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Un nea.u intreg sărLătoreşle 

aslăAtÎ Atiua restauratiei M. Sale 
Regelui Carol al II, eTenbneot âlD

meG preun:-I de alte reslaurări fireşli, 
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.:are s au produs woai rec:::enl. 
~uL intelepdunea şi sthouleu

lui Jţ larelui sărLătoril de aAti, tara 
a fos!!" restaurală pe făgaşul ei fi
resc: d'l! lDunc:::ă rodnic:::ă şi .:reialoore. 

la fiec:::are pas - silDtÎlo illOpul
sul diriguilor al M. Sale Regelui 
Carol al n, unul dintre c:::ei .uai ... a
ri refor ... alori ai Tre ... U. 

Intr' adeTăr, ingrijorat de starea 
de jale in c;are a,;unsese tara, din .:au
.a hienei polilidanis ... ului, M, Sa a 
c;urllOat c:::u o ~nergie rar intiillnită in 
islorie c:::ursul spre prăpăd al nea-
... ului, punând ordine in gospodă
ria genera2ă a slatului şi supunând 
UDor grele răspunderi pe loti de .... -
uitarii aLu:zhri sau nedellOni să Dlai 
o.:upe Înaltele fun.:tii de slat. 

nă i Astfel re orlnat statul nostru, 
li i toti sperăID că OlIunca şi onestitatea 
i I ...-or de...-eoi dogwoe iUTincl.bile, lot' 
luai fiii tărU dându-şi larga contributie 
ie II la indreptarea relelor .:auxale de 

D: Il 
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cei două :zeci de aoi de prăpăd şi 
jar polilidanisl. 

In tară, se lu«:rea:ză a:zi iolens 
P~Dtru indreplarea ac:estor rele, suL 
dlrec:::ta priTegLere a M. Sale Rege
lui Carol al II. 

Să-I fie binecUTâotală Dowooia 
peste o 'ară c:are IDerilă o soartă 
fr-.u:noasă, prio Irec::utul ei de glorie 
şi sa.:rifidÎl, tară care de DJIIull lhup 
aştepta o sărLătoare a restauratiei 

după oeferh:::irile ..-ilenare. 

N> Timpul ProvJncJeJH 

Iia inaug~rarea Săptămânii Muncii Străjereşti 
I A fost maugur:!ta prIma ZI a şi să dovedim cea mai de- Ţării pentru a vedea la lucrul şi 

I 
Săptlim!nii M~n~ii Str~je~eştj~ săuârşită ordine şi discipli- celelalte stoluri str~jereşti dela 
care durează pana la 8 IURle ŞI v L • d . ŞOSea unde vizifeoză cele trei pa . na. a munca eCl cama- • 

1

, lDseamnă concentrarea tuturor viloane, Măria Sa se intoarce la 
I t );" • razi străjeri:' unităţi ar s raJereşh pentru a 10- Pantelimon şi În luminişul din 

cepe lucrul În anumite domenii Centuria a pornit apoi in câu· pădurea alăturată se face aduna-
'1 . ţ"' ţ" 1 Z' ~ tA' tece stră jereşti la Pantelimon, a e VIe 11 na IOna t', lua ID al rea. Se dă semnalul de adunare, 

este închinată ridicării satlliui şi unde au. Il.vut de l.uc~at in mîj~o- Cei 200 de străjeri ascultă atenti 
Înfrumuseţării oraşului. In prima eul ucenr:l~or strllJen d:la a~ehe- şi plini de admiraţie cuvântul cald 
zi două milioane de străjeri in rtle OrlVlfa, locomotlv~ .Şl va i al Augustului Comandant: 
frunte cu comandanţii lor au por- goanele C. F. R. a şcoalt:l llldus- I ,I b'ţi . V~ u1ţ t . I L 1" f . I ,u 1 camaraZi, a m u-
nit după un plan dinainte sybi- na e. a Panh lmO!l se ace pTl. : mesc pentru felul cum v'aţi În-

lit la ltlcru de folos ot ştesc, !. deplinit datoria de străjeri. 

In r.urka Palatului Regal centu- ., Munca pe care am desfăşu-
ria com~l\dată de M.ăria Sa Ma" II i rat-o noi aici. se desfăşoară 
rele Voevod MIhai aştepta să ! la fel in toată ţara de către 
pornească la {xel:ut~rea progra· • ceilalţi camarazi ai noştri, sunt 
mului fix&t. Com:mdantul Strajii "": mândru şi fericit că am putut 
Ţ~rii d. Teofil SIdorovici a pr~-l ,da cu unitatea Mea cel dintâi 
mit raportul, după care Măna : exemplu, Podul început astăzi 
Sa a rostit următoarea cuvântare: v& fi sfârşit tot de străjeri. 

"Camarazi străjeri, astiizi Nădăjduesc ca in scurt timp 
incepem Îacru( prevăzut în când voi trece peste ftl să spun. 
ziua întâia din Săptămâna cu mândrie: acest pod este 

făcut de străjeri. Ne vom re-
Străjerilor. Noi trebuie să găsi mâine şi în zilele urmă-
facem mai mult decât pot toare acolo unde programul 

I 
face alte unităţi, fiindcă sun- fixat ne·a hotărât lucrul. Să-
tem cenfuria de onoare a mirea MarelIJl Voevod de către nătate iubiţi camarazi," 
Străjii Ţării. Faceţi astfel ministrul comunicaţiilor d. Ghel- Un ura puternic a făcut să ră

, 'A megeanu şi alţi demnitari. Măria sune pădurea in timp ce VIăsta-
ca onoarea ce nl s a mere- S . ă h' 1 d I a orgaolzeaz' e( lpe e e UCrU rul Regesc Însoţit de comandan. 
dintat şi nădi!Jdea pusă în apoi începe lucrul. Unii ciopksc 

grinzi, alţii sapă malul apei, unii tul Străjii Ţării a pornit la drum 
noi să Întreacă aşteptările. înaltă schele etc. pentru a inspecta lucrul desfăşu-
Să muncim cu străduinţă la Măria Sa pleacă apoi Însotit de rat la celelalte stoluri din jurul 
lucrul ce ni s· a încredinţat d, Sidorovici comandantul Străjii capitalei. 

