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ARADUL DE A.STĂZI ~ ~e.stCut~tl(l; 
?fur ~ 

la. a~i sobră ca ori care altă 
cOP4itoare, ziua Restaurafiei a 

"ărbătorită in anul acesta 
....... mult in inimile noastre, 
topjrucăM. S' Rerrele c'arol fI"a. • 

Noul palal al asi~urărilof' sociale 

~a aproape lllmelll altul -
Arlr~ t s~, nu I se, f ac~ mal:i 
II!eS~afll - deşI a zmpltmt 

d
a . alll de glorioasa şi rod-
lUi· Domnie. 

rT,1 , runca Regelui a fost, Însă, 
tllT~' 1 se aducă prinosul de 

:;tor ira fie şi iubire al Tarii 
I R, Înrolarea fiecăruia la grea

,ŞI uncă a betonării siguran~ 
ml~ hotarelor noastre. 

,lPviirect, porunca aceasta 
nl~nească aduce cu o mobiti-

tel generală a tuturor brafe" 
e P de muncă, fără nici un fel 
a'~cutire sau amânare, pen-
1Te1J irrferesele mari şi vitale, 
ll,neamului nu îngăduie nici i M. S. Regele Carol Il-lea. 
ŞI vre-un fel de amânare. l' 

cursul recentului măcel, Pe bulevardul Regele Ferdi-
: I/ăzut ce Înseamnă a sta nand 1, intre piimaria oraşului 
'nărregătit ca să înfrunfi pri- şi gara electrica, stri'lluceşte de 
nrldiile d;n afară. bazându-te câtva timp în 'razele soarelui, 

'ed/eu pe acea autoincredere o nouă podoabă arhitectonică: 
atle cât naivitatea unui copi- palatul asigurarilor sociale. 
te pru. ~, . Desigur că fiecare dintre fac- , 
; af loc .. de serbart ŞI ~/te ma- torii productivi, resfirati pretu~ : 

Un sprijin efestiv l-au elat Ia 
realizarea acestei opere dnii: 
ing. Ştefan Mateescu, fostul pre
şedinte al consiliului de admi-', 
nistraţie şi Remus Rafiroiu, I 

actualul preşedinte al comisiei 
j nterimare. 

Pentru a evidenţia însă mai 
bine diversitatea ajutoarelor su~ 
portate de casa din Arad, redăm 
mai jos numai unele capitole 
din bugetul anului trecut. 

Astfel sau efectuat: 
MediC. ~i pans.,: Lei 1.881.845 
Ajut. băneşti de boală: " 4.411.521 

.. " IClIzie: " 816.693 
" .. "aIăptare: .. 245.393 
" " pt. rlltaria 

copiilor noui na~cuti : " 52.635 
Ajut. (!e în morman tarc :" 647.102 
întretinerea în spitale 
şi sanatorii 
în afară de cea costat 
intretin. in san. T. B. C. 

" 1.795.961 

trans ortul asiguratilor:" 158.141 
Accesorii medicale: 116.990 
Analize ~i bâi medica-
mentoase in localitate: " 152.956 
Chelt. de aSi~lm\fe pri-
vind exerCitiul expirat:" 165,294 
Pemii de tot felul: ,,4.771.635 

Dar să lăsăm trecutul ... 

Sptmeam la început dl Încer
căm a înfati:;;a cetitoriIor aspec
tul noului palat. 

Inainte de toate planul a fost 
lucrat de serviciul arhitecturii 
casei ccntrale de sub conduce
rea el·lui arhitect-diriginte Au
disio Gheorghe, iar lucrarile 
au fost efectuate de ing. Reich 
elin Cluj. firma care a construit 
dt cutiei şi Lasa asigurarilor 
sociale de acolo. 

Pe de alta parte atât dJ. Mi-
hail Ralea, ministrul muncii cat 
şi d. DemJnstene Botez, pre
şedintele consiliului de admi
nistraţie, au ramas multumiţi de 
cele vazute. Se pare a fi cea 
mai bine reu~ită, frumoasă şi 
solida casti, dintre toate cele 
făcute în tară şi ar putea figura 
oriunde cu fala in centrele mari 
din apus. 

I În etajul 1. sunt; cabinetul 
I dentist. laboratorul dentistic, 
I derm. venerice, sala de trata-

ment, radiologie. fizioterapie, 
radioterapie, ~i laborator de 
analize medicale. :1ispensar de 
copii pentru pericultură. înS~l 
astfel ca aceştia nu vin În con
tad cu adulţii. 

Etajul II. este destinat admi~ 
nistraţiei unde se afla: Sala de 
consiliu. direcfiunea, pensii 
secfia boală, evidenta dreptu: 
rilor, verificarea Ii$telor, re
gistratura şi arhiva. Un hol mate 
permite accesul numai Ia ghişee 
pretutindeni. _ 

Iar la etajul III. sunt: comi
sia de judecată, sala de delibe
rare, contabilitatea. ordonan
larea. caseria, conto curent, 

I control ~i evidentă personal 
I şi mat. 
I Toate cabinete medicale sunt 

tapisate cu faianta, cu mobilie
rul nou, archivă modernă totul 
pare scos dintr'o cutie. 

Sa,stafu. p~ ur'!!a carora se tindeni În câmpul muncii - în I 
ltţd numaI banll, M. S. ~~- această binecuvantată regiune 
'ia ne"a cerut un alt sacnfl- romaneasca - memhru al aces- : 
ru mai nobil şi. exe!!lplar.: tei instituţii, şi-a dat seama de I 
il ~e ~asem datorl!l' tara,. ezt- însemnătatea ei În "viaţa de r"" 
ja.' fara murmura ŞI gandul, toate zilele. 
'ainteresele persona~e. ~ I Putini vor şti însă, prin cate 
'e ar~, care d~rea s.a-,t pr~Sfa: greutaţi şi neajunsuri s'a trecut, 
"t sca f!egelul serb!lrt., ŞI rtSIP~ pfllla a fost construit edificiul 
a bam. tre~ue sa m.teleag~ acesta şi înzestrat cu absolut 
fI ull?oruncll. date, ma,' ales ca tot ce necesită un tratament o-

De cum paseşti în Înterior, 
se înfâţişează trecatorului un 
imens subsol, cu uscătorii au
tomate, spălătorie, că/cătorie, 
ascellsoare şi natural un adă" 
post modern ce întrece toate 
aşteptilrile. în altă parte se află 
sala cazanelor, baile pentru I 

asigurafi cu 3 vane şi peste I 
douăzeci duşuri. toate cons- '1 

1 
truite dupa ultimul confort. 

" La parter ce află: cabinetul I 
medicului şef, interne bărbati, I 

i interne femei, chirurgie, ste- . 

Desigur că şi asiguratul odată 
întrat acolo, în casa lui, dpsbră
cat de orice patima. preamărind 
opera silvarşită. va câuta tot
deauna s'o privească ca pe un 
sanctuar alina tor nu numai de 
boli trupeşti ci şi sufleteşti. 

