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APARE SĂPTĂM.lNAL 

ba -- Pr()claHlolia 
către 

Regelui 
pOpOI· 
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~ri, 

caII 
bOl RomânI, 

;loi Timp de 8 ani Mi-am Încbinat 
'n~ate gândurile ,i toale sfortările 
rVl.le să cârmllesc: Tara rezemâa-
10,\ Mă pe organizatiile politice 
:lri~Dstitllite. 
rin Din cauza. ceriotei de a do-
~di un cât mai mare număr ele 

·,turi, propaganda făcută cu pri
r~1l1 difnrite!or a~"geri a adus o 
1 ~sfârşilă aelinişte şi turbare în 
.Jţa ,i sufletul poporului ~JE'U. 

Acestă turburare suileteasdl s'a 
eUvedit adânc dăuoăloal"e IiăpâDd 
[)n. f·· .,Y I . 
EÎ~ar IInţa 1~ carou lI!. 
eri România trebue salvată şi sunt 
de;tă1"it să o fac mânat de singuii, fi veŞDicul Meu gând: 
~ Interesele permanente ale .. Pa
I ~.i ,i Ileprecapetita ei Întărire. 
~ Voi schimba deci acestA stare 
teimf-·jdioasă ,i Voi păşi fără 'o
ltuială la o cât mai grabnică În .. 
Il !ptare a acestor stări. 
:11 Pent~a aducerea la indeplinire 
~cestui imperativ naţional am 
=tfăluit , sah preşedinţia Patriarhu
tic Nomâniei, UD GuverD de eameni 
al ră.'ipun riere, cal"i, mâoati de cel 
~.i desăvârşit patriotislUt descă
!lu.ati tiind de activilatea de par
ei vor avea tot răgazul să-fi Îa-

• L • IS t a 
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~ 

Ift .. S. Regele «: ....... 1 II. 

chine toate gâadu .. Ue " toată maa
ca numai binelui obştesc. 

A cest Guvern, 'Va cl.espoliticia
niza viaţa administrativă şi gos
podărească a Statului, va alcăh:i 
schimbările cODstitnJioaale cal e să 
corespundă nevoilor Doi alo tăl'ii 
şi năzuinţelor de astăzi a unei Ro
mânii ce trebuie să se intăreallcă. 

M'am hotărît să păşesc pe a· 
ceastă nouă ca.le cu toată energia 
şi convingerea că ede scăparea 
Pat:dei fi o fac mânat de acel sen
timent de dragoste fără margiDi 
pentru Tara Mea, pe care am fost 
che.mat să o cârmuiesc şi să o 
2păr prin graţia lui Dumnezeu şi 
V ., N·· ..... olIl.a atlOna:a. 

~unt convinllJ că această po
l'UDCă a timpului de astăzi cores
punde IlU num."i unei oevoi 'Vădile, 
d8r şi năz:iintei suffeleşti a tutu.
ror iubitodlor de Neamt ce doresc 
Întărirea şÎ propăşicea Pabiei. 

In timpuri grele singurele mi
jloacele eroice sunt acelea ce pot 
Întări România şi salvarea ei es~e 
suprema Noastră lege, pe care o 
Vei urma fără ezitare. 

Aşa să Ne ajute Dumnezeu! 

Trăiască România! 

Corol 
...... &~i~;e~~~~ ....................... #m~En~~s~ .................................... .... 

nou 1 • UI guvern 
orele 10 şi jUlDii-'r cea Candco.,Paul Te-Ic:o~pns astfel. f I r\-luncă: 'Voleu Ni-' şi adhderb .. Ia culle; .. 1, Victor laDlaodi. e seara, 1. P. S. S. odorescu şi Victor la· I~ll~eşed.nle: r. 1:» S. escu- d 

L L M l' P li M I'ri-- l' • ,.. .... -o Finan,e şi a loler"" -..iar irOD ,-ris- ... andi. ...friarn .ron"". .... o.nun· ca II: "-'." : Justitie: M. <andco .... 
, foştii prbn-... ini- S'a finul o t:on!'i'î~lI- len <,elescu, Industrie şi co ... er&: 

" şi "lilo .. U wne ... - luire suL preşedill1lfla V~~<C-P .. eşedillllie şi I ArlDB'ă şi ad-in.e-: C. )\rgeloiaoa 
~ ai gu.ernulqi au I M, S. Regelui, care u I adin~ ,· .. hll la E'xlerne :: rhn la aer şi Dlarină : I S .. Lsecrelar de s'al 
~iI pe rând 1. Pa- I durat până la orele 12. I Cit.. ·'-... ~făl'escu I general Anlooest::u la J\ .. wnată: Geaer.1 
III Regal unde .~- DEPUNEREA 1 l\-'Iini5~rj de SI 1: .. fI". Educatie natională i Paul Teodoresc:u. 

la o IUDlehnensa. JURĂM..\NTl!Lt.JI ,Angele§c. o, prof. N, 1" ~ .... -l.. I 
IU sosit pe rând: G. IOl'g<'!, N.lareşal )\ .... c- D;~c ... s... ." •• .;]D. ec:e~e e 

G G l. orele 12 şi 45 i . '. &, .", • v ăresc:u, .. . Miro- .. L. , .. escu, 1... y nul.lI, .,:;e- I După depunerea Jura- mânt de inalt patriotism şi 
I III V d 1-- 'nou .. .ueDl .. il .1 {lU- I ':,\,7v'J> • • r , 1 
cu, l1Ii - ai il, "'. I ne el 'f' alIIOlonu ŞI 'lUI. i mântului M, S. Regele a de cred!nţ~l Î!1 datoria or, 
,eloiaou, Voieu r\&i- Teroului, suL preşe· . (il rtilÎrooescu " 'v 1 d' ata' ţi foşti Preşedinţi de Con-d: '" I P S S ItI" - . . . pr,:-nunţat urmatoru lscurs: 
~ .... general )\010- n la . . . . 1 In~f:'rne : J\r!iln~nd i siliu. _ au depus legămân-
~u, 1. P. S. S. Pal- ~o~ C""iSleft, ;-u depus Că~jnes(;u, I Domnilor, tuI de credinţă faţă de Ţară 
.,. Miron C· t ,urallDillnlul .0 faf81 M. }\g;:-fcuhură "i' e.,lf: f~c;te un moment extrem ~ şi Tron. 