Proslăvirea. eroilor 
Peste mormintele eroilor i-a prezentat Thomas Cov- I jenie. Luminiţile aprinse la 

răsboiului mondial se cioc- bile şi alţi proslăvitori ai ero- căpătâiullor înseamnă farul 
nesc fulgerele lui Marte, ismului de totde~una. A ,. după care trebue să ne că
zeul răsboaielor din antichi- ,Neam A de, erOI, roma~11l lăuzim în viaţă, gata ori când 
tate, şi inourează ceriul de c,1Dstesc In hecare ~n ~mlI~- fiind să închinăm patrie 

, , " tIrea celora care s au Jertfit . ,., 
pace ŞI semnatate de pe eroic în cursul veacurilor ceeace l-au ofent erou cu 
întreg pământul. Eroii n'au pentru ţara mărită de astăzi. dărnicie legendară. 
Hnişte acolo unde îşi dorm Ziua eroilor tinută Joi Eroi au fost şi-or să mai 
somnul de veci - pentru· este închinată tuturor osta~ fie. - ne glăsueşte un cân-

. b' '1 A ' 'dă tec atunci când va suna 
că un nou ŞI mare răs OI ŞI or romanI care şI-au • , 

b 1 
'1 1" ruit viaţa în luptele multi- ceasul gravelor răspântii 

ate a porţI e umlI. d'" ale ţăn'1' 
, A seculare cu uşmanll noştri. ' 

Dar erOismul rămane cee- E f' • td Or să fie - pentrucA nici 
ace a fost socotit de vea- ,a va 19~ra 10 to e~una ., A • 

. 'tf r ă prmtre manIe sărbătOri ale o IOlmă de roman nu va eZl-cun - Jer a sup em pen-, " 
tru un ideal sublim" neam.~lUl - .. ca s~ ~rat~ ge- ta sa-şi dea supremul tribut 

Ori care al' fi cursul vre- neraţlllor vutoare CClt sange de sânge atunci când cineva 
mii,oricât de adâncă arfi ne· s'a vărsat pentru fiinţa et- se va încumeta să încalce 

1, . t 1 d' nică a acestui popor. Nimic I · tit 't t' ' d 
lOlŞ ea popoare or 10 cau d ceeace sac on I rup e nu-i va putea i111inua mă· .,. , . 

za neînţelegerilor dintre ele reţia _ ci îi va adăuga veacun pnn Imense sacrifi· 
- numele eroilor este şi va numele altor eroi _ răpuşi cii de vieţi şi de sânge. 
fi pomenit cu sfinţenie. Dacă răsboaiele sllnt CO!I- de gloante atunci când ţara In amintirea eroilor nea-
siderate odioase, în general, va fi În primejdie, mului - ne plecăm frunţile 
victimele lor se bu~ ură de Joi, un neam intreg şi-a cu pietate - proslăvindu-le 
cinstea unanimă a unnaşi. cinstit pe cei mai vrednici I curajul şi jertfa. 
lor, fiind văzuţi astfel cum fii ai săi în timpuri de be· 1 ION L POGANA 
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Cooperativa "Munca" din Arad ! Concediile I Anuarul 
angajaţilor Jugosl~ [In începui frumos şi o prăbuşire fulgerătoare· 

datorită nepriceperii şi ambitiilor 

Titluri •• onorlfice·· retrlbuile cu 5.000 lei lunar 
Camera de Comerţ şi de 'Asociatia oraşeloTQl 

Industrie din Arad atrage goslavia va publica 
atenţiunea intreprinderilor cazia" jubileulului R 

Din iniţiativa câtorva oameni tem informaţi dia partea cetare unui specialist dela centra- industriale şi comerciale a- J g 1 ~ 
O ' u os au un mare ' 

de bună credinţă s'a infiiţat În celor interesaţi, membrii aa la coop, din Bucureşţi, a cărui supra art. 5 dm regula- '. . " 
Arad la 4 Octomvrie 1935. coo- au avat cuvântul pâaă Îa rezultat il vom publica imediat mentul pentru aplicarea le- car,e ~q servI ca ghl(b 
perativa patronilor pantofari S'a prezent pentru a-şi spune ce îl vom cunoaşte, git asupra contractelor de tatarilDr str€ini c,i JIc~ 
deschis cu un capital de cea. pis~rUe ,i a. ,:vita pră- Iată cum se spulberă speranţe- muncă, care prevedl:>, că oiei,~'Agociaţia roa~it 
35- 40 mii lei vărsat de ce: vre-o buşue.a acest~1 Urme care le celor CU bună credinţă in re- intreprinderile sunt obligate riie industriale şi ceai 
optzeci membri, Deja la deschi- a~ mată' p.atea fi salvată incă/ zultatul adus de practica coope-

l 
să afişeze tablouri de con-I ale din România deD: 

d t t '1 ă' ŞI as ZI. d" t f' I ere au avu avan aJu c şI-au F ~tul v· Vto H ratistă, deşi institutia Ca atare nu ce 11 pen ru ca tecare sa- I publl'call'z' ,"n ac t 81 d Ido:; anza r amerman carea, 1 . es, 
prorurat marfii pe credit ea Î- depUS garanţă de 50000 lei În este de vină, anat care are dreptul la P bl' t "1 t fi '.'C1 

ferite firme furnizoare de piele, hârtii de valoare se 'plânge că Die această cauză Îşi pierd concediu să poată şti cu cel u lca ZI e ,pa. i:!"'d 
La inceput aceasta cooperativă i-au fost negate. creditele pe piaţă şi puţinii ro- puţin 10 zile înainte, data, rect Asoclatrunel S 

făcea impresia că merge destul de Comitetul trebuia să acli- m~nj cari au avut curajul să in- plecărei în concediu_ i Gradova Kralj Jugo..a 
frumos. A mai deschis trei prl1- veze după cam dicta preşe- tre in comerţ, deşi oameni de ls-· ; Beograd, Gospodar d 
vă\ii de piele una de confecţionat dintele a!a vcă Aau .... "ai acei. a pravă se isbesc de incorecţii1e ! nova U 1. 35.) ori p,L 
şi reparat încălţăminte iar una de puteau sa ramaaa lD coml- făcute de alţii. Abuz Iti tr ,Y 

Al' 1 • ,şa u nas u comerCle' 
vânzare a IOcă ţămmte ar. tet cari puteau accepta tot Tot de către acesti oameni a CU numele Camerelor' Ee d ro 'fui ' 

Acestea pe cât se pare le-a ce făceau cei doi sus amin- fost condus şi sindicatul panto- ogra. arI puM-
fost fatale c~ci la regie se făceau tiţi. Astiel comisia de cen- fanlor cam cu aceiaş. dibăcie ca şi Diferiţi indivizi, cutree-- lor se găseşte la (.S 
incădrări mici, aceasta şi prin sori a fost nevoită să·,i dea cooperativa. Imediat vom fi in po- rând sateJe şi oraşele se pre-, de Comert şi d~ In 

sesia datelor le vom da publici- I 
faptul c1i În felul cum a inceput demisia, peatn. ca apoi să tăţii, pentru a-i cunoaş1e lumf"a zintă în numele "Asociatid, din Arod. • 
să lucreze făcea concuneţă însăşi tie inlo~~ă cu oamenii dlor În ce fel au lucrat, Casa Negustorilor'" din Bu- ~ 
membrilor ei. cari nu mai prime- preş. ŞI Vice preş, In numerele viitoare vom in- ti I d'f ''': . • 
au nici reparaţii. nici confecţio- Mai suat"m informaţi că forma cititorii BOŞIT" despre de- cur~ş .' . a 1 ~rlt~ .come~cl· Furnizarea II 