Jertfele tuturor să nu fie 

'i mal avem tlml? de pierdut. menesc şi eficace. 
a {asul marelUI nostru Rege î " . 
i îndreptat apoi şi spre bravii ~ ac~asţă pnvmţă ~redem c~ :-,-
) ostaşi de pe zonele de con- ~ bll~e lllalllt? ~e-a II1ce~ca-sa 
t1 'trare, la care nu Încetează mfaţIşam ce,tltonlor noştrI; (~s-
1 clipă să se gândească cu pedul nodUl palat, să amll~tlln 

goste. 111 c~le c~ urmează, ~um s'a ajuns 
ara trebue să infeleagă că la sItuaţw de astaZi. 

le ea are datol'ia să se gân- Astfel s'a ~mpHnit la 1 Iunie 
scă la aceşti paznici ai ho- a. c. nouă am, de când actualul 

~le/or, p. rin îngrijirea familii- ?ired?r ~11 casei dl. Ioan 1!1.ato?> 
celor concentrati de când a vemt 111 fruntea acesteI lllsh-

I t?pa il intrat in foc, i tuţiL 
,ŞI astfel cum M. S. Regele i Pe atunci Îndi serviciile fun" 

1
1renuntat la o risipă de bani, I cţionau în eeiteva incaperi a 

l fel şi cei de acasă să re- I fostei corporaţii, toate foarte 
IIfe la ,o parte din bogăţia departe de a corespunde sco-

4/Jenitunle lor pentru ajutom· ! pului, astfel că din primul mo~ 
~ familiilor celor concentrafi, ! ment şi-a dat seama di aceasta 

l
eei de pe zonă> fac paza 1 situaţie este de nesuportat. 
tllro~a. Deci depi,!d~ ce v?r l' .. in căutarea unU.i local ma.Î. 
ce Ş.l cu ce v?r ramane mal- corespunzator, s'a ajuns la în-

cel de acasa, I chirierea fostului camin al lue
,De ce să nu fie înţelese, În I r~\torilor, pentru ca pe urmă 
~e, toate .actele marefe ale I aceasta clădire S~l fie cump~lrată 
~lJe~anUIUl n?stru. ca,re l~e- de cusa centralEI a Asigur ărilor 
~nfd . .'â fastunl.e cllv~nzte ~ar- I Sociale c'o suma relativ mică. 
FtO!,1l a zece an~l de car.mwr: ? Natural ca şi aceasta soluţie 
: Sa .. ne sau tam . mal .adanc ! a fost considerata ca una pro
mstllnţ~le. ~lultl se u!trec, I vizorie. mai ales că deja casa 
?at~ ~llnd chla~ de b.una cre: centrală avusese cumpărat te
'nfa. In greşell dupa greşelr. renul unde s'a construit edifi~ 
ă mai greşească odată făcând ciui nou. 
~n marp~ sacrificiI!. prin ~da- Memorii după memorii au fost 

~l'l .car.~ sa arat~ ca f~n m.acar Înaintate casei centrale unde 
1 ramate numaz. cl! ~umatat~ pfll1ă la sfârşit s'a dat ascultare 
~ ce au, numa.1 sa fim fertIl acestora intrucflt s'au convins 
. aspre/~, su.rp~lze ale vremll: cu toţii de absoluta necesitate 
S,tat,u! Il alU/a. pe concentratl a nouii clădirii şi s'a gasit 
,l~ mttll~ posibIle. da.r ~e mare foarte multă buna voinţă mai 
,tls,tactte. ce ~plend~d,lndemn ales în dJ. director general 
,fI pe~tru, e~. ca sa ~mfrunte M. Enescu. 

'1 ce pl'1 me/dll, daca ar şti . 
: familia fiecăruia a fost luată De altfel dm 1932, an de ,an, 
grija alteia. lună de lună, c~~a mer~ea b;ne. 

Nu ar interesa atâta ajutorul bugetul era echlhbrat ş! totGea~ 
It, cât semnificatia patriotică luna excenden.tar: s.e slmţea un 
gestului de fraternitate. I p~ogres contInuu ŞI un. regres 
Marei resta ura fii Regale, să.; dm punct ?e vedere social. . 
'meze una a tuturor conştiin- î? ce 'pnv~şte numărul.aslgu
lor pentru a păşi cu tot mai r~ţIlor slt~aţH~ lor a fost m me~ 
uită siguranţă pe drumurile dle aproxlmativ următoarea: 
tortochiate şi grele ale vremii. In anul 1921 • 20.000 
tveranul nostru iubit. Ne-a ,... 1935 26.000 
!f cel mai măreţ exemplu, "" 1937 28.000 
acest sens. " .. 1938 30.000 

Timpul Transilvaniei "" 1940 • 28.500 

-,~ 
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D, profesor Mihail Ralea 

D. ing. Ştefan Mateescu 

D. Remus Rafiroiu 

,1 riJizare, Gvnec%gie. Oculistică i 
1 cu camera neagră, nas, gât. l 
! urechi, dentologie ş. a. I 

zadarnice. 

i. f. 
J 

~",-.. Comunica' N ro 28. 
~~ MareşalarCa"i. bRale 'ace eaescu' urmă'oarele : 

Majesfalea Sa Regele primind. din foaie unghiurile 
ŢărU. felici'ări omagiale cu prileju' împlinirii a 10 ani 
de Domnie, a bineuoi. să mă Insărcineze a ban.mile pe 
aceas,ă cale, lnalfe Mal,amiri 'a'aror acelora cari au de
pus fa picioarele Tronalui, expresiunea senfimen'elor de 
credin,a şi deuolamen'. 

Bucuresli, 10 Iunie 1940. 

o armată puternică asigură existenfa Patriei şi, prin 
aceasta Însăşi libertatea noastră nafională. Deaceea, grija pentru 
oştirea tării este Însăşi pentru liniştea şi prosperitatea fiecăruia 
dintre noi. 

D. director Ioan Platoş 

Noul palat al asigurărlor Sociale 
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Scrisoare 
fratelui Pavel din America 

••. E primavara - aici la 1l0 i , 

Sosit-au brrzt'le 'n cOllvlliu. 
Şi-n ~foluri-lllii de r,lndllnC'le, 
Pc lnfimul plai al tarii mele. 

C<lm]Jnl imăş CI 'nn'rzil, 
Flori-co"cii an 'J1jlUpit. 
Iar ur~jta dc'la soarp 
Le 'ncalzeşte cu ardoare. 

în gradini ~i pe campie, 
Bf<IZda pl ugu-n ~filnta glie. 
Şi ce bucurie 'n sat, 
\' ('zi na t u Ta s'a schi !li ba t, 

Copilaşi sa înCing In joc, 
epl Jllai mic, rnare-i cip un cot. 
Sburzi, ca Illiei pe ci"tl1ljlie, 
în rasfatatul de Aprilie. 

Prin ciripit cip p<tsarC'le, 
UlI1plând undele Cll de. 
Şi-CU nOTul calator, ' 
t li trimit - fra(iCa - dor! ..• 

Arad, I una Aprilie. 

George Budean 

Pildele lui Esop 

TrMP{lL THANSILVANIEI 

~~,;--:~~~;~~~~:::~ ROC~I~~!:'i .• ă şi mun.' Cotiz;t';;','; rl ·B;~~I~';;i~'; 
primesc ziarul regulat, sunt . . . d' " 

er,. ,pretul," en'f e.u o.rr- Ad, unările generale a dif,eri-rugafl să avlzeze despre a- ,i t b 
ce fer e; pe,n ~u ,~an- fe/or bresle infiripa te la noi, 

ccasta "AdminlstraJia" in Str da neam".'u, ŞI al~rm. a.- se succed unele dupj altele, 
Vasile Goldiş No, 6 printr'o - R ~ 

rea e.'erna a omanre,- astfel Încât aproape fiecare 
Simp!ă carte poştală. M 

arr. săptămână işi are adunările 
Pe de aIlă parte, abonaţli 'it sale, de altfel obligatorii prin 

care nu pot fi vizitall de În prietenia curată este un lege in fiecare an-
încasatori. sunt rugaţi si: re· gest /a care nu pot ajunge cei Altfel cine ştie dacă unele 
mită abonamentul pe adresa care sunt n5scuti mediocri. din ele s'ar mai ţine peste tot. 
administraţiei in Str. Vaslle * intrurât abia se aduna câtiva 
Goldiş No 6. prin mandat 1 Nu trebue sj regretăm nici membrii la a doua convocare! 
poştal. oriata timpul re l'am Întrebuin- Dar natural că, in împreiu-

f t t f b ' rările actuale justificări le sunt ==_ ±::t~-~j~~~3'4 • a J!!..n..::;: a a:s.;~ • 

{) B§ E r~ 'V1-\T OI{ U L 

multiple şi nu despre ace 
intenlio.'lam să scriu. . 