a ris ea" S R 1· .. ~ ...... -. , ' .' t . I h . 
·eşa I\verescu. 1\1,:' . ege OI. inl(,lrbn ~a t::ooP'l'<'~3iij[~: (1.,: s·JlelilIl In 15 ona popo-I Astă~·i suntem c emaţl a 
'il, g~·nel"llIl V ă:ito-' (,ISTA NOIJlUn lones(f.u-SiseşH. :;: Ilui româ~l acela în care i începe (. eră nouă in id.~)ria 
~, C. )\ngelescu,! 6UVERN S·â:n .. ~fale : dr 1. Co§-! acest minister, - în care I pa!riei nO;:lstre; o eri, de 
r. C05finescu, ~Ii .. -, Noul gUTero a fos' line!i(;u. I.:m intrat, cu atâta simţă .. (C«J>tr~Ii~ ...... ,"",.e Sno p.a~.4) 
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~ Cronica muncii~ 
• . eorgescu - c a ras: . . fanescu, exa17 ru ar· 1 el S {' r:' "-J 

T . • 1 b' Ed'! C 6 t I d . G g Si t cvle, -şoara o Ira amC$_QfI an ŞI saI. 1 Urit " u .. e a- an ŞI eor e ra, , _ _ " 
U L '35 O t el ~ -t - , . i ~l·a serbat casatorw cu d. 1, D. 

rea. el . car e e capo af. D c brio E 1 f v - t - I lK 

Dadu Cernea: Hitler şi tine· săptămânală de orientare critică losl'f V 1 II d' A d ln vremurile Tlot.lslre, când po· 1 mai departe opera constrad 
e em e. XCI! en a reV1S al' JrlUsca, secretarul Gimnaziulw 

, , , " u can In ra. ,," _ ~ 
retul german. EdIfura "Cugeta-! literară şi politică 1 L b' .• , {. , lIilclamsmul bantufl peste tol se i'lcepută de d-sa iar ceÎ cari. 

K L . . a lSerrCQ. cununta a mi., _ . ~ 
rpa. el 40, . Samnează el-nii Cezar Pelres-' b' " f /' d t" . I rnfcmpla foarle rar ŞI drpptatea sa huiduit, mâine vor fi dis",~ 

• • • • ~ I I mecuvan a.a e pre(. /1 ,oro·.; ţ D ,~. .' . , d bI 
... : Pngroaoa religioasa' cu Radu Gyr C-lin Stelian le.' H' 1 B' J P ! frlUm, I? atorda Insă ][lstttlel e opinia pu ieă româmOl ., "., "ulcoae aru, un (jp,,~ru ~'I • _ 

dm Spania. O carte senzaţlOna- 'ronim Serbu Anton Balotă N,' IN' ,. A d , 1 nuastre, acesta trzumfa totdeauna Meseriaşii şi muncitorii Aro 1 
! ' , - I rcolare r e eanu. r 

Iă, .tradusă de J. C-~in Stdian., colae Roşu. Ovid. Caledoniu" La masa tii' nru;iă au lu"i i in fala judecăţii. I~i (Jc~otiti totdearma de Drarl 
Edlt. "Cugetarea". LeI 55, : llariu Dobrides, V, Al. Geor·: parte: dona ŞI d. praf, P. !J<:1:;), I Vrem să Facem aluzie la re- ZIC ~r,m ~ceasfă ,gazEi.ă:. l 

Aldous Hf1xley: Contrapunct; gescu. C-tin Solda, N. Ladmiss- ! d. na şi d. prof. N. Bâru, d no : grelabilul coz al d·lui inspector Fltl bzn,e. vemt d·le jn<~ 
Traducere de d., luI. Giurgeu, Andreescu, V. Vicu!escu, Teador i ,:;i d. praf. Gh, Nsfoiu, d.na şi l' general al muncii Peire POPfSCU ge~eral GICf_ la A~a_d, ~mcl'e 
Romanul cel mal de seamă al. Scarlat, Neaga Rădulescu, Gab-! ,1. căpitan Ilie o.'leanl1, d.nu şi I din inspectare/al Arad, care spre ~ram ,munca rod~lc~. ŞI d,Pn! 
marelui scriitor t:n61ez. Două vo· riIa ;BăIănescu C tin V Ghv.or6., 1 Y " Il' C" I el' i mafea noastră bucurie a mese· In slUjba muncltorzmll, care ~ 
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lume mari, lei 150. Editura: hiu, Dimitrie CueIiu. George !Q. i d. Peire Mă/JtirHwnu, din Nud· I riaşi!or, s'a inapoiat din nou lu ca ŞI pe _mal departe t'e/l.'1 
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Gh. Strat. Publică articole sem- Un exemplar lei 5, Redactia I schi, d locof. S Zamfirooia, dona a a_orelal drejllafe de cauza D/ui ler(/selor ti profeswr,.(J:e ~l ~ 
nate de d-nii P. Dinopol, ing. şi administratia Bucureşti, ~'du!1 ~i el. prof. MirOTl Musca, c-na I inSp. Popescu, căci permu!crc!O j •• 2;:"'::': 
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Dela sate 
• ti 

Descânlece 
Dragu-mi sobocileană, 
Ţlrcu.i ochii ş'o sprânceană. 
Şi cercelut din urech e 
Şi gurita când mi-e sete. 

o cunosc după inei' 
Că-i nouă din Sobocel 
o cunosc după rochie 
Ca m'a fost dragâ şi mit? 

Mare·j, mamă. Murăşll, 
Dar mai m(lre i uriiu. 
C,j uritu n 'are i"oc 
Numa tri SCâ'ia'tlri de b7ad. 
Ş'o lopată ele pământ 
Ca să mă scap a'~ urît. 
Că leoeul urâwlui 
E'n fundul pământului! •• ' 

adunate 

din Sâmbăfeni 
! DO! apuc să vinti toam'lG, 

1

, Să ma 'nsor să iau pă doamna 
Cu păpucii de uiagă 

: Când o joc tăt să se spargă. 
I 
I 
! De lelita eare·mi place 
I Domnii·s mari şi n'au ce-mi face 
I Că măfnchide şi robesc. 
I Dacă ies iară iubesc 
! Că şi domnii au drăguţă 

,
i Ce-o poarta vara'n căruţă 
Şi iarna in săniuţă. 

