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In fruntea Ministerului Săpublice, M. Sa Regele
le S1ll a ţinut să aducă un om nou,
,ma~;ştii.ndu..se că la acest departament s'au comis multe greşeli
~ Pin trecut, pe urma cărora săr uătatea publică a suferit ne, spus de mult,
Il vei Pe lângă neregulile pur adn ae: ministrative, la Ministerul Săse 0': nătăţii, care îngloba şi pe cel
eşliu:al muncii, numai despre saIde ,lubritatea publică AU s'a vorva Qbit mult. In schimb, medicii
stea (angajaţi işi făceau mendrele
de (pe socoteala statului, tratând,
cunÎD acelaşi timp, într'un mod
vălii. cu totul revoltător pe cei sa.eva (ferinzi.
tatori Dacă în spitale - tratamen:oatlE tul era mai uman şi conştiincios, la casele cercuale lumea
l asiguraţUor era: batjocorită
e~!pur ,i simplu.
Ifi li:
Bolnavilor nu li-se recoman,
dkU decât "aspirine", fiind
riHJ.'purtaţi de ici.colo, de către
.-portari ,i camerişti, in lipsa
l

nătăţii

dom.nilor medici care uitau
mereu să treacă pe acolo, sau
treceau foarte grăbiţi.
Acei care îşi făceau mai
mult de cap in înstituţtile de
sănătate ale statului - erau
medicii primari, care aveau
un program. de o singură oră
pe zi. Atunci - îndemnau pe
bolnavi să-i caute acasă. fiindcă acolo un'aveau u tot ce le
trebue. Asta, Însemna ca să
le plătească o cotă suplimen·
tară de leafă.
Regimul acesta, cu mici el[cepţii, era generalizat pe întreaga ţară.
Iată însă că la Ministerul
Sănătăţii - a fost chemat un
medic-general, adică unul care ordonă - şi nU discută, d.
dr. N. Marinesc1lt care a întrodus regimul cazon în mij.
locul medicilor oficiali,
Asta înseamnă, scularea de
dimineaţă, pre2:entarea la ser,
viciu la ora fixată. adică la
opt, ,ederea acolo tot până la

ora reglementară şi tratarea
bolnavilor aşa cum se cuvine,
adică conform salariului primit,
fără a mai cere nimic dela
bolnavi şi după cum. cheltuie
statul cu întreţinerea aşezămi.ntelor de sănătate.
In acelaşi timp, asta înseam.
nă că nimeni nu mai poate fi
medic-primar la ~oate înstituţi.ile dintr'o 10Clllitate: ci la
una singură. putind însă săşi ţie şi cabinet l,articular de
consultare acasă după orele
oficiale.
Acolo unde însă opera d-lui
medic-general dr. N. Marinescu va face epocă - sunt sa.
tele, cuprinse azi de o mare
ofensivă sanitară, care de
mult ne lipsia şi care ne-a
costat sute de mii de suflete.
La Ministerul Sănătăţii a
început să între aer sănătos
prin ferestre.
Se insănăw.e.w ţara ~
treagă.

v......

Bacalau.eaful
Reîncep examenele de bacala-I prezidate di> profesori universitari
uriat, cu iluzii şi tristeli tinereşti care ştiu să intervină atunci când
ca in toţi ani de când lireiştii au colegii lor de grad secundar dede trecut acest insemnat eveni· păşcsc limitele disciplinil didrTcfic.
ment din cariera lor,
Rămâne afunci în vigoare ipoBacalaurialul ule un rar pri- tflza secundă - că programul
legiu dtl bucurii lamiliartl şi sen- examenfllor este prea incărcat
timeniale, liecartl candidat /zind prfltinzând fI/evi/or să puie la o
inconjurat de cercul său de sim- prea grea incercare memoria şi
pati{. Pentru fiti rare bate undtlva astfel, fi elimină ca să intre in
o inimă caldă, de ctlk mai multfl- universitate,
ori a unei mame, dorind cu ar- Sau poate ca elevii t,ec prin lidoaTlI ră junele candidat să cee fără să-şi li asimilat invăIă
se poată com/idera student.
tura prescrisă de programele
Dar pestll acute detalii senii- analitice .
mentaltl, baca/aureatul mai preIată atâtea întrebări - cărora
z;nlă şi un alt aspect, aspect, a- nu le putem da un răspuns sasupra. căruia se cuvine a insista tislăcător, dar ceeace ştiu precis
puţin, dale fiind dezastroasele şi ceeace uimeşte o lume infreagă
statistici care se publică anual, este constatarea unanim recuno~
Intr'adevăr numărul celor ne- sculă că prea pulini elflvi trec la
r~uşjli in fiecare an este lnpre- examenele de bacalavrea~,
stonan!, evidentiind o accentuată
In lala acestor grflle întrebari
diferenţă ştiinliFică intre pregă- şi a răspundeni re o au membrii
tUlIa didactică din liceu,; acea comisiilor de bacalaureat Iată de

~Nu"c~~n&~~rfuna-~~~oon~~e~ku a~~
menele de bacalaureat, Spuneam cu intretinerea fiilor la ,. oraşe,
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poattl imagina o altă cauză car~

privează, anual. 60-70% dintre

e/Ilvii de diploma de bacalaureat,
decât aceea că li-se cn"e prea
mult, fie din excesul de zel al
examinatari/or, lie din cauza programului prea încărcat.
Prima iPOtflză nu o putem

timp dtl opt ani, se impune ace·
slora să depună cea mai mare
grijă la namene, ţinând seamă
de rezultatele din trecut dale la
bacalaureat şi d(/ axperienţa di
dactică făcută de liecare în liceeie unde îşi au ca/edreie.
Gratie tactului şi unei attlntii
deosebite - se pot înlătura gre-

'a~·
;ii .ii ... ~cel....ii a.. f ......~ f ..... dc.l......ă....iile
II 11.....e de P.ii ... ~.;e. pe_.... t_f.A-...e.. .pec.. leii
dimineaţfi acel aş lucru se' pentru infrânarea speculei ad~zte ~ in~regi"'."t ch~ar dacă let~t Pdres~ri~/ii atle unuli program
b'IJ'UII!I Arad.li Am relatat pe.s,~urt
,
, .
. unu proleson SI In rec In a pune a u e Incarca ca a examenen num rul trecut al ZIarulUi petrece; te pofteşte d vii să-şI a]ungă scopul dortt, fnfrebărl carti nu sunt in spirilul lor de bacalaureat,
şti Ibostru felul cum brutarii şi şi

mai dimineaţfi.

