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n P. Gigurtu \Rege!e _. I_A_r_o .. d_u_l_d_e_astăzi 
atmosFeră cu lolul nouă ,ar aD11 o r Rein.ierea traditiilor 

re, a fost sărbătorit, i • 
cureşli, d. inginn Ion. P. Scriitorul englez Bolilho a mI I ~ imperfecte 01' n nhice rate i Mai mult[du6t In U,(I (;r,l, () rilor eore ;nSţ mnau adevorolf! 
riu. O mândrie neegalată a miflteste un cuvânt semnificati\' al au precedat instaur~ll?a 1 !inas- ! data eu inliilura~e(l vrojb~/or e'}HIÎI7/(,Tllp na((('nale pe vremuri 

lei şi economiei nationale. Majestăţii Sale Regelui Carol li : tiei de Hohenzollern.; Poporul a I pnhllc~ dill sociefa!~a rljman;?os·! Asir .. ,. sl>,b lrf!l1 Reoelionu!ui 
mai autorizati rl'p'l'un- Mergi să vezi 'ăranii DUŞ avnt totdeauna SPfljllutor în I că.cullivarea Iradtţli:or naliono- i $0 (aoll ITI/"o atmoslnă cu 11)

oi difpr;(p/or acfilJită(i inie' tri, ei sunt adevărata hogă- V04" vod, iar Vo\:'vodljJl ~ a in- ·1" s'a bucurat d. o la,gâ atenţie.! lui schlm"a/d fala de ami dupa 
şi lechnicţ', au adus .• tie a ţă.-ii mele- il spus dreptat totdeaun..!. SI re mulţi- in iarna ac~asta, . rd,boi. j 

un. orrpRIIl simbolic ocelui Suveranul. !I1ea supuş /t'r săi muncitori;'}- In preajma Craciundui, toalf! i Glota> bunei inspita(ii a ds/ui 
sfil gi Fără îndoială că această măr· lunci când ţala era în pericol şco/de ou organizat serhii'i foarte; &<!neral Petre Georgescu, Ccman

.. şi românesc iTI industria tunsire "nu are numai un s~ns sau când aristocraţia Încerca reuşite cu rf!/tHu(JQ dutine/or j dan1ul garmzoanel, aceasta pe-

inginl>r [..,n P. Ggur/u re
elocvenlă sin-

a a ~ps'ui spirit constructiv 

log. L G;gurtu 

noastre, care deschide 

a economIei româneşti, 
tinuă ascensiune spre culs 

atir,se de alte neamuri. cu 
şi civl!izaţle mulliseculare. 

şi cuvânfările omas 
apărute in ziarul "Porun

Vremii", ne scutesc de sar-
relevdrii aleselor însuşiri 

Iri-lui ing. Ion P G,gurlu. 
!te€a Ce trebue subliniat şi 
(- este cuvânlarea d sale 
II răspuns la sărbătorire 
bstul ministru de comert şi 
fstrie şi directorul rMistei 
~utateQ" a vorbit, patetic, 
Ire idealurile care I au căIă· 

sentimental - nu araiă adică să-i oprime voinţa. slriimoşeşti şi cnlin'iefQr 'lleleH? s'a dfs!ăşu,at cU un fast 
numai iubirea Regelui nostru Este necesar sa SC)dtem lD Dar nu numai sfriJj"1I1 ou (')- şi entuZIasm rar inlâ/nit. 
pentru lumina satelor - ci are IUUlină acest lucru fiinocă 10'1 a- ./r'ldaf şi u7Jbfaf cu Phguşorul Urmeaza, /J rând, baluri'e? şi 
mai ales un conţinut politic şi rată un ade ă.r şi ~en(rUCă se l' de Cră~iuu. Br~s'ele. nou il7filn~ ('eaimUe din Ianuarie şi F, brua
istoric. ir,sistă de obiceiu toarte puţin' (ate, ŞI a/le? mstllulll ŞI oF/Ili rÎe, core vor intrun;, sunle?m si

Când Majestatea Sa Regele 1supra lui: În 'oi!lle • bnpu a : publiCe? ou organizat ast>mpneo guri, eltlJ. a/ă ano inlr'o o[mc,
: Carol II spune ~ă ţăranii sunt riie şi .... ~i al~s Rsh,~i Re-I serbiiri, ru rradttio'lala imtJarll/'t> I .<o{era do' infrr Ilrt> ŞI s,dic( ,i'alp, 
'bogăţia ţării, El declată în ace- gele şi poporul 1 .... !!Ou .... , de dururi. cele mai placute lu- bITle vl!Tllfă aste::i, sprp a Se a
I laş timp că statul nostru se fun- un'fi prin i '. o'ita,.- .~ in- cruri de praznic iunie la marea împăcare româ
I dează pe elementul ţărănesc şi 'ereselor şi c:rec.1i •• , .. lor. Pela sale, dvosement'a s' el co- neoscd dupa separat/sfll"ie (-au
: că politica gpnerală a MonarhieI Es.te adică un fJpt inco tt'sta il indat ma; mult ca d(1 obinnu. zale de lup.'e.le pohtice. 
i este orÎentată in special pe pro- . că securitatea muncitoruilli în ge. 5 i

tl umblai cu Steaua şi cu [ro M,mrfestaliile acestea, ca şi 
,blema ţărănească. - I neral __ a ţâr<lnului ,la nr,i zJi pNlulindeT/i. sp'" moreo bu· reluar('o traditiilor creşlimşti -
I Este suficient să subliniem aici reclamă pr~zel,ţa Re~elui ş; că curie a familiilor crpşftnp, car" Ivor avea utmâri dln[rtl cele mai 
: că~)ntereslJI Suverallului Pl!11fru; pe Gt" aHă I)ltne K(Rl:l;-:'u p.x, le , apreciezi. ';UliI Sf! C/;,);:'/(' oCi,,1 f2nc:Je pentru soci"talea româ· 
organizarea satelor a fost per- găsi sprij,nul necesar implmirii Faelor sufletesc al vietiI dpla /ară_ neasca din Arad, care, pe vr~
manent viu şi că în ultimul timp misiunii LUI decât în clasa mun- Am îurl!~istrat insa şi alte muri, stră/ucE''J prin cea mai des 
el a crescut considerabil. citoare. îmbucurăloar" reluari de datinI plmă solIdaritate şi mândri" na-

Preocuparea istorică a re
gimului Dlona" hic:: este - aşa 

. după cum se poate observa din 
examenul faptelor - ricUcarea 
claselor p. oducătoare. Tot~ 
deauna a existat o adâncă legă· 
tură intr'o Monarhie şi păturile 

muncitoare şi totdeauna a 
existat o identitate de io
terese Înbe regimul Regal 
şi aumea u vrie ră. 

In mod normal şi în direc ţia 
sensului istoric, ~oDarbia are o 
înclinaţiune pronunţAtă spre so
luţionarea problemei sociale in 
favoarea poporului. Aiianţa intre 
Rege şi popor este un fapt in
contestabil ŞI pe care ştiinţa i-o
torică actuală nU sI mai poate 
nega_ 

La noi în Romănia se poate 
observa acest lucru chiar in for-

Când prin urmare Majestatea 
Sa .l{egelE' Carol II sublinia
ză dragoste~ It.i pentru ţă

rani i-şi arată preţuirea Lui pen
tru această categorie socială, 

vorbeşte prin El tot trecutul mo
narhie şi cea mai profundă rea-

şi trad/tli, CaII! ne vmbfsc că, 
zi de zi, se produce un re viri
meni insemnat iri spirltui pubic. 

La Amd, d" plidti. dar cre
den{ că şi mUrea, s'a revenit /0 
organizarea pelrllcerilCJr şi batu-

/iona/ă, 

Trăim, oSlfel, sub sefi1nul unor 
reventri la tot ceea ce a .:onsl;'" 
tuit taria npomului nos/ru de-a
lungul v"arurifor, 

litate politÎLă rcmânească, Fiind- In 
că a-::easla fste baza politică a 

• Statului n( stru şi ilsupra acestei ŞI 
idei tn:bue să se revir;ă cât mai 

atenţiJ1Dea agricultorilor 
meseriaşilor cooperatori 

mult: unirea intre Rege şi I La intelv(>nţia ronsiliului de ţie, precum şi pentru reparaţiun 
ţăTan;, admInistraţie al Băncii Federalf' sau complectări în gospodăria 

Dar maÎ este şi altceva, Suve- .. lor.ile", dh Arad la Institutul rurală, construiri de grajduri bi
ranul a depăşit obligaţiunele Sale Naţional al Coope:raţiei. prin gienicE', de pătule, ccşare şi ma
faţă de ţărani. A venit cu mai Banca Naţională a României, s'a gazii sistemedice, etc. 
multă iubire şi mai multă voinţă pus la dispcziţia cooperato·ilor Termenul acestor imrrumutu
decât s'" întâmplă in mod obişnuit. agricultori, mesenaşi şi liberi ri va fi de 2 - 5 ani in raport 
A declanşat El Jnsuşi o mIşcare profesionişti din judeţul Arad, cu mărimea venitmilor acestor 
de regenerare materiala şi spiri pentru imprumut, frumoasa su' Învestiţitmi, ţinându-se seamă şi 
tnală a satelor. A trimis oameni mă de 13 milioanE Lei, rep<lrti· de posibilităţile de plată a celui 
de ştiinţă!ă studieze obiectiv zate În modul urnlălor; care imprumută, 

',intotdeauna in opera reali- au nevoie de odihnă şi recrea/il' 
1, Astfel, nes('l mărlurisit cre. suflelească. 

