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D. PROF. VICTOR JINGA 
Subsecretar de stat 

• • • ) 
ale pe "Iarglnea une •• 1-

-1 • - 1 - I ZI a .o'DIS ea-.a. e 
mai zilele trecu le, 

i) deose~ită imp~esie vizi~a cu 
r,lctcr mformatlv a d-IUl nu
'stru Victor Jinga. - asupra 
dorilor productivi: agricul
ti, meseriaşi de toate cat~go
e şi funcţionari particulari, 
sfiraţi pretutindeni În câmpul 
un cii şi al cooperaţiei. 

S'a văzut Încă odată, dacă 

i era nevoe; Cl! acest prilei 
nin s'a schimbat ceva Ia noi, 0-
g( tă cu înjghebarea "Frontului 

naşterii Naţionale" a fost 
Iti trodusă, Ia noi, o nouă men
- itate în treburile ohstesti. 
~ Promovarea elilelor, ~.'lr~ for

ează pârghia Ue' existenţă a 
esfui organism politic a înce
t prin a-şi arăta roadele bi
făcătoare. 

In consfătuirea avută cu re-

vieţii economice din locali
e dI. ministru Jinga, a spus 
h altele: 

"După cum Ştiţ1, Frontul 
enaşterii Naţionale, tinde să 

'accelereze ritmul de actiune 
tru ca ideile lui programa

'e să fie cunoscute de o cât 
g; i mare majoritat~ a popula-

i ţării. Să se ştie un lucru. 

~ r,enaşterea nu este a~tcev.a 
1 ecat regenerarea naţlllnel. 
dă ostul muncii noastre este a

la de a scoate din tradiţie 
1 ce este specific naţion21 Ş! 

I adapta la nevoile de azi ale I 
In acest scop nu peste I 

se va începe o mare ac 
ne de selecţionare a valori-
r ca astfel fiec.1r~ să poată a
'nge Ia locul pe care îl meri-

tă. Va trebui să facem cât ma! 
grabnic legătura între că rtu ra , 
luI dela oraş şi masa ru"aLl şi 

aceasta nu se poate face decât 
prin intermediul cclor mai bl.ni. 
din ambele părti. Va fi cu alte 

D. REMUS RAFIROIU 

cuvinte mai mult o mişcare d~ 

ordin spiritual, aşa cum a ca
racterizat-o şi afirmat-o în re
petate rânduri mult regretatul 
Armand Călinescu. Faţă de pă
catele trecutului suntem datori 
să înfăptuim acea acţiune de 

osmoză Între intelectual şi ţă

ran. Să ne desbrăcăm deci d~ 
toat,e vederile treC1ltului. că6, 

cei care au fost buni în parti
dele politice, pot rămâne tot 
aşa de buni şi în Frontul Re
naşterii Naţionale". 

D-sa elogiază pe fostul prIm 
ministru pe care îl socoteşte 

reI mai înverşunat apărător al 
cauzei ţărăneşti. 

Adresându-se d-Ior secretari 
de ţinut îi roagă să aibe în ve· 
dere o cât mai bună organiza

,[ COiltill1larc în pagin({ 3-1! 1 

Biserica şi Şcoal~ 
Org1nu! eperhiei arăclane ,,8i

sericu şi ŞcoOJla" aduce in ulti
mul număr ti" meritat omag;iu 
părintelui Dr. Gh Ciuhandu, cu 
ocaziunea ,dregerii din posrul 
de referent cultural al eparhrei. 

Nadajduim acum că părintele 
(iuhandu, se va pufl'a ccr;Suera 
şi mai mult aclitlită(ii căr/ură· 

re şti, aprecwtă la loc d" f,unle 
peste Id şi remarcată do Aca
demia R'Jrnână, 

o donatie 
Spitalul de copii din Arad, 

institutia mod"l de sub condu' 
cerea distinsului director Dr. 
Cornel Radu, a fost inuslrat 
cu o nouă elodrre, amenajată cu 
o secţiI! ppniru slIg !ci, dealtrel 
un deziderat ~'echi semnaiaf mai 
ales acum pofru ant, (U ocaziu
nea Să,bj~arini a unui sfert de I 
~.:ea~ dela mfllTl/area ucesieia. i 

!n[â.7lplare~j a făcol ca vI (Jiei. i 

in urma lJnui roport oI omullli, 

de inimă d Remus Rafiroiu ! , i 

Exce!enta SI] dJ. ministru ul I 
}J.:llafu'ui A: Mocionyi să bi- ' 
npv(}ios~'ă 0·1 însărcina să pro
cure şi donne spitalUlui in/redul 

'" 
mobilier de care are nevoe. [ 

Acest mobilier a fost procurat 
în intregime. (lsie lucral numai 
din metal şi a costat peste o I 
su~ă de mii de lei. Aradul ro- I 
man~sc ?o~te fi as/Fel mândrrJ I 
de fII sai, lOr munciforimea ro-

mână le va vfşnic recun(lscă I 
toare 

Distinctii aJ"hi~ r() şti 

Cu prihjul lârnosîrii sI. cafe
drale gr ori. rQrr;âne a Aradu

lui, Pr~a S .Sa Episcopul De. I 
Andret Magleru, a binevoit o 
acorda distinctia brâului roşu 
unor merituoşi slujitori ai alta
rului şi anume: prea cucernici
lor părin(i Viorel Mihuţiu, De. 
Ilarien V. Felea, De. Petre D~-

heleanu, Petru Bancea "recum ' 
şi dloconului Dimitrie Dărău. ! 

Aces1e distincili au prr-dus vii 
m.ul(umlri. in. cerc~r"e c".>rica/p, I 
ŞI a (!nonaşzlfJr sr. noaS/1e bi- I 
senei 1 

O DUlllire binemeritată I 
Printr'un ordin al min;s/"rl1:f1/ I 

I'dllco(il'i nationole d. i, spf>c!r r I 
Lazar Igrişan, preşedin f, 'e .. A· 
sodaţiel /nvăţătorilor" dm j:.de
t/ll nostru, -- fosl numit În frun
iea ;,l'<pl'cforafului invătământu 
lui primar din judetul Arad. 

Aceasiă numire - cum era şi 
natural - a produs o adâncă 

satisfactie în rândurile inr)(1(ăto

rilor unde Dsa s" bucură d(! nu
TtlerOaSe simpatii. 

Cursuri pentru 
funcţiona rii particulari 

Serfia Arad a Breslei Func-[ 
ţionariloi" particulari din Ţi~ 
nutul Timiş" de sub -<conduce
r(la diui Victor Moşoiu, a ha· 
tărât organ'zarlo unei sprii de 
cursuri pf?nfru mllmbrii ii la s -
dlul C"tllral din Str. Horia 2. 

Sunt pr~vjzufe astfel cursuri 
pentru limba română, franceză, 

engleză. germană, apoi cursuri 
de: confabilitaip, sfenol!ra!ie 
dactilografie şi corespondenţă. 

Natural ace"s ă frumoasă ini
tiaf/vă' va pl1tea fi dusă la run 
sfârşit numai dacă membrii o-
ces/ei bresle, vor căuta să pro
fUe de acesie ocazii unice pen· 
pe a-şi putea însuşi temeinic a· 
eesfe cursuri, care au dat rezul
tate loarte satisfăcătoare pretu
tindeni. 

Ceaiurile 

" 
DacÎei U 

Anunturi pl! cât" o pagillă de 
zi']r. vestesc in lung şi la r g că 
patronii restauranfului "Dac,;a

u
, 

probabil absenti de tot de ce SE! 

petrece în afară de hruba lor, 
organizează "in fiecare Dumi
necă şi săI bătoare incepân,-, 
dela ~rele 5 ceaiu dansant" .• 

Nici că se putea alege un timp 

Redactia şi Administraţia 
ARAD, 

Bulev. ReI!. Carol 1. No. 63. 

Inscris la Tribunalul Arad 
sub No. ~/'1j8, 

D i re c t 'l r: 1. F I LIP A Ş 

mai potnvit pfn!Tu astfel de exi
b~tii df'fât al IIm in p'~cjma pcs
tului la :reşirnii 1ămaşi fJ vairă 
pentru ca sa numai amintim şi 

şi de aceia chf?mati de veghe 
pentru apara~ea f onfiere/or eter-

ne al" pa/Tif'1 

II ~ ......... .. 