! Domnişoarelll: Sfera NotJac, lloace politice, s'a dovedit fărci d:e CCI!Qig 'â.:al!l4 
1 I dN'~ ~~~ i Lucretia Bălrâna, Dră~hina era- niciun fem.iu jll'i ic. a roşt 

. ceanu, Elllira Thia, Maria Brân I decât pur şi simplu o satisfactie Examenele 
; cău, Octavia Cornea, Aurelia' de ambitie personală ai anul • 
Novac, elc. ! adversar, în urma regretabilulai Modlslel 

Apoi d·nii: Ion Mogl2r. dr.l incident - relatat pe lor~ in 
Ion Băfrăna. dr. 51lbin Pula, I broşura "Să nu ceri dreptate", P(ml~u c:a .. :e :te DI~' 
profesor Traian Pula, Gh. Lazar, 1- prin care a coulat să se riJs.

j
l
1 

In ztsua ,dc/
2 

~ 1 eb1r?ar;e1 
l ! P 

: f' ," ora Şi t in ate H~ru! 
on . ogana, C Mat~i, Nes/or i bune pe un unctumar supenur,! Bora Margareta din str. it 

Popa, R. Dragoş, D. Ac()ni, J. I şi corecl. al sialului. I 1, Gyongyoşi Rozalia. 2-
,Hedeşanu, PanaIt Popa, Tr. Ne.! DJ insp. Petre Popescu n'a i lui Papp Iosif. 3. Vizvati i 
vac, Gh. Novac, S, Răfilă, Gr, i făcui altceva decât să-şi indepli-I bela. 4. Tolh Dora .. 5. So/ ( 
l 

1 

~., t' . . Csajda născ Toth Ehsab~b 
.ereseu, etc. elc. neasca mtotaeauna conş ,nelOS 1 . d 12 F b .. 

. . . _' n zma e e maros 
Smcen(e noastre felicOări. fi-, aalOfla In funcţIUnea pe care o 8 şi /2 în al~lierul D.uei;-

nerei perechi. l' r!etinea în inspectorat, apărând din str. Brătianu. ~ 
Rep. in cadrele l,,%!ii interesele profe- 1. Farago Elisabeta. 2.Ui 

_____________ : sionale a-le ace!Dr năpăstuiti în Vîorica. 3. Weinert Etela_ 
it t . ~. t' Klein Fra[)cÎsca. 5. Stern E D. Victor Moşoiu! ,mn ea c ruz e pus Sll-I pre eJeze. ! 6. Hrabovszki Luiza, 'a 

DI Petre Popescu n'a vrut I P I t d I P.S 
; Dela primărie'n jos d' ci 1 1 d . 'T' I eu ru 'lCa .. e e uer' Jre or a n ustrlG J ex· să cedeze in fafa pohticianismului

l
, In . d 18 F b . 1 

! Este-un pup de rug frumos t ./- A ~ d - • r' 1 1:1\, a e e ruane 
! Ziua.j pup şi noaptea.i floare 1 a ro ~na, a lmp lmt ~ care se năpustise şi asupra în· II ora d~i 1/1 în atelierul)ş 

1 F~bruane el:. c; zece . ~m sti/l1tiei care n'are nimic cu po-, Bora ,'v~ ... q~ar.eta din str. f,' 1 ! Cine îl iub2şte moare. de cand se afia lO.·serviciUl litica, ci deplin convÎns de misi- I 1. Soţ. lm SChW3rlZ. ,.; 

Cocăle r acestei instituţiune. unea d-sale a stat pe poziţie gata 2, Voina Aurora. 3. MoiD~ 

! C t '1' dU' . d • 1" 'f zela. 4 Mesz.aros JOZd'b' 

f 
u ac~s pr~ ~J, • lHOŞOlU, orican sa e sara rn oJI.1 or, Pras7. p:mla c 

1 a ost VlU fehcltat de prie. După cum spuneam di insp. ......... IN' ,.U 

tenÎ şi cunos~uţi, Popescu a fost omul datoriei şi Rente de i.aJ1prop~r 
Descânfece din Minis 

Tol aşa mă bate gându 

Să cind casa si pămâmu, 
Să iau cai şi hamllri bUnf! 

Şi să plec cu mândra'n lume. 

Subţire-i mândra la slat 

Da-i dulce la sărulat. 

Sublire· i mândra la buze 

Ca roua pe cucuruze. 

, 

1 Mi· a trimes mândruta dor 
\ Pe o foae din via lor, 
Tam trimes d')ru{ aClJsrl 
Pe-o foae dm viu noastră, 

Cin~ m'a meut pe mitle 
Ia plăcut răcia bine 
Şi cine m'o bofe:af 
A fost şi el mort de beat. 
Şi cin' m 'a pus numele 
iau plăcut mult mândre/e. 

Cocăle 

A ISDtî.litE:aaiak'. la datorie era când a fost brus. Ul 
cal - in exerciliul functiunii fi. rire 5

% 

pentru Rer 
A V I Z ind in modul al mai necivilizat. I agrară Consolidarei! 

Societatea Ortodoxă Na- Urmarea? •• O ştim cu totii,' (transa) B pentru i1J\til 
jională a Femeilor Române. dl inspectoT tJ fost doborât prin şi Înzestrare 41 5°/. t 
filiala Arad, va aranJa o politicianism. Dar .,D-ten nu ru Casa Cercuală c~ 
Sili 1 26 l:" b . baie cu Mia". avantajQs la . 

" era
A 

a a re ruarte Dl insputor a revenit in frun. ' .- o. 