nevoile şi aspiratiile acestei lumi 
A trimis pe alţii cari să le ducă 
lumină şi voe bună. Regele In
suşi, chIar inainte de a fi luat în 

al 8 milioane de Lei pentru e) Imprumuturi de înves iţie 
cooperatorii din judeţ; agricolă, adecă pentru construiri 

! său adânc În Dumnezeu, Ială de ce, J. P. Sa Patriar
~siune otit d" arareori Iă- hul Miron scria sărbătoritului: 

b) 5 milioane J'Ientru cei din de case noi, intemeieri de gos
podării Doi la sate, precum ,i 
pentru plaatare de terenuri cli 

mână conducerea Statului, a Or- Aceste sume se vor împrumu-
ta agricultorilor pentru urmă, pomi fructiferi, diverse plantaţi-

oraş_ 

ganizat o acţiune originală ~u uni. <trădiui, yji de viţă nobili 
toarele fcopuri: • 

ficientă de desmorţire şi îndru- pr.aam şi aH. tmbunăllţiri mai 
mare a satelor, scoaslj diu rqJtu- a) Imprumuturi de producţie importante in gospodăria :sltn
rile şi sensurile romaneşti. I agricolă, adecă pentru cumpăra- Dului, care reclamă investi1iuni 

Este cel mai mare bin;--; I re de . seminţe select.ionate, in· d. lume mai miri. 

iI . fa d . ta grlşlminle. unelte agueole, ,po- T.pmeDul de achitare. acestor 
care putem ce e a &JU • J 't' 1 t I -
l J'd 1 • mica e IAU VI ICO e; pen ru p &, imprumuturi va varia între 5-10 a Conso I area aees el opere. t d . de .. I . . a e AnIlZl. munet B,neo e. . 
Este in acelaş bmp o dalone de . t 'alt Bbl. 

a duce lumha in sunetul fieciru; 
ţăran şi ai desluşi ce- ace el 

precum fi peD fU OrICe e Des Dobânda ce te va lua dupA 
voi In legAturi cu activitatea de aceste 3 feluri de imprumut va fi 

I dfl un titan al industriei. • .. "Am ,ămqs profund impre
pfde, din nou, că Iără multă sionat de modul cum ai ştiut 
~,.tă fi sul Iei, nu se poate organiza şi ridica a :ea in1rep,.;ns 

I nimic în mod trainic, "um derll ("Mica") Întărind in marc' 
1 ac"ia carII neagă Ilxistenta măsură intf1'fNle11l .conomilli na· 
lilătii. tiolUll.. lor. 1H de altd part." ai 
: ing. Ion P. Gigurtu vor- dat toaf i at.ntia na numai mun
! astfel, a scris post prelata cllorilor d"la ttMiC'O"', ci Moţilor 
li 801" A vorbIt _ după din acea port., pesle tot, tlpriii
f-a arălat lapte- Se ,tie că Rind Biserica, cu/tura şi lot ce 
!uitorul socilltăţii "Mica" a credeai d. bine pentru propăşi· 
~ ,coli, bitlllric; fi cămine, rIIa nllamalai-•• , 
mdll le-a c"zut n,cllsa,e. Cuvintel, acestea dl. apreciere simte instinctiv: Că Reg'le Ro
ltIul planarilor,i calcul.lor sant prea ,lrtlitoarll ca să· den- mânilor este mai ales Regele 
·~trialf! atât d" ind'ătln~". nim mar,a personalitate a dslui Ţăranilor şi că supremul lor 
In/"amafe,at ca gen,rozlta . 

producţie a solicitatorului. de SOI., 
b) Imprumuturi de inzestrare Pentru oră,eni tu ... se va 

agricolă, adeci, peatru cumpi- repartiza dupl cum urmează: , 
rarea de inventar agricol. unelte a) micilor industri~i şi mese 
,i maşÎni agricole de tot feJul, ria,i români! pentru cumpărare Inai sul/III marII, intlllegând in,. Ion P., Gtgurta. • "u i teres stă fn strălucirea Mo-

~fi core li sunt colaboratori. "r, mpul PrOVlnc.el narhiei animale de mUllcl, de produc (Continuare fa pagin oi·.) 

,kw;: 
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şi fapie I A~elul d-lui g~~e~al ~J. Via 
#W*&HW'eiUWJ4IlW"'!""'p;;"~ e.prll'Darul MunIClplulul~ adr 

J v III . nSenlnaIrl 
, 

CăII..şerii 
lai ll.n 

" . • ·0 1'1'11 aII 1 a •• repQ..l>.-- sat cetăteniIor arădanî 
'1' 

oile art. 3 din Regulamentul Legii, Toţi <:ei cari nu s'au 
slrăllIJI~it s •• «:<:es 

Londra la 
Inscrierile in Fronbl Renaşterii pentru infiinţarea "FRN" poate pâna in praent. indiferent 

Naţionale este o ad<.:văratâ UIlll- cere ln5crierc<J. orice Român. b"ţi, fempi, cari au impilnit \ 
l<!ţie pe in~n'g ct'.'li::sul tatii, i bărb:lt S,l! femee, can~ impărU,· ,~la de 21 d(' ani. se pot 

LO:~nR \ n'~:l .lod. _~_ C:.luşf> ehI dansuri şi, mai ritmic Jc::ât începând ..:u Capital.1 şi pina la' şe?te CLI sinceritate idealmiie Su- I zilnic la ~een tariatu! General 
tii n'mâni ;:u ~I<.hnil, i<.Hăşi in al celor;; lţi dans:l[ori C"HI au ultimul «llun, perioare ce şi proplln~ această acestei J>ri~'lal ii, camE>ra Nr. 
cursul a ekua producţii entU7_i s. P:\I tici~'al la !estIval F:\ţa ti" ()p~ra rnc:icală şi fcri-: org nizaţiţ; care ~xercjtă electiv. in f,('ccre zi ce lucru dela 

In 11 I <l z'.'ci ele mii de spectatori. Luni seara căluşelii romaLiau cita traIlsftllmclr" _~ Plin care una Jin inucletnici,île prevăzute 8-19, i::r ill sarbători dela 
I .. C ' . ' 3 

adunilţl la ,\Ihcrt lla 1, pentruksl prczcnLţ. unui sded pu- IrCC<111 - in~'pircd~t de însuşI ·\l.ll~ .,O~S~lluţ;,llne; c",re. nu, a S\I j9-;l, ,'"" ' . 
fesli\'ai\ll in!ern:,ţjonal de dan- biie orl:stic la teatrul \ţ'cslmin- ,"" Rege'}e Şl secoiHL~a d,' ('lCle fUll Dh, o condnmnaţ1 unc per.a: Hlscr eulc \O[ COn-lOU<l 
sun popula!? ~kr, cu care ,pril, i d. Philip nla! de !>eamă pZISn!lalllaţi t:at Iă şi SI.: sllpl:n'~ disl'iplinci intc- ~ in iiuu' d(:; 31 Ianuarie a. c. 

C itic.j c"n·ograh al prl s i Tho:nton a vnrbit dc~pn! dan- şi de te,tl bunii palrinţi <,[ Nea- rioare a F.-(~ntullIl r-rimar: ss. G('ncral 

engleze sunt unani'Hi a ih:or Li 

locu; de frunte (Lt:l~,'torjl,H' 10-

mâni. jncul caluş,'n!q~ fIind con, 
siderat ca unul din cele mai ve, 

sur il, popubre româneşti şi de:"' ll1ului, Se cuv,ne ca şi n"j celă 

pn' i:,t rpr"'Mta mistica şi tra- ţcaii Ara .. llzlul "ă cont. i:1,dtll, 
el t;,)nală a j,Jcu.i:r n~iţi,)[la;,~: pilrticip111d ia aceasta l.l1l'lc.:ctre 

fumânqti. a I::nergiilor liaţlOm,h, scutul de 
~'L.\;I;o:t.I:,. ... ; ..... _iiIl'\ ... II· .. ~· ..... lritilliT.lICr,._t.'!oIIJy .... a.l_ .. ____ p=IID~ ... IIMjnWjl!!WŞM1 dpararl: Şi de cons _ n ar", a 0.;011 

Anunţarea angajaţilor 
şllir;ţ.j d fI) ţei tl<.!Il1',,)ui !lustru. 

f'o! mt1~a de Înf<i:'t .. iIC " a, 

cestui inalt gând d..: su;ldarizafe 
a tuturor el~ml'ntelor de ordlIJc 

i)e~a Liceul CO:iTlc.·cial 
F'e1e din i\. rad 

Cum răsplătesc străinii toleranţa românea 

ln caz care ese d'n co- bogată, ddr românii s 
mun s'a btâmplat mai zIi(::- r"Cl pentrucă nU le 
le trecute în Llcellll_omer- să munce'<sca." Camera d" Comerţ şi de In' 

dustrie din Arad atrage atenţ;u~ 
nea intreprmd€rilor cari au pes
te 5 salariaţi, că tabloUJile de 

cxpirării t"rmenului acordat şi 

sa indrtlme pe!soralul salatiat să 
este nou:\. organ:zaţic Clf'~ prin "'l'al d'" F~etti ci'in ~ i . L h' " <- '- f~raG, l Ulre ,;re uree 1 
numele rare-l poarta, ma turi-

p01de asupra Sl doyeziie de ce- O elevâ minoritară şi a că-' să auză! 
seşte. dar şi categoric idea:d taţenie ca la o eventuală contro- rui nll'lle ne scapă din lipsă Ne put<?m inchipui Ce 
ce,l urmăreşte. 

perso:lal trebuie ~a fie înaintate Iare ,ă se poaiă c0oviw'e orga de inbrmaţii precise. timnte de simpcltie faţă 
s In aCHt scop facem ar;e) la pi,nă la cel mult 1 Februarie n~le respective despre calitatea t ţ' .,." .. La teza pentru trimestrul ţîra ,i'5ta ,,:':'lfficlnt al F 

193
" I I 1 I o I celaţenl1 acestlll (lT<,Ş, c n 1 rIt' d J ' -" II f' 
'1 ,l nspectordtu r1duslrLl de Cetăţean a fiecărui salaliat, I ! '. el m'1 ena e C1t-pD', ':umt!l , nutr;~te :inll FI. 

