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I. FILIPAŞ 

,~Cuvjn1e Reyale:O sărbătoare a :rnunciî la Arad 
lri~ i Distribuirea premiilor participantilor la Expoziţia 
a "Fiecare cetăţean este o rotiţă din mecanismul Statului Mes 'r O

-} r d I fi 1· . 
t • t . 1 ~' ~ f' d 1 d f l b ' {. 11 O e a er In )e 'pen ruca tn regu oro5anlsm sa le ep ln e o os, tre Ule, 

:ticţa fiecare, la locul unde l'a aşezat soarta să-şi facă pe de-! In cadrul unei frumoJs ~ Ser- ţinut să as ste la aceu'5li mani- pescu inspector general al Mun
prf·1in datoria, mânat de un singur gând şi călăuzit de UD sin- \ hăd a avut loc Luni la orele 11.30 fes aţie de răsplată a muncii, am cii, Simion Albu preşedintele 
·a suflet, acel al Neamului Său", i p~emi.erea participanţilor la expo- ! lem~rcat prez,enţl 0-10:: Virgil, C'l,n)::ii de '''luncă, M~ior D: 

" Z1ţ1a lDlernaţlomdă a mesernlor, MolIn preşedintele UOIUnl1 Ca· Mlhallescudelt:gatuLVilnJsterulUl 
dela Berlin. Printre cei cari au I merelor de Muncă, Petre Po- I Muncii pe lân!!ă Camera de Mun-
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M. S. Regele Carol al n.lea 

D, Mihail Ralea f ministrul Muncii 

.. :.~:) 

.. : .. ;:_:"; ... ,: 

~ ! că Arad, N~ Coca. consilier al 
, : Uniunii Camerelor de ~uncă, apoi: 

Succesul muncii româneşti :D-na Eugenia Constantinescu 

In sinteza ei, Expoziţia dela măcar o cultură naţională fă- diredo:ua liceului Industiial de 
Berlin a fost intâiul prilej cu ră relexul ei precis şi con- fde, Ing. ~o~u~ Cărpini~an di
caracter mondial, de:a se mă- slructiv oglindit in meserie Şl cu rectorul LlceuU1 Industrtat, de 
sura capacitatea braţelor mun- deosebire în meseriile de artă, 'Baeţi "Aurel Vlaicu", Gui Teo .. 
citoare şi talentul lor creator, Expoziţia dela Berlin, a mai dor, Sfăt Vichentie, Ilica Ghe
examinat prin ceiace produc dat prilej celor 27 de naţiuni' orghe, Toma Iacob, Şerb Gri
atelierele de meşteşugari. A- să schimbe păreri şi să culea- ,gorie,Zoldy Francisc, 1. Filipaş, 

'1' t ~ ~ă impresii În cadrul celor 18 I consiheri a; Camerii de Muncă, cest pn E'J es e {;u atat mai 05 

d ' d 1 cong'rese de breslă, unde s'au. Simion Miclea, corespondentul I're ominant ŞI ecisiv în c a- , 
sificările ce s'au făcut, cu cât desbătut atitea probleme pro : ziarului "Universul", Tiberiu 

f " 1 A '" I f . Molnar ziarist, Operan Anton, a fost unica Expoziţie Inter eSlOna e, pOl lD P us e ec-

I t l . t ' 'f' 1 Părva Sabia secretarul general 
naţională de meserii din ulti- u umanIza or ŞI paci IC ce-

. t ul ţ' , A d al Asoci~ţiei Meseriaşilor Români. i mele 3-4 d~cenii.· au a are em a IUDI, can me-
I , ., • • ~ Luca Dimitrie Mica Nicolae Lu. I In 12 Halt: mari, de o con- senaşll Se cunosc ŞI lDcep sa 
: sbucţie arhitectonică trasată res~ec~e r~ciproc munca şi ar- euţa Ioan, Sava D, Ştrenl!ariuf 
I ~ l' .. l ' , "' ta flecarula 1D parte. Voştinar Gheorghe, Or, Vla-

lin lnu arg~, curag~oa~e, ~ JU- Iată de ce meseriaşii din dislav Cornel secretar general 

Irul turnuluI de radlodtfuzlune, I toată lumea adunaţi pentru in- 1 IC··..J AA ~ p. Gh . , .. • ' la am<.nl 'le iYlunca, mca e-
.27 de natiuni au tumIS ceIace tâia dată intr'o grandioasă ma. ~h I - I G l D 
I au avut mai ales in muzeele' nifestare colectivă, la Expozi-I Of ro5 ţe, gna, oaC~' o. e llt

d I " 
I it, 1 t ' 1" d l B l' une' IOn<iTJ al amerel . ul 
I lor de munc W actl'vaW '27 de na-' ,la n ernaţl0na a e a er In, C - E ' . a, I d d't' 1 1 saszar menc ş. a. " , ,. 1 B l' • au ove I prin opere e or i 
ţUlnl sau mtrecut a er In ln pline de măestrie lmportanţa le" t 

~ ul 1 ... t .' ~ d ,. uvan are a 
vaz umll lD regl Sa ove- acestor preocupări pe câmpul; • S. • 
dească că meseriile n'au fost de activitate al lumii munci-I d .. lul 101100 Albu 
încă gâtuite şi că aceste me, toare. 1 I Primul ia cuvântul d. Simion 
serii sunt încă in plină eno- Mesteşugaru pune în crea-I Alb d' [ l ' C .. d 

ţiile ~ale sufletnl lui. In mo- i u preşe In ee ameru e 
rescenţă în ciuda progresului zaicul internaţional, el redă Muncă. c:~re salută in termeni 
de industrializare subită care mai puternic decât oricine su- foarte călduroşi, in numele insti. 
a cuprins lumea întreagă. Me- fletul şi caracteristicile naţi- tuţiei ce reprezintă, prezeoţa 
seria, ca creaţiune individu- unei ~in ,~are f!lc.e ,pa~te Iar, Virgil Molin preşedintele Uniunii, 
ală a muncitorului a supravie- ~esertaşl1 r~o~aDl sltua?du-se în mijlocul meseriaşilor din Arad, 

I d 1'" d' 1D fruntea ţaulor premIate au I 'd' 'b ", "1 
ţuit iureşu in ustria Izărll 1D făcut cea mai utilă propagan- C:1 o:lZI01 !strl ulrll premJl or 
secolul ultratechn/cianizat, iar dă românească. ' recoltate de aceştia la expoziţia 
emulaţia dela Berlin a dove- Onoare lor' l' internaţională dela Berlin. 
dit cu prisosinţă că nu se con· VIRGIL MOLIN O sa ÎŞI ~x?rim~ inc~ udată, 

1 ' .. Pre~f'''intele Umunli Ca- 'cu acest ·prlleJ. $alJsfaqla pentru 
. cep~ O cu tură umană ŞI nIcI . merelor de Muncă (Continuare In pal!ina 2-al : i ; 

DI. Virgil Molln, preşedintele Uniunii dând e][plic~ţil despre valoue~ chilinbaraluJ rnmine.c. 

.'"",--
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2 TIMPUL PROVINCIFI 

o sărbătoare a muncii la Arad 

De. Prof. M. Ralea, Ministrul Muncii vizitând expoziţia dela 
Berlin, însoţit de d!. V. Molin Presed- Uniunei locţiaorul fuehrerului dI. Hess interesându se de arfa 

ţesătoriei româneşti 

să vizitez~ expoziţia spune că, d. I noştri la Berlin, unde din ca'JZa să se aibă în v~d(>re că În . scripţia 
Virgil Molin, printr'o muncă per- i timpului scurt, nu s'a putut par lrunirea - dalorită iowrejurâri-: Ar.,d 

I 

Ca liel ii de Muncă din. in perioada pregătirii bURete' 
ca merilor şi a uniunii. 

Molin. i Asta pe de o parte, iar pe manentă şi neobosită, a reuşit. ticipa aşa cum ar fi d0Tit toţi a- lor excepţionale - a fost con-; 
intr'untimpscurt,săînfătişezepro.1ceea cărora li-e incredmţat COn- vocală în zi de lucn:, la o OJă 
dusele noastre admirabil, creiând i ducerea deslinela"r muncitoreşti, ne potrivită (ând dea semeni la ins
astfel acel "Colţ sub soare" al de aici. i pectorat are o consf'iluire cu 

Ri'p!1nS'll d-/ui Vi'gil 

nostru atât de necesar pentru a 
ne impune atenţiei tululor. 

Pe de altă parte-contin1lă ver
bitorul s'a putut constata că ori 
la ce perfectie s'a ajuns, industria 
mare n'a puiut Si înlocuiască 
produsele meseriaşilor, Dlai ales 
că obiectul produs de maşină 
ori cât de bine n~uşit, nu poartă 
îotr'ânsul acea părticică din su
fletul omului, pe care meseI iaşul 
bun o conturează în produsul 
trainic al mâinilor lui. 

D. Albu termină exprimându' şi 
din nOu satisfacţia de-a putea sa
luta pe dI. Mol.n în mii locul me
seriaşilor cu un tradiţ:onal "Bun 
venit". 