nări noi. Întrucât majoritatea erau la data înfiinţării, coopera- mersuriIe făcute de către cei in- anţt ŞI IndustrIaşI,. wducan- mobilelor d.e h 
comandate ]a atelierul cooperati- ti~a avea deja cca. 40.000 teresaţi şi rezultatul acestora, du-i în eroare că se prezintă , 
'p d d tf 1 f" d '1 I lei spese de deplasare ,.. ..... 1 Ito ' tOt ţ' . PA V A • d II veI, roce ân as e lin lega timbre, etc, Actualmente toată I precum ŞI Ori ce IOformaţlUDI ce In nume e a r inS t u lUnI ana, In ziua. e 'a 

conform legii cooperativelor, mai această a!acere este În mâna vOIf primi in aceast! direcţie, şi chiar în numele Camere· -s: va ţIne la C~lro ~ 
adăogându.se şi faptul că condu- parchetuluI care a dat-o spre cer- NADABAN P. lor de Comerţ., excro::ându-i! tie pentru furmzareatt 
cătorii ei au inceput a neglija • sub diferite forme de diverse· bile de fer. necesa"l~ 
Înteresele cooperativei. ocupân- t 
du.se şi urmărind numai scopuri C _ b _ sume de banL Camera de: terului SănHă ţei pub l 
personale. după cum era şi nor- out.. ..tie Comerţ şi de I:ndustrie din' Egypt. Caietul ;Gem,. 
mal, Banca federală "Zorile" se- '. .,. Arad roagă intreprinderile.: sarcint poate fi CONt 

sizându-se de cele ce se petrec pentru a~.on .. 1 Străjeri.lorI ca nimeni să- nu mai facă lcătre cei interesaţi ~ 
la cooperativă, o dă in judecată Al'" t ' t · · o. d .. I nici o plată la persoanele i sulatul General al ~ 
pentru faliment fraudulos, Înaiflte - pe ca te negus ori SI In UStr1"lSl - 1 

, ".La, (care se vor 1!\rezenta sub ,. lui, Bucureşti, Str." 
pregătit. 1" ~ 

De Dolat e faptul că deşi In programul festivaluri'lor \ rad, să primească cuinţele- orice formă,. urmând ca ori-I cescu No. 1. ~ 
conducătorii au fost aleşi cu străj~reşti (1 ,-8. I~e a. c.) Se ~ere ~~ mic~ coleclori de ~ \ ce plată să nu se facă decât i : 
titlal ODorific nimic nu l'a cuprlDde pentru Ziua de 3 Iu- mcuraJandu-l cu CODtrlbuţil\la oficiile Camerei de.: S...... ..... A 

Împiedecat pe OI Adoc nie a. c. şi o acţiune a mici- potrivite in ajungerea scopu- Come'" u d', el ~ apiaIDa~ 
1 lr W' w. • t w, tru l' At d f 1 q sa· a n ers or 

Allentie .ă ridice 5000 (ciaci or s aJan ŞI s raJere, pen w ata e rumos, pe care· ,auto ită+,; C ., ,l 
adunarea unui fond de procu- urmăreor;te acţiunea lor. Ei vor' r VI' •• ia O P li 11 mii) lei IUDar drept salar Y I -- .-

dela această firmă, rare a unui avion al străjeriei. purta legitimaţii, şi ajungerea Societatea "Princi~ 

D h 1 't ,Avândin vedere scopul edu- la destinaţie a banilor este Congerl-nţa cea" din Bucureşti, tf 
easemenea au l e tUI sume I ' - W w 1 .1 

, I I h l' ,cativ, cn caracter atat de con- controlata de organele slra- ază în anul acesta, ~ 
can nu erau ega c e tUlte ŞI st t' . d A alt tri ti . ti - t ţ- 1"" 

ă ,ruc IV ŞI e In pa o sm, Jereş • m erna 10 n a a anii trecuţi, o s.ăptăl 
asupra c rora vom revem cu .1 w t ta 
date concrde. _ pe ,care ~rmareş ~ aceas, Nu e important cât se dă, a munc,"'!- dJ.-u 1939 propagandă intre ur, 
- acţiune a tineretulw, organt-. • . t t f' SWptăma-na Ce Scriem toate acestea pentrucă w •• w... CI e mat Impor an ca lecare a. C.,,, a . 

t · d zata de conductoru. "Stra)u să dea cât poate şi bucuros Bt'r"'-"1 l'nternaţl'onal al prin care se urmăre! 
coopera \Va espre care este vor- Ţării" Camera de Comerţ şi tr . 1 . A fI ul ~ , vu .\ 
ba şi care numără de prezent 120 de Industrie din Arad roagă pen u a mco ţi msu et slra- Muncii a pregatit ordinea denţierea tuturor prUl 
membrii după cum am amintit mai pe toţi negustorii şi industri- jerilor incredereaf că şi ei pot de zi a conferinţei din 1939, in legăturâ cu copiluli 
inainte este în faliment, iar cei 120 aşii din oraşul şi judeţul A. fi de foios societăţii şi Patriei. Cu prilejul acestei conferin- ca această manifes~ 
membrl'l' sunt chemaţi· ·Inal'ntea .....- ~ ~ ~ ~ ~ .. ~~ ~--'"'~'"'~ ~ - ~ - - ţ':> vor fi' examl'nate urma v • bă o atmosferă cât li __ --4J7 ___ s.w-:?~~~ _____ ~IW ..... -! 

instanţei judecătoreşti, prin cu- toarele probleme: şi mai prielnică, C~ 
ratorul masei falimentare dr. Băr- Meseriaşii români la Berlin 1. - Invăţământul technic Comerţ şiw de- IndusUi 
băteiu, pentru a Încasa aşa zise şi profesional şi ucenicia; r~d ~oaga ~at~ ~ 

\ Produsele rODIâne--li apre~iale pesle 101 11 RIt dia Ctrcumscnpţla e1t' 
restanţe nevărsate de către memb. '"r •. - eg emen area con- . " . ' 
rii la timp. La Berlin, s'a inaugurat în cad· I mânesc sunt transformate de căt- tractelor de muncă a lucră- Jeze vdrlnile in • 