Premiantii 
('It !irihjlll con('lIrsului (frâl//lti 

!lil/ (!Hul (/l'Islil. ol'rjl1niz"t J)lIl11i

j,I /(1. Îil sulll ii/flJ'r II fJl"( ft dllrii ÎI~ 
in:,!!iu III/i(.rit/iii/u)' S'I II dis/ri· 
, Ilit /li:' 1;<' ('dl)): )/Ioi !Juni (lqrÎ

('II;turi '/;'11 il/rltt d1l/)(( ('11111 /II"' 

1111 II :,i: 

CA l'EOOR!"l JUNI LO/t 
J'j{( Il) le' J ETAU 1 

/'l'IlIIillll: /), ('OLO.1I.LY ('ţ). 

X()PI dl/ ()On);":, 
1)1'.' lIIill! II: '/'O.lLl 1 sor-.. 

f'L'A.YI , Ult.1.\'f(TItI. 

.1f/>n/il/lli: n-ilti I'I/el. L.'lZclR 
TlR/.H' . .\'_1/J]"'U', d. 1,"'
I'N_,i l"SIC (j('T..! I'U-Y .>f1i1A, 
d . .lWLl:HIl· IIAS, .Y.1IJLAC. 

('~1 'Pl~'(;()HLl FHOPHI ETARI-

UJU I/lJUW/I 

Pnmitll i: 8JJllO-Y FALel
.~A:V S'1/1INI .Uflre, Premiul lI: 
S1'HO/ A .'j l' R P A ~V SlirI/ac, 
J1KY7'lLrl: /'ETHfi' J/OJ/AC. 
,'jill/ill/d III fir" II~ CitI S l' EA 
JOAY. SO('(JdIJI', IOA.\" fU}Se ('((-
porul 11leca. . 

C41'l:.'(;OH/.:l PfWI'RI E,/'AHI-
LOR JlfC[ 

Premiu! l: lOA.V CIJEWl'F;
SA.\' !II/I/. Prim/III il: ",iLE
X.LY/)/Ui ,G C /) [,. CaII/fiu, 
.llt nţ;'lIIi: h/lrls J!/{'ht,~ 'J'â nw 1"(1, 
'Ludo/'ic l'{('1:,~ r/Îluituri, CO.\'· 
• 1'.-1 XTIS RFHI,EA Jloael, 
l'E()J)()/t fu.Y('r IWJ)/Wm'L 
SO,., Simir)// Xiro/ac Rodro!ll/l 
r;OIl, Sin'(/ T()mll J/,ÎiI(,/"IiU, TEO_ 
lf}{)j( J(h:IV Xillumdlll SOli, PA
YEL Ll'PEI Pescari si 10lln .l!ot 
Curtil'i. . . 

Allril /('I,;/"i' II/lTitl/o,~i ('lIrc f'/1G 

HUli/IIi cil/stc 8ntcl9/' lor au. fust ('in 
i'r,li(':tlfţi. /";ţ LI r'J"Clilplll laI' sit 

{i,. 11,'/111/1 .~i dt a/ţi'!'. 

i. 1. P. 
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Socoina: Sala de maşini 

, D~ ING .. D_ ŞERBANESCU • 

" , 

_1 



, 

1'" 

2 

Cuvinte pen= I 
II·u mai lârâ%iu I 

Indlo'i lIrd"C/,!,'iIÎ: r((1/lii si; le 

1111Î/If/âi,' Adn'(lrata ncn(J/"Ii{'lI'r /' 

dt-a le [lIce_ 

Pitagara 

l"lIi\ Irrl(,~f Fin; 11 iei 1/11 irlrllJ, 

fii rii niri o ţin Iii: 11'1'1' 111';/1 111 lH r 

1'(/ ni,~t(' fin de pa( pi Inl n11L 
,YII /I1t"1'ţJ (i, ci cII/"( lifli

' 
Îi dl/('c' 

Seneca 

.\'il/li(' llll (' II/(/i prill/lJ(h().~ (/1 

ml sfiit /11111, 1/rmal dr () Ilild'l 
"CII, 

M-Me de SabIe 

[,'II/l.lloştinţa celor mIIi /iiI/TIi 
('(11//1 IIi !/II u;lr (iinÎ,' o (/SCI/1I';11 

rlorillţ/i dr /1 li SI f<l('( bine/II' 
ClrI o~1 ))fIIi 1II11,'i_ 

La Rochefoucau!d 

1111'1/101 CS!r' a((la cO"r ,~!ic SII 

ru 1l1101I,~((i cUn ce '/1( ,~tic şi CfI1'C 

?I Il l'o,'lH _~!( df('fit drspl'r Ci ((( ce 

Claude Bernard 

Carlca l'idri sc ctJf.~!c Iii 11 yii 
10n1})(/' am in til'ilol', 

Traian Demettescu 

Ori-ce 0111 primeşfe doui! frlul'i 
d( (du(aţir: ll!1II du tii d( olţii Şl: 

alta, muTt mai imlv,rfantâ, I)C ca· 
n ş~-o fuce singur, 

Gibbon 

Cel ce $e binl(,~t(' pe sine în 
sllibiriunilc lui, c mai lm.fentic 
decât oala care SUlJUrlC o u!atr, 

Schiller 

Cn drept CII !'iÎl! r se zic(; pric
teni,i casd. fiindnl apl'oape toţi 
sunt mai ;111/11 prietenii ra.ţr1 de· 
r!Î1 ai sfiilllÎnu111i, ş·i gCa))/(/1W, 

, - - '] 
În-ill unllllH, }I/I/t. mliit cu jJl,W'1.I 

d(elit CII câinii. 
Schopnhauel' 

])oloria '5i dreptul .'unt fmN: 
mI/ma 101' (t. amiÎn(]Ul'om. (' 7i1) (1'. 

talert. Se naRC în aC(i(/,~i zi, arse, 
se dest'oltii :;."Î pier Împl·C!I1Ul. 

V. COtlssin 

.Y1t exi.~tă deeâ! UI! singlll"~' 
1·0i.~m în filme: acrla de-a 1'I'dm 
l'lIIl({(. (/şa clI11! ('stc; - şi dc·a o 
iubi. 

Romain Rolland 

Jlotit'ul pen/ru care tnlcşti iti 

TIMPUL PROVINCIEI 
~------------------- NOŢIUNI TEi-HNIC 

Fractiile ordinare (continuare) 1(J 

Simplificarea iracţiilor J.'i I'(!ll /'(. n~1111m adu Hiin":l: III, S(';~d\'I"\:a I":llli, illtl'qr dinti" o EXC'Jlljlln: 

Imeriilu/", ' haeţll' 1;\1 1'1('\'\-I']'"a 550.00· O X : = 1100000 
A ~,implifi<'a o fl'<ll'ţil' Î1H'flm- . oi 5 li 

1 \ 1 j ' t-'! l' (','\11 an HI fiII/II _ SI'lllkl'l'a llll \I,i :Intn~:..l.' 
, • 1 lll1:J,l'l'lL 1':11'.

11 
,; ~ 22[1.(!00 

;\('(';J<;I,j np!'l'a 1 il' SI' 11:17:I'a zii Jl(' 
}ll'njll'illtatt'H ('(' nu f'lw·ţiill' IL, il 

uu-şi s('hi:m hn Ya Illa 1'('<1, ('<11111, 
Împill'ţ i111 mll h~i t('1111\'11<i I'U H(,('
h,-:; l1umiil": 

li/allla, Simpl.i~i,,·';1I'l'a H1wi 
fl'<w1)i S •. ' far'\' a"tfl'l: împiirl,:m: 
JII' I'.Îlul amhii !'.li tl'l'1lwlli ('U a
('(\\'w:;Î mmll'l'(' , ('imri h'nnlPll:i 
nt SI' TI1ili pot Împărţi eu 3('('hş 

llumil.I',:z.i('(lm ('il fr,wţia ,'st!' yp .. 

dU-lt la ('('a mai simplă expl'l'"i(', 

Exemplu: 

150 150' 10 
-210 == 210: 10 

"1'l"io lIP d: i('pi n în 
Ş! -"U" a fl'<l(·j,i\'i, 

EXl'mplll: 

1Q42f) 

630 

15 3 
21 : :s 

'14 

21 
2 
3 

5 
7 

Fracţia ~ f'ste redusă la cea 

mai simplă expresie. 
AdI1CC/,((/ fn/ctii/OI' lI! (1 cel ([,~' 

lwmifor, 

Urf/llla, .\(hllTl'('H la apela::: 
111':mitol' a două fl'<1f'ţii SP ti1:;r,' 
a~tf\'l: înmll~ţim am,bii tel"ll1l'lli 
."i fipeilrei 1r:wţii eu l1umiţ:Tn 1 

c t' 1 (li l.a' ttl' f,I'H ('.ţ i i. 

