această propune

re se asociază DI. ONCEAN 
şi PAP. Procedându-se Ia vot 
se deleagă d-nii: MOŞOIU, 

SARBU, M I HAL I C K şi 

KRONBERGER. 
Pentru censori au fost delega

ţi dnii: DAMACUŞ şi BERG
MANN. DI. Preşedinte Moşo
iu anunţă apoi că pe data de 1 
N oemvrie a denunţat contrac
tul de închiriere pe care Aso
ciatia I-a avut cu DI. Momac, 
privitor la localul unde Asocia
ţia îşi avea sediul. 

Ne mai fiind nimic la ordinea 
zilei, şedinţa este ridicată la o
rele 21. 

Rep. 

Un apel al Breslei 
STIMATI COLEGI, C . 

s. ~ aducem Ia cunoştinţă că 
ata de 1 Octomvrie a. eri., 
două bresle ale funcţiona
particulari, cea înfiinţată 

imişoara a grupării func-

11'.l! riIor d.in birouri şi cea ÎnI ~ fă Ia Arad a grupării an-
h I tilor comerciali, au mzio

în urma tratativelor dust: la 
isferuJ Muncii. 

baza delegaţei primite de
inut, secţi~ Arad a breslei 
,funcţionează deocamda

LOCALUL A. F. P. A. 
STR. BARIŢIU No. 1. 

ne conforma dispozi
Ministerului Mun
prin circulara No. 

2/1939, prin care circulară 

BREASLA, să Se mai înscrie şi 
aceia care nu au făcut încă a
cest pas, spre a nu lipsi nici 
un funcţionar din şirul mem
brilor breslei. 

Dedaraţiunile semnate în or
dine vă rugăm să ni le Înainta
ti imediat pentru a putea în
deplini formalităţile necesare. 

Cu salutări colegiale 

·BREASLA FUNCŢIO-
NARILOR PARTICU-
LARI DIN ŢINUTUL 
TIMIŞ SECŢIA ARAD. 

Bresla Fuac'ioaarilor 
din Ţinulul Timi, a 

luat fiinţă 
In r.onformitate cu dispozi

ti unile Ministerului Muncii, zi· 
ne în vede ... e tuturor as 0- lele trecute a avut loc în Timi-

lor, sindicatelor cum şi şoara adunarea generală de: 
eularilor că de acum înain- constituire a Breslei Funcţio. 
'ci o revendicare, interven- narilor particulari din Ţinutul 

Timiş. 
autorităţi în chestiuni Datorită acestui fapt s'a a-

Zt sionale nu se mai poate juns la o colaborare la Arad Il 

.rinde decât numai prin membrilor celor două Asocia
slă, autorităţile respective tii A.F.P.A. si Sindicatul An

'gaJ'at,Hor Com"erciali. în cadrul îndrumate să respingă 
Breslei. 

intervenţie făcute pe altă Aradul în comitetul central 
- Vă rugăm ca în timpul din Timişoara va fi reprezentat 
lai SLurt posibil să binevoiţi prin 8 membrii. 
pleda în dublu exemplar Până la constituirea secţiei 
aţluniIe ce vă alăturăm. Arad însă s'a delegat din par-

tea centrului D~nii: Victor Mo
nsiderând deosebita lim- şoiu preşedintele Asociaţiei 
nţă ce o au breslele în Functionarilor Particulari A.F. 

viitor a funcţionari~ P.A. 'şi dI. Anton Spath, cu lu-
particulari şi angajaţilor crările pregătitoare. 
daH, vă rugăm să stăruiţi In acest scop s'a şi inchiriat 

deja un nou local în edificiul 
ngă colegii care au ade- "Băncii Victoria" din Arad. 
această breaslă ŞI CARE str. Horia No. 2 necesar Bres, 

. . . 
u· N'·· 

«:ălre 
In 

noult 
momentul proc lamării 
Constituţii, niCIO clasa 

socială nu era mai obosită, mai 
decepţionată şi mai desorienta
tă Ca lu.:rătorii români în urma 
promisiunilor deşarte Întrod use 
în suf(:.?tul lor de câtre agenţii 

diferitelor partide politice. Pen-
tnt a înlătura o mare d,utate 
din sdlctul celor care muncesc 
din greu în atelierc şi u::ine, 
concll'cYttorii suprem! ai noştri, 

s'au gândit a înlătura acest rău, 
schimbând legislaţile muncito
reşti după aspira ţi le nOt,ii Con
stituţii. In \~echea or."nduire 
sindicalâ, pentw fiecare catego
rie de profesiuni existau nenu

mărate sindicate; pentrucă ort 
cine aduna în jurul său 10-15 
lucrători, constituia o organi
zaţie fantomă, care pretindea 
anumite av.:ntaje dela autorită
ţi. Pentru limitarea desbinări lor 

ŞI consolidarea muncitorilor 
din fostele sindicate şi asocla
tiuni profesionale din trecut. 
la un singur loc şi pe profe
siuni a parte, a luat fiinţă o 
singură organi::atie pentru fie
care categorii de profesiuni; a
.:easta este BRESLA. 
După acordarea şi recunoas

terea breslelor ca persoană ju ~ 
lidică, muncitorului nu prea 
multe i-a rămas mai de făcut, 
decât singura datorie de-a se 
organi::a. Libertiltea organi:.ă

!'ii şi principiile fundamentale 
pe care se bazează activitatea 
breslelor, sunt bine definiVe 

prin legi şi regulamentele în vi
goare. Breslele şi secţiunile lor, 
după Constituire au căutat prin 
diferite mijloace de-a lămuri 

muncitorii, asupra insemnătăţii 

breslei în viaţa muncitorească 

de viitor, precum şi în interes 

superior Naţional. In urma 
chemării făcută de secţiunea 

breslei muncitorilor lemnari din 
Arad in vederea strângerii de 
rânduri între toţi muncitorii 
lemnari, ni s'a răspuns, cu în
sufleţire, înregistrândll-se în 
breslă, diferiţi profesionişti. 
Fiind totuşi o parte încă de 
muncitori Care trăiesc sub im
presia timpurilor trecute, în
demnând pe muncitori a nu se 
înregistra în bresle, acestor le 
VOm răspunde cu hotărâre că: 

conform legii breslelor. liberta
tea organizării este lăsată la a
precierea individuală, iar acei 

cari vor fi găsiţi vinovaţi că 

prin ameninţări, reduceri de sa
larii, sau alte promisiuni de 
ori ce natură vor fi ele se vor 

industria le ... ""lui 
pedepsi ..:onform. legilor î~ Vi'\ 
;;oilre, .\li11 prc<:J::;l111 C\, intot

,Jeauna, ah'!)ci când a fost V01'

b,l l.k vrc-o organi:,îtie profe
~jon",l:... ",1 înighe\-.":e în sânuJ 
<'il! pe toţi muncitorii, s'au ri
dic.:1t cei interesati p,';n diferite 
mijioace, pi.<n2Nl ob,tacole şi 

propaganJ între r.'l·n'~itori, di
fcr~ic sz\'onurÎ. 