Iată deci căci graţie neprice- rul unei mari solemnităţi, expo- re mt'seriaşii noştri În opere de torilor indigeni; susmen~ollată. c~ a~ 
perii şi nepăsării celor dela Con~ ziţia internaţională a Meseriaşllor, artă şi de utili!ate. . . III, Recrutarea, plasarea tru, COpti, ca: :un~ 
ducerea cooperativei astăzi toţi Iau parte la această manifesta· Int~reseaz~ In de?s~bl se,ctl,a I şi condiţiunile de muncă artIcole de sport, cărf 

re 30 de naţiuni, printre care şi Model la care Romama a trtmls ( l·t d t t) şi unele afişe de p~ 
aceşti membrii cari şi-au dat mi- ţara noastră, ,o serie de costume fcmenine, in cu e~a 1 ~te e, tra a~e{1 d 
cuI lor obol strâos cu greu prin Uniunea Camerelor de Muncă care elementul decorativ al crea- a lucratortlor mlgranţf; 
truda frunţii de zi şi noapte pentru din România a făcut din vreme ţiunilor ţărăneşti sunt aplicate la IV. - Reglementarea du. S' 1 
infiintarea acestei cooperative ape,) l,a t.oate categorule de. me ~JCig~nţele modei act?:le. Sunt ratei muncii şi a repaosului I a pre U11 
sperând că-şi vor putea procura senaşi dl? ţară p~ntru selecţlOn,a- 1mblnate a~tfel tradiţlOnalul, cu conducătorilor profesionali termenul pel 

, . rea unUi matenal prezentatJv, modernul ŞI frumosul cu utIlul. ( , . tit ) sua 
matenalul brut neCesar cofecţlO- bine confecţionat, in vederea unei Contributii de seamă aduc: ŞI a ~lU oare o.r aces ora punerea w 

nării incatăminteior în mod cât participări deme la această com- atelierelt' de cojodirie şi ţesăto. de vehIcule can fac trans- ielare d~ ca~ 
mai favorabil. Ori în loc de ace· petiţiune internaţională, 1 rie instalate şi puse În funcţiune portul pe şosete; comerClaJl~ 
as. ta au ajuns la trista situaţie de Sunt repreze~Jtate în. st.andul chiar În s~tu( me.şteşugăresc .a~~.II' V. - Generalizarea reM dusl.riaşi 
a se pomt'ni cU l;itatiile pe cap nostr~ ~ela B~rhn, crea'lUnl c,a· I ~e creat tn CUprtl1su.l EXpOZIţIeI, ducerei duratei muncii. C F d 1 ' 
., , r" ,ractcflshce dlu toate ramunle! Se expun dc'3sl'meol obleck de C ., I "v' B' _ asa on U UI 

ŞI ~el ce. au ,aChItat ŞI .cel ~e n au activităţii meşteşugJrt'şti şi din: cerami~ă, chi,hlimbar, pielăric, ico- o?slhu ~ IIlsarclnat ~. al Aviaţiei a prelw 
achitat ŞI chIar cu cart mal avc>au toate regiunile ţării între-glte, Oti-: no~rafl.e, ?blecte r~,lig~oase, sClllp~ r~ul mternaţlonal al Muncl1 Iu 
termen pentru achitare, (ici con- ja pe care a pu<;-o Uniunea Ca-! tUri ŞI tncfustaţil, mstrumt'ote sa pregătească, pentru ace- la data de 15 
form statutului termenul era de merelo~ de M~rlcă, î~ f,runtc cu I !Duzic.ale, b~li~~r~e~ etc. -::- toate iaşi sesiune, un raport detai- ~termenul pentru d 
doi ani, cari încă nu erau expiraţi, preşedtnt~le e~~, d. VIrgil Mohn, 1 ~Iustrao~ ~oslb,lhtatdc:: de Infilptu- lat cu privire la problema sumei forfetare de 

o, precum ŞI sprijInul larg acordat I tre artIstică ŞI practică ale bres- , . . ,.. 1 
an toate acestea se poate de Ouv rn l' d f M'h .\ la~ilor români, mSpeCţlel munCl1 ŞI a aceea de către micii ca 
t t f ' ,. e ,pr n pro . I al -( 1 . u tă Alb 

,con~ a a cum au o~t serVIţI ~,cel R~le~ ministrul wMuncii, au con- Presa germană prezintă cu elo- a, repa?su !lt s~p m~na o .• şi industriaşi ped 
ce şl·au tras bucă11ca de pame tnbult deopotriva la succesul de·jllii standul românesc şi calitatea hgatonu 10 IntreprmderIle f răi 
dela gurii, pentru a infiinţa ace- săvărşit şi ,si~pat~a unanimă cu J exceptio:1ală a materialului expus" comerciale. n.erea .. e ec ~v a 
astă cooperativă în speranţa de care a fost Intampmată prezenţa I rtlor m registrele 
mai bine pentru mai târziu. Româ,niei, la Expoziţia dela Berlin", Vopseşte şi curăţă frum.os Hoszpodar' 'ale obligatorii.' 

Oble(;tele expuse sunt o dova p , '. Cea ce este mai dureros d~ ·d tă ' . ţ' ' rUDe8C să Topsesc IDd~threD I _ acesta fnnd cel I 
a eVI en a lSCUSln el cu care _ Str Str . 13 Arad, Str, Eminescu 3 • 

• laptul că după cum sua- bogăţiile naturale ale solului ro~ . OlesQU , buie să fie resped 
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Un tnare consiliu de 
:~:miniştrii sub preşidenţial 

1. P. S. S. Patriarhul ca 
R~ 

e I Marţi 31 Maiu IPSS Patriar-I bUce şi Comunicatiilor a expus 
ghi'hul Miren Cristea, preşedintele modfll cum înţeleg.. să organi
i JlcoDsiliului de miniştri,a.pre~idat un zeze serviciul Poştei şi Telegra· 
tagcimportant consiliu ~ernl~~trJ la care fuIui, iar consiliul 1 a autorizat· 

au participat, atât htulartl departa- să desăuârşească aceste proecte 
C~ .. d d f mentelor, cât şi subsecretaru e pe care le va a uce in orma 

de stat. Membrii guvernului au luat lor definitivă intr' un viilor con· 
~st cunoştinţă GU deQsebită satisfacţie Silill de miniştri, 
trillde raportul făcut de d. Ionescu Proectelfl sunt de natură a in
?i Siseşti, mi[listrul Agriculturii bunătăţi functionarea serviciului 
rug asupra situaţiei agricole. Ploile a moderniza ulilajul şi a pro. 
i ~'diD ultimele dptămâni au făcut mova elementele pregătite. Nece-
ar mare bine sem ă n li tur ilo r, sită(ile financiare vor li acope

i P"?utâodu-se prevedea o recoltă rite din venituri proprii. 
erciexcepţională. Ecoul acestui raport O, M.ihail Ralea, ministrul Mun-
pll~-a adus presei însuşi ti, Ionescu- cii, a expus proedul legii prin 

la (Siseşti care a declarat ziariştilor: care se aduc unele modificări 
in ,,Am raporta~ consiliului cyă unor dispoziţiuni din legea re· 
situaţia agricola e foarte buna, pausului duminecal. lista sărbă
ceiace e mai important decât torilor legale a fost complectată 

-on'ceu , cu sărbătorile legale fixate prin 
D. general dr. N, Marinescu, legi speciale. S'a dat posibilita. 