Vroiam să remarc doar' 
urmărind mai de aproape 
riie de seamă obişnuite 
căutat printre acele .. de~ 
căr; . de comilele" "blle 
"desrnteresu' membriI 
'fnoui alegerii" ş. a. o O 
care sfortare spre ceva 
o altă Inifiativa, demna 1 

noul spirit al vremii illnoe 
aici şi Închinat muncii de . 
săş primul lucrător al Tă~! 
Regele Carol al Il-lea. P 
Nadăidujdm că cel p r 

breslaşii, după trecerea, Ş 
pului de ucenicie Întru br2a u, 
vor tinde spre a se in de rf(f' 
reciproc sprp acel cult al mfIl 

,'\1 E.~"'; G I~ L'\~Il_ () 1< ~I c.:(} '1 Er~C~I,A "yrlI~ O I~ l~ O \ J,A~ 1 cii şi cărtii cultivându'se prfn 
conferinte, concursuri, exf;r 

Vichentie Sfăr I şi industrie, al camerii de fi învăţat strainii, pe core era zifii ş. a. ,~L 
Printre muncă, iar dela Înfiinţarea chemat să-i înlocuioscă nI tim- Din păcate. n'am prea v&?O 

ma e Ş t r i i breslelor a fost chemat la con- pul .. , la noI. nimic din toate acestef\rş 
/- ". români,din ducerea sectiei Arad, a Breslei [)(]r dJ. Moţ nu s'a mu.ţumit Cauzele ? ~fa 

b 1 lemnari/or meseriaşi patroni Se p"re ca~ Ş{' la b"esl e , ranşa em cu SllucJţia creeelta c/t"ŞI este " " 
~ ;:;.';;. narilor tre- dinD' !TiSnfu~tUI Tlf'mişt' d t demnă de invidillt ci muncind adcutpjv,./asr2!~at"e' nS1Ullb, vCeicfherl,l,'teadefOc :~l 
!\ ' bue să men . a a os ecora cu mlli departe, cu forte nOlli c'o "" 
.\..~- ':;.,~ j !ionăm la medalia Meritul comercial şi 'r6hdclre stoică, f(]cându.st' de biruocratism şi vorbe, va te 

C ". . ItI 1<'. - loc de frun- Industrial clasa li-a. neînlocuit, Îl] cercul lui de acti. vorbe. . ta 

O P III unu I U C ră O r ... ~~{~.~~:~~ r-. te .'1umele G vItate, În (HI/ll 1 Y3R este aV(Jn- ~ Pe de altă parte cotIZa r 

~gn~;au,: :~~:/~~~ la ciartă. I G..~U 0~~i~71f:~ jIi~,_h, e~re,he. ~I;rr~~;~ ~~~~~~~ţ~~:?~~ICi~;FI~,':~;~f~~ ~~~; e~Y:~ecţ;;:~,~~ar:::~ 
şi mereu pe tatal lor cei mai valoraşi meseriaşi " teri romcîni j1.ltori, pc,.;le cele 5(1) maşini enorme ce se percl?p şi rătlll,H 
il chemau ca să-; despartă. româ.'7i. .' --', din indus· resflrll(e în diferite :-.ccţii şi un· pe dinafara. tmc 

Dintr'un timp, nemaiputând 
mai nimic prin vorbe-a face, 
bietul om Îşi puse 'n gând 
printr'o pildă să-i Împace. 

Ca s'ajungă, deci, la scop, 
Îi trimise, c'o secure, 
să-; aducă, toti, un snop 
de nuele din padure, 

Şi le zise: - »Ia vedeţi 
dacă, la un loc legate, 
voi, acuma, le puteti 
rupe de mijloc pe toate /-

Cearcă ei. se opintesc, 
mâinile să şi le taie, 
Însă nici nu izbutesc 
barem snopul sa-l Îndoaie. 

Tatăl lor, atunci, 'il ia 
şi-i desface legătura. 
Şi, nuia dupa nuia, 
ii pocneşte curmătura . .. 

Căci flăcăii, îndârji!i, 
ar fi rupt pădurea toată! 
Iar când fură potoliti, 
zise inteleptul tata: 

',~. D-sa şi-a Început meseria în '..;'; .. ~ ,; tri textdci de de activează, ziua noa ptca vreo O decizie minisff:riala, lsta 

mod independent prin anul 10 n J ', va 181
) de lucrători. să stabilească o cotizafie m il,n1 

/906, după ce a făcut practică trebui să Q- De menţlOIlJt că un şef mlle. I de lin leu lunar, pentru re' 
!nar- l'ndelllnt7, "ta" la Vz'ena, ,-~ mintim de"i t . J f t breslaşii ar aduce institu r', .~=< 's ru are rtl-ipUn cre Q.lr c mare 
Stuftgart şi Budapesta. ~~ /:.: (}t~~ eb)~ ll~~ n,tLI că arens!ă funcţie IlU este cu sigurantă la un nou. rit p~~: 

În timpul războiului, a fost e:.(' ':': Ăr~ . .. :1 M o ~ {ş' e f. încredintl,ltd decdt ()l°t1lCniiOr
j
ex- L u c ravto fi',' ro m a";ia( 

e O 't - ş' . t e u - actt'vI' , -i.;;;} .' ,- , • ~ t, cenţIona 1, ce se ~tlcura (f-O n v z sa- z m r l' pa - maestru la " o d 
tatea, pentru ca s'o reia din Îl1credere totală. Din Mediaş ne vine o v te 

'1 nou În anul /919 in Str. Dr, ml,anrIUQstrilnltTrt'Cpxrtil,nl'Q9~era_ lC(Jnra~ -= e~: Pe de altă purte, d1. Moţ a care nu poate decât să U ăn 
Rafl'u No. 46, ullde se află '" ( ,( , j 1 ((J J, I I f t 't ! t', 1 d b ,., '/ t t din loca:it(]te. os IlUf111 mem nu .1 u ar pen- e UCUl'le ZT1lml e u uror re« 
atelierul şi acum. tru softl rioţi nI comi.;iei de ca- crătorilor români. i ' 

De remarcat că într'un oraş Într'o specialitate î1l care pâ- lIficnre Secţia 1.) T eXIlle, iar în E vorba despre initiativa! ' 
ca Aradul, a cărui faimă in- nă acum ccîţiva ani O\'elltl ex- timpul liber, a organizat, din tă de către dl. Consta rllH 

dustria lemnului numai a spo- c1tlsivitale numai strălIJii, incet, proprie iniţiativă actlsă, tin cerc, Muşlea, secretarul judet 'lor 
rit-o, dl. Sfiit a ştiut să facă Încet -dar sÎWIr, răzbesc şi ro- de stodii unde destăinue celor l' F. R. N, care a convocat 1 e . 
in toate timpurile fată in mod mânaşii noştri :lpre fcla nea- m::ti tineri, tainele meseriei tex· întrunire 1l!.~E~t9..tji rOfŢlâni .;~~ 
demn unei concurente sprijinte mului ti1e, Î!lOccesilJ!I:! p~nd mai acum '1 vederea o r q an Z z ă n i 10: ' 
din toate părfile. Ne-a fc,st dat să-I cunoaştem câţiva ani l~omâflilor. I breaslă, Această adunare ar un4 

I Produsele efectuate În atelie- la examenele de capacitate, al Gheorghe Zărna vut loc in sala casirIei rom~lllpa 
, rul d-lui Sfăt prin calitatea secţiunii textile ce funcţionează Au vorbit despre of::Janiz ld c 
I pe lângă Camerd de tv\uncă .. , Sunt câfi- lucrătorilor români, din PI ' ~, 
. lor s'au împus pretutindeni. r,_ d d t' / - { VI De o modestie rară, un outo- d'''. va ani de e ve ere na iOna, socla 

