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an dela 28 Februarie 1938 .. 27 Febru~IFunc'ionarii 
1939: anul reÎnvierii N oua -Constitutie • arie I statului si cei • 

particulari 
împlneşt{' un an dda vot~'1.- I t II le 

ii Com;tituţii prin ('t:! tfu'1.i: na IODa 
tor plt'biS<' it popular, I rie 8. c. al ziar:Jlui "Tribuna" 

In numărul 16 din : O Ianua-

eul de mi'tiJH" IH't'()('uP:lt I Proclamaţl"a M. S. RegeluI" ca"'tre popor VOE SANATOASA A CI'~HIK· din Cluj, sub semnătura d. Dr. 
tot ee $' a Jwtr\'.('ut f --. TT·jIJOH. ŞI A FOf-i1' F'H."\)lA:-i- Sebastian Stane a, a apărut un 

vieţii nalionalo româ· TATA IK CONSTlIXTA 31 Ec\ 
va 'apu('ja ('ondl'iul eu lID ROD] ânil inai'l1~e sO<'otită drClpt ('rimă. ŞI A S F gTKlclU Hi :\1 El ('A BJ artico1 intitulat , Funcţionarii 
'nt de admiraţie şi va a- Un singur gând, iubirea nesfâr' Se iTIstitue un tenwinie şi rigu- ALl~TURI nJ<j KgUTA'fl'r, statului şi cei particulari", în 
pe hârtic judt'rlLtil~ !'.ale, şită P("lltru poporuq .. Meu, o sin- ros l'ontrol al aVlltulu şi eheltu:- lIn;U PAR1NTli], AI' FOWI'; care autorul. pornit oarecum 

îndoială, mânat de () bu('u- gură d{lrinţă binele Ramfmiei, Mii lit'lor publi('c. CREATORII ROMANIEI DB I contra celor din urmă, acuzan. 
terio:n'ăo răei, din tOlt ('('('a- l'ă1ău-zesc fără şovă~ală I~ oahl Se st'atomie>(',5;(' dreptuTI1e ţără-! ASTAZI. d . d ., o f b 

.' 1 d' 'ţ' nim"l' p.' '),:-j,m>tlll111 cfi-l u'a~'I)';;- 'II Ţ,AR," CJ'\RD',I,,\ I-A ,'{ TNf(".R l,~ U I e caştJgur 1 Cl uJoase, îi 11 va pllne 'a l>ipOZl le 00 am fi'w:ăduit-o 'I'ării 1\1(']1\:, ,~ .' ....-ol, ~1..~ 1', _ " L 

it şi mat('rial do('uffit>ntlll.r. Sa.lvarc:a Patriei este pontru' neşte prin expro}lTIPreo I DINŢ A T ::';PRI<; JXVOIIU<i A- comr ătimeşte dp a dr4 ptu] pe 
Irubui 8<1. l'l'ţină ear'a.(',t(',rul Mine singuru ponmeă care :Mă în Se aro)'d[t o mai largă şi dl'ea,p-j CEASSTA NOFA COSTIT(ITII~. primii atun i <'and aceeaşi stare 

nI Nvol;uţiei noastre mor(~le drum~ză în aceste vremuri în- 1ă parti('ipare la pn:>ţul conces1u-" A PRl1l{IT-O CU UN ENTF- precarA şi trislă o au toţi bifţii 
IThtr'un. secol timbrat. grijorătoare de nelinişte sufle- nii şi la redevenţă, proprit'tarihK: ZIAS)'[ CARE MI-A BFCDlAT . slujbaşi ro:nâni, 

h~a des('ehili:bl'ărî, Câ11~ ]0- tooscă. de 7.ăeămin:te minit'I'e expro})I'ia.1(, INIMA, Of-şi cam târziu _ abia acum 
. de sta.t. sunt ~a ordmea. i Deci de Stat. I SUNT CEL THNT:\T IJ"X~Vr 
iar rrl.~!boaiele civile .iau în Infăţişez astăzi poporului Meu Se asigură o cga-,Iă îndl'f:'ptăţire DE EA ŞI VOI FI CEI) DTN- ne-a l:ăzut în mână articolul a-
I~urr fol"mC pndf'ml(,c, un . TAI P-"-ZITOR AL EI PI:i:?\TlUT mintit - ne vom strădui totuşi 

înţt>llCpt, cârmuind nnl i BINELE POPOH(°LUI RO. din r~spect faţă de adevă"- ca 
de ţlu'ani de omelli{', m'l.- MĂN" , 

_,1' h" v O" " , ,'," ':-"1' IAd ziar cu caracter profesional - în Orumea y('e e ŞI p{~nIlULta . ,.J 11 an apoi, ruvi'mt1l1, I. P. ~, 
d un dl'stin nou prin, cele " .. ',', . S. Patrial'hul DI'. ::\limn Cri"te(1 a lămuri uneh~ laturi ale pro-

paŞ:fnieţe~ mi,iloare
t
:. Şţi .Pt7n rx- l ~, ',..,..... ," "," ':','0,"': ;:::.~" ~.~ a~UţrB 11:1, (,ulloşli~ta Suwl'anlllui bleAmei poate necunoscute. 

ora a, eonş lin <'1 Şl a ro,-, "if6.."" .' .~~ ('a am aproape In UlUlIlimitalH il m anali7,at articolul rând cu 
Iată marca fWml1ifieaţie a, , ',,' ., '1 votat n.\:mH C'oll:-:tilllţ.i\. eu bUClli'ip rancl, frază cu frază şi dintr'un 
ici lloal'Jirc din F(1)['lw.rir .... oi', şi a\"ilrut nrÎnt'r;ll1nt. 

~""" ' A~\\m('n(>a Tm'il'rii Dnnnullli bun început vrem ~ă facem o 
îl' pă.rţi 

ei !';' a unit în jurul, 'I'l'H 

a Suveranului <.l'('srhi,z;1-
dnmmri mari si g-IOl;OllFf'.1 
nu s' Il d-l'~('()m]J;IR' prin for 

('I'nt l'i fuga 1\\ el .. 
ti'u'it dp'wnilnl\l ('I('a mai pură' 

a. coj('eti\'ităţ.iio Illi·eres~. i 
omic(~ şi sO<'i a l'l', nu s'au In
, ei s' au alWJonizat în ohi

N~l mai pl'11pet şi in fOl1l11tl 

i icll'ală, COlHLlH'ă,! ori şi p:! 
Ll s' au ri~ipit IW ('ăi pîpzis:" 
u găsit. ('of. ba eot. pe <let'-iaş 

(\ a distinuluio Runt atâtea, 
şi ÎmpletiJ'; do vir:uţ.i 

{'şti, l'are 'm~ dan d!'epl nI la 
dric (,x0ppţio1Wnlă, atftt, 1'1'\11-

" t;; e<a:rtl pf"lllru por){)Ur"ll' (ol'\'~1 in\' p,,_ precizare, şi anume că, dl. Dr. 
: , I tp ~iîl'l~'Uoal't'a. ~nd)iilori!lH', ziua Stanca face o male confuzie În-

1 
~a]'(~ oar'lwşl (\ o llOlUl ('OIl;S! ituţ ie>. lre adevărOlţii funcţionari parti-

/B27 ;zvol'âlă din dl',ll!()<!P'l ~llYPl·<tnl1- l" ilo, t 
"'" Jui. pl.~nltI'u poporul. Său şi din i cu arI, In s(>~su o • e~1l con ra.cI.e 

1 ~ adlllH~a. :-::;a Îlw{'Il'ptimw, l"sf(' o zi ·Ior de munca ŞI tnbe beneflcla-1 l\fnlţmnjnd M, ~, HI'gl'l ui p,.n- rii instiluţiilor de tot felul. 
- silrhălort'a:seă. Ori legea spune astfelz 
oI tru nm1:<l, 1f111wlie (htil Tiirii T. Salariat'" d b" , 
'1
1

'1 ~ p, So S, Pilll'iill'hlll-PI'~'.5('ţdn!,' "o, Il In rrou:~t moga-
(!I'( DI'. 1fi)'011 Cri~,d('a Îlwh(,l' îndnl1- zu sau anexe e stablltmentelor 

~ ~ nilnd poporul ln mlnH'~1 (OOPI'!)"ll('- industriale sau comerciale, carti 
f ~ tivi! P('oll:ru mărirpa şi in!ăl'il':-;1 pres/twză În în/TI gime ori in 

ROInanlPI. pa f - , • 
R ~ AlI P re, o mUf"/ca $QU un serVICIU 
a~pmlzatl{t ., . s. K Patl'Î- . . . 

8.11hului-Prl;şl'dint<" ~L ~, R'g','1!' mlelecfuol sunt conslderaţl ca 
a pronunţat următorul di~('UJ'1';: functionari particvlari-', 

~ Ao::esta e cuvîntul legii! 
de astllzi, ('ât şi ppntnl 

mâine. 
pus la bam ol'i<'nHb'ilor; 

M, S, Regele Carol al II-lea 
Inalt Prea Siintia Ta, Şi acesti a să fie beneficiarii 1 

Domnilor miniştri, Nu I Hotărît Nu ! 
prezt"ll!€ un paet fund:l- Noua Constituţie menitl. f;ă IlŞl'7.(' 
NCl-am propU5-1 ţt'lm-i noui 1emdîi mai sohdl~ şi mai rh'.ptt· 
ivc mĂl'f:'ţ.e Îllh'm\,j.l1ţi TH' St~tului l1o.st.rll şi Sll Îndrl1111ez.\' 

tuţie şi prin adl'zlUTI('a viaţa obŞtN1S'<'ă pe o callE; ~ai }!-

tutm'or l;pminţiilor dl' allil 1'a,<.:ă 
af'ătoarp de V(',}1('uri .pe p11m~Înt\lt ' 
Romi'mi\'i intn'gih', 

D . Nimîr de spus, or fi exislând ei omnUor, 
beneficiari în intreprinderile par- o 

ită dală de unanimitatr-<1, O'lll'ă, mi liheră şi mai l-ii'tl1UtOfNl. 
m inţ(.lol'. Ba refkcta ~rfLlltln- e Prin 3l'(,;1Ş;tă Nouă C nll '11 i1 ul,i<' 

1
· şi aspiraţiile oh5tei . In jurul se prO<'lnmlL hotiîl'fJt. lntâil'lal('1u

) St 'am ut;sehis nic'i c'ontraVN'S!' NaţiUlH'i Române, eal~ }ll'in ,iert
mnl.til:l\ 11i('i po!ll'miei cu J1(,~ll,ita- f!'lc şi i'l'eUi11ţa sa fi (,1'('ia1. 8[,;1,-

Prin lH'l'S'<, indr\'ptăl'i atât d' 
foln<;iln(Lr<, ~ldlll;;e legii dl' h'm,'lil' 
~ Statulni 1{.omDll, slmt (,Ol1\'in. .. 
că "e {'}wzl'~nl'ş'\' Poponllui :Urn 
pll!inţa dl' Il se' d\'SHjHa lih(>1' ':il 
slăp~îll p(> d('stin:'k lui, jH' ('ak 1 
OI'dhwi, pll('ii şi il pro]liî~îl·ci. 

In a('('St{' rlipl'- Îl1ălt~t(}aJ'f', fiI" I ticu1ar", dar p€nb u acest fapt 
rplnloil'l' a RrmHÎnil'i primul }[1':1 1 nu pol fi acuzaţi bieţii funcţio
g-nTl~l F(' ~ îlldr~' Jpt~ I'n ad!i11 ~~ ('~ i nari particulari de câştiguri fa-
vIane catre ('J'eatorlll, R:Tn'l~'l I bIt " 't~' d' 

u case. penru ca eXlsa 'IIQ-

('i am \"0Ia1-0 (On plItnZl'll",m, tul nostru natioulifll. 

G 
I,rt era 1]" stI'ăluC'it. act al ~l' slatol'nirc,.;e şi S(' liimurf'''C' 

U mintii l'omânesti. mai bim' <1ato1'iil\- şi dl'l'plur~h 
>tt , . ~ t ~ o '",,' ('''1 -: ţ fi l1',!()!, , al Hltel ŞI pallll as aZI '\'('1'1,1-, ",1, " . ' 
lpU '. f1C'C'astll pl'oh~ de fo(', a. isto..! s(~ sporeşte ,aUlOl'ltak'a ŞI S{' 

,.i1H; !'lt lH' pmin!PlLsell zi de înlăreşi-e ind\'Il\'ndI'11ţa ~nYt'l'nn
Pan ,li am înfpl\:s aHi! p\'lHlnh1. se'- J'ui. 

iui, I'ât. şi TH'('C',,,iliiţile du "ia- 1 SI' rl'dllee numrll'ul fpllldorijl!' 
~ok,:rot ee am zidit 1)(; Î1Hh'pptă-! şi (kputa1ilol'. 

la sI imă în proprii 110şt ri Se- Hf;Lg<lriî o m'a i ill"l'a Il' ă .. n'-
kh si la reS])I'(·t din partra tulu- pre;X>111al'{' înl Pal'lnnwntul Ţ;'ll':; 
Ima J;opoan';loro n- ag-rienl:toriilol'. Il mlllH'ilori:mo. :'. 

, JlC'I'Sp('('j j"ii 11llnilloa~ă, (;;:]1- int(,I('('tllH mor şi a ('elol'la I ii L'· 
la ,tia nu mai esic o kgislaţ.ie ,tori ('cllchw1110l'i. 