In acC,lst.1 pri\~intă. şi ilcelor 
cari Întotdertuna s'au îngrijorat 
atuncÎ când s'a au:cit de organi
zări munc:toreşti, le spunem. 
că breslcJe actuale pe lângă a

părarea intereselor profesionale 

lnai au în regulamentele lor şi 

alte puncte de rezolv<l.t; deaceia 

să nu să se creadă că toată ac
tivitatea breslelor este îndrep

tată contra întreprinderilor mi
ci şi mari, unde anumiti mun
citori Îşi au ocupaţiile lor. 
Muncitorilor organizaţi în sec
ţiunea noastră le recomandăm 

cu toata căldura să-şi închine 
(e!.; cea mai mare) toată serio

zitatea, activitatea lor, în f~
pul servicidtd, numai muucIi 

ce le-a fost încredbţată, indi
ferent de ce fel de muncă pres-

tează, putând da exemplu ce
lorlalti muncitori.' Celor care 
Înca sunt departe de bresle le 
indic.1lH, că singurul loc al 
muncitorului est" în bisericuţa 

sa adică În breslă. Breslele ac

h:alc, a~a după cum au fost in
tenţiunilc legiuitorului. nu pot 
fii asimilate cu fostele sindicate 
din trecut. Rostul brslelor ŞI 

ferma hotărâre de-a avea în ju
rul său toţi muncitorii, este 
cum am mai spus conform le
gii breslelor, iar de pe urma 
muncii desfăşurată de comite
tul breslei (secţiuni) nu va pu
tea trage nimenea foloase per
sOl1.1le. Pentru ca noi, munci
torii, aici la Graniţa de Vest, 
să fim la înălţimea noastră, ga
ta la datorie în serviciul Ţării 

În orice moment, avem nevoie 
de o consolidare, colaborare 
şi o armonie desăvârşită între 
toţi membrii tuturora categorii
lor de breslaşi. Cu aceste În
demnuri, de care trebue să fii 
căIJ,u::it fie care breslaş, încheiu 
cu gIlI1dul căIăuzitor "Credin
ţă şi 1\1 unea pentru Ţară şi 
Rege. 

P. 

Teatl·ul "Huncă şi 
Bună" la Arad 

Voe 

Sâmbăta la orele 21 pe sce-! Opera Ministerului Muncii 
na "Palatului Cultural" din 10- I de a scormoni gustul muncito
calitate, trupa teatrului "Muncă I rului către teatru, prin faptul că 
şi Voe Bună" a predat piesa !-l-a făcut accesibil şi celor mai 
"Nunta pe datorie". modeste pungi, face să se z.ă-

Jucată in faţa unui public rească un succes din ce în ce 
foarte numeros - format în; mai pronunţat. 

majoritate din funcţionarii par- I Faptul s'a putut constata şi 

D. OCTAVIAN PACURA RIU 

ticulari şi muncitorii din intre
Pllnderile lIluustri:Jle din AraJ 
- piesa a avd un succes ild
mirahil, stârnind asistenţei tot 
timpul cât a durat, un râs neîn
trerupt. 

I cu această ocazie, căci cu tot 

I timpul ploios. sala Palatului 
Cultural a fost arhiplină şr 

apoi s'a putut observa că la 
iie.:arc nouă reprezentaţie, nu· 
mărul spectatorilor creşte. 

La ajungerea acestui scop Oi 

rontribuit în mare parte şi gri
ja celor competenti de a alegE' 
în trupa cele mai reprez.entati. 
ve figuri de pe scena teatrului 
i o.nJnesc dând astfel acestui 
teatru muncitoresc un presti
giu eare nimeni nu-I poate con
testa. 

Unde ar fi astăzi, dacă ceea
ce s'a început abia acum un an, 
s'ar fi început acum 10 ani? 

A C DE D R E P -; IN lei in liintă. __ III!IIJC 

otel Crucea Aibă Radiu ~telier! 

La reuşita reprezentaţiei au 
contribuit în mare măsură d. 
N. N. Matei în rolul principal 

a lui Tache Blându, casierul, 
şi d-na Maria Sandu in rolul 
Siţei, care le-au intl"rpretat în
tr'tm chip ireproşabil, dând do
yadă de mare talent in dome
niu! artei dramatice. 

li 
..... an c:~....... .. ...... 1 .. ; ....... d. 

Hotel qe primul rang pentru iamiIii. 
Calorifer, apă rece şi caldă în per
manenţă Preţuri moderate ! 
T~.~fo .. PIIIII .......... 4.6. 

I 
Mutam 

I Reparăm I T nmsformăm 
I Eftin şi precis ! 

La reprczentaţie au luat parte 
ŞI conducerea Inspectoratului 

I !'viuncii din loc, în frunte cu d. 
Arad, Str. M. Corvin 7

l
i inspector Păcurariu Octavian şi 

~ ~ d. Albu Simeon preşedintele 
~ ~ Camerii de Muncă. d. SIMION ALBU 
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Ministrul muncii omagiază pe! Omagiul Societăţii 
Suveran în numele muncitorilor de Radiodifuziun 

Cuvântarea la Radio a d-Iui prof. M. Ralea pentru Suveran 
D. prof. M. Ralea, ministrul 

muncii, a ţinut Luni la Radio, 

următoarea cuvântare: 
Toată suflarea românească 

prăznueşte ziua de naştere a 
Marelui si Scumpului Suveran. 
Ea îşi ad'uce astfel prinosul de 
recunoştinţă şi de dragoste ne
ţărmurită Aceluia care, cu in
ţelepciune şi cu dragoste ocro
titoare, cu îndemnul şi cu voin
ţă nestramutată a ştiut să-i re
înoiască idealurile şi virtutile. 

La acest omagiu unanlm al 
Urii, muncitorimea română ia 
parte cu sufletul vibrând de 
iubire şi cople$it de recunoştin
ţă pentru Regele ei, care a 
~lllU 1s-0 din v.11măşagul unor 
lupte sterile ce ţineau la pe
riferia societăţii şi a integrat-o 
în naţiunea română, dându-i 
aceleaşi drepturi de viaţă, ace
leaşi idealuri şi aceiaşi mândrie. 
MUNCA CONSTRUCTIVA 

Sub Inaltul Său îndemn, 

muncitori mea română s'a aşe
zat pe drumul muncii construc
tive şi a iubirii de neam, În
crezându-se în iubirea şi în 
dreptatea lui: Din Inaltul Său 
gând au pornit legiuiri şi aşe

zări noui, care au răspuns a
cestei încrederi şi au întărit-o, 

aducând astfel vremun de 
dreptate, de cinste şi de muncă 
spornică, pentru ea ca şi pen
tru toţi fiii ţării. 

l\1arde nostru Suveran în
grljindu-se de ocrotirea şi să
nătatea voastră şi a familiilor 
voastre, muncitori şi meseriaşi, 
v'a dat legiuiri noui, care com
pletează lipsurile de odinioară. 