Exemplu: 
1 ,3 .... -,,'1 4 

1 1 x 4 4 
"2=2;~4-~8 

3 3xl 
4~" x 2 

6 
S 

aducându-1e 

la acelaş numitor am obţinut 
. 1 4 ,6 

fracţl, e 8" ŞI-S-
Adl/efNII III (/rrl(/,~i 1111111 do/' 07 

1lI1li ml/'lol' !/,((fţii, 

[(('{lula, Adu('cl'l'a la ae01aşi nu

:mitol" \al mai mulltor :!;raf'ţii se 
faN' astfel: ~nmultim amhioi tel'

mmli ai fier[tmi frac,tii eu Pl'OClu
snl 11Umitorilor ee].ol:}a,}tl' fra('ţii. 

J~xl\mrht: 

2 
3 

2 
3 

5 • 1 6"'1. 
2 x 6 x 4 48 
3x6x4 72 

(1 ('.1,11 aşi lllUllitot,_ dintr-o fnwtil'. uri <1 l1])('i frac- .._ a ( 

HCi/IlI(/, ;\tlll1l111l'tl rl'.H'i~iiltll' tii LlillO"ll~l Înn·('g :-1' fu('v ~:."trl\;: 

1 . j' (titlu Întl'l'!.!ilor dl' J1,llllltl>I' ]H' 1 ('a 1< ;:u H('(,a,~i llllllutOl' f\l' ;1('1' ,. 
;,])(:1 ,HIll('\'m fi ,H'ţiilt> la ,H'{ Lt~i :J'rf.\l: 'l\IIlIl<~lln llllmlll'i"tlllyii iilll 

SHlll; 'i ii tHi m 11Illll it;, l' pc, n nm I 
toml ('omnn al fl':!.('ţiilHl'. 

Ex.'mplu: 

1+2+J+=2+3+1=.~ 
4 4 4 oii 4 

(L .\dU\l<lI'C'a fl'a:,tiilol' ('ari n'au 
at·[·,la!:,i .. mnni1t:1", 

R( Utila; A dlll:t1I'V(l fl'aetiilo\' 
pari lltl an 1H'('lnl;\i llumitor Sl' 

(a('t' astfel: ~j(hl<'\'m fI :lf'tiilela 
;;<'l'J.lşi Ilumite" apoi adulltlln: (In' 
pi\ ll'gub I;\tilltfl. 

EXl'm:plu: 

t +_!+_6c~L~:5x5+ 4x2x5 + 
"2 3 5 2x3x5 3x2x5 

,~ : ~ : ~ ~ + ~~ + ~~-cc 
_15 + 40+_~~",-,91 

:so 3U 

Scoţând intregii avem 3;i) 
1 II , A tlm' :11 P? Il um{'l"t' lel' mi x h'_ 

ni !IlH' l't ,101' 

mixte EP Ltl·(· <l"tff'l: <!(hm:\lll :n
tn'!!'ii Împl'\'Unll. apoi adunăm 
fl',wţii l (\ imprpull;"1 _şi ])(' urlml 
adUl1l~lm (·"It, tillutl l'l'zultat\'. 

Exem:plu: 

52-+16)'=~5+16+~~+ 4 5 4xS 

+ ~ ~.= 2 t + 10 + ~ _C 21 + 14 = 
5 x 4 20 20 20 

=21~:21 ;0 
IN !'( d ( )'(' (l SII] )/'/1 sciid C' tii 

!mcţiilor. 

1. Seiiell'l'\':l fl"lJ('l,.iiloJ' eari an 
el (lo',asi ~lllinitt~:' 

Rtynul. Sr'iî.de!i'a ll"· i :h,u <'_., 
din (',ha. r·fllld au an';:iwi numitr, 

S~\ fa~<e astfel: l'wădem llumărăto

Ild 1- :'ilZim1l'uJui din lllLIll [Il ;1 tr 1 Il 1 
dl'''{i!mtllilli f;ii J'c,1tului îi dhm 
(L' îmn: :tGl', numi j '11~ .c rTIl~ll 

al frarţiilol'. 

Exemplu: 
5 3 2 
~ ----::::::: - ~ 

S 8 8 
II. Seădel'l'a fnH'ţiilrr elll'1 nu 

an lllunito!' eonnm, 

RIgl/la" Sdi,d\'rpa 1111lPi fl'l~('ţ\i~ 

din alta eii,nd II~uau llmnitOl' 
comun se faee astfd: adu('c\TIl 

fl'a('ţ,iile la 6('olaşi llUITl i tOl' şi a

POL facem sd,derC\3 dnpil r0!w}a 

,;,;t,iută, 

Bxemplu: 

lilllll it,)!' şi f;lf'~ m; !'('iidl',]'l('a dnpit 
r\'gula ŞtiHtfl. 

1<: X{'1ll 1 lin : 

8 Il 2 8x1 2,,3 8 
~3-2-3--1' j"-l-ll< 3--3-

(, 7 

3 :1 

Alt exemplu: 

5 14 5 14 5 x:~ 
--3 -c"l-'3' 1 x:5 

15 14 1 

3 

14,,1 
:'xl 

n-, S<,;Idl']'('.;) mmU'l'rll'l' mIXt!', 

]{('(JU{,I, Seildel';'a ll1!ll11'n',hll 
mixte se fae(' ast.f(ll: intl"odtle(,lH 
Îlltl'PU'i i în t'l'flf'ţii şi apei fa('("ll1 

sdidpl'ea după ]'['gnla ştintii, 

Exmnplu: 

4~-2~ ~ ~_~o c= ~.~; _1~:~ 
22 20 7 -----
6 6 6 

111111111 (i/'( II. 

I. llllllultirPR Ulmi numitI' În 
tI'l'g; ('u o fUll'ţi('. 

!?f'f!ulfl_ JInmulţill'(',a lllllti 1~"J\ţ· 

nrilr îlltl'('g- eu () frn( tie ;,f1\l ;~ 

t1lwi fraeţii ('11 un lJllmrll' îlJtlT)' 

:-:c far'c n;.;tfcll: înmulţim llltl'!'gn! 
(~U numă.riit0l111 şi ]'t\z111tatnllli ii 
dăm de numitor}>p numitorul 
freH'tjt<.i_ 

Exomplu: 

~ X 1 c; 7 x 15 = 105 
8 oJ 8 x 

160 X ~ = 16~ x] = :4:? ==96 
II. Inmu]ţilwt ~l <leuil fraeţii. 

Regu!a. hmmlţil'pt! 

fnwţii se fa0e aSl!f!']: 
:3 ,(~:rnlill 

În1mulţim 

nnmăriltorii intre C'i ŞI llumitol'i: 
Îlltre ei, 

Ext>mplu: 

2 19 38 
5" X4"= 20 

2+ X 3; = -~ xt = -~~ti~ = ~~ 
III. PI'I;dus dip ma.i mn'tt' fl'ilf'l:i 

R('gula. Inmnlţ il'P(J ma i mlllt[)~' 

frac'ţii ~'{' fa-el' astfd: înmulţim 

nU1n{U'litOl ii întrl' oi şi numitol"ii 
între ei. 