;'I'inr:ipii (·i un eat,l'ehismo .\-- Se p!,pvăd f,ral'ill1ţii şi !ii' hetii-
eld llll numai dt n(' oriel11ăm şi l'll-.''C ille>ompat ihililiiţi !il'WI'l' ]lC'11· 
(o riş('lLm în cadrul ('i, clar ('.1'('- 1-ru membrii Pa 1'1 a nWll t u'~l1i, a':i 1 

~fal in pult'l'('1t t·i înll(~itoHl'l', Il~:l încât <1ksii natiunii ~ă [W:lt~1 fi 
. hll11ii cl'C'ştini ,ocol(','>C{' Eva,n. dTl!r'ndl'vrll' r~'pt'(,z('llt,anţii şi 

'op ia mar~'3. f:.til;ă Il i~hllyil'ii. 'ocrotitol'ii lwvoilm' (lh~\t''il i, 
duc 1('ffi pl'lll selltlm{'nt, pl'l'{'um Se 2şroză pe cll'llJnn[ indep'ini
·nic j mie de 311i n(' în:c.;;ufH"ş!~ rii dat01'iei lW toţi .. lnjitor:i ţ(t-

t" forţii morală l)lrl.litOal'\, Ş1 1'ii, ft'ri11Clu-i de Ul'mărih" pl'im:'.J-ar , o ~ o, 

\ m prm ratmne. ('a nICl o- dioase ale fri'lmfmtill'il,ol' pl 11 i Îc'," 
, P 'd t t' , . 1)0'('1'1'- c' vI '[ 1 ~ 1 J'{' ])l" Oss a c s ,) , J1U ('l'a mUl .-.,0 Ill'(' .... ac p(>( 1',)S(' .. ") .i· 

, şi }'('g'('l1l'ratoar(" d(·eât. ('pa tru răufiif'~tlori şi lnclpO.'whi p:n
iit Plin padul funad&IMt>nt al iru ('ei YÎnoyaţi dl' l'isilla. Hyut tl· 

. F'(·jnlUu'ieo lui puhlic, a('ea:;t'll. fiind de a'~l 

In aecastă 71 ~oknmi'1 'li Îllioifl
l'iitoare pentru viitorul R(,m,Îni;') 
!'ll]Hm În,'o'r('i Pop(1l'1I1ui ::\fl'll 
aepa"t» Nouii Con;:;itnti{', 

TR,\ L\.SC.\ Wl-:\L\:,'H.\. 

CARnI, Ilo 

:îJltl'l'gi.1-<" $('U.n1jlllll şi lll'uilalld 
Mi'lI Piil'Îllh' Hrgp]e. Fenliw!l,d colo beneficiari câţi ca Teianu 
Cel Lpal şi mIrt' 'toţi 1H'("i. mii'i şi fostul secretar dela finanţe, care 
mari, eari ali'ltm'j dl' T<:l .m p.I':_ se tot chinueşte 5ă juslifice pro
mit si an nHUl{·it (':1. ~ă aS:'Zl' '1',: venifnţ acelor opt milioane şi nu-i 
I'n Îl; o 'an itl'll' I'i fi l'l'sl i.' , chip. Ori din nefericire şi aceştia 

Op('~1 ('l~ s'a inUi.;'Î! (·n "';11, 
au fost fun.::~ionari publici, speemtllzia,m, eli' popol'ul 11llL 1ll 

:%iua d".' 24 Fn111'Wll'L., 1 ~'l'~\"lln răm Însa că nu aceştia trebut'sc 
111 din rrfl1ldll1 ('I1I'.:Jl f;i din ad,Îl!- compătimiţi! .• 
rul ('()w~'iil1ţpi }J(I;I' ~i il'l ,fl':lIi('~' Funcţionarii particula:d,d·le Or, 
jOi' l\f(,l, (·ri Î1Hlql'i1lim nn (TIll'ln- Stanca. sunt expt,şi - departe 

La 27 Ţ<'"lnwH'ir 19!3,C:, ('nn~d- danwn! im]H'l'atiy Il] zil{"],'l' (k ;,;; d b r 
lnţia el1i<"1:1111 de )1, ~o H~g:-l"_' şi o mnşl('nil'l' ,rn'lti't Il fi'iul'itnl'Î· (> en c ieii - tuturor n~ajutlsu-

Pl';min<1 11P/iull,'a m'L'!yii ~iil i ]01' H"mânirol TlTar;: l'flll'-:lhhr'"1 rilor şi mizerîilor, pâI'a ajung in 
f..l1fkţil;i H Xatil'i. :ll 1ll'l1l', pl'Îl'" dt'fillitiYl1 n NI'HmuluÎ Hillllilll'·'('. câmp\d vast al T. B. C.oului de 
{'ii Uhli dill 2-1- Fvbrunrir, fi J'(~,[ '1\"on[[ ('en;.;' i Illt illlH' ('!' :~m p;'r~- unde nu- i în loarc('re, 
Jll'()IT1'l! \",1' ă şi ~'l('ţ.ionată în ('~d- mll~<.!'at-() astăzi,' în al'!,": (·a<l )"n :-~- laI ă de ce credem că cel care 
I'ul lI1H'i imrmllă'oa!'I" snl:'nlllilnll hmn, şi {':1I'.:', Il fo·t pl'in,ilii ('Il 
f'fll'f:' s'a d~'"ri'lşll1oal la Pa!':l'H' alâla pălJ'Ulldl'l'C> il l1<'\"(,iIOl' 1',":,1\, 

P 1 al(' H:lţil1l1îi de ed~lţpn;i Hl;n,Î\qw, 
('U <H,tl prikj. d11P;L dl'j)[ltH'll'~j 

jU1'llll1flll'lll;ni ])(' noua eflll"tituţ!" 
c]l' (·»!I\.' ~aţi miltÎ~t,l'Îi. În f\1lll:" 

('U 1. P. ~.~. Pntl'im'hu]-Preş '-
11'1111' DI'. :\lil'i;"1 ('l'i~h".n. :\I. :-i o 

H\,!.!:t'le ,1 fi'H'li> Ul"mtLl0Rl'l'a tl!

tli(~i. ('Ollşti(ilţi d. el.dol'in JOi' I'tl-

11-( gpllpratiill' yiibHl'(" nu es~t' d,' 
('ât it pUh"IOnh'iI tllllPlil', p;' (0"11'i" 

nl11t lHltfll'âl, ('li ll.in~'H'ul :Hh'd
raţilor inhitol'i eL· Pa1ri,', ,ii (':11-
d,'-.(' o l~omftl1il' Îm'iorată, 13: gală 
!';i Î11till'iIă. 

~lIfHitiî J.(·lr'ltip; 
.. ?\CH-.\ L'()~T(TrTm 

, A('("astă Cow,ti:UÎiUi'k' :'ro~'(1;I~Hl 
E...:T r·: dl'\'pturill' fln'şt i ah, ilHliYidnlui, 

rsYOTL\ TA DI~TH' () X E, (Continuare In pag. 4 0 9) 

e in cunoştinţă de Cal] ză poate 
obsec' a in fE'rmeni cinstiţi, că d. 
Dr. Stanca tr:,le<lză în mod, 
foarte ~u.redicial această pro· 
blemă. 

De al tfcJ ac.asl a se poate de
duce şi din afirm; tiuDea că exis
tă o dispropOTţip intre salariile 
fun~:ţioDarilor rarticulari şi ace-

[Continuare In png, 4-al 



2 TIMPUL PROVINCIEI 
------------------------------------

Programul sărbătorii zilei de A COlI1l1,,~ .. ilIlMIlI.u Apostolii credintei 
27 Februarie la Alba-Iulia Randurl pen- Din cele ?luli vechi ti1nz:mria.re 

In ziua dt· 27 F('hl'lul'il')], (' .. I Primii!'i!'i. 
Yel an'.l !()(' h A Iha· T ulia mal'.'a i AU\llL1I'rH st~ V<I u,,:«,hi(}(,. ('X i\ ('! 

auanarl' d\· so!id;lI·i1a f \. ll:ltionalii 'la Ol~ 11. 
lJl'lltl'U !";ll'httloril'('a d(' HlIi\:l'r,;al'(\ YCf]' yorhi L p, S. Lor ?lIitl';J
:1 prOnml)!rll'ii COl!..,tituţil'i, <ll I'ă- poliţii Al'd,':dului ;\'Î('ol<l(, şi AII'
l'l'Î progTilm ÎIl rezumat t'I"tol' ur· x<llldrn, EX(,l'lrll,ţa ~:l d. R1'zid'TIt 

miltol'ul: Rl'.!n~]" <Lnl'l':1l. Diinilă Pa])p, rii-
La ora 10, Sl' Y:l ofi('ia 1'i('I'vi('ÎllI te Ull !'('jJl'pzPlJ,l ant al C~t'rnlui 

divin, ('U Tt'-Ikum, alilt în (';1- OI'tO!lOX şi enit, l'l'])l'('z"nt,a~l.ţii 
tfd~ahl Ori oduXlt a lncol'O:~li'il'ii intl'!('('l uaJil'Ol', l11l'lIeriaşi lor Ş ai 
rât Hi În Bi~l'l'j('a Protup0!ll.asf,ii ţiil'iinilllii. 

rnit~, în pr('z('nta I. P.~. Lm" Adunarl'3, 1'1 ('111'(' vor parrti('.Jpa. 
Mitropoliţii. dup{t {'arc' ('Ol'tl!!',i;l' 1nţi dt'lpg-aţ.ii judpţp]or din Ar
S(' \'01' illt[tlni în pin ta Pl'ilWipl 1i1 elr a 1, R~>w\t, Crişcma şi Mal'l1mU

:\Iihai Viteazul, îl! fata P:llltU;u; l'('Ş, VI! lua sf,lrşit. Ia ora 13. 

tru început "nemll7dui 7to,~·lru, am and drept 
P01'(lţ1tifori şiindrumi(lori pe 
marii }Jurtrffol'i de lnmină: preoInc('piind (',u lH'('st număr, zia

rul nostru c!('s('hide ('u drag- ('[)

loa.n:de ~ale1.ill('rilor pI~mi>litHI'i, 

dOl'!l1iei d~' a-şi manifesta })1'ill 
oori8 dra~"OOtl'1<1. lor faţă de a('('
aRtă institutie, rare le dă o ('(1u

eaţie fizică şi morală dl' ('carp DU 

nevoie, 
Mulţmn.im d-Iui suhJ~('ot :mn t 

V. Oniga, ar,la snh('(ml ru l IV. tl!ll 

GrădistC', şi ('iitorv;~ tÎll('ri p"l'm:
litari, {'Iare au luat aer0.st ă fnt-

t ii ,~i Îlu·ăt(ItIJrii. 
, A~cste {tir/ii alc lUlIlinii an 
pI'cgătit şi Înc1/.rajr!'f S11ftc'.fcle a

tâtor 'I)ifeji şi eroi, care 'n'alt 1))'e 
gftaf, în zi!e de grea cumpânri 
lJ('1I'tn~ nram, să se jel·tf('a,~cd 
))ânâ la moarte }Jrnfm .1"(i.~C1tm
jJămrM şi Wlsftal'cu patriri \~i 
C1'cd.i1Iţl3i sfrăbll1le, 

Cât dc măreţe au fost 1/(1 

t,'l'emul'i, f:ând preoţii ~i hlt'lil 
rii nau mâna drNl pfri şi "f1!1 

tuZ adcnil'ldl/i" lJCntnt plll~, 
noştri, (:(I1'e îi 1111111CII1(, "il!!" 
li" şi "prÎrinţi' ai lot 1 ... 

Aceştia erau preoţii şi Î11t.-

Mii dinaintea J'ă.~I)()ill'ui 
ma.n>., 

Ei au fost ,.,A/!O.,"toN (II/. m 
ţC1: .~i drayostri de ?u'l/m" ... 

Dar azi, dil1d stai dr !'orM 
1171 tlirm! mai /)/"iUZ, să nu 
miri când îţi .1'(/ ,~/1UIIC cii .. A 
Ci'pu.f sit se stl'icc 11Onta. 
/J('j{aie îl/coace, cli şi )JO!1fl ('i(' 

------------------------------,- 11Hl'<l"ă iniţiativă. 

Ce .iedfe miir('ţc - a.în~l'm
nat data lor, ee elanuri .5i id''I
l1tri sfÎ'lI'le au ?tutrit liN şti fii/'
linTii ai c1'rdinţd şi i llhil'ii dl~ 
ml((1II, DI! câfcori 1/' fi fost uri
mrjduitit l'il1ţa accstol' :~finţi ai 
I1Nlmld1li şi, tofll.;;i, ei n' au ('api

scăl111 siiu dnl 7111 mai dUllil fi 

ari şi IJolili('ă, şi 1âtii de f Zhwul nostru îi PI·i.rTIl·şte en 
şi de bi.~l'i('t'i" .. , ArDl.ata. dl'ag-rY4B şi pnrtnniE:', urândn-Ic' 

d:'plin ~U('e(\<; - prin Ilcpsie vpr-
i 1/1<(<[, IIlIă ('mn J'iid fiiranii sf)'Î, 

P l'('{l('upa n'a ad ua lu~ni ITg-Îm 
În dilwtia hUl1('i ol'ganiziiri şi 11 

Înzl'sll'ării Al'mal('i ('stl' din e(' în 
cu mai in:kl1·ă şi l'a ,U'(' (hllii \'x
pli('atiuni: în primul l'[llId esţc 
('onlinu1l1,(,1l un.ei ])oliliri il'adiţio
uah, În Homânia înt l't'gită, în a1 
doilt'<l riill1..1 (',;te l'xpn'~ia u"t'i 
noui sit\utiuni int.ern'lţioll't1l'. 111 
ori('(' ('c!Z fa.pt ('prt, c, ... tp eă Ar
ma,ta Hmn{Il1ă se hueură psliizi (l<. 
(l soliC'!' udine excppţÎOllll Iă din 
partea flm'C'rI1uJui, };umirPH d-hti 
\'i('tor ~liiws('u ('J ministru nI 
Înze ... trăl'ii a 1'1l1ah'i , suhliniaz;t 
Ilouil t"ndintă dt' OI'g':ll1 i:.r.·ll'C lIP 

baze mai ~Îll~JlI(' fi ;\pil1'ă1'1i :\a
ţionnle. P]'('g,i.:in'tl si ,itnaii" I'X

pepţionalii ~ noului' mini-;ll'l1 În 

lm'kJlte org<1nizaţinni similare din 
ţiiri le ri,,1Ii7Alit ,p. 

suri: 
lumii, în alwfcrca preoţi/fir 

"La drum {'opii, "oioşi, tot îI1a~ 111 gcnct'aţic, ei al~ li/sa( CIl limlnl 
dl/scliT,Jol' dela tlll/1'ellla lOf-.<'\ 
si 11110, ...",., 

Înt.e, de moarte şi .ÎllriÎmâllt ('(/ s(/ s(' Tl'Il!JU(\ Însii <.>01 ţara să şlie' ('[1 
efor! şi e;ît(~ s,H'rifi('ii I-l. fl(' 
1)\'ntn1 înlăl'in'a armatei 11O;1Stl'P. 

