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Direct .... r: 1, FI LI PA:Ş 

n mi2n;Z~:m~D·~~~~~~ 
. F PA. .. In acest scop conducerea re-

trecută, adunart'a 
Asociaţiei Funcţio-

adiva în viitor, numai 
promovarea vieţii spit'i

a membrilor constituindu
acest scop "Reunhmea 
literatură, educaţie fizi

muzică "AFPA" din Arad. 
transfor-

o frumoar:.ă 
activitate, Asocia, 

Funcţionarilor Parlku-
înfiinţată acum aproape un 

de d. Simion Ştefănes
de-o largă înţelegere şi 

dimpreună cu dnii ing, 
Ionel Ispravnic;, 

Bergman, Ros, an, etc. 
strângerea rândul'ilor 

particulari, - s'a 

sfera de largă înielege
colegialitate ce-a domnit 
ar putea să fie date ca 

. Ajutoarele date mem,· 
ajunşi la impas. Pomul 

al Asociaţiei în fit'
a devenit o adevărată 

sufletească, iar serbă

au fost tot atâtea is-

mai amintim de cât pe 
despre programul turisti:: 

în fiecare an cu 
la sf. Mănăstire 

trecutul acc~'tei 

se va mai vorbi. 
transformându-se în 
culturală, va nizul 

viaţă spirituală să men
stul funcţionarilor parti
români, la nivelul pe ca-

l-au asigurat în viaţa aces-

uniunii a făcut apel Ia d1. de
putat Dr. Nerva Iercan, să bi
nevoiască a accepta funcţia de 
preşedinte al nouii reuniuni, 
D-sa, cu toate multiplele ocu· 
paţii, întelegând rostul acestor 
oameni, a binevoit să ac::epte 
această conducere astfel că su b 
,preşidenţia de vârstă a d-hti 
Mihail Popoviciu s'a constituit 
următorul comitet executiv: 

Preşedinte: DI. Dr, NERV A 
IERCAN, vicepreşedinte: DI. 
AUREL DAMACUS, secretar: 
IONEL FIUPAŞ, c~sier: LA
DISLAU BERGMAN, mern
brii: OLIVIU SÂRBU, GUI 
TEODOR, KRONRERGE~ 
LADISLAU, POPESCU AU
REL şi MOŞOIU VICTOR. 
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D. SIMION ALEU 

D. OCT. PACURARIU 

In pt'eajma siinţirii ce
lor două aşezămÎnte 
muncitoreşti din Arad 

Graţie unor mari şi lt:uel"bi, 
le eforturi, Aradu! il fe':!' in 
:estrat (li dou{t şi barte im 
portante ase::ămintc 1:1llnci to
reşti: Căminul de Ucenici <;' 

Casa Asigurărilor Sociale, cl~, 
dite pe bulevardul principal al 
oraşului. 

Căminul de ucenici, conce
put într'un stil modern, va a
dăposti sutele de învătăcei ai 
meseriilor, În conditiuni' cu te· 
tuI satisL~cătoare, î~ locul Ci)

minelor de [J,1:15 acum care 11-
~au mult ele dorit, 

AvânJ o şcoală profesională. 
condusă cu pricepere de dI. 
Traian Orădeanu, ucenicii ară 
dani aveau nevoie si de lin cii· 
min core$Dl:nz':Hor: 1"e Cilre il 
vOr avea la dispoziţie 111 Cll

rând. 
Casa Cereuală va avea deZl

semenea localul care îi lipsi,1 
atât de mult, graţie eforturilor 
depuse de el1, direct-ar lor". 
Platoş. 

l\luncitorii ,U.1, bni \"or a\'CJ. 
astfel o casă de ocrotire pe ca, 
re o merită si o aşteptau d~ 
mult, ' 

In <'lceastă caSil, fiecare va 
primI mgnl,\rea higienică cea 
mai mulţumitoare, date fiine! 
investiţi unile făcute pentru în
zestrarea cât mai modernă ~I 

ccmplect.'i a aşezdmânt,:l\~i, 

In vederea inaugurării POl' 

lui cămin de ucenici, el. In:: 
St'lvri Cunescu, directorul ge-, 
neral al muncii, a vi::itat or.l~~'l 
nostru, UimI plimit de el-ni: 
Si m ion Albu, preşedintele 

Camerii de Muncă, şi Octavian 
Păcurariu, inspectorul muncii, 
După vizitarea lt' (rărilor, e~, 

ing, Stavri Cunescu a luat p.1r
te la şedinţa bresiclor din 
Arad, t:nde a ţinut o interesan· 
tă Cllvântare - dand îndrumă 
ri pentru ca ace:,tea să se con
~ titue cu c1eml:atele d,~ elit.-l 
ale proie!'>iunilor. 