Cuvântarea 
d~lui Petre Popescu 

1-----~-

Urme 7ă ap ,i ră,puIlstd d·lui Vlr· 

g I [\\olin care lIIultum, şte dea
semeni antcvorbitorilor penlru cu-

alta, atunci când şi comisiile 
terimare a camerelor de mu 
erau în permanenţă schimbare. 
că fne rod de aceste fapte 
care le va adăuga grija că me· 
riaşii români vor participa la pri . 
expozitie inlern3ţională organ: 
tă în ultimele cinci decenii, 
turi de meseriaşii a căror fai~ 

era arhicunoscută - se poate~ 
ţelege că misiunea celor che 
ţi a ne duce faima peste hol 
nU era tocmai uşoară. 

Apoi l:xpoziţia era organiJ 

in GermJnia ţară ultra ind! 
trializată şi care numără vr 

9.000.000 locuitori care hă. 
! din meserii şi pentru meserii.j 

Dintr'un bun Început ne· 
propus să nu expunem or ce 
să ne mărgillim la bogăţiî:e 

lului prelucrat de meseriaşii 
mâni. 

Astfel am prezentat la ex 
ziţie chilimbarul !acel "Oas 
utsch Gold II admirat foarte 
de nemţi, apoi oragonit şi 

din Ardeal, care dacă s'ar 

Seria cuvântărilor ;este conti
nuată apoi de dl. Petre Popescu 
inspector general al Muncii care 
aduce elogiile tuturor' factorilor 
productivi aproape 1 000.000 din 
această regiune d-lui Virgil Molin 

stânga: d-nii Palll Waltert şeful artizanatului german, V. Molin, preşad, Vaia nei 
Cam. de Muncă, Ministrul Funck şi dr. Ley ş~rut orglniZlţtel "Kraft durch Freuden 

pleata metodic ar putea da 
zultate nebănuite. 

[Continuare fo pagina 3) 

AltA 4 1 -Din Bucureşti şeful Laburist George 
Lansbury adresează Europei un 
mi,călor mesaj de pace 

Leaderul laburist d. George cu cercurile ziar'stice din Româ
J.ansbury a fost timp de trei zi- nia. A făcut deci o vizită Sub
le oaspetele Romăniei. Şi-a con- secretariatului de Stat al Propagan
tinuat călătoriile in Europa agi- dei, având posibilitatea să petrea
tată. Ne amintim de senzaţiona- că timp de câteva ore printre 
la vizită la Hitler: a dorit să cu" ziariştii principali din Capitală. Şi 
noasdi personal pe conducătorul şi-a depănat onest, in deplină 
de azi a desfinelor germane. E sinceritate ,deschis generoa.ele 
o curiozitate specifică engleză: convingeri despre tulburarea zi
de a da ochi cu realităţile, a cu- le lor, amintind cu groază despre 
lege dela sursă informaţiile şi a posibilitatea unui conflict armat 
contribui la înlăturarea motivelor apropiat pe continentul nostru. 
de iritaţie. N'a venit să ne judece, nici cu 

Ce părere şi-a făcut bătrânul pretenţia de a' improviza o carte 
bărbat de stat englez, deputat şi d de a.şi mărturisi păsuriie şi 
fost ministru, despre România? concepţiunile sale profund uma
N~ şi-a ascuns gânduril~. Din: I ne. ~'a ri~icat împotriva provo

potrIvi. a ţmut de O datone ce-I I catonlor ŞI a făcut apel la con
tace mare onoare să ia contact i cord ia şi colaborarea tuturor. 

Ex~eril~en~.at~l om polltic ali. ~i pe~tru ,c~ să iasă la h·.eaIă! parte din a~aratul oficial dl: 
Marei Bntanll şl·a ales Bucure· i lOcaodata spmtui de ~€nerozltate matic. Influlenţa ambasado~ 

ştii ca o tribună de pe care a: al Angliei, d. Lan::.bury şi-a în-! voluntari poate fj mai convin. 
vorbit întregei cont~mporaneităţii I cheial patetic observaţiunile asu It ă' b t ' .' 

• ••• I oare,c CI VOr eş e pnn el r 
A îmbrăţişat cauza tuturor po- pra conduitel celei mal potriVite I 1 • 

poarelor infricate de aspectul cu momentul de faţă: prielenie"1 unea omenească de toate ZI .. 

rătboiului ce se anunţă in chip I cu toţi, duşmănie cu nimeni". Ce. şi să pătrunde mai direct în' 
nel ăzut ca foarte apropiat "Noi' splendidă formulă omenească! I mile st~pânÎte de fanatism 
vrem pace nu pentrucă suntem Ca niciodată Aoglh. şi-a inten-. excluzivism, 

I 

laşi, a spus d'sa gazetarilor, ci sificat propaganda in Europa Un asfel de ambasador al 
pentrucă războiul este o crimă". sbuciumată în sensul vederilor- cii este conducătorul labu. 
Sunt declaraţii impresionante. E minunate ale d·lui Lansbury. 

Lansbury. A onorat România 
necesar să se facă eforturi uni- Ca să se vadă cât de critică 
ver .. le pentruca să se îllăture este situaţiunea, Anglia pără5.eş 
cauzele războiului. Iar dacă nu- re rezervele ai tradiţionale de 

expunerea largă cursivă a p.' 

fundelor sale preocupări de s 

mai 20% din cantitatea valorilor "splendidă izolaţiune" şi Se ame- ta popoarelor. 

România i mulţum~şte 

ceastă cinsle: cuvintele 

cad în pământ bun. Căci Ro 

materiale înghiţite, azi de inar- stecă viu prin cei mai dinam ici 
mări ar fi destinate refacerii e- oameni în Irebllrile eu:,opene. 
conomice, multe din crizele a-· Pe lângă ambasadorii, ministrii şi 
ctuale n'ar mai bântui omenirea, misiunile directe continentale, ia
Deacea se impun acum cele tă că puternicul imperiu britanic Dia e profund pacifistă şi do 
mai grabnice măsuri, cele mai apelează la forţe proaspete, la să-şi continue desvoltarea eco • 
eficace interv~nţiunj, meslgii şi echipe pacifiste din oameni cari mică şi bogăţia tezarului cu: 
călătorii... I n'au directă răspundere, nu fac i raI. 
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TIMPUL PROVINCIEI 

Dupa .......... - "Maria Doamna" 
, 

La un an de operifie 
Vechiul meu prieten, Ionel Fi-; la împlinirea visului nostr u di' a Df> sllb tipaml arfisfir al In- Se împlineşte un an de când : flclului, precum pâinea corpului 

lipaş. mă roagă să scriu ceva I inle cu zeci de ani. Da, şi nu! sti/Illu/ui .. Lu:·(wIă,u/" ti apărut s'a injghebat acest organ de pre Muncitorul şi function~lrul nos-
pentru acest număr festiv. aş putea spune. ; Z fel" ocestea fi s)hmdldă pache- să românească. pentru apărareatru şi în general mabritatea sa 

Dar a scrie astfel cum vreau p{ ntrucă una esle să scrii a- fă cuprinzând un pQ(Jm al D·lui intereselor profesionale ale mun- lariaţilor, au inclinaţii înspre alle 
despre "Timpul Provinciei' îmi casă şi să te gândeşti în ce loc Amn COfruş, "MARiA DOAM- citorilor, meseriaşilor, comercian- direcţii. sport, cafenea etc. 
este imposibil în cadrul unui sin- va apare ceeace ai scris - co- NA", inchinat memoriei Rpgint?i ţi10r şi funcţionarilor particulari Vi3ţa lor se desfăşoară într'un 
gur alticol, pentrucă aceas!ă ~a ,Iaborând la diferite publicaţii, şi Maria. Un an decând Un grup de tâ· cerc de activitate foarte. restrâns 
zetă s'a născut cu mulţi ani ina-II alta "ste să s,;oţi tu însuş ziarul. Operă ,It! pielu'o.> inspiru/ă, scri- nă: i ideillişti, cu mare elan au şi monoton Actidtatea cE::lor mul· 
iate de •.• apariţie. La greul 3cesta n'am vrut să l să in versuri lapidare a căror pornit la luptă desinteresanlă. cu ţi se reduce la; plecarea la ser· 

Cu ani in urmă, trăind cot la I văd înhă'bt pe Ioan Filipaş energie sO/loră t? străbătută dt? scopuri atât de sublime; de a viciu, de acolo aC'lsă; se îmbracă 
cot cu prietenul meU o viaţă de I Astăzi, însă, după un an de un inspirat fior liric, pot?mul 0- face oarecum o mai strânsă le- cât mai. elcgdnt, (căci tot ce câş 
hoinari prin cărţi şi ziare urmă- muncă şi frământări .. trebue să cesla t? până acum ()magiu( lite- \gălllră intre aceşti {adori etero- tigă ii este învu:;tit in sdrenţele 

rind impreună câteva nume mari spun că are dreptul să privi'asc?- rar cel mai emotionant inchinat geni, din viaţa parliculâră a sta- de pe el) o ia haimana pe corso, 
de scriitori şi ziarişti - visui nos- cu ochii înainte şi cu mândrie marei Rf!glnt?, tuluL seara la cafenea, apoi iar acasă(da-
lru din fiecare noapte era să a- drumul parcurs ziarul la cale Aron Cotruş, poetul puternici- Spuneam, s'a purn:t cu mare că nu direct la serviciu) şi iar la 
vem "unde" scrie şi Doi. •• ţine atât d~ mult. lor cadente dt? revolfă, de uma- elan, şi într'adevăr s'a pornit, servi<iu şi asta se repetă in con-