1938 m saloanele resiauran- tea inspe~toratului condus cu Banca Goldschm,dt 
I tului Dacia. ,atâta pricepere şi-şi va continua IAR A D , 

............................................. ~i.i= ........................... m. .......................... ~ ...... ma ...... 38aaC4m#n+~JL._dl.l 
lin: 
! ră de o educaţie strictă şi aleasă, In acestă epocă, era deputat.! iându.j posb'ri de seamă:!-

Dr. Mllan Hodza. actualul premier al republicii ~ fost ~les pentru. ~rima oa~ă 1 efortul şi ostoneala nu în~i 
democrate eehoslovace, n'a moş' In Ianuane 1905, adIca la 27 (,e I Doctorul Milan HodzalS 

Pentru v~cin~j şi prietenii noşt.ri I pentru liberar.ea naţiunii cehoslo- tenit nimic dela nimeni. Jud€ca· ani, de către Slovacii din Bacika, 1 . C i h't d 'n~ 
C ho 1 d 2 F b d b 1 fI' şa ş<te S se ac I e el e S ovaCI, zma e E. ruane vace e su Jugu gro i or ma· ta sa clară l.a făcut să inţeleagă alegerea fiind făcută posibilă . 1 d' te ~ ec,1 

a fost o zi de sărbătoare. Primul: ghiari şi totodată reprezintă temei- d~ timpuriu că, un om conştient printr'o inţelE'gere c:u Sârbii din P\ca~~ 1 lele aza n ~ 
ministru al Republicii aliate. dac- I nice eforturi în favoarea păcii şi cu conştiinţa liberă, nU poate această regiune. Incă de pe a- na lunu sa e, 
tOTUl Milan Hodz.a, a în:plinit europene. fi decât alături de suferinţele şi tunci Milan Hodza a fost în O luminată dragosle J 

60 de ani. p , I .' ··d 1 ') l' ~ t t' J . 1 •.. ţa~rănl',"'ea ceho"lovacă 1·:· nrou mmlslru cehoslovac ai 1 ea un e poporu U1 sau. con ac srans cu ugos avu Şl cu L'" ~ 

Fireşte, nu totdeauna şi nu în ~ fost şi este intr'adevăr un luptă- i Incă din universitate - s!='un RomânÎÎ şi a colaborat cu ei în şă studiez.e problema al 1 
, t b 1 b 1 t 1 d' B d t d să pună tlmărulla rezolv! ~ toate părţile, cifra rotundă care: or pentru li ertate şi pace. : note e io~rafice - a luat parte! par amen u In u apes a, un e . 

să desemneze anii împliniţi de! Până să ajungă in inaltele 1 la ~iaţa _ publică, trăind intr'un I şi~a păstrat mandatul pană la 1910. 
un om de stat devine neapărat! demnităţi pe care le deţine azi, i m~dl~ atlat sub intluenţa grupu-: Din acest an, trecând prin in
prilej de sărbătoare pentru un 1 doctorul Milan Hod7.a a avut să 1111~ dtn iu~ul re,vistei "Blas" a: ~his?ri şi trecân~ epot.:a ră~bo
popor întreg; Sunt oameni de! treacă, _ stând destul de mult în-! lUt Blaho ŞI a lUl Srobar. : IUIUI doctorul Mtlan Hodza aJun
Stat care'şi rotunjesc vârsta fără! lr'însele, _ prin închisorile un6 u. I In 1900 a fondat la Budapesta· ge să-şi vadă realizat visul pen 
să fi izbutit să se apropie de reşti, şi a avut sa lupte cu c~n-I z~ar~l :,Slovensky D~nik."; I~~ i tru ca.re ~'a, ~ăzb.oit cu stăpânirea 
sufletul naţiunii lor. deiul şi cuvântul cenzurat pentru tarzlU,. In 1:03, d~pa dlspanţla; maghlara,alalufl de un Massatyk, 

a face să biruie dreptatea naţio- acestul~, .~ Intemela~ f,Sloven~ky de un Beneş, de un Md.niu. 
Dar in .ceiace.l prive!te pe nală a poporului vecin. Tyzdemk ,care a patruns adanc Poporul ceboslovac a ştiut să 

do:t~rul. ~~l~n ~od~a, ~el .?O de . in malsele populare slovac~. Cu răspHUească pe luptătorii de al· 
am unpltn* Inchid ~~tranşll apr ~o:torul Mll~n Hodza şi, a fă- 1 timpul, a putut reînvi~ şi .. Slo- tădată, aşa cum obişnueşte un 
oape patru decenu de luptă, unt slOiur glona şi numele. Aia·. vensky Denik". I popor să răsplltească: încredin-

Iar, astăzi ştiindll·şi ~ 
ameninţată, nu de frămÎl ~ 
teme - pE'ntru că unita: ~ 
porului v~cin care lrăe 

un rr' gim democratic sinr ~ 
nezdruncÎnati - ci de \~ 
şi tendinţele hrăpăreţe df j 

Republicii. Sărbătoritul 1_, 
meinic pentru asigurarea 1 
ţinerea păcii, in cadrul S 
Naţiunilor şi în sinul ~~ 
legeri. 
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ARA D U JL, U JI 
iConlrolul 
i 

traC! Cum a luat fiintă o fabrică in cartierul de vile 
ari' Comerţului 
~P'~ In atentinD ea conducătorilor PrilnăE iei Camera de Comert şi de In-
ImOl , 
A . l' • . 1 . dllstrie din Arad aduce la cu-

tt In numărele 12 $i 16 ale! de ruşinoase, să se instale- t cari au urmărit articolele mul JOS dflUă schite ~at~ noştinţa tuturor comercianţilor 
lharului nostru am descris ze şi să se extindă fără I precedente să·şi poală da de pe ?arta. Aradu~u~ şt din circumscripţia ei, c1 in n n

. < ~ larg felul cum fabricile limită în plin centru al II seama mai bine de felul andume: In primal s<:,hlţa se fonnitate cu dp.CÎziunea mîniEi;:-
n pr • Il'" 1" 1 . . . 1 d '1 f b . . ve e cum era a mceput '1- N 100487 d' 27'· ,reba" Şi ,-,zette au a· oraşu UI m cartleru e VI e cum aceste a nct au evo- . 1" d nll a J o. 10 HIfiU-
!mcl'" ,. carberu ŞI In 8 oua cum arie . 
. d.ţns - prin mijloace destul Pentru ca cititorii noştri T ltlat în extinderea lor, dăm se prezintă azi. 
lre ~ 
tih 

~'aT!(. 