Astfel
măcelarii prin mijloace nu că afişarea preţurilor in
!tocmai onorabile aU ştiut cele mai multe cJzurÎ nu e
Le fă se sustreagă deJa rigorile decât formală, cu şc;opul
năsurilor luate de Primăria de a induce în eroare orgaUlbraşului Arad pentru in· nelede control alePrim~rjei
~:Jrânarea speculei.
Regretabil, este faptul că
l fi, In ultimele zile aceştia au şi brutarii pecicani se folola ,nai născocit şi alte mijloa- sesc de astfel de trucuri de~e cu cari infruntă fraudu- şi este cunoscut publicului
~os aceste măsuri. Şi anume: consumator arădan promi.
şi pll Primăria a luat dispozi- siuni1e date de aceştia con
--ţiuoi ca fiecare măcel ar 'sau ducerii Primăriei Municipiu
!lrutar să-şi afişeze preţurile lui. de avinde pâine mai eftin
.1,
.. .
'
tuturor felurilor de carne ca brutaru dlO oraş, Acesta
spe~au palne, Intr'adevăr ei a ŞI fost motIvul pentru care
ă
ţ 'J
'
d'"
'
!l f lşeaz
pre UrI e, dar nu- Ş a a mlS vanzanea palml
.
'ţ A d I '
mal. pe t ab1ă'
eXistă, căci peclcane pe pia a
ra U UI,
,A d
. ,
. an e vorba de cumpărare căcI după cu '11 se ştJe acest lu'ţ' f I "
1 1 ace a tfel de preţ. Iar cru a foct mtcrzis multă vre.
I
th ] t' 'b
..
nkt,:la c ă pro test eZI,, .
el, sunt C~l me., n a~es a Ş tu ŞI rutarn
~ e către pădure, ŞI te invI- peClcam să recompenSfze
:ă că altădată să te scoli bună voinţa d-Iui primar
'ilui ln 'd d' .
.
R
1
O
~
al e lmmeaţă
căCI maromll us
rezeanu, care
,1
' .
eftl~a cu preţunle afişate de- le-a acordat acest favor.
--nult
t
t
.,.,
a recu.
'"
In consecinţa, pentru ca
Natural, dacă Vll mat de măsurile luate de Primărie
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in interesul consumatorilor programuluide bacalaureat, exce- Astf,l, vor plânge iar prea
ârădeni, cerem onoratei co· s, nu se pot lace cu zeci de e· mulli părinli şi copi,
nduceri a Primăriei sii in- levi, şi apoi comisii/e sunt
511....1.. F_ ....
pună organelor sale Însărei- ~~...-~-~
nate cu aplicarea acestor măsuri o mai severfi activitat~in
Căpitan
acest sens, căci altfel toate
~
acestea măsuri vor rămânea
ilU~?ri. ă
t
.
I~ur,:» ~~es a e numai
un sl?gur miJloc. eon~ta~~!
In urma trecerii autoritfi- seu, evidenţiindu-i meritele
de mlOe' ,.cu cart ammţltll 1'1
l't'
. b d'lre ţ'la pent ru care a f ost d e~ t'mat
I or po 1 loneştt su
s~ecula~ţll.. se a~~ră ~ont~a jandarmeriei, Ministerul de sfi conducă poliţia aradană.
ngurozltăţu leg,lI de IDf~a- Interne a făcut o serie de Noul chestor a mulţumit
nare a speculel, dar eate
. ,
f
t
h •
. .
numiri nOUl In run ea c e călduros d-Iui colonel Mivor mal fi altele pe care t '1
d' ţ ă
." s un or In ar.
hail Dobriceanu pent:-u cunu le cunosc. DeCI ar fi In
C
'
f I I b' l ' b' t
hestor al Aradului a vmtele adresa1e, aS 1gurânIne Ul o Ş esc,
ca f ost numit.
. d M arin
' Ione- du- 1 că IŞI va mdfoplim cu
t oţ"os u
, b' d
o I acel car se vor IS 1 e
. ,
.
.
t't d'
t
scu, căpitan de Jandarmi, multă demU1tat~ şi hărnicie
mcorec 1 u mea aces or c o n - .
'"
t
'ţ' lot'
1
•
care a ŞI fost instalat în misiunea Incn:dillţatăravemen 1 Sit-I rec ame lmed'
d
d
diat celor în drept pentru noua em~tta~e, e c~tre ,
D, Ratiu, şdul secţiei
colonel MihaIl Dobrlceanu, administrative a prezentat
a l~tSăe aPă l~a reco~petfnsJa cu- prefectul judetului Arad_
noului che~t~r pe funcţioveni ,c CI numai as e, cu~
"' d p 1anurl'1 e d e a t ac
O . prefect al Aradului narii subalterni , asigurânnoscan
1 d
1I . t
.
t
l-a recomandat funcţionari- du-l de Întrpgul lor devo·
a a vesa U UI, e veI pu ea
~
mai uşor apăra cortra lui lor chesturii foarte elagios tament şi capacitate de
r;1c:. P . . . . . pe d. ~ăpitan Marin lone- muncă.
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'A

A

r

' A

•

.. ~

r

~.)
~f
I~

rf
!.I:,I

il'

.;1

:1

,.

. .________________________________________________________________________________~ij
~

TIMPUL PROVINCIEI

2

----------.----------------------------------

No.,!l orar d~ .consu1.
Problema chiriilor talII
al DJedlCllor SPt
cialişti din an1bula1~
In anul de graţie 1938 rul
Casei Jlsi"'urăril~

A-

casă
cfjlriaşii

Sau: Când proprietarii de
cunoştinlă

cu

f ac

prin Somatii advocatiale

SOIlla.,ie

In ziua de 5 Mai a. c. am primit O scrisoare recomandată din
partea aVE>catului Or. HiHlicb.
prin care, în calitate de repre
zentant a Unor proprietari oarecati Jakob Kh:in şi soţia, de cari
n 'auzisem in viaţa mea, sunt
preavizat că până la data de 1
August sl evacuez locuinta şi că
înăuntrul termenului de 8 zile
vrând nrvrând să-mi dau adeziunea in scris la aceasta, căci astfel
voi fiu Împrocesat. (In numărul
viitor vom publica conţinutul
acestei somaţii.)
De ce sunt dat afară din
cuinţă, m'am gândit, când ştiu
că n'am rămas nici-o zi restanţă
cu chiria? - Cine or fi Klein
Jakob şi soţia, c:ăci eu ştiam că dela altcineva Închiriasem locuinţa?!
.
In fine mă duc la telefon ŞI
cht:m biroul d lui avocat Hoflih.
Si! prczmtă cineva şi-I Întreb:
- O·le te rog! Am primit o
scrisoare de preavizare din partea UHor proprietari reprezentati
de dv! Vă rog să-mi spuneţi ce-i
cu asta? De ce sunt dat afară
din locuinţă şi cine sunt aceşti
propri~ta.ri .căci eu n'am inchiriat
dela el nimIc..
"
- "Ce crezI d·ta, di nOt scnem
a<şa numai din aer?! Ne vom intâlni ştii unde" ? !

10-1

O oii

Bucureşti.

Profesorul dr. Gh. Marinescu
rămâne În amintirea posterităţii
unul dintre cei mai geniali medici
neurologi
ai
veacului
nostru. a cărui faimă ştiinţifică a
făcut de mult incOIlJ'orul lumii,
fiind considerat al doilea mare.
savant Îo neurologie din lume.
Cinstea făcută fării noastre
peste hotare de profesorul dr.
Gh. Marinescu este neegalată, În