Nu să scriem glzetăreşte. pen- Netăgăduit, "Timpul Provinci- nÎia/e şi de mari aspiratii soc,a- căci se simJia nece&itatea unui tinuu, De aici problE'maintrebu-
tru un nume sau alte ambiţii de- ei fi a trebuit să răsbală prin ne- It? şi nationale, şi a gă"it În fi· organ informativ şi educativ a a- inţării timpului liber a} sai uiaţi
şarte - ci pentrucă aveam mul- număra te greutăţi - inerente gtlra Reginei Maria, ~ntrată de cestor mase de angajaţi parlicu- lor particulari 
te de redat şi spus din mediul îllceputului - dar ho'ărârr'a re· acum in lumea /egpndl!i şi {J poe- lari, aici la ~raniţa de vest, de· Pentru aceştia ziarul e numai 
în care trăiam, dactorului său le-a ştiut trece cu z:'ei, una din inspirafille lui cele o lreCf: presa arădană - să fim la zile mari, de cade nu mai vor-

Dar visul nostru era, in acelaşi vrednicie mai vibrantt? ş! mai amde Efler- drepţi - foarte puţini se ocu- bim. 
timp, şi o mare îndrăzneală, fiind- In cobande acestui ziar - am gra ve~surrlor, in care forma des- pă de viaţa Aradului şi a im- Interesant e faptul că If\ româ-
că publicaţiuni româneşti nu a- dpsbătut multe dintre probleme- Iăn(uifă, cuvântul sonor rostit prejurimelor lui. ni se observă acest fenomen, mai 
vea Aradul re atunci. Una·două, le locale ale oraşului nostru Vom i pentru a fi ascultat de miIltimi, Speranţele au fost mari la a- mult decât la oricare altă na
care ap~reau la întâmplare. a· continua pe acest drum cu nu- I atitudinea vizionara a poetului pariţle, căci credeam că vom li ţionalitate de,a noi dacă ţint:m 
veau UD pronunţat colorit politic. merile închinate unui mare su vorbind pedeasupra cQ.oE'telor şi înţeteşi, dar realitatea. cruda rea- cont de faptul că tirajul ziare-
Fără nici un fond la îndemână biect din viaţa Aradului. a vremurilor, se concentrează în litate, ne-a dovedlt contrariul. lor minoritare e mult mai ridi. 

- nu puteam scoate nici o pa· Şi "Timpul P1'0vinciei" a mai acest poem, În t.are inspiratia au- Extrem de puţin au fost aceia cat, fap'h.II devedind că connaţi 
gină de ziar. realizat ceva: gazelăria fără pla tohtonă st? întâlneşte parcă cu' care au e"valuat la justa lui va· oO(llii lor inţeleg mai mult bine 

Intr'o zi însă, după ce viaţa tă, Nimeni n'et ridicat nici un vagi răsune te pornite din poe fi- loare acest 'inceput de presă, u ·1 cuvântarea, slovei ~cri:ă~ 
m'a îndp.părtat puţin de prietenul ban de un leu dela ziar. tribuni ca "'ali Whilman seu 0- nic in felul lui aci la Arad, iar Care o fi cauza, lasam să o 
meu, acesta îmi spune că a "pri· Adică - cei c lre scriu în a· tohar Bre:rrna cu ce ne-am ales din aceasta in- găsească alţii m,j competenţi în 
mit" aprobarea ca să scoată ceste col Jane - o fac dintr'o Nu trebue trt?cută cu velf'rea cerca re, este convingerea căci a. malerie, ceeace presupunem e 
piarul de atâta vreme proiectat convingere cu toIul desinteresată. niCI prf!Zl'nlarea grafică a aces- lât muncitorul cât şi funcţiona- lipsa de indreptare a masdor spre 

Mai multe 7ile in şir, n.i-a pre- Poate că, rămânând la aCeste lui poem, pe care Institutul atât rul particuiar. elc, pur şi simplu cultură 
zentat mai multe formate, cu convingeri, ziarul va ajunge multe de m(uilos "Luceafărul" ne-o dă nu citesc. A trecut un an de grele j~rt-
cele mai curioase împărţiri şi co- alte aniversări. în ves/mântul alb şi cu nob/efa Şi in general nu se prea cileşte. fe materiale şi încordare sufle· 

Ion I. Pogana f Ioane speciale - până când a _________ -a ____ tipărit al unei plachefe de un or- Noi românii n'am "juns Lcă ni- tească, dar ·nă Itljduim că in vii-
trebuit să dăm primul material. mat mare şi:de ~ea mai îngriji. ci astăzi la gradul de cultură al torul apropiat nu ne va fi mun-

In tot acest timp, am cău1at Târgui de mo :.tre de fă compozitie. celorlalte popoare, unde cartea, ca zad~rnică. 
să-I conving că nefiind nici unul toamnă din Praga E una din tipăTlturile cele mai ,dar mai ales ziarul, e inerent Su· 

gazetari pofesionişti, ziarul nu va La Târgui de Mostre din Pra- frumoase apărute in. vremea din 

rezista, dacă ne lipseşte organi- ga în ultimii ani s'a observat o u.rmă. 
zarea administrativă, atât de ne- d('svoltare desăvi-rşită şi Târgui .-____________ _ 

cesară unui ziar. fie şi. 'săptămâ- de j\~oslre de f-'rimăvară din . Camera de Comerţ şi de Indu
nal. 1938 a adus un nou record în strie din Arad, es':e în situaţia 

Nim€ ni însă nu la putut clinti privinţa numărului expozallţilor de a procura informaţii s€tÎoase 
din .?otărâr~a .sa. ... I şi al vizitatorihr Şi lucră~ile şi amănu'ţite in orice chestiune 

Fllndcă mIe In deosebI, mi-a ce- pregătitoare pentru viitorul Ţ arg care ar privi intensificarea legă
rut Ilă nu-} las. fătă material, de ,~onstre de Toamnă au luat turilor nostre comerciale cu Fin· 
m'am gândit - o spun sincer un curs normal, aşa că al 37'lea' lan 'a 
-boi cotez uitând si~tematic să-i Târg de Mostre va lorma din ••• _____________ _ 

trimit intreaga colaborare cerută. nou o complectă' ofertă de măr
L'am copleşit apoi numai cu furi a produselor de export ce
pseudonime - când el dorea hoslovac. NHmărul firmelor anun
să ne vedem numele îmrărechia tate se urcă ls 30C O. - Timpul 
te în gazetă, Târgului de Mos·re pentru Pa· 

Nici aşa însă n'am putut face latul Târgului de Mostre, în ca-
ca ziarul să nu mai apară. re sunt plasate in primul rând 

o lege pentru asi
gurarea bătrâne-
tii muncitorilor 
BUCIJREŞTI. - La opera le 

gis 1 ativă a guvernului manifes
tându se in domeniul păcii, legiui
torul inţelege să vină cu o lege 
de asigurarE' a bătrâneţii mucito
rilor. 

Profesorul Mihail Ralea lucrea 

Pe urmă am cedat, ca n'avem grupurile de export, s'a fixat pe 
incotro, fiindcă bunul meu prieten, zilele de 2-11 Septemvrie 1938, 
o ţinea una şi bună: ziarul tre· In Cheoslovacia se vor acorda o 
buie să apară, cu orice sacrificÎ. reducere de 50% p" căile ferate 
chiar prieteneşti .. că uu odată pentru călători la } raga şi retur. 
nr-am certat pe "stinse" din cau- Legitlmaţiile pentu .J ârgul de 
za "Timpului Provinciei", Mostre se pot obţine la Consu ză la întocmirea acestui proiect. 

latul Republicei Cehoslovace din 
Ar trebui, deci, să recunosc Cluj, contra. unei taxe de 150 

că n'am colaborat în mod sincer Lei. 
Rcglemenlare~ muncii în 

industria leItiiA 

Fica Petru 

fes ti
fost or
de cu-

La Istambul În cadrul 
tă'ilor Balcanice, a 
ganizată o ~xpozitie 

sături românesti 
- . 

In cadrul festivităţilor halcanice, Consulatul General al Ro
mâniei, cu concursul Subsecrelariatului de Stat al Propagandei, 
a organizat la lstambul prima expoziţie de cusături româneşti, ca
re pune înainte arta românească autentică, pies~ rare de o deo
sebită frumusE'ţe. Această iniţiativă este nespus de binevenită, de~ 
oarece în magazinele Istambuiului erau prezentate imitaţiii groso
lane a frumoaselor noastrt" cusături şi date drept lomâneşti. 

Pe lângă cele expuse de guvernul român: broderii mţionale, 
precum şi jucării şi tablouri executate de strlljeri, guvernul turc, 
care adBt tot sprijinul acestei expoziţii a ţinut să participe expu
nând două vitrine cu arte turceşti, ca o manifestare a legăturilor 

strânse de pretenie între cele două ţări. 