Tl'l'lmp ·;.-ă St' (·llllo:J·-eă lo<Jt:Î jlrija, 
pt> rarI' (invI'!'llU! o are Jh'llll" 
a('t'~ impenltiv llaiionl, ~i m ~i 
ales tl'dmit' să fi(' PI'\'7. 'ut:1 in 
minlC'1a f'it'f'ăl'uia, vointa nÎ',jl il l 
iă a SUYl'l'allUlui de a r'f" d 11 

ArmatJa Romiinil o m:ll'\' f miii, 
mlidară, hine Pl'('g-ăli~ă, pall':o'ă 
şi rmtl'1'l1iI'ă. 

Să apărăm mI pa.irit'i ogor"!... 1Ji'i.~tr('u credinţa caI'I' de I1tâfro 
OI~i a fo,~t pe c(/7('. dr-a OJHUII' ~; T. P. 

POPOl'u.l cere insii ca I'upl 
cur/? S'1l 7))'odus înfre el, fii' 
şi în /'rltlflQrii d(' dUluI 1'I1~b0 
'Îu('c/eze, a,~ffl'l ('(( aN'.1!ia fiiii 
11lii să rrt'io la adl'I'llrrttll 

F XIQUUWt te 1)6 CII1'C ei au I'idicrd-o la 8ftill'f([ 

ei măt'rtie 
1)n~/1(.n(', 

Ţiirarml 1'/,(,(/ ca {Jd]'(l,~la :1/ 
Î1H'rţe carte dela omnt ni n 

F d 1 
I Şi m;I.}.f;' H il/bea. popornl pe 

rumoasa esvo - : ac ('şti apostoli şi cum 1şi găSe(1 el 
• . alinare şi mâl1yăi(,te: în t'O I'IJ ele tare a unUl iar el, Set calce cu dmfJo.~tfi 

lor dnlci si în.telepte, De i M' n-

b iâl1lpl<t cel'(1.l:iju 1'l'CUlluÎa d;n altii dată 
SU -centru pOj)(ftI", lH'('otur il illllJiÎ/'!c1 .;;i-l în- 1tn ,~{(rt 

în cas(( ]J1'('(lf 11/ II.;, 
cuminte ,Wli1 fi l' 

Sonete premilitar 
de d: G, Tutoveanu Al' fj llt' 1a l!Ornl t.'i daf'ă n' am 

indus'ria l'!lmillwl1,~('ă la,il Pl' el '- )), n .. Tnt()\'eann H îmhogiiţit aştPl'ne pr hilrlit" fl'umoasa d,,:;
altă pal·tt' să "t' 1111ri'\-Hdii l'al'(' ,,! din nou lit{'l'atUl1H românt'u.seă '\''Oltal~(, 11 unui suh('('ntru d, .. }ll,,(\

fi tl1'llllmI llonii poIHi('i d' În7.t's- f'U Ull ('xC'A.'IPllt yolum de pewzii militari din Aratl-(;l'iîdl~t('., In.ain- I 
tlţll'(" lll?a eum a spus-o elL \-i":or illt1tuktt(, "SnnNe.". te, multe au fOi'.t ]Jlanunh' d'll' I 
SJăn'_'x'u la instalarpa. SI, ~lt'('('n- SOlle'lele . el-lui TntOY('~11111 ;1U 

puţin!' foi'au rpalizat laa('n~t suh~ I 

1u1 va fi pl1" d(' dH~1l a;;ln !)" lljlilrnt Într'un YnJllm d"o"r:h;t r ,~ 1 r I 

in!' pn",ifean'l1 prodnrfpi no'1<;' 1'.' d(' <>]t'g'8nt, in ('onfliţinni t(,llll Îe,\' , eC'ntru, )a1' "arum mpl'l \ a I~lll( a . 
indll;;;tri~lIc în mat .. 'rie d~' arln'- ('x('t'pţiOlla.]>(", Întrnnind fO"t:, (':'- rfnlmoC1se!e iTliţiativC' şi a1itlldini 
mt'ni , a('('flskl PP 111:>1t" ]'I':lliza fii- Iitiitilt, pl'ntru ('a o (':U·!(' fă fil' ale eomancbmnn~ului de f:ub· 
ră Îndoială pl'in ('()ord'l1larpa in- hinl' ('(liintă. <'l'111ru <1. Sht: Yil'i\' Olli~". ht 
dU«lridor şi JlI'In l'aţiOln!IZ,l!'!'fl )\Ct'."-'\l ('stt' pxtPI,io)'l' ('iirt i ; 

Jll':dlld inl1 i i 101', poli: iea d·' ~pl'i- d"lni Tnto\'('lll1'U, iar in !{'l'iOI'lll, 
jin şi 11l('uraja1'(' a illiClu,ll'iil,l]' ('UPl'illl'nD a jn(l'l'('ut a'jt\'pI.Tnil.·. 
lHJ.<lRtrp eOll('Xe înzl'striil'ii arrn1.- I Prin simplitatl'a vI'J',-ului !'lill 

1<'Î, va fi ront Îlmatii :;ti dpsig'lJŢ' p()l~nlit dint r'Q ~in('l'ră dl'seiln'a 1'1' 

a('('pnt.na,'ă dp lHllla lJ('l'>;()l1alitale: a tumultll1lli în (',11'0 i-,{' :-:H'ic' 
din fl'lllltpa mini.;\l'l'ului. rn f"lll:l l'uHl'tul, <lI. TutO\"l'<lllU a ri'llşit 
ael'Skl vom putea an'a din "C' in r'l ating'ii aN'a N>:lT'dil ~,'n·i,hili1 
('(' n~ai mult l'ig'lll'nnţa, (,il m',I"- il omului pal'l~ llll vihl'ează d ,('ţi' 
1'iile ahsolut, TIPe('s'1l'l' :!lTila 1l'i 'în (',nuri Nl totul {·xN']lţ.i~m'll(' 
l1oastr(', ~<' "01' putea ('h\ i,]( în Ill'ă~.ră1ăş(,lli:J \'el'5mlui (l-lui 
tară, In ~lhă ol'dillC' de id"i rn_ Tnto\'!'a1111 prezilllă o (';11ita'" 
2(,8t ]'arC'H armiltpj ('('l'P o tl\lnă 01'- ('a1'(' IHl .~{' pO~lll' ('on1 ('~la. "f'I'S Îl) 
~11izClr(\ a planului de· 1ll'1na'. Pflre (1.- ('('1(' m,Ji rl(,~pol'i ohirdul 
]~xis'5 şi În nri'il"Hi n1'lt(,I';P ',nu- li· 111'pclikl'tif' (',·t(' wlil1a ('11 tm
mit(' fhw,tuaţii şi IH'POI !'i"i!'l' ei' It' frunm"l'ţile l'i şi din ('~al'e nu 
trehul'sr îndl']lilrta~t>, Plannl d" lips('~h, ve:;;lli(, 'îJl(·[tntiil,o~l!'(,:l pl'i 
inzestra!'.' fn'lnH')lii fit'. o o[li'I'ă yi!,dl('toarp, ('U deN>l1.li ;<.;tl('1 0 1' 1'0-

dp terhnipii, ilt, jln'Wdl'I'(' şi ('oO!'- mi'll1Pşl i, ('iul1piilor, eodl'illll' ('t('" 

dona!'!' a mClftol'inklol', (,IH'r'.!ii1m' şi a('(';,;,;(' sun! (,('1(' lIlai reuşit!' 
1 1 ~ t din SlHH'tC. şi ])()..;;ihili1iîti OI'. . aia (-('1',\('" l'!'-

ImI' file'n! şi ('Pl'i!('P !«' Vil fn<'" l: Yolnmni d-lui 1'utoH'ann 1Il('

MillislPl'lll IllZl'.-tl'iil'ii ;\J'nnil,j, l'itil ~ii fiI' gl1~tat şi apl;.i'lllHht 
Pl'('ZI'llt:l d-Iui f.;li1w't'll ;1('(}~O (,,',' elI' tn1. ill1t'I,'r:u,dlll inhilOl' <1:' 
o I!;al'al~til' dl' lmllii org-lni"Hl'(', d' 
('omp!'!( .11ţ;\ şi mUlH'ii. 

In aN'la,;, timp eu a(',J;.-tă Pl('

'\'1'nire8 d-s>alp RI1:bc'entru, a în~ro· 

du" în l'âlldurik' till~n'itor ordi
nl':a, şi dig('jpJill.1., plemC'lltuil prin
cipa.L îll! ~\.1mată, <"arc la inr(')Hlt 
a Iă.,.,a,t de dorit. 'l'ot, la ilH'l'PUl 

numărul tiJlerilOl' pl'l"milil:lri NI 

fO~l1'te ~umar, mai nwJt :Oi'. p~latt· 

flŢHHlt.' ('ii au fo<.,1 nist(' pl'f'milital'i 
yoluntl<1l'i do!'niri d" O, COllf'aţ i" • 
oal'('ca]'('. Numărul ft('('gt.oJ1a ",' a; 
f.11ol'nÎlt mult in ul1imnl iimp, >iim 
tind toţi o O<11'p('a1'\' bl'11fh,til'.~· 

pf'111 I'U Sllti"fef'l'(',L ll('('st<,i tl'dmin
te ohşteş:i, ni~('i)llin'a a elat un 
maTe îndemn tiut'rilor prl'lnillilnl'Î 
pr'11tl'U a şti I'iă j'C'!'T)('('!(', Aecş:;i 

t.irwri eu difcl'itr. talt'l~!e, <Iln'
;:1(,;;(, o mari;' \'oinţă, fip('arp d,,'pu-

}1,Îlldll-şi C'ol1şliilleio..; mllHea 1)('11-
1111 ritli(,fllTa prl'~i igiului (lr(V," ni 

donn{]. la ?'1tgâciW1e, bunii. V [lI 

...................... u ......... 

S .. I .. t .. 1 
Poezie delicată Soc, Sportive "Crişauau.A 

8}!re roi., cu dl'rrg sirlulul nosfrn se indreopti'i, 
('( [:r0111l1'a ,,(,1'işflnri" o !,nrfoţi ('11 falll; 
[al' l~lUnli zâmlH'sc şi {nm't((l l'om,'.'nI o aştcojJft'i, 
fiii n'i.~pliitNl-~câ-(/(lÎfa o.,t(.?lealii. 

Spre roi ,~r' ndl'('llpf(i in /'r f!r.r~ d" 1/: 111' jJ/'i l'il"i 
'.'::i frrmniitll ('couri ('C tl'czr,~c mândl'ill: 
rrţi [1: ]filrmi adflnei de romiit!('.~'ti'iilllţiri. 
1(/1' JI( (ll'(llli "aşi", crÎnd ('('1'( (Z,lfol'ia, 

Alâ:lnrNl de roi sunt înro!aţi l'())Hntlii. 
In fnmr de l'(cini6c 10 ('ol,ţn' aCf!d de ţc([râ.
SlI1defi pI'iI'iţi cu t('O/1I(( si t'ii 1mlsc sfn'inii. 
Când t'lld in NJi vainfii a.icia. la !t()[arii. 

('/1 1'oi îl! Ifimp dr pacc· Se 11l}Jf(V 1)(' art11tl 
hll'âjâi<t de minue ('1 sbol1rii CiI tot/ii/a: 
,-::i dind murlr,~tc fnnu.1 din nOII S1l1ltrfl: }lC sctl/II 
Să trnurţi Cit [/renad!" c(ici Pai tin .~fiţi cf:-i mila, 

l,a 1'oi dmpe/1I7 nostru ,~I:' Il pll('1' .~i I'f'/zboi 
7iim/)eAf(' [(/,in'tr din {fllduri de lum:iwi: 
8i liiaimulzii faini( câlld q/{)l'i rr ntl~i ('1( 1'0; 
Sau ('ând pe fruntea t'oa,~triÎ dlnf't'('(/ ,~f {m il1 II. 

Homâllii I'ii sallltă si caJd 1'11' iii/mit i,W'IIZii 

Pc ,'oi si pc' .. Cri.~'m;(l" ce SI( Il f sJJ(J:,t;/ (Il lor; 
Ei l'lidîn ('oi l'oinţa ce /'fTiw'c (.\'.'(' trN1Z(/ 
.';Ii 1liciodat(t zrii - t'rem.dnic'; -- cflr(' ?nor. 