Pentru boli interne

Examinări radioloa
1. DI. dr. Cosma Dumitru

ştiam

dej

I

o

ca

4

Opera ştiinţificl a doctorului
Oh. Marinescu cuprinde zeci de
~; i volume - căre au luminat zeci
de generaţii de studenţi ai Facultăţii de medicină din Bucureşti.
It ţă' fiind unul dintre pu- v P!ofesorul ,Ovid ~ens~şianu
mu e
fi
i ramane unul dmtre Cel mal comţinii români cunoscuţi In America 1petenţi filologi români şi unul
mai ales, unde mai sunt cunas- dintre i1ustrii dascăli ai Facultăţii
cuti, în multe state, numai d·nii de Litere din capitală.
N. Iorga, N. Titulescu şi George
Dela ~atedra sa, profesorul.
Enescu, savantul dr. Oh. Mari- Ovid Oensuşianu difuza lecţii Iinescu este al patrulea fiu al Ile- terare care romăn capodopere ale
amului nostru preţuit pentru vasta genului, strălucind de frumuseţe
lui ştiinţă medicală.
şi bogăţie extraordinară de cuCu ocazia deselor conferinţe noştinţe.
ţinute in America, regretatul proEra cel mai respectat profesor.
fesor ne-a făcut o Întensă şi bine- I apreciat de colegi şi iubit de stu~
făcătoare propagandă, iar la con-I denţi, fiindcl şi·a închinat categreseJe ~nternaţio~ale i s'a~l' drii şi ştiinţei întreaga sa viaţă.
t ~
t td
I
acor.d aUI. o eauna ce e mal
Operile sale ştiinţifice au desman onorun.
h'
d
.
. • f'l I .
Acesta rămâne profesorul dr. c IS. • rum"!rl noul . I~ ~ o ogte,
Gh. Marinescu văzut peste gra- rămanand ŞI de ac~ mamte Un
niţele ţării - ridiLat pe piscuri- Îndreptar pentru Cel Care se vor
le unei glorii universale.
dedica acestei ramuri a culturii.

sa...,-....fi:
O •. Gh. 1'I...... e!5C:u
O..,;d De"!5"~;"""

După dispariţia lui Octavian
Goga, cultura şi ştiinţa românească au înregistrat alte două mari
pierderi, prin moartea savanţilor
dr. Oh. Matinescu şi Ovid Densuşiatlu, iluştri academicieni şi
profesori ai Wliversităţiî din

Sociale ./Irad

consultă:
foarte bine că mi-am făcut
1. Ora dr, Manta Constanţa Ora 12-2 2. m. În zilele de~
rlatoriar şi cl am căutat căile paş
Miercuri, Joi şi Vineti.
.
dela ora 9-11 a. m.
nice de înţelegere.
2. DI dr. Demetrescu Nicolae
Pentru boli de, ~
M 'am dus imediat la un avo- dela ora 11-1 a. m.
consultă:
Clt şi i-am predat cauza, care la
3. DI. dr. Poscariu Ioan c1 ela
rândul lui a rămas surprins de ora 3-5 p. m.
1. DI. dr. Olariu Cornel \
acest tupen, mai ales că fără să
ore e 12-2 a. m.
Pentru boli de femei
:.ştepte cele 8 zile.
Medicii de dinţi conar
consultă:
La înctput m'am gândit că a
1. DI. dr. Hălmăgcan Liviu'
1. Dl. dr. Vuia Salvator în zifăcut o greşall şi o Să-şi retragă
orele
8-10 a. m . ·
acţiunea. Când colo deunde! EI lele de Luni, Marţi, Joi şi Vineri
2. DI. dr. Tămaş Mihail l'
o sustine mai departe cu dife- intre orele 12 -2 a. m.
orele
4-6 p. m.
2. OI dr. Mager AureI, in zi·
renţa că şi-a redus pretenţiile, la
cheltuelile de judecată.
Auzi lele de Miercuri şi Sâmbătă, intre
Pentru boti
d-Ie 1... Incă o susţine mai departe orele 12-2 a. m., iar în restul,
cunsultă:
I
I
zilelor la domiciliul bolnavelor,
şi-mi cere despăgubiri?!
1.
OI.
dr.
Haţitgan Iuliu"
ca asistent la naşteri.
Dupl toate aceste onoratul
ortle 8-10 a. rn. la ~
cititor îşi poate face o ideie gePentru boli de nas, de Stat.
nerall despre felul cum proce.
gât, urechi consultă: Orariul astM întocmit pll
calea paşnicll. El n'a vrut!
dează un proprietar de casă ca
1. OI. dr. Frint Alexandru la indemâna 1Isiguraţilor, cai
DUpă ce aflai cum stă chestiuşi dJ. Klein Jakob şi soţia, cu
Între.
orele 4-6 p. 01.
noi îşi mai exprimă 6 "
nea cu preavizarea, repede la dl
locatorii săi, cari ii aduc atâtea
dorinţă:
proprietar, doar se va'ndura să
Pentru boli venerice,
I
câştiguri. I-ţi face împresia el el
Orariul astfel fixat si 6
stea de vorbă cu miRe.
plăteşte locatarilor, nu locatarii lui.
de piele şi urologie pectat şi de d-nii medici, ~
consultă:
pretent:ie Dar după cum spuneam şi in
mai de asiguraţi. şi a nu I
numărul trecut, am rămas tncă
1. DI. dr. Dejenariu Ioan, dela duce timpul de consu1ta~
aLsurdă de nedumerit de faptul că deşi a ora 12-2 a. m,
d0Uă ore la numai Un sfen
dat preaviz tuturor locat~rilor,
2. 01. dr. Tesici Svetolic. dela ales că am intrat - spre!
14_000 Le:i
- care f>unt siguri c~ nu sunt ora 4-6 p. m.
rea acestei ţări - in zodii
Cu hârtia'n mână pe care era
mai buni platnici ca mine şi ca un
telor inopinate ... şi s'ar pi
Medici
chirurgi:
adresa proprietarului de casă· din
alt domn profesor din aceiaş casă,
1. DI. dr. Siclovan RemUi dela tea ca dl. general Mari
str. Crişan No. 3 şi a proprietaşi care sunt sigur că n'au Ucut
minisrrul s.ănătăţii să "jun.g
ora 8-10 a. m.
rului unui mare depozit de lemne
mai mult
Minetn privinţa
2. 01. dr. Zeana Dumitru dela la noi. tocmai pe când ~
din str. Bihorului lângă via duct, acceptării preavizului totuŞ! acest
b:llnavii...
ora
3-5 p. m.
am căutat şi l-am găsit pe dJ.
domn proprietar Jakob Klein a
. t
----...:....-- ~
proprie ar.
găsit de cuvinţl să ne dea în ju- .............~~----.:.:.....--:----=------=---:---...:....---:---..:...-~--=------:.:....
I
,
l-am s~us că acce~t IDt'U to~te decată, numai pe noi deci să i Excursia funcţionarilor re au luat parte mai~
ceeace mI-se cere pun. sus numIte scoaU din proprietatea d sale
la Baile funţionarilor. Preşedint~ d
P articulari
•
are a fost dl. dr. BoncJUc
s~risoare. Am stat puţm de ~orbă numai pe aceşti chiriaşi români?
L.pova.
preşedinte activ d1. Trăilă
~l ~n: pl.ecat. In lasUel d~. In~pre- E şi acesta un semn al vremii,
Cele 5 butoaie de ben
Dumineca trecută Asociaţia
Juran ml-am tăcut cunoştunţa CU şi cred că dl: Klein J-a tălmăcit
la
batăe s'au repartizat ai
Funcţionarilor din localitate
dl. propri:tar..
•.
in deajuns.
I butoi echipa iuniori l
a făcut o reuşită excursie la
Peste cateva zile am lOamfat o
Băile Lipova. In suplimentare ambele echipe, al lI[-lea
P_ F.
scrisoare şi avocatului in acest
ziarului nostru se pot vedea ilă, al IV-lea dl. Sărăndat
:;ens lJentru că să fiu m·ai asigudouă reuşite fotografii dela V-lea dl. Gebauer.
S'a petrecut tot timpul
această excursie.
.rat contra rigorilor legii.
caldă
admosferă de ce
Fotografii se pot obţine de
»GrundDl.an«
N'a trecut decât două săptă
tate.
mâni şi mă pomenesc cu o cita- FaL ..h:. de fierărie S. A. asemeni la firma Gardonyi
Arad, Bul. Reg. Maria 20-22.
ţie dda judecătorie însoţită de din Arad arată în Bilanţul inmotivele de dare În judecată pent- cheiat la 31 Oecemvrie 1937 şi pubTU neaceptare de preaviz şi licat zilele acestea, un beneficiu net Un "Banchet" original Citiţi şi răspândiţi zia
că obiectul procesului e numai de Lei: 11.662.032 pe doi ani şi
. - T.lltllp..1
Cu ocaziunea matchului de
14000 Lei. Vă puteţi imagina in- anume: 1936 Lei 1.175.575. iar
football disputat între funcţionarii
.'
. ..
.
rllgnarea mea, - onoraţl clhton 1937 Lei: 486.467. - la un ca- adm. ai fabricii "Astra" a avut
loc la cantină un banchet la ca- de atâta neruşinare, când eu pital social de 10.000.000 Lei.

