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Acum un an şi mai bine, 
'ntea desmembrarii neferici
Cehoslovacii, guvernul en

z, unind dorinţa lui cu aceea 
lumii întregi pentru salvare",
iL trimite la Praga pe lor-
RUNCIMAN., socotit ca 

mai conciliant factor, în ve
ea unei apropIerI a puncte
de vedere dintre guvernul 
dus de dt. MILAN HOD-
şi germanii slldeţi. 

După tratative foarte lungi 
anevoioase, când orice nădel
fusese socotită ca pierdută, 
ul RUNCIMAN, părăseş
oraşul Praga, luându-şi ră

bun cu următoarele cuvin· 

- "Suntem în mâinele Dom
uiH 

... 

venimentele ce s'au succe
într'un ritm vertiginos i-au 

t acelui om, perfectă dreptate 
De atunci începând, nori 

iln' i, umflaţi cu ambiţii multe, 
.arte şi, pătaţi cu sângele ne

l ovat al fiintelor omenesti că
" e prada lor~ - cutreeră văz
" ui peste capetele omenirii 

rozite, resfrângând ură şi 
'teme pretutindeni. 
.\stfel intunecând şi dreapta 
ecată a unor conducători de 

C) poare, ce se socotesc atotpu
ici îi iniţiază spre cuceriri 

,_ 'toriale, în dauna statelor mi
- tăgăduind bineînţeles cu 
'păţânare, starea de război 
e ei şi victimă .... 
ntre acestea, peste înfrigură
de fiecare zi, se apropie 

sI tele sărbători a Naşterii 
lel ' tuitorului nostru Isus Hris-

frământă
desprinde 

Arad 

1" 6 pagioi Le i 5. 

Subscripţiile la bonuri
le pentru inzestrarea 

armatei 
Apelul Camerei de Co

mert şi de Industrie 
Comitetul de iniţiativă pen

tru organizarea subscripţiei dr: 
bonuri de inzestrarea armate~ 
? adresat societăţilor anonime 
sj unora dintre intreprinderile 
~omerciale si industriale ma; 
importante ~n apel direct invi
tându-Ie să participe la sub
scripţiJ bonurilor de inzestrz:-

"Prosperitatea economică n;l 

I se poate ncsvolta folositor, de
. cât într'un spirit de voinţă fer-

pentru o clipă din toate aces· 
tea. Gândurile îl poartă spre o 
iesle oarecar e, într'o peşteră, 
străjuită de animale şi hărăzită 
să fie leagănul Mântuitorului 
omenirii. 

Urmează apoi aniversarea a
cestei minuni an de an. In bise
ricuţa din deal s'aude dangăt 
de clopot, straie de sărbătoare, 
colindătorii din zori au pornit 
pe la casele oamenilor, hă""1ăi
tul unui dulău, pentru ca de-o
dată în pragul unei case cu fe
r('strele luminate. să se înfiripe 
O COlilldă din gla~urile nevina. 
vate a copiilor. 

O . t"" -" ce veste mlnuna a ... 
Gândul îşi dea pănă amintiri

le mai departe, urmărind cânte
cui, cu toate pilduitoare!e lui 
fapte Întru modestie şi cinste, 
pentru o înaltă reculeger~ sufle-
tească. 

Dar .... 
Au trecut dela naşterea Mân

tuitorului aproape două mii de 
ani şi totuş, exemplul lui de 
naştere, umilinţă, stăpânirea de 
sine, omul, - care avea o pute
re Dumnezeiască în mână, ier
tând totul, se iertfeşte pe si
ne, pentru mântuirea neamului 
omenesc. Toate aceste încă n'a~~ 
fost înţelese aşa cum tre
hue ... 

Ambitiile sunt tot mai nume 
roase, dreptul este permanent 
înlocuit prin forţă, bogatul a
supreşte tot asa pe cel sărac, iar 
cel mai tare si mare, se nă!)Us
teste fără mu'strări de constiin
ţă: cu toată furia asupra 'celui 
mic şi neputincios .. 

Posteritatea poate, mai, în+~
leaptă ca noi, în judecata ei ne

(Continuare în pagina 5-a) 

I 'n{t de a păstra pacea", - a 
spus Suveranul nostru într'o 
vorL;re ? Sa. De adevăml ex
primat în aceste cuvinte inte
h:pte cu tc;tii păt!'Hn~i; cine de·
reste mai mult pacea decât ne
gu'storii, inJustria~ii şi mese
l'ia~ii? Si dacă o dorim, trebuie 
să 'adli~em ,1:n vreme saceW· 
dUe, ce ni se cer pentru asig,,~ 
rare? ~i p:!S!. ;;.rea ei, în faţa 
oricărei eventt'alităţL 
Dacă dorim "ă fie Lisat:: in 

pace, in neutl';:tIitate ţara, t~ ,'
huie bă inzt:bha~H f.IT'H~I" c 
cel mai modern J.rmament, c~ 
să fie capabHă de a ne apăra 
interesele. 

Experienţele de până aci ara
tă, că În caz de primejdie ţările, 
mai ales cele mici, pot cont;,. 
sigur De elI'! inşi-I!.". pe gradul 
capacităţii de sacrificiu şi pe so 
lidaritatea lor în apărarea hota
relol'. 

De aceea Camera de Comerţ 
şi de Industrie din Arad adre
sează un apel stăruitor cătt'e 
toţ; negustorii şi industriaşH 
din oraşul şi judeţul Arad, ca 
să se grăbiască Z' subscrie bo
nuri de inzestrarea armatei, în 
raport cu situaţii! lor materială. 
Nu P. timpul ca să se compare 
cu cine a dat deia, ci să se ip
treacă în a da cât mai mult 
posibil! Pentru ceice vor fi dat 
mai t'lutin decât li-ar permite 
împreju'rările, vom fi ne'Voiţi a 
le atrage atentia cerându le în
tregirea sumei. caCI rezultat"} 
final trebui,. s~ fie vrednic de 
scopul patriotic urmărit. 
........ ~L ........ 

Breslaşii din Arad 
pentru inzestra

rea armatei 
Zilele trecute a avut loc. la 

Camera de Muncă din loc'llita-
, te o consfătuire a membrilor 

Breslelor de meseri.1şi, funcţio
nari particulari şi lucr,Hori, con 
yocată Je Cd~:e Camera de 
Muncă din Arad în legătură cu 
subscrie rea bOl1urilor pentru in 
zestrarea armatei. 

Printre cei prezenţi am remar 
cat pe Dnii Albu Simion, Pre
şedintele Comisiei I nterimare a 
Camerei de Muncă Arad, Oda- I 

Luni 25 Decemvrie 1939. 

vian Păcurariu Inspectorul Mun 
cii din Arad, apoi DI. Zapota 
Ioan, Preşedintele Breslei me-
talurgişti şi electricieni; Mihuţ 

Gheorghe, Preşedintele BresleI 
Jemnarilor; Hirsch Ioan, Preşe
dintele Breslei de textile şi im
brJ.căminte; Odiaţiu Emil, Prr:· 
~edintelc Breslei lucrătorilor 

din industria chimică; Puia 
Ion, Preşedintele Breslei ali
mentare; Cupa Ioan. Pre"cdin
tele lucrătorilor din intreprinde 
ril!! chimice. 

Sârbu OJiviu, din partea Bre
slei funcţionarilor particulari; 
DI. Ignaţie Freund, ca repre:en 
tant al Breslei Voiajorilor. 

Marinca Ioan, Preşedintel~ 

Breslei din ;pdltstria construc
tiei, Sfăt Vichentie, Preşedin

tele Bre·dei lemnarilor; Tatu 
Ioan Prc'-edintde Breslri mese 
riaşilor din indu~trjd. textilă şi 

imhrăcăminte: l!iea Gheorghe, 
Preşedintele Breslei pielariei SI 

încălţăminte; Muntean\.:' Gh. 
?resedintcle Breslei Artelor 
Grafice; Bodrogeanu Aurel, 
rrf~ ~L'::~t::J·: B:~.."~lf'; b!!~:,ier~101 

şi coaforilor dt' dam~; Bot" 
Ioan .. Preşedintele Breslei mese 
riaşilor din alimentatie; Boian 
Petru Preşedinte le Breslei me
seriaşilor cofetari. 

DI. Albu Simion salllt,'j pc 
cei prezenţi şi declară şedinţa 

de constituire deschisa. 
Dsi'l. araL~ apoi, sCOptd con,~a 

tuirei de a:i si faptul (',) actuala 
mĂsură luat,} de Inaltul Ctlyc:n 

este nu numai În interest:! su
prem a J ţ.'i.rii de CI in:e<:tra cât 
m;'!i bine armata, totodată oferă 
cetăţenilor un plasament fo,l,·te 
bun şi sigur pentru micile lor 
eC011011111. 

Salaridţii şi meseria~ i patroni 
i!U dat totdeauna dc)\'ad,'\ de bu 
ni români, deci sunt rugaţi ca şi 
,u această oca:ie să facil cI::to
rid faţă de ţară. Roagă pe cel 
pre:enţi să facă o cât mai inten 
să propagandă printre mC1Tlbrii 
Camerei de Muncă, arătându

le că an cu t(}ţii dat,)ria de a 
semn? hanuri, ajutându-se :n 
acest mod şi pe ei şi ţara. Cere 
celor pre:enti ~ă ia cuvânt ŞI 

să-şi exprime părerile despre 
modul cum ar fi lpai hine dus~ 
1;'1 blin slârşit această o}w"a
ţiune. 

Cere cllv:mtul DI. Boial'l Pet 
[U Prc~edintele Cofetarilor pat 
roni din i\r.1d. care sugerează 

ideia ca breslele să fac;! donaţi
uni. Răspunde Dl. Preşedinte 

Albu Simion că subscrierile de 
bonuri urme;l:,'\ să se f.1că indi
\idual, pentru care scop Came
ra noastră il si intocmit tablou
ri nominale, pe profesiuni, cari 

Redactia ,i Admisi.tra". 
ARAD, 

Bule •. Reg. Carol 1. No. 63. 
Iucri. ]a Tdb ••• h,1 Arad 

sub No. 3/938, ' 

Directl)r: 1. FI LI PA:Ş 

urmează a fi reparti::ate fiecărei 
hresle. 

Ia cuvântul 01. Toma Iacob, 
membru in Comisia Interimară 
a. Camerei de Muncă Arad, 
care arată situaţia actuală ma
tcrial~ a lucrătorilor şi propune 
să se facă intervenţii pe lângă 
cei in drept in sensul ca intre-

(Continuare în pagina 4-a) 

Ad unarea generală ex
traordinară a Breslei 
Palrooilor Meseriaşi 
Lemnari din Ţinulul 
Timiş, secţia Arad 

şi judet 
Duminică 17 Decemvrie în 

localul Camcrii de l\1un'~ă, 

a avut Joc adunarea gene
rală extri10rdinare ,1 Breslei Pat 
rOl~ilOl' l\-ieseriaşi Lemnari sec

li" Arad. 
Printre participanţi am remar

cal' pe d. Novac Traian preşe
dintele Breslei Ţinutul Timiş 

!;oi d. Franczen Iosif, secretarul 
breslei Ţinutului Timiş ambii 
Jin Tilil.:lŞc>J.fd., apoi el-nii' T ui 
bure Ioachim, v cepreşedinteIc 
secţiei Arad, Sbârcea Teofil. 
secretarul secţiei Arad, Sfăt 

Vichentie etc. toţi din Arad. 
Arad. 

Din provUlCle d. Ghiba Mi
haiu preşedintele subsecţiei Pân
cota, d. Ilin din Scbiş, d. Seran 
Gheorghe etc. 

După deschiderea şedinţei de 
către d. Tulbure, d. Shârcea a
duce la cunoştinţă aprobarea 
statutelor şi se va putea începe 
activitate in sensul organi:::ării 

breslei. 
I? apoi cuvântul d. Novac 

Tra;all care .1duce saluhd bres~ 
lei din Timişoara aducând lau
de meseriaşilor lemnari Arăda
ni, care Întotdeauna au fost Ia 
înălţime. 