1~xemp111: 

1 3 4 1 x3:<4 12 
-f X"6 X 5" = -2~-6~x5 = 6') 

IV. Ca;Wl~~arC'a. Ul1l'i fraK'ţl:;i 
dinlt,r'IUll \numilr, 

Regnla. PC'ntrn fi afla val(jlll'eU 

unei fraeţ.ii dintr' un numiu'. în-

In 
ir( 

L Impiil'ţill';! UlH'i ftilC'ţii ,;-' 
la un l1Umhl' în! l-\,g-

[01 
Nloulu, Imp:ll'ţil'c<1 l1lH'i J, el 

1.ii 1:1 un Tll17ni\1' într\\g' loiI' f 
OS 

;)"tl't'l: Înmultim intlTl!'ul ('u, 
mitnrul iar llnmi"tl'iitOl'nl t'iiln: aS 
llr ;rhimb:lt 

Expmplu: 

2 2 
5: 12~ 61 

re 
.\1; !'xl'mpln: 

1~.f.. 12:6 2 
10' . -10 10 

12 , 6 12 '12 '0 2 
10' .. 10x6 60 30 -, 10 

IL Irnpilqin'<l. 1111L1 t'l'C!('1i i a 
('U fi Iti] fl'llf't ie, te 

Th{/1I11l. TJllpi\l'ţil'l'fl ullei fI';,.5in 
('u altil f'1,.Wţj{, Re flll't, aRtfol: ,[ 
Hmll,im fl'ael,ia <1î'împăl'ţit ,.1'1 
ft-i\('ţ ia îm]liirţ Ît:C:lrl'. îm'(>I"~I\;i t 

EXl'mplU:;a 

18. 7 1 Il 5 90 '1((/ 

-4 • -5- = "4 X 1" =::: 28 (IZ 

Ai1t IPxl'mrlln: r ;,' 
16. 8 16~ 8 2 ,O,' 
6 - 'i = 6: 2" '-=3 os 
16.8 16x? '32 4'6 ti )il' 

6 - i::-: 6;:-8 = 48:::: 24 ="6 1'm 

III. Impiu'ţil'ea. unui într, IlIe 
la o fl'!l('ţit'. , , p 

RC(jula, ImpăTţil'f'a mmi Îll ri , 
la o fl'<leţie se f[1('(' a~tfpl: in, c, 
tim întJ'pg-ul eu fraeţ.ia imI" tel 
I!o,we răstHl'lltuă. 

EXOlllplu: 10 

rdl/ 
8.-1 3 . ,8 - 3 X ~ _ 3 x 3 .! 

-3- 'S-S8 

j'l/(l 

rn'l'ml1"P;Jl'ff\lu'ra fra<'\iuc:' z, 
ordinare în fr~('tti ze('imA~ mp 

, : Si 
Iii uulll, Tl'ansfol'marpa ' ' 

('( 

fnwţii ordinare' în fnwţip ; Fl 
m'!:;1 SI' fileu a"tft,L Impitrţim ,( 

~ - 1 . 'lIul mi !11nl'atc!' a 11Hlmtm' ; }ll,'_ 
- IA' 1 A 1 ,<In 

"lr~"tl: II pC' <>at ŞI a(ullu.gal\( • 

rând eUte un ?Cel'O, la rest, ( JIU. 
_ . _ ţ' A _ ' rI fa 

nuam 11npa1' ,n'l'a pa1Ul (\(' 8('\'" 

- 1 1 'f . l 1 :lIt llUmal'll (C <'1 re Z('elma el'. 

Exomplu: r ,1 
tII(/, 

30: 8 = 0.375 = 5,375 D 
60 . 5~ 

8 
40 q ( 

00 lu1 
Ira continua] i!iff consfili (cş!el'urţa, 

T mulţ:vm fvaet,~a ('lI 30f'1 numi.r. ennyson -~n 

3 2 3 x 5 2 x 4 15 8 1 
4"-5 4~5 -5 x4~20-20=i(l ED, ROl'lA 117i 

___________________ 1 __________________ •• ______________ --------------------... :;ic(l 

Cavalerismul sburătorilor 
de C-dorul av. ANDREI POPOVICI senator 

In imprl'jut'l/I'ile acl/wte când 

al'iafia şi m'w'fol'ii altUI! 1'01 atât 

dc 'impQI'lant în defennÎI1(/)'ca lup

tei pe Imnturi (b./m mai ,ior. o t/"ll

d!~cel'e (t disti11su111.i nostl"1t (11'[a· 

tOl', l'O'IMmdon/l Andrei PopOl'ici 

c1t ]JI'Îvire la. emii neri/lui. 

Cavalerismul sburărilor, chiar 

adversari, a mers Însă mult 
mai departe decât s'ar crede 
şi reproducc!rea,în traducere, 
a povestirei de mai jos a ilus
trului sburător german Ernst 

Udet (azi general) în lucrarea 
Sa "Mein Fliegers Leben", este 
cea mai admirabilă dovadă: 

.. Plecai dis de dimineaţă ca 
să am soarele in spate şi eşind 
din el să mă pot repezi în jos 
spre şirul baloaneJol' -captive
din faţa noastră. :Sbor'~a1' sus 

I 
ca oricând. Altimetrul arată 

5000 m, Aerul este uşor şi re-
ce... . 

"Dinspre apus se apropie re
pede un punct tnai Întâi mic 
şi negru, apoi creşte repede pe 
măsură ce se apropie, Un Spad, 
avion de vânătoare inamk 
Singur, monoplas ca al meu. 
Ca şi mine a eşit după vânat. 
Mă înfund bine în scaunul 
meu. Va fi luptă dârză", 

"Aflaţi la aceiaşi înălţime, ne 
repezim unul către celălalt şi 
intr'un vâjâit formidabil trecem 
la câţiva centimetri între avioa
ne, Ne culcăm apoi într'un vi
raj pe stânga foarte înclinat, 
In soare, aparatul celuilalt pare 
de culoare marOl! deschis". 

"Acum începe rotirea unuia 
contra celuilalt, De jos trebue 

să se vadă ca şi cum două 

paseri răpitoare se rotesc în 
hârjoană de dragoste, dar aci. 
sus este joc de moarte, Acel 
care va avea mai întâi pe ad
versar în spate, e pierdut căci 

monoplasul de vânătoare cu 

mitraliera fixată pe capota mo
torului sau pe aripi, nu poate 
trage decât înainte; în spate 
este fără apărare". 

"Câte odată trecem atât de 
aproape unul de altul încât sub 
cascheta de piele recunosc o 
figură palidă şi lungă. Pe fuse

laj. lateral. cu litere negre, un 
cuvânt. Când pentru a cincea 
oară trece pe lângă mine, atât 
de aproape încât remousurile e
licei lui mă scutură ca pe l) 

frunză, pot ceti: "Vieux ... ". Aşa 
stă scris "Vieux", bătrânul.., 

Dar acesta este semnul lui Guy_· 
nemer':'). Aşa, în acest mod, nu 
sboară decât unul dela francezi, 
Guynemer, care a doborît pâ-

na acum 30 germani, Guynemel' 
care ca şi pariculoasele răpi

toare vânează totdeauna singur, 
Guynemer care de sus din soa
re tâşneşte şi se aruncă pe ce; 

. de sub el, îi doboară în câtt:va 
secunde şi dispare. Aşa a ni~ 

merit şi pe Puz. Acum ştiu că 

este o luptă pe viaţă şi pe 
moarte". 

.. Fac o jumătate de looping 
ca să mă arunc asupra sa de 
sus în jos. El a priceput nu· 
mai decât şi se pregăteşte şi el 
de looping. Incerc o vrilă, Guy
nemer face la fel. Odată eşit din 
spirală, el mă prinde pentru câ
teva secunde în tirul lui. Mă

zărice de metal ciurucsc aripa 
dreaptă superioară şi lovesc cu 
s:unete argintii in hobanele a
vionului meu". 