3 
inţeleg manJe comandamente aCI . ,~. . " . f 

ici 2xempbre Imprimatele se căci altcum ar li r,evole să de- "_' d ,'. numIta e eva prmtre Fllf"c!e car<' ace parte eicca el • C vremII sa ŞI ea concurSUl sincer· .' ~ ~ , 1 .. găsesc la aru'.!ra de Comu ţ ŞI clarc de cetăţe<on str::in pe cell I d f Ţ~ ,. , : a scns ~1 ur ,llatoarea il <1- c'~h:l ~ e u:;cl~ lŞl p",tea 
1 ci 

a opera e re ac .. re a a Il, in-· ~ f' 1 d ' 
de n usHe, ca şi în anii trecuţi_ ce nu ar avea ,aceste documen-'I '. d . FIR ," ~ za, crlre suna ram aşa Oi'ma o asHe ~ pa . C '. . SCrlln u~~e in rontu enaş,ertl: /) " t 

amera stăttlleşte intreprindnile te, Controlul se va face anul I N ţ' l 1 "r\omama es e O ţară despn~ nOl? 
~ . 11 '1 i alOnae. I sa prezInte ta) oun e inaintea' acesta cu mult mai sever. _________ 113111_._. __________ &:31 •• 

In conhrmitate CLI dispfziţiu~ 

•...... ~ ................ '~ .. _aa4n~~~a. .... ~~-II·r ............. ~.~H~ .. .a .. BUma ........ ~~~~~1I _ __~_ __ _ msrn ,'MAAJ _ E'fS9f"Ii'"'"" 

Heseriaşij patroni obligaţi CURS· DE SOFERI 
__ _ J _ _ - __ _ 

Ministerul Muncii aduce la cu- La liceul industrial "Aurel frecvenţă. 
re nu posedă nici cărţi ele meş- ale Camerei de Comert şi Indus Vlaicu" din Arad, din Bul. Ge- rlllSiŞ' i aU la dispoziţie 

să posede căJ~/i. de lne.şter 

noştinţa meseriaşilor p:tfroni ur- ter şi nici de lucratcr, să dea trie, ale organclor fiscale 'Şi ale naral Dra:'all'na· 28. l'nCef}e un măloarele: ' ! ,,~t mllL ... il1 şini Ş\ d~semne S 
l'xamenul de meşt r până la 31 aSl~urări or sociale. ,Cei intere- de le nou curs şoferi profesio-

Meseriaşii patroni sunt obli:,laţi Decembrie 1939, chiar dacă nu s3.ţi bebuie să iidreseze o cerere • nişti, amatori, motoric!ete şi L~cţi:le se ţin zilnic dela 
să posede cărţi de meşter. Căr- au cărţi de Juc, ălor. Pentru a fi! impr~ună cu d<'vaile resp,'dive 1 de 5-6! ~. 

1 d 
tractoare agrico e, Î!l zi 1l:1 < 

ţi e e meşter se eliberează prin primiţi la e 'amen trchuie să:. insrect ,nitului gmeral al ;\'lUn' la o""le 5. i " . 23 bnuarie a. c., ,~ Lecl,lJe practice se fac in 
examen lu~rătoriJor cu cărţi de: ci (Ivedească că actualmente surJt ~ cii. din Ţim!t, s ,u ~ubJnspelora- 'Iierek, Jj':eu!ui, 
1 ~t' d d ~ I ,. ." • tului. d, m. ! 
ucra ono care ove esc ca au. meserwşI p::ttroOl, ca 1.\ data de Inscrierile se fac zilmc, la sec,. ~e atrc!~~~ ateuţ:a p.ublicul 

practicat mesnid cel puţin trei 30 Aprilie 1936 <'Iveau ateJ'l'ur Brevel,de de meserii s.' clib2 ! fa~ra" p"l'nll's " ~ d h relarial. dela 5-6. ~ de ccnduce 1 e, 
ani, dela data obtinerii cărţii de pentru meseria lor şi că exercită reaza upă c ţinerea carţ i de ' t :l lucrător. meseria de cel pn~ in 5 ani. mEşter, Anlora Core nu \'or a Taxele ~unt afişate la şcoală. 1 mem nu plia e Cl.ne uce. 

L 
vea carle de meşter lei. se vor Cursurile dureaza 2 luni. I Chestura Poliţiei Arad V.:l 

enea a admis ca patronii ca- Dovezile s" fac cu ·'f' t . h'd t l' l - 1 • 1'> ~ cer I lca e lTlC 1 e a e lere e conform egii. Amatorii pol cere scutirea de· ţi~ma sever pe contraveniE'n:' 

............. ~~~--- --- ~ ~ --- --- -. -- -- - ..-. ---- ~ ---~~~~~-JW..-~~~"""----__ ~-"""-" 

c ~ rfi noul ' Alt cI~ş~u din viaţa conjugală, I Dorina Bu~ur, care i-a cerut 

M A 
luat unUl tncorporat, care se lau- I părerea despr~ volumul ,Yoe-

De. ura lui ~ă Tefi ( 

C: .. nd Tefi efla 

. r. Dan: Epigrame • dă cu "jumătatea" lui, nevasta: me p<!::ltru a:hrmit dure~ellf 

Ol'n TI'IDl·şoara. d. A'l AD' 1) !3"etu, 1 X. - om în etaie - d, M. Ar. Dan îi răspunde: 
W'c..I • ." 
1:1 a fă€:ul.,.o lIBereu I 

iT. r. an: ar pent.ucă epigrama isi re- 1 
ne trimite al treilea 1 • tI vine grei1, ca să i-o spui,., 

. _ volum. dt" i cla!nă drepturile sale imprescrip' EI o numeşte "jumătate", 
~plg,ame. Slvurate de ~ubhc 13 tiblle, d M Ar. Dan trLbue să t~' '" J '1 

t t 
-t I J'l ,i a'~l - .. Jumatate e a Ul. 

oa e şeza on e 1 erare amm"te nu-şi desminţe scă faima atunlÎ Ş' ~ , ~ 

d 
" '1"! ',lea sa termmam cu ncest 

e verva mepulzabl a a maestru-: când se gand .. şk la Un prieten' fI' I ' lui. I . ..,. " 1 m cunjuga, atat de eX ,Ioatat 
D 't ' t hl" care nu o duce bme 10 faITIlh.!: de autor ... Unei telefon;s!c: 

e ca e on aces pu le lllce-I Despre amicul meu Pri- I .,. 
pea să semnaleze îa cursul lec- boi Nevasta domnuhu AndreI' 
turilor greoaie, intervenea d. M I L' ... E - ori~inală În ielul ei. 

umea spune ce 11 place... I t t' b' 
Ar. Dan ca să descreţească irun-' C~ I h'. _ .' n reg oraşu-o Ş le lne 

'1 . ~ .. aap ecalc larlOrasboJ, C V
• v d H 1 ' 

ţi e ŞI sa ridice s:11a in picioare N . ~ 'b- ,a ea "l'3.spun e a OJ'l 

E 
umal ca sa al a .... pace. cine' 

rau succesele. provocate de D 1 f '\' . t' d • • d ~ 't . . ţ' rame e amI Iare, ata e 1 
lD raCl a inSpIra le a unuia din- A te "urîozităţi din vremurile 

t 
. frecvente astazi, furnizează, şi d re cel mai răslăţaţi şi .taient",ţl e azi, sunt astfel satirizate de 

epigr .. mişti români, astfel d~ subi:de pentru ~epi-: d M. Ar. Dan, când' ne amin-

Fiindcă vreai să-mi ştii 

părerea, 

Ţi-o spun: 
bine 1 
Doar, că1n 
durerea 

bravo, foarte 

loc S'ddormi 

Tu, m'ai adorm t pe miue! 
Alt, "confrate", trimiţandu-i 

un volum de poezii maestrului 
pe când se găsea intr'un sanator, 
a primit "recenzia" aceasta: 

RâDel, toată 

Wic::h.,,-"a'ă! 
Pentruca să terminăm cu 

tăţil', reproducem încă u,~,a, 

dicală acelora c~re au lipsit 
o conferinţă cu subiectul 

"Ev"luţia colului": 
Ilu I.J.sit lIBulti 

tural, 
l:ăd a fosl ..... orLa 
pre .al -

Volumul tău 

subliul) 
Nu l-am cetit. 

(cel crezi 1, 

Sunt la re- I 
Re~lul - c:red eu 

sigul" yi .. ~. 

Să nu se creadăj insă, că grd~e "n epltaf,: pe r;nonnantul. teşte despre un director minis-
maestrul M. Ar. Dan esk ... llu- unei soţl1 : .";,,, ' terial, cu 4 .clase Iiceale. instruit· 

gim, 
Respect 
ţi fac •• 

regimul - ce să-

<:"nd 'l'iIl fi 
Lo ..... ipe! 