1 1 se va face indat;! UD c(n· 
i imi s~rîos aS~lpra tuturor con \!T· 

ciantilor din circumscri['ţia t;,· 

l merei. pentru a vedea dacă sau 
'confDrmat dispoziţiunilor ari. 4, 
6 şi 10 din Legea pentru infiin
ţarea unui TE'eistru al comerţului. 
adi~ă dară au firma ÎIlmatricu
lată la acel Oficiu, cum şî dacă 

au cerut şi obtinut toate schimI băriie şi modificările preTăzute 
I prin susmenţionatele articole. 
I 

I 2., Fiecare comerciant şi ill-
J 

1 duslriaş este obligat de li pune 
1 pe firma exterioară în mod vizi· 
! bH potrivit art. 18 şi 25 din Le
'Ii ge, numele fi pronumele prL'['nc
tarului fondului de comecţ precum 
I şi felul şi obiectul ce exercită, 

. S~ , . ~ . in limba român~ pentru care se 
ab~b Om aceste schiţe se poa.t~ I tui ca aceste St~~Zl au. fost i lângă că Iasă gazele să i acordat permisiunea şi apoi acordă un termen de o lună. 
rlla!'Oserva cum aceste fabnc1 ocu~ate de fabnc',. cal rber.u~ 1 iasă afară, mai con.ti- mai trebuia să se consulte 3, Potrivit art. 4 din Legea 
.lel Cdine s'au întins ca nişte a ramas cIt t-

. omp ec, l,zola .c~cll tue şi un pericol pentru: şi cu proprietarii locurilor pentru ~tili~aree ~erso~alul~i ro~ 
2, iianjeni peste locurile ca- nu mal este POSibilă mCl-O: t v t"1 • d I d' .? mânesc 10 mtrepnnden, reglstre-

~te\(l_ după cum s'ar zice - circulaţie cu trăsurile şi deci 1 reca ort cari n~ a pe In apropH:>re. le de contabilitate ale intreprin 

ern E'au destinate voluntariior. nici-o zidire. Apoi altceva acolo pe jotune;ţec~ fiind Dar in acest sens prop- derilor se vor ţine în limba româna. 

!ucrpsfiinţând străzile: Olimp, cate a devalorizat acest carti. i e][pu!1i să cadă Îi! ele. rietarii locurilor, asociaţi, 4., Potrivit art. 6 din leg~a 
iane 1 din Patriei, t/ 2 din Dra- er mai este şi un canal prin I Oare ciue ar fi vinovat şi-au ales nişte reprnen- pentru r€'primarea şi infrâna!t!a 

!rul,'ş Vodă apoi Răzeşilor şi care se scurg toat~ murdă-1 pentru toaie acestea, ne in- tanţi cari au Înaintat un speculei ilicit"" toţi comelcianţii 
str r M !'1' '? 111emorl'u d-.'UI· prefect al şi industrinşii sau orice .. Iţi ,,~n-
te ... !.' 0ll or pe car; nu se mal riile. acidele şi nazele' fa b·l trebăm noi. Ce are de zis -
" " fi • l' ~ zători să· şi afişeze sau eticbe' e-
MoiDate circula. Totodată se ricei •. ,TebaH care in timpul: la. toat'e ac( stea serviciul Judeţu~ul, protestand contra d' cl t- .. d' b'l I . . , . t.e ema a Şl m mo VJZ: l. 

OZ~ ibate vedea clar cum au nopţii câteodată şi ziua pro~ technic al Primăriei care acestel neleglU!f1 şi pe care in interiorul localurilor de vân-
.. uns cu m:lfg;nil~ până in duc o putoare insuportabilă, trebuia să prevadă urmă- memoriu îl vom publica în zare şi in vitrine, preţurile arli-
[)pJrtieruJ de vile-devalorizat Canalul are două eşbi rite extinderii celor două numărul viitor. colelor sau a cataloga aceste ar-
Re;n această cauză. Prin fap- fără ci.l:pace şi cari pe fabrici, atunci când le-a l Rep. ticole pupă natura comerţului ce 

i exercită. 
lareE pa • & FUM. ,-_ 

In conformitate cu instru( ţiu-
l i1J\'iunea Generală a Micilor Industriaş I 'flTemU~'Uml.rl. \ Camera de Comert şi de Industrie din nUt!' primite, Camera va aplica 
5°/. Meseriaşi Patroni de foate breslele 1,. 1. tiA RAD un control sever pentru a se cO.-
l c~ din România "filiala Arad" ~===== vinge, dacă aceste dispoziţiuni au 
la. 0.23-1938. -~~~- --o"~,,==-=o~ ÎdD trâadburile m

d 
uncitbo.rilor 1 I No. 4378-1938. fo.sl intocmai respectate. 

",dt Convocare e a fa rjca e mo de "Lengye" ! tDJSIili!a!i.-:-___ .771111_~=1dIi7_iIIiL"lii~sa.t· 

) Membrii "Uniunii Generale Săptămâni1e trecute mun-isă-i mute dela o echipă lai Convocare tII ind. în localul Camerei, 
.. Micilor Industriaşi şi Me- citorii fnbricei de mobile 1 alta ca astfel să nu se poală II' .. ! Arad, Str. Gh. Lazar :0, 

ttiaşi Patroni de toa.te bres. 1 M b d t d t I 
.ealJl~le din România, "Filiala "Lengyel" au ţinut mai mul- sfătui în vederea organiză: ii. . em ru. cu, rep e vo.! pentru cate,!oria II corn. in 
u înorad" ~rin preţdtul Dvuaslră te şedinţe de cOllsfătuire - Se mai încearcă, a simula o I al C.am~re~ o~ ComeTI şt: localul (orporaţil.d Cornetei-

ar f,Tllnpul Provinciei" sunt la sediul" Asociaţiei Mese- lirsă de lucru, retrănând ast- '1' de lnduSf,rte drn .Arad, sunt l afllilor, Arad, Bulev. Re-
odza1gaţt a pa.rti cipa la adu.. t'" Si d 18 
le intR-rea generală ordinară, care riaşilor ,şi Muncitorilor Ro- fel comenzile din eczecuţie şi 1 ('onVOC(!~1 pe zwa p 'ginu Maria 13. 
i nec:· v~ ţine în ziua de 20 Feb_ mâni U din Păduricea Ora-I pentru acest moHv intenţio- Februarxe 1938, pentru 01 _. 