Astfel s'a ajuns ca Dsa să didoct de Ce(l nwi pură clasă, ",. (f.f#'f'},J.j~ atunci. Aso nomic şi cultural d-nii: 1 al 
participe la expozitia târg or- ciI. Gheorghe Moţ se roo!e nu.,,;', ~~,_Ci'.~,;} ~' *-.. ciafia Me- Muşlea şi d, dr. Aurel Şia ~lea 
ganizată în oraşul nostru acum .mărc: printre pionerii noştri În ~ '4~ _ ! seriaşilor ultimul explicând, şi din pu ' 
cinsprezece ani, iar mai târziu această mest't it'. ,:. ~." ,':, , ",' Rom â n i de vedere juridic organiza tocI. 
când s'a început de către Mi- . din Arad, şi dvantagiile lor unindU-S!e ciI 
nisterul Muncii construirea că- l1slkl al11 aflat că DSC1 (1 În. ,~, era În pli- cadrul breslei. deptl 

I minelor de ucenici din Timi- ceput să lucreze, la Clceo:-.tă fir- ,.J' " ,~ nă reorga- D. 1. Bereeanu, deleg t tii 
I şoata ŞI Arad, atelierul d-lui mă de prin luna februarie 1913, f ~ ' ... " '" " lucrătorilor, arată cum ~sta 
i Sf"t v f t • t t r~ăzboiul trecut l-a purtat şi -~:ii., "t'~Â-'~'~a::·w'.'.~·,~: .... nslt·zaabrei'.·li/sŞei t _ .Tot aca c,' vo,', copz',', I a 5.a e ec u,e2!e l'!1P~Jr an e ĂI hI j tl·)~' boicotat În permanentă elem elI " " 1 . d b I b I pe l' . JV10ţ (('par e (e meserie 1 r d 'f' ~ f' l' '1' ucran e mo 1 IeI' Şi ma e. tecma, se-l tul romănesc in dauna c II e 

S an um 1 nu va ve z p ange D t' t • dl Sf -t aproope şase ani. după core minori-far totdeauna mai L1tltue 
de duşmani, iar de veti fi .( e men I~n_a ca .:_ a a incepe din nou tnlda spre Îs- diul.central în .păduriCf!a ora. , lJf 

desbinati - vă 'Vor înfrânge!« , putut datorzta c~l!tafll p,rodu- Mndă. şulw, unde de indata a Inceput I retribuit. MUltumeşteapoifîdill 
: selor efectuate, sa mtrebumteze seria de conferinte cea făcut l' taşi/or F. R, N. pentru rad_ 
, la lucru până la douăsprezece, Într'un progrc:, continu, În epocă pentru românaşii noştri, ce-o poartă lucrătorilor rul 

calfe şi ucenici, Într'un atelier! anul 1921 este fltlmit ajutor de în câmpul muncii: în fiecare mâni, scă« 
lnvăfăm de-aici cât spor i aranjat cu tot felul de maşini. I! maestru, iar peste trei ani, ade duminecă ele sau succedat din Procedându·se la alegerttilnia 
de puteri au, prin unire, I Meseriaş distins, apreciat de că în anul 192-1 i-sa încredinţat toamnă până în primăvară. şi unui preşedinte, a fost ales/stit, I 
oamenii, şi ce uşor i colegi, a fost timp de cinci- l' funcţia de maestru, 11 putut fi au fost ascultate cu mult in- unanimitate de rJoturi dl, ,de \ 
sunt învinşi prin invrăjbire.! sprezece ani În consiliul fostei astfel numai prin muncă şi trodă teres, . Aurel Şiara,. preş~dintele~ înd 

: corporatii a meseriaşi/ar apOi l' aici, primtJl maestru român fără R. N. a plaser Medzaş. tit ti 
Marin 1. Predescu consilier a" camerii de comert să-i fi încurajat cineva, tără să-I (Continuare in pagina IV,-a) Un lucrăto ise dl -------_________________________________________________________ ..... ul ilHI 

o PROBLeMA A ACADeMllbOR 
ne TeOLOGI€ 

ferioară colegilor lor dela Facul
I [Iţi. 

Ce a urmat din astfel' de si
tuaţii? De doi ani, nu !';'a mai 

Există de ani de zile in ţara; din categoria de grad universitar completat la Academiile de Teo
noastră o problemă a Academii- deşi profesorilor li se pretinde logie nici o catedră. s'a nesocotit 
lor de Teologie. Factorii cam pe- aceeaş pregătire şi selecţionare, autonomia şi tradiţia Bisericii, 
tenţi au desbătut-o dar tot ne- ca şi profesorilor universitari. s'au produs dureri şi nemultumiri 
deslegată au lăsat-o. Alte Academii similare din ţară: adânci atât în rândul profesorilor 

Legea de acum doi ani, redac- de Agricultură, Comerţ şi lnclust- ' cât. şi a studenţilor; aproape ju
tată de P. S, S_ Episcopul Nico- rÎe, au fost asimilate Facultăţilor;-: 
lae Colan - atunci ministru al l' cele de Teologie au fost cobotÎte mălale dintre studenţii teologi 
Educaţiei Naţionale şi sanCţionată! În râmlul şcolilor actoriceşti şi din Transilvania şi Banat studiază 
de M S. Regele Carol Il, se pă- de gimnastică. astăzi pe la Facullăţi numai de 
rea că a dat problemei o desle-! Umllirea şi nedreptatea sunt cu dragul licenţei, des populând asl-
gare norocoasă, dar a urmat Je- i atât mai ~vident~ cu cât pr?fes?rii , fel Al'ademiile şi Înfruntând greu~ 
gea da raţionalizare a fnvăţămân- 1 de ,teologIe deşI sU,nt obllg~ţl la ! tăţii materiale mult mai mari, de-
tului superior din 4 Nov. 1938, i mal multe ore decat colegII lor IA' '. 
care nu numai a anulat legea an- i dela şcolile universitare, sunt! cat d~că ar rămane la Academllle 
terioară, ci a creat AcademiilOr! plătiţi ca nişte conferenţiari, - eparhlale. . 
o situaJie umilitoare pe care n'au iar studenţilor deşi fac patru ani I 1011'0 vreme În loc se vină cu 
avut niciodată, S'au desfiinţat În I de studii după aceeaş programă 1 ameliorări, s'a' vânturat ideea re
chip arbitrar catedre, s'au degra· i pe care o au Facul!ăţile de Teo-
dat profesorii din rândul agrega- Ilogie, li se refuză dreptul de a ducerii numărului Academiilor de 
ţii ar in rândul conferenţiarilor şi I ob-ţine licenţa. aşa Încât ei sunt Teologie. Dar desfiinţarea es1e o 
înseşi Academiile au fost scoase' puşi intr'o situaţie de drept in- idee păgână, ° soluţie barbară, 

I Nu inţelegem cu ce au păcătuit j mâna şi să propună desfjinţafscl!' ' 
i In omanla aces e şco 1, e sunt I el, f . R .' t l' d ' ? tUJmre 

I atât de maşter Iratate? Ce fel de E vremea să dispară a'C1'ill::~: 
, egoisme se văd ameninţate prin putere - ocultă sau oricum 
, f' ădă . t il mu, 
1 acordarea drepturilor ce se cuvin I - care z rnl~eş e r,eorga'at COl 

: acestor vechi aşezămin1e de c11l- zarea ace~tor şcoli de .ellfă, Plei ser 
tură, singurele noas!re şcoli aca- tr,u.Pdregă~tlrea. c1erul~II, ne~1; "u-s'a 
d ' . ' d' ? mCI e VI regla vrem] ar, nlC Ror. 

emlce romaneştz In trecut.... ă t t '1 d Itădată

r 
' r 11 a ea oameni or ea- t sfa 

Asta- i menirea generaţiei actuale, Aşteptăm de ani de zile ului J 

să dărâme altarele şi se desfiin- problema Academiilor de Teol fabric. 
teze aşezămintele pe care înain- E gie să se deslege după drepta 
taşii n0ştri le· au condus cu atâ-

I 
Adecă: să se legifereze şi reg! . 

lea sacrificii? ' gazrn 
menteze raportul dmtre ele .... 