Poate că unii vor 
mai ironÎe,şi venin în catrenele Beata.mea'Soiie, Ia parchet pen.ru fraude; 

'sal~, Ea mia fod soţie Aşa af,at-am, din. jurnale.,' căi 

Pentrucă ,. iată o oonfidenţă DUinn",ze~~'o ţie, are patru gimnaziale. ~, 
care ne descopere sufletul unui c'" •• Parchetul, iă.., se Iămureasca·, "a .. u mal."t'3.Y1e

t f :J 
mare înţt1egătot al vieţii:' ' 

C t ·t . Pentru un PO~ft.1 de, sensibili-
e 1 01'1, cer indulgenţă 

Să vă lac o~ confidenţă: fatea d,lui M. Ar. Dan, aseme 

Mă 'iu ullcontenit1 de glu- nea răutăţi "nu-şi "l>rea găsesc 
ma ' 1:1 ,', ',·Wi 'scuze;t-'dar 'cine este de vină că 

~ă râd, cii să DU ('plâng, viaţa î~săŞi par~'~ nesfârşită 1-

de luem f ,", r, ; ';j::' ronie ? .; , 

L'a' arestat. H să-I ,;i ils trui'ască". 

Şi lumea Hted10r se bucură 

de o atenţie deosebită în volu
mul "Epigrame". Unele dintre 
acestea sunt prea tari, 'recunoaş
tem/ dar DU '1 ... tt poată făgădui 
im: ';raţia. A~ , ~,' domnişoareh 

"tari" unele dintre 
N'am voie să. mânâuc : il-lui M. Ar: Dan, Ne u,m 
spaDac! " .1 noi cu părerile lor, dar nU 

Regimul celor care nu dispre-·. ' t b 
ţuesc un mic chefuleţ - a i n-
hat cumai multe "esenţe" in 
volum. 

, "Reproducem una dpdicată lui 
nenea lal;lcu Brezeanu, celebrul 
interpret a! "Cetăţeanului, tur· 
mentat" din Scrisoar,ea pierdută = 

a spune un cuvan un 
'ori ce carte Care ne PIO 

teva clipe de râs generos, 
epigramele inspirate 
rară calitate,-

clon 1. 
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24 I~:n. -u.ca.rie .. . ~ - ~ 

Zi de înălţare sufletească. 24 Ianuarie este 
u1' qintre cele mai edificatoare evenimente 

It-lea 

trecutul istoriei de închegare a neamului 

de 24 Ianuarie 1859, s'a săvârşît 
dîntâiu a ct hotărâtor in cauza un rii ro

"""u,u.v .. , visată de atâţia şi atâţia premergăto

ideii. şi cari s' au stins în neţărmurită 

II 

l '1' 

cre.:!inţă căci odată şi odată această se v::t fn
tâmpla. Mihai Viteazul, marele dar neferici
tul nostru Voevod, fu primul care a putu 
gusta exa ltarea acestei nespus de mare bucu. 
rii, şi pentru prima data el infiripă şi popo
rului această ideie. 

Multe generaţii de români au trăit şi mu
rit cu aceasta speranţă, până când timpul a 
rezolvat problema. 

Alegerea ca Domr it er a (01 c n f Iu lui 
Alexandru Ioan Cuza, omul Providenţii, în 
ambele principate române, Munt~nia şi Mol
dova, in ziua de 24 Ianuarie 1859, a însem
nat pentru noi un pas dderminant spre .. Uni
rea Cea Mare dela 1':118 din cetat€a BăI· 

gradului. 
24 Ianuarie, zi in care pentru Întâia oară 

în istoria ei, naţiunea român~ască şi-a ales 
singură suveranul, Înseamnă pentru noi atât 
de mult, încât această mare sărbătoare nece· 
sită o cu mult mai mare importanţă şi fast 
după cum de b pt i-se acordă. 

Această zi inseamnă pentru poporul ro
mân tot ce vrei: desrobire. autonomiei, li
bertate, dreptul la viaţă în măsura în care 
s'a acordat tuturor celorlalte popoare ale Eu
ropei, etc., iar personalitatea domnitorului 
Cuza este puternic legată de înfăptuirea a
cestor idei, 

Din graţia lui Dumnezeu. rând pe rân~ 
visul nostru s'a înplinit până când ţara a fost 
aşezată îl'l:hoterele ei naturale ale "Daciei 
Felix~4 înmănunchind 'pe toţi fraţii de acelaş 
sânge, într'una şi nedespărţită "Românie Ma
re~', iar acum ]a orizont s: a ivit un alt dezi
derat, unitatea naţională. 

La aceasta să ne ajute Dumnezeu. 
Fica Petru. 

Suplimentul ziarului "TIMPUL PROVIN<:IEI" dia Arad .. No .. 35. - 1939. 
. 
t 
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~~ de CfJ41,dtil:l.JJut iA 
~"- pc.Ja1iJ;uJ,c.,U eLita. 

Pentru astăzi Sâmbătă au fost convocaţi 
în sala mar~ a Camerii de Muncă din Ti
şoara, reprezentanţii asociaţiilor profesionale 
a funcţionarilor particulari din Ţinutul Timiş 
pentru constituirea acestora în breaslă. 

Dela Arad, în afară de asociaţia "Corpul 
Contabililor" care după cum se ştie se poate 
enurnăra printre asociaţiile cel~ mai fruntaşe 

din ţară, a fost invitată să participe şi A.F.P.A. 
Asociaţia Funcţionarilor Particulari 'din Arad 
recunoscută ca singura organizaţie profesio
nală bine organ izată funcţionarului particular 
de carieră din Ţinutul nostru. 

In legătură cu- această constituire s'a ţi
nut la sediul Asociaţiei A.F.P.A o şedinţă a 
comitetului executiv sub presidenţia d-Iui 
Aurel Dămăcuş vice preşedintele Asociaţiei. 

După expunerile făcute s'a hotărât ca 
funcţionarii particulari să adere la constituirea 
breslei funcţionarilor particulari, în care scop 
au fost delegaţi dnii: Victor Moşoiu preşedin
tele Asociaţiei şi Aurel Dămăcuş să se dep
laseze la Timişoara spre a participa la adu
narea de constituire, alături de dI. Mihail 
Popoviciu preşedintele 'Corpului Conta bililgr 
şi a cercului Funcţionarilor de Bancă. 

Constiuirea breslei lemnarilor 
din Ţinutul Timiş 

Eri a avut loc in sala mare a Camerii 
de Muncă din Timişoara constituirea breslei 

lemnarilor din Ţinutul Timiş sub preşiden 
diui Traian Novac, tâmplar din Timişoa 
S'a ales cu acest prilej următorul. comitet 
direcţie: Novac Traian, Wonca Ioan, Podrac 
Emerich, lahoda Âdalbert. Franzer Car 
Oorn Stefan, Ciorogariu Mihcftl, Oora Ioa 
Wilfret Francisc, Masek Pavel, Bodocan V, 
sile. Mihalovski Petru Podracky Iosif, Mi 
lich Attila, Prochaska Carol, iar suplea 
dnii: Schick OUo, I(opler Henrich şi Ilie io aC 

comitetul de censori: Nedici Livius, conta. in 

autorizat, Stoiaţi Iacob, Hajos Francisc, H c~ 
del OUo, Cotârcea loall, iar supleanţii Rad de 
van Gheorghe şi Balogh Ioan. nE 

Meseriaşii tâmplari din Arad, au f 
reprezentanţi prin dnii; Sfăt Vichentie co 
lier al Camerii de Muncă, Sbârcea Teofil 
Pa1adici Gheorghe. Nu ştim dacă lista transm· sa 
este exactă. Fiindcă din aceasta reese că 
comitetul de direcţie n'a fost ales nimeni 
Arad, fapt care ar constitui o adevarată 

su 

at. 

priză. La sfârşitul şedinţei s'a hotărât Îns 
erea membrilor în "Frontul Renaşterii Na~ 
nale". S'a hotărât dea semeni . expedierea:de 
legrame omagia le M. S. Regelui Carol al 11-1 
d-Iui prof. Mihail Ralea ministrul M4ncii 
d-lui rezident regal al Ţinutului Timiş 
Al. Marta.' 

ne 

sir 

ce 

lie 
su 

_miE""'" """""""" """"Lblii'" """"22dhiIL """""""""c:,, il !ii !Si L" , o A #$ alt 
Domnii abonati cari au primli ;ziarul 

până acum sunt rugati a-şi plăti abona, 
mentul, atât oe neInsemnat pentru ei,· dar 
singurul mijloc de existentă pentru acest 
:i!lar. 

Numărul aCesta va fi ultimul ce se 
trimite acelora dintre abonai carti GU 

tot că şi ei au o datorie: Qceea de a, 
plăti abonamentul. 

W' c:r '" P' "" ""!',, 'J , ,,12t ~"9' tor '5" ."11 rr 7!S:;; !.JMM" T 1" g. _ [JL' p" "UIII!_I0~.4· f"" 'f1 P P M'" 2tr 972 9'i "" 
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Institutii arădane 

o şcoală -- lD.odel 

Sub acest titlu, ;j!jarul 
"Progresul", din capi
tală, de sub directia d1. 
Vintilă Petrescu-Vran
cea, publică acest ar
ticol încfjinat Liceului 
Industrial IIJlurel V1ai
cu" din 4rad, pe care 
îl reproducem cu plă-

cere: 

In mai Illulte rimdmi. alll semnalat rodnic.a 

aclivitate ce se desfă~oFlră la cateva dintre lic(~ele 

induslritlle din larli. mimdrindu-ne cu proc!w:pile lor 

care uimesc ochiul ori cărui bun specialisl şi ne 

dovedesc cat este de multiplu geniul creator FII 

neamului nostru. 