Noua leg:: a asiguriirilor so
ciale a introdus pensia de bă
trâneţele de care pot beneficia 
nu numai muncitorii, dar şi 

urmaşii lor şi a îmbunătăţit. 

organizând pe baze mai juste, 
regimul pensiilor. 

Prin complectarea legii con
tractelor de muncă, s'a întro
dus obligativitatea justificării 

concedierii; s'a introdus şi pen
tru funcţionarii din birourile 
comerciale şi industriale, du
rata legală a muncii de 8 ore, 

" ' etc. 
Prin icgea Casei construcţii

lor s'a înfăptuit una din ma
rile dv. dorinţi, clădindu-s~ 
c.artiere de case. muncitoreşti, 

cămine sănătoase, curate şi 

eonfortabile, pentru cei cu mij. 
loace modeste. 

Tot sub îndemnul Suveranu
lui vostru, a cărui grijă pentru 

Toth 
broderie artistică 

Arad, Strada Eminescu 5. 
Broderie de haine. ajur cu ma
şina, tambur, şi nasturi îmbrăcaţi 
Pliseuri şi guvreuri după cele 
mai moderne modele 

\ 
- •. ~ 'i..\ 

păturile muncitoreşti este per- când aduc Marelui nostru Su-
manentă, se va asigura în cu
rând un minimum de existenţă 
tuturor celor care muncesc. 

Miscarea "Muncă şi Voe Bu
nă" ~'a deschis larg porţile 
culturii, dându-vă prilejul să 
vă împărtăşiţi din frumuseţile 
artei, să vă instruiţi. să vă cu
noaşteţi meşteşugul cât ma' 

bine, să vă desvoltaţi şi să vă 

întăriţi trupul prin educaţie fi
:::ică şi sport. 

Toate acestea aduc o rază de 
lumină celor ce se trudesc în 
fabrici, ateliere, birouri şi ma
gazine, le înseninează viaţa şi 
o umple de bucurie, le înfru
museţează sufletul şi le îmbo
găţeşte mintea. 

,"eran prinosul vostru de res
pectuoasă şi caldă iubire. 

MLtncitorul român, adânc le
gat de patria lui, conştient de 
valoroascle idealuri constructi
ve de care este însufleţită toată 
ţara, Închină viaţa şi toată pu
terea sa de muncă Majestăţei 
Voastre, strigând cu tot elanul 
întregei sale făptuiri: Trăiască 
Regele nostru, trăiască Regele 
muncitorimei române. 

&'l ••••• 

Selec' 
....... d, 

S ••• B.ă.i ...... 3. 

Iată dece, pentru toate aces
te înfăptuiri, pentru toată dra
gostea plină de grijă a Regelui 
vostru, sunt în gândurile voas
tre, în sufletul vastm, în sim
ţimintele acelor care obosesc pe 
întregul cuprins al ţării, atunci 1······ 
Telegrama d-Iui gen. Ilcuş, 

ministrul apărării nationale, 
adresată M. S. Regelui 

D. general de divizie Ion 
IIcuş, ministrul apărării naţio

nale a adresat M. S. Regelui, 
următoarea telegramă omagială 
cu ocazia zilei de naştere: 

MAJESTAŢII SALE REGE
LUI 

Palatul Cotroceni. 

" 
In anul acesta mai mult ca 

oricând, aniversarea Majestăţii. 
Voastre prilejueşte armatei de 
uscat, atât de aşteptata ocaziu
ne pentru a-şi manifesta cu tot 
respectul şi toată căldura acel~ 
sentimente de ndţărmurit de
votament şi neşovăelnică cre
dinţă, pe care Majestatea Voa
stră Le-a verificat începând cu 
ziua în care a binevoit să ne 
cinstească intrând în rânduri
le noastre şi dealungul tuturor 
acţiunilor hotărâtoare ale Ma
jestăţii Voastre. 

Inalta grije pe care o poartă I 

Majestatea Vostră Oştirei a I 

făcut ca legătura dintre aceas
ta şi Marele său Căpitan şi 
Domn să atingă legendarul să-i 
ridice moralul şi să-i îndârjeas
că voinţa de a înlătura orice 
obstacol care ar putea umbri 
strălucirea Tronului". 
SA TRAEŞTI MAJESTATE 

Ministrul apărării naţionale 
General de divizie 1. IIcuşu 

II Inainte· de scumpire 
grăbeşte şi procură 

lemnele de foc pt. iarol 
cu preţ eftin la 

Căldura 

Arad, 

II 
depozit de lemne 

Str. 1. CalvÎa 34 
vânzare cu stânjinuJ, 
cu maja şi cu vagonul 
Telefon No. 17·00, --........... GWrxmmrâmw;~~~~;~f~' ... FF·~~l1 ..................... • 

Şedinlu Sinodu
lui pernlunenf 

Au fost cetite referatele lucrărilor pregăti

toare pentru sesiunea de toamnă care se 
deschide astăzi 

Eri dimineaţă s'a întrunit Si
nodul permanent sub preşedin
ţia I.P.S.S Patriarhului Nico
dim Munteanu. Au participat la 
şedinţă episcopii Lucian al Ro
manului, Tit al Hotinului şi 
Vasile al Caransebeşului, pre
cum şi consilierii referenp. S'au 
citit referatele cu lucrările pre-

gătitoare pentru sesiunea de 
toamnă a înaltului for biseri
cesc, sesiune care se deschide 
astăzi la ora 10 dimineaţa, în 
palatul patriarhal. 

La şedinţa de azi va lua par~ 
te şi d. dr. N. Zigre, ministrul 
cultelor şi artelor. 

-0-

D. Dan Sărăţeanu, directorul 
general al societăţii române de 
radio difuziune, a rostit Luni la 
microfonul posturilor de radio 
un omagiu din care desprindem: 

Prăznuim azi sărbătoarea re
wnoştinţii, a iubirii şi a încre
derii; sărbătoarea totală a sufle
tului unei naţii care se cinsteşte 
preamărind pe Domnul şi Eroul 
biruintelor păcii şi certitudini· 
lor ei; sărbătorirea liniştită şi 

luminoasă, pe care o binecu
vântă şi cerul cu surprinzătoa
rea strălucire de primăvăratecă 
podoabă a acestei zile; - săr

bătoarea de familie a români
mii în jurul Părintelui şi Ste
garului ci suprem 1 

Istoria noastră şi nici istoria 
lumii nu cunoaşte o domnie ca
re să fi cuprins, numai într'un 
deceniu, atâta biruitoare faptă, 
de primenire integrală a vieţii 

obşteşti. Nu există ramură de 
activitate naţională, nu există 

regiune de preocupări şi nă

zuinţi, în care să nu se fi sim· 
ţit semănată însufleţirea irezis
tibilă a Regelui educator. 