A.cademia de Teolc.gie din Arad Facultătile de TeOlogie, în se ,arrl 
I de pildă, are o vechime de 118 sul În care Chiriarhii mitropoli~sf c( 
1, ani; dela 1822 a dat neamului Ardealului au cerut şi vor ce~'rd 
1 118 serii de preoti şi învăţători, unanim şi cu toată stăruinţa dt~ PE 
: cari au luminat şi luminează că- m . 
i rările poporului nostru spre ţinta I factorii competenţi până câ, ni 

It ... "t'" C . 1 1 dreptatea va ieşi biruitoare. j ar 
cu um ŞI a man Ulrll. are·l ace (B' . . ŞI) 1 so '. lsenca ŞI coa a . '!IL __ 
profesor, preot, sfetniC sau rn 1- l 

Il istrl!l care ar putea face sacriJe- I 
giul să semneze fără să·i tremure i 

... 
ţJaraţi h re de 

;b 

1 
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? ace A.dunarea generală }\j~}\D u Cercului ReJ!ronal il ro d, 
doar lemnitatea distrIbuirii 0' Uniunii Absolven,ilor Li .. 

oape brevetelor la Camera cee'or ş; Gimnaziilor Indus-
uite. de Muncă 'r;ole 
'bdesl! DUlllincca Ia orele 10 în sala Dumineca 26 Maiu a. c. orele 
~ Ue,!! '1Îva al Camerei de Munca 10, a avut loc adunarea gene-

TIMPUL TRANSILVANIEI 

doment şi care pâna astazi şi-au 
pastrat o solidaritate ÎIIdestruc
tibila. 

Dl. ing. Carpinişan îşi încheie, 
cuvântarea, promitând foşti lor 
sai elevii şi pe mai departe tot 
sprijinul, urflllclu-Ie cele mal 
mari succese in vederea tuturor 
scopurilor proectate in viitor. 

'" 

3 

Organizaţia "f\:1uncă şi Voie Bună" 
a Fabricei de împleiHuri şi Tricolage "Fi 1 a' s. a. 

Zilele trecute a luat fiinţă Of- ' 

galllzaţi3 "Muncă şi Voe Bună-
a fabricei de Implelituri şi Tri
cotage RFJta" s. a dm localitate 
când s'a ales următorul comi .et 
de conducere: 

Ăurel Măruşter şi Alexandru 
Feja 

Şeful secţiei turişm: dril. Elisa
beta Lucaci. 

Şeful secţiei popice: d. Alex. 
HolloşÎ. 

'1 '1 Bdul Carol l. No. 54. a în raHl a Cercului Regional Arad, 
, o O drul unei frumoase serb~lri al Uniunii Generale a absolvetl
va ,llt loc, $olemnitatea oistribuirii ' ţilor LiceeJor şi Gimnaziilor In

rnna < 1 . 'j . .. dustriale, care s'a tinut in sala Vete OI' patron! OI' meSerlaşll . 
Rep. 

I Preşedinteexe :"tiv: Emil Odiatiu. Econom: d. IUe Grătlinariu. 
Rihliotecar : d Emil OdiHţiu. 
Cfnzo r ;: P(lwJ Năcăhan ŞI Va-

,!nodc circumscri pţ ia acestei însti- I festiva a Liceului Industrial 
le_ " I din loc. 
Il Ţ.f,Jl. 

a'\Pri ntre cei prezenţi am re- COl1statfmd ti-se prezenţa nu-
, 1'" Gh V· marului de membrii cu drept ele , Pircat (e elnn: . o;,tmar, _ vot cerut de statute, d. MOlorea 

'a, şedintele. Cameri~ de Munca, Nicolae preşedintele cercului, 
0rc'-a ador GUl, Ioachim Tulbure, p . T L declara şedinţa deschis~1 proce-
nde,frel 0Pf!$CU $i atu azar dandu-se discutarea punctelor 
'11 m~rnhri comisiei de .înterinmre, din ordinea de zi. 
e p rezentall tii autorit~ ti lor , bres-
, ei( r, etc. precum Şi numeros La adunare pe lânga un nu-

lllre. mar Insemnat de absoJvenţi din 
• toate industriile aradului, a luat 

a vaiSolemnitatea a lIlceput cu parte şi d. ing. Romul Carpini-
est~rşlli F. ~ .N. exec~ltat de "'an directorul Liceului Industrial 

Iltara fabrIcel "Astra . dupa v Proced[lIldu-se la darea de sen-
'Sl~e Gh. Voştinar. Intr'o cuv.ln- mă a comitetului asupra activi
. fa e, a aratat însemnatatea dis- taţii anului 1939-40, d. Tigu 
iee buirii brevetelor, În viata de Liviu evidenţiază faptul că cer-

'te zilele a meseriaşi/oI', efec-
vo ta in urma disjJoziţiei foru- eul a progresat În acest an de 

activitate foarte mult din loate r superioare din iVlinisterul 
Iza .. . t t 1 punctele de vedere. as !1Cl.I), preCld'Ill ~l recu li me- D' . t d' , 

. la:;>1 or 'ara . am. 111 actIvita ea P'o IglOasă 
ar. . a comitetului de conducere, se 
fa n contllluare corul mIxt al constaU! lucruri frumoase care 
tă' nicilor de sub conducerea 

niclilui director al caminului n'au facut decât si'l ridice pres-
tigilll cercului la nivelul care 

; stat No. 1. dl. Alex. Şerban, I f t d It t b' " " C b (e ap e Tl1U re Ula s(\ a-
'm 'ilntat: » ât ii lumea de su jungă. Aşa de pildH, ştiut este 
1 re« şi "Pentru tine pot să ca dintre toate sodeWtile cul
tu', foarte mult aplaudate de turate din Arad, elin care se fac 
it eaga asisitenţa. parte oamenii care de bine, de 
, pşoal'a Ana PoIgar, a rostit rau li-se zic intelectuali - siuM 
1 -ja "Românca tesătoare«, gurul acest cerc a crezut că 

o dexteritate uimitoare, fiind este o datorie sfânta fata de a
v te mult aflaudata, iar dşoara cel care a fost marele - dar 

I andan Persida. »Cine e mai nrfericitlll _ poet al neamului 
Jr e«, fiind aplaudată dease- românesc, al muncitorilor, Mi-

lI, haiI Eminescu, pentru al come-
~ Trmeaza apoi distribuirea bre- mora la 50 de ani dela moartea 
rl, lor meseriaşilor patroni de lui. 
ei- e d\. Gh. Voştillar. Unul I 

ţ altul, meseriasii le !)rezen- Se mai releveazH faptu că 
11 ' cercul a mai organizat un bau-
, !-'6_ŞI' ,'," b,·e"etul, ca sl'n1bol 

,>CI L< •• cllet la care S'ci sflTbătorit un 
°ll ul1cii şi al priceperii. deceni u de activitate şcolare a 
~ UP~\ aceasta ciI. Ştefan Feier d. lui ing. Homul Cctrpinişan, 
. ld Cllvelntul mulţumeşte dlui precum şi dHerite excursii 01'-

. Mihail Ralea, şi dlui ing. ganizate În cadrul organizaţiei 
vi Cunescu. directorul ge- "Muncă şi Voe Bună". etc. 
1 al muncii, pentru solici- Dupa ce d. Filipaş da citire 

a ~lea ee-o au faţa de mese- raportului comisiei de censori 
u ' 1n care dsa constată ch nicio-
a todata mulţumeşte şi aduce dată situaţia financiara cercului 
:~ dl. Voştinar, pentru munM nu s'a prezentat Intr'o stare fi-
dep~ls~t, arătal~d ctt dsa In nanciarâ aşa de bUIlă. A urmat 

tImp de cund conduce apoi descCircarea comitetului de 
~sta îllstituţie a obţinut re- conducere de gestiunea anului 
t~te l11ulţumiloare, dintre C<tre trecut. . 
~lIl e arata ca it reus.'it sa l' Poced.lndu-se la alegerea con-
I,titue Breasla Metalurgişti- silierilor eşiţi la sorţi noul co
~ din Tinutul Timiş sediul mitet, se compune astfel: 

ţrad. Motorca Nicolae, Filipaş Ion. 
rui întonează »Mulţi ani Bodea Solomon, Tigu Liviu, Fica 
scă" şi "Noi meseriaşii din Petru, Galşan Gheorghe, Recaşi 

tlânia« iar ucenicul anestază Ştefan, Mlhuţin Gheorghe şi 
Iistit, fabula ~unirea albine- MicJean Ioan. 
I de Vasile militaru. Dupa acestea se ia în discuţie 
a închiere dl. Gh. Voştinar noua lege a InvaFlImintului în
itit telegramele ce vor fi dustrial asupra careia vom re
'ise dl. praf. M. Ralea miM veni în numarul viitor.. 