După aceasta face o dare de 
seamă asupra, activităţii breslei 
Ţinutului Timiş care a făcut de 
mersuri pe la Ministerul Mun
cii în următoarele chestiuni ca
re privesc îndeaproape pe mem
brii breslei: 

a) Eliberarea Brevetelor de 
1\'1eserÎe s5. nu se mai poată fa
Ce decât cu avizul breslei res
pective. 

b) Schimbarea Comisiilor in
terimare dela Camerele de .Mun· 
că şi Casele de Asig. Sociale şi 
înlocuirea lor numai cu mem
brii din bresle. 

c) La licitatiile publice nu 
VCr mai putea lua part~ numai 
111 emhrii inscrisi în breslă. 

d) Reducere~ taxelor de te
lef();'l'lI:': etc. 

(Continuare în pagina 5-a) 
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TIMPUL PROVINCIEI 

Cu ... inl~ pentru 

IBRi târ:ziu 
Cronica' ,'IllUDCii 

]))'I/illll/(/ (si, jJliiHI,' /'1,'''''1 1-

Illi; il (l'I.~)IIC I'/iim/;"l ,/ 

{ II, 

-o~ 

Xn (·'liIIJ.'iC 1/1/ ,\,]//1/ "r Si l {J1(/(I

rilliţii dl,â{ ll/OIl/lIlr a, 

Reetho\~'"" 

Avansări 

J\1':ncii : 
D. l\LFXA:~nVU '; ,~" 

NE /\, sf'fu 1 S(V"l~ir}'~ ~;il 1):·~~"~Jt. 

rii P!'C" fC5io~1:!lr~ i~. f;t';'1f1, 1 [1-'> 

!'ubdiredHr. 

rnl, pr<,v,'\:ute în statute, 
4, DI. ]o(oicncnt-:.:oh'nt.:l 'T' 

i 1-

tus l\'layer. diredor al Soei,,
t,itii. este numit prim lk'i:c'

tor, pe ::iU,l dr Dccemn j,' 
193',). 

o .,cetate muncitoreas· 
că" În , , , t UClJl.'l"f şti 

-0- D. IULIAJ"~ N~\tr~.1r5C1T, Casa con<;trth·jiilnr. ,:i!) '~1i.-

1";U('1 111/ I ni!'i :1 dr ",i'-!;'I!liI"l

'rf, nici :i ill rl"hl : ( .:.: li, i" :Ii,' 

(II. 

la gradn! de Şef de Serv;c!u nisterul muncii, a fo,.;t <l'ltori-

-0-

TillljiUI nil ( 1Ii'I il Sl"lIr1. da/o 

jUli ri-~'iliim linII 111iI!! din liiilll. 

Seneca 
-0-

~t(hl'llr(/t(/ Înll"llJ)Jill!,/1"( il III· 

l'iÎlHul/1i ( de (/ sl/I.ii IUl< 1',lndlli, 

M-me de Lamber! 

-0-

eU. ori·rillc II llu!i I(;(')oi. Il Il· 

mai CII rOllşliill(a la, lW! 

SaÎnt Simon 
-0-

Igl1o/,(/)lţa (:i!r 11O(/jl
'
Ca spirifu. 

lui. 11O(/jJtr Fir,! llillii .'ii fâni strle. 

Cicero 
--0-

N/I 1iOf; fIIce bine fufurol', dar 

le poţi (lriita bin('!"oifo/' {-(llii de 

tati. 

Expc/'icl1ţa 

Tarii: ('(( 1/U 

-"ca l'a. 

Guya~l 

-0-

rslc N{ ",temm 7>0-
lum i1Ifrr:::I( dc cât 

La Rochefoucauld 

-0-

('11}'!(a (llN/S,! dl' 11(1i SI/ III' fir' 
lin 10!,(1/'(1~. 1/11 /}rilll II. 1/11 ([(/nT

sa/': siic disclIti"im ClI (': 1I111l/lli I/.~L 

frl 11i' poate folosi citilld. 

Diderot 
-0-

Siin/rl(/ se tlilii /)(' [enas!1'([ cc

lui sâr{/UÎllciDS. dal'?/u in!rit in 

casa lui. 
Franklin 

-0-

Relrll{Jf-lr În lil1c Însuţi: procfi 

('ii deseori acc(u{{([ I'cculrrJ{)'e sufle 

leascl(: 1'1'Î d(l'rni lin Om )/(J1l. 

Mare Aureliu 
-0-

Cca mai înill/([ ÎII (âl Jl/,?'UII ( {:;fe 

(, hofllrâre Iare. 

Napoleon I. 

chsa L 
D. :L'\lIL VASrUU, din 

serviciHl ol'gailiz,~l'ij) la gt;>.dul 
! de şef de serv~(ju {J.1~a 1. 

D. L CIOCOHJ, (l!:1 :cer'd,

dul migraţiunilur, la gr~d::l el': 
şef de serviciu clasa II. 

.11 I-;8FU/. L;ill }'.1TI.'0.\'1.('::

/'(1/,1I li ,~'11 n/lI:ol /lU!I,ri2I/rfl/ 

df 1/ d, Jl/tllt I ,N!ilu Jl. s(/ li dl/Ol 

rl/I/I r!1 flliS 1/'((/1 ,'1 l/.~it. uri 1111 

Îilfn/liPC ('onditi')( luntrII II·' 

(!fjil/lli; l'Ii)' Inllui si! licliidr:(1 

((frlil nfc lu)' !JIÎniÎ la 31 lhn))l

l')'ic 1939, 

MEMBRII CASELOR ASI
GURARILOR SOCIALE, ca
re îndeplinesc condiţiile cerute 
de lege, pentru a fi pensionaţi 

pentru limita de vârstă, >tre
bue să depună în mod obli
gator la Casele sau oficiile de 
Asigurări, adul de na)tere, sau 
livretul milita,r, act de 'botez' 
ori, de şcoală. 

o:. 

Brevete de meserie 

In conformitate cu procesul 
verbal al cosiliului dt: adminis
traţie din 22 Noemvrie il. c. al 
Soc, An. de asigurări ge!lf!!'ale 

"Franco-Română" din, Bucu
reşti, s'a hotărât următoarele: 

1. Se acceptă demisia d-ll1i 
Ştefan Marcovici din atribuţiu

nile de director general, admi
nistrator delegat, administrator 
şi consilier juridic, pe ZIua 
de 30 Noemvrie 1939, 
. 2. Se cooptea:ă în consiliul 
de administraţie elI. Eftimie Si
mu, administrator general al 
ziarului "Universul". 

3, D. profesor N. Ghiulea, 
este numit, pe ziua de 1 De
cemvrie 1939, administrator de
legat, cu puterea, drepturile 
şi atribuţiile directorului gl:nc-

Dorim să vă servim cu cea mai perfectă 
treaga clientelă, rugăm pe ooor. noştri clienţi, 
ze in ctIrsul ultimei săptămâni, 

gr je in· 
să vizite-

~ 
~ 
~ .,... 

EXPOZITIA 
din locurile dela parter şi etaj pe cât 
amiază, spre a evita aglomeraţia. 

, 
posibil înainte de 

~ 

* ~ ~ ;or. 

~ 

:;aLl. - printr'un jurnal al 
consiliului de n,ini~tri -'să 

cumpere un teren llc c.:a. 

200.000 m. fl. ~ittlat în BUC'.i

reşti, pl'ndinte de C01\1I'11<1 "dl
Lirnal1,l :-;;crhan \\)(1;". 
Teren~d va servi b lonc;t~U(

tii de !oeul1lţc pcnt!'tl mcsci'ia 
~i, luefc',tori ::,i funcţionari. pu 
nându-se, a~tfel ha:a "ectziţl' 

muncitoreşti" .... ' 
Plata se va face dm bugetul 

casei construcţiilor cu 68 lei 

m. p. adic:t în total 13.600.000 
Lei. 

Pe când şi la Arad?! 

Cine sunt consideraU 
meseriaşi patroni? 

Printr'o circulară adresată 

organelor în subordine, mi
nisterul muncii a stabilit că 

sunt considerati meseriaşi pa
troni persoanele care întrebu
inţea:::ă cel mult 20 H, p, sau 
10 salariaţi, afară de ucenici şi 

afară de lucrătOrIi necalifiCi:ti. 

Rânduri pentru mun
citorii 'asiguraţi 

D. d/'. (Trifjol'ie U('(/)1liillll, co-

mis([r al .II/II'(}'lIUlui 

.(IUriirilc s,!(i 'le, Î/lsiiiiiii 1'::,7 ",/1(1. 

riuţl:; IIsi'/lIr</(i d, 11l1/1( caii III,rii-

t,Îri/ ("/i-i 

}101 (((11/(,( h ('llllfl,diul;/ rl'r(c!, fin' 

re 111OI/lIif limiri ,~(lll II' /'1 II/tii !!(lI'. 

1/ite dill iJI/rl( '1 I/rlmilli ... tml·:I) ('11-

1"(' i-a/' ziirhirlliei în et'iu lal'l'o .5i 

ul)(iIlCl'c([ drrplllri1ul' lol'. l'l!iJ'I/('

rile 1'01' fi IIdl'('srdc d-7/1i ('fI)ui,'rl' 

01 (;/11'( !'il/dui .'LiYI/riiri f ( 8111'il/7e 

B-dul ('aful .Yo, 3,'i. Blle/II'I ,~t;. 

!Il( nnl q'lil/l/1i dr [J{!m;i/ isli'l/fir 

([J C(/~I i ('1 filmh (1 ~isil/!Ii',;ril(J1' 

,",'otit/fe, II I//((t dis}w:i(i'l ('fi II/(Ît 

!u nl(('"r(.~fi ("(ÎI .~i i/1 Crli la1/r 

())'{[,~I 100dr fll'l1C(ioll((JZr! CIJ1I11Sl1l

/1 i rtyiUlut/l' medicale pc'nt!'u sfa

lJl'lirCl[ {J!'IIdllur de illl'ali(U!otc, 

asiuul'iltii sii tir 1lIllI!Jostifi În a.~('. 

;;:,;minlt'fc asiyul'tirilol' ... oci<ll('. 

.111llleilorii asiynra/I: ('([re l'in în 

l'lfli. 

Ului I'Isp(ctil't: ~'or [fI/si (if· a:Î 

Îl/ainte loC/ân(â yraluilil jJ( lim

jJlIl c!Ît 1'(/ li IH I'oe. 

In ('o/liialiî ti 1,'01' fi fjii:;r!uiO 

iri lJisjJl'llsllrlll .,Albed 'l'llOlllos" 

Deviza noastră e neschimbată: 
:.t.!1 
~ I din !,fl!io/'ari XfI. :l. 

~ II ~w ~~~~.!!~~ Să dăm clientelei: Frumos, 
Bup. şi Ieftin 

Preţurile noastre sunt neschimbate astfel ca să 
nu lipsească din casa nimănui frumoasele şi folo
sitoarele obiecte de sticlărie, porcelan şi bibelouri. 

~ Cele mai frumoase bijuterii, * ceasornicele cele mai precise 
~ tacâm uri şi obiecte pt. cadouri la 

~ Coloman Hartmann 
~ Bijutier, 

Arad, Pa'atul Minoriţilor 
PREŢURI SOLIDE 

liiciitatiiii i ... ol»iiliall'e ~ 
Jud:cătoria . mixtă Arad, s( cţia c. 

1.'/ i(), 01'1/ 1,) "~o II J·i.fllt lilill/ţil i- , 1 f '1' ' SlI/(l (1 li" OIlIl<l,'I{ .J jll, IJi'O: 

!IIo/lilia"'1 11'-:111,(11 imoh,ijul/I'i Îj)~

.'I}';S ÎII 1', r. X", lJ,II;'.i, din 

li.l,8,:; f ,fJC:? / /1 

l, ' l' .\'u. I'il>. 

'i~ ti, ':1/1 "1).. 

.\;111111 ;1/ _I ,'IIt/, III /1((111' III :;Iric 

ii"'" Il, ;.r''}.'" i. Î/I I",orl/Ii uri. 
C1'ij,ll rJ >'.',1 I !/ţ ~ " f. ,/iIU! ;,n()~n"!Jl 

1//1 I",ul, ii (iil/d"i 1" c,,:/ ni 11)) 

/)/'I! ml,i 111',·1/1 rI, '·/11 iU"I,,1 slri· 

fi'lrii, .1 JHllil))';i .' ,Ii ,,/,fi,U/ii 1, 

IhlJ/1/1I !() !I/ ""',, rri }'I,rll. 