In numărul trecut al ziarului
A fost foarte lung timpul păoâ
nostru, Într'un articol intitulat la Ora plecării dela birou şi până
"Scumpirea traiului la Arad", să ajung acasă să văd ce s'O fi
Între altele am relatat şi cazul întâmplat.
ullui proprietar de casă - Il cărui
Din Înformaţiile vecinilor am
nume din anumite considerente aflat cum sUt chestiunea.
nu l-am dat în vileag - care prin
Ce se intâmplase?!
metode nu tocmai onorabile a
Vechiul proprietar vânduse ca·
încercat, şi a reuşit. să ridice sa d-Iui Klein Jakob şi soţia, iar
chiriile 10cătaTilor pe viitor.
acesta primul lucru de care s'a
Am spus şi in arr.intitul 3rticol apucat a fost, să preavizeze pe
şi o repet şi acum - căci merită toţi locatorii căci cu data de 1
să se ştie de ce este capabil un August să evacueze locuinţele.
propridar de casă ca dl. Klein
Din procedeele acestui proprieJakob, din str. Crişan 3 când etar se yede clar că el a căutat
vorba de scoaterea banului de pe dinadins ca numai pe cale judebietul' locătar, - şi anume esh: c~torească să ne cUDoştem, după
vorba de mijloacele întrebuinţate cum dealtfel mi.se spunea la telefon.
de acest proprietar în acest scop.
Cu toat~ acestea eu am căutat

o

~.

• • •
Savantii dr. Oh. Marinescu
Ovid Densuşianu făceau parte din
vechea pleiadă de profesori ai
universităţilor noastre, care se
răreşte mereu şi care a crescut
generaţiile de azi ale elitei culturii naţionale.
Fiindcă ii regretă o ţară intrf'agA, trebue să le incrustăm
trecerea în nemurire şi în coloaude unui ziar de provincie. înţeltgând astfel să ridicllm cultul
oamenilor mari la nivelul care
se cuvine.
_
...

şi

.euna cartII

Din an in afl, slrbătoarea cărţii devine tot mai strălucită, res-

taurâad cultura io toată măreţia
de Care s'a invrednicit în ţările
Înaintate.
Peste preocupăJile de fiecare
zi, care nu sunt în totdeaulla nici morale şi nici Înălţătoare, car

tea trebue să rămâna
permadent de scormonit:
rui spirit inzestrat, fiindc
nU poate ridica şi înobila I
mintea omenească decât
O lună a cărţii, Înse
chemare zilnică la izvoru
duirii de suflete _ care
văţătura de toate fell
ceeace are ea mai pild
ÎnăItător.
Dacă am îllchina fiecar
gură lună din an cetirii
s'ar schimba firea 0111
prin deschiderea de OI
noui, care folosesc de
sufletului şi raţiunii.
Vechile civilizaţii şi CI
îşi aveau lun'l sacrificaU
an, ci îi închinau educa~i
1 x d
A
c ip~ e răgaz. şa se!
opere nemuritoare, care
ori ce momente dt: desfă
peşti 8.ât de frecvente
eul nostru.
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Invătământul profesional a ajuns pretutindeni preţuit in ţară. Cercurile

I

I

~meni

PROVINCIEI
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nu

industriale consideră pe absolvenţi factori însemnaţi de productie. Cuvântarea D-Iui ing. R. Cărpinişan, directorul liceului. Premierea elevilor
poate afirma mon· şcolilor profc:sionale din Arad, În i alizare. care reclamă cât mai nu- 1trebui ca să-şi infiinteze ateliere Isit cu folos timpul ŞI să vă

re-

Zdatea că s'a pornit o inex· numerile viitoare, nu trebue in- . 'lleroase elemente tthnÎCe -

bine I ori cât de modeste 7.
fa reti sănătalea, astfel ca la
bilă campanie Impotriva şco- terpretată ea Un gest lipsit de pregătite, pe care numai şcolile
Aşa a fost eri. Băncife nu toamnă să rf!incepem munca cu
teoretice, care pregătesc ti· diferenţă faţă de liceele teoretice profesionale ]e pot .instrui.
dădeau imprumuturi decât pe forte nni.
Itul pentru carierele biurocra. şi alte şcoli d~ CUrs secundar" ci
Şi atunci, decât să lăsăm atâţia ipotecă, iar statul nu era încă
Tuturor vă adresez sfrăjerescul
lşi pentru universitate. Dim- să fie socotită. drept un ~ndem~ I părinţisă-şidea copiii la şcoli secun- orgarizat pentru a putea sprijini nostru:
'iVăJ aceste şcoli au şi azi către o. ~arte dm pOp'~laţla ţir!11 dare şi să.i treacă plin universitate cu credite eftine pe absolvenţi şi
S A N A T A TE!
.
..
•
.
d
1 . ca să ŞI mdrepte COPUI spre canl
ape ace aşI număr e e eVI erile practice care aU ajuns să se pentru ca apoI să nu se p~ată pl~sa. meseriaşi.
*
.dinioară - când fiecare ce- bucure de mare cinste şi răspla sau să se plastze cu salam de mize·
Deci nu sep oale imputa absolDupă cuvântarea D-1ui dhector,
~n avea Uu flU la liceu sau tă In ţară.
rie, când îi pot de ce să nu-i dE'a vtnti/or noştri că nu au reuşit a urmat un program străjeresc,
şcoală norm~Iă.
]ntr'adevăr, România trece azi in şcolile practice, care le asi· până acum să creieze o puterni- condus de d. profesor-maestru
blicitatea Ee O vom face deci printr'o fad de febrilă Îodustri· gură un plasament bun şi sigur. că pătură de industriaşi, capabi. Gh. Urlea, şi a cântdt corulliceli să facă o mare concurentă ului bine pus la punct de d. pro· De t:e sunt pretuiti aLsolventii În Îndustrii
orz' cui.
fesor Sever Agen.
·
Cu bucurie constatăm azi însă
El
uneam mai sus că faza de muncitori, ca auxiliari 11928, după zeCe ani de muncă
evul Huzur Teo:lor, din el.
că statul s'a sesizat in fine de ( ,
,
. dustrl'a l!zare prin care foarle preţioşi.
istovitoare in cercurile induslri. G a remarcat printr o frumoa10
U
această vitală problemă şi se
m cere ingineri şi
Mai ales acolo unde Se clă. ale.
si declamare.
A urma t" apOI premIerea
.
•
'ciem cât mai mulţi. De desc noui întreprinderi; sau
Am constatai cu plăcpre că lucrează fncă in două dir€clii
~.evi·
cu rezultate bune, care lasă să 1
d
ă
ă
a, şcolite noastre politeh- se transformă cele vec~ ab· din 29 absolvenţi, numai doi au
ar, up cum urmeaz :
se intrevadă O reuşită lentă dar
p remla
' t I • t"·
]~ L
~ nu pot pregăti atâţia in- solvenţii sunt necondiţionat intrat în rândul funclionarilor, şi
u 111 al pe şco a a: aş-