Din clişeele reprodw;€ n)l~reu. cetitorii no~lri 

au putul S.1 constate că afirma!iunile făcute ele lloi 

sunt bitle intemetlte. împărlăşind in egtdil mllsl !fii 

sa.tisfe~lia că şcolile noastre iuduslriale fac progrese 

atât de strălucite. 

O scurtă şi ocaziomdil viziti1 f,:-iCI1IZl licelllui 

industrial .. Aurel Vlaicu" din Amd -- ne-a <Io"e

di! însă că am fost pre!'! sg8rciti cu sublinierile 

noastre. 

[nir·adevăr. acest liceu este un focar de creatip 

technică' cum n'avem multe in IMă, ndică' in rlll1_ 

durile hceelor industriale. 

La granita de vest CI tării, unde dOlTliJlntin 

străină a creia! o Iri1dilie industrială ctlre nll inq71dllitl 

concurenta pimfl tlZi. ceeli ce se lucrează in ale

lierele acestui liceu constitue o biruinjlî de carp 

suntem mândri. 

Am văzut la Arl'ld schelele dQ strunguri ~i 
alte mtlşitli - cari ne dovedesc ci1 in şcolik~ 
noaslre se Illcreoză Ci] În fahriceie repultile din 

tlirli şi fiiurea. Clişeele pe care le-clln objinut delfi 

I:lCest liceu şi cari vor fi reproduse. Într'lIn viilor 

număr. vor uimi pe celilori, care, . de altfel. au mai 

avut ocazia să găsească reprodllse asemenen crealii 

il 

il 
il 
II 

" l' ,f 
1" 

ii 
II 
I 

li 

I 

I 
II 

.'"' . ~ , 

in paginile Ziilrll!lli. prhnil(' In! lipiCi Ilcesl liceu 

industrial. 

In orele de tltelier, elc'vii hCP1l1lJi IIJcretlzfl C;tl 

in marile intreprinderi iJldtlslrj(Jle 11\flf1~ b inJem8-

nli maşini şi unelte moderne. in PIHle f{j(;'de 101 de ei. 

Cât de prduile sunt (lcc>ste II I Cffiri - o do

vedeşte fllptul di cele n,ai mld!e gilnTltlzii irH~lIstrjale 
şi chiar liceele, işi c.omalldl'i mpn~lhine ~i maşini 

eleltl ficesf 1 icell. 

I.fi fel. fo(,r1e m1llle inlreprin(lf'ri mai mici din 

Iară. asalleazil zilnic liceul Cil comenZi, rllllFt fiinrl 

cali!nlell prOrlllselor elin {~tehere. 

Când se luc:retlzil tlslft>l ie lict-'ele lloastre in

dusfril'lle. elevii lor îşiinsuşesc o pregldirp tehnică 

superioară. de cere tlrf' atâta nevoie inrlustda na

liontllii. 

AceRslă industrie h;i pOlllp deci alege colo

boralorii cei [I)(ji de valotlT€ din şcolile indlls1riald 

cum. detl/tfel. a şi incepul s'o ft'di. 

Revenind la aprecierile rostite 

industrial din Arad. suntem mânrlri 

despre liceul 

cli 18 granittl 

de vest· a IMii - şcoala TomimE't]scă in!rer:e in 

progrese industria minoritMll. fenomen foarle im

bllCllri'îtor pentru pros[1eritnfcil economica şi 'in

rlllslrililA fi lării. 

Arlresăm, deci. cele mr~i sincere şi meritnte 

felicitliri liceului industrial ."Aurel Vlaic::u" din Arad. 

care Bre in frunte pe d-nii in~~. Romul Cărpini!;)Bn. 
diredor şi ing. PeIrE' Newell. subdiredor, şefu, 
aleherelor RE? 
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MOARTEA LUI VLADIMIR ODtATI 
., ." . ,. 

din Mehala a fost infiintată de el şi dotată cu 
echipament din banii săi proprii. Tinerimea Ri

t Vladimir Odiati 

Sâmbăta trecută a avut loc În cartierul 
Mehala-Timişoara inrnormântarea lui Vladimir 
Odiati, coresponderJ al ziarului nostru în me
tropola Banatului. Desprins cu durere din mij
locul familiei, din mijlocul prietenilor şi cunos-

. cutilor, după o greo şi indelungată suferinră, 
suflerul său Si a lepădat de lutul cel pământesc 
luându-şi sborul spre limanul ce! de odihnă 
veşnică unde nu este nici scârbă, nici suspi

nare, nici durere ... 
Prin moarl-ea lui Vladimir Odiari in redac-

tia noastră atât de tânără şi modestă, s'a pro
dus o primă jertfăI iar În existenta ziarului nos
tru s a Înscris prima pagină de doliu întrucâr, 
dispărutul ne-a fost un sincer şi pretios cola
borator. 

Când ne-am despărtit din Arad, acum un 
an şi jumătate de • Milan g - cum il alintau prie
tenii - nu ne-a trecut ·nimănui prin minte că 
ziua cea nedorită se va apropia totuşi. Dar pe 
semne, În cartea cea mare a destinului celui 
de nimeni şriut era scris de m(]i Înainte, că a
tunci când 36 de ani de viată se vor fi im
plinit pentru el, pământul să Îşi cheme la sine 
pământ-ul, chemare dinaintea căreia noi muri
torii nu ne putem feri ş.i pe core cu mintea 
noasiTă nu o putem cuprinde. Boala nemiloa
să, a ros la rădăcina trupului său tânăr până 
când la doborât, ca să se'mplinească striga
rea celui ce zice: .din pămănt eşti şi in pă-
mânt te vei intoarce ...... . 

Prin moart-ea lui Vladimir Odiati a dispă
rUT un om de initiat-i"ă şi de more curaj. Este 
destul să amintim că Soc. de football , Dacia II 

I 
pensiei - puternica noasrră grupare footba
listică - de Milan o fost alcătuită, jucătorii 

cei mai valoroşi fiind achizitionati de el. Asrăzi 
ca postumă recompensâ pe proaspătul mor
mânt două cununi au fost depuse, una din 
partea Ripensiei, şi una din partea Daciei. 

Av6nd o voce frumoasă Vladimir Odiati o 
fost un neobosit corist la Soc. de cântări .Ar
mania II din Mehola, Societate, core sub con
ducerea D-Iui Dr. V. Mezin o dat la înmormân
tare răspunsurile funebre, aducându-i totodată 
o frumoasă cunună de flori. 

Au moi trimis cununi de flori in afară de fa-
milie: functionarii delo fabrica de T ricot-age 
din Arod, unde Milan a fost- functionar timp moi 
indelungat, ziarul nostru core a trimis o splen
didă cunună de flori violete şi care a fosr re
prezentat prin DI. Aurel Raica . 

În adânc simtita sa cuvânt-are părintele 
paroh Ardelean a arătat- merit-ele dispărut-ului, 

iar arunci când in poezie o cerut iertăciuni fa
miliei şi cunoscutilor, atmosfera in biserica ar
hiplină de credincioşi, era străbărută de un in
delung şi sfâşietor plânset. 

Trebuie să amintim aici şi grija pusă de 
DI. Vasile Obrejan prim tutore 01 bisericii din Me
hola, core Si a îngrijit ca ornamentele biserkii .să 
înfrumuseteze cât mai mult- trista ceremonie. 

Mi/an Odiati a murit- sărac, dar împăcat 
cu sufletul, căci fratele său DI. Emil Odiati, 
maestrul vopsitor la Fabrica de T ricorage din 
Arad, l'a inteles şi ajutat atât pe el cât şi pe 
mama lor core este văduvă şi care i-a crescut
de omândoi cu mari jert-fe şi mori greutăti. 

După ce pământul o inghitit in răceala şi 
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intunericul său pentru totdeauna trupul neÎnsu
fletit, după obiceiul nostru creştinesc s'o servit 
pomana pentru rude la 10cuintă, iar pentru co- ne. 

t? CI 

t pri 
e de, 

rişti şi cunoscuti la restaurantul Mogdin, care iţum 
a fost unul dintre cei mai buni prieteni oi dis
părur-ului. 