111 111711 II /'o(/.~f)'ii si! p(1.~iţi ~In ini 
Pi' ânlll/l/1< 1'/1 lliI1S()(/I'C dr prfalf, 
,~i'n .hau! rus/nt ,WI riisl1l'i/ ('6111' 

Crînd ohosiţi CI!(hţi })r-((. I'i( tii c([lt, 
l'HS 1': L ,.~,1. 

j 

oil'irp t~~lni('ii ~ ~~solid'\~' a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~riJe 
:-h' .. J?C'lf)!- rn~:lttll·1;dt: ahl Hl·~nH.h'il. ~p ~Ll'C& 

~, O 1 f·· t t"" ~npl'H I'XIWl'iC'nţelol' }'a~('. lH'n~1'l1- tâttl'). pl'ohlplTIp şi id('i inll~" tlrHli'irpstl' dpfini1i\'~i ÎltI'h>gar" mu lIn a necunoc:,.cu a J '~ • t ' - - ~ ('ii din {'{Ilo d(' ('('f'a ('('. se "('fLI' dp l't'znmat În (1" o rl'(llllif·ii, ,atu j ~nol'ală fii mili!arii 3 Pl_ ,\1'1' .. "\f·'1 , ~ • 
, . şi p,m4:1 tii. m'l i J'ă m;Îlw ]l1(';J ale;;; ('ii ştJinta arI' el.. llll)ta',' pelll 
a 1'(' a;,1iizi o duhl;; mi"ill!W: ;\('1','a A 1< it rlli t o (,!lormă ~c'nzaţil' în J'(';;; printre eptitol'i, mi~it'l'H!1 11<11u1'ii mllllO)'ll (lin11'(' C'U (','{,l1ta ;;;pil'itualii a. ind rat t 

d·, a rolabonl ]a ('])(':",1 O\' di~"ijl- lume'a ~n1t·i'a.iâi JlI'C'Z('n:,!l'('a In earh.a sa, a1:ît <Il' ei'h'hl'ă 9PIlOffiP1Wlp llwclie11r' În fata ('il- 1n1, dt' undr şi tit,:1111 ,(JIlI 

1inar(' a natimwi. <11' ('on~olidl1':' "inimii )])'ljfi('i"Op" - fiLPlll[t dl' ,q,~.' .. ',~l'~l', (1-1"11: .\J,,,".-j,,,, (",11'1'<"1,'!lP ... ~ ~ 111'1)1111'11- " 1 1 Ge ' . " ,-, ..... l'nra ŞI şhll1ţa l':lmall(' lW]llol'rnt {at lIlWl ('ărti (" 
Il ordilll'i inl1'l1H' ş~ H~e('a (~(' ? ('ă:l1'" ~'aVi'lltlll .\h'x;~' {'.?lTd 1;, pr('.zintlt () "ll'rie arI daln ştii11t:fi, rioflsă, nwcliei .. Onml. _ fiinta Dusă 
<1('\'('ni lHl C'Ol'p ma,,1\' l' l'l'ZISll'll· Expoziţia internaţiollală d"la Pa ('(' a:-;UIWrt o)'g-:mi'olJlului lIman, Există, a!ălUl'i (11' orgnne1(' fi .. nos('ulii", ('arC' <,;,,"te ÎI1"il~i nul 1 
tii în fata PYC'111ual~'lor "i ~\t;wlIl'i J·l·~.·, (·[I·IL .'111111 I.l~,c'.llt. ·fl'llnl11·1 ·1>1(11'111>10'.~',111.,","11· ,"'Ilc' "('1'-' f·'1 1 1 ' 

• • ., II " , ~ ,,~ L i 11ţt'1 l1<lastrc - -n l'tu ('an' nu r UZla sintpti('ă a ilHfol'nllli ~xt('l,]lr, Pl'n1t'u Il Y(>illiza Itt,pastă L1Wl'u:1 a I)ăl'llt (~U aiftl nUl {'ctiiri el(' hlhol'atOl'. '~l 1 1 ' 
poatp fi pl'h'it prin mÎf'ros('op, m1g'H oase e sa l' ('l'l'('t'lii T'I. 

ordin 
No, 'j rrre3. AAl'('ină }1('T1Wnalitllh'll d-1ui {'indat s.·i du llt'('l'l',zut ('\1 (,~ît ll::~'- Dar mI ,'l,('l"St.e da11' fiziol()\.Ii('(' 1) 1 ' 1 

" ~ Am s1udia! 101 fplll! (k 01- . ar 11('.(' a ('arc lşi yalta 
AI'1l1and CiililW~('U, "l'a fiil'ă În- torul .Al.'xis CaITe1 t1'('('('a drppr fae inh'l'ps"mtă ('1111('<1 l;a\':ll1tl~- re sp 

m(,(nii, spline SClYH\11nl. dar ('011- 11t'akl ra ",ii studi('ze ea r't<',td, doiarlii ('('a mai indi('ată. ElliPl'!!Ild () ~omlta.tt' în lumea s,':iinţei nw- lui aJm'l'i('.an, dill'l;r(' ('are multe ' 
('lnziil\' snlp alin!! al1(· finnluri Alrxis Carrpl -.:... Va pntl':l •• fii aulorita1t'a d-lui ','i('ppl'pş\'dintc eli('alp, un pasionat salahol' de sunt (,11l10SI'U!<> ~w('!{J]'a ('al'!' ,111 1 • 

'1. dpcât aCI' l'a dintr'un tra,tat pllr a.fle mi mult dOrllmf'ntări la se al ComiliulllÎ de 1\Jini~\l'i >'Ullt l<lhol'alor ))]'in milinik· ei'iruia ~1:udÎat hiolilgia şi fizil)logia. ('1 
.. ~ ştii1lţifir. ('('le ar;'Uate în rândurile lH'~.lor C ('alităţill' <'C'l'nt(· elI' împl'l'.iHl'rll'!~·:' tn'c 10t ft'lul de' lndiyizi, ';1I])n:;;i 1"011Sidt'l'aţiunilt' dt, ordin ~"pil'i-

'1 l' 1"1' I . 1 1 "Este vorha (le ritmul oivili;r,I- şi Htriî(l;mia lui nu ya fi ""rea t a('tua](>, m p ns; tre,llll!l ('a a]) 1'0- o )S('rYl1.ţll OI' ŞI 11'atamenlu: III mc tua l'lt..~piil1{ jJi,(' mai .1n fl('(':!l't~ ~ 
A ~, - l' ţi('i dp astăt:i, eu at~î t('}1 f'lll'iozi- 'zadar)] i('(t,. pl'ntl'l1('ă. ya tI'!!!,"'! •. ])iprca ITltr(' al'1l1f1ia R.l ~j,at "a s(, (Î('al Ţ)Il-."·ină. '''etl 

f ~ . IA . '1 '1 Ş' d 1 P' 1 f .. 1 1 tăt,i pare provoaeil IHlp\'('l'ale dl'l- llumiîl'a'(\ foloasl' ]u'i\'incl l/I'/i W 
: ,Iwa mm a( Hne, ma! ,s!'nSI)1 - ,1 preZl'lltarr/i i' a . art~ :11' 11 Jl!'!' aţa OŢH'J'll sa I~', 'lll!n]'u '1 f 

dată fiind situaţia pxt,'l'nă şi 11'- ii rămas o simplă farsă în amin- de(']ară, f.{)!uşi, (,it nu ('stp un t1i- mc şi rat.a81rofe suf!(\t('şli. lui viaţă, iveri 

voile :l1lOaslre dinihmh11. 1il'ea. multbra daeă d,tl'llfl Alt'xi;;) lo.s.of, ri nn oh;;;{'l'va,tor pal'p şi-a Pe bună dreptate. atunrÎ c1-1'11l. Cartf'a a fost lm1fiată de ~rămâ 
Pu!('m să spmwm ('ă a,-tiizi Carrp,l n' ar fi îngăduit sii i ~,' ba7.at. {'xperirnţl']e pe cppa c .. în- Alexis Carl'('1 ridic'ii prohlema. n'- . ge1:aTI'{l", marE:'a editurii ear~bitiv 

f ' 1 t d ~ , ~ '1 ~ , I ~ i ~ f' ţ' t' col1strueţid onur1ui şi-a st'tl1[11ă· a ..:I"t at,:'lt.(.\·" 0I)nI'e. ""lorOilSelceea' 0ppl'a a<,C'ast.a mar<=, 11 r.st III mO{l l'a uea ŞI raspaJlC ('<18('a IU u- ga< ue ~~l l(' l'C'Urtl ŢWlsma rc'ee \JIi.l, ,,~~ > <, -1 , 
strălu('it, Îne('pula. şi eă lnfiiptni~ mea intrr't\g-{t rarh'a. "Ornl~l, Q ('ereetonl]ui din IahoratoJ'Ul ţii Ilui snflo«,~ti, fără de ('an' Tot "Cugetarea" a II111satJdu ... 
rea ei se ul'mărpşt(' li1!j'un li1m fiinta n('runos('nlă", eal'l~ s'a mrolNll. aC('('~ a trupului llU fo](\.<;eşte. La (,llrfmd, ('a1'I('(1 ,,~rarla' Tp]'\'~ • pa 
extrem de rapid, Armata noastră huc{lrat dE:' o primire ('xcl'pţio- Dar d-rul Al~~, ('arr('] PlL'l- nimic, primită cu atitta interes, jilJuto 
va fi în curând la il)U lţillWll Cl<-· naIn, stâl"llind acelaşi mare in.le- trea~'i, totu,';;], multe rezerve a- Dar ear1:e.(\ aceasta prezintă a- 10n 1, Pogfl'4 Pe 
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Comemnrările noastre 

Vasile Goldiş şiŞiefan Ciclo Pop 
Deunăzi. două impresionante paraslasuri. ne-au 

edus aminte că s'au împlinit cinci ani dela mo/'r

tea iluştrilor luptători najionajişli Vasile Goldiş şi 

D, V~sile Goldiş 

Ştef'ln Cieio - Pop, care şi-au trăit Celi mai însem
nf!tă pude din via![l în oraşul nostru, 

Vasile Goldiş şi Ştef'lD CiciO-Pop ocupll un 

loc de seamă În isforia ArdedlulllÎ, atât de mllrCtl

I~ prin luptele din cursul vremii - duse pentru 
desrobirea acestei provincii. 

Cei doi luptători - au avut merite deosebite. 

dar deopotrivă de însemnale - linziind spre ace

laşi ideal: binele public prin manluirea neamului. 

Vasile Goldiş a mihtat În viata publică mai 

ales prin tăişul condeiului. colaborând la cele mai 

de seamă Ziare din Ardeal. A condus apoi "Ro
mânui". dupa ce s'a produs scipuirea din redactia 

il 
! ~ 
'1 
!I 
'1 

! 

! 

!, 

II 

II 
1.
1 l' 

II 

"» T ribuniic. Inpăcrlf!"\ s {I f"cu! insă, in clipa când 

ori ce acjiuni sPplHcdisle dtiulltlU t1celuiaşi scop ur~ 
mărit de limbele !<16ere 

Şteflit1 CîCio-Pop ti lupllil cu fortele cuv8nfu

lui spus in pţjrlamenl şi intrunirele publice. pe care 

le domina gru!ie ef)(>r~Ji('i şi ellluziosmului său fără 
seamăn, Ca avocat, del'lSemenefl figura printre apără
torii celor acuzati ci'l 11I;;JliU contra fostei slăpâniri au
slro-ungare, 

Duprt unire, ptllimele polilice - i,au desbinat 
pe aceşti dorioşi blirb'/i de sI/li. (~l căror patriotism 
tl Însemnal ntlmei j(~rlfp pf~l1lrlJ binele neflmuluL 

DM mOflrlPll i-II iIllP{ICtl! chil nou, în lumea ce-

D, Ştefan Cicio- Pop 

rească, unde spiribl !c;r E'sle urmai de recunoşlinla 
poporu lui nostru -

Vasile (~~ld,ş şi Şlefer1 Cicio Po p au bineme
rilat dela pllirie ';ii pornenir~'<'l lor repetată este o da
torie pentru generatiile viiIOclrE:', 

"TiD1lp,.1 Pro~indei" 

\Supli~eDtul ziarului "TIMPUL PROVIN<:IEI" din Arad. No. 36. - 1939. 

• p_o.......... coace P"rtJe-.--~,.-L'Jo~~--""''''~~~-'''x. uare U fitile lor n ;111 rl1n()~hnf~ '.iiii,i<"'i" iiD !iiiii'" 
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Marea ser<Jtă muzicafă si dansanră a , 

Funcrionarilor Part-iculari , Asociahei 
din Arad. 

»l\s.,',-),:~ lIîlt r:"l:l~-:: c> ~'~l';~c}r 

OIlOIU('(J :';,-1 n ,o LI',: k· 1, '.) 
şi dW,StlIll,l, 

P,,:";IC d,lr ,JII1 ArcHl" 
"i' \ J"~;r)i<l. ne-el fllcuf 

:li::Ll serllt,-I 111 IlZiCl.l ItI 

Serllltl s'tl h;-II;\ i'l ~;,_'drc! ;:::i"; ,le 18 Febnwrio 

r~sle ~jn'll el" dŞ;('nlut p,~ IVlr!ip Ce\'il {lin {llmos. 

kw Înc('m!.'!I<)ure (1 s('rtd~~i ilCps!c'ja, careiR vllshd S(!