!
t

t

l
~

ori _ câţi le cer marile ceruţi - pent acă ei ştiu să anume ca perceptori, iar restul sigură
f
Una este creditul meşteşugă" prinderi industriale din creieze şi să calculeze bine au rămas la specialitatea lor,
resc pentru aTimentarea meseriaşiJ după cum toţi absolv~n- inovaţiile.
reuşind astfel să ajungă fiecare
lor şi industriaşilor cu creditul
'ceelor şi "'imnaziilor inAceşti factori de producţie la o sUuaţie bună după valoarea
t i ,
atât de necesar inzestrăni ateliejtriale sunt an!!ajaţi imediat, au astfel menirea să creieze lor, fmpreună cu putin norOc în
relor cu inventare de scul~,
.~l că ei nu cunosc şoma.. O mare elită de technicieni şi mediul unde s'au plasat.
maşini şi materiale.
re mii, decât cu rari ex- specialişti desăvârşiţi aSalariile lunare pe care le priTot prin acest credit meşfeşu
'i, care sunt elemente ce duşi până astăzi din străină- mese vt;lriază dela 3-5000 lei,
găresc se finantează "rin credile
eresc de lucru.
.
tate cu salarii împărăteşti. iar unii dintre ei au ajuns la sa·
comenzile mai mari primite de
fiecare colţ al ţării - se Avem nevoie de această clasă Zarii lunare de 7000 IIli; şi unul
industriaşi români
spre exeşte o fabrică, iar cele vechi de creiatori, fără de care în· chiar la 14.000 lei pe lună.
Imodernizează instalaţiile; dustrializarea ţării va mai în- Tot; sunt plini de incredere in cutare.
A doua directie pste punerea
tel, câ au nevoe de oameni târzia.
fapte şi viitorul lor fi toţi fi-au
in aplicare a legii învătământului
,"ci şi pricepuţi care să
Scriind deci, azi, despre ser- exprimat recunoştinla fată de fe.
industrial, in ceeace priveşte în!eute aceste mari traus- barea Liceului Industrial "Au- luI cum şcoala noastră urmăreş·
fiintarea Casei InvăIământului
ări I
reI Vlaicuu din Arad - seri. te pas cu 'pas absolventii, în
din rabalul de 2% asupra coabsolvenţii em despre toate şcolile simi- toate sfortirtle lor de a se afirP ă in'~ineri,
,
1;
menzilor dale de stat inlreprin10r profesionale devin ast- Iare din ţară, pe care le re- ma şi reuşi. '
And derilor particulare. unde trebue
t,cei mai preţioşi colabora- comandăm părinţilor, la acest
Lupta a f?,st grea ş!. a~!, ca
să se adune anual cel putin
ai patronilor. pentrucă sfârşit de an şcolar, care le vedem cu totu, couducatoru, mem- 150 200
'i'
d l' d'
..
..
.
mI toane e el, m
e ei se recrutează dese- pUne întrebarea că ce aU de bru corpulUI dzdactic ŞI absol.... ,
m, calculatorii de mari făcut la toamnă, când începe senţii. că lupta a reuşit şi toiul; cdar/e se vor btnfrlmtat ..alelletr~.molI_
. b'
1
Il pentru a so ven li noş rr.
IUe, maeştrii, şefi de echi. altul
merge spre mOI trle, putem ua
.
,.., .
.
,..
b
~
b
-t
~
'L
Onoral! oaspetr ŞI rublt, eleVI,
I controlorii şi supravegh e1 cu totu Im ar a are noua ŞI lorPe rân d, VOm scrie, deaitf e,
.
- d d~
f l~
••
_
v ' _
am tmut sa v
am aces e a·
I
şi lucrătorii calificaţi, despre toate şcohle dIn Arad, ta sufleteasca spo"fa, spre a a'ri' . f i "
t
1 f' 1 d' ~ 1 murI ŞI In orma It pen ru a ve·
a U se încredinţează luc- ca sa aratam ca nu scrlem Junge la scopu
ma, a lea a d
t t" ~
t
d'
ea cu o Il ca sun em pe rue cele mai grele, pe care pentru a părtim sau aduce aprtClerea complecta ŞI renume1 1
•b
'
. . ' fV
mu ce norocos ŞI un.
le pot executa lucrătorii laude CU1va CI pentru a rarea sahs acatoare
a muncu
A'
.
tIt
•
. . 1
h'
ZI, nu mal sun em e emen e
pU, eşiţi din ucenici.
contribui la popularIzarea şco- prestate de speclallstu te mc
l' d
d
.
It"
l
•..
puse a In ex e cer mu 1 ŞI ne,.clică absolvenţii şcolilor lilor practice, care cheama român.
'
-t ' .
bl
. 'rnvaWta~
I
J
cunOsca orr ar pro emer
sionale fac trăsura de elementele capabile la munca
Mai avem un singur ucru ae
• ti' .
.. oastr"
~,v
f
d'
l'
man IZ Ul ŞI a muncu n
",.
e între ingineri şi masa productiva, bme rasplalttă.
făcut: în Untatea e miCI ale lere
Toti vedem cum ne copleştşte
şi intreprinde,i.
lumea cu dra~ostea şi cu che.
rLarea de fine de an a Li«1eului Dar şi aci suntem pe calea mările din toate părţile, ca fiind
cea bună.
Industrial "Aurel Vlaicu"
factori absolut necesari producNu prin critici şi defăimdri
itie Şl avutiei nationale. d
să dovedim mai bine afir. 1 Premiul cu cunună pe intreaga şi nici prin indemnuri teoretice
ide~~unile noastre de mai sus; am ţară, din sculptură, acordată fileb 1
lid
1
Fiţi mândri, ca părinţ;. e în·
se pot pune aze fI'O e a e crederea ce vi se arată, iar
,1 fied'1 fitllt de ocazia că acest liceu vului Costin Eduard, el. VII.
unei intreprinderi, cum se mai
i nir4 ~inut abia acum serbarea de
Premiul 1. Guga Alex. şi Sil- rostesc azi critici prin d,ferite voi, elevii, să munciţi cu râvnă
.
acolo unde veti ajunge, deoarece
lat tI1l~ de an, care ne-a aritat ce se văşan Ioan pentru desen şi prac- articole, de aceia care nu cunosc
d
T
de dragostea voastră fată e
oultu*eazl in asemenea şcoli, iar tică, Pentru practică elevul Pop temeinic problema, ci prin ajumuncă depinde însăşi ridicarea
lmnă. ruvântarea Dlui ing. R. Căr- Gh. premiul III. La istorie; men- toare băneşti însemnate.
tă~'işan am aflat de ce situaţie se tiune, elevu Mocuta Ioan, el. VI. Absolvenţii noştri s'au afirmat potentialului de apărare al gra*
nilelor noaslre şi , idiearea preeste î ră absolventii în fabrici şi alte
Pe lângă premii fiecare elev a adeseori în intreprinderile indu.rile, teprinderi.
prImit şi un carnel de depuneri, striale, particular~ şi de slat, sligiului neamului nostru ca faetor de pace în coiful sud-eslu'
uitor eproducem,
deci,
această cu sume variate.
unde se cere numai muncă şi
ântare'
Aceasta arată că în şcoala disciplină.
lui floropean.
'
•
e o siJ
• • noastră elevii sunt pregătiti cu
Pentru meseria adevărată inIar voi, elevi care mai Gveli
- m~
Onorall oaspetz ŞI cea mai mare conşli.nciozitate să aceasta nu este suficient.
de stat câlva timp sub suprave~neai
iubili elevi!
de către membrii corpului didaPărin/ii elevilor, şi aşa destul gherea noastră, inăltativă inimile
;;~~:i~Zi, când punem cununa unui etic. Eu îi felicit şi le multumesc de sdraci au făcut sacrificii in- de cele ce auziţi. Daţi ascultare
an şcolar, vin in fata Dvs. În numele colegilor mei
.semnate ~u creşterea lor in şcoa- corpului didactic. care işi dă
IHuri . inima plină de bucurie şi sa·
Pe de altă parle, bucuria şi lă astfel că la absolvire abia a- toată silinţa pentru a vă da cu·
dintr' oeţie morală. Această saiisfa- satisfactia mea provine din con- şieptată ca fiii lor sa poată noşlinte din ce in ce mai bogate
~i fiecJe proflÎne din două cauze.
ştiinţa că am în/raf în era atât câştiga nu numai pentru ei, şi lolosit~are.
lot crdUna, este faptul că la concur· de dorită IIi atât de mult profe- dar şi pentru ajutorul lor; aAscu/tand povetele noastre, ne
umbr~ill! Societătii tin'timii Româ- tilă de noi: era aprecierii muncii junşi la sfârşitul puterilor mate- ?şurati şi ?ouă s~rcin~ ş; lucrul
it~ri '~l' din Bucureşti toti elevi noştri absolvtnţior noştri.
riale.
m comun Il facell mal cu drag
In ,i au fost trimişi, in număr de
Nu demult s'au intrunit, la
D, unde să ia atunci absol- şi mai cu inimă.
II.. ' ci, au fost premiati şi anumel şcoală; absolventii din seria 1927· ventil bani, ori cât de puţini ;-ar
Lăsându-vă în vacanţă. fo(o·
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1. Huzur Teodor, media 8 8S•