Din acest loc al nostru transmit-em indoli
atei mame şi sotii precum şi fratelui său con
doleantele şi părerea noastră de rău penhu 
pierderea aceluia ce ne-a fost prieten şi co-
laborator. R ep. 

in c 

drill 

a, ti 

)v. , 

1 unu 

ac"a 
i Ma 
. fiin, 
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TIMPUL PROVINCIEI 3 
----------------------------------

izita cOll1andantului Străjii Ţării D. T eofil Sidorovici la 
propagandei D- Eugen 

Eri hora 12, dl. Teof1l Sido 
Ici Comandantul Slrăjii Tării. , 
,]ţiţi de d\. Dr, Ştphn ŞJime-

f 
d·ra Nissa Cămllrăşescu, dm 

mitetui Perman.>ot ,.1 ~lrăjii 

. ~ii, dl. Maior Juganaru, Şdul 
,iului i\\ajor ŞI Ioan Dongoro
,directorul Propagandei din 

. 'Jjl Tarii, [lU ,izilat, la Sub. 
'retarialul d.~ S!"t din Strada 
:!son, pe dl. Ell~en Tlleanu, 
il Secreta rul. dp Si [It al Pro 
.5andei, spre a- i aduca mu1tLl , 

Titeanu, subsecretar de Stat al 
miri, pentru modul cum a ştiut', cunoscute dincolo de hotare Care ar PUtCd sii faca schimburi Nu voi cerceta acum şi aci, 
să a~igl1re colahorarea intre ace· I Imi aduc aminte că un mic culturale cu noi i -şi poate nu o voi face nici· 
std două inslituţiuni. • deldşament al nostru r1ec;lse la, Deasemenea, trebue să a\,'em odată. in ce constă lucrul 

O"speţi au viziud ditl'rit "le' jambnreca dela Stocko\m. Suc· un depozit de coslume n"ţiona· uriaş pe care o mana de 
s'~nicll al ~ubsecrda: i~ltului de. dezd ne cunoşteau prea puţin It', la dispoz,ţil.', -renlru ca iltun· vrednici colaboratori români 
Slat I imă mulţimea aceea, care asista CI dtnd cinl.'va ar IlrITla sa plcc~ şi de incercaţi prieteni străini 

C II acest prikj ,~'i!1l ţinut o la ~ezătoarea detaşamen~ului: în strămăbtl'. în scop de pro.! O desfăl;ioară pretutindeni, în 
~criL de cu\'ântări, în C<HC s'au Illostru, dupa ce a văzut jocurile I pu",mdă, să nu flt11 siliţi sa cu-I folosul afirmărilor româneşti 
tr,ls con:l u ,ile J as llpra adi\ i Liţ li ! nc .... stre, portul nas i ru naţi~liaIJ! lreeră tu tuată ţara, ca ~ă luăm I şi regale., , 
dm trl!cut ŞI S au pus b,zele u· ~I alat de frumos Şl a ctllZlt cante·1 acel~ COSllme. I .Mulţllmlr!le, pe car~ le adu
nei mai I lrgi si cât mai $tr~l!1se. cile noastre, nu nUU1Ji Cil ară· 1G sfârşil, trebue să avem un: ce astăzi STRAJA ŢARII a
coiuborări in viitor. j mas iucâ?l,dă, ebr ~ .::eru~ tot s,t<~c .pcr!lla[)en~ de f\Îme :;.i de' cestui Subsecretariat şi Ser

: fdu! de Infurm<.iţlUm ca ~a Cll- l1ii.'nte broş In, pentru c] ~Itlln- viciHor sale pol să ne măgu
'UU<:LSLa 1:IP ŞI POPO! ui n0S ru, ;;i cand s J:iil ~~.)arna, do:t;IŞ.J- lească, dar în acelaş timp au 

lI"Vânlarea d.Su~ 
c:i, ~o ... andanfl\U1 

T eof~ I Sido,oO_:i cat I"ai t. ilie , . , , men III n(j~i ni ~;i nu aiba ,dlc,:· inconvenLr.,tul că denunţa o 
dr~ • I untcm :,!QUrl, (,,:asemC1JCd. ca va de făcu~ lkc,lt să Ic î.I1!)a-:, metodă de lac:ru: prczenfa 'ii""f ...,... 1 v ~. ~, \ 

»"j,V ra,Jlla ail"iHI.« \lllll pat<:a pastra o legatura cat clw.ezc şi ,a :1.: ducă dinco:u dL ; propagan 'el, pretutindeni acolo 

Domnule Ministru 
, 11:,11 slrânsă şi cât mai u,ila cu hr)\:lrc, penlru IHL'paQanch, : unde nevoia o cere şi in al 

aCI.';s(ă inalca ctitorie a ,\\. ~_ - ~ 
u celelalte i;,nHente ale natlUnii il Tol aşa, suntem sjr5uri, Dv. doilea rând ţinuta pe care 
n,egeJui, o dalDrăm tol IJv. fiind- ~ ,., 

,,"trvia Ţării" ii simţil ncvnb. fl ' ~ ,noa~lrt:, eate trăiesc dincolo de· ne'ati promis deja, că vom pu· ne-am impus o aci, aceia de 
să Vă bcă o vizită la insti~ ca prin ! me, pnn presa, prm , . . f . '1 b' ţ' - ' d' 't I hotare. In acest scop VOIm să tea Cft';a noul hlm "Rldl':area a ace toate ~!ctlunl e noastre, 
l'lluea Dv., pentru a aduce pu ,lca lULII, prJn la 10, pnn oa· 1. '. . 1 d' ..' '. fi d d . t· . 

t 
") , ('t d ,. mchlIl<tm anumite ore, a ra 10, Nearnulll1 prm tmeret ,un 1 m ar e a ne In erZ:ce o sln-

'e mai calde mulţumiri, [)v. şi de mlJ o.lceled~r a e pUI ermc~ pentru cllpiii Românilor cari iră- care dn punct de vedere tphnic I gură acţiune şi anume: pro-
. .. d ţ e propagaT; ,a pe car~ e aveţi _. , ,. _. 

tiluţtunll pe care o con ucr I I d' 'ţ' , t t J esc In a fara gramţdor noastre să tie cât mai perfect, dar sa pagaganda proţagandel. 
t't' . cu atâta a ISP(lZI JI(, nOI am recu \.le l' F' d " STRAJA Ţ' RTI " a a prIcepere ŞI h t d - d f ' _.. şi trecând prin undc-le văzduhu- aihă şj un fond bogat, pentl ucă, nn ca A lu~ 

", t 't ., i o are, a Ul'a'1 a:ma mlşcarll, . .' _ . ." 
petenţa, pentru (j ceea l:C ti" t t- t d lUI, neanpledlcaţl de vamaşl, de· ~ub forma placutlllw, pe neSlm . creaza într'un sector cu tolul 

I·~' t' fiI ' -" t ă- ros l] CI ŞI oa a s rucl ura e " , . . l' . Y, f' 
acu 1Il o osu mlşCarll s r '1 1" • Ia holarl:' vom fac~ a?i, ca să ţi,c ,ă pl1tem mhltr<l In loţ!, a-' apo ItIC, Sa,ml le ingăduit 

, t I lcaO OglC ŞI n;elodlllogle. aşa .' , , d 
fŞtJ, pentru to concursu, 't 1 1 "1 _ putem da câle o părticică, câte ceea ce dorim noi. Acest film Însă de ata aceasta, să VOr-
te ajutoar~l(', h,,,fă drc,gnSlea cum a preconiza () ar. C ,'. ra-: besc. 

j,.r, până În colo mai îndeJ1ărta-'~ o icoană dragă din ţara de baş' va li una din operiL~, care \or 
ÎrumoasJ. colabor"re pe care 'e ţă' u j , "f tină, căd copilul le primeşte şi incununa faptele frumoase pe Ne-am simţit obligaţi să aju· 

eia" sit o in mÎl'locul 1 )v. 'n, nL e a ajuns sa le a- " . t~ .. . t" '. 
" prec,ală de toţi. le ÎlJţclege mai uşor, ",le rămâ-;cilre le·aţi făcut pentru "Stra]'l am, lerl ca ŞI as âZl Şl mame 
In să Vă mărturisesc că li' Noi Vă 'ugăm, Domnule Mi nând ca o sfântă amintire pen-! Tari ", mai mult decât astăzi, această 
stă colaborare, dorită alât t t - 'ţ I 1 . t ţ' d ! t ceeace am ornan zaţîe de iniţiativă ren. e· Itis'nl, sa ne (bţi şi în viilor a. ru oala vIa a. ncan a ,1 ~ :0 & & 
mult de Inaltul nostru Con A . 1 f la' Dv rem - t I l 'uţmnea ()v de aseă, fiindcă nicăeri propa-

celaş COIlClllS, cu aceiaşi bună. pOl, a e C ŞI" 'Ii , vazu a ms 1~ ., 
calor, că acea armonie, pe . , , d. să ne organizăm în interior. Pen- fru'noas:i operă pc care aţi rea- ganda naţional;i nu şi va pu· 

't ' 1 bl I)C vflio ţa ŞI cu aceIa ŞI ragoste, " . - . t ~ . b ~ e a vIsa -o Şl ace oc. ., . Iru aceasta cerem concursul D II , liz ,t.o şi de felul cum aţi mţel~s tea gasI o arma ura mal una 
"1' t • t - fiindcă sunteţi C01,VIDS, ca ŞI • . . d v - 't" " 

,(' vrea sa· clm\~n eze In ,<!la.. ' . să pU'em avea o hartă mare ŞI ~~ ne le":lţi pe toţi să paşim I ŞI mal esavarşl a decât ln 
, " nOI, ca tot n?cace se face 1t1 a- • ,a 1'> ' ~ ~. , 
In pop.or, Intre tOţi colab"l~l" I . _.' , l' cnmrleCIă, pentru ca oricinc, inainte in mod armollic, pe drU-j sanul cuhortelor straJereşh . 
. ', , ' ..,' ,_ cc, sia tlllşcare e~te pentru a.ra '. M' Il d - , b 
II ŞI t(,ţl ptonerll ~al, sa C(ln-, . cn,):Î, tinl'ri, comand:..:::f,i sau ,.j_ 11",1 croi! de MUfe!,> noslru "hă al mu ecat atat, tre ue 

, ,_ "II1(;aSlra, pentru neamul nustru ŞI r ... , - . _. , • 
UIt dt'Ja lDt:eplJt, ca,ld dm u, ,1 .. z talari din străinăt ,te, să vadă i.:r. recunoscut ca regeasca lDlţla-

, 1 t' . i) • pentru l,egl e no,lru, care vrea " , - - " . 
t prlmu con acl ClI . v, Ina- ,_ 1. Ţ , 1. ('a 'ţi ROITla' ni av\;;m n'li peste ho·.' N", l' a5tâzi vă a;ucem mulţu- tlva care parea .. cum caţlva 

• .' ' " . .:.·a vaCla ŞI ara ŞI neamu său" ,',' ,!,) _, :.'. ..... _ " ," "~ v 

e deaexlsta acca~tă mstllu 1" 1 ,ture ce lIlstIlut,um culturale a' I mÎrile ~tral!l Ţam va dom11 am atat de Indrazneata ŞI In()-
sus, pe c(: emil lna te culmI, ' " ' " '. - -

f 1 
n'Ul, ca să·şi d<::a seClma că Dui spor la muncă şi suntem sIgUri vatoare, nu a f;lcut decat sa ne. 