.. Fac tot ce pot, spirale din 
ce în ce mai strânse, vrile, gli
sade pe aripi. Dar ca fulgerul. 
la fiecare mIşcare a mea, el m'a 

şi înteles şi tot ca fulgerul /!(ll 

ţionează la fiecare, )/c .-, 
Treptat observ că îmi del ",' II 

ii ti 
superior, Nu numai că ma; I :~, 

lui e mai superioară, dar ş: jtt~ 
mul care stă în ea poate ,"F, 

mult ca mine, Dar lupt mai rle 

parte. Incă o spirală, O ( III 

iată-I in câmpul vederii ..... 
Apăs degetul pe butonul 

&. gaciului mitralierei, Dar a( ~ 

tace, .. apăs din nou ... Vie il 
Mitraliera mi s'a an reiat", ; 

~ "Cu mâna stângă tin ro ~ 
butonul apăsat şi, cu drea 
Încerc să încarc. De geaba, • 
feierea continuă. O clipă G 
gândesc să mă prăbuşesc -
sbor peste el. Dar ar fi iro M 
dent cu un astfel de ad"e K 
căci m'ar prinde. numai d Z 
în spinare şi m'ar străp -
cu gloanţe", 

"Continuăm să ne 
În spirale şi cercuri. Un' 

[COl;tinwIl'e în pagirla S4" 



le 
• lole pe • • IUorg.nea une • ..... -

zite ulinisleriale 
)00 

[l"nllll}'D din JHli/ill!1 l-a I 
a celor înscrişi în F, R, N. 
n răspunsul său Dl. Remu~ 
iroiu, Secretar de Tinut a: 

('ţii ,:'-J. a arătat D-lui ministru 
[<1 insufleţirea Cu care toti 

t chemati la treabă au răs-

s afirmativ pentru a se pu
·U , 
'tlln: astfel Frontului la dispozi· 

Trecându-se apoI asupra. 
blemelol' de ordiri coopera 
, ciI. prof. Ilie Ardeleanu face 
raport detailat asupra acti· 

i.ţii in judeţul no~tru a Fe· 
,Jiei .,Zorile". 
D. Vi.:tor Jinga ia apoi din 

2 u cu vântul spunând că este 
10 rte mulţumit de felul În ca· 

('ţii a fost primit la Arad. cu 
te că nu era vorba decât de 

fI';, simpLi consfătuire informati
'01: ,D-sa spune: 
,it .. T1'Ilim inlr'o zodil' fi n:cil,! 
',a\ii Irebn(' SI; /'/(,10WIIŞI(1I1 ('ii ce 

.,'tI seh il)! bal în b in r. Esle sem· 
'Ie(tfil' faptul cil, ai mfli ]Jlli i
Ilzi mai mulţi, şi mi/ine loti 
;;'i))! ţi la f 1'1 în seri ill dll-se în 

,O"''lTL HE_Yi1,~'l'I .. 'HJf X .. t-
O.vf1LE:. Acest mlrit a/JfI/'ţil1c t. I'r1/11u l dind .lI. S. HEtiFLf"I 

- 6 WOL II, em'r (1 .~Iillt ca l'l /111, 

lQ.n motl dlIt, sit. ia fnÎ1lrle în mâ-
"pcnfru (1, da WI81CI'C unei IW

Îll ri a sufle/clor /'0/11 rÎll ('şti, pen
În, ca a('ţi1tlletl fllll'cnlldlli SII 

nI" tel/eu numai infiiptuil'i dc in-
IS ()1).~lesc. JIulţi se 1'01' înf/'eba, 
unde rtfâla amar d(! bânet {/. 

9 rdllt ftH.lf A TE r. t'alOl'ificiirii 
8 fiATLFT. (,OVS1'urmF:J DE 

I,'\RLE ~i citi PERATE, etc. 

6, i.'pullsul este loadr ,~hllplu: 
-, ml'mtl Onrt1l11t din F.R.S. sfiI' 

" fII i NTnÎ..Seascii banul. Şi o {tII 
1'1/((/'1' de acest [e? Îl/NI cel pu

uc': . <cce mIi de ti ci i//ainte, l'(! 

11A~ mpensa atâl rcleh din trecut 
, : ,~i a(hlCerM fii/'ii la 11it'rlu! 

care Îl 'mel'.ifâ, 
L' i 
ţin: Elof/illzii apoi mrmonit 1ni Ar-
}lI, '111d Crilinescu, pen'lnl ea/,(' se 
ad ·.dr('azrt lin ?Il ill,tt de /'pcuZegrrc. 

}1(1 ('a re slnwe: .. J)aâ; (U'C'st 
, ( J ' 
i,('(' IJriiyosla al piih/l'ii ţăl'lil1fŞti a. 
, tI ;!it 7a datOl'il', marile lui idei 

.lIHHIJ DE A(WJ(TI,'['['Hil, 
R, PANAOO din 1}(l1'1((/ c{JojJInJ

til'elo/' nmwritllrc .~i III! !II 1'111(1/1 

din ,il/clrful Al'fld, În 111111tclc II. 

(('slei l}o})1I1Iltii. POllil/lI, rlill })II/,. 

lea COO})/ /'(/li"('1: ....... 'Klf LI~'('A.YA ", 
şi tuflllYJ/'le-1I l'ii'~/)//ns dI. mi
nis/J'u .!inrJa. 

A. ?lnlil/I IIJ]{)i fi masil ('omllilii, 
lilldf {il CII/'( }JII/'ii .. iJ>lll1t şi-a 1,[,1-

I il in frq/'lll cO"/lsumat i{/. I'N ('/011 

·w rrde s'l/b era 1I0/U! s·(/ dli" PI1!~ 
Iru IaIr/ro IIIli/. • .IUl1u·/i (fete'· II/ri! i. 
le cu lumii slalului. 

n'. 1/I111i,.11'I1 a l'i2ltal lliioi 
şcoalll dr I'ilindll//'ii din .11illi.~. 

il(/' (1/ Amd, ('i/ln'fI illsliil/ţii ('(lf)

l;(}'(! "'SIr. 

('/1 I)ri/dll! l'izifri 7a .. Socoilln" 
dl. ?/Iin;.~lnl .11.\'(;.4. ([ {osl IJ/"/nll 

r!t' hilJ'((1 ('mL~iliîll ilr adminislr',· 
(;( in frJ(Jllr CII d-l1i: il/r!. J)IJf!-

7'nIF: 8IWlLLYEST', IOAY 
('()J)0i{ PI~7'l\T~' FreA. 1J1.lf!
TRl1:: Ll"C'A, PA lTL X~tIU. 
RAS, "'AJUS l'AHL1. IOAS 
ST.:LYlL1 (te, 

Plifc//i sw'pl'ins de er[l' cOIi.'do

le {a {([ţII locului elI. mini:l/'!( .fill
!I(/. (1 /Jiitfl'oil a MlIIl1a În carle"! 

de ([11/' Il ,,8o('oi1/1i" urmii/()Il/'{lr: 

eu ffâ/ldlll'i Îl/IIIC .~i ol/csle În
m/i/Ull1chi, II' (,l/. o l'rlrlllieif ciirr
ia 1; aduCCI)} 10;1111 (//-,/'(c1('r(a 

?lI)(1stl'ii, d01'esc ((asll/i modcs,' da.)' 
tenlrinic îll('rpllt ,~ii S!)())'('(I.w·ii 

mult ,~i mereu in toate cele bllne 
ale sa7r. 

2.9 Oclom b/:Îe 1.9.19. 

Prof. VICTOR JINGA 
Subsecretar de Stat 

Li doua zi eli. mini.~ll'll a piini-

sif ora,~-ul plecând S})/'e Oradr(l. 

Tâmplărie moder
nă de mobile şi 
binale cu instalaţii 
de maşini 

Teof •• 

Sbârcea 
...... d, S ... A_d.el 
l'ftI_re .............. . 

TIMPUL PROVINCIEI 

ORELE DE SERVICIU ALE 
CAMEREI DE COMERŢ ŞI 
DE INDUSTRIE DIN ARAD 

Camera de Comert şi de In
dustrie din Arad. face cunos
cut, că in baza autorizaţiei pn
mite dela Minister, ţine birou· 
riIe deschise pentru public in 
fiecare zi de lucru, deci şi Lu
nia si în ziua următoare unei 
sărbÂtori legale, - dela orelt' 
9-13. In afară de aceste ore 
nici înainte de amiaz nici după 
amiazi nu se primesc vizite Of: 
nici un fel si nu se dau info[· 
maţin. nici prin telefon. 
O!O~OiOc;:.o (").< ~ o;n CK> 

Iosif Kirch 
croitorie de 
speciale. 

uniforme 

Confecţionează uni f o rm e 
prescrise cu tot echipajul 
şi chipiuri pentru ofiţeri de 
rez. şi pentru F. R. N. 