1~'1 (i (")'i 1/ rJ/ ,< •• / :~:'rrf n 

Sla/IJ"lIi, c(I),I/'(/ 1,'i ,-..:{ ;,,"ll [,,

: .. il. li,tr U2,j l':c(·i,',ft~·( i:JI1,llil:' 1';-; "

SUj"+II, inlol)iI!llui 1]/,'( ro;':.,. i,? (', r. 
Xo, I,P7. diil ..l r:/d. SI/I) .1. 1. 1, 

I ,'J( Yo. fii]). ;,H'i ,\c·'111/1f În /1)'0<1, 

II/ /.'1'11117 ';161{,;rli rit lri J;'.non 

'Îll ziu(1 (h r;- II/Hllllr;! 1.1!.i(). O;'" 

1,'1 In IOCllt'ltl ()fil'illl (Il su(i, i 
r. f. 

- La cc/'{'/"{{/ dr ('.NI'ullln a 

8fI1IU1/1;, cOllfm /o'iJ!llJ'itul/1", !o· 

t·ălla.~ Gh eort/71 r. /i,reazii licifafil' 

imobiliaJ'ii (/SIIJ)m imobill1l1liÎn

scris în c. f. :Vo, 6.6'17 din eli 1'

tiei, sub A. + 1, cu .Vo, tap. 

1,15,-;/218. sif(Wr Îl1 Arad. CII p/'c-

I.M.A.S.A., INTREPRIN-
DERE DE MAŞINI SI AU
TOMOBILE S. A. Arad, a 
autorizat pe dl. IOSIF BACS· 
KAI. procunstul firmei, de a 
o reprezenta cu depline puteri 
faţă de instituţiile publice sau 
particulare, de-a incat'a orice 
sume de bani şi de-a partici
pa la orice licitatii. 

Adunarea gene
rală a S. A. Carol 
Aţtdreny.t şi Fii 
In udUIIl/rea [/(llcml'l f.rlrl/or

dÎllllrii 1/ "'or ic Iii I ii r/)lulliwf CA

mn A;YDHEXYI şi PIJ. finulil 

îl1 .11'11<l. 11/ s' .-ii,(/ soc/cI(lrii, În 

"lUI! de c']9 8(pll II!I'}';C 1.939 s"1 

llOll[nÎt modificarca lIIwr (/l'li('o7c 

din slahrlclrc soc/efiiţii, p}'illll'c 

(/It,{(' IIstfel: 

.. 1 !i T. fi. PubliCI/tiHnit!' sOfir/tl' 

(i1: se 1'0)' însfl'll o r.illiJlIr/i d~ttri. 

fi( Î.n JJ()1l iim-I(.I oficial, P 1 J~~ 
IX OH!rARR Z!.1R ('AHg A
PARg L.!l SE!)l"L FiOf'n'TA
ŢJl. ! ! 

ART. 33. ('(jIl.~ili1il dt wliJli· 

lIi,~tl'o!i(' se COHl/HUIC dill crl }m' 

tin 1/1/1/ şi cil mult 1:] mnlll)}'ii, 
In ('ozul cii (sir 1/11 sin1tlu' II!r})/
/)rn 111 (,ol/·'iliuln i tii' I/dlllinislt·u . 
fi('. atunci aer/II, im' În ul,zul cii 

sl/nt mIIi mu/ţi 1/irm71/'ii În ('ml
siliul dc ndm?ni:drrrţj(' (lIl/nci ('il 
])uţin ./rJIA '/'.11'1 .. 'A p(/rlr n, 
membri70r l!'tTJII( ,w/ f:r CR1',!
ŢE.Yl ROJJA.YI. I'riJ;iIIl ('oll.dia 
de adm ini.~t}"(/ti( rstr dn17l /)) i! dr 
fO?ldlllori J)(' dl/Nllii de Irri (/111 

111 7)(/':0 ((rl. 183/01'1. dl' iertI' 

x.1"Xru din IImd 187:1. 

In {/('('('asi zi. ('oH.~.ililll de (ld
minisl/'l/ţir' alc[lc, cu unanimitatc. 

în comiletul (,xcC1llie}J!' 1(1'111'1-
torii membrii ai cmL~iliului de (ld
minisfralif', d·nii: LlIdO!~ic 1111-
drenUi, dl'. 8trfl/1I !sscl.ulz. Sa
muil Kl'aIlRS, l' J T F O P REA. 
Martin SOhlmml1l şi }{icohlf Ta
kcicsy, 

I 

În [litl/llll u(ili,11 II{ SI cii, i , 

- Idl'l}1 ,~I fi.1'I (/:,1 fieilllli, 'Ill J 

))1 II/f il i,II'I) ({"IIJm! ii!l(J!ii!i1Ii1i;, ,~i\ 

.\fri" l}f 1, f. Xu. 110:,. Ifiil li r Il 

li!'/. Sili, A. 1. 1, ,'II \'/J.' VI' 
VOia .,i, ilil! î,{ ... 1 (ud <"i! 11(,", IIi 

.'ll'i,llll/'i' (I! LI I ,,/:}.}, /i/),[)'II' VIII 

de /7 IUIii/'liil' ffiiO. 1/(1/ lei. tl(f(tI 

1·// fi,' Il' U/Îli'll III Mi!;'1 i (', r ('II 

1i~ili~~~~~l1>D~<lJ·~J.lJ!JJ~ljJL6 
'/111 

Mai t:Hin decât preţul Ve( [n 

pun la dispozitie ()n. cUr' /1(; 

tele, rămăşqele de mătăs' Nil, 

şi de stofe din magazin (I(J11 

meu de textile l;iÎ.~ 

I S'irasse 

Croitorie pt. 

Arad, l'iata A. Iancu 

Confecţionează 

mal frumoase 

Cartea Reginei 
Jlngliei 

In '.t1lly(UI lilmll';il,c 111/ 

.Yimi 
,ufl 

în 'l'âllUlr(' o ('((!'fI' ])1II'/IÎlld (In 
miilont! lil1n: "C ... 1W1'!·:A}" trri 
GIXEI PEXTUI' CInc ( ci 

Lucra/'((/ tlljlJ'illde pOI'i' ( Pl 
poem,c .~i arlieole sJH'('.,iafc :,(1 1:11ti 
1)(lIil'u CI'/(C((I. Roşit, D( J/ tlllh 

1'calizalr din l'âllZI(/'('(J ac'.\"1/, 

/'It}'(i, l'or fi !laIc ellia/' illsliL,! e,yle 
Crucii Ro.~ii .~(/U priml/ritllt' ~. 

şul71i l'espccliv. 

Prl'faţa clirtii (str o S('/,/<I siml 

(/. 1'CyÎ?lCi .tlllfl/il'i. r((re Sl)il~ p b1; 
i(ll' 4 "'1' 1 (' tNTF 1''>'1'1' •• .r " J ... L 1. L. _.J .... ~ '" o?hn

j 

o.1fA.OIU ,A])FS X () U ! 1. 

.l!r.Y{'1 A eHfTl! IW,~Il 
AR.YHUATI EI AC/:,I,()h'j1 

RE COL.lIWf([,'AXA LA 

A rad, Strada 

Broderie de haine, 
cu maşina, tambur, 
nasturi îmbrăcaţi. 
st>uri şi guvreuri 
cel e mai mod e r 
modele. 

CM 



IATA ARDEALULUI 

Ilul fulgii 11lllriincet slllmÎlld 
(/I'dl [uCId. 

noi, pe lâllyri mama sllÎnd. 

, ni' 1117dt uilllrăm joel/. I • 

lI/ u7( .5i j)(/t 111 ?le-aştepta, 

tii, iJlf/n/a np(/il 

('II yTosul }'(IJ' şi (hlla: 

paf' n fria JJ ,.i,~1 (),~ 

nl('(/ CNI #iracII, 

I1O'u7 non sufla milos. 
N7dUt'(j ca sri-i f((nl. 

ţ. UlIU/il I nml i-a1( rrdus 

NMol'ii dch, gf{iliit 

. 111ge/'i a7bi fân fali pe sus 

L ('11 flori dl' mrll' În mânii, 

''{Iuzi! RăMl'l' cântări a non , 

Fl'âlllu/'i di111'/"0 c07ind,1. " 

'l-in 111l'r!'71. s'oprpsc În drum. 
S'aud (/('1011 in tindii -

(Ii stil1/1 c1t ocll ii lJinmiN 

~; fărli de suflare: 

'ilt în.ql'rii din eN' l'fnifi 

('It Lemi, Domnul mare l 

până. 1W tăNau 7a ])1·ag. 

Voi mi 1)orbermt niciufI·ul. 

11'IIC ?le-a f0-"1, dar cald ~i d ruf!. 

rl/ c(Mii·ne Cri/cil/nul, 
('ând, târziu ne lJintw 

Pe t'atra caldii somnul. 

I 'n vis vedeam lot flori dA' mâ)' 

1 ~i( n faşe. mic, pe ])01nn~(l. 

G. COŞBt'c :e mt---·--_·_--
ânduri 

~i e Crăciun 
Tin!Îc 1111 fii' Irebui ,Wl ne 111a]
·ţU llf'iu1 mai mult spre sturle 

(/llr rai1/ri cu ((,!ţi Zei. nimi(' '111(. 

IrrlJl/Î sit ne 1~jdicf miii mllli ini

( ciit·ră necullosc1dul plin il!' 

·'fe,· al celor Di!'ine. d,N'ât Jf a

f Praznic al .va,~t('l·ii ][ântU.i
,li Itl1ti, J[arcle Praznic al Cni

fiului. 

.\"1/ Şti1t cărui f enom.en .~e da.

e,yte faplnl - 1'egretabil deal!

~ . - dar, pnr'cr'i .~i1tml.ra fază 

'eia-fa. noastl'ă terestră, in ca-
'i f>imţi pârdi în adiin(,lll fii11ţP1 

p bucuria acesf1~ eveniment 

blhn, în majol'!itatea. cazw"Îlo1" 

cu puţine excepţii - e.~t(' 

{Iuta, COPILARIA. 
( 
" T,~ acBrtstă epocii plină de ne-
t 

. ,IJvăţie,':"" inexistent pen tl'U, 

~ ijile 1:ieţii îtnpovă/'ate - e po-
in care gândnl sb()o ră pânâ 

olo df imposibil, în care fan

iq Ul proporţii cu lol!(l 1ICo1)i.~ 

lip in yoama. după cc-i pliicut, 
y,i ce p'roduce buclI rie, rca1ila

e p/'~l'ită p1'imtr~ o prisn/(/. 

ti care opt.>imismul este împi1H 
~ 

,tlli ~t culme. 

a PriviUi P'rin ac l' a.sf ii p1'Î.mHi. 

r, i'lralul'a l'ieţii dt."i copilului as

rle de o frumuseţI' ncsi/huiIă. 
iu,.. . ~ tm, 11101. arzatoare, (I.~a cum 
r. l ~ Il ,~uf elul SaU curat. 

PU{jl'tultti său îi este afCeRibif 

... 
luI CI' })/'czilltâ fir chiar .11 1W

mIIi 11)1 ~illyur pUlld imprrcepti. 
bil - omului matu.r' - de fru
mU_H'ţe, SIlVW'ându-l ('1{ OI'doflre 
pâllt/. la 1titarw rIt yinr. 

A('cslw ar fi pUI/te. 111 linii 

{lnlcrale. - calu.e!t cii ~i siirMi
torik tlwl'i produc atâta buruI'ie 

atâta fericire Gopil1ilui. 

El se vedr în vacanţă - d.ai 
drpllrtc de marea şi singura liii 
grijii, ŞCOALA, - in mijlocul 
/Ia/urii într'un pciSaf7i,lt cu dea
iuri arginţii, pe em'e sania lui 
va Sblll'(( la l'aie, ca [ulyerul în, 
II'uând pe II tul uro1'a. 

El se 1'C<U imbriif'f/f illtr'o l/(fl
IlItţii 1W11â. o ('riciI/Ii/ii n()//(I dr_ 

~ cât de mOMrle dar 1101/(/ !UI 
fie - pe care le a.~tepta C1l atâta 
ne1·ăbMre. 