" 'Ocee", l'nCel,) f)rJn a "a t 1" [L • - pre afeze organIzarea oma . \.- hol ",111 ăClJt un 11!W 1) an, :1 ' I f -' R-
~., " f Ic;pe creclem că V;l "ăsi s,i a. am avea de .. e\'c!leILal mal !TIU ~ că n,e int".g .. răm ,lrl aceeaşCl'V!z.a " _". .' ~ 

!futnl' person:ll ! v. pl'ntru (>- j & ' - t nlel de "stazl AZI In fa~a 1 e \ " , decât d Sl; n'vcll ,lCa noua "I~rm c:e~lf1ta ŞI munca, pen It· '" <. , ~. 
, " . pf(,bart'a r v" În ce ptlv('ş',e la- , f J 1 - l' 't ţI 't 1 d d 
lrJ care V'cţl h-g]l d,-Ia li·ce· A LCl ", vom Cat> a sa aCl'nl o Ţară şi ~~('~C", urând iulmnr ceSl il ; or '1 a e e re reSare 

tu!a propa;':andi'Ul nun C i.L .-
t dl' mişc<lrea 1l();lslra şi pt'rl l J't" , '( .h;~ fă de [(:;\'ls1, 1., muri din sJaÎ- cullbora'.o::lur !)V" cftl \,1 lh. interna şi in faţa primtjdiijor 

d j VC!]I de gând <:d SUl U]('fle: d 
rugostea ca'e, (in p; ima 1 l' I ntitate, cu car" sa pute:'.l coh.- personal: exh~rnz; cân toatfl ţara se 

f ' fo' me, ~ă ';'ăspândim in oa a 1 REGELUI a, a ost s mţllă ue înl reaga ţara" CI" Ş', b(lra, el t' O:.lm pnii Gln ne sunt, " c. ... a" na~ l" le" " ' strânge în j uru 
p'(sa, nu nU:llai din . - '" 1 d ăierie. liw.:\'vlkri şi de ins' itllţiumk,:. ',său într'un mare ex~mp u e 

O ) q din !'>lr;;inaiate, :ninllllatiullilc I ] d '1" "d' )v., (-rr.nt~ e i,dnislru, sun- I I so i aritate natlOna a, can In-
, 1 d' ... (are cr\:'d!Cm noi că s:lnl 'utile, d 1 · E T't 't tIt d 
I unu lnlp-: lt'lmll care pur· CU' va'" ntarea or-nDU il! ugen l' eann s inc u nos ru e conservare 

! ' desnre noua atituu:lJe şi noua - Ţ R i!ceaslâ Î!la tă Olsilncţiun.', 1 · românească, creeaza ara ~-
această decorare dLtă tie Îl- Loncepţie de \i'Jţa a poporului,! SU bsec1!'elar de siat al propaganf el, naşteri. Cl're contmuă şi de-

, • 1 tc,sl! u şi deso. re noua metooă' R ~ R I Majestatea :id, - şi o !'ur' să;;ârşeşte omania estaura-
f
· de educ ,ţie. pe cue n",-a dat-u Vă 1ll,irturisesc că sunt adânc şi nielodată să nu punem pe 1 lindca aţi binemeribt d, h ţ ei, or cine veie că ozinca 

'\l.Ijestalea ~a R('g'eJe. miscat de a ved.,a la acest acţiunile noastre etche1a. care 
epul şi noi suntem bUCUTPşi La fel,· am CTPzut că ar fi ni- Sub secretariat intregul stat denunţ-l şi care poate uneori, ŢfrIiIJnr~!EstAa: M"RU~NGCEA-LEşŞII CNf:AE~ 
o v<'dem po' rieptul Dv. la f' .'1 , \ 

. . l ' b rnerit sa :lC'em c,lnoscută ţara: major al STRAJII ŢARII. în I conda'11nă, DINŢĂ", nu este dec:ât ecoul 

.ce ocaZlUne, a oflce se! are'l 110 lstră, în adevarata lumină, frunte cu vrednicul Comandant I Ductrina adevărată socot că 
orice manifestaţi\lnl?, după 1 c'ă~ nlai bine, prin ac,şti lineri al ac.::stei org.·anizaţiunide re-' este aceia care vrea, care prelungit şi compl. tat al de-

m şi Dv de sigur simţiţi ( 1, vizei stră}' creşti: •. CREDINŢA 
" , . '1, I2tltIlZi3.,sti, care p:eacă in slrăl ""'t ~ eze momente " 

ci d D g~ască lU1ţiaLva, ,"enl S.l ;le cere sa se cre Şl- MUNCA PENTRU ŢARA 
n rîc, văzân ·0 pe pieptui \". > nillate şi c Iri cimcntează nlUlt, se','!. ,,\'1- d' t' ţ" 
mI ac IIC aminte că a inc<c'pu,. 'It 't i 'CE' f L Il 
- 1 I mltlţumcască pentru - - propJ.gan 1S lce, ac lUnI pro- ŞI REGL U, 

mal uşur ŞI mll mal ra fi aduse şi de care noi am so- pagandistice, apte propagan- STRAJA ŢĂRII a pr~fatat 
'. mişcării s.trăiereşti, când pl!' 1"gături decât cei bătrâni, fiind cotit intotdeauna, ca şi în toaie distice j d<!gajate din însăşi d' t tI' R ~. 
f credeau In ea, când pnţlO' că legătUrile şi prieteniile dm dome~iile, că e mai bine să imh:nuea ingenioasă a_ ~nor" d~Cla·sCtUa"z: .• "nSerTeRuAJeAl'ŢA~oRmlalnvlaa 
~noşleau rostul ei, când puţini - .. 

t 
(Iflereţe răman pentru ldată· vla- h' de~fa-şurări naturale, fara ca I - ~. , 

'ăreau ia ajutor, Dv. n'aţi nu vor lm. ... 1 t d f- _. I desavarşl deCI, cu rezervele 
cupetiţ nici timp, mCI mate ţa căci ele sunt sincer\;', ele sunt Eleganţa tăcerii ascunde în în spate e ac~s ort les.aşuratl'l i inepuizabl1e ale acestuI tineret: 

aş. C'lffi nu le peţi face niciodată, fond o concepţiune bine pre- să aparăregl sora U Şl S'S e-' R A' d ~, A tf 1 t 
ci aţi perindat, ca şi noi, 't" . d - omanla e malne. s a or· maI arzlu. mul cnel propagan e orga-

te meleagurile, îocuraÎând pc ,tun"!', Cll mnterial\ll propa- cizată a acţiunii de propa- . t iţele perfecţ:uni vor . trece. ca 
... d ~ S t d - fI' d nlza e. I 

,şti pion eri. ca să se inglobe7.e gandistic pe care îl vom primi gaD a. un o~a:e" er~, e a Tara noastră, care trăeşte' in legenda ant că, d,n genera-
mai bine şi cât. mai iute în dnla Dv., nOI' vom pătrunde face propaganda ŞI In lecare .' d ']' l' t t ţia în genera.ţie., " 

~ ~ d'" 1 t 1 prm reptun e sa e !ncon e s a - . ~ 
.'~slă miş.::are. pretutindeni, .10tr'0 formă cât ţ~r~.j lngUltoru a~s r se~- I bile şi trium.fă prinadevăru-· Prin ~coala crelata de 

t
De când a' luat fiinţă această mai plăcută_ Vom prezenEa - dit~. VICll a dat un sl propriU rile celţ~ mai evidente, nu are Straja Ţării s~ va naşte~ .ce-
II·! ţ' D ţ" t" 't' . acţiunii sale; t~ ~ I f t st d malne , u tune, v. a 1 In an ~I mal rite Wrne la serbările şi intruni- nevoie decât de o', singură a~ea~u, ron 1 e'. • 
It !egătu~a dintre noi Jntr'a- ril: internaţionale ale tineretului "Există pr()paganda.obse.dan, propagandă, aceia de .exaltare acel 'ce!ăţr:~n ~ate .. ,~a h, 'che- ,";.'; 
răr, dacă noi am putut să or· vom 'Căuta să strângem legături-I' tă. propa~anda. sgoDloloasă, a drepturilor româneşti şi de mat t sa 'hchldez:e ultl~~l~. ,t}~ 
";zăm atât de bine manifa>sIă- le nO;lslre cu cei din străinătate, propagan.da refrenelor mereu reItefare a sfintelor noastre vestî,.,ii ale ufl&r;metllahtaţl ,::-t 
< noastre, aceasta se datoreşte organizând anumite ore la ra- I repetate şi .a acţiunilor. care i adevaruri. " C' perimate şi sâ,'~teeze' Ţara":ll:') 
mare parle concursului pe dio, închinate diferitelor ţări. n~ se sfie~c să ,d~cla~e făţiş I E poate ~ea mai g .. rea:.t>To-: Biruinţii .Rornâneştî!!·!ş!)~ ~;:;'l!fj~ 
e oi l-aţi dat: dacă am pulut Deasemenea vom căuta să a- ca torneaza propaganda. pagandă, fiindcăaceasta,c.ere grandoa:el ngale .... "<\,, .. ,,:1., t 

pătrundem aşa de bine, nu dunăm cele mai frurpoasecos- ,Există însă şi altă 'concep' ca prezenţa,~ervicl)lor acte~tuil " La . Strai,a . Ţării .. 'asl~zi, ,~::. 
lmai în masele poporului QOS tum~ naţionale, cele mai frumos· Cc t'.Ule~ 'aceia care este a nd~ Subsecretariaf. să $e..Jacă shn,': pregătuea tineretulUI, la '~eF-' . 
~, ci şi peste hotare şi să fa- se. JOCUrI Şl cântece, pe c-,. ,1, .... stră. Concepţiunea care vrea, 1ită pretutinden~f atât"e secto- viciul Se' al mâine ,pentru" '. 
I:n cunoscută, aşa cum trebue,' prin aceşti ti ne rÎ, să lE~ f. »,,,,_ ca.munca să rămână anonimă rul extern~icâfşi :pe cel iritern:' (Conti~ullre ÎIl pagina 4-a) 

, J _.... i.' 