2.
3.

Hărţău

Părasca

Ioan, media 887 •
Sabin, mtdia S8S.

Menţionaţi:

°.

1. Gomoi Traian, medi::. 8 8
2. Riviş Ohaorght't media 8 04 •

Clasa 1.

sculptură.

1. Popovlci Ioan, media 8 B6 •

Clasa V. metaL
1. Tulbure Aurel, media 9 1 °.
2. Sioa Oheorghe-, mt'dia 8 fi2 •
3. SzekeJy Tibl'riu. media 8[·°,
Menţionaţi:

1. Codila Victor, media 8 112•
2. Becsy Attila, medi, 8 2°.
Clasa V. lemn.
1. Cozilec Alee" media 8 1ll ,
Clasa VI. metal
1. Guga Alex., medi~ 9 14 ,
2. Silvăşan Ioan, media 8 82 (pt.
atelier,)
3. Kohler Caro], media 8 34 •

• •

•

v

V

•

tofka Ştefan, cL Vill. media 943 •
Clasa 1. metal.

w

w

•

..

Menţionaţi

:

1. Ion M0cuţa, media 8 26 .
2. Nicola Oh., media 8l11!.

Clasa VII. metal.
1. Pleschinger Iuliu, media 9 1t •
2, Micuşca TIberiu, media 9 10 •

3. Csoma Carol, media, 8 27 •
4. Hădean Sava, media 8 t4 •
Menţionaţi

:

1. BJk6 Ladiblau, media 8°11.

Clasa VU. lemn.
1. Mihailovici Nic" media 9 21 •
Clasa vn. sculptură.
1. Cost in Eduard, media 9 4 °.
Clasa. VIII. metaL
1. Mărgineanu Aurd, media 9°6.
2. petroi Viorel, media 8 82 •
3. frisch Iosif, rne~ja 8 8

°.

Menţionaţi :
1. Pt>rian Cornel, media 8 79 •
2. Ja3sek Adalbt>rt, media 8 n •
Clasa
lemn.
1. Bogdan Ioan, media 8 96 •
Premiaţi pentru "Cartea de
aur" a Străjerilor:
1. GtOSU Ioan, lei 200.- din

vm.

partea d-lui director.
Menţionaţi pentrucă

nu au

lipsit dela ore:
1. Sugar Ioan, el. V. metal.
2. Lelea Ioan, el. VI. metal.
3. Olariu Remus, ci. VI. metal.

Continuare în pag. IV.
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TIMPUL
3.

IU«1rărÎ

I

I,"~

ptat in contra lor. Avem o sin~ indivizi, pentru ca toaU lumea încasărilor zilnice trecute
gură armă pe care O vom intre· să poată vedta adevăra1a lor f"ţă, gistru.

I

Din cauză că, În săptămâna
Examinâ.nd. aceste clişee, .cre.
străjeriei şcolile din Arad au or- dem că an ClUe se va convmge
"
..
.
1 uşor de ce sunt atât de căutaţi
gamzat o expozlţle colectivă, a b i
.
. a so ven ţ"11 l'Icee 10 r '1 ndu strl' d le dl'n
Plllatul Cultural. liceul llldustna( intreaga ţară.
nu a mai organizat o expozitie
Sfârşim aceată primă pagină
atU de mare ca în alţi ani, dar lochinl!tă şcolilor din Arad cu
pentruca plirinţii elevilor, singurii dorinţa sinceră ca cetitorii să vaînvitaţi la serbare, să poată ve- dă in rândurile noastre ceva mai
.. I
dea, t otUŞ1,' ce 1ucreaz ..l< COpil
or, mult decât intenţia noastră de a
În fiecare atelier a fost amenajat pomeni uumele unei şcoli din
un colt cu lucrările de fine de Arad, nOI' - fi"" nd conduşi de
an, sub conducerea O lui ing, gaA ndul cural ca să arătăm marc~
Petre Negrău, sub-directorul li- lui public că industria naţională
ceului, secondat de membrii cor a păşl't pe drumuri' "oui, che.,
Pului didactic.
ma'nd la mUllcă aprl' 6tfa~ toate "le·
...
Ce se lucrează in aceste şcoli
profesionale, arătăm în suplimentul ilustrat, publicat tocmai spre
a arăta ce progrese însemnate a
făcut îovăţământul nostru profesional, in ultimii ani.