Bl ştie cii în dimi11i'11ţa C'nl' 
I ('iunului se t'a trezi în casă ('u 

un jJom I'fI'deîmpodobif r'l/. afrÎ

lea lurtl/ti nespus d.( fnnn()a.~(' 

- ma;i 11tXOOM' sau mai modpglp. 
nceeaş bucurie p/'odu.('c, ciid fie
ca.re estI' ed.ucal in sfera lui de 
pretenţii - pe care i-l-a adw~ 

Il'adiţimwlul Moş Crăci1t11. 
Apoi. lin mai I'orl)r~c de nrlilll' 

surafn, bucti.rie rare i-o p1'i!cJu
(Rte copi/:lIlu1- ,.mersul Cii, steaua". 
col'Îndu7 şi atâtca (/llPle cf/1'Hni 
s('(/pii din vede/·c. 

[(ffă cum .~ti11 copiii sil săr1u/
jm·eo.~['(i .Va.yle7·CIl Blând·ului ISIl.~" 

Dar oamen-i,Î maluri ce siml in 
Meastă mCbre sărbiitoare? !.... si 
uwi ales în "{'este timpuri {/1'(1(' 

prin care t1'ccem : re b1lc1(rii 11" 

poMI' ad-uCl' Criiciunu 1,?! când 
la răspântii bub uit1l,rilr dr \110/ l(
r'i Sl' in Ifţesc îngrozito/', În (1 pe 
lorpl~lele mii;.'ună ca peştii siimri
nând moartea peste 101. TlÎl1iiri. 
băfrâm~, militari. c1t'ili. [I'n/fi, 
şi oopii, nimeni ~11l scapă. 

Când ,~cri/.I acudra, mii gcÎl1desc 
la Un desen foarte impresionant 
publirat mai săptlimânile trecute 
în ZÎM'ltl "CURENTUL" 111. care 
talentatul nostru Caricatll:risf' 
J)RAGO,~. oqlindf.~te în chip dl'
'săt'ârşit aceastrl Iragedie. 

Erati do'uă schiţe aliituraff'
intr'una era repl'ezentM Mântui
'orul nO.~tr1t în m{jloc1l1 u71.ei 
Hlurţim·i de c01n:i pe cat',,-i îmbră
ţişa, iar mamelor le ad,'esa C1(

t'intel" b1·blice,. "LASAŢI CO· 
PIl SA V1N A LA J[[NE"_ 171 a 
doua schiţii ('.Om pat'otit'ă. ocean Il] 
cu 110.p0(1re care torpilafe se SCll 

/1t.1ldă. # pe de(l.~lIpra căru.i apf' 
plttl ea ti Q mulţime de ('adat're 
'd,l' copii î11 mijloC141 (".lr01'a se a
fla în {/I'ozitom'e maar/ra. ('MI' 

spunea aceleaşi cuvinte pe cart 
le spttnea Ti.~lIs I1"i,slos .. LA SA ŢI 
rOPll SA ViNA LA J/lNB"! ... 

Acea.~tă antifezii cred cti iltM
Irează î7lileaj1l1M ceraee /'1'('(/1(, 

să .~p1tn şi mt mai e ?lf'ces(l.1·ă 

1t,ici-0 expli('aţie, 

Iată bucfwiile care ni-Il' adtiN' 
Crăciu'Y/.ul anul1l1: 1.93,9. 

Pâ7I-ă 1i1Id.et'om aj'ltnge? .! .. .. 
Cine 1'a ])1&1 l' a " p1'o?lostica ? .. .. 

FICA Pl'3TRC 

TiIDişoara
MeLala 

In cartierul nostru veşti tot 
mai triste, umplu de durere 
sufletele drept credincioşilor gr. 
ort. români, în legătură cu ati
tudinea faţă de ei a părintelui 
Pavel Ardelean. 

Desigur că dacă unele aba
teri se săvârşesc de către un laic 
oarecare, faptul se mai poate 
trece cu vederea: slujitorii al
tarului, oricând şi pnn once 
împrejurări, trebue să-şi de-a 
seama de răspunderea ce-o au 
în faţa lui Dumnezeu şi a fiilor 
lui sufleteşti încredinţaţi spre 
dreaptă şi binecuvântată păsto-

nre. 
Dar să vorbească faptele: 
J n luna trecută părintele Vir

gil Popoviciu) a invitat spre a 
da răspunsurile la sf. liturghie 
în biserica gr, ort. română din 
Mehala, vestitul cor C. f, R. 
"Lyra" de sub conducerea lui 
Filaret Barbu, intr'o Duminec.l 
oarecare. 

Invitaţia a fost acceptată, dar 
spre marea lor surprindere, 
odată ajunşi în faţa biserici, pa 
rintele Ardelean care era de ser 
viciu îi întâmpină cu cuvintele; 
,,Mergeţi şi cântaţi la ăla care 
v'a invitat". Şi a făcut oamenii 
să plece pe unde au venit. 

Un alt caz, mai trist, s'a pe
trecut în ziua de 16 Decemvrie 
a. c. când trebuia să fie înmor
mântat un creştin, numit Vasa 
Bodrojan. 
După ce totul a fost pregătit 

pentru Înmormântare, şi lumea 
aştepta să vină preotul cu die
cii, părintele Ardelean refuză 

s'o facă din două motive: 
1. N u-i-au convenit cântă re

ţii, fiind certat cu ei .... 
2. Banii nu i-au fost trimişi 

acasă ... cu mult înainte de În
gropăciune. 

Astfel înmormântarea s'a fă

cut de abia a treia zi, când 
totul i s'a făcut pe plac . 

Ulterior s'a aflat apoi că a
nul trecut cu ocaziunea înmor
mântării IuiMilan Odiaţiu, du
pă ce părintele Ardelean, care 
dăduse ordin ca să fie scoase 
steagurile, răposatul fiind un! 
vechi corist, prieten din tinere
ţe cu preotul, iar tatăl său 

cântăreţ Ia biserică, - sub di· 
ferite motive s'a certat cu pri
mul epi\trop Vasile Obrejan, 
ajungând până la raport la fo
rurile superioare. 

Ori ştiu cu toţii, că dupei 
părintele Popoviciu, primul e
pitrop Vasile Obrejan, mai lu
crează în interesul sf. biserici. 

Partea tristă mai este apoi 
că, drept credincioşii Măhă
lenţi, suferă mult din cauza a
cestor apucături, astfel că 
mulţi din ei au început să cer· 
ceteze bisericile gr. ort. româ
ne din Iosefin şi Fabrică, până 
ce va fi terminată catedrala din 
cetate. 

Un alt - Cor pe care pă

rintde Ardelean nu-l poate Su
feri este corul "Armonia" din 
l'lehala de sub conducerea dlui 
Dr. V. Mezin. 
Sperăm că, înfăţişând în cru

da şi trista lor realitate această 
Jăunătoare stare de fapt, în 
dorinţa vie de a contribui la 
îndreptarea lucrurilor - foru
rile superioare bisericeşti, ast
fel sesizate, vor lua măsurile 

necesare pentru ca astfel cl.~ 

fapte să nu Se mai repete. 

E. O. 

Sibiu 
Serbarea tradiţională din În

tâia zi a Crăciunului, organi
zată de Reuniunea Culturală şi 

naţională a meseriaşilor româ
ni din localitate) în sala "Uni
cum" va avea loc şi anul aces
ta în cadrul unui măreţ pro
gram, iar venitul net este des
tinat ajutorării concenttaţilor, 

Programul acestei serbări va 
fi următorul: T. POPOVICI: 
Trei păstori (colindă); Astăzi 

s'a născut Hristos (colindă)'1 

Sa oglindă (cântec popular) 
N. OANCEA: Mândruliţă 

Vodă; T. POPOVICI: Sun5. 
buciumul (melodie de I. Simio
nescu) ; M. JORA : Foaie ver
de bob secară şi T. Popovici : 
MARŞUL [,UI IANCU. 

Tot în cadrul aceluiaş pro
gram se va juca şi piesa : ),Sfâr
şitul pământului" cu distribuţia 
următoare: 

Matache Fundulescu, negus
tor bogat (D. D. AXENTE) 
AIcibiade) pidor, tatăl său) 

Traian Chirilă) Zinca, nevasta 
lu; Matache (d-na ANA A
XENTE) Lenuţa (D-NA E. 
MOLDOVAN)) Nicu (1. HO
ZAL, Aurel (V. TAPALAGA) 
Dorel Munteanu) ofiţer (A. 
SUCIU) Şulău, cămătar ( .... ), 
Madam Ciocănescu (D-RA L. 
CUNŢ AN)) Madam Zgriben
cea (D-RA V. CRISTEA) şi 
Sarmiseghetuza (D-ra M. RA
COŢIA). 

Brad 
In legătură cu modul de 

subscriere la bonurile pentn, 
înzestrarea armatei, d, pretofl 
Dr. Ştefan Popa, a învitat la 
o conferinţă în localul prefec~ 

turii pe fruntaşii tuturor insti, 
tuţiilor din regiunea noastră. 

Astfel au participat d-nii: 
Dr. Ştefan Popa, ing. V. Am
bruş, directorul Soc. ,.Mica" 
N. Ciocan directorul liceului 
uAvram Iancu" etc. 

S'a discutat modul de orga
nizare pentru propaganda 'd~ 
su bscriere, dându-se totoda.tă 

dispoziţii pentru întocmirea 
tablourilor de locuitorii comu
nelor, cu sumele ce vor con
tribui fiecare. 

Chişineu-l:riş 
Sâmbătă, în localul casinou

lui românesc, În cadrul unei vi
brante m<1.nifestaţii a sufletului 
românesc străjer la graniţa e .. 
ternă a patriei, - a avut loc 
predarea obiectelor de lână, dă
ruite de societatea cult.urală 

"Lyra" pentru soldaţii compa
niei de grăniceri din comuna 
iloastră. 

Astfel au fost predate; 35 
sweatere, 24 bucăţi şaluri, 29 
perechi mănuşi, 28 perechi mâ
necuţe şi 100 perechi ciorapi. 

Cu acest pnlej, cunoscutul 
fruntaş român şi om de mari 
iniţiative, dL Ştefan Popovici, 
not~r public, preşedintele so
cietăţii a rostit o frumoasă cu
vântare, adăugând printre alte
le : 

"Domnule comandant, fieca
re fir de lână Împletit de mal
nile harnice ale femeilor noa
stre, a fost întovărăşit de gân
duJ nostru al tuttlrOr plin de 
n:cunoştinţa către armata noa
stră, - pavăză de siguranţă 

şi linişte Ia hotarele noastre 
naţionale desădrsite fată de 
Co:nandantul Sup;err al' Oşti
rei, Majestatea Sa Regele, 
Domnul Ţării şi al sufletelor 
noastre, - gânduri pe care 
le-am pus sub binecuvântarea 
credinţei în Dumnezeu şi în 
biserica noastră - străjuitoa
rea veşniciei noastre, Vă pre. 
dăm aCUm aceste împletituri 
pentru soldaţii Dvs, Am dori 
ca ei, in înţelegerea lor, si\ 

treacă peste modesta lor va
loare materială şi să vadă in 
ele. sufletul populaţiei civile 
a ţării, care Se Închină lor cu 
recunoştinţă pentru certitudi
nea unei permanenţe româ~ 

neşti aici, pe care aceşti sol
daţi ne-o dăruiesc nouă, Ia 
rânduI lor. Spuneţi-le. că aici 
şi pretutindeni în spatele lor, 
naţia Întreagă stă strajă, ală
turi de ei : Pentru ţară, pentru 
Rege, pentru legea noastră. 
Primiţi aceste lucruri în nu
mele soldaţilor Dvs. cu bucu
ria cu care noi le oferim, din 
convingerea că îndeplinim o 
datorie şi o obligaţiune româ
nească." 

A răspuns dl. comandant al 
companiei de grăniceri, luând 
în primire obiectele adunate, 
mulţumind printr'o însufletită 
cuvântare societăţii culturale 
"Lira" şi populaţiei pentru do
naţiile făcute şi termină elo
giind pe şeful suprem al arma
tCI M.S. Regele Carol al II-lea. 

Asistenţa in număr foarte 
mare, aclamă cu mare entu
ziaSm pe 1\1. S. Regele şi ar
mata ţării, 

Trebue să menţionăm dea
semeni, activitatea depusă de 
d-na Cristina Ispravnic vice
preşedinta societăţii şi Emilia 
Cristea şefa secţiunii de ţesă
torie. 

f r 
l' 

i 
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• 



Breslaşii din Arad 
pentru inzestra

rea armatei 
(Urmare din pagina l-a) 

prinderi!e, re"pective patronii. 
să a\'enseze pentru ang,11<1ţii lor 
suma ce ar II rma '';.1 Sti b"crie la 
bonurile de inzestrare a ţiirii, 

care sum;'! să fie apoI rdinută 

in rate InICI Şl Într-tlll timp 

lung. 
Aceast.'\ propunere D-sa o fa 

ce cunoscând dorinţa muncito
rilor români de a contribui la 
intiirirea ţării şi pentrucă aceas
t'i dorinţ" să li-se poată reali:'<1, 
blai cerE' apoi ca această propu
nere să se comunice la toate 
breslele de muncitori pentru a 
{} accepta. 