Arad, Str .• G. Dllca. 2J. 

~~~. ~tm· mi·~·~·~·~·~· ~ • ... •• ., ti ..... ... ......... .. . 
• ... .... ... ti ti "" •• ..... •• ... ".. .. . .. .. .. .. ... ....... . 

ludovic Szabo 
arămar - că1dărar 

Arad, Cal. Şagana 110. .. Face cazane de r&.chiu. 
de pezmet şi tot felul 
de cazane din fier, su
dură autogen 

Telefon 25.36. 

~~. ~~~~. ~. ~. ~. ~~. ~. ..... .... •• <II ti .. • ",..... ,... .. •• • · .... ... .,. .... ... .... .... .. .. . .. . . ... .. .. .. .. . ... . . . 
AMANAREA INCASĂRII 

TAXELOR DE CONSUMA
ŢIE PENTRU VINURI. 

Ca~erCl de Comert şi de In
dustrie din Arad aduce la cu
noştinţa celor interesaţi, că în 
urma intervenţiunei U niunei 
Camerelor de Comerţ şi de 
Industrie, Administraţih Co~ 
mercială M.A.T. a dispus prin 
ordinul circular Nr, 30402 din r .fi tolal realizate de Fl'Ontul 

,'n(/-,:te)'~j ,NatÎ.o1wle" 375 1, '. , • 

D. V .• linga, trecând 7a. acţin 
ff cooperati,~Iă înfliptuitii în Jn
!ul Amd, aduce elogii 1Ili.5ciil'1:i 
i!iatâ de cooperativa "ZOI-ilc" , 

;t8t8iHt8tgiBiBiHiB,HtHI 11 Iulie a. c" că achitarea ta-
xelor de consumaţie pentru vi-
nuri din recolta anilor anterio-

VA Illicând beneficiile cO{)J>('rati~i. 
. 'If, spune, cii acţiUlINt de 1'((10-

ficure (1 ţlrâU!lIi a adus în -bn 
Il IW/'ul (iirânimri, cca, BOO mili

)/e lr;.i, Pl'el'(/z(md 1ln t'h'tor 
clel ,ill/cit mişcării cooperatis/e, dsa. 
mJ! i(lţ un/eşte celor c(ll'e si-au plu) 

: I 811flelul in acca.qă misca'I'c. 

losÎf ri anului 1939 se poate fact 
până la 31 Martie 1940, 

Horvath l' . 
Intreprindere ~e:trotechnică G a v fii F fi elim a n 

Arad, Str. Brahanu 10_ 
Telefon Ro •• 5-76. 

r Si t . l' . a :, 
, j 11 mm t'OI'rJlI (/])()~ -nu: 

te ,\E'VER I8PRA V}ilC' în lIU

nai rle !'jticttltorilol' din podgol"Îa. A
). Idui, Jl-lG. POPdin parI ea CA-

Depozitul EJedroJilotoareJor. Ge
neratoarelor şi Dinamo-urilor 

Fabricei G AN Z 

ul 

,u 

m 
rea 
,a, 

pă Graetz _ Schaub, 
esC 

Minerva - l'umi2' 

~psch - Radione 

Zenit - imperial 

Au sosit cele mai minunate 
şi senzaţionale aparate de 

RADIO -
Cele mai moderne 

aparate d e Radio 1 

deja dela Lei 2500. 

Plata în rate foarte 
avantagioase 

Sigismund Hammer şi Fiul 
il S A.rad, Bul. Regele Ferdinand 2~. Tel. 18-47" 
•• }~t1' 

Arad, Piaţa Plevuei 5. 

Prăvălie eftină de tot felul 
de corfe şi rogojine, troace 
de spălat şi de pâine. tot 
felul de marfă trebuincioa-

să la bucătărie .. ~ ..... ~~ 
Birou1 de voiaj şi vize 

O .. R .. T. 
Organizaţia Română de 
Turism 

IIB_ .... 
Alt. . .. 

3 

Fortificarea spirituală a gra
niţei da vest 

Intr'tm moment când s'ar 
părea că nimeni nu mai are 
timp să se gândească'la cele 
sfinte, la grantţa de vest aţă· 
rii s 'au produs două eveni
mente de-o importanţă decose· 
bîtă - pentru fortificarea spi
rituală a fruntariildr noastre, 
străjuite, pe de altă parte. de 
tineretul concentrat În conditi
uni atât de îmbucurătoare, ' 

Primul .eveniment a fost 
sfinţirea catedralei ortodoxe, 
restaurată prin grija şi străda
niile P. S. Sale dr. Andrei Cri
şanul, Episcopul ,Aradului. 

Cu acest prilej, Aradul a 
trăit o ::i de sărbătoare creşti
nească ~i naţională, afirmându
se din nou, prin glasul autori
zat al reprezentaţilor guvernu
lui, nesdrucinata solidaritate a 
acestui neam în faţa ori căror 
primejdii. S'a afirmat din nou 
ataşamentul nostru faţă de cre
dinţa strabună şi tradiţiile care 
ne-au fost păvază de-alungul 
veacurilor. 

In Aradul istoric - aseme
nea manifestaţii sunt întotdea
una binevenite. răscolind aţâ
tea ,amintiri din esenţa cărora 
putem trage multe învăţături 
si concluzii întrematoare de 
;uflete, mai ales în zilele de 
azl. 

Al doilea eveniment a fost 

~~~. ~. ~. ~~. ~~. ~. ~. ~ • III • I • il. • il. .. •• .. •• • ... 1.. .... •• il" ... ... il. •• Ilo. .... ....... ..... . 
Ştofe bărbăteşti pentru cos
tume şi paltoane în preţu
rile vechi la firma 

ILIE MOTIU 
&R&D 

~ •• ~ •• ~ ••• ~. '!m" ·~mi··· ~".~ .. ~' '~.'.~' . , '1. il. ••• • il •• •• 1. ... .. .. . ... ... .. . 

reînfiintarea episcopiei Timi
şoarei. marele centru de cultu
ră al Banatului. lipsit o bună 
parte de timp de un înalt for 
bisericesc - pe care l-a avut, 
altădată Cu atâta, strălucire. 

Capitala Banatului, restaura
tă în toate prerogativele din Zi
lele de lupte glorioase - a re
devenit astfel c,ctatea străluci
tă a bănăţenilor. 

Zi de zi. frontiera de vest a 
ţării se fortifică astfel prin 
Înţe!epciunea conducătorilor şi 
adeziun"a opiniei publice, re
Însufleţită şi pregătite pentru 
fapte mari - graţie curentului 
de renaştere naţională care 
str5bate ţara dela un capăt la 
altuL 

Şi cum Europa trăieşte din 
nou drama unui răsboi epocal, 
care va produce multe surprize 
ŞI răsturnări istorice - o tară 

pregătită sufleteşte să tr~acă 
prin ori ce încercări - înseam
nă un indiciu de nădejdi şi SI

guranţă deplină în biruinţa 
finCiIă, in păstrarea sfântului 
patrimoniu naţional. 

Aceasta esite somnificaţia 
sfinţirii altarelor catedralei ară
dane şi înfiinţarea episcoplel 
bănăţene, pentru că de veacuri 
noi am crezut în biserică, ma
rea ocrotitoare a neamului nos
tru. 

Şi tot biserica ne va ocroti 
mereu în viitor. 

Dr. Ion Pogana 

Augustin 

Mihiiltian • 
Brutar 

A ... d_I-...... _~ C .. I. 
B ....... _I __ ~ .. 8_ 

F ace pâine de casă 
zilnic proaspătă .... ----------------

Confecţionarea şi reparar;,a ar
curilor de automobile. LUCI ări spe
ciale la cuptorul de călii ar .:uri 

AcoşKovacsik 
Arad, Bul. Reg. F erdinand 27 

Cavalerismul 
(Urmate din pagina I-a) I 

minunat dacă miza nu ar fi 
atât de scumpă, Nu am întâlnit 
până acum, ca adversar, un 
tactician atât de deştept, Pentru 
câteva clipe uit total că cel de 
dincolo e Guynemer, adversa
rul meu. Am impresia că mă 
găsesc la un exerciţiu de an
trenament, cu un camarad mai 
în vârstă. de-asupra aerodromu
lui nostru, Dar aceasta numai 
câteva clipe". 

"Se împlinesc 8 minute de 
când ne învârtim în spiralt!~ 
Sunt cele mai lungi 8 minute 
din viaţa mea. Iată-I acum tre
când într'un sbor pe spate 
drept, de-asupra capului meu, 
Las o clipă manşa avionului 
şi cu ambii pumni bat în ~i~r~
lieră. E un mijloc cam pnmltlv 
dar care. uneori, ajută la de
zanreierea mitralierei. Guyne
mer a observat de sus această 

sburălorilor 
miscare a mea: trebue s'o fj 
9b~ervat şi acum ştia ceeace mi 
se întâmplase. Ştie că sunt pra
da lui fără apărare. Trece din 
nou culcat pe spate pe deasu· 
pra mea., Atunci Guynemer 
scoate mâna din avion, Îmi fa
ce un semn, un semn uşor ŞI 

într'un picaj pronunţat se în
dreaptă în direcţia frontului 
lui", 

"Eu sbor spre frontul meu. 
Sunt ca învins". 