~ ministrul Sănătăţii a adus elogii tea ca instalaţiile de băi publice 
le h.arelui savant profesor dr, Ma- atelierele de frizerie şi coafură 

,rinescu, cerârd miniştrilor să dea să fie deschise in zilele de săr
:le 'ttumele defunctului savant, în 

bători legale in competenta or· 
ro ~mn de omagiu, institutului de 

gandor Ministerului Muncii de 
areaoeurologie unde el a lucrat până a constata contravenţiile la acea-
~sarela moarte, Consiliul, În ullanimi stă lege, In continuare d. mi. 
pUbtate, a adoptat propunerea, nistru al Muncii a expus modi
r:.~ După consiliu s'a dat presei 
\...jCD'nmătoru! eomunicat: ficările ce intenţionează a aduce 
:011& 1. P. S. S. Patriarhul dr. Miron legii pentru pregătirea profesio
,aţi l:ristea, preşedintele consiliului oală, iar consi! iul de miniştri l-a 
al ~e miniştri a făcut o expunere autorizat a supune ambele pro· 

• d iecte M. S. Re~elui Carol. 
St 

lsupra vizitei, ce 10 calitate e _____________ _ 
t;ef al bisericii dominante din' 
~omânia a făcut· o În Polonia, BIe I eLE T E 

-..torcând vÎt:tta' mitropo1itullli Durkop,' B.S.V., Oerby şi Elit 
)ionisie al Varşoviei care {'st~ obtineti 

lâllef al bisericii ortodoXe polone 
a\iserică care numără 5 milioane pe lânl1ă condiţiuni de plată 

convenabile la 
_. redincioşi. 

1!1 .. După rezolvarea unor chestiuni K O C H 
inci~e ordin general, d. Mihail Ghel- A RAD Str. Eminescu 2 I 

'. 1 L • , ,ti, fIIegeanu mmlslru llcrărilor Pu· _'_M.a _ aM$! I L--.J 

Săptămăna de 40 ore 
În Industria Italiană 

Un decret Lege, publicat la 26 Încdarea regulată a lucrului, sau ~ Când lucrul se exercită sub 
Octomvrie 1937 a instituit legal pentru ca să Înlăture neajunsurile I cerul liber, orele de lucru se vor 
săpUmâoa de 40 ore În industria exploatării SIlU să (vite primejdia i afişa la locul unde se face plata 
italiană. pentru lucrătorI. salariilor. Orarul de lucru şi toa~ 

Decretul lege se aplică munci- Când contractele colectin de te modifjcările ulterioare, vor fi 
lor cu caracter industrial. Cu muncă nU specifică operaţiile pre- semnate de către patron sau de 
toate aceste pein Decret Reglll gătitoare sau complimwtare alot· către imputernicitul său şi Vor fi 
dat la propunerea Ministerului fcI stabilite, aceste operaţiuni pe;,t aduse la cunoştinţa inspel'ţiei 

Corporaţiilor, dispoziţiile acestui fi determinate de inspecţia cer- corporative. 
Decret lege. se pot extinde şi porativă. Pe lista de plată vizată de că
asupra altor munci şi altor eate Aceasta va putea mărgini sau tre organele de inspectie Se va 
gorii de muncitori; se va tine I suspenda prelungirea duratei ~l,lr. Însemna În fiecare zi şi pentru 
ins~ seama de posibilităţlIe de i cii când va crede că condlţule fiecare lucrător, numărtll On lor 
ang;!jare ale muncitorilor disponi-: prescrise nu sunt Îndeplinite. suplimentare, separat de numai ul 
bili şi de cerinţele producţiunii. In caz de fortă majoră lucrul orelor obicinuite. 

Decretul lege nu se aplică: ar putea fi prelungit În limitele Tot pe acestol listă de plata se 
1, Muncilor efectuate pe bor- strict necesare, iodispensabile va insemna deosebit pentru fie-

dul vaselor şi pescuitului. pentru siguranţa persoanelor, care perioadă de plată şi pentru 
2. Muncilor cu caracter indust· (lucrătorilor) instalaţiilor sau pen- fIecare muncitor suma retTlbuţ,ei 

rial exercitate de către Întreprin. tru păstrarea produselor şi mate· orelor suplimentare şi retributia 
derile agricole şi forestiere şi ca·1 riilor brute. pentru durata normală. Patronul 
ri, aJcătuesc o dependenţă a zise- Patronul trebue se anunţă ins trebue să afiş('ze la loc potrivit 
lor Îfltreprinderi. pecţiei corporative in timp de 48 contractul colectiv de muncă, 

3. Serviciilor publice chiar gi. ore orice prelungire a duratei nor- pentru ca cei interesaţi să poată 
rate de către antreprenori parti· male a muncii: arătând cauzele, 1 ~ua cu~o~tinţă şi. să comunice 
culari, când durata muncii a fost felul şi durata prezumtivă a luc. IDSpecţlel corporahve contractele 
obiectul dispoziţiunilor legislative rului, numărul orelor zilnice de colective de muncă încheiate; (0-

particulare. lucru, cât şi numărul şi catego- municarea ce se va face iDSPtC-

4. Lucrului întrerupt, care cere rii de salariaţi, de care are ne· tiei corporative, trtbue să fie in
prestatii discontinui ca şi munci voie; in mod special se va arăta soţită de O declaraţie a asociatii
tor de simplă prezenţă, sau de numărul femeilor şi copiilor, lor sindicale interesate. in care sa 

pază care vor fi determinate prin Inspeatia corporativli va decide se arate că contractele încheiate 
Decret special şi care va fixa dacă este cazul de a continua sau sunt aplicabile întreprinderii h~ 
deasemenea limitele maxime ale Înceta lucrul. 1 chestiune. 
duratei muncii~ Pentru muncik cu caracter se· In cazul unOr evenimente cari 

Decretul lege pu se aplică: zODier, cărora nu li-se pot aplica a~ prezen~a un pericol p,entru 
, . d siguranţa ŞI pentru economia na-

,a) Persoanelor cari desfăşoară llmltele ~orm.ale, se adoptă ur~- fional~, dispoziţiile Decretului le 
o muncă Îa sânul familiei (prin ta munCll pană la 10 Ore pe Zi. ge, pot fi ~uspendate printr'un 
aceasta se Înţelege: munca sotilor, Patronul trebue să anunte În Decret Regal, dat în urma pro
a părinţilor sau rudelor până la timp de 48 ore Inspectoratului punerii Ministerului Corporaţiibr. 
al trtilea grad, În cnul câf'd a-I Corporativ durata orelor supli- Contraventiunile. Ia prezen tul 

r t ~ - 1 I t meotare Trebue să arate cauzele Decret legt> de can se fac culpa· 
ceş la rae",c a un oc sau sun l' • bili patrollii Sau maMdatarii ior. 
Îutreţinuţi d,= către capul familiei).! pent~u , care nu poate face nOUl vor fi pl"oepsite cu o amer dă 

b) P('rsoni.ilului Statului, pro-! ang~jăn, fdul ŞI durata orelor dela 10-20 lire, pentru fiecare 
viociilor şi comunelor, cu excep·1 suplimentare cât şi numărul şi persoaf,ă .care este gasită in 