I

---------,

Fxpo:zifia de

3

PROVINCIEI

buinţa din toah:- puterile noa- pt!ntru ca fiecare să se ferească
6. Meseriaşii patroni de,
strr, arma adevărului, arma dre- de capcanele înşirate de ei pe tul 6 vor plăti:
I
) T
d f b
plăţii, Prin ea vom arunca voalul drumul spinos al muncitoru ui roa
axa e Im ru de .1
care acoperă maşinaţlunile act:sfor mân.
de filă la registru.
~~~~~~
b) Un timbru de aviaţÎt uic
de fiecare filă la registrr,
c) Impozitul prevăzut I
goria nnde a fost claSifl
~ ...
40 ......
140.
.. de l' mpu ner.
e
-s . . ~
_
.. '
comiSia
d ... A. ... d
d) O tad forfetară de
O uminccă 26 Iunie 1938 sindi· d unăru"
anual.
I
generale c ă.
malluatul
_ _ _ _ _ _ _ _ _....
1
f
'1
d'
1
l'
't
l
'
'
t
'
f
C;ttu
panto. fi or 11I oca Ita- com! etu UI a expira ŞI con orm
v t'
tate a ţÎnut o adunare genera1ă statu IUl..Jum ă tatea mem b fi., or d'in fi
ŞI"
t i '
extraordinară În l<)calul fostei COr- comitet cad prin ragere a sorţi
li
.. 4 mem b"
poraţii unde sa des bătut urmă- căzând următorll
rn ~ 1)
• • • n
ti.

"_.1_...

Ad .......e.. Sene... ltii.

d.c::..._I_. -.....

meotele capabile, pe care numai
şcolile profesionale le pot descoperi şi desăvârşi, pentru a le oferi
apoi marei opere de industrializare a ţării.
• ..TI nil p . .1 P._... I ..clel--

~~~

FllOXERE SOCIALE
A velll În Arad două societăţI
•
naţională, tendinţa unui stat este hocare "Consum şi Mercur It car 1
de a selecţona specii etnice, de miJ'locesc aceste credite intre cum·
rasă, tradiţie· şi limbă, pentru ca părător şi firme, câştigând sume
uniţi prin acelaş cuget şi simţiri fabuloase numai din aşa zisele
să formeze adevărate a~ezăminte
"cheltuieli de manipulare" ce
de stat, cimentate şi imunizate se calculează procentual (asupra
fată
de forţele distructive cari cărora calcule vom reveni în uusubminează temelia unei naţiuni, mărul viitor) la fiecare cumpărare
pdn faptul, că fiind toleraţi în şi care cad în sarcina cumpără~
sânul lor demoralizează şi micş.o torului.
rează standardul de viaţă al maIdeea care a determinat formaselor, In ,deosebi pătuna muncito- rea acestor societăţi a fost pe
rească suferă de pe urma acestor de O parte pur speculativă iar
filoxNe sociale cari prin felul lor pe de altă parte să formeze un
subtil de luptli câştigă credulita- cartel în care nenorocitul cumpătel omului muncitor şi aSCUns sub rător SI fie jumulît după placul
maSCa prefăcătoriei, desarmează lor.
indoiala bietului robot, care vede
Comercianţii cari sunt indicaţi
în ei pe binefăcătorul mult aşte În cărticica lor de cumpărare far
ptat.
parte din cartel şi stabilesc preEste timp ca să demascăm peacei ţuri după placul lor şi astfel
indivizii, sau mai bine zis acele vrând nevrând eşti constrâns $ă
cuiburi a căror structură n'are plăteşti sume fabuloase pentru
nimic comun cu frumoasele Iloas- lucruri de absolută necesitate,
tre asriratiuninaţionale şi a c_ror cari in fond nu valorează nici pe:
elem<,nte sunt străine de ori ce jumătate.
Astfel bietul muncitor este stors
idee româneaScă, fiind in majoritate străini şi de sufletul nostru, pânăla vlag ăultima prin opriri di.
şi cari vegetează pe spatele bictului rect pe salarii, fără a respecta pro·
nevoillş român, care prin sudoa porţia stabilitA. de lege pe deoparea feţd şi oboseala braţelor işi rte, iar dacă intervine vre'o grevă
câştigă paioea cea de toate zilele. sau alte accidente şi nu poli achita
Tr,lim într'o epocă de mdi ratele, li se lac inlabulări şi profrământări sociale. ca dovadA. Că cese pe căsuţa ta
unde ai
a început procesiunea purificărei vrut să-fi odihneşti la bătrânele
noastre naţionale. Toate elemen- mădularele tale obosite prin muntele străine cari au dat dovadă ca cinstită a unei vieti intregi,
până acum dc teedinţe care ur- Iti ia ultima mângăiere a bâtrâcăminul în care
măreau desagregarea comple~ului netelor tale,
nostru naţional, vor trebui şă fie resemnat şi împăcat cu conştiinţa
puse in faţa judecătorilor a căror ai vrut să-ti aştepti moartea, te
menire ar f! stârpirea pentru to· gonesc pe ultli ca pe urmă ei s a
de una a acestor r~măşiţe străine. înlrupte şi să Sf sature din ro·
cari vor căuta poate să se stre- dul muncii şi agoniseala ta.
coare neobservaţi prin filtrul pu. De aici se poate vedea marea imporific:ttor.
rtantă ce o constituiesc aeestesociePentru a putea cunoaşte in a· tăţi din punct de vedere a existenţei
.
.. I
mănunte aceste nuclee, aceste fa· şi a moralei unei pătUrI socta e.
milii bine organizate, voi fa,;:e Nu trebuif' uitat că cel ce suferi
cunoscut cetitorului, scopul urml- este tot bietul muncitor român
rit pria ademenirea credulului care odată căzut tn ghiarele Jor
cu reclame imbibate în zeama nU poa t e aş t ep t a d e Ia aces t e
lungă al umaritanismului social, Societăţi, cari cuprind tu sănul
pentru a ascunde adevărul pu- lor numai elemente străine, nici
tregai
O indulgenţă şi umanitarism.
Este ad~ vărat că lucrătorul de
Astfel formând ei Un tot Cope I.Irma crizei generale cu greu mUD, o familie compactă, vor
ioi poate procura pe bani gata ciuta toţi slh,i asigure lor maxişi in timpul cerilt, strictul nece- mul de câştig din
truda acelor
sar petltru existenţa lui. astfel cari muncesc din greu, iar munciacceptă nrl li vedea dezastrul torul nemnat
apleacl
capul,
care îl aşteapU, prima sursă ce căci ce poate face altceva I
i-se ofel ă pentru procurarea acesDar să nu creadă aceşti parvetuia. pe credit.
niţi ci nu posedăm arme de lu.

Astbi, în epoca de conservare

v

l'