* 

Serbarea de line de an 
la şco~la de copii miel 

No. 1 din Arad 

Duminecă la orele 17, a avut 
loc in cadrul unui frumos prog
ram şcolar, serbarea de fine 
de an, la şcoala de copii mici 
No. 1 din Arad. 

Serbarea a fost organizată 
de dnele Înv. Ana Cosfea şi 
Dara Slrca. Numeroasa asis
tenţă de a participat la această 
frumoasă manifestatie a celor 
mici. şi a exprimat admhatia 
pentru muncă depusă prin pu· 
ternice aplanze . 

S'a executat următorul prog
ri'm: 
Popor român la datorie, -

LI'lş 1, Ballllt T., Rtlfu E. 
FLORILE, !)ltsli iunlr'UIl act

Surori: Vionc1 IlJe, EIÎsabela 
Kutmc ; Un băiat; K1kil!' An
dre l ; Zana florHor: Elisabeta 
Ardelean; Frori : Eugenia Rils 
van, Slda Mureşan, Soni' Re
isz. Lucreţia Ionuţ;], Oiimpia 
Ml!escLJ. 

Fata 'n casă. monolilg - Iilvin 
Cornelia. 

Epistoala dela militie. diillog 
comIc - Vasile IS10.·, Ştthn 
Kurecski!. 

Doctorul, scenetă - Sonia Re
isz, Dudu Brăgău. 

La oglindă, monolog - Emilia 
Pdcu. 

Profesorul distrat, sceneră
Eugenia Răs\!an, KemeJi M. 

Bucătăreasa. scene'ă comică -
Stela Mureşan, Kemedl Alihai. 

Meseriaşii. scenă morală 

Meseriaşe/e. " .. 

I 
Fetita şi păpuşa. It'cltale 

Elisa Fdipi:lş 
I 
Gimnastică. 

PAuzA 
; STELUŢELE DE AUR. piesă 
j Fetita orfană:· Doina Nădă-
I ban; Soldatul: Nelll Moţica; 

Un bălat: E. Mădărăşan; O 
fetiţă: M. Şipoş; O bătrână: 
C. lovin; Ingerul: M. Trella. 

Iioţii de plăcinte, - V. Ilie, 
E. Borlea, V. Felea, N. Moţica. 

Căteleşul. recita re- L SZ()cs. 
Vânzătorul de vechituri. -

Dudu Brăgău. 

Copilul istet, - Todor Sărău. 
'Precupetele. scenă comică-i L lonută, D. Nădăban. 
I Moşneagul. recitare - V. Ilie. 

Copiii buni, monolog, V. Felea. 
Păpuşa, monolog Olimpia 

Mile~(u. 

Noi vom fi soldaţi odată, re-
citare Ne lu Moţica. 

Dans national. 

Vice preşedinte: d. Richard f :lb-
riti IlS. 

Secretar: fi Pavel Brehan. 
Casier: li. Ştefan Rec'lşi. 
CondllcăIOrJl sectiei fod baii: I 

m 
100 

m 

sile Năd~ban. 
Mernhlii: ElJgf'n RLlfu, Theodor 

Boi;l, Theodor Craiovean, dra. 

Echipa de kul-Jilil al labricei f. 1. T r. 
Ecaterina PlOD, şi dra. Aurelia : filnţat in cadrul A. C. F. de sub 

Marcu. . 
Pf1mele manifeslări şi le-a in

ceput prin diferite conCUIsuri spor
tive la care au participa! foarte 
mulţi lucrători. 

Se proecleazl\. deasemeni îllfiin· 
ţarea unei b:!)1101tci, organizarea 
unor excursii jJrecum şi infllnta~ 
rea unei seqll de poplce. 

O deosebită activitate se de
pune pe de altă parte de către 
statul de străj~'re al fabricei În-

D. Dr. Artenie Mihaj[a~. 
f05t l.tI!nit medic 01 oficiulUi de ' 
a;;;i~J(Jrări sociale din localitate, 
pentru circumscriptia Şieu, din 
jud. Năsăud. 

con .lucerea d nei OelLi CovaclU, 
comandan1a stolului. 

La serbarea care a avut loc de 
sfârşit de an am remClrcat prjntre 
ce i prezenti: 
Dna Delia Covadu, comandanla 

stolului. 
DIla Popovici Efa, preşedinta A. 

C. F. 
Dr. Simion Şiclovan paroch. 

(Continuare în pagina lV·a). 

o acţiune coopen:-Itistă ş'a 
iniţiat în plasQ lleanda dtitontă 
d-lui inspector general findllciar 
dr. A. fonei Mureşan. cme a 
reuşit sd adone la o cunsfiitoire 
pe toţi frun taşi români Într'un 

ţW 11.1"} !~~Df; tr\ 'jlr) 'ffi,:. singur mănunchi pentru că uniţi 
..l l:U ......... . V 1 .. :.l; se pornească pe drumul cel 

În saia festivă a căminului bun. 
de lIcenici >Regele Carol Il." DI. dr. ". 'Mmeşan a dabo
a avut loc o şl'zatoare organi- rat pentru acea:,tă consfatuire 
UItă de stolul străjerilor de sub un plan din care reese ca se 
conducerea d. director Anghel I tinde spre înfiinţarea imediată 
Constantinescu a unei bănci populare cu coo-

Beneficiul a fost de$tinat mă- . perativă de destacere cu toote 
ririi fondului pentru Înzestrarea I felurile de marfă de care ale 
armatei. ! trebuinţă ţărolltrl şi prodocăto-

rul ·QWicol romdn. 

~:~ U C dO -~q Tot dsa a făcut propunerea 
-- U ca instituţia nou creată să poarte 

D. Dr. Petre Topa, subsec
retor de st(Jt la ministerul să
nătăţii, Îl1soţit de d. Panait 
Boitan, prefectul judeţului a 
vizitat zilele trecuk, spitalul de 
slat din LtJ90j, de sub condu
cerea d·loi dr. Gheorghe J a
mandi şi :-.erVlcÎului sanitar al 
judetului de sub conducerea 
d-Iui dr. Zeno Bejan. 

numele de »Avram Jancu«. 

:ul muncii şi dlui ing. Starvi 
~scu, director general, drept 
umire, din partea meseria
, funcţionarilor particula ri 
cratorilor. 

Ca·· încheiere d. ing. Romul 
Carpinişan, in calitate de a fost 
director al absolventilor. într'o 
mica cuvftntare îşi manifestă 
mandria pentru ei, caci nu cre
de stt mai fie o alta şcoaHi si
milara care să fi dat absolveuţi I 

care să fi realizat atâtea înfap- -
tuiri frumoase, atât pe terenul 
tehnico-ecollomic cât şi cel cul
turaL Dsa Îşi exprimă bucuria 
parintească faţă de absolvenţii 
care n II dat ma xi mum de ran M 

Piricul. recita re - Gh. Mocuta. I 

Înaltul oospe s'a Înteresat 
foarte de aproape de fehJl cum 
sunt conduse aceste două În
stituţiuni, 

D-sa a rămas plăcut rmpre
siOllat de cele con,StatoteJ prOM 
miţând că filce lipsurile semna
late la spital. 