>ăptăl tia personalului întreprinderilor cattgoriile de salariaţi; separat se con~taVenţle. 
, 12-11n concurs de costume ~~~ mUfiicipalizate, .care va face obiec- va ilrăta numărul femeilor şi ------------

::; naţionale la Arad Articole Ba by tul ullor reguli speciale, ţopiilor. , . . I Cele mai mo~erne phlărli Korber t 
Durata muncii nu va putea dt:- Inspecţl~ c~~pora!lv~ după aVI· puteţi cumpăra eftm la 

: proi Arad. - Prefectura jUdeţului Haine şi paltoane pt. păşi 40 ore săpt~mânal sau S zul orgaOlzaţulor Sindicale, poate 
,pUirad, a luat iniţiativa de a orga· copii, ultimele creaţii, ore pt: zi. dispune Încetarea sau limitarea Conrad Laub 
:estaţiza un concurs de de costume gata şi după măsură în Totuşi, Ministerul Corporatiilor orelor suplimentare, Numărul ore· 

At II ţ'o 1 d' . Adi' casa de modă pt. copii I l' t t t B.dul Regele Ferdinand 63. ca a I na e In regIUnea l'a U Ul. după avizul organizaţtilor sindica- or sup lmen are nu poa e rece, 
C8I Acest concurs Se va ţine l"n E ,... ... Z .Il d 2 " 12 ă tă A aY • Casa Dengl, Curăţă, repară p 

.L ~ le, poate permite - cu excepţia e pe Zi ŞI pe s p man,' vopseşte la preţuri eOllvellabDe. 
duslrursul lunei Septembrie şi la el :n afară de cazurIle urgente ca"od cazurilor speciale sau urgente - • '. ___________ _ 
e IDOr putea lua parte numai locui- Arad, Palatul Băncii Cenad t' • ă 1 ma l'mum R4 ca unele categorii de întreprin. poa e ajunge pan a x 
l'a ";)rii comunelor rurale dl'n J'udeţ Ma"'azw· bine asortat i 4 ore pe săptălT'a" n>l 

.. ~ 6 • • • deri, Intreprinderi de-ale meseri. J d. 
n â oraşul Arad. Bogat asorbmentmarl··1 d t l' te ŞI· intr" Când orele suplimentare se 

f
. aşlor, ZOne e erm na .'-

Taxa pentru 
Fondul muncii 11 arii: In acest scop, d, prefect co1o- tricotate. Preţuri IXe'l prinderi izolate, să poată dcr" "i adaugă la durata muncii Ilormal.e 

iJn~1 Mihail Dobriceal1u, a lansat MI' = T (8 . 48 il 
această limită, când numărul sa ore pe li sau ore pe s p-

I cărID apel, pentruca doritorii de a .""B!I!!I tă • ă) ş' c" d d rat tot lă aUI C dA' ~ . ., M .... -_ __4 ': lariatilor cari indt'plinesc conditit- lDarl 1 an u a a ne ~ ase e sIgltraTl, pre-
,e prita parte la con..:urs, să aibă tim~ I '1 m CI't' u dep"şeşte 48 ore pe /. d 't 'd'l . rJ t' 1 le cerut!", este itJsuficient. sau un n CI In zn repnn erz or tn as "a IZ 
--'ul suficient de prerlătir,. , : ă t' . "8' . 1 Y h '( I 

li CosluOlIe şi ; când c€mdiţiile puticulare fac a- s p amand sau ore pe ZI, pa- şi comerCla e, sa ac I e pen TU 

' Data precisa a acestui COllsurS , l tit b ~ I f d 1 t::' d {M .. 't d 2 1 . 
- J ceste limite inaplicabile. In astfel ronu re ue sa Verse 'l on LI ron U unCll ŞI axa (! el 

lUllrecum şi premiile cu se vor dis- i '1 I u '1 o contr'bu ~ /- " I ' 1 d t' P ardesiuri I de cazuri, du'ata maximă a mUll- specIa a şome fi or I - sap amana prm ap lcare e Im-
I peiibui , vor fi fixate luna viitoare, ! .. f t' t d y' 8 ţie egală cu 10% din plata sala· bre şi cola de 1% asupra lofa

~t Cll e ee IVf'. nu va pu ea epaşl 

sua pentru dOlfDni, Il ore pe zi şi 48 ore săptămânal, riaţilor pentru orele suplimentare lităţii salariilor. Această proce-
~ că~ ... egături comerci~ . ,1 într'o perioadă de 4 săptămâni efectuate; afară de cazul când dare esie contrară prevederilor 
al. ati ale cu Anglia Croi modern, la firma ., cu un maximum de 8 ore pe zi. contraefele colective de muncă nu Dt!cretului L(>ge No. 1350 publi-

~~AI M F I S C H E R 
l

: :t~~i Contractele colective de muncă prevăd obligaţie de a achita mun-I cat în moniiorul Oficial No. 74 
llui 'Flrmde având legături ~: pot să prevadă recuperarea peri- citol'ilor spor de plată pentru: din 30 Martie 1938, pentru or-

lu?m~:-:iale cu Ano'lia sunt oadelor de incetare a lucrului,! or" le suplimentare. :ganizarea şi infiintarea Fondului 
tre I Jgate să cornul,re acest datOlite calJzelor de forţă majoră, In cazul când durata totală a Muncii. Ministerul Muncii a dat 
5 Llpt in termen de ~8 ore R D d Ca şi a cdor datorite ftlcetârii lucrului dIn cauza orelor supli- din nou disfJoziţiuni precise, că 
ru d:amerei de Comerţ şi de A A , l'l' lucrului, cu condiţia ca prdun~i- mentare trece de 48 ore pe sap- laxa de 2 lei săptămânal prin 
re dtldustrie din Arad, in inte~ Str. Mărăşeşti 7, I rile duratei mUflcii să nu intrea'că tllmâDă san 8 ore pe zi, orele i aplicarea timbrelor să fie impusă 
ii co!su] lor propriu. li o oră pe zi. suplimentare cari vor depăşi a- numai afelierelor cari in mod 

= Durata muncii poate fi prelun. ceste limite, vor fi plătite conform obişnuit întrebuinţează ('el mult 
pe~:T ap1ferle lDodernă, gitl peste limitele stabilite pentru majororării arătate În contractele 10 salariati, iar cola de 1'/, ce-

ă a 11 ornamentaţii, transfonnări. in modul cel mai convenabil la I execut. rea lucrărilor pregătitoare colective de mundi. lorlalte intreprinderi. precizând, 

trele O F tt· k sau complimentare, cari trebuesc Patronul este obligat să afişe- că acelea cari contribue cu cota 
di. t se ar. e I efectuate înajote sau după orele ze clar şi la loc potrivit iodicând de 1% nu mai achilă şi laxa de 

normalI: de lucru j pentru ca să încep~tul şi sfârşitul luc~ului pre-12 lei. săptă~â~al prin aplicare' 
'lsigure Începutul, preluarea sau cum ŞI durata repauzulul, de tImbre ŞI Vlceversu. 

cel UA R A Dt Str. Gold.iş, faţă în faţă cu cinema "Seled". 
~Sp~~1 ----______ ... _____ _ 



TIMPUL PROVINCIEI 

Scumpirea traiului la Arad 
...... 