Dt. Puia Ioan, Preşedintele 

muncitorilor elin alimentaţie se 
asocia::ă la propunerea D-lui 
Toma Iacob şi crede că dacă 
patronilor li-s',1l' face o circula
ră in sensul propunerii ar fi ac
ceptată. 

Dt. Spath Antoniu, angajat 
comercial, sc asocia::ă de aseme 
nea la propunerea D-lui Toma 
Iacob~ şi comunică celor pre
zenţi că angajaţii comer.~i"li vor 
convOC,1. o adunare gcner81J 
numai pentru scopul su bscrierii 
bonurilor de in::estrare. 

Dl. Munteanu Gheorghe, Pre 
şedintde Breslei meseriaşilo 1-

din artele grafice comunic1 ce
lor prezenţi că meseriaşii patro
ni, VOr cauta cu toţii să sub
scrie ~ât mai mult pentru tn

::estrarc,' arm,ltei, le este ins.) 
greu să aVil41SC:e dcoebtă cu StI 

ma subscris<l de ei ~i suma suh
scrisă de angajaţi. 

Ia cuv.întul DI. Tulbure Ioa
chim, meseriaş patron geamgiu 
şi incadrator şi comunicii celor 
prezenţi că meseriaşii romam 
din Arad au luat iniţiatin ca 
de sfintele sărbători ale Crăciu
nului să întocmească o listă de 
subscripţiÎ pentru scopul im:es-
trării armatei, . 

DI. Marinea Ioan, Preşedin

tele meseriaşi lor patroni con
strudori" găseşte de bune pro
punerile făcute, cere însă să se 
găsească o soluţie şi pentru 
muncitorii sezonieri, cărora nu 
Ii-se pot avansa de către patro
ni sume in vederea subscrierii, 
schimbându-şi patronii după na 
tura lucrJrilor. 

Ia cuvântul DI. Octavian Pă
curariu, 1 nspectorul 1\1 uncii 
Arad, i-şi exprimă in fata celor 
prezenţi satisfacţia că repre::en
tanţii breslelor au imbrăţişat cu 

atâta căldura iniţiativa inalhllui 
Guvern. 

scopului Inaltului C'J\Trll e hi~ 

ne Yl'J1ir,~L (:redl' in~.1 (a prin 

brl'~le s~· ,11LlllgC L, rc:ult"tul 
spontan. Iar D-Illl "'luntcan 
c;hcot'ghc, (:1 Ct1l1oil:;;te greutel.
tile tl1escria:;;ilor pahoni, intere
~l!l ţării cceT ins,'! s:i filcă. cu to· 
ţii omică sfol't,1l'e, Se \'a propu
ne Comitetului de iniţi,lti"ă de 
pe lângă Prefectura Judeţului 
/\ rad, ca acei patroni care nu 
pot S,) a\'anse::e intreaga sumă 

deodată şi pentru salariaţi să 

li-se admită vărsarea sumei 10 
(,'!teva rate. 

Ca inch~'icre DI. Preşedinte 

anunţA pe cei pre::enţi că În ur

ma instrucţiunilor şi propuneri 
lor făcute chiar in şedinţa de 

a::i se V~l preda de c,'ltre Came
,/Î fiecărei repre:elltilnt al hrC's
Ici tahlomi cu meseriilşi patro
ni ce aparţin cu profesiunea lor 
acdei Bre,le, urmând ca acelei 
Bresle să facă sugestii, respecti
ve să propună pentru fiecare 
membru trecut in tablou Suma 
care cred că poate să contribuie 
respectivul la 10zestrarea anna
tei. Aceste tablouri urmea::ă <l 

fi terminate până in ziua el e 18 
Decemvrie a. c., dată când se 
vor prezenta şi fiscului pentru 
o verificare in sensul ca toţi să 

contribue după limita posibili
tăţilor şi după situaţia materială 
in care se găseşte. 

In ce priveşte contribuţia sa
lariaţilor lucrători şi funcţionari 

particulari, se va cere Comite
tului de iniţiativă de pe lângă 
Prefectura Judeţului Arad 
confonn propunerilor făcute -
să intervină pe lângă intreprin
deri Ca să avanseze pentru an
gajaţi suma ce o vor subscrie, 
urmând apoi a se reţine in rate 
mici şi de durată lungă, având 
in vedere că articolele de prima 
necesitate s'au scumpit in ulti
mul timp simţitor, iar salariile 
nu au fost majorate, şi deci in 
modul de mai sus vor putea 
con~ribtli şi salariaţii la opera 
de m::esharea a armatei. 

l\lu1tumeşte celor prezenti 
pentru atenţiunea cu care ati tir 
mărit cele desbătute şi pentru 
concursul dat. 

Se predă fiecărui reprezentant 
,1; Breslei tablourile intocmite 
de Cameră, după care DI. Pre
şedinte Albu Simion, declară 
şedinţa inchisă. i f. P. -Cadouri practice la 

Bafsony 
ciorapi. tricotage 

Arad f PaJatul Neuman 

VIAŢA ARDEALULUI 

Şimandal de Jos 
7ilrlr Irr('lIf1' II 11/'111 loc i/l 

rOllil/n,1 II fll/S I 1'11. ,,;'inlinll d!'(fJlf

'ii/ni )jfl{lUl1l1i a! slo/ll l lli !lI slnÎ

.ilri, rida .~('(/(/7(f llrill/(/I'II mi.r'tIÎ, 
rit sub ('01/(//1('(1'('1 d-Illi ill1'llIll

tllr - dh'{'cI~1 r j)/J! IT h' I J.; R r
SFI()('. 

Din A rad, Il partiei/lllt la It

crasl/î impuniitoote uWlli/ISfl!)'(' 

fi' stl'lljcrilu]' dl II iei, - d-IUI ('0-

IIII1Jldal1f/Î rit !iaiwll'. FI,UN [('li 
n r(T R 1.;8(' '-, din clolli', /1 ZiC/u

lui de fi It "FII/lii (;1IÎIIII [:';/'111" 

t/in lu('l/lilll[(. 

1/1 JlrrUII/a U/lSIJI/Î{Oj' .~Î il 111-

I/I(I;)' autoril/irilo)' lond/. srrill/,
tiU (/ ÎIl('l}lIil /ll';nlr'ull S( 1'1'11'111 

dil'În, dur'! ,OI'(, În c//I'lln .~('o
lil: 1l1'iil/lI!'" s'u f,ind flTuliollia-

1/11 l'idiC(lrii po/'iliol/lIllI,' llllţio
fII/l. 

A i( l'orbit fii "ţJl'eÎnsl HllliÎfllitl1 

(/etu:lli SCI./'(Î/'.';!il }lI'colul ('Olllll· 

)/Ii. el!. romol/(hllli nr: .. w/O(' .~i 

d-1111 cOJl/llndan!ii' elI' li !li//)!( 

FLOR/CA m-erTi/'7S(T. 
1)'1 pii I/Ill.Wl S'II dat ill SI/ 'a fu;. 

fi,'ii Il .~I·()nl.(i. 101 fllarte IYII.~i!· 

ltslÎl'al .,tră)II'l'sc, În codrlll I ii
rl~Îa Il (inllt o ClInÎnta/'r' d-w/ ÎII

J'I/liiloa/'( - ('01 Il f6ţ 11 dml Iii Nl';';"
TO('., 

('ri pl'(ZI' Il ţi (III fosl ,di/cur; 
sl/rpl·ill.~i rlr P)'O{I/,('.W II /'lIIli2atf'. 

il/), d-l1([ PLORf('A ur(,"Rg.~

eŢr (1, ?1lu1fl/mit Ol'fjlfll i;:.a I ()ril.'I/' 

}J(ll{rl/ fnlll10asrlc }'('z1/ l fl1tr oMi
mlie. 

Şlria 
J)I/III irJ(c(/ 11"(('1/ III în ('(Idrd 

IUU'I. 'mp/'fSiOllLllllr' mllni!rsluli" 

rOi)/(Îllr.~li II (/l'ul loc, (/i('i. dfi;ll' 

111 rea. JU.l'lllI/lÎII/l/llli U,fl'?ii .Ya
ţimwl(' din 8i/'III, elr sub omri/{
(ara d-lui ]l}'('lo/' Vi'. SlJllOY 
P()P. 

iln j)orliri}){tl 111 a('(([slll so-
7ol/ni/llle din Amrl d-nii: DI'·. 
('On,VEI- RAD", Sf'(l'dllnd P. 
R, X. din jlHlrţ1l1 110,ill'1l })cnti'l.~ 

tatfqOl'i!l~1! trlcchwlilo!', culmi< 7 
rUf, .1lr.YTEAXF, (fJlIIolldlll/l/I! 

Oii./'z'ilo]' F. R. :y, din Jud/ţii] 

Arad şi m;1~{)/' A;YDHF.I \~lLl
XA.ILA. ro))/(mrl~111 lu7 S1! /)i;1 S}J"'

lomllliui PI'!t.liih:ri~ pl'rmilif(//,('. 
J)upii s(I'l'irill) di1·il1. filirl;'11 

dr piil'i1ltr7r lJlJlI'ftUn' Rr
J AN, Olt ma,i ,'orbi! d('.~l)rl' 111-
sem:nătatea e!'cnimenlulai: J)-ni; 
colmtel OII. JfŢTNTEAKF J)r. 

. ('ornel TtA n(', ÎII tim» cr 'În În

sllflrţi/'(,1l fllllfl'ltlii. [mIram '~m:
rihw st/'ii,in'i l:nto1/tazii' Imlw' 
Naţional .. 1'râ~is('â !fI !/fI!.··. 

, .!"."."''t,'')'i'.'''JIP'''''~: ',v.j;.;,<+' 

Zimandul Nou 
In groaznicul accident de 

cale ferată, întâmplat Vineri, 
între. două trenuri de marfă, 
În apropierea gării, din cauza 
ceţii, - au fost grav rămţl, 
mecanicul l\1ornăilă Ioan ŞI 
trei frânari. 

Cele două locomotive au 
Întrat una în cealaltă iar ·(1::1 
vagoane s'au răsturnat. 

Roagă pe toţi cei pre2cnti $,\ Unicum-Zwack or!cân.d vă est.e d;-vC1tat medic dl?' casă, 
facă o cât mai intensă propa- dovedit cu pnsosInţă neîntrecut vindecător. 

gandă. inrândurile salariaţilor licheur-Zwack c~ .0 deviz~ să vă fie favoritul, 
şi meseriaşilor patroni, fie că cacI de tOţI recunoscut e gustul lui fermecător 

sunt fie că nu sunt membrii ai Coniac-Zwack să vă veghe7e ca un inger păzitor. 
Breslelor, având cu toţii dato- _ contra grip~i doveditul excelent apărător. 

ria să semneze cât mai multe Rom-Zwack trebue să vă fie prietenul nedespărţit. 
bonuri pentru in:estrarea ar- d dă ceaiului fierbinte gustul de nepreţuit 
matei. Vin Vel'mollth iată ce de sărbători. 

Ia din nou cuvântul DI. AI- H a la g os va'ntregi reţeta dată fidelilor consumatori. 

bu Simion, Preşedintele Came- Vă 1nlrebaţi cum toale acestea le, găsiti în 
rei de Muncă Arad şi răspunde orice loc? 

D-Iui Tulbure Ioachim, că on- Neg!eş~: ~ăCL ~ W =A C_K _ e ma~a _ce _conduce peste tot r I 
ce iniţiativă luată pentru reuşita - - - - - --=- - - - -"...-.....-~~-.4-JL..W--~~..w...-~ _ 

Notiuni fechn 

Spălarea lânei 
(urmare din num\O>rul trecut) 

Astăzi spălatul lânei se face 

in felul următor: 
Se incăl:.eşte apa la 70 C 

apoi se adaugă 0,005 ccm. acid 
acetic de 50% ca să fie puţin 
acră apa. După acestea baia tre 
buie incercată dacă este destul 
de acră cu hârtie de hJrnesol 
(Lackmusspapier) pe urmă se 
adaugă 3 gr. Leonil O Iossung 

Product 1. G. Farbenindustrie 
A. G. şi manipulat 10 minute. 
Materialul scos şi imediat ba
gat într'a doua baie tot la acei
aşi temperatură şi aşa de acră 
dar numai a 2 gr. LEOT\:IL O 
USssung În litru. şi manipulat 
timp de 5 minute, după cinci 
minute scoasă băgată în il treia 
baie tot aceiaşi procedură ca 
prima dar numai Cll 1 gr. LEO-
NIL O Lăssung În litru. 