"Sunt oameni cari spun că şi 
Guynemer ar fi avut o anreie
re a mitralierei sale. Sunt alţii 
cari susţin că îi era frică de a 
nu mă aduce la desasperare, 
Dar eu nu cred nici un;, din a
ceste afirmaţiuni, Eu cred că a 
mai rămas, azi încă, ceva din 
cavalerismul de altă dată, Şi 
de aceia depun această coroană 
Întârziată pe mormântul necu
noscut al lui Guynemer", 

-1 
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Ce se întâmplă în lume într·o oră, 
sau în şaizeci de minute 

Rezultatele muncii unui slatistician 
Statistici(l/j'i americlllli, 117(' eli. 

'Tor flllll! zii sltut de multe O/'i 
de IlfJllill'lIllS, nu. socotit priIt/re 
alle, ni IIlte lllcru !"iII/IIi ill' ,./J)'i (/1l te 
.~i mai }I//(ill 1I11p0/,lalll(', (l(J'rse .. 

111('11('(1 şi ce se Îlltâmplii în Iilme 
illll"o or/i. Cif,'ele /a ('lire (11f, a
juns sunt fO(lj'lr inte/'cwmte si 
mcrifii toatii s ti. 1I11l. ' 

întl'ra{/i/. mai 111 ulte s([C/'Zficii dr
(ât chilii' bolÎleÎIl (I}ml'fuţii mIIi 

lH,,-'icuhHlsc, fum .sUIII: ci 1/.111/1., 

liOhta, rte, De fluerl slatrleulIde 
b/Illiliie cel mIIi mull mall/tia, 

(/1/ 11lnpllt o llllilii puterllicli }JOI

t/'lt combatcna, ei. () cmn;Î,~iIlHC 

.~peCifllr'i fi Liriii Saţiullilo/', 111-

.~â/'cinllt(î cu lU)lI(/ impottil'l( fi" 

(('slei. /Joii, (/ stl/bilit âi' n timpul 
când bâlltne mIIi !lire ma/a/"'ia 

este S'tlficicnt sii se il/ ca }JrU'CIl

tii" zilnic, cât!': O,i !II'. de ('hin 1I1ii. 
. lOl'ps1 

Astfel de e J'rm plu, stali,~ticiellii 
f/I)/(1'icani alt stabilil cii' n lume 
s(' c,rjJ('(1il1zii, în U!edir,Îl1lr'o orii, 
cirra Il.OOI) d/~ !elef/nolll' şi 
1.J.iO.OOO dc scrisori. illlRlral1' .5i 
J)I1chrte DCaSCmC)lCl1 într'o arii 
.~elil!ltrrscÎn medir fi() de miliOl(. ~!!!!!!~ 
?!e de diferite )ntMiculiuni si sr ~ ~ 

;rrbraz~'i t 1.2:~0 dl' :'I;~llInii.~ ~1P I S .. n._.1 I 
~?'i~;,;~i;:;i':;0~~;:::i~~;;':~; ! MA RTD N 
mll:.lOlIIlC dl? kfl, dr Ci/nU', si :J si 

,iumiilulr miii'Hlnc dr 01/([. in 8tl~. 
tr11' rnite alI' _-1l11e1'Î('('i dl: XOI'(Z 
1l1dnifll)st'iţii C011.\ /Imi/ înt,.' o orii, 
cirC(( ]Jcnfl'u :2,()OO de rln{ari fIll

?)/(J, de 111/1(Sle('lIt. In I!Ollf se 1Insc 

7'11 iIIedill În/I"o orii 5.110 ţ],p ('opii 
şi ·jJi,;O (/1' (}([l1wlli ,)hl/ci/ in {u

mI'a ce/daI tii. ,YlIllllInl1 ('Il II/(/i 

1II1I}'(' (tf rl(C('.~d(jI' (sIr ('//lIzat de 
IIccidI1l{(lc de eircul!1(if şi de 

biifri!lIcţ,\ a /J11/1f( ]JuriI' Însii .~i 

din C((/lUt bolilnl'. :{' fi, ,~llIbiH 
('{i'n!,.' () arâ moI' În 111 111 f 1.10 
d/: oa/lle ni d(' ))/a1(//'ic n1l/1/(('; in 
India Brital1icii. RsII' illtc)'e.~/llIf 

(I~ aNţ/stii 7Joalii 1'(1'1111/1/1 Îl'l l/lmra 

TotL 
broderie artistică 

Arad, Strada Eminescu 5, 
Broderie de haine, ajur cu ma
şina. tambur, şi nasturi îmbrăcaţi 
Pliseuri şi guvreuri după cele 
mai moderne modele 

(B(~(B(~~(O(~~ 

Hală de 

Fructe 
S .... d .. H ......... 2 

Soc. coop. viticolă şi 
pomicolă 

"Prom ontorul Arad" 

TOLERANŢA LA AUTO
RIZAŢIUNILE DE IMPORT 

~ . Camera de Comerţ şi de In
dustri-ţ din Arad atrage aten
ţiunea importatorilor asupra 
faptuiui, că toleranta de o lună 
dcla data expirării autorizaţiilor 
de import. conform noului re
glm, nu mai este în vigoare, 

Execut tot felul de lucrări 

croitor pentru domni 

Arad, 
Strada Bră1janu No, 19 

~_/ 
INAINTAREA SITUAŢII
LOR PREVAZUTE îN LE
GEA PENTRU REPRIMA-

REA SPECULEI. 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad roagă co
mercianţii cu ridicata cari se 
ocupă cu vânzarea articolelor 
de necesitate generală, ca să 
trimeată punctual Ministerului 
Economiei Naţionale. Serviciul 
Speculei Ilicite, la sfârşitul fie
carei decade situaţiile prevăzu

te de lege, In cazul când nu 
sunt variaţiuni, nici la cantităţi 

nici la preţuri, Ministerul a 
admis ca În locul situaţiei a
mănunţite ţ:!.!ntru decadă, să-i 

fie trimisă o scrisoare din care 
să reiasă aceasta. Inlesnirea a· 
ceasta se referă numai la co· 
mercianţii cu ridicata, Comer· 
cianţii cu amănuntul sunt obli
gaţi deocamdată să Înainteze 
Primăriei În fiecare decadă ta
bloul de Preţuri. Până ce nu va 
fi rezolvită cererea Camerei. 
prin care a solicitat. că în caz 
dacă n 'au fost schimbări de 
preţuri, comercianţii cu amă
nuntul să fie dispensaţi de îna
intarea raporturilor neschim
bate. 

Persice speciale se I1III1111111 
găsesc încontinu la 

Dr. I{repil 
Arad, Strada Horia 8. 

1

?IIIIII_Tot ac_olO vi_n d_e Miniş, roşu şi alb, rachiu de 
persice 

de compactorle şi încaclrare ~ ., t ~ 
de tablouri cuceI mai eftin preţ ~ O .y 

Nicolae Menrath 
compactorie şi încad
rare de tablouri 

Arad, Cal.. Banatului 1. 

..41adar 
stic1ărie şi încadrare de ta
blouri te' •• " 

Arad1 Str. Plevnei 5. 

TIMPUL PROVINCIEI 

Intreprinde riie Skoda 
livrează toate comen
zile statelor neulrale 
Ziarele dl:n p/,(/ga au pulJ{ical 

lJilal1ţul hlln'/J/'Îml('./<ilor Skoda 
pentru. mlUl 1.938. In ac('sl IJilmlr 
se amiii ('ii z'enitul 11cf al In/re, 
pl'in(ltrilol' pe Il trIL {ln!ll 1,1)38 a 
fo,~t dr 2,1)-1 de milioane dl' coroa· 
ne cehe, fI/ţii de 211 de milioane 
de coroanei Il ll111d 1.937, 

Dil'idm! tele ce scz'ar acord" in 
IIlIlIl 1.9381'0/' fi acc!m.yi tit şi 

Î'n anul 1.937, adiCil 7:2 de coma-
11(' dc (l(' ţiU11e. 