M O L i I e, DI ode ... 
,i 

Un fapt alarmant, - ca-j Sub pretextul că cele trei peste tot. iar pe de altă par-
I 

cel In a I 
auloDloLile lapiteet· 

eitlln 

Papp Alexand.,1 
A RAD, Str. CODsistoruluÎ 11. - Telefon 26-5& ~ -

re pune pe griji o întreagă, feluri de făină nu se găsec te caută naivi cu care tra
clasă de muncitori şi am- la nici-o moară din judeţ, tează în ascuns ridicarea 
ploiaţi, majoritatea în con- au început să facă pâine din chiriei. Este de semnalat fap
diţi~ materi,3le puţin "favo-lfăină No. ~, pe car~ o vând tui că acest. proprietar. -
rabde, - s a abătut In ul- cu 12 LeI kg. ŞI pe care natural străin, - a găsIt de 
t
' 1 ·1 1 străd o tablă cu inscripţia ur 
lme e ZI e asupra oraşului \ după cât se aude, au inten- cuvintă că dintre toţi locă Pralerul acel 

mătoare; 

nostru_ 1 tia să o ridicE> la 15 Lei kg. tarii numai pe români să-i de totdea.lI .... 1 I Der crist isi ein Schwein, -aq 

Specula a început să ia! Şi apoi te mai mir că toţi dea in judecată pentru ne- der kauft bei Juden ein, 
proporţii considerabile, a . brutarii şi mâcelarii îşi ri- acceptarea preavizului. Prin- Desigur că dacă sub acest ra- O mare animaţie se o~ 

d
' în Praterul vienez, Mii de 

apucat să se accentueze pe Ică case cu etaje? tre aceştia e şi subsemnatulj port Viena e trist~" d~că sunt mani, cu automobile şi ~ 
toatetărâmurilevieţiitinzând Iar pentru ca bietul cetă- care de-şi am anuţat, atât oarecare nemulţumm Ş1 DU tot- lete îl vizitează zilnic. Estei 
să ia forme însuportabile. ţean să fie jupuit şi mai 1 verb~l cât şi inszris, că ac- dea~na tse ~roceldeaZă fără, abdu- greu de-a căpăta bilete ~ 
Scumpete nemaipomenită se mult nici proprietarii nesă-lcept întru toate condiţiunile cZeUt~'t e~ e Şl tO 

a te categon~ ~ .et HRiesen rad"·ul acelea uoi • a em pen ru care 1\" rasaTl f 
semnalează pe toate pieţile tui, nu s au lăsat mai pre- preavizului, totuşi îmi cere de abia acum soarele", aimoasă. din care poţi I 

Aradului, începând dela ali- jos, Aceştia, în ultimele Iu- prin judecătorie o despăgubi- Astfel ne povestea o bătrână întreaga Vienă. I 

mentele de prima necesitate ni şi-au făcut chiar de cap! re modestă in suma de 14000 creştină, mamă a şase copii, care Deasemeni hotelurile SUl, 

până la îmbrăcăminte şi Nu s'a mai pomenit în ora- Lei.lată ce metode ingenioase de doi ani n'au avut. nici ~n ser- hitichsite cu turişti germani;~ 
chirii. şul Arad până'n prezent, ca şi-au mai găsit proprietarii viciu, şi au trebuit să lndure In trecere p: 

Aradu), care odinioară proprietarii de case să ridice I pentru ridicarea chiriilor, " 
era vestit pentru uşurinţa cu atâta uşurinţă chiriile, fără I Şi toate cele de mai sus Salgsburg ;~ 
cu care putea trăi În el ef- cel mai ~lementar sentiment! s~ petrec .în ~imp c~ sala- '1 '\. I ,"~ I~ trec~re ~rin ~raşul Ve!! 

tin, destul de bine şi cel mai ~e bun slmy' Cunosc un caz rnle ,mu~c\tonlor SI a-le \ '; f 'lI~ l~ J$~"tf:1~~~::~' feshvalun a Jo~unl~rin aerl 

modest meseriaş, astăzi a de- 10 str. Cnşan No. 3, unde funcţ10nanlor stagnează. Pâ- \ \ '\i;:'~J ~l!~1 W~""~!J":: o oar:care ~a~lI~aţle se ,elI 

't 1 d' tI' proprietarul casei cu scopul nă unde se va aJ"unge cu " , ,.: &i~' ~ J~~~'. numal la pravalule creşbon vem unu lfl re ce e maI ,«>' J:l1,fP<'i· """:v'r*~ ,~,''''',~,;i,~' ~ U . d J 
d 'd' h' "1' t . fi ~ '1 'f r" (:itt~ !i'~':':. .,. tJ· j n comerclant Un e I scumpe oraşe şi care după e a n lca c IrU e can nu aces ea. can vor urman e ~" Ir..·~ t~1~;;,;· ,)1: '\ r,i 'iC", ~ ~' 
d 1 f 

·d' A"" /1.' J ţ'J- ,,1~'~t,~~·. dus sa cumparăm ceva ~1 
toate probabiJităţile _ da- e mu ~ au ost. n lcat~: ~ce~t,or pOf:e de caşhgu~l n~. _t. "ţ: "">:~ .i~"r"t'j:~;'~: ca amintiri, ne povestea;1 
că organele competente nu a preavlZat pe t~ţl locatarl~ I )usttftcale In cre~t~Te l~ca,! ~ '~,~~ ~1;'i;/r ,pe cale să închidă det] 

vor lua măsuri de înfrâna- să evacueze locumţele, CăCI nu ne putem met macar I tl' .\ '~j ~\,,~~~, vizitatorii până acum cUli 
re _ va contl"nua să sa - zicea el - vrea să facă I imagina" I , " .' ţJ ~,'.,~ 'numai la anumite prăvălii.' 