Mandatar sfinţit al VeşlltClel 

naţionale, i Regele nostru Se 
socoate mai presus de toate 
drept făurarul de fiecare clipă 
al sufletului românesc de mâi
ne şi de totdeauna. 
Dacă avem acum o armată, o 

armată efectivă, în măsură să 

facă faţă, cu calmul plinei con
ştiinţi a puterii ei, circumstan
telor aspre ale zilelor de acum, 
- armata aceasta este întreagă 
opera prevederii şi poruncii Re
gelui mântuitor. După cum, da· 
că putem înfăţişa azi lumii o 
Românie unitară, paşnică şi de
cisivă, - nu datorăm mulţumi
rea aceasta neas;emuită ' decât 

actului de inspirat eroism moral 
din Februarie 1938, când s'a 
fixat chipul adevărat al Româ
niei sănătoase şi harnice, gata 
să înfrunte în înţelepciune şi 

disciplină, încercările istorice pe 
care, El, Regele Învestitor sal
\"atoare ale naţiei, le-a întrevă
zut şi le-a judecat cu o lucidi
tate unică în palmaresul Suve-
ranilor sacraţi de recunoştinţa 
noroadelor. 

Noi, colectivitatea de muncă 
şi credinţă a microfonului rO
mânesc, cari suntem prin deo
sebirea de cinste a sarcinilor 
noastre, imputerniciţii comuni
cării continui dintre . .cuvântul 
Majestăţii Sale şi atenţia popo-

men
"","""" r P'?" "'Q'" '72" FU rUt $' P' 

rului, li cerem plecaţi 
îngădue să strigăm 

noastră de ostaşi ai avan 
dei voinţei Sale, zicând: 

Trăiască Regele; 
Trăiască Augustul Său 

purtător de eternitate regală 
românească! 

Execut tot 
de compactorie şi înc 

de tablouri ClI cel mai dUn 

Nicolae Menră 
compactorie şi 

rare de tablouri 

Arad, Cal. Banatului 

La 1 Noemvrie în
corporarea ct. 1 

Se aduce la cunoştinţa 
rilor din Contingentul 
că încorporarea lor va avea 
pe ziua de 1 N oemvrie 
când urmează a se 
la Cerc. Recr. Arad în 

Tot pe aceiaşi zi 
se încorpora următoarele 
.gorii de tineri: 

1. Tinerii cu termen 
Ctg. 1940 şi mai vechi cari 
au solicitat amânare de 
pe anul 1939-1940. 

2. Tinerii cu termen 
născuţi în anii 1912, 
1914 care la revizuirea 
cală făcută în N ov. 1938 la 
biu au fost găsiţi buni de 
viciile militare. 

3. Tinerii din 
1940 dispensaţi ca 
de familie. 

4. Tinerii din 
1939 şi mai vechi a căror 
pensă condiţională sau de 
.ţinători de familie a fost 
lată de Consiliul de 
al cls~ 1940 pentru orice 

Tinerii recrutaţi pentru 
cu schimbul se vor 
numai cu dovada de 
calului, după care se lasă la 
tră. 

Toti tinerii de mai sus se 
prezeitta chiar dacă nu au 
mit ordinul de chemare. 

Cei ce nu se vor 
""Or suferi rigorile legei. 

Comando Cerc. Recrutare 
Arad: Colonel D. 

S'A DESCHIS O 
ELEGANTA ŞI B 

Piaţa Avram Iancu 18 (în 
tul local Bârsony). In 
muzică de primul rang. 
cări şi beuturi excelente. 

Cine are mătreaţă sau 

U S O 
fără luciu să-şi spele cap 

Coaforul de da 

ciaprăsar PrOSenSl 
Arad, Strada' General 

Grigorescu 8. Arad, 

"" " " " " mi "" """" :Îi i sJÎt 3!! ii " 20 5!1 
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TIMPUL PROVINCIEI 

l 

entru combaterea abuzului 
ererilor de bani dela negus

tori şi industriaşi 

Orele de serviciu ale 
Camerei de Comert şi 
de Industrie din Arad 

In urma ordinului Min~stc· 

rulei ~COnOîl11el Naţionale, 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie urmând a aplica orarul 
de larlla al autorităţilor publi· 
ce, are dela 2 Octombrie a. c. 

(:ţII/II,'(/. elI (',mI( /./ ,~i !lI Indus
i, dill r1/'1Ul. din )1111/ I/i /'11,11' (/ 

II/ia t.l/litruJ' IItYI/.~t()ri!(Jr ,~i 'În

Ils,ria,~il(Jr din ;in!ri ,~i .Îmi, (. fii 

II . lud ,diTii/at; rI, 1/ oI/om nici o 

I'I/"{ de bani /1II/1ru SI'O/)II)'Î )1(:-

{illiScltle uri 1/ ei/Tor (moare nil o 

, i.'(SC IU('I sI! /'Il, fir !'OI'[JII (li- {'ulr'

l_fl . dr lumpiim/'c de ciirţi. fll/i{uil

ia, liil, I( d, S!)(/,Î/1(")!c, "')(n/amen. 

d( n I'isle ori 2ian'. (,' /" i HSc/' 'f 

in GI',rJiwlz rr ti{ J)l'uf( SiOllllil S/ 1. 

ucr urile alirl /llltuni, -- chi'l/- d'!('I: 
lnr ;!lru u('(_,f ,~n)!) s'ar J)}'('ZI jlf(l 

1 P r.,OilJlI (1/ l' y:! ')Il([fii i'ha!( d 

, !ilm'lliti }Jl/b'iC/', ori h s'ur 1" ir-1t lI'lI dl, CI/i,N' f 71 :'.1 !i~JlUI/'i_ [Jli/diei. 
1 rlim 1:-cl1ltcr.:1.~ fiii [1i1'1I JIl'(StU, 

,\/III .\/1 a_~isl(' pc solieitllll};';' Ifi 

III. ,-:;" (!tI/II pc orier NCOHl/m

ti/ (JI-: hyiIÎmu{i", III/ hls('Hlwa· 

eli CI {te o ['fdc (. obliUat Il (/'. 