S'a procedat apoi la semna
rea de părţi sociale, după care 
s'a ales următorul consiliu de 
administraţie: Auref Ei/tiu, pro
topop. fost senator, preşedinte 
de onoare; dr. Anton fonei 
Mureşanu, inspector financiar, 
preşedinte activ; Valeriu Fili
pan protopop, Efrem COfetiu, 
protopop, Valeriu Cosma pro
topop, Ştefan Vajda. pr. Ghe
orghe Micu. pr. dr. Petre Micu 
avocat, ing. aflI'. Ştefan flara
lambie şi Dumitru Butuţa, ca 
membrii. 

., 
a mulţumeşte celor ce şi
at concursul pentru reuşita 
ei serb<1ri. Corul a cantat 
u-s'a bădita dl1s« şi »Tră-

România c • Solemnitatea 
t sfârşit prin întonarea: 
ului Regal" de dttre fan
:abricei "Astm«. 

Emil Odiatiu. 

~azinul elecbolehnic 

irna Gheorghe :err~i~a~du';:,. Regele 

:!,co:-~ atelier de precizie 
pentru reparafiuni de instrumente medicale, 
nichelaj, ş!eifuiri de precizie, asculiri de 
articole făetoare, articole de frizerie - tot 
soiul' de lucrări eleclro·tehnice radio 

raţi haine, paltoane, 
e de ploaie şi piele 

la 
IOSIF 

iII>IliIIlIlIIl~:iiiIIllililil:il'ili!,IIiII:;~1I1.t~lillil!a1jlitil ~lilllIi!IlIlIl 

Optica 

Gardonyi 
Maeestru optician, mar e 
a s o r ti m e n t de oculari 
de soare şi f o t o g r a f i 

Ar a d, B-du! Regina Marja 22. 
(Vis-a-vis cu cafeneaua ~Dacia"). 

Emil Bnschi 
Ceasornicar şi giuvaergiu 
Arad, Str. Brătianu No. 2. 

SliB1U 
În comuna Orlat a fost sfinţit 

in ·cadrul unei Împrwătoare ser
bări, un nou lăcaş de Închină
dune, pentru care părintele 
Nicolae Rentea a colectat În 
bani şi natură peste 150000 Lei. 

I Serviciul divin a fost oficiat 
: de S. Sa Trandafir Scorobeţ 
, asesor, din partea 1. P. S. S. 

mitropolitultli Nicolaie, asistat 
fiind de: protopopul dr. Dtru. 
Borda şi preoţii: 11. Popa, 
O. FhlCUt, N. rxenţea, Tr. Po
povid şi S. Vecerzan, 

Să fie într'un e("as bun. 

În vederea valorHlcări lânei 
din productia 3rrului in curs, 
uniunea sindicatelor de agricole 
a alcătuit formularele lip de 
cumpărare. 

Prliţurile de Tâll~ per kg. co
municale de uniune sunt urmă
toarele: lânii turcană 55 lei; 
lână tigae cadrilater 80 lei; 
tigae 95 lei.. spancă 100 lei; 
merinos 160 j lână codină 50 
la sută din prelul lânc: respec
tive. 

Crescătorii sunl învita(ii il se 
Înscrie di n vreme. 

IVlUZSAY l\Iaga.zie ele haine 
Mar e a s o r ti m e n t de haine gata 
Să execută la comandă 1 

A RAD, vis-a-vis cu. Teatrul Co:t'H.u::nal - Preţuri reduse! . 
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(Urmare din pagina lI·a). I 
Acolo, printre tinerii condu~ 

călorii, ai tinerii asociaţii, cel 
mai tânăr parea a fi dl. Ghe~ 
orghe Zarna. Mic de statura, 
tinerel şi simpatie, totdeauna 
zâmbitor şi cu pălăria pe o 
ureche,' astfel l'am cunoscut 
pe dl. Zărna. 

~=9~="ţj~~ I (U,m.,. din p.gin. III")-'~ 
~- d ·1 . Dna Olga Antonescu, secretara 

Dar anii trec . .. 
Într'un timp, acum vre-o doi 

ani, il vedeam mereu pe dl. 
Zărna. dis de dimineata, pe
la orele 6. alergând cu bic!c~ 
le ta într'o parte şi alta. In
trebândul odata. unde merge 
aşa de dimineată. imi răspunse 
ca supravegheaza nişte lucrări 
ce are de executat la o insti
tuţi~ ? ! .. 

DI. Zărna a ajuns patron. 
Se făcuse independent. 

De atunci, dintr'un început 
mai putin decât modest, dl. 
Zărna şi~a complectat maga~ 
zinul de articole electro' tehnice 
din B-dul Regele Ferdinand 
No. 44, cu un atelier de pre~ 
cizie, înzestrat cu maşini mo~ 
derne, pentru efectuarea tutu~ 
ror reparaţjunilor de instru
mente medicale şi medico-elec
trice. Construeşte rezistente şi 
ajustează compresoare electrice 
Se execută apoi nichelaje. as~ 
cutirea obiectelor t4ioase, cu· 
titeI briceage ş. a. In depozit 
se află mare asorfiment de 
articole de frizerie. eJectro
technice şi radio. 

În atelierul d-Iui Zărna se 
lucreaza acum cu patru calfe 
şi patru ucenici. Astfel s'au 
putut executa lucrări de insta
latiuni electrice. Ia instala/iuni 
mai importante ca .' 

Banca Victoria, noul local al 
Camerii de Muncă. oficiul poş
tal dela gară, chestura politiei, 
prefectura Radna, şcoala din 
Pecica ş. a. 

Astfel prin muncă cinstită. 
şi trudă continuă, s'a putut 
înjgheba un atelier românesc 
care trebue să menţionat fiind~ 
că facă fale oraşului nostru şi 
poate fi dat ca exemplu. 

1. Pălmas 

1= 311§E23JE=::;§J 
Croitorie pt. dame 

I. Cseke 
Croitorie de primul rang, 
mare asortiment În stofe 
pentru pardesiuri şicostume 

A rad. Piata Plevnei 5. 

1§......:.§!I~gl~i§1 

KELL & KRAUSZ 
ARAD, 

MAGAZIN DE MODE 

EXQUISITE 

t-tn reI A. c. F. filiala Arad. 
""' X 7 01 f Dna Filoftea Odldan comandanta 

V V 1 Strej la 111,1. Textilâ Arădană. 
! cu 1 detaşament de Străjeri. 

Dna Victoria Turic comandant 
executa tot felul de lucru StrAj. Ia InJ. Texlilă Ară.dană III 

Oşoara Oreein Ecalcnna praf!! în aceasta branşa. 
Preţuri solide.- I soară la cursul profesional d~ 

ucemc. 
A rad Str. Consisloriului ' Dna Lireta Pozderescu, prof. co ' 

~c~~~;;..;s ___ y i ~:~~;ej~:r.ăj. cu I detaşame'l 
AJ~AD, Str. Bratianu 3. ~~ 
,~.,,.,,..!!!'.~~,,I!' .. ""'i!!"~:.,' ... "',Ij!:ii!!"!!!.-, •• '!I!'r!11!1 Haine ne va a. G] ă;ă ~Il m ~ 

___________ --: i Onul Nestor Covaciu profeso~ 

Dnul Carnii Antonescu comandjn 2 

I stolului de Străjer la [ndustr~' IiI' 
Textilă Arădallă. I 

OI. Emanoil Comşa administrat' e 

s. Marton Knapp OttoHonig 
Croitorie de primul rang 
execută cu preţuri extrem de ieftine 

s'a mutat În 
ARAD, Str. Iosif Vulcan 10. 