.-.' 



4 TIMPUL PROVINCJEI 

AvjZ. 
Rugăm, ca Doamna ce a căIă' 

torit în ziua de 10 lan 1939 
ora 6 seara, pe Iinh de autobu 

ultimul de credit de 13.000000.- (tr€i. se Nr. 9. şi a uitat să şi ia res· 
tul din 1000 lei dela taxatorul 

ReÎnvierea Cooperatiei 
În judetul Arad 

Prin măsurile luate în 
1imp de către Institutul Naţional sprezece milioane), cari se vor 
a] Cooperaţiei care are preţiosul acorda să lenilor prin b;lncile po
concurs atât al Ministerului Eco- pulare. de către Federala "Zori· 
nomiei Naţionale cât şi al Băncii le" din Arad. Instrucţiuni amă
Naţionale a României Coopera- nunţite au primit în această pri. 
pa Românească e menită a con· vinţă institutiunile cooperative de 
tril-ui prin importanţa ce i-se dă credit dela Institutul National al 
la redresarea economică a sate· Cooperaţizi şi Mînis~erul Econo
lor noastre. In special judeţul miei Naţionalt', cu Un apel către 
Arad, după cum cu drept cuvânt săteni prin Care· i indemliă la or· 
am spus-o de multe ori, Coope- ganizare şi încredere, inscriindu. 
raţia lasă foar'e mult de dorit se in băncile populare. 
din toate punctE'le de vedere. Băncile populare vor fi reor
Nu era organizat serios şi te- ganizate, conform le~ii pentru 
meinic nici-o coope-rativă în {ruD- organiza.rea cOCJperatiei, pe cen· 
te cu federala lor, cum era şi 1 tre economice sau de plasă. Nu 
firesc, după cum spune un pro- vor primi credit instituţiunile rău 
verb românesc "nu se poate face administrate cu debitori în res 
adminislraţie fără buget", Ori tanţă şi cari nU şi pot ţine O 

cooperativele de credit în haosul contabilitate în regulă_ Pentru 
in care au rămas dupa COnver· cooperativele de COnsum se va 
siune cU activul ciopârţit, prin înfiinţa de către Institutul Naţio 
reducerea datoriilor la de-bitori, l1al al Cooperaţiei, pe lângă fe
fără un nou credit, erau menite deralE', depozite pentru desface
să Iichideze nemai putându şi in· rea dife,itelor articole ca; texti-
depuni scopul p~ntru care se le, coloniale, maşini şi unelte ag
r.reiaseră, Cele de consum şi pro ricole, cari se vor pune Ja dis 
ducţie deasemenea neavând fon- poziţia sătenilor cu preţuri ief· 

duri indestulătoare nu se pot ap- tine. 
roviziona după măsură trebuinţe. Ne trebuia O temeinică şi Se' 
lor cu cele neCesare gospodării- rioasă organi1:are. care o puteam 
lor săteşti iar ~xploatan?a bunu- duce la bună îndeplinire, în 
rilor rurale era lăsată la îndemâ- Cooperaţie, numai având credit 
na capitalişlilor, cari nu aveau Acum când bani sunt, să AU ui
nimic comun cU pătura ţărăne· tăm că, întrebuinţaţi in scopulÎ 
aseă. producti ve de că lre sătenii cari 

Ne bucură faptul că Ministerul vor şti să·şi respl'de scad~'nţele 
Economiei Naţionale cunoscând şi retele conştiincios, având dep 
nevt)ia de Înreptare pe o cale lină incredere în societatea coo' 
normală a Cooperaţiei, a acordat percttivă. suntem îLi credmţa că 

se va face redresarea economică pentru săteni un credit de un 
miliard, iar pentru orăşeni 200 a statului, prin Cooperaţie care 
milionane de lei, din care jude- va fi privită ca o organi7aţie se
tului Arad i-s-a pus la dispoziţip., noasă, menită a contribui la re· 
prin Banca Naţională a Români. invierea vieţii noaste economice. 

ei, Sucursala Arad, un' început Nouac Bercea. contabil 

de serviciu, să se prezinte la 
l)irecţiunea Intreprinderii Comu· 
nale str. Muciu Scaevola, 9-13 
cât mai urg~nt 

Chestura Politiei Arad 

Publica ţiune 
In conformitate cu d 'spozi

ţi unile luate de Chestura Poli· 
ţiei Municipiului Arad in legăw 

tură cu reglementul municipiului 
Arad, apărut în Buletinul Muni 
cipiului Arad No. 43 din 22 
Oct. 1938, referitor la impozita· 
l'ea vehicolelor cu tracţiune ani· 
mal , se ve face Un nou control 
şi recensământ al tu1uror vehi
colelor cu tracţiune animală şi 

cărucioarE-lor de mână, - pen 
tru care motiv toate vehicolele 
cu tracţiune animală şi cărucio 

arele de mână se VOr prezenla 
la Chestura Poliţiei Arad, Servi· 
ciul Circulaţiei, unde se vor ve
rifica şi dasa după categorii. dUţă 
intinerarul următor: 

ln ziua de 23 Ianuarie, dela 
no. 1401-1700. 

In ziua de 25 Ianuarie, dela 
no. 1701 -2000. 

In ziua de 26 Ianuarie, dela 
no. 2001-2300. 

In ziua de 27 Ianuarie, dela 
no. 2301-2600. 

dela 

Din ealeria meseriaş..Îlor româ 

I t Alexandru Mihailovici 
Moartea a răpit. fără de vt?slţ, Tufi att?itJ core i·am ~unosc 

pe unul dintre cei mai vechi şi apreciat munca sa profesion 
brl's/oşi din Arad, harnicul şi lă ŞI bunătatea ininl1Î, simli 

bunul p,.iefen al cărţilor noastre· că a murit unul dinlre cei m 
- AFex Jndru Mlhai/ovici, I destoinid mvseriaşi din Ara 

Rar mHl l(1sl dai să întâlnÎm pentrucă A texancÎ1U Mih a i/o!'i 

,daCI 

Ir, V 
,In 1 
Direc1 

un om bun de sul/el ca pe re- întruchipa cu distinctie tipul d 
gre/alul cumpactor arădon, me- săvârşit al mun: ilorului Tomă sti 
serioş de viaţă nobilă, dispus I II rl'gre/ă ~i blblil'Jleci e no 'ilfa 
să facă ori ce SOClifirii numai trv, in care d(dundul aşeza mij (apl , wen 
ca să nu ple('i nesafisfocuf din I gust Ş' rându/U li. un, 
modeslul sau alelier, dela Pala Dormi fll pac", suf/d bun ' m 
lui Cu/tutal, unde Alţ>xandru Mi- blând. , pl 

hai/evici slujea ca Îrit, 'un ad(1)ă. i. p.)n ~r 
rai allor al muncii. ca, 

pro' 
--~~~~----~~~--~~--~~--~~~~~~~~mtr 

rmi, 
S'a infiintat c::aIDera de 

RODlano-Bulgară 

~OIDer r li 
Mac 
ta ~ 
f, pl 

Camera de Comerţ şi de In· Ci/ri ar avea n{'voÎe privitoare şi 

dmtde din Arad, aduce la cunoş' exportul de produse mIT âll ri Ş 
tinţ' celor interesaţi că sub pre- in Bulgaria şi imt)ortul Cf Inr b ele I 

şed1nţia de oooa re a dlui Mitita ga re la noi prl:'cum şi la ori? O~: 
Cunstantinescu, mir,isterul Erono, alte cht'stiuni cari ar privi re 'un, 
miei Naţionale, Camera de Co- ţiundc economice şi financi drie 
merţ Fomâno Eulgră şi-a Înce- din!,,~ BulRaria şi Ro.nânia. le ~I 
put activitatea la sediUl său din mera de '.omerţ şi de Ipdu'la,brll 

B . C 1 V' t -' N 'A d d~ 'r ţ" om . ucureşfJ. a ea lc onel o. dm ra a lmorn.a lUni -cu lu 
I - 1" b P 63 Camera Româno Bu gară stă Vlrt! a m<;cnE'rea ca mem ru rte 

la d'spoziţia tuturor celor intae· Camera de Comerţ Româ e d~ 
rpsaţi cu toah> inform~ţiuoile de Rulgară. mal 
........... __ ,......". ......... "".. .... __ ,......,--.... "".. ............. ~~ ..... "".......,~otrh 

Inscrierea in asociati 
de exportatori 

. Adunarea generală a mutilatilo 
., . invaUzi de război . , 
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