mirle. u i ;0;(' el'l', ci d()I'{'(II,~le, 

resJJre/il'de IH /,SO(l//t ~;' /lll lc-
til/Illt tU adI' di 111/ ,,1/111 (,CI'r"

n-

Fiillr!lii SI fl11'1 lin Il ud, ,..;/'/)ri 11_ 

IJII: /Iri ,'el ((/'(, .. il, de ('(Jli!riil/i-
(i'i fif' sub titluri .. JJlltrÎlJli('," (,ri 

b('()Jl1u'i "nobil!' , dl(('ii I1rYIIstIJ)'ii' 

,~i iJ/(lus,'r'lI,'ii lUi lr j).,f distiil!Ji', 

1l1/, SUlit '()lIl'1'II,~i de IIlilil'ltul 'UI'. urmatoarele ore de serviciu: 
uri nu. tllI ÎI/crldl r!' Î/I !i'i/ililfllo. 1 

Luni şi zile e următoare unei 
I'i Srlli al( alt( [n/ni/i( Ti ori /}/()- j sărbători oficiale dela orel~ 
(i"t, dl' I/-i nIllzll, sii It ('('1/1'11 r: _ : 

15-19 şi jumătate. 
comandaţit> drla C'allum rit ('0-

1111 r{ # lir Indl/stric cflre ('a f.ro
miml foarte c()n\~tiin!io,~ err{ n:{t, 

\~i l'a fi s{jârc,'fl! în (/('/)rdarw 1'('_ 

cOIi/uuda{iilor, 

Sâ.IlIl-i fie nimiilllli frif'ii (!e 
1: /', /ILII /11 cela îi CI)"[' /)lI/III! 

11IlfllC·;t, ori (Ir- Il d'lIllillo 1)( ('Iic!' 

fll('. ,,/Jal( ri ddu oC(ste iIL~lru('1 iu

ni. urire ('olitale vor ([vea ei: Cer- I 

tificalc de b1/11ii lJUrtu}'c o/'i !JIl

triMi-sUt nu Slml c'umaţi a da cel
ce fac p)'(siuni ori şanfajuri. 

Marţi, Miercuri, Joi şi Vi
neri dela orele 8-13 şi 16-19, 

S";L:bătă dela 8-13 şi ju~ 

mătate. 

In aceste zile orele de primi
re pentru public sunt: 

Lunia şi în zilele urm.itoare 
unei sarbatori oficiale dela 16-
13, iar în celelalte zile dela 9-
13. Accesul publicului este ad
mis numai în orele amintite 
mai sus, când poarta No. 2 
dinspre Str. Gh. Lazar No, 
20 va fi deschisă. Informaţii 

telefonice se pot primi numai 

7 

Scutirea de impozite pentru 
absolvenţii fostelor şcoale 

comerciale 
Ca.mera de ('OIlH'!'ţ şi de JltrlllS

tril' din .Al'ad 1Idlll'(' la c11llo:;;rin
l,a ('1'1 (j l' in te l't',,;l ti, (,ii ali, ~!) aL 
L. !.:~ii pl'J;ll'll n)'!!';l11iZIl)''':l ÎJlYiiţii. 

1l1iÎ!ltlllUi ('(m'ely'ial S('('lllHl:ll' (:\1. 

(l, .'\1'. Îi din l. I\~, l~I:{IP a-:;,[I:-

li .. ,'\ .llll' ('Om,' ",'i : k ,,~lH I i"(,llţ.i I ţ.i. 

)01' _\('illb-mÎ ,i {'O!il:'I', ia!,', prin'. 

('C'I:'IlUl11i.,(, :;;i 

C .. I ....... · .. 

Stoice .. 
.ii .. Îl c::"iiS ii ... 

Arad, Str Episc Radu 30. 
Execută tot felul de 
lucrări la comar,dă 

)l' imi,: illi ,L":,I Înfi1Jlta;rell într!'
jll'i!l(h'J'l'i ('cml'l-{'iall" (,l' i,p va,' 

(XI'I"'ÎU II!' (';)lItul profll'in al fi

.... '~t'Il'.I. ('l! ÎW'I'Ilt're d('la 1 Hq>-
1. :1:!Jl'il' 1!l:-l6,_ In l)(lllill' l)l'o\-i11-

cii, .. 1 •. ; n::nul <lI' sl·ut.iTI,'· a fel/o;; 

fixa! la il'l'i auri, P;ÎlIă. in lH'{"ZI"llt 

Îlltl'l'pl-ind("l'ile (·omcreiale a!h' "ab
sL\l\"t'nţ.ilor do !;'('oln p]cmPllta,rl.{I 

SG11 uralii elI ,~(lll: flllI'Ii'ii,/fi, 

L 9 Ic-a, dil! II 1'. ti jnd It! JiU III' Cil

ti I Ului 'Vizite J)/"I'II î1ldrll!il!flt/1' 