D, 'VICTOR M.OŞOIU 

La disc.uţii au luat apoi cu
vântul d-nii Simion .\lhu. Vi:: 
tor Moşoiu, Şt, Feier, Ionescu 
şi Gh, Voştinariu. 

Rep. 

----_._-~ 
Sc:LhnLarea dela «:0-
OlIandi" ... enlul L .... giu

nii deslrăjeri din A rad 

('111'(' S'([ I'ol'bil l))'ill zia),f, 

Llai/()lfl/ din "lmd ll'dJllf apoi 
,"1; cunlrihllf (1( 1I1'It/l! tintnsc :~~ 

!I' lI( ros !JI,nlrll IIjii!iJ)'(t)"((l [lOJlilii, 
lo}' crh)' CUIII'{ /I!n/fi, III ajulIul 

("'(1' ,'ili/I.r'li ,,:U; 111, s, 1I.':!ftl cum 

,('c Il/cNllzl/ In 1011:11 !,I/'{l }ll'nlrl{ 

,1. 1."( ilfJilif ';CUf1, 

D. Jl)'o/rso/' Afr.t(/ndnl ('0/1, 

'IntiuiSI'1I t'(/ ~ti S/I rond,u'l/ CI' 

D, A.~Ctlll'ill r)'i.~(ol dir/I'lcrll( ;,1,' IIrE,/il'( I,CiII.~I,i ofJfrii, cIr ~)ill(, 

li('l~lIjlli ... llo i,wc "'i"'JIII',)" "i:, 
.. lmd, [iilld pro{ OCiI/1l11 el/ 1'11/· 

d/l('l/'c([ ,~('u!ii. il ill1riisil fll1!I'{'" 

de eomlflulallf al Ll'uilinii dl "Ir"'. 
.irri din jlld(ţllZ Amd, d,lt:': 'i 

11I111!CI( ql"f([' ,~1: )'odl/it'ii !lI' ()i':l:~-

1/ 1211/'(, 

Ihsiil'âr,~ind În!roduce)'{1( sini 
.Îaiei În ÎIII'llţ/'1J/lÎld III ';/('IIJl(,'-" 

,~i /1J'Îma)' (ri! jl,,zrţ si O/'I1,~. d, 
ASCf/lliu (,/'iSllll .~i-a hU"f II 1 li li , [, 
d,' o (J/lrJ'ii tr,'iilifii ~'i dr irU',", 
/JiU'! /o!OS Il/nlfU 1/011// Irll!l"/Ii, I 

(1 lil1, /'1 ill7/1i, el Î}/fiinf'rt sl,,'I]'),: 

,~i II ('Ol/dllS ('II iJlldlii ()lrJ'(!i r Î);, 

Il'ff'.(Jn w'Ill';/'rf,' II lruiUllii, fis!f,! 

(1011 ,~i-fl Îlul'/)/inil lil!~lI!)/r(J ÎI' 

II);./f' fUi!l'ţiile Oll/)lalr' Îl! I,'((/f(l 

r lilillml" f/ A furll/7ui. 

,:?' Î' ifl:lill f' I mIIi d, 111111 Sllf(,('~. 

rr,? ;/({I;-;" "lj'J)' 11/ /li 1/J1i'.'i, il (/'ii, 

fjl';'/llJl /ii :itln" III/sini îi sili 7(1. 

jJl 111 1'1/ to! CI' i Si' 

1J1il'(1! l/luSt//' il! lUJII"l/rr'i CII dc· 

."(;l'rÎr,~it" (!,j;rll/('(I'I II l('1illl/ii tI/' 

.' t nUl 1'i, 
[ I. pn,} 

Serbarea ;zilei de 
1 Decemvrie 

la Arad 
Ziua de 1 Decemvrie a fost 

si'lrbătorită anul acesta într'o 
pioasă reculcgere sufletească. 