In bilanţ se mai a/,al('i cii all11! 

l.9aS (1 fost }Jcntnt InfJ'cprindcl'ilc 
lin an excepţional de bun, ,/'ullit 

lC!/flturi1r ,('.(J1I!ereial.e (lle Int're~ 

p6ndC/'ilo/" Skoda. CIt () sctie dc 
stale ,ri alteintrrprinderi 1/1/ fllnc
tilll1ll1 cât s'(' !!OlIte de b'illc şi S'II1/, 

fierut la timp fO(f!r cOl11tllzilc 
.~t(flr{(jr ·1I(u/ml(' .• ~i dllllli i.~/Ju('· 
nirra l'iisllOildui In I r('/lril1 dlTill' 
""1.-0d!l, OI/ /'{ u.~it s/i incliN 11 Il1l1e

;'oase Inrlls/1l'ţii COIIH~/'('i(!!c, /ln'ia· 
!Taru/. cOl1/.cnzilor, 11I1tl(m/, adui'( 
dilpii sine şi o majorare II mnllii· 
11~1/(.i lUf'riilorilol' .~i 110lcfi(mil/'i~ 

lor 1!e('f'Sllri. Il/cii În f1iwl l.iJH8 
,,"/IM 7di/iit 'in lefuri •. ~(/I{!/'1i '~'i a· 
.,ifllu'Ii't'i so('ialc 7(i3 r/f' mifiorllil 
('om/tlli' cc/w, fllţ/i dr (i82 drlll1', 
lioll?lr coroanc cehe în ([n1/1 1,';::;-. 

~i::h:WW;_Hiiii ... :",e'iiJ 

Cudovic 

Jassek. 
Tapiţer şi decorator 

Arad f str_ Matei Corvin 7 
Primesc orice fel de lucru de 
tapi ţer şi decorator eUln; 
11''''' Wt*'M: P" p'" 112' MI "W"tI" 

AviZ! 
Camera de Muncă din Arad, 

aduce la cunoştinţă, tuturor a
celora, cari au solicitat sau vor 
solicita, brevete de meserii că, 
pentru rezolvarea cererii se pre
zinte la Camera de Muncă a.c, 
cadea de mester, autorizatia de 
functionarea 'eliberată de' Servo 
Sanitar a Municipiului Arad 
pentru cei din oraş, iar cei din 
judeţ autorizaţia eliberată de 
Servo Sanitar al Judeţului şi 
reci pisa de lei 200, taxa legală 
pentru brevet eliberată de Casa 
de Asigurări Sociale, (cei cari 
au achitat şi au depus-o deja 
la dosar, nu mai trebuie să o 
inainteze) şi 2 fotografii de di
lnensiunea 6 X 9, din care una 
se va lipi pe brevet şi una pe 
cerere. 

Meseriaşii din provincie pot 
înainta aceste acte prin poştă, 
menţionând N r. cărţii de meş
ter şi N-rul cererii pentru bre
vet. 

V or mai anexa şi mărci poş
tale în valoare de lei 21 taxa u
nei scrisori recomandate, pentru 
expedierea brevetului. 

Se mai comunică, că toţi a
ceia cari doresc informatii dela 
Camera de Muncă, (în' special 
dela archivă şi registratură), 
să se prezinte între orele 11-13. 

S'a deschis o nouă 
intreprindere de 
înmormântare în 

A rad, Bulevardul Regele 
Ferdiuand No, 47 . 

Proprietar: 

Ioan Lacsan 

T ealru »Munc::ă şi V oe 
nii« la Arad 

Trupa Teatrului Muncă şi 
Voe Bună în a doua stagiune 
teatrală se află din nou În tur
neu prin ţară:. 

Sala Palatului 
fost neÎncă.pătoare publi ' 
casa fiind închisă, ca 
wJele de zile mari. 

111 

Marţi 7 Noemvrie s'a oprit 
şi în oraşul nostru unde În 
spectacolul de seară au predat 
admirabila piesă "Vreau să 
Muncesc" În rolurile principa
le fiind; ds. Mia Coca care ."l 

interpretat . pe Susie Sachs şi 
Ilie Cernea pe baronul Tho
mdS von Ulrich. 

N. Gardon I 
La ridicarea cortinei se pă

rea că piesa nu va avea un efect 
care să satisfacă gustul publi
(Ului, dar Întrarea gingaşei şi 
talentatei artiste Mia Coca În 

~cenă a uluit asistenta, 
]\-lia Coca şi-a înterpretat ro

lul cu atâta simţ, cu atâta vervă 
Încât va rămâne neştearsă mul· 
tă vreme din memoria arădani· 
lor pe care i-a transportat timr 
de câteva ore, prilejuindu-le o 
seară frumoasă. 

Ea a dat, angajaţilor din in
trt:prinderile particulare ară da- I 
ne, oca:::ia de a se mai refugia 
un moment din învălmĂşala 
luptei cotidiene pentru existen
ţă, În aşa fel că uitând sicane
le inerente sluibelor, să fie ab
sorbiţi complect de acţiunea 
scenei, 

Iacob 

Samson , , 
croitor pentru domni 
Arad, Str. V, Alexandri 

M,ftftMlIiMIMlilam ... 
Electrolechni că 

Română 
Depozit engros al fabricilor din 
Ţară pentru articole de ins~alaţie 
electrică. conducte de aramă, l'lU

d~ră electrică, becuri electrice şi 
tol felul de aparate electrotechnice 

Inginer George Şincai 
ARAD, Str. Gen, Grigorescu 5. 

Telefon 1766. 

~~Ul!!i~~_. 

"" !Li " " iiM .iL " li"" Iii" "ii"" 2ti _1 

optician 

Arad, vis-a-vis 
Hotel Dacia 

Conform art. 11 din 
domnii membri ai as 
Funcţionarilor Particulari 
deni sunt convocaţi în 

ADUNAREA GEN 
EXTRAORDINARA 

pentru ziua de 19 N 
1939 ora 10 a. m. în 
breslei Functionarilor P 
lari din Str. Horia No. 2, 
II. spre a delibel'a şi h 
supra următoarei 

ORDINE DE ZI: 
1. Deschiderea sedintei. 
2. Darea de sea~ă a' 

liului de administratie 
portul censorilor. . 

3. Descărcarea 
administratie si a 
de censori, . 

4. Transformarea 
în asociaţiei culturală. 

5. Aprobarea noilor 
6: Alegerea 

ministraţie în 
tute. 

7. Alegerea 
(.ensori. 

8. Eventuale propuneri. 
9. Inchiderea şedinţei. 
Dacă în ziua hotărâtă 

va prezenta numărul de 
brii prevăzut de ~rt. 12 
statutt> şedinţa se 
data de 26 Noembrie a, 
aceiaşi oră, în acelas 1 
cu aceiaşi ordine de zi, 
va ţine ori care ar fi 
celor prezenti. 

ConsiliuÎ de Admin 

~ 

IftED& R dl Af '1 
DistribtJitorul produselor a I D ele 
Monopolului Alcoolului 

A. ... d, ,B .. I. R~. 
9te.~ Fte.d ....... d 

Ne» .. g. 
TELEFON No. 11-33. 

'" "E'''?' toc, I " "" 2' " '1M2!!"* "'" "Ma 

sm~' ~. ~~~. ~. ~~~. ~. ~. • II. ,I. • II II. .... .... .... • .. ,I. .• oi' II" II " •• ..... .... 
•• "Ii •• .. •• .. •• •• •• •• •• 

'ElelDer 

I Mutăm I Reparăm 

I Transformăm 
I I IEftin şi preei 

Arad, Str. M. 

~ 
~~~!,;.;a;;o:~~~n;.: 
~~~~~~~~~ 

Rozenzweig B r Ioan 

Blănar 

primesc orice fel de lucru din 
această branş ă 

ARAD, Bul. Regin.a Maria 21. 

tinIchIgiu 
Execută lucru după 

şi Se face şi reparaţii 

Arad, str. Decem 

~~~ ~---~~~~~~~~:~~":~~"~~::~~~~~~~~~ ~~~~~~~;tX~~~~ r ~ ~ ~~ __ - __ ,.--~-.c-.-..... . . , ____ .. 
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