1 II lUi ,~"a pulut ,~/'iil)(/ el( () i/ltlr
~a lI!il' I:/'('a .~liil'uit()(,r(, _Yil1/1ni 

atelier de reţHraţie 
pentru automobile 

in orele acestea. 
Toate cererile curente, cari 

nu necesită vre-o documenta
re mai indelungată ori un stu
diu mai complicat se rezolvă în 
24 ore. 

~~~~~I 
I Cercetaţi marele şi renunl1tul 

depozit de haine bărbăteşti 

I'foi ,.~·(}li sUlw,r:io3 re" de ('omrirţ 

,Ill t'lI.,;t C'xelnsn d01~1. a\"a.nta~6il!' 

J,;,:,di, ÎJlltnH·J.t eonfOl'm lntprpN'

tiil'ii ofii·ia,l(, lq, .. rt,,'l. ;.;(~ oeupă numrdj 

(b ah";{'/\-l'llt-ii IWllilor tipuri de 
~ oh ( .. ~imnazii şi li('ce" eomf'l'· 
einl!'), :\(-nma s'a I,;(·himb,~t situ, 

:lţ i.:' În fanxU'pa tunU'or ahsolvl'll
tik l' ~('olilor ("()'JllPJ'('i:l'le, într'l.wât 
~\i i11 i/'itl'l'ul Finauţl'loJ' prin (,11'('ll

la ~'a .'\ 1', 4~!J4 72 di,n 19 J}(,(,l'm

brie 193B a ("()Jllllllir'at Admlnis

!t',qiikll' Fi,ll'lll1eial'l' din ţal'ă, ('ii 
a\",lllta!!;ii:l' ac',emIMt' de h'g"l'H În. 

\"i'I\i'im;'ln:lllu,i ('ol11(,I'(,iaJ l.;er'lllHl~l,r 

pl'iyv,,(' ,mÎt [l~' a.h":"']Vt'Ilţii gi,mna

;i:ilol' şi I.i('\,dlnl' ('IAmen'ial\" şi li. 
('l'nţ iati i "\('<1 <1(,1111l'i Comerciale. 
('(ÎI ,>'i JI( Ilbso11'c II t ii fo,~lrlor .~coli 19 I ('(in l'iz"ază ([,~tf(l de ler/ili

eze Iii ori recuuwltd{(! ii lUi îll (( lry 
:et Il ',:/)11)/11 aSllpra (lI'o-ii Jlrqllslo. 
ază '1' si iHdllslJ'ia'li!o/', ciir~r(l sc 

ca ' ~ t ' 7 . - . 1 -
ti SI'II.c'l/ tiu (/I'n OI', şz nu sr 
lIinl (hei {/('r,~ti(/ 1'01' fi rrfll' re , ' 

lri " 

stu *~ M*!«3tE~~~!«~ 

;~~uliu Elemer 
.e 

ge 

biroul de mijlocire 
;\\ijlo.:eşte avantajJs pă
mant şi case 

Br-ătianu 5~ 

Teldon 1664 

: ~!*:«~*~!4E**JtM 
tr nlriLuiri 10 Fondul 

eze I ~ •. ..r ....... ,..-. im' n:.:es rar •• t1l ... ... 

la 'I/}l( I'n de ('()III, r( ,~i dr fndus 

din A rad n(fmill tf'şle tl/tu /'OI' 

se II/un/u/' fi obligaţia patriuliClI .u 
1/ ('lJn!ribui prntl'U li 1If/1!lC1ita-

Frnufn 'ui 111.:;1 ;;triirii Armatei, 

etc s(' pul V'IrSiI fie la Casic
Camerri fie la Banca SaţiMII1. 

f/ UO)J(tÎnif't AgI utia Amd. a. 
lând şi Camera ca să poatii În. 
i !;sIa cOllll-ibllitorilor, dc pc 

1111 poate lipsi nici "I,n nC(Jus. 

ori indust-rif/\ţ din l/-aşu.l şi 

I /1/ l .tlmd: 

stil se va Încl/1ia la f)rlo'il-

a, ,'" deci ]JrÎlIii IlIUflci tofi 

rii ('ar!l('rri !Irl ,~(' yriifJiasCii 

1'8([ contrib1tirilc lin-_ 

1ft ... ă~~._ ..... ... 
~~[lff~~II!l;ifrT~~'1fii;l!T 

Apel către 
negustori 

Camera dl' Comal ,~i de Tndus_ 
Irie din Lll'ad. ,~tic, '('(7 ('( j)('/'Iw-
baţiuni couzează î11 re!athwile eo
JI/(')'cialf i11IerJ/lltioi/a/( lin I'âx/io 
:11, ca ,~i {'ci isml' IIcum ÎII Elu-{)j)!1. 
(in lli/iti/" intâJJ/pillut( Il/ pro('ul"!/

rea. miil'fii al'llnd /'('JlrrclIs·illltl 11-
,~l/pra l)rr(ului tir .-Ii ...;fl/ccn'" r~l
tem ap/' ca sir 111/ SII efll[ff'I'('Zt, 

şi sâ '/III se prOI'(){/ce .~rlllllJ1i}'('I). 
l'icţii.. fapl C{//'t a cr(al ÎlIcâ (hn 
"{isboiul prtetdfllt o otmosferii o,~· 
t ilâ t(/gmei 11 I {/Iu;!lirilol', To('mo; 
df' (/.('era Can!U(/ elI' ClJllltrţ şi d(' 
fnd1f..strie d.in Ar/ui rO:I!]ii /)( toţi 
nC!luslorii din cil'C1l1J'Ml'i/)ţl~1 ci ,iii 
_~c feria.sfli de Il-şi SCllillJl:IIl.illsli

ficat miiI-fI/riie, ClIci /lllnllll ntt 
'I/umlli Î,~i ({trau uru Crm.~IU/U/to
ril(J1' şi .i 1l.~lifi(:ri l7I ('ÎI; II '1'( Il, CII fllf' 

dOl'Ud,1 unui [H!iriuhsm di';nitrl/iil. 
- ci Sf' expun şi {a 1U'lIIâriri dras
fier. fa(11 de ('(Iri, - nu le lJoalr 
lua apârarea, 

Rsfc hlCl'1I (;', nd../lll/ /lab·il si; S!)('

nllu;:' 1l(("I:IlI'iit d'r/l))'ollli!ijti :11 
cliw nÎnd trrbuie illi fim eli loţi!: 
,501iel./1l:i şi drmn1:. 

IOAN Sina 
crl)ltorie modernă, 
civilă. militară şi 

~ ~ . ceaprazane 
Preţuri moderate! 

Arad, Strada 1. G Duca 12 

Confecţionarea şi repararea ar
curilor de automobile. Lucrări spe
ciale la c.uptorul de călit arCUrI 

Acoş Kovacsik 
-1 

Arad, BIlI.. Re~_ Ferdinand 27 

PlatainlDoneda. 
tnetallca 

('amua dl' ('I,IIIU( şi cir flldils 

lr~e dil! Arad liriiI! (' 'a (,/lil:,,~'li!l(,,: 
ffel/ira/li, CII J/;uis,uul rll Fin"II' 

ţl II (h~Ji/l.~ ('II ci, lI:i ÎI/fl/)(/(~ I'IS/f'

I'iil,' ]Juli/ia. inc!us.,'/' O/icii'ir 

Po,~flllc sunt u,I)!_i!/~lIr. SI! jJ"i))/I'~/-'(,(1 I 
1/10/11 da mdallc/I It! ul'1('e CII/1 t!lalc 

ar fi jJre.::tnl:/u7. 

Ucenică, româncă, 
CII plată, se primeşte 

la Salonu I de pălării pen
tw dame 

Margareta Hora 
A. ... d, S... He».i .. 

Palatul Neuman 

Catedrala din Liver
pol creşte mereu 

Catedrala din Lit'crpool, în ('on. 
sintetic df' câţil'a (mi, 1'(/ fi 11111/ 

din cele mai mari bisail'j di1/ Lin

glia -~i tof odatii 1/l1tI dill/N ('(le 

mai frl//Iloase bisl I'il'!~ din Il/ilUIl 

11l'freagă_ Din dw'('(/ fi,' SWlJlii pc 

mlUZ trecut se PI)li te '/'ului cii' n 

cursul anului 1938 s'iI1i pn-Jl/i! (/u-

1"-uri în t'alou/'e de 13,833 dl~ !i!ll'( 

stM1ine şi s'au ChC!tlât 18_971 de 

fibre. Pâ11ti'n prr U II t s' 1Il/. i'lImmt 

334,834 de libn Şi ('lI(U'lIi! 
268_171_ Anll] tn'cltI caledmla (t 

fost vizitată de 11 J)(i() de si riii II i_ 