A doua metodă se face tot 
aşa, cu un alt product, tot atât 
de bun şi se chiamă LEONIL 
\Xr S. l; rmează aceiaşi proce
dură ca mai sus, dar c'o tempe
ratura mai redusă la 50"C după 
scoaterea lânei din ultima baie 
se poate într'o apă sau două 
ape curate limpezi, şi pe urmă 
am primit o 'lâl)ă spă1ată şi ne
utralizată care numai conţine 
ahsolul nimic grăsime. 

Ultimele colorante lansate de 
I. G, Farbenindustrie A, G. 
SCPRANOLGELB GG o vop 
sea de lână (Scewasserecht) 
adecă cea mai bună vopsea 
scoasă pană acum în culoarea 
galbenă, stabilă Ia transpiraţie, 
la fiert cu aciduri (Sau er
kochecht) la alcali şi in special 
pentm tricouri de baie, Foarte 
rezistentă la apa de râu care 
conţine după cum se ştie mult 
chIor calciu. 

Un al doilea product tot de
la 1. G. Farbenindustrie A. G. 
este Sarea de N aphtol. 

ECHTROTSALZ F 3 G o 
(Kunderundschreiben 1. G. 
1695) Acesta este cel mai nou 
product în Naphtol, a aşa zisă 
Sare, care lucrată cu NAPH
TOL-AS dă un roşu gălbui, 
combinată cu NAPHTOL-AS
S\'\(? dă un rosu frumos si clar 
iar cu NAPHTOL.AS-G dă 
un roşu plin, puţin gălbui, că
ria i se poate aplica eticheta 1, I 
(In~anth~en) r~zistent la chIor, I 
la frert, ŞI stabil la soare, 

Noile culori în Franţa. Este 
natural că în starea actuală de 
răzhoi, culorile lansate de cea 
mai mare confecţie Parisiană 
"SchiaparelH" să poarte nume 
adaptate impreiurărilor. Astfel 
seut : Rouge U~gion, Gris 
Avion, Terre de France, Terre 
de Tranchees, Air Franee, 
Chloches de la Victoire, Veri 
Vosges, Ecaille, Bleu Capote 
1914. Apoi Molyneux a lansat 
culorile: "Bleu Alerte" ŞI 
"Royal Air Foree". 
Cămăşile tricotate "POLLO" 

.' v'a fi iarăşi moda bărbătească. 
în anul 1940. In AmericĂ cea 
mai mare fabrică de T ricotage 
"GIBS UNDERW'EAR Co," 
a fabricat pentru anul 1940 cu 

r 50~( mai multe cămiisi 
ca În alţi ani. Bărhaţii' in 
rica au ince rut deja Cll 

turile de camăşi Pollo, 
că s'a constatat până 
cea mai durabila şi 
este cămaşă "Pollo" 
odată servt:şte 
raţiei. 

"VISCOSJ\ ROl\L\:\ 
CA" din Lupeni, afiliata 
R. Petroşani, a scos în f 
ţie noi prod 1'S e, A stf el 
zilnic 500 Kg. de 
100 Kg. iasi1 de J1),'itasă, 
Kg. Dopuri special C 
st6pser) Fiecare progres 
dustriei româneşti nu 
cât să ne bucure pe toţi. 

Cantitatea de maşini 
textile imprtantă de R 
din Germania: 

1929: 
1910: 
1931: 
1932: 
1933: 
1934: 
1935: 
1936: 
1937: 
1938: 
1939: 

Total: 

Cutitat •• In 

1000 q 
514.9 
34-95 
174.7 
126.9 
145.0 
217.7 
215.9 
263.4 
417.1 
199.4-
237.9 

Emil 

Nicolai 

Marku 
Maistor instalator de 
ducte şi tinichigiu, 
lucru în meseria 
preţ ettin. 

Arad, 
Bul. Regele F erdinand 

63 - 65 În curte. 

0 •• 01 

H " • 001 
Confecţionator 

A. .... d, 
Strada F abricei Ne. 

Margare 

Klei 
IIIII1111111

1 ~~~~:!ir~~:~;:ent~ var 

Arad, Bul, Reg. ferdfnand 

~• im" '~'.~ •• ~' .~" .~ ••• ~" ~". • .. .. .It ... • • ,.« •• ... •• •• •• •• •• •• .It •• 

RADO 
ARAD 

de 
d<l 

Cele mai noui şi cele mai frum-A .... II~,.' 

paltoane pt. dame în mare asortirn 
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... âioile 
DOHlloului 

(Crmare din p;1gina I-a) 
toare va şti să înţeleagă 
noţiunea de "a fi cineva". 

siguranţă însă că, nu va 
nici o virtute în călcarea 

lui la viaţă în mod liber 
independent al unui popor, 

e niciodată n'a fost în
ca o virtute faptd că 

te mai mare a înghiţit pt: 
mai mic, sau că lupul s'a 

spre a spinteca mielul 
.... i-a tulburat apa ... 

'i~~"'''''''' triste povesti se repe· 
si azi, numai că apa e numit2. 

vital" "an mai non .,ba
e apărare". Totul, după 
j, împrejurări şi anotim-

secolul al XX-lea, duna 
douăzeci de ani deI" cel 

crâncen măcel ce l-a îndu
vre-odată omenirea, când 

atâtea suferinte de alinat 
de rezolvat, - bia· 

fiintă omenească il rămas tot 
mijloacele lui de distrugere. 

insul în nimicni.cia lni 
poate face ceva mai bun, 
putin să dărâme ce-au în

, alţii cu atâtea jertfe şi 
te. 

omenirea îndurerată, no
încă, anul 1939. 

IONEL FILIP AŞ 

şi instntmente 
ale,acordeoane 

de gură 

mare 

Kerpel 
Bulevardul Regina 

No. 12. 

'\ 

In :110)'(([ Uri/rmi, (,rf.îl/{)/(!r 

('iiliii/al'(,([ p('nHi.~cl(jr dr 

!I('()'(' (II( fost ':1/spnullf/r o-

idmcnil'((l l'iis/willll/i. 

Z1I1'1 dr 1 [)t('fuIITir (/('(.~tr 

1'01' fi rdli'lf( 711 din 

C/llld."dllţilo)' fa (lt/sl( 

alt inrcyistrat ])(/"1/(1 la, 

dati; 2/J.()OO de 1111)//r, cflre 

fie clicmo I(În faţa 

.. ,.ecf:; .... .e .. 

• DICUm 

de copii, 
domni şi 

cu preţul 
TIN. 

paltoane pentru 
haine de piele 
CEL MAI EF-

-

Şoferul. _. Elisa
beth lronside' 

Unica· fică a genc<,<,kLti 
IRONSIDE, şeful .Marelui Star 
Major al Impewlui BrHa!.ic, 
se ţiHă dela inceputul rilsboiu
lui ca sofer în serviciul T rans
porturiÎor cu gradul de capo
ral. 

Ea este şoferul generalului 
SIR W'ALT1<:R KIRKE, co
mandantul sef al forfeLlt" me-
tropolei.' . 

O fotografie recentă o 1'1î:'i
ţişează pe scara l112şi nil , scri:nd 
părinţilor ei, pe care lP.J i-a' 
mai vazut dela începutE! r.5.8-
boiului. 

Cine are mătreată sau păr 
fără luciu să-şi speli! capul la 

Coaforul de dame 

Prosenszky 
Arad, Str. Cloşca 

Un inceput de 
dreptate 

In legiilurii CII articolul, 1)liMi

ca·1 1n numi/rul trecut al Zhl'/ilui 
nosfl'lt s'a primit 1IrmritO(//'ca a 
dlcsii.. 

(':isa Cl'ntrrulă a Asig-m'ăl'ilol' SG. 
(··i'LJ~ Prl'şetlintp!l' t'ollf.1iliului 

BueUl'!'st,i, 16 ]}('(,l'mhrie 1939. 

DOl/l n 1I1ui 

l' odim Fhll' ia li 
AI'ad, 

Am luai (,llllo,~tillfi/ dr in[o/"
maţiunea. J)ps, conlra dorlm'iiO/' 
rllia ,~i JfUSNOI şi am disIJ1l.~ Sii 

se [a eli ccrcel(il'ifr 11(('( sfirc ,~i S(i 

se ia mi/suri pcntrucII fl/pld( de 
«//'c l'ii plânUI ti ,wi 1/U U II/(/i 

rCjJ(/e. 

1'I(i da directorulw: C(/sei din 

Arad lOl/lc III/Huririlc 1ICUMII'C În 

('(1;;'117 Jhs" ])n1lr1/ liimuri/'NI ((11-

eli clei, 
Cu Slil/l1l 

prrşuli /1 Ic 

Ihmol!,~t( n( Ro/ez 

prom ptillldin ca· CII ("(11'( s'o rii,;
/lW1S, cl/racfaizrazii 0))1 Il{ din 

fluntra Asiglll'ârilor sociale: ])c
HWllslenc BOI(Z, . 

BIănă-ria 

Iosif 

TerschanskYI 
s'a deschis in S ..... d ... 
mI.et-.. - .. ~ .. - 114. 

Mare asortiment de 
blănuri. Lucrări în 
cel mai ieftin preţ. 

Birou pentru mijlocirea imobilelor 
Arad1 Str. Eminescu 20-22. 

case de inchiriat, particulare şi cu prăvălii in 
Moşii în Jud. Arad-Timiş dela 10 jug. cad. pâ

la 500 jug. ca'd, cu preţul 7 mii până la 60 mii jug cad 

22-24. Telefon 22-24. 

Adunarea generală ex-I 
Ira ordinară a dresiei 
Palrenilor Meseriaşi 
Lemnari din Ţinulul 
Timiş, secţia Arad 

şi judeJ 
(Urmarea din pagina I-a), 
D-sa mai aduce la cunostinta 

adunarii generale cii, în CO'q!T~
<;ul tinut la Bucure:;;ti de către 
"C niul1eJ. Genenlă a Breslelor, 
s'a hotărât el. congresul general 
al tuturor breslelor S1 se la Ti
mi~,;~)arJ. În ;:i ua de 23 l\lartie 
1940. 

Cele expuse de d. ~ovac 
Traian sunt traduse in limh<1. 
maghiara de catră d. Franc::"!) 
Iosif. 

Luând cuvimtul el, Sbârcea, 
multumeste d, lui I\ovac pen
tru inter~sul pe care îl poartă 
meseriaşilor şi-l roagă să inter
vină pe la torurile competen
te, ca sa se ia măsuri drastice 
pentru stârpirea clandestimismU-

1 

lui care face meseriaşilor cin
stiţi o concurenţa insuportabilă, 
D-sa citea::ă faptul că din 180 I 
de meseriaşi patroni lemnari 
lâţi există în Arad, abia 80-
90 lucreazâ cu brevet, iar restul 
clandestin. 

Ceva mai mult; sunt prăvălii 
de Comision care ţin spre vân
::are mobile noi - la comandă 
chiar - executate de meseriaşi 
dandestin. 

La aceasta răspunde d. Puica 
Gh. delegatul Camerii de Mun 
că că organele de control în 
acest sens; Inspectoratul Mun
cii si Casa Asigurărilor Sociale 
sunt foarte aglomerate cu lucră
ri şi nu-şi pot îndeplini cu suc' 
ces misiunea. In consecinţă d
sa cere ca să se intervină la mi
nister în sensul. ca şi Camera 
ue l\luncă si poată exercita 
acest control însoţită de un de
legat al breslei respective. 

D, Ghiba M.ihaiu dă câteva 
soluţii practice pe care d-sa le-a 
exercita' pe raza de acţiune a 
d·sale în ceeace priveşte vi:::,
tele inaintate pentru a desco
peri pe clandestini. 