Ilane 1938 orele 9 a. m. in I g b" C 'Ii 1 i Votarea dureoza o SIn-
Illa mare II. fosteI' Corporatu·· şului din loc - asupra mă- \ nează să facă reduceri de u e il mem ru onSI U U I ~, d 1 ~ ~ , d A _.1 • • t t" ·Idura ZI e a vrea, e 8 pana 

osle Meseriaşilor din Bulevardul surilor pe cari vor trebuL salarii provocând astfel pani- e ~mlms ra te ŞI anume. il:>' , 

lcă j.:8rol 48 cu următoarea să.le ia contra patronului I că printre muncitori. ~a~egoria 1 (come~~[ll c~ 1 la o~rele 18. 
la al ordl~e de zi: lor, care în ultimul timp a Dar muncitorii dinpotrivă ridicata) 15 membru ordz.j Flecare membru va oV~'a 

!. 1. Deschiderea adunărei d l' . . 7 1 . t I J 1 l' 
czO V] 2. Raportul preşedintelui. început să ia măsuri inex8 cer mărire ... e sa arIi în ra- nar~ Şl sup etInjl,' ca:- \ să prezinte preşeuinle Ut oi· 
dll>şi 3. Raportul secretarului. plicabile contra lor. I port. cu ~lchwcarea standa~- gorza Il (comertul cu ama-! roului electroral, cartea de 
ramâl 4

5 
RRap°rtrlUII casier~lui. 1 t ., h 1 dulm de VIaţa. Vom revent. nuntul) 8 membrii ordinari; lega tor 

.. . apo u cenzonlor, n aces scop el sau 0-, l' . 
unita: 6. Des ărcarea oCestiunei pe Urât să se or2anizeze prin Un mUllcitor I ŞI 4 suplenTlti ; categoril1 1:1 

1 li ~ - (Arad,/a 3 Februarie 1938. lrăe anu trecut. susnumita asoci;:iţie ca astfel - industrială marea industrie) , 
c d:

in
; 1. ~:~[:. de Muncă şi Asig- să poată acţiona În cadrele Tabloul târgurilor din jud, Salaj 12 membri ordinari şi 6 CAMERA DE COMERŢ ŞI DE 

!li 8. Diverse. i legilor în vigoare. Camera de Comerţ şi de In- I supleanti; categoria Il in-. INDUSTRIE DIN ARAD: 
eţe . 9. Inchiderea adunării I d . I (' . d . ) 
itull. Arad, la 3 Febr. 1938: 'Auzind despre acţiunile dustrie din Arad It primit ta.blo- ustrw ă mrca In uslrre Pr.,edi.tele 

rarea (L. S.) muncitorilor, patronul a ul exac.t al târgurilor a,nuale. şi 5 m,mbrii ordinari fi 2 ComÎ8iei Illterlm&A: 

lfut STEFAN C~ROBAN inceput şi el să r~acţioneze săptămanale de pe cuprmsul JU- supleanti. Dr. SU,,"ia. MoldovlUl 
I Ji\~ preşedmte ~. y • _. ~ deţului SAlai, can: stă la dispo. 

Ll GEO'RGE BUDEAN cautând sa mtroducă mtnga 'ţ' l . t ţ'. b' 1 Al~gerea se va face p,m-
Zi la ce OT m eresa 1. In lrou 

secretar. Între ei, pentru ca apoI Camerei. iru calellOrÎa 1 corn" 1 şi Brulu. Pieararu 

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



., TIMPUL PROVINCIEI 
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indreptare, o eră in care Este o muncă care va ră·1 Instalarea d-Iui col. Dobrice-, 
erorile din trecut trebuesc mâne ca o piatră de hotar I _1 

desi- in istoria desvoltării nea" anu
t 
noul prefect al Aradu UI, corijate cu cea mai 

!Oului nostru. ! 

-Rubrica -vârşită energie şi cu cea Mulţumindu-vă peatru a- Arad, 11. In urma s::him-I rată modul neaşteptat in I 
mai adâncl chibzuială. vântul şi draoostea cu care b~rii guvernului, eri ia orele I care i s·a incredintat condU.I! grafologi( 

Ştiu.. el fiecare, dintr.e aţi răspuns b la chemarea 11 a. m. s'a prezentat la cerea acestui j'ldeţ Jrag Z 

Domnule . Vo~str~ att veOlt Mea, nu pot, in acest~ eli· I prefectura j~d, tu lui, d. CO-\ inimei s~le, Mulţumeşte prea' t, T~mpu~ ~rovj~~iei~ ~ 
.1 Mi ajutaţI In această pe, decât sl«Mi îndrept Ionel Dobrlceanu, cfoman.1 decesonlor d·sale pentru .fe- \la diSpoziţIa clhtonllo. 
mare ?perl de redeştepta: gindul către cel Atotputer- dantuI regimentul~i 93 inf~! lui cum au. (ondu~ .pană i ci~toarelor ace~st~ rub, ;. 
re naţională, operă de re nic şisă«L rog să binecuvân· noul prefect al Judetulul acum trtburJle admllllstra- Cme ne va tnmlte 
facere, operl de salvare a teze eforturile noastre şi să nostru. D-sa a fost prezen .. tive ale judt:ţului, şi asigu- pentru consultaţia grai 
Tlrii. pentru care sunt h~- ne dea tuturor puterea cea tat functionarilor de către ră ci va cor.tinua faţl de I gică, de mai jos şi tÎ.tI T 

Urât ,I-Mi pun la contn- vie ca să facem ceeace tre- d. dr. T.odor Babujia, fos- toată lumea acei aş activitate, I fiscale de 20 lei. preC1ll ~ 
huţie .Ioatl munca şi toatl hu; făcut, pentru ca ac •• s- tul pre~ecl, care a sdutat" c~ sc.)pul ~a" or~inea s.i Ii-lindeplini~~. c~~dili"'IÎ 
enerjia. • tă ţară. frumoasă şi rod- cu cuvmte calde pe d. COl.I nlştea publica sa nu flt~ cu I noastre, lŞl va găSI an aCei 

Ac~altA m~ncA ŞI ~ceastA. nici, să fie aşezată pe te- Dobriceanu, urându-i spor nimic tulbura~e. ....~ rubrică, in ordinea prii 
energie vor fi sponte cu melii solide şi pe o desTol- la mun~l spre binele tutu. "Pentru acel ce cred ca.vor manuscriselor, o consult 
in\eJegerea, cu energia fi tare morală normală. ror locuitorilor din or.-, şi putel tulbura ordinea şi, grafologic!. precisă, l 
dragostea ~omniilor Voas- Aşa sA ne ajute Dum- jud~t. Adresându-se f~ncţ~~ siguranta pu~1ică - a sp~s I me~ajam~nte de nici o~ 
tre de patrie. nezeu, nan1or, d. dr. Babuţ1a, ••• d. col. Dobnceanu - votU: tura ser!oasA_ ----------IIIIII!I---··------- rugat si acorde şi noului Ilăsi în mine tnergiol n('ce.