In lt1ml viitor /'01' fi tI rmimlte lu

crările Pl.illlri Jli'irţi a cal ((lm!c i: 
C1'ipla şi cupe71ţ Pecioarei Jfllria 

La ornamenta'/'ea ei lucr'UUii cei 
mai mari artişti de astăzi (li An. 
gliei. 

Iosif 

Muzsay 
ARAD, VI'i-a-VlS cu t':::atru, bi
ne asoriat Cl! tot felul de haine 
gata, pe care le puteţi cumpăra 

cu preţurile cele mai moderate 

:;,i care şi în aceste timpuri dă 
fără nici o teamă pe carnetul 
1'.lercur in 6 rate lunare. 
Telefon 15-79. 

'Te, ,i;':lIiii!tHl!',!iY ':,il~f"":::IIIJlH'JilHa· !lil!U'::illli.~:a 
~$t~"",~:~ 'Jiipit.~""""" 

Albitut'i pentru Da .... 
şi penlt u Domn; 

cod'2cţionate şi după comandă la 

Bakacs 
A ... d, Str.' Emineaca 30 

Patatul Ortutai 

On~j'1ja ;i;;7nrJilTâll1iilni:ii •• limft 
SINDICATUL CUI.TIVA

TORILOR DE SFECLA DE 
ZAHAR DIN ARAD ŞI 

BANAT ' 

va avea adunare generală or
din~ră în biroul firmei Legu
ma, S. A. R. Arad, Bulevardul 
Regele Ferdinand ~o. 41, în 
::iua de 4 Noembne a. c, ora 
10 şi jumătate a. m_, la ca~:e cu 
onoare invităm culhvatom de 
sfeclă de zahăr. 

Sindicatul Cultivatorilor 
de Sfeclă de Zahăr din 

Arad şi Bănat 

(01JlI !'li"lr 

j-io'l rr , 
r!fJJUIt/al'(' SI/li I;lLpe. 

Iosif Wolk 
maestru dogar 

Arad, Bul, Reg. Ferdiaaad 55 

primeşte tot felul de lucru 
de dogărie. căzilor şi bu-

toaielor 

Greutăţile aprovizioDării 
negustorilor debilişti şi a 
eilor industriaşi ca măr

furi resp_ materii prime. 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad roagă pe toţi 
negustorii detailişti şi pe mi
cii industriaşi, cărora engro
siştii, importatorii on fabri
canţii li-au inăsprit condiţiile 

de executarea comenzilor, să 
i le aducă în scris la cunoştin. 
tă, dimpreună cu toate greută
ţile, ce intâmpină în aprovizio
narea C'.\ mărfuri, dela isbac
nirea r.lzboiulm european în
coace. Aceste informaţii se ex
tind şi la scumpirea articolelor, 

Ia relaţiunile de credit în ge
neral şi la împrejurările de 
desbcere a mărfii în atmosfera 
schimbată. 

Transsy 1 vania 
Societate Gen. de Asigurare P_ A. 

Capital social Lei 20.000,COO.
Fonduri de garanţie conform bilanţu
lui 1938 Lei 241.656,721 --

Firma înscrisă la Tribunalul Sibiu i)ub No, 4'133/1911 cu mo
dificările sub No, 363/1918-39. 

Reprezentant local: 
Fer-dinand No. 15. 

Asigurări 

Arad, Bulev. Regele 
Telefon No.. 19-10. 

de tot felul I 

... 

, , 
1-
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Instrucţiuni pentru aplicarea 
legii speculei 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad aduce la cu
noştinţa generală, că În N r. 234 
din 9 Oct. 1939 a Monitorului 
Oficial au apărut instrucţiuni: 

pentru aplicarea dispoziţiunilor 
decretului-lege pentru în frâna . 
rea şi reprimarea speculei il1-
cite din 17. IX. 1939. 

Acest decret proclamă, în 
principiu, comerţul liber; fi
xarea preţurilor de vânzare 
este reglementată numai la ar
ticolele de generală necesitate: 
la celelalte preţul va fi cel 
fixat de libera concurenţă. La 
acest spirit liberal al decretului 
trebue să se răspundă cu o ne
condiţionată bună credinţă din 
partea comercianţilor şi a con
sumatorilor. 
. Instrucţiunile clarifică ches
tiunea vânzărilor cu amănun

tul făcute de comercianţii cu 
ridicata. La acestea, calcularea 
preţului de vânzare va fi la fel 
ca pentru comercianţii cu amă
nuntul. In acest caz se vor a
ranja secţiuni separate de vân
zare şi vizibil indicate clienţi

lor. 
Comerţul cu ridicata pentru 

articolele declarate de generală 
necesitate se exercită pe baza 
unei autorizaţiuni eliberate de 
Ministerul Economiei Naţiona
le. Pentru comercianţii care 
exercitau acest comerţ la apa
riţia legii, se vor elibera confir
mări pe baza dovezilor dela 
Camera de Comerţ respectivă' 

prin care se constată că soli ci
tatoruI este în drept a avea 
această autorizaţie. 

1li~~~Bgm~~~~i§i~B 

DECORUM 
Atelier de poşete 

s'a mulat în Str. 
Dr. Petran 3. Arad~ 

Se primesc şi reparaţii 

Serviciul prompt 

;!fgi~!m~~~~=~~~~ 

Importarea vehiculelor 
automotoare ,i a trac

toarelor 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad aduce la cu
noştinţa generală că la mărfu

rile pentru cari Direcţiunea 

Ministerul Economiei Naţio

nale va elibera autorizaţi uni 
de import speciale, fără viza 
de transfer a Băncii Naţionale 

a României, s'a adăogat şi ve
hicule automotoare şi tractoare.J 

Camera atrage in mod deo
sebit atenţia comercianţilor cu 

ridicata. că sunt obligaţi la fi
nele fiecarei decade (deci d~ 

3 ori lunar) s,"i trimită o situa
ţie a stocuri lor . intrărilur !ji e
şirilor, preţul mediu, atât de 
cumpărare cât şi de vânzare, 
calculat pe cele 10 zile anterioa-

, re. Aceste situaţii pe decade 

se vor trimite de toţi comer
cianţii cu ridicata, fără excep
ţie şi fără întârziere, direct Mi
nisterului Economiei N aţiona
le, Serviciul Speculei. Dovada 
de expediere pentru comercian
ţi este reci pisa Oficiului poş

tal, copiile acestor declaraţiuni 

şi situaţiile vor fi păstrate de 
comercianţi într'un dosar spe
cial. 

Comercianţii cu amănuntul 