Ion. ulM de fnll1lOs d(~conjt. i-tl Îl!lprllrrJllfll! !Hult fdsl. 

J oe"] del urni n j şi si rid1!ci rPil lOii L'lelol" cll'ilsernOIlC'{! 

IHl pltle:' 11 nllllL 
, . 

l)iJr rrni ales n("«(1 Îrn presinrwl, ITliH01e )1urntlr 

Llrk 

~" 
bn 
Peli 

, POt 

C:hl 
; t F 

il50 

Zllf' 

cip clo:nqişOilH~ ~;i fine!"i. alid dt' (Jispilr('!lP In il)I(' "c>r,I!o. ~~! 
Pe d!"l~pJ cu\',il1l. um pul(-'{! spline. deci. ctl a 

D Moşoîu Vic10r 
Preşedintele /lsocio/lei FuncţJonorUor PQrricularz 

Arc':1dani 

În salo~nele holelului .Crucea Albă«; admirobil puse 

la pund şi orna le in vederea acestui eveniment. 

Serata li fust organizatii sub p(jlronajuI d-Ior 

ing. Stefan Mtlleescu. dr. Mihail fvl6rcuş. baron Lu

dovic AnddmYi. baron Fr. Nf>umtmn. dr. Nelva 

Ierr.an şi Slamp Ioan. 

Programul muzical al seralei a fost dintre cele 

mai selede. cuprinzând compozitii din SuPpe. \'<'e

ber. T oşti. G Verdi. Frederlksen. fv1eoschnei şi E
mil Montia. 

Orchestra şi corul au fost puse sub conduce. 

rea d-luÎ profesor Sever Ageu. fitil! de mult apre

ciat in oraşul nostru. 
T "" <-

După progr,amul muzicol. bine primit şi muh 

aplaudat de o numeroasă asistenlă, El urmat seralc 

dansanfi'l. 

fosl U S(,J"td6 il linerdli. 

s,llui JOii\e uLkC'ri!(' hli 

lului. 

core /1 pnul sh srnulqă dall-. ' 

- î!lclin!(~ cip inr:eperoa pos-

S'u şi denS/Il. (le fupl. Cl[ ITlIJlt,-j \'i,lici\llle şi 
dispozitie. 

Dillire pmlicipanli am remarc/,1! pe; 

D-na şi d. Steftm Oeşeanu. d. Brlltus Pacura

ru, cu d-şoara Miorita. d. b(!ron F:r. NeurHc'H1. d. 

baron Andrenyi. d-na şi d. ing. C. PopOVici, d-na 

prof. Arjorea, d-na şi d. Vidor Moşoiu, d-ntl şi d. 

Ohviu S8rbu. d-na şi d. Dămăeuş. d. econom strav

rofor dr. Gh. Ciuhandu, cu d-şoarele Slela şi Smă
răndi!a. d-na şi d. dr. Ion Regneală. d.nti şi d. 1u 

decalor J'vfoisescu. d-na şi d. profesor Sever Ageu, 

d-na şi d. C Cristea. d-na şi d. Medianu. d-na şi d 

Borlea. d-na şi d. Morariu. d-na şi d. Tii, d.no şi d. 

Sofia. d-no şi d. Rusu. d-nd şi d. Olariu. d-na. d

şoarfi şi d. Bergmann. d-na şi d. Szeg6. d-na Taufsch 

d-na Ida SadcovsehL 
• 

O-nii: Pr. V. Lugojanu. C-tin Popa. Oct. Pă

cur<1fiu, dr. Stefan Grigorovici. dr. Gh. Crişan, praf. 

Basarabescu. av. T eodor Popovici, dr. Iuliu Givu

lescu. dr. Ion Bi:i!rAnl1 praf. Gh. Puta. dr. Sever Ar

deIeanu. Emil Rosvan. dr. Bărbuş. Ion Bozgan - Si-

ria. Gh Bozgan. Vasile Cicio-Pop. dr. Ujhelyi, d 

lulu PI1PP d. O. Ltizar. ing. Ciulonescu. Teodor T~
vljnu. ing. Igor Iancu. Eugen Popa. praf. Petrftche 

T Ioan. praf. Marinescu Vidor, Ion I. Pogana. dr 

Lulu Munteanu. Nicolae Steri6de. praf. O Navoc. 

Domnişoarele; Sosi Rusu. Stela Mariş. T ones

cu. Militaru. Gavrilovici. M. Boşorogan. Stlyill Ar-

Of 
10 
N 
21 
A 
l' 
1 
1 
1 
V 
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;"leanll. Ursu, ivledy larnpoller. tvTlIscarl. Al1nie 

)JşneiIC, Tonescu. Iv1. Popovîc, }~hlrn[\qelln\J. Dene~ 
'1 

l)dr11. 

D-nii: dr, Seplirnill >1Ul1h>'H!1l. SllVtl Bir[lll. 

UrIel! Dimitrie. SI1\'11 CiSmH';i, l'-hhili Popm·ici. ()['rell 

V. Chijll ~1ijkil ~ic(l Peire. Ncmeş Dl!Ininn. <Ir. 

bn S!tlllber. N. Sugnr, Ion ()/JI1CeIJl111. Semelu BIllill. 
Peire 0ornboş , Ion l~tlil(j["u. Vi dor Trh'l'.mn. ChWI 

'POPI), Ion Lelulill. Crisbi. All'x. l'-Iois;~scu. Vic!or 

Chechieş, Iosif VilllCC'O. Nici\ic'\'. D. Ghibu. S,:,\'pr 

; 1. PO~~l:lnd, Miloş Clwricî ele. elc. 

D-nii Vidor j\1oşoiu ~:i Dilln{IC\lŞ. conducZlloriî 

Jsocin!iei, merilă loale bUf!ple penlru bUIW O1\lUni

wrc ~i rOllşild [1 seru\ei. EXCUl's/Q functionarIlor parl1cu!arl din Arad. 
la .. Bdile LipoVQ" 

Toi pentru biserica gT. ori_ 
mână din Arad-Grădişie 

ro-

in numărul 20 al ziarului nosrru am lansat - in 
urma sumelor primire o Idă de subscrip~ie penrru 
rerminorea lucrărilor sf. lăcaş din carrierul românesc 
Arad-Grădişre. 

Fadorii pradudivi din câmpul muncii, au răspuns 
- după modesrele lor pureri - cu insufletire acestui 
apel in felul următor: ziorul • Timpul Pravinciei' Lei 300, 
Ionel Filipaş 200, Emil Odia~i 200, Eugen Rufu 200, Pavel 
Nădăban 100, Stefan Recaşi 1 DO, Magazinul· • Pravincia' 
200, Ion 1. Pogana 100, Petru Fica 100, Aural Ralcu 50, 
Albu Simion 100, Măruster Aurel 10, Stanciu Ecaterina 
10, Bozgan Gheorghe 10, Lucaci Elisabeto 10, E. Sabuari 
10, Vasile Nădăban 10, Crisrea Gh. 5, Pancatan Ileano 
10, Grădinar Ilie 10, Mărcuş Ioan 20, Fabritius Richard 
10, Muntean Si da 10, Ioan Pintea 10, Lauise van der 
Venne 10, Rozenzweig Serena 10, Birra Ana 10, Rasea 

1: 

II 
II 
II 

II 
II 
!' 

Erni!ia 10, Gh. Diotiu 5, Benco Aurel 6, Kocsor Ladislau 
5, Gopjoro Mihai 5, Verbaszki T erezia 10, Konig Iuliu 10, 
Leric Angelina 5, Hegedus Maria 5, BoUnl 5, Grădinar 
Veronica 5, T arai Şrefon 5, Fodor Moria 5, Farkos Eca
terina 5, Tovishori 5, Miodin luliana 5, Boor Maria 5 
Molnar Kara 5, Redis Paulina 5, Borto Elisabeta 5, Sotia 
Cadar Ioan 5, Valeria Santa 5, Crişon Ecaterina 5, 
Hevezi Maria 5, Zoriei Lubamir 10, Sorta Andrei 5, Zinemer 
Coral 5, Sprinzl Andrei 5, Preiszingher Ioan 5, Mehesz 
Andrei 5, Nichi Eeaterina 5, Lazor Florea 10, Vaneu Vasilie 5, 

Craiovean Teodar 5, Sidon Nicalae 5 Baumstark Petru 5, 
Dehelean Pascu 5, Hergot Iacob 5, Megyes Maria 5, 
Sotia Damocos Balint 5, Konig Ano 5, Bulbaacă Florea 5, 
Gross Nicolae 5, Oneta Valeria 10, Beşh Gheorghe 10, 
Fabrica de ImpleL şi Tricotage 200, So~. l. Tram Petru 5, 
Total Lei 2181. 

Adunarea· generală a Casei de Păstrare a judeţului 
Sdmbătă 18 Februarie a. c. a avut loc 

adunarea generală a Casei de Păstrare 

Q judetului din localitate 
Ca deobiceiu, adunarea generală a aces
tei importante instIfuti[ in viata economică 
Q regiunii noastre, a tost o adevăratd sărbă
toare: răsplata unui an de muncă. 

I 
( 

! 

I 

Beneficiul însem"nat, realizat anul 
acesta, este o . dovadă in plus de sâr
guinţa ce·o depun toti slujbaşii acestei 
!nstitulii in frunte cu domnul airector 
general Tauszk pentru progresul· insti
tuţiei şi promovarea vietii economice q . 
Aradului. 
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Uniunea generală a profesioniş,11 
. filar iexiilişii 1 

Duminecă Ia orele 10 B ~wul loc în localul il dinte Hude.na Bogdao, vice preşedinte dn:: 1 

fostei Corporatii, 6dunarea de conslil\lire a uniunii !i Filipaşî I.. Cătinaş I.. secrelar genera Cor6u Nicolae, 1 

generale a Profesionişlilor T exlilişti. După explicaliile i' secretar Porcoleanu A. Schmelzer 1.. c<'lsier' Adel'1 
care au avui loc s'a ales pe limp de un an urmălo- man A .. econom Bocşa L cenzori Rufu E.. Binec'4 I 

rul camilei; R k S S M h , 
L C ! 

M" supleanti e asy L taica i -. mem ri Iovanov 
isla omitelu ui : I 

P,eşedinle de ono",e D. Alh" Simion. p'e,e- I N.. Moi G.. Fodm F.. T onk. E.. B.i! G. 1 

~~W~~~~~N~~~~~~~~~ 
11 

Unul din lucrările executate de Liceul Industrial de Băeti din Arad. 

Rugăm foarte mult pe ono
raţii noştri abonaţi cari n'au 
primit regulat ziarul, să ne 
comunice înscris numerele pe 
care nu le-au primit. pentru
ca şi Doi la rândul nostru pe 
baza acestor reclamaţiuni să 

Poşta redactiei 
il 

1 

I?utem înainta reclamaţiune 

dirigintelui de Poştă din Arad, 
ca să se facă cercetări in a

cest sens. 

Numerele neprimite vi-se 

vor trimite cu proximul nu-

-------------~~--- -~~------~ 

măr de ziar ce va apare. 
• 

• • 
D-nii abonaţi cari îşi schim. 

bă domicilid, sunt rugaţi a ne 
anunţa la timp despre aceasta. 
pentru ca să se pOdtă lua mă
suri de expediere a ziarului. 
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~ş .. Despre 8anca FederalăHZorile" 
eschiveze pe acest individ? 1 Iată o mulţime de întrebări şi 

Ce măsuri au luat d-Ior ca să nedumeriri, la care până astăzi 
asigure banul adunat cu atâta nu s'a dat niciun răspu[]s, 

'e dn:: 

ieo/ee. 