D, Sfăt Vîchentie aduce Ia 
cunostinta membrilor că, orica
re ar av~a de expus vre-O do
lcanţă, să se prezinte la biroul 
breslei din edificiul fostei Cor
poraţii. 

D. Tulbure Ioachim aduce în 
discuţie chestiunea bonurilor 
pentru înzestrarea armatei, şi 

roagă pe toţi membrii să sub
scrie cât mai multe acţiuni. în 
folosul tării şi în folosul său 
propnu. 

Nemai fiind nimic la ordinea 
zilei şedinţe se ridică la orele 
13 şi 15 minute. 

Fratii Klug 
Intreprindere de înmormântare 

Arad, Bul. Regele Fer-I 
dinand 37, Sucursală: I 
Bul. Reg, Ferdinand 65 I 
Fabricaţie proprie de coşciugu
ri, mare asortiment. Ate
lier cu instalaţie electrică, pre
ţuri reduse. Metal, nikel, stejar, 
piatră şi brad, dela cea mai sim 
plă, până la cea mai fină con-

strucţie. 

Telefon Arad 14·30. Telefon 
Aradul-Nou 20.22. 

i 

. C:urierul Breslelor 

Comunicatul bre:slei patronilor din "Artele 
Grafice" din Tinutul Timis 

fr.i /',ilrOilillJ/,l{I.';1 (;"(/.,i rli" ,,"II" 
11.'/ (;}'ufio" din Tiuutlt! 7'iilli.~' 

În lift:;:,; IJ!Jii I" )drll 1')" f/'It,:,'/ (1. 

I'ru//.'ii,,)lItI,; din .'ill Ai)!'!!il J,li;'.'! 

.~·i (';)'II'/r(Iii III: f.illll rliH'!'~' 

11/!/179:,9. da 1/1 dl Oi!'Ii'. 1[/-

lurlll17r ni )/1/"111(, /ilSj)(!"!u/'/:I"e 

-"II/Iil/s!!! ,"III!"!:I, 1: .1/1/)":; .<ii ('!

fiii 1'1 !lI .1Illlin/, }I/"il'ilr,)' [II slrÎ/"

Îlir(1/ siI,lisrrril,,)' ,~; (,'I/;,"/("'I:/li1or 

(((/'1 S( ,hll dOi,t ,'Ii,;""rul:lîlfi 

ril liV'(I)"oIii rUlînd i,: nil'; dr 

fifJoyrllfi( drla dif( ri/f il1,:("I,IIII: 

,~i })/II'li("lIlIl)'I. (ol':/Id /)ril1 II/'U/,'!:! 

În illll/'(.;(1( h)' })!·o/I."!u//al,' -

IIdllcr jj( (fNI/.,lr/ ('III, III IiOIlJ~

tiilltll 1Iillirul' il/IN !,r;;ultrilor ,~i 

institutiulli/or d( u)'ie( [ti d'l1 ÎII

fn'r! Til/utltl TiI/lis oi (str c]( 

d( :;iiI'lÎI'.iirc in fer,;.i..; (/ cOII/((nd(/. 

uricc luO'iiri CC 1/1'111'1,'/1 l)ro[(sill

nilul' inci/drate în Rr('sla .. Ar/e

lOI' Grll/ice" decât la /irmfle CII, 

'drepturi recunoscute de 7eqra de 

?Iwi sus, .~i drla. .lI (seri(/,~ii Pa· 

troni care posedâ mrtr dr 1II('S

leI' bl'tt'et dc meserie o5t' care du

pii ocu!Jaţi1H1ile luI' sunt impuşi 

CQ111,.ibliiild la SIII'('illi
'
( }Jlln{icc, 

III/' 111 bllza Circnliirii So. 

18;)-15/193,9 se intazici PRO

PRIETARILOR DE LTBRAH/l 

dc a mai primi comrl/zi de-la eli
jeriţi clirnţi pentru imprimarc 

dc IJil'Oll, ciirţi rrui,drr ('tc .• flin( 

('(1. si! di,~ pun {' d (' cii rţ i d (' 111 f.~ff r 

în 1ne,~eria de tipograf şi Ill'ând. 

((tdier p~ Cal'e sit·[ COlldiiCii }JC1'

sOIwl, 

CEI CE VOR PHI.lIJ ('0-
J/E.YZr ,';:1 PRJ;;J)A.. ('O.lIE.YZf 

IY A.8E.lfESEA. CO.YDIŢll'.Yf 

rOR FI CO.Y8IlJEHA.TI CO.Y

EA l'E.HEXTI LA L B G E ,-1 
TE.YTla; PHEG4.Tl/iEA PRO_ 

FESIOSA.I.lA 81 EXERC1TA~ 
NE.-1 JfESEH//LOU ;~I TRil

TArI CA. ATARE. 
Pentru a lJlt!C([ ('IÎt mai Cl/râ-nd 

Î1ldc]Jlilli cele mai ,~llS şi p(Jlfnl 

ta pc (u:eşti elal/dlslini ,~i sa1/lSII· 

I'i incuillliriţi în mod 0Yl'esit' în 

miJloclll 11O,;II"U sli-i }J1l11'1Ii tI'imi

le l<l mesfI'ii!r pr rar(' lr-rt ?ln'ii
ţ,,1 [iuare din ci, ~ f(1l' apel 

il Iid Li5 25! " :i " " 3iJ " "''' il"""" Iii' a 

KlEMENS 
cofetărie 

Arad, vis-a-vis cu poşta cen
trală, 

Comenzi bonboane pentru eră 

cion şi tot felul de prăjituri fine 
de cofetărie, eftine 

tiT "":IiMIIIM 'F'" P5?'" "1'6M """" MW 

. , 

trlrl Tinullll 7'i,ni.~ Jlln/nl (1 II~ 

trimite pr (/rlrrRll: J:H""'SLl 
l'A TU()Sl UH.' .lI F8/~'I"f,1."r 
DI.Y .. .:1 HTR (;1.'.1 Ff(' C' nlY 
Tf.\T'lTL 1'/.l{f.'! 1'1.11 f

.':'(UIU 1 . . ...:TI:J!U u).\"on-

:,,', ('i"l II 1/ I/I/.":I!' IIfl' /IIi c!UI1-

,/,,,1'/1;, :,,)111")/ II tlll!!rl r,o luu

t, d, III; t'.qlril( (IJI/llili' Î" fI!'1 id 

},/IIil'l/ rl'l)'llI ['Ii' ÎII .ii1dl("o!ii ,~i 

1)' rI' /,-,in II 71Ji" /"I)/i (r'ri.'1 11 'Ii' il/-
, . 

1",1'.'11 ( /il II) SI(;'. 

Magazin de Radio 
de mărci renumite 
S i e r d, Mi ner v a, 
Schaub, la 

Veres 
Arad. Bul. Regele 
Ferdinand 47. 

=.~". i:ffi.~' .~. ~.~ .•. ~" ·SiI~· ~.~ • ti .... • 'II.. " ....'II.. • .~ .. . 'II..... .. . .. 

T6th 
InOdistA 

Arad, Strada Eminescu 3. 
Au sosit modelele 
de mătasă, primesc 
transformări -
Lucru eftin J 

-
Desenator de reclame moder. 
ne şi imprimate. Imprimarea 
hirtiei pentru ambalaj în su
luri precum vopsire a pieselor 
din hârtie, lemn, metal, etc. 
confecţionate în diferit colorit 

Tipografia de cauciuc 

Mddi 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand 27 

~.~. '~' .. ~'.~'.'~'.~.~. ~'.~. ·:>im'·~· • .... .. II ... ... •• 11" 'II' .... • ti •• , • 'II. 'II... . .. 'II. • 'II" •• 'II. .• 

Monumente din piatră 
şi marmoră 

Virgil Mihulin 
Arad, Bulevardul Regele 
Ferdinand No. 49. 

~~~~~!8imiiiii~~~rRi 

~> l1F1LO ]IlA «< 
Liquer-ul crem special 
Beutura cea mai fin;\ a României in 
ambalaj artistic. 

... , .... 
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In conformitate cu ari. 160 
din legea pentru pregătirea: 

profesională şi exercitarea me
seriilor, din 30 Aprilie 1936, 

exercită toţi meseriaşii, care 
profesiunea pe cont propriu, 
sunt obligaţi să aibă BREVE
TE DE MESERIE. 

Ultimul termen pentru obţi
nerea brevetelor de Meserie, 
este 31 Decemvrie 1939. 

Aceste brevefe vor fi afişate 
in ateliere şi prezentate orga
nelor de inspecţie şi control 
ale ministerului muncii şi a 
camerelor de muncă. 

Atelierele ale căror patron~ 
nu vor poseda aceste brevete, 
vor fi închise,' jar patroni;. cen

travenienţi daţi judecăţii. 

Solicitatorii vor prezenta ur

mătoa.rele : ade : 
1 Chitanta casei asigurări.! . . 

lor sociale, prin care să facă 

dovada că a plătit ca patron 
la asigurările sociale; 

2. Cartea de meşter, elibera
tă de Camera de Muncă; 

3. Autorizaţia de funct!ona

re a atelierului. 
4. Contractul de angaja-

ment, înregistrat la Camera de 
Muncă (pentru atelierele CU, 

meşteri conducători). 
5. LivretuI de exercitarea 

profesiunei (pentnl supuşii 

străini). 
6. Certificatul de înscrierea 

firmei la cain:" d, Comerţ, I 

In sedinta adunării generale 
extrao~dina~e a S. A. R. Com
pania generală de Publicitate. 
corespondenta societăţii I. 
Walter Thompson Company. 
care a avut loc în ziua de 29 
Noemvrie a. c. s'a hotărât mo
dificarea statutelor după cum 
urmează: art. 9 alin. 2 : şi art. 
12 al. 1. şi 4. 

Consiliul de administraţie 
'este compus din: 

Preşedinte-: ŞERBAN GE
BLESCU, membrii: H. PA
NIGUIAN, A. B. KALMAN, 
NICOLAE GURIŢ A, RA
DU SIGHIREANU, AR
l\1AND MELUN, EMIL ZA
HARIA, M. SRTEITMAN. 

-0-

Consiliul de administraţie al 
S. A. R. de transporturi inter
naţionale Schenker &. Co. Bu
cureşti~ În şedinţa din 30 
Noemvrie 1939, a decis anula
rea procurilor d-lor: EMA
NUEL HOROWITZ dela 
sucursala ARAD şi NICO
LAUS HORVATH dela Sll-, 
cllrsala ORADEA. 

DI. I U LI U S ZIMMER
MANN este numit Împuterni
cit la sucursala ARAD, dl. 
JOHANN NYUL împuterni .. 
cit la sucursala ORADEA şi 
dl. MICHAEL GROSS împu
terntCIt la sucursala TIMI
ŞOARA. 

D-Ior vor semna valabil pen
tru sus:cisele sucursale, împre
ună cu unul din d-nii din di
recţiune sau cu un procuris t 

sau împuternicit dela sucursa
lele respective. 

sm· ~. ~~~. ~~~. ~. ~. ~~. .. ••• '6 It ......... ".t .. 
.. _ •• ., .. II .. It ." '" •• •• .;0. ..... 1iI ~ • • • .... .... ........tI.. .... •• 
Pregătirea blănurilor cu 
preţuri reduse l::t blă
năria 1ui 

Ioan 

Juga 
Arad. Str. Meţianu NI). 15. 

~~~~~:-W:~~~~P::;?' ~~~~~~~~~~~-II~ 

Croitor ia lui 

Ioan Budiu 
pre$!ăteşte tot felul de hai 
ne bărbăteşti şi uniforme 
cu preţuri foarte redme 

Arad, Cal. A. Vlaicu 63. 

":,, ""Zii hh Aiiii:' i eMhl SA" ii' "Ei :SOi 

N. Gardonyi 
Fondat 1019. 

Optician specialist 

A. ... d" 
vis-a-vis cu Hotelul" Dacia" 

CI"" "" " "" "2ii" " " ::: n "iliE -
Fraţii Apponyi 

Magazin de ghete şi de modă bărbătească. Marfă 
de primul rang cu cele mai moderate preţuri 

Arad, vis-a-vis de Primărie 

• t ' ._ 
"!, .. "',: ~~".''' ••• ~ ... '~~ .. .I~'ţ ~l ~"' ... 

Gr:utz - Schaub, 

Minerva - Eumie' 

Kapsch - Radioae 

Zenit - Imperial 

Toate mărcile mon
diale într'o mână! 