Inagurarea a avut loc, în ziua de Sâmbătă 20 August în pre. 
zenţa Excelenţei Sale d-Jui Ustiind~g, guvernatorul Istambulului 
şi a Excelenţei Sale d-Iui Telemaque, ministrul României. Au par
ticipat deasemenea delegaţii ministerului de Industrie, Secretarul 
General al Oficiului de Turism Turc, Corpul Consular, per~onalul 
Legaţiei şi al Consulatului General Român, reprezentanţi presei 10. 
cale, colonia româ nă şi numeroşi invitaţi. 

Ministerul muncii a luat o se- Expoziţia deschIsă până la 30 August. a fost vizitată de un nu 
Mobile, IDoderne şi 
autOlD.oblle taplteazâ 

Papp Alexandru 
Arad, St ... Consistorului It. - Telei. 26·58. 

= 

rie de măsuri importante prin re· meros public care a maniiestat un viu interes pentru minunatele 
glementarea muncii în industria lucruri expuse, cât şi pentru broşurile cu vederi din România 
lextilă. Cu chipul acesta vor fI Buna organizare a acestei expoziţii, datorită Consulatului no
prevenite accidentele şi împie- stru General şi Sub secretariatului de Stat al Propagandei. care 
decate condiţiunile de muncă neu· prin delegata sa dona Suţu, a dat un conCUrs preţios, a prilejuit 
ma De la care erau supuse feme- cunoaşterea reală a darurilor artistice cue cu atâta dărnicie apar-
ile şi copil. În aceste industrii. ţin poporului 'nostru: 
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D mllior C. Mihăilesca 

(Continuare din pagina 2-a) seria lor de a reprezenta ţara 

Deasemeni s'a expus lemn~l noS· lor şi pf>ste graniţe". 
S'a expediat apoi d·lui mmlS

tru Ralea următoarea telegramă 
Domnului prof Milisie Ralea 

Ministrul Muncii 
Bucureşti 

Mun ca:Românească din cir
cumscripţia Camerii noastre a 
sărbătorit azi pe meseriaşii pre-

Funda ... enlul de drept 
tru de rezonanţă pentru instru- Roagă desemeni pe Domnul 
mente muzicale, dela Deta şi Bra· Preşedinte Molin, pe această ca 
şov atât de căutat pentru piane le să aducă omagiul si devota
şi. pia~ine. To~ aşa produsele I mentul meseriaşi lor şi lucrători
blananlor noştn care au fost la lor din Arad M. S. Regelui Ca
înălţime, precum şi ceramică şi rol II-lea, că meseriaşii din Arad 
pantofarie. 

Acolo am avut instalat un râs
hoiu pentru ţesut covoare mult ad
mirat în care s'a lucrat un covor 
oltenesc oferit în dar Hihrerului 
Cancelar Hitler. 
Uu: succes deosebit a avut şi bu 
călăria românească 

După clasamentul care s'a făcut 

foarte sever România a fost ela· 
sată a II alături de Italia, Jugo
slavia şi Oanfmarca aducând 31 
de grand PTix şi 129 de diplome. 
Se distribue apoi diplomele astfel: 
Dl. Toma Iacob, 
Liceul Industrial "A urei Vlaicu" 
Liceul Industrial de fete 
D1. C~zasâr Emeric. 
Scoala de gospodărie din Folt 
Camera de Muncă. 
OI. Molin îşi exprimă dorinţa ca, 
cu altă ocazie meseriaşii de aici 
să fie reprezentanţi în număr şi 

mai mare. 
Aduce din nou mulţumiri came
rei de muncă, d-lui inspector Pe
tre Popes<;u şi d-Iui Simion Albu. 
In numele participanţilor a vorbit 
dl. Toma care a spus între altele: 

~' 
! 

Mareşalul Goring Eelicitând pe dl V. Molln pentru reuşita 
standurilor româneşti. 

îşi vor face datoria şi pe viitor I miaţi Ia Expoziţia dela Berlin, în 
ca să aducă cinste şi bucurie ţă. prezenţa O·lui VirgIl MoliD pre
rii româneşti". şedintele Uniuni Camerelor de 

"Suntem mândri că prin t'uţi- .. Vă rugăm ca din partea noas- Muncă. I 

na noastră reprezentatie a mese- tri să aduceţi mulţumire Dom- Cu acest prilej gândul tutu.ro. 
riaşilor şi lucrătorilor din Arad, nului Ministru al Muncii, Ralea ra de omogilJ pentru tot ceeace 
am putut arăta că noi meseriaşii pentru munca depusă şi sprijinul aţi făcut se îndreaptă către D-
din Arad ca şi in trecut sub era d t . il g- - "t -a şt ru am ca şi pe vII or sa Voastră cu loată recunoştinţa. 
veche am arătat că suntem demni f' ă. -. . tEl •. S Im v ZU,I toatn ea xce eotet a· Preşedintele camerii de Muncă 
de a lua concurenţa cu ţările le" Arad 
străine şi că România a ajuDI în- OI. Toma termină strigând: 
tre primii premiaţi dovedind că I Trăiască M. S. Regele Carol al 
au meseriaşi demni pentru me n lea şi familia Domnitoare. 

Simion Albu. 
La orele 13 manifestaţia a luat 
siârşit: Rpe· 

Succesul ofensivei sanitare 
Campania sanitară este în pli· 

nă desfăşurare. Toate echipele 
sunt pe teren şi activează după 

planul intocmit de minister. 

Trenurile băi sunt gata şi au 
şi fost trimise pe teren, câte do
uă de fiecare inspectoral. Aflu
enta mare de populatie care vi· 
ne să facă băi dovedeşte din plin 
utilitatea acestei măsuri şi nev()
ia de a se cllidi cât mai multe 
băi în mediul rural. 

Pretutindeni fruntaşii şi inte· 
lectualii satelor şi în genere Ioa· 
tă populaţia au primit cu toată 

bucuria echipele Irimise de mi- zilnic inspectează activitatea eehi· 
nister, căutând cu voie bună, să pelor, dând tndicatii pe teren 
colaboreze. I pentru un mai mort! randamenl. 

Satele sunt acum de o cură/e- D-sa slă de vorbă cu sătenii ŞI 
nie exemplară şi cel mai îmbu îi îndeamnă să urmeze sfaturile 
curător e că această curătmie se medicilor. Per~onal s'a convins 
mentine zi de zi. Căsuţele vărui- de entuziasmul cu care săten;; 
te, copiii spălaţi şi curăţiţi este 
o adevărată întrecere între locui
tori de a ţine g'Jspodăria curată. 

In ceiace prîveşle salubritatea 
salelor, pretutindeni s'au itueput 
construiri de fânlâni, se crlrătă 

şan/urile, se astupă băltoacele 
ele. D. minislru g-ral Marinescu 

se îndeamnă să dea concurs e
chipelor medicale. 

Pretutindeni autorităţile admi-

nislrativp. în frunte cu preferlii, 

nu au precupelit, nici un sacri

ficiu fiind în permanentă pe le-
ren. 

al a<telor Regal~ 

Când ţara întreagă a devenit 
un şantier, când toţi sunt che
maţi la muncă productivă, este 
firesc ca grija n('ului regim pen
tru soatra muacitorului, să fie pe 
primul plan. 

Instituţiuuea ,,\1un -ă şi voe 
bună" decurge din această prea
cinstire a muncii, omul care mun· 
ceşte are dreptul şi la odihnă 

omenească la destindere şi Învio
rare sufletească. 

Primul t~atru pentru muncitori 
a fost inaugurat. Mari excursii 
muncitoreşti se organizează. 

Problema îmbunătăţirii vieţii 

materiale a muncitorului este de-

rui sanitar, asistenta va pătrunde 

in casă, pentru a salva pe soţie 

sau pe copii. 

In general, asistăm la o mare 
operă de organizare a muncii, 
în desfăşurare, 
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inceput 
:de an Şcolar 

t
In cele din urmă vacanţa s'a termiMt. A trecut încă odată tim- i_:;::;Ş:!~~U~~i ;:;:r~en~ '::~ D_~:zt~el au vizitat standurile :/;:n;:;~:;:~~~,~l~:::~l~a ~e~:; 
I cel Jără de grije, timpul cel mai frumos din viaţa şcolărească. nifestările cu caracter intematio- Mareşal Goering, care a a- (5. S.). generalul Sch~am condu· 
trecerea vacanţei in mijlocul naturii, prin or~anizarea de către nal unde să poată etala creatii- cordat o doosebilă alen!t'une pro- catorul "muncii obhgatCJril!'" mi