1 
C d·ţ·'1 t 1nl 

Culltlle.ile 
p ... resi ... 
oale 

I • . 1 on J mnJ e nou re:llrbc: 
camerelor profesionale ca să-';', prefect, concursul ce 1 J-au sarI pentru a reprima, n Manuscrisul să fie serUGnt 
inţeleag~ .chemarea !i pri~ t dat şi d-ţalt"_ limita legilor, ,in modul. cel cerneală (cu peniţă obl,o/~ 
bune oficii ,i tratatlTe, sa I I 1 f t' ·1 mal st"ver Oflce inCfnare ·tă tI) 2 Să • I 
A • fi d . i n nume e une IOnarl or 1 ,nu s y o . con-
Impace nemultmmr e e 8.ZI, i. de acest f .. 1. It D col. Dobr!- . • . 6nd, 
firă a da naştere la prea in-', prefecturel, d. dr. Alexandru I . i 'h' ... ". cel puţm 10 randurI ar 

P b f t . t' ct"anU şI-a n~ elat ... uvan 1 ( t' . . 1 Ar.l semnate perturbări sociale, ,Ier, su pre ee , a aSIgura .. na e pu eţl sene once} t 
Ca~eri1e de ':o~erţ ti In. care n11 folosesc la nimic. pe d. (01. Dobric{anu, de t~rea ~pu?a~d c~ DU are c~ Veţi scrie pe o hârtie ::J 

dus.trie, d~ munc~ ŞI cele d~ Rolul de arbitru al cameri· Intreg concursul corpu- namem nImIC, n a fost. tn- liniată obişnuită. Şi O,ltui 
agncultura a11 astăzi conducen lor profesionale Iă fie astfel. 1 . f ţ' ă s 1 mis să urmărească pe Ulmf>- t· 't Dl' D· R ~ 

~ t încă • . UI unc Ion re cap' e- . • Tlml eUl. oşu, NIT' 
noua, cum. nu a~u avu ~. îndeplinit Însii că cel mal '1. f t . ni. Va condl.lce admln1stra- M 1 ID .ţ' N 1/ A Prl Ce menire msemnată au I i din dr tW.~.' ee ureI. . a U omm el r, a 

. 'numeroş tr:e ne ep at"tll tia judeţulni şi oraşuluI, va. te 
aceste camere profeSIonale n11 să fie pe loc repuşi in drep~ D, dr. Nicolae Popovici,. .. . . cu menţ1Unea "pentru' 

- este nevoe să arităm. as gurlt ordlnr3 ŞI hmştea.. f 1 g' -u (N ICUI mal • turile lor fireştI. preşedintele comisiei interi- ., v nca gra o o lca. ; U i el 
Comerţul, industria, agricu1- Con-Henţi de gravitatea 8- l' d A rugat pe efI prezenţi sa trimiteţi cărţI Doştale: 

• t f t v • mare a oraşu Uit a a IlS sa- d" t' tII . IQio tara ŞI munca ~ sun ac o· cestor s8rci~ urăm camenior . . . err.a ă In s~n lmen e e sa. e ă ţ' d . 'tă) 4 S 6 
rii de producţie de care de.. profesionale să ducă la bun lutl!1 populaţlet, ASIgură I de bun român priu naştere ',1 erI e ~lZ11 D' . erl'tlo 

'..J b ul al I .. tAt t' , cu proprm vs. numefn I pl!1~e ~ mers eCOno- capăt tend!nţa generală de re~ concursu comIsIeI, a a tmp i rin uniforma ce o poart\'I' . . . C'_ 

DUei Daţionale. ~.. .. . dr t A t . f A f t' Ş P bIŞDUJt; Iar dacă răspll! UJI' 
Ş . '''ro - paran '1 restihlln ep e. ca va mal_ 1 10 une lune, Predare~ şi preluarea pre- , . ~tlt., 

i cum economia t- ar ~·U"I .. F_... . • văd . ~ nu-l VOlţI sub acpst nt 
meazi si fie aşezată pe tem~1ii G Şl-I ureaza mUDe ro ~~lC(. f{>cturei s'a făcu.t î 1 ~rt zen- puneţi în paranteză n!lt~"'ll 
.oui, rolul camerelor profeslo- D. prefed, cotond 1)ob .. ta tllturor f!lncţlonardof a- b ci 'ţ. ă ,1. I 
__ 1 t dintr l . di P; l ..... . .. su care OrI 1 r spun"iv. 
U4le es e e ce e mai - rofopopu ric.anu luând cuvantu l , a- celet InShtuţll- (D.. t ~ t 
ficile. I lscreţla noas ra es e ~t 

lntr'adevăr,. ten~~ţa~ de a dela Vinga ~~~~~~~~~~~w..i~~i§g~~~~~~~Im~: solută, obligându-ne se/tÎw 
p,:~e. ~con~~ ţăru m alteI, . ~. .' li ~ tui profesional). 5. nMc 
mam ... Implica 1lJ1 ~rocel de Vmga, sai mstar~/~ IŞI are ,D~ ~ I~TEILECTIJAI..I : . voiţi să ne uşuraţi m~ ftJ 
trensformare foarte gmga,. De nou conducător spmtual, AdIca, mi ~~ ~. ă ăt ă t ,rtrtl 

~ ..... 7.7 ... 7 .. uLlicot .......... ~ x,y. ŞI a c p a am nun e It alegerea căilor celor mai pot- nu atdt Vinga, ci mai mult ro· ~ • im ... fcll 
riv it e, depinde dacă, într'un: mânii _ mâna ceea de români ~ ~-~e;3 .... hl.c ... ii ...... â_e... :r.~ resante. mcredmţaţl-ne 1/1u~ 
foarte scurt înterval de timp, i vrednici - cari sunt în Vinga. ~ cuprind adesea studii şi informaţiuni privind domeni- ~ sta şi profesiul1ea dVS,uiu 

se schimbi in bine starea PO-I Locuitorii. mai mulfi bulgari ~ ul Dvs. de activitate, - Dar cine poate urmări, tăia ~ Dacă voiţi să primiţi r&al 
pul~ţiei, sau~ T~m străbat~ ~ il şi şt)abi, sunt cu totii oa~eni ~ şi clasa 120000 de publicaţii, punându-vă. zilnic pe ~ puns în scrisoa re, trim8U~ 
DOUa ,i g~a~a criză econODlJca. harnici cari se strădult~sc sa a- ~ masa de ]ucru cea mai preţioasă şi complectă sur:să ~ timbre de lei 7 poştal! P~, 