1 u 1 i u 

Naftali 
l\tdier de oglinzi 

ARAD, 
Str. Ioan Calvln No. 38. 

Salon de îngheţată 

,J m p'.e r i al' 
ARAD, 

Bul. Regtna Maria 8. 

Cent ala: Str. Ep. Radu 10. 
Filiale: Str. Grecianu şi 

Str. Eminescu 
A RAD. 

Conlec1ionator de pompe 
Face $i reparatii 

Arad, Str. Fabricei 21. 

j delegat şi dl. Mihail Stur cat 
sub-director. ap 
Serbarea a fnceput cu raporlifei, 

I şi crezul după care părint le Dire, 
~I· Si~ion .Ş~clovan a oficiat un s, ca 

~------------ VICIU dlVlO. - aeh 
-- - . I Au recitat poezii următoar~~ = . == -=~ ==--====--="-~-= I Simăndan Sida "Cine e ,. le 

111 TI"anssylvanl-a Pu~ea:fi'Vi~ .Dumneze.ul .. nostr1ul(~ 
III StOica Fem:a • România . Opl 

I Ţârlea ~'aria "Oltul-. hl 
Societate Gen~rală de. Asi g ~ rar e S. P. A. A: ur.mat apo! cântece şi da ~r 

Iti Capztal SOClGl Lel 20.000.000. - SUf! prtntre can: . . 
1 Fonduri de garanţie conform bilanţului 1939, "Imnul R<:gal-. lmu 

III1 Lei 260.095.515.- It Trei cerori". ,La l 
Firma ÎT/scrisă la Tribullalul Sibiu sub /1.'0, 4033/1911 Cll modificările sub Noi Străjeri de prelutindeniu4adu 

II No, 363/1918-39. "Noi suntem zorii calzi". ti 
Reprezentant local: ARAD, Bulevardul Regele "Afară departe in o trimbi\i ' 
Ferdlnand No. 15. - Telefon No. 19-10. • de las~ ,e 

.11 Asigarl'lrl de tot felul ŞI aslgurl\rl de grlndlnl_l___ g. Dans~lri : ,rin· 

~===:~=~-=-=-- =-<---=--:::::: I "Severineanca-. _Ardeleana-:Să 
.............................................. r •••• S'a produs următoare le straj# pr 

Târlea Maria, Şimăndan SJ~ ad 

Fra11-1- AppOnYl- Şirnăndan Ana, Szenesy Irii· în 
Szurdi Ileana, Muntean Li l'a 
Dakopil Elisabeta, Sza bo Eli 
beta, Jurenţi Natalia, Pucea U~e. 

: Magazi n de ghete şi de m o dă bărbătească M arfă Stoica Fenica, Bătrân Ileana, jfldlJ 

: de primul rang cu cele mai moderate preţuri I riia Rafia, Kiss Roz dia, Mejcăt, 
Cine are mătreaţă sau păr, fără luciu : Paraschiva. t, r. 

să-şi spele capul la .. A d· · p. "'. Ca incheere dna preşedihtm · ra VIS a VIS cu rlmarla· Ela Popovici arată insemnălazli ( 

P
coaforui de damke; ,- - o; ~e.r~t~r;~_1~7-~~:~~o~~~:ai~t,:a 

............ II ... all ............... m .......... ti. II •••••••• mi nistrator delegat pentru bur In 

rosensz y iia~ci-sz-':~~:: E~~!~ts:r~~~~;! a~f~i~~f~t~:l~ 
ARAD, Str, Cloşca Telefon: 22-24-. nevoe. anit 

A d St E · 20 22 Cu ocaziunea .Zilei Eroi nii ra, r. mlnescu - • un grup forma, din aceste ' 
ro ... ~ -..... ••• •••••••• ...... Moşii de vânzare 430 jug' cad, În Bă. lat împreună cu uneltele: organizaţii, sub conducerea lJ.le1 

•••••••• "' ............ -_........ agricole cu clădiri, pretul 7,000 Ici jugă.rul In i'ld Arad 42 jug. cad. Emil Odiaţiu, au de~us o '1l1~1 
Alexandru cu clădiri, preţul 1.000.000 lei.- Cas~ de vânzm~ in centrul ora- moasă cunună de flon la m~ In 

B 
şului Arad, preţul uda 100,000 -6000000 lei. mentul eroilor din B-dul Re,fară ' .. alo~(Y~ ~--.----- f.,dinandL ~tid 

• 
_ .. '-~-_ . ..---- --- - - _ ..... _k -- -II!!I: 1 . 
~---~---= ---=:~.:.::::: : ---::---:-~:-:- :--:::--::--:::-'=l'M • ,az Il' 

III CI~}r~~?p~I~lr~l1g Csont II i !r~'~~:~c::~:~f~~~jri Tapiter şi decorator 
Magazin de şezloane gata, 
frumoase şi eftine 

Arad, Str. Tribunul Dobra 
No.5-7. lil Depozit permC1nent de stofe precise cu tot echi'l de 

:::::~::::::::::::::;::; II ARAD, Str. Goldiş Palatul Banca Românească II ~:e ~:!:i~tplr:~;l~.O:~~; 
Telefon 25-69. Arad, Str. 1. Gh, Duca~nii' 

Tiberiu Kaiser ~ « -:-~ ~ ..- ~jine 

IULIU REIC!~~~ 
TJni chigtu şi Instalat4tat~ 

de apaducte bSfâr; 
Str. Gen Grigorescu No. p "'" .. It" I Repară fi maşini de petrol pentru ti, ci 

4-6. ortreturl artistice In specia p .. COp",. I ARAD, Piaţa Avram Iancu co~lce~a 
IP-!'-" _. ULM.a: . ŞI tab~ourl şcolare! I Calea Banatului JPest 

A R il D, Bulevardul Regina Maria No. 8. I! r _ '!' • ~ubiri 

RENDt~IOI 
ţlit il 

Gheorghe 
\ Szi Iva)' F· .. ·"···· .," ;11; •• F-···.;S···c··"h·· e·lI·r··· ;:'::;::n-::':····· 
I Croitor pentru dame. ro fI de'esă'uri metalice 

mecanic Iă cătu ş, stru n- I ... ,,~~..,~,-~~~-~"'-~~_~_ .... ___ ~_ .... ___ ..... ~_ .... _ ........ _~_ .... "'_ ... """_ .... _ ....... _ ..... _ .... _ ...... _ .... _ .... _ ... ___ ..... _ ...... _ ................. __ ........... ""' ............ 

gărie, sudură şi tăiere NAG\J" 
I AR A D.aUlogenă F O t O " 1. p.xrcut~ I U ". ,U I 

.....-_-_ ......... _-_ ........ _~,,---_ ................ _--
tate 

Croitor pentru dO!i În 

11 Rl\ D, . nu I Confecfion'Zaz~ parde- Aci se pot cumpăra cele ma; bune şi mai eftine sife 
F O N O A T 1883. i siuri şi tai 'euri şi 101 feluri de tesături metalice. Servire prompte. 
~ i Arad. Strada V. Goldiş 5. IAR A D, Bulevardul Regele Ferdinand No. 15. 
~ .m ...................... I •••••••••••••••••••••••• 0. •••••••••••••••••••••••• 

Vis-a-vis cu Tea"_' O,a~a d 
-re; 
.tIr. 

Cele mal proaspete mignouri. 
torte şi prăjituri excelent~ la Cofetăria IRUltil ~'11 ~n: :::~ generală jO:ct!! ----------------.,.,amB 

"Timpul Transilvaniei." ,., - ~ - - - ~ 

gil-«&: ,&;i&==.~,--, !!t. -.i: 

Z~ar de imformaţiuni. Apare Cu un supliment "ARADUL". Redacţia ~i Administratia, strada Vasile Goldiş No. 6, A~ad: ~irj 
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