~lIlandamentul "Străjii Ţării" a taberelor străiere~lj, a dat posi. le lui, Nu are importantă care duselor specific rnmânpşfi. nÎşlri; dt> Comert şi industrie din 
Ilitate şcolarilor silitoli şi în special celor săraci, să se recreeze au fost motiuele, Însă este ştiut Ministrul dr. Gobbels, intere Belgia, Ungaria, Polonia, Eslo-
8ă câştige puteri noui, pentru noua pornire la drum, pentru noua că dincolo de hotarele tării nu sându-se într'o prelungită uizită nia şi Australia, şi cu deosebire. 
uncă la care sunt chemaţi, pentru pregb I irea lor intru viaţă, la era cunoscut lalentul şi faima d" Inll1ra artistică o prodllsplor D. dr. Ley, ~e(ui "Frontului 
:re vor fi chemaţi după ubsolvir,·u :';CI1;( ei, când VOr incepe lupta meşfeşugarului român. românpşli, admirând mofiv,'!" J .... G~,man al MuncII", ,are esle a 

tru existenţă. l'imp,Il a trecut reped ... , fie că a fost petrecut la la_t~ Însă că _de~dată" mP!le-,. co~afl~'~ ro,:,âne~ti .din ce,(]miCă.: dorl~ ime~să. organIzatie d~pă 
bără, l.! vre-o staţiune c1imaterică de cei cu dare de mână, saU şugar/meCl romana se rid,ca la c')!')"an" ŞI brn.!erre. ,partIdul hItlerist, cu propor(I'1 şi 
mijlocul familiei într'un sat undeva ş: nimic nu a tulburilt se- locul de 1 insle, il!şind din ono·, Dr. Funk, minisl uIEcon'lm'p; importantă şi car~ aetwp (;;i lou
ul odihnei decât doar vrc-o evenluaiă gr,je a unui examen de nimal. ş.i. ofirmârldu-se iniH! sta· I ~Vll(if.na!l!, a al'_uI mul/t- SlIrp"::.' ta soarta soc/a/a Q munClto/'imii 
rigcnţă inevitabil la unii şculari . . . . lele clV:kr.li~. . _1 ITI stc,nelul romanesc', ('[,n""G!ând, germane şi care a încununat 
Bucuria însă a dispărut odată cu ultimele zile de vacanţă şi. de RomanIa a fust IJrtma tara munra românească şi parficipa-

d, h inccpu' a [", num,i bucudv acuma" v ,,"tvţe. Si p'" invitatii ,,' p"ti"pe In Exnv, 1'" i I·--.:,.:._=.~.;.~,~ .. , .,:~. ren Unirm,'i Camerelor de Mun-
la această tristeţe natura ţine o <l(\mir<,bilă terţă. Frunzele au' In/erna(ioTlo il a Mes~n 10" lu; I . :;:. ~.'''',~~:<':.:' că cu U '""dalie de aur acorda-

cepul a se veşleJi iar vânlul a smuls deja de mult pc c,,\c ofiJi- Bltrlln. S'· crezul la inceput, ca, ,~·.t ..... \~ la peTsonul d-lui Virgtl Mohn, 
. Soarele pare mai ohosit şi mai intunecat, îmbălrânit parcă in. În/run timp aldt de scuTi, tura: ': .... :. .. ~ I pr.,:;;ed"1Ie I! Uniunl!i Camerelor 

I I 'oi ~'1rr 
'o singura noapte. Vântul încreţcşle luciul apelor şi prcsimţlrea noastră nu va pulea să fu, a fu ;t,;~ 'ţ~.:.. ~'\ de Munca, pentru contributia me-
amnei se resfiră din fiecare frunză ruptă dl~ vânt şi trântită bru- (ă aşteptari/or. Teamă. justifica- \.".. r, tunasd la orf!Qnizarea expoziţiei. 
I În pământul muiat de oloaie. tă la inceput deoarece meşieşu- \..tl:-:;-- Ar mai fi de retinut vizitele d-lui 
- ... Şi în această atmosferă de toamnă, trenurile au adus de garul român avea de luptat cu "~ Radu Djuvara ministrul nostTu 

etutindeni in oraşul nostru, trişti şi neliniştiţi, o mulţime de şco alte 26 de slate participante şi· ::G" ~ , i la Berlin, care însă interesându· 

• pregăfire. , ..... rJ ,. ... p10upe cu grijă familiară de m(?r-
i dornici de a învăţa cade. timpul era harle scurt pentru j'C,'.";) ..;4,,'" ; . se tot trmpul şi mereu indl!Q-

Astăzi, când suntem în pragul î~ceperii unui nou an şcolar este R..zultatul a fost formidabil. r i"l /- >. . sul moral al Expoziţiei Ron.â-
line să ne !!ândim la roadele ce le are ţara de pe urma şcolilor Produsele m~şteşugarului român! ,.i 1 neşfi, se poale considera ca un 

a acelora ce le frecventează. Pentrucă şcoala trebue să forme. s'a bucurat de cele mai frumoa-I' D, N Coca '. ua/oros patron af aClt:sfei mani-
1 caraUere. Acolo pe băncile şcolii se formează caracterul acelo- se cuvinte de laudei şi succesul ,feslari de peste hotare şi căruia 

, rare vor Il chemati mâine să fie os fuşi credinCiOşi Neamului obtinut la această mare compe- că tara noastră, are şi alte ma-I munca românească ii datorenză 
_ I Regelui nostru, să fie mai apoi celaimi luminati, conştienti de ti(iune se evidentiaza prin deo- terli prime şi b1gă(ii decât cele I toală recuno;linla. Dela Legaţia 
-repturile şi datoriile lor fl.1la de fa -ă. sebiră atenţie dată slardurilor cunoscute de toată lumea, admi- ~ României, foti compatrrotli noş

Iată dece acuma când copii pleacă la şcoală este de datoria pă- noastre de zecile de mii de vizi· rând reaLiz .iri/e din aragnnit, o· tri care in deplinesc misiuni atât 
• 'nţilor să îi sfătuiască a fi cu supunere şi ascultare f<lţă de pro- tatoni ce se perindau zilnic. nix, alabastru, rhlhlimbar, cara· de pretioase la Berlin, ou fost 

sorii şi dascălii lor. Iată dece înfricoşetoare şi plină de răspun- In orice perioadă a zilei la kiil, lemn de rezonanţă, lemn de mereu alaturi de expozanţi şi e 
ere trebue să fie pentru slujitorii ştiinţei clipa in care vor lua a- standurile şi aleIierel1! rQmâneş- ghilcoş, etc. :.de sublinial în această priuintă 

• U~(~ lor răspun,derea. fo:m~rii caracterelor c: le. Vor fi date i,n I ti era o adeu~rat im,~uheal~. . Dr. Schwering, minislrul fi-! contribuţia D-lor: Brabeţeanu, 
nffilre. Pentruca daca samanţa ce o vor semana Îl} sufletul copt- Dar peste zeczle de mn de VI- nontelor deasem~nea a fost pa- \. prim consilier de legatie, Geor-

~ului va fi curăţată, atunci rodul ei va fi bogat. Iar dacă sămânţa.: zifatori anonimi, aceste standuri sional de aceste noulăti, iur măneanu ataşat comf?rcial, Mos-
L r' a fi cu neghină răul se va resf, ânge asupra tuturor. au auul onoarea de a fI U z,tate Ministrul R. Hess, loctiitorul. cuna secretar dt' I(?goţie, d. dr. 

d 1 FlJnreru!ui a lost cu deosebirelllcuş ataşat ue pre_sa,.d, Ţ.ules-
L S'a inlâmptat mai până ieri că se prolejau in şcoală, mişcări ex de. o serie e persona iidl.i proe- II cu delegat de presa ŞI alţ". 
· ra şcolare, străine de tradiţia şi jud('cala poporului noitru, miş- mmenle care fac parte dzn con- Î'l 'r7'lfat di:! ~ext(!ritatea meseria N. COCA 
i ţări eare zic, îndepărtau copilul deja carte, fă,ându·l să alunece ducafarii de mâna· inlâlO a Ger- $ It}r In a!elterel~ tlO'1slrl? i CODsilier 1. Uniun .. a C.mer.lor de 

e panh politicianismului obscur şi josnic. Şi ilU arareori creerul' maniei de azi. Au moi frecut pe IQ siundurile I M.unc\ 

nfierbânh.l al acestui copil orbit de falsa r{'ţetă ce i s'a adminis. - - e;ze= 
Irat de către îndrumătorii lui sufleteşti, s'a pretat la acte de vio- i Abuzurile asociaţiei S POR ,. 
enţâ. Neghina scaun.dă aLune n~ c 19~1at şi-a <iat roadele .• , ! .. 
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Purifican~a • cestei instituţii Însă nu ii întârziat. G"ja (u care: "Casa Negllslorilor" 
Programul DivIzie NatioJlala A • 

. S. !<f!~el,e conduce .df?Slrnele poporului Sci~ şi en~rglca a,:/lune i La ne~ustori şi industri 'şi s'au 
d .. lui mmlslru A .. C::l,m€s. cu. o.u ses,,,,.-at pencolul,şl au remtro-_ ' .. prez<>n:at in ultimul timp diferiţi La Arad. I Băinăreni\or la Bucureşti. 

t t 1- d d 1 Ş f b Ş 1 Malchuri cuplate Chinezul -a In şcoa a or mea ŞI ISCIP ma. 1, aşa es e me. coa a sa '1'ndivizi în numele asociaţiei "Ca- Amefa v'a înfrunta pe fosla Rapid şi Sportul Stud, - Juven-
fiI! şcoală Misiunea şcolii să fie pe lângă ştiinta de carle şi creş· sa Negustorilor", încasândule sub campioană Venus. care momen- tus; invingători probabili vor eşi 
lerea CODiliur noşlril în spiritul naţionalismului intf'gral, în spiri- diferite motive sume de bani. I tan este cea mai bună echIpă', Studenţii şi Rapid . 
. t~1 s!răjere~c aşa c"~m. ~~mirabil a inteles Suueranul nostru atunci Camera de Comt>rţ şi de lndu,,' ~i cu ~e~. mai mulţi internaţionali, U. D. R. - Victoria proaspeţii 
caad a creta! tf Stra/ula • strie din Arad roagă pe toţi <'0- Venuslştll, au toate şansele de a Di~iz.io~ari .~·or avea de furcă cu 