A fi pnplt in asemenea mo- dun~ deopotrivă, comori În Ce- ~ de informatii asupra problemelor care formează pn;~. ~ d d t ~ 7 D'/u, 
mente hotărâtoare, a preceda rlIri ca şi pe pământ. ~ ocuparea Dvs.? 102 agenţii din lumea Intreagă prin ~ a r~sa VS. e~ac a. , ' ,m 
cu iuţeală fără ~a. ţine seamă Românii, functionari şi o~meni ~ intermediul agenţiei ~ vă mt~r~sea.za. st~dllli n" 
de toate greutaţile ce se is- săraci. cari trăt/se numaI dm ~ ,5ERVICIUL GAZETELOR" ~ ognomlel, frlmlfeţl-l1e b~el" 
vesc in calea unor soluţii truda palmelor. Şi, cu toate as- tB:i Bucureşti, Str. Sf. Constantin 24. Telefon 3.16·15. ~'.: şi fotografia Dvs. din jtu 
grave - iată ceeace poat~ fi lea, hi)iărâti şi cumpătati. Şi-au I ~ Prospecte, oferte şi probe gratis la cerere. ~ şi veţi obţine o con sulli,Ş i, 
mai periculos pentru menţine- ! Yd 't b' . ~ P tine ca ace-· ;m $ A • 1.' OITi . .. . li COL o rserzca. u : :·:~~~x.x~~~:-ţ;Ut!O~'~~,.:M~~;g~~~!imP.gm;mY! anexand şt 20 el tun . rea echihbrulut economic a .. asia în Banat ca ,i'n Crişana. i ii!i~Y.':c~~~gx~~ltX~~~~~~ • ~ • ••• f. 1 8 F". . . 'd,,, 
statului. i ,. l-d' 'd' t' I • 1_ _ lsca e. . * Slllc,=n ID

rte ş, au caii-o numar m s ra·, w; __ _ 

Se ridică, totuşi. O se~ie de duinta lOT şi a conducătorului! _.... _ ~ ce ne scrieţi. ca la o Sune 
pro.bleme carew reclama cea lor P. C. Saua Seculin. ! Noul comISIe ~nlerJmara vedenie. contând în d., fi 
~al mar~ graba pentm solu In locul Prea Cucerniciei Salei a camerei de muncd vârşita noastră discreţi~nt.' 
ţiOD~rea . OI'. • t fă w I a fost ales Diaconul A fexandru ! ru 

d ~tmdenl nu mall po~ e ga-I Bocşianu. ' I Arad. In urma disolvării I vernuiui dl. Teodor Arde- In 
us, e exemp u, ca munca ., , I • b .. C b • 'of 
lor mai mici lucrători nu Numele nu ne znfpreseaza, CII consiliului de administraţie lean, mem rit: oro an, Bonul grafologiC . 

::te desconsiderată ,i ne. omu~ ~i fapta. . , • al camerei de muncă din Gh. Bodean, Gh: Hiea, :n: 
drept plătită. C~ct .. noul.men!or sP'~tfual al Jocalitate, comisia interioa. BIăguţ Putin, Filipaş 1. Dan N o. 1 'eal 

Sunt sute de fabrici care nu r~mamlor dm Vm~a. s,o dOVf!· fă a fost constituiţă astfel: Ioan, Nădăban P. Toma risi 
plătesc sudoarea braţelor ."a dzt am de frumoasa actIune ro· • . I 
cum s'a.r cuveni. Muncitorii mânească, şi avem nădejdea că preşedInte ŞI delt'gat al gu- Iacob. Timpul Provincie in 
lor O duc greu de tot, abia acum , inst~lat, va ş!i sa inmă- ,., = I re 

~ .. ~. nunchleze zar pe tol' drept cre· I rrunc 
pUhDdu-ş~ aSigura paUlea CE".a dincioş1i într'o măreaţa compa- 11: "G Id- ! _D1l 
de toate zilele. nie de gând şi faptă creştinească Pa.a~ ... s p~ ..... T _ .. ..1 _ 

b . alte întreprinderi, ele- şi românească, grăbind astfel re· Il [ 

mentul românesc este prea alizarea unei veclzi darinf; a noa· Doamna Elena V. Goldiş doxă din Arad, para;tasul: Uzina Electrică .Aflânl 
mult neglijat, dacă nu este slră: românizaria satului. anunţă rudelor, prietenilor de patru ar.i de la moartea' ~a 
h b d 1 l 1 Ş ' t C g 1 ". l' - ţ \Tas,'le face cunoscut tuturor abona:est c iar vor a e tota a ai ipsă. ,se V? p~ ea: u. ~(!u a şi CUDoscuţilor că tn zIUa scnmpu UI sau so \1 '1 

în aceste întreprinderi rncepul, Ş apOl, cand foii mtelee-I d 13 F b . de energie electrică deserv!,e 
. • ~ . tualii i$i vo,. Înţelege mfmirea! ,! e ruafle a. c. se va Ooldiş. reţelele de distribuţie sau lOr 

Alte ŞI alte ned~e~tăţl de lor de (;ioni ai românismului I (,ficia în catedraia orto· )S)~ Centrala Electrică din Arad fI: 
. acest fel am putea lDşlra cu I într'un centru minoritar, lucnr i J ' 'HSK fu* r "W în ziuil de Duminică 13 Ftb: la 
duiumul, srre a arăta ce Sar- va fi insutlt mal l1;nr. ' pl. 

CONFERI!VŢELE DELA A. F. . A. La oso- de 1938, va întrerupe funel" ni cină grea le reVUle camerilor Din parfe-m'. dOi im noului f ·1 .", organizat o con~! rea Centralei de producere i:er~ profesionale. I părfnte sufletesc, mzmcă uşoară do tia uncţionarl or parilcu in n, s C I ci ~ 
E bine, deci, venit momen·şi succesul râvnif, ferin(ă, la care au vorbit d-nii praf. Nesfor Blaga şi orele 9'30 şi 12'30, în ve ':re; 

tu! ca să cerem conducătorilor i g. v. Nicolae Varnay, avocat. unor lucrări în Centmlă. ;u 

Tipoiralia G. IENCIU, Arad. 
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