toarea ordine de zi:
Tuca florian, 2) Petrişor Cu)
O
d·
l
'
) D o b rei 1oan ŞI' 4} S ziics
1
upă raportul preşe mte UI, sman, 3
la propunerea comitetului aduna- Ijl0an.
. d'Icat . Le alege apoI' c o ml'SI'a
de c a nrea genera1ă exc Iu d e d'1lI SIU
•
pe fostul preşedinte Adoc Axentie, dldare, care propune 10 locul celor
precum şi pe fostul vice preşc:_11 eşiţi la so~ţi pe d nii.
dinte, Rada Ioan pentru că au
1) Pefnşor Cuzman, 2) Drăfost dovediti că au lucrat contra! gaD, 3) Kovacs Pttru, 4) Paulini
intereselor şi in dauna sindicatu- '1IOSi •
,
lui, făcând ca sindicatuJ să aibă
Actualul comttet este următo.
t ante pier
' deri
' a tAt
foarte tmpor
a rul;
1)
Preşedinte Ilica Gheorghe.
morale cât şi materiale, precum
2)
Vice preşedinte Boieş Alexa.
şi pentru Lptul că nici până a3)
secretar Petrişor Cuzman.
cum nu au făcut dar, a de seamă
4)
casier Fărcaş Ioan.
cu averea sindicatului, pentru cart!
5) membrii în consiliul: Dr!!.
fapt s'a fAcut denunţ penal la
gaD Adrian. Vitnes AdaJbert,
parchet.
t
] ' Păşcuţ [oan, Păulini Iosif şi Kovacs
2) Din raportul secre aru UJ i Petru
reese că deşi noul consiliul de
supleanţi: Mihaly Ladislau. Suadministraţie este numai de 8 hor FabiaD juhasz Vasile.
t
lun i totuşi s'a putut prezenta
6) Cenzori; Tuca florian. Gross
cu un beneficiu net de 20.000 (două Iuliu, şi Tipei Grigorie.
zeci mii lei) din care 15,000 deDupă alegere Dvul comitet şi a
puşi spre fructificare iar 5000 modificat mai multe Art. din sta(cinci mii) pentru fondul văduve tut.
lor. Deşi rezultatul este destul
Preşedintele face cunoscut mede frumos, preş.edintde totuşi in- mbrilor că începând dela data de
spiră
neincredere
me mbrilor 28 Iunie (se deschide un curs pro·
din cauza faptelor din trecut.
fesiona) rugând pe doritori să sein.
La aceasta ia cuvântul din pa- scrie. Acest curs va fi dela 9-11
rtea membrilor dl. Gross luhu in fiecare Marţi seara.
făcând constatarea că dacă se lula apoi cuvân tul preşedintele
era tot astfel ş.i sub pr şedinţia Ilica gheorghe multumind memdlui. Adoc, sindicatul ar avea a· brîlor pentru pentru concursul
stăzi circa 150.000 lei avere Mul· dat spunându-Ie ca şi pe viitor să
ţumeşte apoi comitetului pentru ajute uoul comitet În toate aCJimunca depusă şi Îi dă descllrcare. unile lui, deda rând apoi adunaPreşedintele face cunoscut a- rea generală inchisă.

IlTIpozitele ce trebuie
plătite

de

•

•

lTIeSerlaşl

Camera de Munci in dorinţa
4. Meseriaşi patroni a căror
de-a explica tuturor meseriaşi10r venit inpozabil stabilit prin taimpozitele ce le au de plătit in belele de clasificare este sub
conformitate cu nouil~ mQdificliri 150.000 Lei anual nu mai sunt

Pat rl·a" . Feras
Ara. . dan SAR _
exploatarea lem~i
Convocă a X-a adunare
Iă ordinară anuală pF.ntru

;

ţiile 1936 şi 1937. in zi '
Iulie 1938. ora 16 ao la se /~
mei din Arad, Calea Radne ,
Pe ordinea de zi figur~
Dările de seamă a CO~l~
de administraţie, fixarea On I
censorilor, propuDerea Wt,
liului de administratie ~
tru eliminarea pierd
reducerea capitalulai ~I
slampilarea acţiunilor ;
marea uDui capital D~ I
emisiunea de acţiuni '"
Modificarea § 6 din G
alegert"a consiliului dQ adrn ~
ţie şi a comitetului de eens '
Bilantul încheat la 31 I~
1637 arată o pierdere fi5,000.000, în trei ani, şi ~
1935 Lei 2,152.124, 19·11
200,673, 1937 lei 2.6,~
capitalul societăţii a f ,
5,000,000 Lei.
;

el.

'Il

- Societatea aUG ,
pentru Talorific:areă rs.
(
nurllor din Arad. CI
adunarea generală ordinară ,:
de 7 Iulie 1938 ora 11 1/. â
c~lul C1sei de Păstrare ,\(
din Arad. S, A. Pe ordin~j
figurează darea de seamă~
siliului de administraţie,
comitetului de supraveghe~;
difkarea ari, 3, 4. 11, 12,~
22, 23, 32, 33 din sta1ut.~
gcrea a 4 membri in con".
administraţie şi a 3 me
comitetul de suprave~h!
Bilanţul incheiat ]a 31 De 'ţ
1937, arată uo Beneficiu ~J
doi ani de Lei 23.968.05~"e
anume; 1936-6. 734,5~

1927-232.947 ·c
la

Un

Capital Social de Lei~!

Universitatea

Latină di~ ..

tai continuă cursurile ~~'

ale legii contdbuţiUllilor directe, sunt obligati să treacă in registre
Program. 5 Iulie 20 A~'
aduce la cunoştinţă următoarele: incasArile zilnice ei se vor pre,
Toţi meseriaşii patroni, de ori- zenta la Administraţia financiară Cursuri de: Franceză ,~~
Hană Latină şi Româri'J
ce categoric, sunt obligaţi a avea sau percepţia respectivă cu retru minoritari).
registre prescrise de lege şi a· gistru jurnal cel mai târziu pănâ
Sectiuni speciale pentru tj
nume:
..
Ia finea lunei Iunie a. c. unde sorii secundari, studen~, M
a) Un regl~tru J~rnal.
vor plăti o taxi numită taxă for~
b) Un .reglstru Inventa,r.
fetară de lei 200 (dOuăsute) pe b tari, elevi de liceu sau p~
,l
~) Registrele dela a) Ş.I ~) tr~. tru intreg anul fioanciar 11)38/39 particulare.
Cursurile vor fi prdd
bUlesc prezentate la Admmlstraţta adecă p t'
I d I 1 A '1'
.
.
. b l'
e Impu
e a
pn te profesori străini renumiţi ~ ~~
FinanCiară pentru plata tim ru UI 1938 ă ă I 31 M rt'
1939
versaţia pe grupuri mici,j
ţ'
1 d 5 (' ') L' d
P n a
a le
~ropor IOna
e
CinCI
el
~ plus Lei 100 taxa fondului avimare
număr de profeso ~
filă. Afară de aceasta se va mal
"
lipi pe fiecare filă din ambele re Natle~ COIr: se pllteşte la Banca dente şi studenţi francezi ~
. ţ'le
aţlOna a.
I
' t
eoi.
gls
re A
eate un '
tim b ru d e aVla
de 2 (doi) Lei.
5. Meseriaşii patroi dela pune·
Cursurile vor fi corn; ~
3. Meseriaşii patroni a căror tul 3 de mai sus vor plăti prin de excursiuni, sporturi şi r~
venit impozabil,stabilit prin' ta- prin urmare:
festaţiuni 6ulturale.
'
Taxa cursurilor este de 1'1
belele de clasificare, trece de
a) Taxa de timbru de 5 lei de
lunar. Pensiunea (Iocuinţl (
160.000 Lei anual, SUDt obligaţi fiJl la registre.
ca să treacă zilnic in registru
b) Un timbru aviaţie Lei 2 de minuri, masa la restauraDI1J~
silvania) 1500 lei lunar. [ .
jurnal încasările avute tn fiecare fiecare filă de registru.
zi, iar la sfârşit de lună Se va
c) Impozitul prevăzut la eate- ţii şi prospecte se găsesc h
prezenta la Administraţia Finaa goria unde a fost clasificat de co- Profesor Universitar Nic, ~
Str. Laseăr Catargiu 9. ~ ~
dară ori percepţiei respectivă misia de impunere.
pentru plata impozitului pe cifra
d) Impozitul pe cifra de afaceri 1 Iulie. Universitatea Lati~
de afaceri.
care se plăteşte lunar, conform şov.
~

,

Tipografia

G.

IENC!U, Arad.
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