Arac. . t' f' d . ta 'ţ' . ~ t ' ManastJrenu, cart deţin o for-_
____ .. _______________________ mercianţli si industriaşil din cir- I ca" tga Itn 1.1 nicu lOca rei. -' b'l-

I , .., i ma Irepr, şa I a . 
• 1 cumscripţia ei, să i pre~intn cel! mternaţlonall, pe cand Amefd <l _____________ _ 

Noui dire«:lori la. P. T. T. mai târziu pâ,nă la 20 crt, ehi - i pi~rd.'ll pe cei tnd .m.ii buni ju· Campionatul JunlOrilor a Îcce-
. , . . ta!lţele eliberat(!·de su5numita a_l~ât~rt~_ a.'al~ d~ ~u,baş ca.re,este- put la 28 August in care ZI a 

Potrivit dispoziţiunilor art. 45 Dumttres~u Nlcol~e ŞI C~Ztn sociaţie pentru sumele de bani lOca ramt, In schimb a prtmlt un avut următolrele matchuri: 
al. 1 şi art. 110 din legea pentru GhlO'or~he, 1nspectoT! ~enerah; I I-t't h . f ă iundaş care a dovedit în mat- In primul joc următoarele ecru-

. h'l 1 d" fI . II pal e su orice orm. ' 
Statutul PersonaluluiP. T. T., . ~c I O~ll, oan Inglnt~, o 'cIU . chul cu C. A. M. T. căci se poa' pe au eşit învingătoare: Inţele-

lmtilor ŞI lnstalaţiilor. _ &d :d;~ gerea c G A. Astra Hoacohah 
prin Inalt Decret Regal s'au a- te număr~ pliJtre cei mai buni olt,., , • t 

lr'lb 't f •. '1 . d d Atribuţiile de mai sus, s'au Stole exclusive asodimenl boliat f d . d' \ ă şi Banatul, iar Amefa şi 01i:npia 
Ul unctlum e supenoal e e- at cu Îocepere deh 18 August, 1;, u::! aşI 111 ar. au fost la egalitate; 1: 1 - Glo-

la această instituţie dupa cum ur· a. c. la croitoria pentru domni Nu este exclus că Amefa bene- ri.! nu o jucat CU Tran:;,ilvania 
meală: B r i ficiind de avantajul terellului .ă căci matchul a fost amânat. . 

Golos Emil, dire~tor, clirccţiu- Pardesiuri, haine de toamnă a. any (acă pe foştii camoioni să'şi a-I CLA.SAMENTUL. 
nea exploatării; vopseşte şi curăţă cel mai fruma. I A rad, Str. B .. ătiauu 17. plece steagul în fa~a lor, Se ştie 1 Intelegerea 1 1 10 o 2 

Tănăsescu Tudor, director, di- Alex. Knapp că AmeIa a fo,t o echipă care a 2 SGA 1 1 3 1 2 
rec~iunea technică; I ştiut totdeauna s \ incurce· soco- 3 Astra 1 1 6 3 .2 

Ciupercescu Ml'rcea, d1'rector, Arad, Str, Episcopul D. Radu 10. '.pe) VI " • t.llle echipelor cu valeităţi spre 4 Hoacohab 1 1 3 2 .2 
d
. Sucursala Str, Britianu 2-4, 1'. ~a re negas or. d.... . 1 1 . d " 5 Banatul 1 1 5 4 2 
Irecţiunea comercială i d • eţmerea ht u Ul e campioni mo- 6 Amefa 1 1 2 2 1 şi in uslriaş. 
C?stacea Octav, director, di- .Cumpăraţi mobile dela tâmplăria . ndialL Venusiştii se vor prezen- 7 Ollmpla 1 1 2 2 1 

recţlunea economatului i C t " Camera de Comerţ şi de In- ta cu cea mai bună formaţie, E- 8 Gloria- - - - -
. Boeru Victor, director, direc-" ~ncu~ e ':1. a dustrie din Arad primind instruc- chip. a fost aşteptată de Inter- 9 Tran,sl" - -

\Iunea personalului j' Condlţluni avantalloue ŞI ID rate . , ţ' \.. 'ţ' J ' d J B I d 10 Găina 1 1 4 5-
Măneapu lIarie, director, di-I Arad, Bul. Reg. Ferdinand i5 1 ţlUnt de urmărire a abuzurilor na Iona 11 SOSI I 01 ea e gra . 11 AAC 1 i 2 3-

recţiunea contabilitatii; Vii-SI-vis cu Hi.erlca Lutheran! I ce se fac in jurul plasării cărţi- la Timi,oara 12 Unirea 1 . 1. 3 6 

l
' lor. revistelor, etc. roagă din nou Ripensia - C. F. P. V. actuali. 13 Fortuna 1 - - 1 1 3-

Tapiterie D"lodernă" pe d.nii negustori şi industria,i, campionii sunt în formă deci 114 Tncolor 1 - - 1. O 10 -
ornamentaţii, tramformări, in modul cel mai convenabil b să nil onoreze nici o cerere de I P~o~ştenii~ v~or:~linia forll1 aţia Do-I In 7iua de 11 Sept. a. c. vo.r 

O 
'ut' bo amente lasări de ua cu CovaCl dela C. A. O. a\'ea loc următoarele matchnrl_ 

scor -=ett.J-"~ ,al" ?r, ~ ~ • P Li Baia-Mll-re, 1· Astra-SGA, Inţelegerea-Uni-
~ I ~ l' carti on bl~e,te ~~ spectac?le Carpaţi - Gloria; sp.erăm că rea, Găina-Fortun::t, HOitcohah-

. etc. dacă sohcltatorll nu prezm-I Gloria de aata asta se v'a în- ~ Transilvania. Amefa' Tricolor, 0- . 
Arad, Str. Goldlş, fată În fată cu cinema Scala ti viza ori recomand"ţia Camerei. toarce cu 2 puncte din jungla Ilimpia.CAA, Banatul-Gloria. -

> 
1 
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Solemnitatea dela Primăria Municipiul~ 
Instalarea dlui general Alex" Vlad ca primar şi a d-;ui Dr. Romulus Bejan ca aj" de pril1l, ~: 

În prezenta Excelenţei Sale Dr. Alexandru Mal4 ta, Rezident Regal al Ţinutului Timiş, ~; 

Cuvânlarea Excelentei Sale Domnului Re:idenl 'Regal dr .. Jllexand~~ 
~ Harta şi răspunsul d-lui general Vlad, noul primar t 
ARAD, ,Râmbăt.ă di~inea.ţă a !l'HPOI't,llllli ~nfll'tt',;(' zidit illt,rp. ~:)~ a~'ătat În tr('('ntul 101' dl',,!oillit'Î(' Ca deh'gat al gUV!'l'llului v'am datoria, dar voi fi un pări~ti I 

3',·"11t ]0(' mstalaref) .dlUl pnmar~ pOJ', ŞI M. :,-:, Rl·g('Ir. r
v
el"dJllta.1u ŞI ej11ste. Ei sunt azi ohlig'aţÎ il lun instalal în frnnft'a ~Innicipiului • d' 'tă d' , 

~tl'lIl'raJ Ah'xillJdru , lael SI a dIm sluJitt)J' al lll!el'l',;elor tărn. lkIH'- Il r I ~ 1 t I 'j In 11r,lt f<1, c e('J ('(' nn 
... , . ' 1, '~ '~ . A. as (1 a OI' r'aSlltllllel'(';) l't' lHl'l OI' ~ II 1 -' 'na~ la~tl1 . roIa ]> il.ltl!or':de Jll'llnr elr, RomuIm; Be- 11('aza. ij('PS( ('xemplu, mell'mlJancI r ..... \1' ( .yl - a l' CU\'U1 . r ., tă, nu fC'>:p<'f'tă ordinea şi n 
jR.n • .1 . . jllOllll ,'(mdlH'('l't' a l\fnni<,jpiuJui pu ~f'~, ~ t'. păl·jnle ('erâlld Atotputt'rnîcu- SUPUll legilor ţări, 

-fn acest S('(lp a sosit. Ia Arlld'să_l illlift,. <'lllti\"ând în llllllH'a 1 1, In!r'l·h, c1al'a prill1('s(' <IN'astă lui Dun'j}(-zl'u, toa;a bipPcHvJ.n- Plltf\I'i tÎlWl',' 11<, mUlH'ă 
EX(·l·/t·llţa ~a elI', Ah'xandl'U MaI'- p,'ntru binrl,' oraşului aC'('iaşi le- Însăn·inarp." taI't'a," la r'lioTI,·ziţia mra. {'Î vor aw, 
tH, rl'zid"llt rgal a l Ţinut ului Ti- ,~ăt liră .'in fldl'l!s,'ă pp ('i!r<, ('n>· I După răspunsul il fi I'ma! i\', d. Dllli îi l'I'('omallelă să depUllă 