sunt obligaţi la finele fiecărei 
decade să înainteze Primăriei o 
situaţie a schimbărilor la preţu
rile de cumpărare şi vânzare. 

W 5?5 " ?SP W " iti tt " 3'? S5P?sp "nea 3'? FI' " : 

Molnăr Ştefan 
Eleclromecaaic 

Atelier de repararea şi rebobina
rea motoarelor, transformatoare. 
lor şi maşinilor de sud:li-electrice 
Jncărcarea şi repararea acumulatoarelor 

A .. ad, Calea Raduei 42 
Telefon 11-62. 

IL JELi AiCi"" hU5i1iAiiXSUiiiiii 

Taxele fixe la bumbac 
au fost modificate 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad aduce la cu

noştinţa celor interesati, că 

Începând dela 18 Septemvrie 

1939, au fost modificate taxe

le fixe la bumbac, fire de bum

bac şi fire de vigogneimpor
tate. Modificările au apărut 

in Monitorul Oficial Nr. 216 

~luOul!.n6n6dut&u6I 

Teodor 

DAN 
Instalator de apaducte 
şi canalizare 

Arad, Bul. ReK.Ferdinand 50 

execu tă cele mai mo
derne instalaţiuni' de 
băi, canaliza re, repa
raţiuni şi ori ce lucrălÎ 
din aceasta branşă. 

~jir;m~M~i'Ir~~~ 

TIMPUL PROVINCIEI 

Posturi vacante de 
functionari 

Camera de Comerţ ~i de In
dustrie din Arad este în situa
ţie de a plasa imediat câţiva 

absolventi ori bacalaureati du . , 

liceu comercial, ori eventual 
licenţiaţi ai Academiei supe
rioară de comerţ. Amatorii să 

se anunţe la Secretariatul Ca-
merei. 

o delegaţie a Frontul 
Renasterii National a . , 

]a Palatul Regal 
După măreata festivitate de

I? Ateneul Român, s'a tormat o 
delegaţie cuprinzând reprezen
tanţi ai tuturor categoriilor so
ciale, care a solicitat să fie pri
mită la Palat pentru a aduce, 
şi pe această cale, omagiul ţă

rii faţă de M. S. Regele. 

ner T eodor Rădulescu, 

sor Gr. Ora~anu. 
D. profesor V. Vâlcovki oi 

dresat M. S. Regelui o 
în numele Frontului R 
Naţionale. 

lemnarul Deşi neprevă:zută în program, 
M. S. a primit delegaţia, care 

Lemne de construcţie era condusă de d. profesor V. 
şi de foc Vâlcovici, secretar general al 

M. S. Regele a mulţumit. 
M. S. Regele s'a întreţinut 

poi cu membrii delegaţiei, 

rând informaţii asupra 
de lucruri din ţară. 

! 
F. R. N. 

Arad, Calea Şaguua Delegaţia F.R.N.-ului a fost 

No.66-70 TelefoD 11-40 I astfel compusă: Gh. Aposto-
leanu, profesor N. 1. Herescu, 
arhitect L D. Enescu, Petre 
Bâieşti, Ion Ghiţescu, plugar, 
1. G. Vântu, Eftimie Gherman 

din partea muncitorimii, Tăutu, I 
T eodor Iaco bescu, Geamănu, 

Salonul 

EV 
Practica elevilor şi ele
velor Iiceelor comer

ciale 
Camera de Comerţ şi de In- senator Grigorovid, inginer 

dustrie din Arad atrage aten- Schileru, Al. Săndulescu, pre

ţiunea tuturor firmelor comer
ciale, cărora li s'au repartizat! 
pentru practică elevi ori eleve 
din el. II 1 şi IV -a a Liceelor: 
comerciale locale, că sunt o
bligaţi a-i primi pentru practi

că după amiazi, in bi\za Legii 
pentru organizarea învăţămân

tului comercial, apărută în M. 
O. No. 77 din 1 Aprilie 1936 
Art. 19. Ceice refuză să pri
mească ori vor impiedeca edu
carea şi specializarea elevilor 
repartizaţi, vor avea nu numai 
să suporte amenzi în bani Lei 
500-5000. - iar În caz de re
cidivă Lei 5000-50.000. - în 
folosul fondului de ajutorare 
a absolvenţilor, - ci se expun 
şi altor neplăceri. 

w'\ÂfJ..,W.J.,,~ 
Iosif 

Horvath 
Intreprindere eJedrotechnîcă 

Arad, Str. Brătiauu 10_ 
Telefon No. 15.76. 

Depozitul EJeclromotoarelor. Ge
neratoarelor şi Dinamo- urilor 

Fabricei G AN Z 

Jt.V'-Jy\'v'Jy\Jy' 
~mi~ftI=~~~lgmft= 

Ladislau 

Matejkovits 
dogar 

Arad, Str. Blanduziei 11. 

=gm:sgiigi~a~=ai~igl~= 

şedintele Sindicatului Ziarişti-

lor, Georgescu-Delafras, ingi-

005 "f'" "ilU' "3 " "" "3 'J" 5" "3'",, tu u 

Fratii 

ROSA 
Mare Depozit de Mo
numente. 

Arad, 
Bul. R.gele Ferdiaa.d 35. 

Telefon 20-17. 

"""""Atbiih"""" UJ J 2 

Halăd 
Fruct 
S .... d .. Ho .... 

Soc. coop. viticolă şi 
pomicolă 

f,Prom autorul 

. Francisc D.e ......... _ ... . 

Prokopetz Grădina linel 
, ...... d .. I ... N 

Măcelar $1 <:ârnă,ar 
Arad, •. Sâmbătă şi 

" cină de peşte, 
Strada Seminariului No. 3. .: special, muzică, 

chis până în zOJi 

~""~.4&~ 
Biroul de voiaj şi vize 

O .. R .. T. Gavril Friedm 
Organizaţia Română de 
Turism 

Arad, Piat_ PleyueÎ 

Prăvălie eftină de tot 
s,.... 11111...... i_ de code şi rogojine, 

de spălat şi de pâine, 
felul de marfă lrebuinc' 

să la bucătărie 

Reuniunea 
pentru ajutoare· Radu Zenner 

Sucursala: .II.rad, Str. 1. G. Duca 19_ croitor pentru domni 
F ace cazane de 

Cea mai mare Societate pt. ajutor in caz Primul atelier de perii 
d t P t b .. I de toate calităţile, primim Arad. 

e moar e, nmeş e mem ru până a e- Strada Brătianu No. 19. 
latea de 85 ani fără vizită medicală. şi reparaturi -

................. T.ax.e .. m.O.d.e.s.te ............... ~~~~~~~A~r~a~d~f~c~a~l~ea~~B~a~D~a~t~u~I~U~i~t~2!'~_--_~_~ __ ~~~~!ii"~ 
TIPOGRAFIA G. IENCIU ARAD, BUL REGELE CAROL 1. No. 63. 

-------0001!:..~~-_ .• ;;. -- -- -"'. ______ ~ 

de pezmet şi tot 
de cazane din fier, . 
dură aulogeD 

Telefon 
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