AdeL 
L , 
ImecZ 

Acţiuni, neîntemeiate împotriva conducătorilor 
Sau = cum ştiu să colaboreze românii Între ei 
,Vina organelor de control din Cooperaţive 

Banca Federala "Zorileu stă mai bine ca oricând 

• sudoare la cooperativa "ogorul"? Aceasta este realitatea, cruda 
el etc. realitatel 

Vina organelor .:onlrol 
din «:ooperafie 

ranov 

Da<ă s'a ajuns până aici, a- 'IIă ln acest sens, totuşi cercetă
poi cei mai viDovaţi şi care me- "rile se mai tarăgănesc de.ţi face 

. Oare să fie de bună credinţă Iar No. 3876 din 17 Iulie 1938 rită toată critica, SU!lt din capul impresia că acest drum il vor 
aceşti domni care au pornit ac' care dispune in mod degoric să locului organele de control a-le continua până la infinit. 

dăm importanţă. dar mai târziu ţiunea, sau - vorba românului nu se procedeze la convocarea cooperaţieicare nu s'au ocupat I Oare nu s·o fi gândit cineva 

D(>la redacţia acestUI ziar am 
urmărit - la în ce pu t fă ră să· i 

faptul ne-a stârnit curiozitatea -
acţiunea gazetei din Arad "Tri

buna", sub egida redactăriid lui 
Ioan C. LaselJ, contra BănciI Fe· 

~deralt! "Z:Jrile" 

După cum spuneam. Ia înce
put n 'am dat înteu's acestei ac· 

_ "la colacul copt toţi ţil!aoii adunării generale a feder(jl~i. iar seri9s de aceste nereguli. 'să-i gâ~ească omului o uşă de 
se indecisă.... dacă aceasta adunare generală l~~]o~ de multă vre~e. a~ cu-! scăpau'J că vezi doamne, e pen-

Jn nedumer.·re fl'l'nd, ne 'am ho- f t tă ă ' - noş .mta despre cele savarşlte de t ," a ă' d d' , - a os convoca ,s se ICi ma- t f ţ' , t tU prim oar can ca e In IS-aces unc IOnar Incorec, pen-: ,,_. . . . 
fărât să facem o deplasHe pâ- luri imedIate de contramanda-: trucă conducătorii f~deralei" Zo- ' pLat ŞI ar trebUI lDcercat IDcl 
nă la fc.ţa Jocului şi să ne con":, rea ei. I riIe" acei acuzaţi astăzi de UD timp oarecare, doar se va 
vingem prin probe concrete de: Era o mândrie pentru consi." gazeta "l ribuna" - au rapor· corecta? ,.. Te mai pomeneşti 
adevărul Celor afirmat: de gazeta' Hul de administratie al fedetalei tat I~ timp aceste nereguli. că o mai fi şi ~sta? Poate în 
"Tribuna", de a pr(>zenta bilanţul de asa·:' Nu ne putf'm imao1ina care ar cooperaţie totul e pO.libil. mai 

tiun i• dar mai la urmă acc.'ntua- A tf I d I I 6 l' d b d 
. 

sene-am prezentat - ui nare, atunci când in baza con- I putea fi cauza că. după atâtea 8, es can e vor a e oameni cu 
rea mereu aceluiaşi subiect şi ce- d t N fi fă lrecor ODU, care,- spre ma- statărilorfăcute, de căt~~ or~,ane'lcontrolllri şi inspecţii la federa. 10 uen~. 
rerea aceleiaşi s~nctiuoi, dela In, rea noastră surpnndere - cu le de control ŞI a vellfIcăm a-
stitutul Naţional al Coopera ţi ei, cea mai mare serviabillt"te şÎ i ce stor lucrări de către Institutul: Ban«:a federală ,,7orile" stă IOa. 
- înlăturarea conducătorilor a- phcere, ne-a pus la dispoziţie în : Naţional al Cooperaţiei, se pu 1 Line .:a ori<:ând 
<:eslei bănci, ne·a părut ceva treaga arhivă a băncii, Insotita de t t dă" g ni' 

b 1, ,. ea prezen a a un ru e era e SI· CU toate a' ceste -"lcane şi ne· tuaţie di~ 'c~Je'm,:i opt'l'mis'te. 
du ios şi am zis: i exp Icaţllle neceS..lre. , ' .,. 

tuaţta că federala este dephn asa· plăceri, _ cauzate de acei care De această .;;itu"ţie s'au putut 

Actiuni ne Întemeiate impotriva 
conducătorilor băncii 

natăt fără a se atinge de capita- ar avt'a marf'a datorie d~. ~~i convinge şi droaia de controli şi 
luI social sau de depunerile mem- sprijini in acţiunile lor de ro- inspectori care au tăbărât peFte 
brilor săi. mâllizare a economiei naţionale. b~l1că. făcându i ieI de fel de 

Consiliul de Adm. al băncii te- . Iată, onora ti cititori situaţia a· - datorită energiei ŞI cinslei de controale şi inspecţii. Astfel din actele puse inaintea 
ncastră impreuna cu dl. dil·edor 
al băncii, dl. Nonu, am constatat 
şi verificat urmatoarQle: 

Incepând cu anul 1935 luna 
Iulie, de când a,ctualii conducă

tori luaseră Cf nducerea acestei in
stituţii cooperatiste. situaţia fi
nanciară a. iederalei "Zorile" e
ra destul de deficitară. Dintr'un 
,venit de dobânzi in suma de 
Lei G7.054 s'a plătit un buget 
de 421,412 Lei. 

Din operaţiunile fa ude în exer· 
ciţiul anului t 935 s'au plătit şi 

pierderile din 1934 in Însemna

derale, a convocat adunarea ge- : dU,nărilor gene,raI"" ~upă ~are care sunt călăuziţi aceşti con~ Dar doespTP acestea ne vom 
nerală pentru dasbaferea gesti- i sbterau o mulţlme de mconşhl?n- ducatori ai băncii, federala "Zo, PlaÎ ocupa ,i in viitor, 
uoilor aniJor 1936/37 şi când ţi care fără să cunoască cauzele rile" astăzi, ea se găsf'şteintr'e si- P. F. 
urma să se supună şi bilanţul!' pentru care nu se "puteau, ţine, 
fede~alei, a~an~t. C,u ac~astă a~auzauconducătOql acestei bău- Infiintarea colegiu-
l caZle, a SOSlt ŞI ordllluJ Clrcu., C - , ~ lui economic 

Cum ştiu să colaboreze români 
Între ei 

C011lul COlli.a,hililol' EXpi'rţi şi ni {'onta'hilt' sau ,În fUll('ţinni Pl'tl
Autorizaţi cu sediul În Bu('url'şli dinti' de Institutul ~aţiou,ll a.l 
a ehliborat UIl proeN, de !('ş!e jWll- Cooppraţi('i, 

Mare nenorocire pe 
acestat căci aşa înţeleg 
şii noştri să colaboreze 
altii. 

neamul cooperaţiei ca prin influentă să tru îlllrfiinţnl"l'iH şi funrţimulI'l'u CI) e} F;r{'ţiunl'a didartiră şi liber 
româna- ajungă la cooperativa "Aradul" lpgUu1m E('oJ)omir, ('are va îll<,ad· profl\"iolJj~ti În rari intră Jll'ofc
unii cu de unde eliminat să ocupe locul l'a pe m(\mbrii foslrolor corpuri cu sorii aradt'miilor d" inlllte f;hldii 

1 drrpturile râştig-ate. oom('J'rinll' <:j industriale din ţară, 
i de frunte a "Ogorul!' apo ArL 24, ('oleg-ul Ecollomir "H, .,. , al facultlltilor ele dr,'!>!., spv('ia!li. 

Invidia t ce"a specific ro-I "Prevederea", de unde exclus să cupl'indf' UJ'mlitoar('lr sr('ţÎlmi: 
I ) • 1 .' ,~ tnrte (X'ollomieă şi profl'sorii li(,l\.. 

mâllesc, Când unul a reuşii să 1 al 'ungă la federala "Zorile" ca a Sc{'tLll11Ca 1l(l)lJlllstra11Y<l \'('0 1 
'v 1 v ]or, ţ!imlJnziilol' ('onWl'c·j ('. şi li.'('-

Gestiunea anului 1936 n'a fost r' se rl'dI'ce cu un centimetru mai să ducă Ia faliment cooperativa }WmH'a JlH )li('a~ 1 '1 '1 1 . l' bl Sl'(.ţiuU('ll. administrilti\·{t ('('O 01' 111\ w;11'1U' (' «' :<Pl'('Uhlliato 000 

8upusă spre aprobare adunării" sus, la repezeală sar ceilalţi şi "Munca" a bie~ilor pantofari, 'l1omicll. prIvată, în ('al'('îlhtră loţi lwmirH, In {,~Irl~ mai În(ră şi mlln1, 
generale, pentrucă circulara No. ,1 cu cele mai mârşave ml/:Olce de unde pentru \lltima oară, din fUl1eţiOll!lri'i. jlllbliei {~<1I'i ]17',1;:("1- brii ('ari praetieă libl'I'a pl'ofesiu· 

ta StImă de Lei 324,358. 

• lH~ public·isti('ă, 
,15.848 din 2(l Martie 1937, dală caută să I ăstoarne in prăpastie, aceleaşi motive "fraude" a fost ză o H(~.ti\"it.a.fL' (,(,Olwmic'ă Intr'o 

, ,'\ r b)"' f) Si'('ţimH'a ('ondllC'il!oriln' d,1 
, de Casa Centrală ordonă urmă-" Cu astfel de proct>dee "Româ- suspendat credem, pentru tot-; m~,I,U~1l1l1P ('COnOlTIH'a PU .lea 

I 1 il . i.n! l'l'I)!'in<h'ri Huri (illdu~tl'jalr, 

t I d v, R 1" l' deauna. !'<lll pl'lva , , ,oare e: .. ;. eaceea va rU-j nia omâni or pentru rea Iza- e) ;;;P.('ţiul)ra C'Ollhl'hi!:l. În ('l'!'P C'om('reia!p, dr rl'l'dit şi a;<;i!.mrăI'i) 
răm a au proceda la Îatoc-: rea cărui scop sublim luptă coo, Şi interesant j pe acesta - nu ~!J,tl·ă l()ţi ,]('('i ('.ari Pl'(\~t('a'/r\ i·n in Nll'(' întră toti arri ('JRri alt 
mÎrea bilantu!ui dela 31. i peraţia, va dăinui să rămână mul- ştim din care cauză, d-nii coo- int1'('princ1Nile puhl i('(~ ~-lU pal': i· fnnrţ.imwt. <'el putin 1 O ~H1 î .... ,ll!. 

, . 1'" d '1'1'1 t fnnrţionrR.ză af'tnalnwnfe ('a ('011-
Dec, 1936. care urmează a! tă vremea un fapt iluzoriu, iar peratori acei cari sincer doresc cu a rr SC1'V1('1] (' ('011 a.)1 1,;1 l'. 
f b g s' 1 t" 't ,. d) RpC'tilmM r(l0Wl'alivă Îl1 ('(,1- dtlC'ă'ori de intl'('primlrl'i de o 
i considerat ca ilauţ de'i- în locul unirii f.răţeşti pentru pro re Il . ~~es el. I~St I uţll a re Îl11J'ă 'toti arci cari proÎt,*"ra.zil cl!'os(,hilă impOl'tan1ă, fie de stat 

·jnitiv deasanate ,i 1. coope- f( rmarea ironlulUl de atac con- "Cooperaţlel' - ti lDvălue in· pp Hirilnlll ('oo!1pratil'i În rlt11f'ţiu. fi" pm·ti('1l1nr1L 

J
'rativele de pl'imul grad, tra ~trăioismului - care n'are I Ir'o ignoranţă Care te împinge . • "''"-li_. ___________ _ 
căci acest bHan' va trebui decat se bucure de aceste frecă- până Ja suspeclare, """ I ~ d" f' I B ,. 

l5ii Îoplobeze tOate perde- !~:i noa!~r;a aîn~~~:~ ~::~~~~ d O~re d niile lOT n'au cunoştinţi lJOnSI1U uB a mlnlS ratIe a ăncli 
_riJe rezultate din "Legea nu-l putem prevedea. e alacerea cu valorificarea grâu· Z ' 
nlj,Jlichid~hii datoriilor, c.ât şi Noi n'avfrn pretenţiunea dtin lui din 1937 in care rolul deter-·, Federale 1'" orile" .8 demisionat I 
,iL lajutoal'elol' acordate de stat numele românir;;mului să se to. minat l-a avut acest individ, şi 11 

ltn. 'jpent.ru ca să fie cu adevă- Jereze elementele capabile -de a cărp.i victime au fost federala: In şedint'l dela 22 Februarie I perspectiv il p. !'fru a putea con
nd Jrat elll:pl'esia realitătt incorectitudini in indeplinit'ea mi, "Zorile" şi nişte ţărani, şi de atâ- a. c. toţi membrÎi consiliului de vaca adunarea generală ca să se 
(J(;\~' Gestiunea nu a putut fi su- sÎunii care le-a fost încredinţată, tea altele de acest gen? . admini~traţie al băncii tederale aleaga un nou consiliu, 
I . [lllsă adunării generale nici în 3- cum de fapt s'a petrecut în ca- Nu ştiu atâţia, că acel care a' .. Zo~ile" din Arad, şi au înaintat Până la noi ?ispoziţii, cu c~n-
". I 1937 t t • 1 ' ă· 't· ~' lţ' demisia, : ducerea pe mat dera~te a ban-
I!ŞI u ,o 10 urma ace ulaş zul de faţă, când cei care au a· s varşi ~n, ~oo,peratle o mu Ime Motivele demisiei au fost: ex- cii au fflst autorizaţi d nii Hi r-
ni . rdin, reînoit însă prin circulara vut o atitudine demnă de toată de nelegtUlrl ŞI pentru care a pirar<a mandaldui şi că în ur- cea C. Nonu şi Savu Jo~n direc-
118,!No. 7451 din 21 Dec, 1937 ca- lauda sunt defăimaţi, iar acei fost de mai multeori înlăturat ma deselor schimbări de legi, tOTul Serviciului Agricol din 
1, d~te spune; 1, care a murdărit prestigiul fede- din sânul ei, se plimbă şi astăzi nici de prezent nu este n1(\· o Arad, 
tit" •••• după jur(>l:islrarea' ralei despre care este vorba, în dragă voe pe străzile aradu~ 
.. • t - dif' Y • 1 '. , tI' Concurs s,roala ~ul)('rioară de comi~l't, Sll. nla Sli,rlp e ŞI a IDO ICarl- este cu desă"ârşire scos din UI ŞI apOI ce es e cu mea, a mal 

j('.l1 ' f pI'C'fC'rn. lircnţiaţi. . 
, 10r care decurg dia revizui· cauzx. Conşt'lent ,.au I'ncooştl'ent. avut şi tupeul să acă denunţ la Banra F!'ckl'ală, ,.Zol'i '(·" din ," Direclol'ul va fi numil elp r;lfrc 

i 'l\ea tablourilor de lDai SU8, asta DU ştim? parchet pe federală, pentru ca .Arad, puhlică COn/'lll'S lH'lltl'U I1\Rlitutnl Naţional al COllp\'r;lţLei 
rl:~~veti'îolocmi o balanJă de! Oare aceşti binevoitori aicoo- registrele Conduse de el insuşi, ('OTIlp] ee! a rea. po.<;iului dl' dÎ1wlo1' şi va fi plătit dL~ (':ltt\, nimra 

infiin,ţa.t, ].a aC('.listii f('drra Iii d' 
iţerii care pa 31 Dec, i937,' peraţl'el', nu-1· ştiu pe acela de - să fie sechestrate, creindu-şi Ft'(kral1i eU llIl ~'~1Lll' nrillim dH {'ii,lrc COllSi.liul de a(lminisIJ'aţL' în 

e ~ihnânâDd ca bilantul deti- care de fapt ar trebui să ae o·; astfel o situaţie tragico-comică? şedinţ.a. din 22 crt. [)oritOl'ii de a. Lri 6.000- lunar, inrl']lilncl dr·la. 
arall't' I ," A h d 1 ' 'D b t t T' oelll)a a('('st P05l.t ';unl rH<,..:aţi a.şi IH'p]un:rea sCJ'viriuluf ea!'f s(' poa· 