. i t' d el ' n' m;'lr, irrilrumătoJ'uJ I\'~J. dJ'I'], 
tmş, f'arp nso,lt e ,PI'PÎI·('ţ ()- dinţi noastră o ('('rr tuturor pă- g'(']H'J'<l1 .\h'xandru· \-hrl '1 t tă tă 'ta s' ti tI' 
!.,·j('['an!! .~i rlJ!llid('mll;fiiTl. iam'c rinţilor. I>-sa Îl1<'hi(' rn <'l1"Înlrl(': ' ,nJ)lll {, oa S J'UIn, ,1 CUI10Ş n,ee tn flr('laş timp şi I'lJ(·rg:ic. BII 

h· Ilalli~11ratîllsalafestiviaMn L'av , ·.t· O',"a~ d> .l',ln t')11'lr', I far rlrosf'hiJ'(' rn~rl' lrgp şi , ,. '1 IT .... ., ,n 1 I ,..J JJ t J l r]( , 
n:('llllll!\1J UlH.I' aş 1 l']ltau 11oti,I)1 J- si să fiti' păI'Înţi ad(,yăr'aţi ai O primă grijă ta-ebue să iie ridica- 1 111"" 1 flttnl miJl(, toti [,l'tăt. fi 
tatdl' oraslillll. ('(lJ'pul fUlH'tJOna- 1· ·t' ' ., '<:1'11, ['.,.',11', l~sl'l(' !)'.·I'T'la-rl'Pl' "',r" 

'1' .,' f t·· f" d . :ţ' <l('\,S Ul oras' . rea suburbl"I·lor. Oa-aşul e ca o cetate' . ,1 l'I 01' ŞI l1lV ta, 11, Jlll prmll 1 cu A ' . .' • , _ 

,ap 'Jallza . • Ad.n'.sandu-~(' aS"stPllţe~ dr <'.],lt~ - • ·f" d iti b ril·lului Arad sllnt def:e]lisr ti 
x _ _ . ImpreJmul a e OI' uri s a e. Ele tre-

Măl"'ţul art al in5>talării a in- Jn;'al~l. dC' r::zbOl, a <,araI' 1111-< 1'0r. () primă frl'ijă fr(·hllir Ră 
c.<,put eu s('r"iriul divin oficiat de ,l1:a J?aI'Jlltt'asea (' ae 11111lt ('1lt10~eU- bue Întărite. 

. P. u. S, păriJltel<, Codl'eanll şi pă_jta ŞI spuue: 
ri(H",!l'f'g :,:nlnll·hifor. Ornsul f 

Il {,I'fatl' împl'l'jmllită el<:: TOI"' m 
"hlw, El!, tl'l'hl1Îf' tnlăritr" .... rÎ11tcI(' Mihuţ. ,>~ă-i primim CI1 tot sufll·tnl şi 

Dură Sl'I'\'i('inl l'rUg-ios părintc- să·i S"lJl'ijil1im in Q'1'('aua san·iJlă eo 

general Al ex. Vlad 

1<, ('odrc'anu amintpştl', ('ă Exee- li s'a ÎncrC'dinţat (~l', Homnlus Rl'jall, depun lp:..ti 
li'J1ţa Sa dOlllllul rezieh'nt regal ~ DumllPzru ~ă lp dPII tăria n('('('· lIirul jurământ. 

i 
sale administrative în tn·burih', Aclamarea Îndel.JIt rE 

~'lll1Unat prin drlrgaţil' 1;; ppr('cru IAAI'ă şi ÎlllkllllWi zil(' TWlltrn hil1P- I 
Of' <'l'l'dincioşi şi stăruie asupra. ; le şi (lr'osjlI'I'itatl';l Aradului!" 

SoleDlnilalea instalării 
Cuvântarea ~xcelentei Sale dlui dr. Alexandru 

Marta Rezident Regal 
După <;e1'vieit!. religios aluat ell. 

,·âlltul ExC'PJpnţa ~a domnul re-
zidpnt 1'('g'al dr. AIl'xHndru Mar
ta sPllnând: 

1'(' f'f'()JlOlnif'ă, so('i;llă şi rultul'aJă, 

~'a (lat hlll-{etul a Irătuit din im

pozite!!' a~rÎ{'olr Ia dil-.l10ziţia co
munei, vE'nitelf' din Împunt'rile 

- .. Doamnelor şi domnilor! diI'(\('!t, fneasat<, dl' fis<, stau tot 
Prin ordinul telpg'rafic No, 3172 la dispoziţia ('onlll11ri apoi tnxe
dn 7 R('ptrmbrie Ministerul de In- le comunalp, eare SC'1"VOO('. Ia a1-
ferne ma în credinţat să instalez rătuirpa unor bu~('te ŢJI'Ospf're, O 

în funrţiunra {le prÎmari p d, ~e- altă dispoziţie importantă este a~ 

m·ral A1rxandru Vlad şi dr. Ro- ('eia pentru lichidarea arierati1or, 
mlilus B('jan. AN'sta (\<:te motivul 
ŢJrrzenţ('i mC'le in mijlocul d-voas
tră. 

Am venit să inst.alez pe doi 
fnlleţionari la ('ondu('erea Primă-

Nu voi fa('{' niei o oratori\"'; ţ>oi 

prin rarI' ('om lWel<' pot emite seri

suri produ('ătoare dp dobinzi .spre 

a-şi face plăţile la nevoi şi un 

în! re.g şir de măsuri carr s('oate 

go.spodăria rurală de sub Înflum
I te străine de l'Oluună. 

In conducere~ treburilor publice e 
lucru de că uelenie cinslea f corectitu
dinea şi promptitudinea 

Dr. Alex. Maria 

După jllrământnl noilor d('m
nitari, Excplenţa ~;l (.lonmul 1'1'

zid(,llt rC'ga I tII', :\h'ximdru :\fal'-
ta ('ol1tinnă: 

"Din a ('e>:t loe ţin să exprim 
cllui prim prl'şedinfl> R.omuluS' 
Ol'pz('aJlu toate mulţumiril<, 1H'11-

tru f('lul C'um a C'ondns in timpul 
d('It'g'ăl'ii d:.:alp agpndl'lr ~rnl1i('i~ 

pinllli pânză azi," 
Pc d. g'enl'l'al Vlad îT roaţ;!'ă să 

(,0w:!.,·ă ru t()a~!i en('rgira si hll
nălatf'a dpstinplr aecstui or~ş, a
poi ('4)ntinuă: 

"In condneerr8 treburilor pu~ 
11i('0 (' lucru d{' ('ăpetenie <'Iin
~1 pa. f'Ol'f'etit lldilH'a şi pr0ll1tt11-
(Unea. . ....... ~ 

IlN!şull1i, sff~(lndând pe d. :.r"- a U. S. "ee-elui Ca.lr. 
J]C'ral Vlad j)<' C'alea SiJlC'Nităţi; .,,, MI" V "~Ol 

~ ~a a a1"e UI oev 
şi il dl'\'otan1l'llt11111i, ('ă('i ]I(,l'f('r·· de Alba-Julia Miha;. 
1<1 aJ'll1onip din ('ondll('('l'p se f'X-

primă prin sirw('l'itatf' şi (kvo~ Tn ('on1 il1l1nl'r (1. Q'(1)rrl11 ţ: 

tam<,n t, nonl TJ1'i!n"" 111 .'\l'aflll1ni ~plln 

,,('I'i eill·" y' au ~'<,((:mHndat lH'r'~ I . "'Cu pot ~ă Îlwhcl ('m'intrl!' , 
1ru Înalt" (:". ÎII<:{'r(,iIlăJ·i. an ţ!. 1" fl'i,'ă ~ă ;)rC'rllhW7. ('ă dafOl ~Naş 

Jlllt [·tmt dp palităţilt' Dvoastră, ('.Il toţi J'r(,U1lOstintă şi (fryrrşit 

(',l]'(' y' au Îudreptăţit. la <1- '"'",,,/ F'ltă O" e,,1 ('(, Yf'",nr(\7.ă fii 
('('st post d(' mare ră5.1mnd('rp. "rl""rnit III d(·>;tinrl .. Tăr'Îi, f m( 

, Sffi 
Fil('('ţi jJl'in nrmaJ',' doya<la! ~ă fl,. "";\f. ~.' R"!;l'k ('a 1'01 IT. 
t I'ăiţi~" .. , I im:di 1fajl'sttl'il ~a R('Q"f'll', 'f irin 

1)"a multllllwstE' <1 I lOÎ învitati- I ias('ă 1farl'll' "'\Topyod 1fihai. T rătl 

, , , v n' ..,.., A ~ 1" 8( 
lll~"a mastHl nomana. . d 

101· cart' au onorat ru [lI'('Zl'llţa lor \' t t. '. . h 1, 
:-:oh.mnnl act. . "IS ('11 a 111 l)l!'JOar[' IS urI:· art, 

tr Îl! hlll\?:i anlal1zl' şi m'aţil1lll BUJ1 

Răspunsul d-Iui general Alexandru 1"d'.l'S;~ Rf'[!rh;i., .. ă d 
VI d 1· .-~~-~~ ,- .~~- I Ţn"ml!' a,· 111f'hf'lrrrH xoh'lI1lJl aCE 

a , nou p:rJmar l' ţii EXf't'-.Il'll ţ:l ~n Il r('zirlf'nt, t fj 
AdâlH' pmoţionat, d, general Arad. .'. ";11 1fal'ta ('x('lamă: m, 