~ I : ~~ !;~ 
scumpească. :::~~~ ~f,;- :'~' :~,~ ,_ fii~:~m'ş:b~c:;:a v~!~:~::t 
htă de exemplu, şvăboÎ- I ţf~\~~:J>~ Germania in număr foart!-

:;~~a ca:!n::r~:ţ~cu;e fă:j:~: O vi:ilă fi :'?I;{~ţf,~,>~"" CU:P:~m:::lO~~~or desp) 

de zarzavaturi, astăzi fac "" G - d 1 - - ,chen, Niirenberg, FranklJ 
impresia că au convenit la Jn ernlOnJa e as a:J! Soldaţii germani in Viena : eJn Berlin ş. a. « 

un fel de cartel în care du- C .. _ .... I_II .. f ... _ •• e-.ă- ~ii~_ ....... 1' foame ş~ frjg, fără, să ştie ~~că. Emil-~ 
pă toate indiciile se pare că c ___ .e - P .... ~ ... I .. c:~I ... dE!) .101.- vor mal vedea Zlua de mame, * AiIIIj 
şi-au luat între ele angaja- d.e ____ .. - 1_ •• .ec:~ • .e p •• _ II in aş~ .cu~p~ită mizerie trăiau, #li • ' 

mente solemne de a nu vin- S .. lzb ... g f Au aJunsf 10 la~n: tr,ecut~ dde ~Iu '-~ .. ~ .... 
de una mai eftin C[! cealaltă, I pus pe oc pan Ş1 scan un e Fără doar şi poate, Germania, I celarul Hitler, celor peste un I dela. podele din camera în care. eftine şi punctuale 

Aceasta o fac sub riscul in urma Anschlussului. a devE'-" milion de persoane venite să-I locU1au, j 
1 

. bi j uterii in asnl 
de a duce de mai multe ori nit punctul de căpetenie in pre- ascu te şi aclame. Astăzi toti copii ei - fete şi; "1 

1 '1 d I ment, repara+<' pe piaţă aceleaşi zarzavaturi ocupări c tuturor oamem or e Pe străzi animaţie redusă, în. băieţi - sunt in serviciu, iar ea.' 1" 

până devin veştede, şi abia stat şi a presei din toată lumea. ._~ __ . __ ", _ ,_,, ____ .. " _' _____ , I primeşte ajutor dela stat fiind: cu garanţie la 
De ce se petrece acolo, depinde I ~ trecută printre cele dintâi 72,000 II 

atunci le vând mai dtin. . 
. Când s'a mai pomenit la nică de pace, se va bucura de : ,">, acordat ajutor, NI Guttmal in bună parte dacă omenirea dor· II , !~;~ persoane bătrâne cărora li s'a: 

Arad în luna Iunie o capă~ ea pro2resând sau va partid pa ! Tot timpul cât bătrâna poves- . . 
ţină de salată cu 1-2 Lei din nou la un crunt măcel înt- l tea ochii i se umpleau cu lacrim i Ceasornicar şi biM 
şi un castravete cu 5-BLei ?! re popoare. lată de ce, profitând : de bucurie, mulţumind lui Dum- .1 
Iată două e~emp~e din ~t~. :: :revi:;::~ed: ~~r~ft~el~e~~::i ~~:'~d~j:~~~fj,~~~~~f:~~; răsărit soarele" şi Arad, str. Mărăşeşti • 
tea, care eVidenţIază suflel- intr'o călătorie de studii, voi :'""'" ~~~~ _______ ._~~.~w~:~.~w~~,,~.~,;~;~~q 
ent faza în care se află reda, foarte sumar, câteva ~:-....t(;'r Cele mal- bune L 
scumpetea. impresii culese la faţa locului cu: H.'F- I 

Apoi OU mai vorbim de ."",1 prilej. (~',lZn\'1§ ciclele din lu. 
măcelari şi brutari, cari au Controlul la .. ' ~y;} 10 renumite fabdcaţii. Se I 

d 't d d tin .. ",J..,' cumpăra eÎlin Îa. rate tUlli 
evem ea rep u ae;reSlVI Frontieră i ~r..;,c 

cu intransigenţa lor în cee- 1, 
ace priveşte scumpirea căr- Dela ultima călătorie pe care: f 
nurilor şi a pâinii. Se cu- am, făcut-o in <?ermani~ sau:; 

Cauciucuri senzational de eHioe la i 

Sigismund Hammer şi Fi 
ă ·1 I t d P' schImbat multe, chlar frontierele,: ; 

nosc m SUri e ua e e n- A ti 1 - t tI' 1, 
• . ., . s e ma aş ep am a un . A d BIR F d' d 27 H ti' tl!. ft· miri a Mumclplulul cu care a control foarte riguros, iL, ~,- - ,,-, ",~, - - ra, U leg, ar man • - apara I se exeeu a e In şi ~ 

încercat se le înfrâneze pof- Ajunşi. la frontiera Austriacă' Vizitatori români la Viena lE" T'" d -1 
tele de câştiguri fără niciun am fQst plăcut surprinşi că tot . 1. '1 ,1 Xpozltle- J. arg e ~ 
scrupul. controlul, s'a rezumat la simplul spedcla

1 
Ul ~ :al~til ere e evreeştI, Mostre din Sătumare I 

f t d d 1 - t d un e a prava 11 e acestora sunt At l' d .. ' Iată de exemplu cum au ap e·a ec. aTda Pbe ~van e postaţi oameni dio S. A., pe Camera de Gomerti şi d€ e ler e peru spea 
onoare sume e e am ce avem IA ~ ~ . 1 d t' d' S vt 

Ştiut să interpeteze brutarii auga ca pe o tablă Scne: Judis- n us ne m a umare or-
asupra noastră, h M"' .. g' W A t' l 10 1 măsurile luate de Primătie c es ~eschaft. Sau pur şi simp· ~ntz€aza m lmp u U· 

Viena aşa cum e lu pe vitrină cu vopsea de lle - 7 August a II~a Ex
pentru Înfrânarea speculei. o]eu "Jud". poziţi€ Târg d€ Mostre din 

Primăria Municipiului a Incă înainte de sosirea cance-! Comercianţii evrei ia. general oraşul Saturn are. Firmele, 
maximat preţul paIDl1 în larului Hîtler în Austria, Viena i se plâng că nu li se mai dă vo- cari ar dori să participe 
felul următor: Pâinea neag- a îmbrăcat haină de săbătoare,1 ie creştinilor să faci cumpărături la expozitia amintită, să se 
ră 750 Lei între neagră şi Svastica albă şi vulturul imperial, la ei. prezinte la Camera de Co-

lbă 8 .~ L . . Ib" proiectate pe imense steaguri Am văzut mulţi creştini, cari mert şi de Industrie din 
a cu el Iar cea a a .. d" t tot tA d d' , "1 A d d l' • roşu, pre omtna pes e, nerespec an ISpOZlţll e, au cum- I ra, un e f Sti va co-
cu 9fi

& leI.. .. In piaţa operei se mai află părat totuş şi au fost prinşi a-I munfca conditiunile de par-
Cum au reacţIOnat brutarl1? 1 tribuna dela care a vorbiti can- supra acestui fapt, purtând pe I ticipare. 

TipoJ!rafia G, IENCJU, Arad. 

len n~ 
Leagăfor de~' 
Arad, Calea Banatului • 
Reparatii cele maL.!!!!! 
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