~" 1 IV ce- veti lac ea pe a- cupe 1n_ ace eaşi motlve pentru. e ce nu vor eş e gaze a" rl te ÎHce pe data. de 15 J\brtie 
):J~ceea, dată, să.. inchide" care acuză şi-i· suspectează pe buna" de aceste lucruri câod Î BlJ(~~nltnR' (1('t(',le J.~ sl~·djUldf('Nd~.ra12l'~' 1939, 
5" 'A ~ , 'j t' f rt b' ă ·uU f"$!'C f' 1:' cr( man . 0, c. B ~ "CA 1':TEfl v J.'Al { 
('rt~llupa ce vi ••• va comunica conducătorii federalel J,Zorlle' ? Ş lm oa e lOe care cunoş:-. până la. i l\Im,j jp a,. c. rJ.H . l' -;. . (',' J • 

. ~jutorul acordat de stat, Nu.1 cunosc d'lor pe acela tintă de ele? I Condiţ.iuuăle dp admih~I'(' şi ml· i "ZORlLR" 
Og~ Pe data de 15 Iulie 1938, care a fost scos . din controlul Ce interes au d-nii1e lor să-I: mire 81111t: Să fie romtm, să aibă; Ioan Savu, .. llircea C, Nonu, 

.. 
;;il •. ~3iEE 
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~8 .FeLruarie 1938-~F-;Lr._:- Functionarii statului 
arie 1939: R.Dul re.n".er.. şi cei particularJ 

na'.onale 
(Urmarea din pal!. l-a) apere intf'I"('S('Jc, fiind chemaţi în (Utmarea dia pagina l·a,) ,1 dat în se&onul de vară când e 

trtatol'l1lÎt\şto in 8{'"Ia.,? t.imp că 8- ParlamentuL Ţării ea l1Cprezen- lor de stat. cel mai indicat timp de odihnă, 
('este drepturi sunt strâns lt'gat., t~nţi ai sf('re.i lor de muncă, Ori'cum se poate vorbi de o Acestea, în timp ce funcţio· 
de datorii. Ac('la can\ mun('('~te şi produce disproportie oarecare, când dce- narului particular i-se acordă un 

Aet>ste daltodi, din NlN' ('('a. va pute.'l. g1ăsui în tre·buriJ.e oh- d '1 . laş salar de mântuială il au cu concediu incepân cu 7:ece Zi e mai sfântă (\<;,!.e de a munci fără şN'şti iată calea ('ea nouă cart' 
pregot pentru PatrÎ(', trebtH' în- s' a dl\..'X'Illis prin această Omstitu- toţii: prea puţin ca să trăiască anual şÎ care abia după douăz, ci 
oo-plinite fără şo"ăirf' d~' toţi ('c- ţie. în mod demn şi cinstit şi prea de ani de sen iciu ajunge la o 
tăţenii, fiecare după puN'rile !'t1- Ca pă.zitor supn'ffi al interl't-;C- mult ca să moară de foame. lună de zile şi deci de cele 
.le şi Îlnl1{)Cul in care este hotăl'ât lor Neamului, voi ve-ghea în· fie- In,ă pe când funcţionarii de. mai multe ori în preajma bătrâ-
a munci. c~re c1;jpă, ea. spiritul acrstci 

~ ~'T ., ~ v stat se bucură de atâtea o::i a- neţii. Sunt hotărât a păşi cu tO:1ta noui aşeza 1'1 a ,ărll sa se pa.s;t.ro- 'i' 

voinţa pe act>st dru.m mântuitor, ze fărrl şt irbire şi ea murea fie- tâtea favoruri, funcţionarii parti- g) Apo! nu mai vorbim de ne
întărind fără prp('uppţire num.e.l. C'ăruia să fie rât. mai l'odnidL culari nu primesc nimic. Ori a- spus de marele avar,taj de care bu 
şi cinstea în tre,burile obştpştL Ziua de a.stăzi treblll' să fiE' (} ceasta face mult. cură funcţionarul' public, acela 

S('opul !'1('rvitorilor Snatului, în zi de bucurie IJl'ntru toti, că{'i se· f b 
1 ·1 '''t Dar să le inşirăm: de a·i i asigurat ătrâneţt'a cu core Mă soeoi PS<' ca prinrul, ('st<' d{'S0hid arg portI c unm VIl 01' 

de a v{'~hea fără încetare la o6ir- plin de progres şi do lirrişte p,m- a) Funcţionarul statului pe lân- pensia car~de cele mai multe 
muirea bunului ml'l'" a], Ş1io"vodă- t ru Homânia de mftirw. ga micul lui saJar se bucură de ori e echivalentă cu ultimul Sa-
!'Ît'Î pnbllice, jlmtnl ÎDltiiJ'irm ('0- 1'-Iu pot. in ae('i8stă s:ăl'~ăt~ar~ !"~ : favoruJ de a călători pe C. F. R. Iar. 
munităţ.ii şi mulţumil'Ca fiC'CrtruÎ1. nu mulţum;esc 8.<'t'I()r e.arl: ImdPm';l! I sau alte căi de comunicaţie cu o De importanţa acestui fapt vi-

Numărlll 3Ş:L de maI"(' al votan- de un SE'ntlllll'nt putermc (' pa
ţilor Imi întă.l'('şte 1)(' dl'pl'in <,on- triQtism şi dc c.I'('dinţă cătl'lI Ţară· reducere de 50%. 75% ba chiar tai din v.ata funcţionarilor, nu-ţi 
ving-eI'('!8. ... ă am indqllinit o ('('- şi S uv{' l'a Il, :M,au ajutat ('u lumi- gratuit, benefidt de care fum ţit· poţi da spamiil decât atunci când 
rintă a intregului MI'U popor, nile şi experienta lor la înflLptui- naruJ particular nu se poate fo- ajungi!ilă beneficiezi, sau nu de el şi 
dt'S<'ătuşind viaţa publi~ă <ţe in- N'.a; ~.('s~('~. oper~ dc desăvârşil'C a. losi sub nici-o formă. în aceasta con~tă marea diferEonţă 
tCI'('S('le strâmte dc partId ŞI aş('- eon"ohdam noţlonale, , ' , '.. ' 
zându-O pe terenwl adevrlrafelol' Cu ~'1tfl't,tcle înălţa.to şi cu bu· b) MaJoritatea dm' fu~cţlonarJI între asigurarea existenţii unUIa, 
nevoie ale obţ;tei româneşti. ('urie, Români, a sosit clipa în· ea- publici se bucură de reduceri si a celuilalt 

ŢăraniI.', ffi1illcitorii, f~letOl'ii dl' I re, cu ajutorul tu1uror adevăroţi- saU gratuităţi' Ja teatre> CÎne- Dacă tu funcţionar particular 
produeţic, intelectualii vor avea 1101' patrioţi, voi putt-a clădi o t g f b' t", in timpd o;:ât slujeşti in cadrul 
de aQ;i .ina.inte cuvântul ca să-şi Românie puternică şi ferici',ă, ma o ra e, a onamen e a zIare 

• 
__________________ • şi revisfe sau alte manifestări unei instituţii. nu te vei gândi, 

artistice, sau nu vei avea posibilitate s.i.-ţi 

I Saful- românesc" c) In timp ce funcţionarilor sta- aduni I.bcni ~']bi pentru zile ne-
~ tului li-se acordi. zile de repaus gre", bătrâneţea ta va fj o adevă-

f rală tragedie din care nimeni şi 
Un subirot despre care se vor ePa în Arru.>al - s' a sMtut Il€n- pentru toţi s inţii trecuţi in ca-

A 1 d 1 nimic nu te va scoate, ceeace beste in ultimul timp pe întregul tro ° blllC'~tă de pământ şi a &'l.n- en aru crf'ştin, de nu mai ştii 
cuprins ar ţăI·ii româneşti este: gerat (>âmd glosul gcncmţiiIor n. de eşti sau nu la şcoaJă, func- nu se va putea intâmpla cu un 
8a,tu1 romÎl1l1a..-c, ~ll1t alte graniţe... ţiQnarului particular, prin Legea uncţionar public. 

'fUn saf uitat 

atâtea altele, pentru care sala~ 
I.area mai bunA a funcţionarul! 
particular devine o .. Condiţia I 

ne qua von" salarizare care d 
fapt mai lasă mult de dorit. 

Acesta este adevărul mult sti 
mate d·le Dr. Stanca şi nu ceea 
ce greşit susteneţi dv . 
Dacă dv. v'aţi fi ocupat nUlDa 

de beneficiari, ,,'am fi urmat , 
aprobat cu tot sufletul, dar atune 
când afirmaţi un neadevăr ca a 
cela ci, funcţionarii particular 
sunt rebibuiţi cu beneficii dj 
zeci de mii, ba chiar sute d. 
mii de Lei lunar, ne viDe ~ 

râdem cu hoh'1te şi să zicea 
"Doamne auzii gura sfâa· 
tă" dar dacă D zeu se va'n· 
dura şi vă va da posibititatea <'il 
intra'devăr să aveţi pentru ce-i 
atăca, 

Iar ca incheiere, vă rugAm 
foarte mult, şi stăruim asupra 
foptului că, să ne prezentaţi ca
zuri de funcţionari particularii 
cari să fie retribuiţi cu renume. 
raţii excesive, şi salarii d, 
zeci sau sute de mii lunar, J 

Nu uitaţi însă a face distincţi 
între funcţionarii propriu zis 
beneficiarii instituţiilot' publice 
particulare. 

Petru Fiea 
Campailliia poruită din i'l1iţiat.i- Să căutăm păeat{'Je trocutu:w Iată un motiv elocvent printre 

,'a ~1. S_ Rogdui Car01 IL adt'vâ· Repausului Duminecal i· s'a a· -------•• --•• ------------------J 
1 d aTtlilll'ând sarci·oo vinovăţi*,i şi pC' ..l t b' b ratu1 prott'guitor al ~ahl ui e COfl·a zece ~ăr Afon pe an, a 

baştină prin "Ftmdaţia. Carol"' tl uruii şi ~ alţii? Nu vinov1iţ.ii!1' in multe părţi chiar din acestea Corul 
p118 mai mult ca orieând saltul ro- oam('niIor 001'0 tre<'. nU pot dUt'(' i.se sustrAg, sau d,că îi sunt acor
mânesc pe bU7,01-e O'dJTl{'ln:ilor dp eu e1 veacul ee nt'-11 adus ~1IC 

bisericesc din Micălaca a im 
plinit cincizeci de ani 

bine "aN:' "rld prin ridi<"ltrf'la. a.('(\~- date, palronul aranjează în aşa 
, ma.i glorioase impliniri .. , 'oJ b"· · • " t . I tui focar de românil'lm la o st<llre fel, că până la sfârşitul lunii să Sar atorlrea acestuI Impreslonan evealmea 

Ayem o datorie, o datorie Aân- -
mai bU11ă ronfonmă. cu "Temurile fie compJectate cele opt ore acor- Badea Costin Popovici - cel mai băbâa coadu, 
'" bt hOl'" t ... v'Im tă; să sooa.tC'm la. Iuminrl satul d . b 
-,,1 " ... , «L' , ate CU ocazIa sAr ătorÎÎ. Vt d d"' ~ 

AdllC('I"('a ac<'&1:ui cuib de ro~ romiÎinlcSC din pără.~';nirea. hC'jHllii- ca or e cor In tara 
mânism la lumina vorbplor ne dii 100- care S'~U dus, d) Funcţionarul public Jucrează In pI't',zruţa P. R, Sale Dr, An- Yel"Să,rii _ au spns adC'Y1il'il' p I 

Jl'l'Îldul să ('tm()laşt~ şi 1otodat:l Avem nt'voie de o a două lJi- câte 6-7 ore Ia zi, în timp ce (h'ci :Magier, epiS<'opul Aradul,ui. wşt.i de nlX'rezut din istoria 
să crtutăm să rt>mpdi{'m

v 
h?ll'll t.o- mintă: binIinţi1 luminii asupr:t salariatul particuJar în foarte şi-a u!l('i mulţimi de' cr0din('joşi, l'lll'1li, dintre ('are amintil'l'a. in 

11111 răul dela rădăcina ŞI ~ ilnp , 'multe. Jocuri lucrează 8-10 bal' JIi('iHaca a s.ăl'hătOl'it ('inei7,('.cl ek tomniţărilor Sllfl'l'ite dp unii {' a 
v t ' t în:futlprecului. gropam pen(.nt vel'Ie con raVE'rSa de multe ori şi 12 ore fără so. al11 dela înfiinţarea ('orului hisf'- rif-ii ne-cau 31'1i.tat atributul adl 