'Vlad, noul primar al Aradului ,-ă J'u(!ăm Exe('Il'II:ă, să fiţi I TI'ăi:ls(.ă Î'ldl'llll1ătonrl sp; ins 
răSTJlllld(' la pllYinfplp d(' m!]i illtNŢll'etnJ nostru f:lţa dp :'\1. ~. i 1n;11 al llO"h·l1 a tntu1'IIJ', 1f. tata 
sus llrmătoar('lc: R,'!.!(']P, TualtuJ (}uv{'l'1l şi În spr~ ~I'''·'·'f' ('arnI TT, făI 

Bxcc]rnţă, Prparuvioşi Pă- eial faţăut' d, Al'mand (:ălillr~ 1 .\"jsh'llb ('()l1til111ă îndt'lr d ( 
]'jnţi Doanl11l'loI' şi Domnilor sru ministrul intemf'lor, 'ră atâ- I malli fpsl atin, jp]i l'flTltă faţă (le- ~ Isu~ 

Şi UlmI orator i-ar Ti gl'<'ll s-ă ta timp rât vom sta În f11.U1t('~t ,·:,'[.all111 Ţării. ştiul 
aflC' (,llvintr]e nr('esal'e {'a să rx- orasului dt' fronti('ră a AradUlUi'l • lIetl 
prime sufirirllt tot re vrea în a. n,' ~'Ilm dH tontă silinţa ~ satis- După soh'mnitatl'a instalări; 
S('m('lH'a moment~. faC'rm tutUl'OJ' ('onrliţilll1ilor ('r11.1- isa1a mic,ă n 1fllllieipinJni In or 

Eu, ea un simplu soldat am t(' gosrodări('Î cinstite şi admi- il şi jumătatp s' Il dat o gusta, că 
tnp('rea Însă. in râ1t'ya e11"Înte să A doua partp a lrgii adminis- fost mai ml1lt omul faptrlor ra nistl'llţipi disl'iplinate, IUlJII!' EX('('C'llb, ~a il. rezident, e ~ 
arat prill('ipiiIe d(· :;;l'Hmă (';,re tl'ative a. fost creel'Pa ţinutului. ';lI ('mintl']o!' pompoase. Rog drd 4\ yorhi azi de un program de '[nd d/'. 1fm,ta. tl. primar gem, Cris 
lItan Ia baza nouii lrg'i administra- Ţinutul nostru se compune din !l[' EXI,pJl'l1ţa Sa să mă S('UZI" da- h1l'l"lt. ar fi prpmatnr, Toatp ener· I "Vlad şi d. 1I1't'(p('1 eol, Doh,,;, cuU 
" "1 ~ ., 1 ţ IV" t 't.·a- IA]l .... rtJn ('" "OJ' Q,·Jltlll" 81111t el1- ,..,yjilpl1oastrt> sc yor ÎlHlrrŢlta SJ)rr ·.Hntl. s'au illt!'f'ţinnt rn hn' ŞJ l'um :;; a aJuns II J'('tor:mil. ;, .111(11' t' a ('aror aparat ŞJ H1g'f' ",. " " ,. 

de [lzÎ: . II fost ('oMopit la ţinut., Ţinutul, '. "Inlp făl'ă Îlleonjur, rupte din il tl'('zi spi)'it nI uatoril'i la "('C~! ___________ ~tiller 

)faj~statea :-;a Regele vă.7.tnd ci. "olHlns dp l'rzÎ,h'l1t nI rf>gal şi ('011- , ~ elati 
tr,'hm'ijc din ţara noastră nu m~rg :;;ili('l'ii ajuori ai rezi.d('ntului, arr r Să aveti grjă de fuocţionari $i să Noul orarlU de lucru El s 
aşa cum t1'd)11ip , a hotărit ~ rC'- atribuţill11i admillistJ'ativp şi <1(' Primăria Arad ul, fiti pă1"inţi adevăraţi ai acestui oraş_ 
form('z{' "('~}1{'a m-"U<>hll'ă a virţii ('(1I11!,o!. Estl' pllPmat să îlJdl'umez\> Se adll('(, la ('unoştinţă l'A egăf 

ac st;t. De ~a a 11.1pt <'11 t~e('u- IÎntrpag·ă ·daţa publi('ă a l'('giurwi preotul Florea C:odreanu interrqaţi că la Prîmăria mlln: egăf 
tuJ, lndntmand nava 8tat1111u pe :în armonia mardui angr('naj al pinlui Arad, Îl)(,t'pâlHl ditl 9 :1t;·, re s 
alte C'ăi, . .. . . " , . ('. s'a stahilit un nou marin: U 1 

Cea dintâi rf>formă a fost <,on- \"IPţll de' "laI. 'nfl('f. 'li" 'Wllj'l('lU ŞJ de a da elem(>ntulw 1'0- 'itWl'lt n toale hil'OlU'i1e şi anlln:~ 1 

~titl1ţia ('('Il. nouă, pe ('al'e ţara a -\('pst !tu'J·n 1lu-1 poal(' fa el' de- In nmnelC' meu si. al dlui Bt'- j:mârll'sP posihilitatE'a desvoltăl'ii lh'la 7.30 uimin<,aţă. ")"lână i agC)f 
~ ~ . "30 . d ~ ,- el 1 16' ruen 

:primit-o prin majMitatpa sdro~ ('ât oanH'lli rari Cl1lJOse bÎlw im- .ian \'a mulţullws(' "pentru ('UYlll- . sale normale, 1,)., ŞI~ tlP~ an:I3!a ('~ f) .. ,' Isus 
llitollrea Il. natiml<'i f'a tt'm\"'j el 1 . ~. 1 h'lr cu ('are ne-aţi onorat. 1 -:\'fi,s' a dat titlul dc "taif·ă", I.~, fal'a 11.[' :'-:amb.ata dupa ami,,, d 
' .. ~", . Ţ!n'.Jural'Jlt' IO('H (', Inaltul gnwl'n _w ~. " A eâl1d H'r\'lC'nJl este suspendat. n aJ1 
I('~~~:r ţ~:p\ziţinniJ(' mai impor- şi îl! spl'(·ial d. ministl'll el\"' int('l'- "a asgur (,a \'om fat' tot ('t' l' ('el c(' mI l-au dat. nu s' au m~ I L pri 

y;' sta în }llltilH'a noastră să jus- şrlat. Voi fi lID părinte care as- 0depă 
tant(' ale nOllii ('onstitl1ţii <,ste It·· 1W Al'mand ('ălilH's<'n an ţinut r 

, , y tifir-ăm În(,l'CderNl ('rlor ('e lU'-au I ('uItă păsurilc tuturor, un părin- S'au revocat concediiJ astă 
g't'<J admmstl'atlva. ('ont d(' ae('st{, l'l'alităţi şi au fosÎ 

In a(,Nl~tă I<'gt' ,,'au fă('ut pus tn fl'unroa MunÎ<,ipiului. te' ad('vărat faţă de cei cclli fac fUDc'.·onar.-lor dela p' cre( conduşi dl' ('(,le mai hunr intpn~ t 
f>!('himhări ps('nţialr, pr ('arr PU 1<, t' . , 1 A f .ana""rl-a Arad arel, 
'\'oi arâta în râtrvll rn\·int<'. .n1l1l ('all( au numit ln I'llfltr<! 

R'au limitat drepturile pr('f(','- 1ful1ieipiului Arad, pl' d. !!Plwralr Salon de ~odă Creează tut felul de ARAD. Conecdiile de o<lilmă./t:: 
1111'ii dl' judeţ, la o eÎrenmlITÎpţie Alexandru Ylad şi 1)(> o. Bl'j'HI. îmbrăcăminte ppr Iru 
d"(' ('t'lltl'o! ('11 şi () plasă, iar '.rI'I)- K 1 T T 1 dame <,or<1atp funcţionarllor municiri:Ul a 
sul ag-pndeloI' admni!';tratiy(' s'an D. Vlad ('~tt' omul datori('Î, milita. ca: coslume, lui Arad, cu data de azi se Tt.>rj de 
impărţit ]lI' ('omUlle şi Ia ţinut, l'ul integrll, ('al'I' trăieste el(' doua haine de stradă, par· că si în conseeinţă toţi :funcţi' Măn 

Conclu(,(']'f'H romullrlor a fost' dl'('l'nii intr!' d-Yoastră: iar d. Be- , desi uri, paltoane du- ! : 1 ţi A d' il' gi f 
, d' ţ v , 1" nsi1 1, . v narri af a In conce lU se .' UI 
~1<'rr_ maIa prrma,ru UI ŞL ro .. _ I'lan dI'HS<'nWl1l UII Imn ('unos<>a. pă ultimă modă cu prc.zenta de îndată Ia se.rdciu. re n 

lIl1Jm ('omunal. Prm llOua lrgllll- t l 1" t t" hl" Arad, Bulevardul Reg, pre~uri convenabile. 
l ' t (>. 01' a al mllllS l'a 1('J JlU 1('(' ŞI a Marl"a No. l Q • t Oei ce nu se vor comon:n&,' nu re s a aS1gura p<' seama ('omnn.1. . ~,'.. C7 

mari posibilităţi de pl'Opă.<;li- ilmpl'('JluarJ!ol' Io!'all', Ambu au oon.sidel'ă demisionaţi. 

Tipografia G, IENCIU, Arad - 1938. 
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