Cele mai moderne 

aparate de Radio 

deja dela Lei 2500. 

Plata in rate foarte 
avantagioase 

• 

Ordinea nouă a târgurilor şi 
lor din judeţul, Arad 

pieţe 
BO 

Pe zIUa de 1 Ianuarie 1940 
intră în vigoare ordinea nouă 
a pieţelor şi târgurilor din ju
d\:~ul Arad. Publicăm tabloul 
oficial al lor, cu obseniaţiu
nea, că în cazul când vre-un 
târg cade pe zi de Duminecă 
Silll sărbătoare, se va ţine în 
ziua de lucru următoare. 

tămânală de alimente şi anima
le În fiecare Sâmbătă: iar târ
guri anuale: a) Sâmbătă în săp'· 
tămâna Sft. Teodor. b) Sâm
bătă de Florii, c) Sâmbătă na
inte de Sft. Petru, d) Sâmbătă 
nainte de Sft. Maria mică, e) 
Sâmbătă nainte Sft. Barbara, cu 
acelasi obiect. 

20. ŞEBIŞ: piaţa săptA 
nală de alimente, mărfuri, 
reale şi animale în fiecare J 
iar târguri anuale cu acel 
obiect: a) Joi în săptămâna 
care cade Sft. Gheorghe,', I 
Joi În săptămâna în care ca'; 
Sft. Petru şi Pavel. c) ulti~' 
Joi a lunei Septembrie. şi 

1. ARAD: piata de alimen
te zilnic, Duminica şi sărbă
torile urmează a se ţine numai 
până la ora 10 a. m., piaţa 
saptămânală pentru vite, :măr
furi şi cereale Vineri. T ârguri 
anuale: în prima săptămână I 

din luna l\1artie, Iulie Şi 
Noemvrie, Începând din ziu,! 
de Marţi, Miercuri, Joi, Vine
ri şi Sâmbătă, pentru cereale 
şi mărfuri, iar Vineri şi pentru 
vite. 

2. ARADUL-NOU: piat<~ 
săptămânală de alimente, măr
furi si cereale, în fiecare 
~l\larti,' iar piaţa de alimente În 
fiecare zi. 

3. BUTENI: piaţa săptă-: 
mânală de alimente, m?,rturi, 
(.ereal~ si animale in fiecare 
Miercuri; târguj'i a n li ale : 
Miercuri, În care cade. sărbă
toarea Intâmpinării Domnu
lui b) Ultima Miercuri din 
lUI~a Maiu, c) Întâia l\liercurÎ 
din luna August, d) Întâia 
Miercuri diI) luna Octomvrie 
~i e) Miercuri dinaintea Cră· 
ciunului, cu acela~i obiect. 

4. BARZA V A: piaţa Si'IP
tămânală de alimente, mărfuri 
si animale în fiecare Luni; iar 
târguri anuale, cu acelaş obiect: 
a doua Luni din lunile ,\te'; 
bruarie, Aprilie, Iunie, August. 
Octomvrie si Decemvrie. 

5. CURTICI: piaţa săptă· 
mânală de alimente, cereale, 
m.lrfuri şi porci În fiecare Joi; 
iar târguri anuale, când afară 
de acestea pot avea şi târg de 
animale mari (vite şi cai), în 
ultima Joi din lunile Ianuarie, 
Aprilie, Iulie şi Noemvrie. 

6. CHIŞINEU-CRIŞ; piaţ", 
săptămânală de alimente, cc
reale, mărfuri şi animale, în fie
care Marţi; ielr târguri anual,~ 
Ctl acelasi obiect: a treia Marti 
din luniic: Februarie, Aprilie, 
Iunie, August, Octombrie Şl 
Decembrie. 

7. CERMEIU: piaţa săptă
mânala de alimente, cereale, 
mărfuri si animeel în fiecare 
lai; jdr ·târguri anuale C\l ace

. iasi obiect: a) roi după 25 Mar 
ti~, b) Toi după Sft. Petru-;;i 
Pavel, ~) Joi după Sft. Maria 
mică, şi d) Joi În săptămâna 
Sft ... Mihaiu. 

8. COMLAUŞ: piaţa săptă
mânală de alimente, cereale, 
mărfuri si animale, În fiecare 
l~~arţi; i~~ târguri an~ale: a) in-I 
tata MarţI după sărbatoarea In
tâmpinarea Domnului, b) Mar
ţi după Sft. Constantin şi Ele
na, c) Marţi după Sft. Ilie, şi 
d) Marţi după Sft. Mihail şi 
Gavril. 

9. GURAHONŢ: piaţa săp
f.'lmânală de alimente, mărfuri 
si animale, în fiecare Luni; iar 
târguri anuale cu acelaşi obiect· 
a) Luni nainte de 10 Februarie, 
b) Luni nainte de 10 Maiu, c) 
Luni nainte de 20 August şi 
d) Luni nainte de 15 Novem

12: INEU: piaţa săptămânală 
de alimente, mărfuri, cereale şi 
animale, în fiecare Vineri, apoi 
targuri anuale: cu acelaşi obiect 

Joi din săptămâna, în care 

În următoarele zile: a) Vineri, 
În' săptărnâna după Bobotează, 
h) ultima Vineri din luna Ap
rilie, c) Vineri in săptămâna, în 
care cade Sft. Ilie şi d} Vineria 
următoare după Sft. Dumitru, 

13. NĂDLAC: piaţa săptă
nală de alimente, mărfuri, cc
reale şi animale, În fiecare Joi; 
iar târguri anuale cu acelaşi 
obiect În: 15 b1artie, ·15 Iunie. 
15 Septembrie s; 15 Decembrie. 

14: PANCOTA: piaţ<l <;ăp
tăman;dă de alimente, mărfuri. 
anim,11e, diverse cefc<1k, în fie
(il re S:imhătă; iar târguri anua
le Cll acelasi obiecti în a) adollil 
SâmbătA din luna Fehru;J,rie. 
h) Întâia Sâmbăt;'t din Itl'1i'! 
Maiu, c) Întâia Sât11.bătă din 
luna August, şi d) a doua Sâm 
bată din luna Octombrie. 

] .5. PECICA: pi<1ţ,1 căptăm<'\" 
nală de alimente, mihfuri, di
vers<! cereale şi animtlle. in fie
care ~liercuri; iar târguri anua, 
le cu acelasi obiect: <1) Mif'r
curi nainte' de 25 M<lrtie, b) 
Miercllfi nainte de 25 August 
şi c) Miercuri> nainte de Cră
CIUn, 

16. PETRIŞ: H1r1i~ui anuale 
pentrt! vite, mărfuri, cereale şi 
alimente: a) la 24 Februare, b) 
15 Aprilie, c) 11 Iunie, d) 19 
11Ilie, f') 13 Octombrie şi f) 20 
Decell,hrie. 

17. ROVINE: piata săptă .. 
mânală de alimente. mărfuri şi 
cereale, În fiecare Sâmbătă; iar 
târguri anuaale sporite cu târg 
de ;Jnimale : a) Sân' hăt!\ nainte 

. de 10 1\1 ai 11 si b) Sâmbătă na
inte de li Sentembrie. 

18. RADNA: piaţa săntă
mânală de alimente', mărfuri şi 
2nim.1le, în fiecare Marti: iar 
târgu ri anuale cu acelaşi 'obi"ct: 
a) întâia Marti din lun" 1Viar
tie, b) 18 l'vlaiu, c) 14 August. 
d) 4: Octombrie, 

19. SĂ V ĂRSIN: piaţa si'ip
t<'1mânaIă de alimente, mărfuri 
si animale în fiecare Ţoi: iar 
târguri anuale cu acelaşi obiect: ! 

a) ultima Joi din lunile Ianua
rie, Martie. Maiu, Iulie, Sep
tembrie ŞI Novembrie, 

de Sit. Nicolae. 
21. ŞILlNDIA: piaţa săp 

mânală de alimente, mărfuri 
ammale, în fiecare Marţi; 
târguri anuale cu acelaşi obi 
În zilele: a) a treia Marţi ' 
luna Martie, b) a treia 1'>1 n al 
din luna Maiu, c) Întâia [\1 a p~ 
din luna Octombrie, şi ci) ,iUl1 
treia Marţi din luna Dece lai 
brie. j, 

22) ŞIRIA: piaţa săptă ~tft 
nală de alimente, mărfuri al 
verse, animale şi cereale, În 1 Dt 
Lare Miercuri; iar târguri an aţii, 
le: a) a doua Miercuri tiţi 
Hartie, b) întâia Miercuri tI" o 
Iunie, c) a doua Miercuri de 
August, şi d) Întâia Miere aCt 
din luna Decembrie, cu acel pat 
obiect. 'esh 

23. SOCODOR: piatil săll ing-ri 
mânală de alimente, mărfuri ! de 
verse. cereale şi anirnale. iiih 
urc Sânlbătă, iar târgvrÎ a~ uita 
le: a) Sâmbătă după 1 Face 
ruarie, b) Sâmbătă după 1 , n ac 
rilie. c) SJmbătă după 15 lor 
1ie si el) Sâmb.'\t.'i dUl)J, 15 :; la ft 
vernbrie, cu acelaşi obiect. lcag 

U. SFT. ANA: piaţa sap obc 
mânală de alimente, dive mic 
mărfuri, cer"ale şi p0rci, 
care Joi. 
25. TARNOV \: niati1> 
m2111ală de alimente, di\'. d 
mărfuri, cereale şi animale, : ' 
fiecare Joi, iar târg-uri aT111 a~lt 
a) Întâia Ţoi din Aprilie, b) ,p~m I 

treia Ţoi din Iulie. c) ultima. tii: ' 
din Septembrie şi ci) a dl' mt 
Toi din Decembrie, cu ace 11°: I 
~biect. al 

26. ZERIND: piaţa săr, ore ' 
1 1 l' + (li~'~ ,itOl' rr:5nal;' '.C ~ ur+C'n.~. 

f ' .' . 1 • fl' M e un ...,;'ir I'n '·l alll~1il e m. b S 1 
Joi; Iar târgun anuale In: al . 

,}I 
adol1a T 01 din lu na Iilnv,1 .. 
b) inalia Toi din Anrilie, c) trnt~ 
tâia J0i din Sentembrie si dl a ,il 

.' 'd' N b ' ar re trel,l TOl In ovem .rle, 
tien~ 

acelas,·i obiect. 
e : 

27. DEZNA: piata SJptă, vân~ 
llală de alimente, diverse 111 'etii 
furi şi animale în fiecare ~u R~g 1 
iar târguri anual,e : il) Lun~ infă~ 
inte de 19 Ma~he, b) Lt~I1I ,cons1 
inte de 14 MalU, c) Luni na Carol 
ct de 14 Septmbrie şi d) L bol 
nainte d\! 21 N ovembrie, 
acelaşi obiect. 

Or 

A.:zii 

târguI de jucării de Crăciu 
să 

locul 
d ]YI 

simp] la Bazarul Teatrului Ara 
Ime. 

P.tef ... ii .e» ..... te .ted ... e ârziu 

grlJ __________________________ ..., liniş 

C 1 M k "t vopseşte haine de iarnă şi de se ara ar OVI S şi lucruri de piele, frumos şi ca P rar, 
moderat Arad J Strada Duca 3. ______________________ -----r soai 
!I!II ____ ... ___ •• ______________ .-,furtu 

hie. 
10. GHIOROC: piaţa săptă- JIR~AJD]IIO Sllr AN)ID)A]I~llf)) :sti 

mânală de alimente şi mărfuri, 

S _. d H · F- I în fiecare Joi, iar târguri anua- ultimele noutăţi preţuri avantajoase ,i în rate lunare, lămpi ':tui~~ Igismun ammer ŞI IU le: a) Joi după 25 Martie şi b) electrice. Găsiţi la unica firmă românească d:n Arad u~~i: 
Arad, Bul Re~ele Ferdinand 27. Tel .. 8-47.. întâia Joi in luna Octombrie. Zărna. G. ~i=:':':~~.~4~el- Fe"'oru]ui 

.......... I ........ I .................... ~~~~!!~ __ ~I~L~H~Ă~L~1Y1~A~G~IU~:_p~i~a~ţa~să~p~~~~~~~ .......... ;;~~~~~~~ ........ 1ut la 

fom TIPOGRA.FlA G. IENCIU ARAD. BUL. REGELE CAROL 1. No. 63. 
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