în C<lre a fo..<;l:. răst.ignit ~tul 1'0- Obolul pentru a{'ea.<:.tă, biru~l~ colea]ă. rj(je.";c, C'Ollldu.<; d{: vl'l'dni('U'l ţării]) ('l~'diI1tei şi neamu1ui de oanwn 
mâll<'SC, Allizim zilnic ('uvmt.(> iln~ nu este maTe, nu e9t(}~Ump, dar . , . , Co..;:fa PopO'\'ici. sirmpli,' da,l' mari d{' suflet. e 
flrtcăra.fe, ingâ.nări duioaso ppn- ....... A' t' Şt apoI mal este o mare dlEe- Cel~ cincizt'",i do 'ani din viat .. a "~"I"("şI' "ll"I'Jlt" cle; 1"11'1,~1 ,'1 a =,,(1 rOTIH1UOOO ŞI ~'('nl'l'OS, 111f''l''t). "'. .L~'-~ n. " ,. ,. a '" 

trll peiS1a.g'itll rural srăldat în In- tul ţă.rii noastre mana In mana. renţă între felul cum în timpul acestui cor ,în&."''1m~lă un eveni- fost, adresate ţăranului ('mta P I 
mină, umbrit 'Îll verdcaţ,a, mănoase . ţ' ~ 1.._' l ' ~ t ' .. '1" de iucru sunt trataţi unii faţă de lli(>nt deo,Xlblt de lI1.,,:(\m. lHlif, eu- POVI('I, conduC'ătorul ('orului 
lor holde adur:ttoacre de bplS1lP cu gl'lH,]1lllC raSlJUIU III 1Il rE'glrll , d ' 1 f asa 

. <,' '., .~ .. , . ,.~., :' 'ceilalti. nf'~~ean u~"e, tuWl a~, rtU~O, PI'OU])(, dela înfiinţarea lui. 
.. ,Apoi în aC'.('iaşi ZI, vorbe t\1'('- nOlastrc tJ:'(!hUH' sa ln('{'ap,\ - flC mISIUne pe ear~' a md('plm1t-o Bud"a Costa Popovici _ s' 

murătoare şoptite pe i11(l<.'letc, dn- care la !oeu'l lui - <Y .. ustn} noului In timp ce funcţionarul p' ublic +.'1'''1' dl"""'l'l·. I'n timlml ~1rll}ăl1irii 'd· 1 - I) 
,., ~n'" , rugat cin(>lz<,<,i e iII11 UI UTml~ i 

1''(>1'i şi nf'<'azuri dC'spI"(' sa.t.ul uitat salt roonânosc ea., cuib sta.tornie este lăsat să lucreze liniştit, în maghiare. zeu prin C(lmi S11ll, dar acenst al 
in intuneric şi mizerie, In hoasul d" 1 ' . I'n multe l'otreprt'nderl' partl'culare Ani dc ('I['(}.'.m şi 3mărăciuni, În - f'~ ,1'., • ~ t' ~ 

i . m veac m veac pe 3'-<:'('61:c p anlll'I nu l-a '''''L zauarnI('a, }leu ·I'lwa , 
'C€ deSTH11'1t~ aeeste (ouă ,,~atB 1'1'- " , l . t' p t c - dUI 1. Ullt' • 
mân<,.,ti" se 02' .. lilldese imaegint maool'l11dn-ne cand vom pllt~a cealaltă categorie de slujbaşi sunt ~CC' aşI . Imp, ('oU I'n 'U H - avut .fel.:-i.drea. să-i cânte 1'0111.: h 

.,.., . . le suc'cooc) Ul'lnau repl't'silmilc> ni'şre gE'lwralul'lli Bi'}'thelof, <,ân , 
adeyrlratc alături do imuginil(' S'pmlC: SI'~TK\1 ŞI VO~f FI!!! mereU şicanaţi de cătră şefii lor sdipân,irii, caro nu se pu1lea bu- Reful mi",iunii milita.rt' fnlll<'t' ~ 
<"xaQ't'ram.. " ~ ~ I Emil V, Bnqari1l. ' care joaC'ă rolul de poliţiştii - cura eă., În l\Iieălae!L şi ailtl't'a, di:n Rnmâl1ia. - a Întrat ·hiruit . m 

8atul roma.nesc aşezat dupa. m,- , 'care într'adevăr sunt plătiţi gras cânt('('.ul l'Omfmesc. 1mflu('lwa. i~li- în Al'adul eli1x-rat. j 

tâmplările YrE'.ffiuriior, la r1i!'lpân- , t t' miile si grăbia sflîrşit ul l'Obiei mi-
tii de n<lvăliri barba.re, de pu.ho.. F fi' l' - ŞI care pen ru a scoa e pro· k'l1ort; Tot. atât de f('l'ipit s' a ~imtit r e 
aie str1iine ce au Întllu('('at i!':tol'Îll aza con rctu UI de· ducţie după care primeşte pro- Cor~Hile au fost, în 8J<'f'le 1im- ('{'IS't fl'mnos mOSlle.a.g DumÎ11i('(1 li 

'" v, t t ~:t t ~ '" d I F b . 'b . d l . ('util, ('fincl Il fo~t sII1'n1llt dE' p, . ]1O<I"",1'a, 11 a pu ,u, 1n . re.c'u. !',1 munca e a a rica cente, mtre umţează e mu teot'l puri, ol'gaJ1Î7.aţ.ii pute:M1ico ppn-
f ' t' d V

' 1 ~ ~a. nI', .Andrei Mn.U-it'l' IlO ohr3 le aş('~. ŞI gospo arlt (UlHt . cele mai nesocotite miI 'Joace faţa· tr11 nHl11if('~lţiilf' naţionalt' şi pii<-
't 1 ' AtU în !':(,mn d(' mare dl'a.g-(lst{, s,'i I'ă '. anunu e p anUl1, " S ra .J ' 1TarPn o-!'aiullli rom,Î1W'<;(, 4 ' :'1 1 1 ue el. ...~ , .. t~ t s \ . J CÎlle ai' fi ayut rUl'Hjul în ,}<'0k' Potrl'(,('11Ie populart' Ool'g'amZ':I.te ]1 '1 a 1 ]1t'11 r:1 ţ ~('r"IPII 4'.', tI ita 

vremi dr lwjl'11ir să f<l('1i din In urma tratativelor duse la Totul este urgent, şi extra ur- do ele _ adullat! pe toţi !'om,Îlli i nJt.;:n'u ('1'('( 111 P1. 'ni 
Raiul româ.nf\>"', un ~'1t aşt'Z':1t elu- gent, iar indestulere DI'ei-odată, s.'i ]e adu('E'au ami.llle de fl'aţ.ii N' (lU ~n,t. nitl~ti, niei e~'i~ pe., f,( 
~ . ,. -'? Sub-InspectoratuJ Muncii din tIt tiI pa anunn(e pl'l11<'IjlII . ) 1 . lor ele l)('.!'.!e mUllt,i, ;;':'c <'l'\.\ia., "Ht- llli rnz.p(,I"l t' rOl'Il? 1 ,mOI' ,1 11 .[', p; 
L> 1 A d ~ t ·t .. f b' , e n tImpul verii, funcţionarul 1 t· • ";ă fHrrl (jin ('olihiln "lirăra~,im".,> ra, In re mUncI oru a rlcel fd, un i'urent dt' ~olidilrit,lt(; lHl-1 ~ll ;'I'('mll, pC' {'arl"vl-~t ]/{IH1Wlll J S 

ale pnţim·lor ccasuri de odihnă Astra, şi direcţiunea ei, nepu- statului se bucură de nepreţu!tul tiona'lii forte pNie\I!o:-l jK'llkll I ('nnll1farl'<t sa pal'IIltl' e 
trupr-as('ă. loclmţ.e rflndnite g()!l. tându.se ajunge la uici o în- favor al programului de vară, a ;rrrtpânil'e., }1(' lângrt ('ek']alte .nUIJIÎ: 'l'nricu, , 
pooilr('ş1e( telerlere, muncitorii au cerut căruia incontestabilă valoare nu f('statii politiec, lT~t,l"1m (,l:\';!l~t gPll~,. • • 

8atnl !'om;Îllr,,(' fi rămn, Îll y('. o a tr;llt ])llm'mlC'l!. o Zl JI1alt<l.to.~ , S bIt t' t o poţi cunoaşte decât atunci nin şirul a{'/'-tDl' {'3 zllri , Ulwln l' l' I'n <,hin1 radl'll, Î1wonjul'at (k f'g'urn prin u - nspec ora In .. erven. dB srl.J'hiilm'(" Jupii .in It'a ( in 11 i 

M M ca'nd nu-l al" I I disll:trnte dt> mlllt, f,we parte <,u 1 1 r III niHirii noastre, g'. il11<llll ]lătI'U11- tia inisterului uncii. mii aHi f'Îllld a In' mit să ·se- 1'('(' I multlt einstp ef'l din ),1 ică h1l'J , ' , 
2.iil1d <!lwvoiţ' 1<1 [l(1I'Yli1'a1a mo- Fabrl'ca nu accepta· nl'cl·.O f) Tot 'In acest tI' p al se"o d{'a"{'li din tellH'lii. 1)(' UI·ma il,Vn p ro ... - ,,('('hin pal'ei't de {';Înfl (' InnwH, 
tiUllC el,' <.at l'r),m;Îll,f"[', nt':lf'.'i·j b l' d f I fbţiilOl' din I1nul 19:1~. SUl 
satl11 mmâne"c a fo~i un sat <le' în unătăţire a situaţiei mun- nU 1 e vară, uocţionaru sta tu- Al'('.a.qtil yc·(·himf' ele' o ,jumă1at;' CorulUI diJ} :\li{'ăhl~") t1'(-l>lI.d I 
bC'jmii: ·un sat al păI imirii 11Oas. citorilor ei, până când direc- lui se poate folosi în dragă voe d~ H'Re a fDst .-;uhlil1iatil In'in (',1- îm'ă. ,-It j se deil o (l.·'·nl':ltj,· el 
trl" dr'ar('ia străcluin1p](, lwn:rn ţiunea C. F. R -ului cel n ai de toate cele ce natura, Dum- v.,ntl~ deosebit de miş(';\to<1J'I' l'nsli- .. M(wi1ul rnltnral" ",alt ,,~t:l'Yiril . În 
ridic~ll'l'a lui la niwlul' lllH'j HŞ!'- important client al ei, _ nu nezeiască natură, le-a pus la di. t.e, de p, B, :-\3' Epi;:{'~pul Aradll: i C"l'l'dil1<'ios" şi PP af·(·{!·:-;j[j. ('al,', n,tim 
zări ]lhuâirf's,'ti !w1ri'\'iti\ j n·lmi(· d d 11lI: ra.n~.,a '~I.l'.',lt,.a.,!,. m(,l'Itelt' }lC'('s! U! I ;Hll·l':'>,il.m el-lui ('olrl1ll'l J.lil,wt acor ă o ridicare e preţ al spoziţia omului; aer, apă, soare . 1,. I . 
~ă fie ŢWl'm,l1lenl(', ('at('12'o1'i('(\ ş; , ,(,OI .,.al lY'Jl, ,J1SL! H IL, , . . v • f)o])]'J('('anu. pl'('f('(·j III ;\l'adllIlLJ hf; 
11 ('ohc*'i te, PoporulUI nu pui ('[11 vagoanelor. etc, de care funcţIOnarul parhcu - CJ1)r'lZ!'('l de am, mf.r' ndeya.r. 1'1l("lÎ1Hhl-l Srl hiJ1pyoiaS('ii .1 f;l]'Ti 
să.i MhlC('m tl i(li o yinrt de f('lul De prezent o delegaţie din- Iar în majoritatea cazurilor nu; ('()r~~l. (d,il.' ,~~vicăla~'11 <1.. (.'â.l~ta.t ir~.l.- dl'~.,('rSUril~ nl'('.(~nre la. BUC·.:

1 

('um {'.sic satnl 110,tI11, el <1 mUl1- tre muncitori au plecat la Bu- ,se poate folosi, pentrucă progra. nUl.I k f;].n ,. ,111,1 ,. J)lWlll~ZI U, .111 re·ştl. . e 
-. " A 1 J ' '1 ' . , , ~" I .' m"ll toate Dnnul1H'Ilh' C('('a <'(; {'s- r·· 1 ' fi ·'t p. ,.. ·"·l iA' 

('!-t pamaHll. "a 1I)(,111111t a!ol- cureşb lnvederea Soluţlonarll mul încărcat nU'1 permIte, t d"{']' 1, ',Il llto:--.a '0]10\1(,1:S" 'gaT 
-puternielllni, ~'a apk'Nlt în f,lţn " ,A e IOS nt (( În5il'lmlHt ])('])11',1 dl'fl, (J ca~ii, sau mă('a.r 1111 I\~e 

. " .... 1·· ' , acestuI deSlderat al lor. Le permtfe toate acestea, atat pii~1rar('a /oipntinwl1tului l't'lio'i'), t ~. f' .• l.lîllil r, mm m;n'LOl' ."a! - (('SI 11lH'(W! I fII . . r" peu I'n ea .";1-1 . le Ins I . mI 
;,mai TI1nrii eran S:l'UiIl( dl~ limba i Muncitorii abricei aşteaptă programul de vară cât mai ales U PO]lOl'U III 11Ostl'U, 1lI1l1Hlc1. de ('illi'l d('(·r·nii, .Or,'c 

. l' v vbd It t 1 d' 1 d I ~ Cm'Îlnetiltorii deln pr;l.7.ni('ul ani 1 I P a j ŞI (>J','( mţn, nOcl~tJ·iI - il::;;) ('11'11 cu nera are r zu a u , 'conce lU e o una pe an acor- on • ?g!~~etel 
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