Timpul ploios n'a prilegiuit to-l'iirii:o:ii!d 1"/;": /Il d,' ('Oll/f/lld'lil' 

,1 (1/,(/lIlIizllln1' 'I! [(l/illl1i;, d, .ls 
{((JI:;1/. ('ri,~{{1I' hrsaf În /lrma n, 

::111,' f) /n/illof/SII (}P(')'I/ ,~i (fJIIÎIII')'('. 

i fuşi acele mar!Îfestaţii caracte
ristice marilor serbări naţional~ 

In 1'l1'/l1 d-sl/'(,. S,'/,(/.Îo Ţ'l!'ii II i 
1/1011 it /'oIJ/II;uhnl d(' leţ/iulI!' J)f i 
Il A~!,I:~I/(:I'I( ('CJ/ls!rmtilltw'II, /os- i 
II(! g! (~:,.tlllsiil II/'ofrovli:. dr 1i1ll7J(I l' 

/'011111111/ rlel;1 ,'(ft(/,~I 11"(/1, 

'('I/1/os('{Îlld d/sfoil/i"I~r si IIrli-! 
/':IIII/ll c;dh//'!/Jii t1 1101I1IIÎ C01Ilfll!

danl - ,\/11/,'0)/ sigl/I'i di ll~(),~' '1 

1(1/i)'('(/ li/sa/ii dr d, Ascol/ill (/'1. I 
,~1I1I 1'1/ j)1'IJ-'}lrrll 1/1 rU'il(/~'i )'ilm 

I'ill ,~; lil/{/,;:'<'. 

Lr{jillill'rr el" s{l'Ii.Î/I'i (1 A rlldu 

l/li, ca/'r s'a )'fIlW/'fal prin I/llÎlc(f. 

,~i fl'l/lII01ISI' 1/I1/Ili/rslllţii. (IrI' (J

(/1111, mi,~illl/l'(1 ,~(i }JN.rJii!((l8I'ii ti- I 

1/rl'flul ,~('ol(/I' În CCI! /lI'li ClU""! ~ 

.~i "'II/NI'tl dl'll!l0"t(' rlt' (!/J'ii, 1" 

JJJ'('(/}lI1fl (1'lniJ/lil/ldol' cl/J'C iii' 

((şlrll /ltii. 

1'in/'/'I!lll (/{'('"Ia fl'l~lJlu' il/iţia, 

"/Ioi iJCllirn difel'il(' [IUll'ţii. ('a· 

1'(' i s'ar Îl/f'l'ldinţa În /J!f)/I/fl/lih 

mai ('I'ili('(, COHform I/ltilJlc!ol' 

(h~poziţii I/.!I' SI)'iiJiz: ,!"rri, desjll'l' 

D. OUVIU S,\~3U 

zile sfinte ale neamului. 
In catedra!:! gr. ort. română 

a fost oficiat nn Te-Deum de 
un sobor de preoţi în frunte 
C~· venerabilul protopop Traian 
Văţianu. 

Priiltre cei prezenţi am re· 
marcat pe d-nii: generali Dra' 
galiI1a, Stavrescu şi loanovid. 
colonel Săvoiu, Mihailescu şi 

T eodoreanu, apoi general Vlad 
primarul oraşului şi d. colonel 
Dimitrie Stinghe, prefectul ju
deţului. 

In catedraiă a vorbit Păr, 

,protopop Codreanu, iar trupei 
generalul Dragalina, fiul legen
darului erou din războiul des
robirii. 

Generalul Drăgălina, care 
purta mantia albă a cavalerilor 
odinului ,,l\lihai Viteazul", a 
făcut o deosebită impresie asu-
pra asistenţei. 

.... ~'_ .. ;<! 

D, TEODOR GUI 
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TIMPUL PROVINCIEI 2 
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UNJIRE •• _ 
Pământ udat cu lacrimi, ce-ai plâns atâtea veacuri 
Servind de ţinţirime şi-ai fost stropit cu sânge, 
Te-ai infratit a:i iară; iar fumul din hogeacuri 
Ce cură'n fapt de seară, e ft, md jertfei sfinte 
Ce-o 'naltă către ceruri, un nea In ce nu mai pL1l1g(~. 

Vn neam creiat din stâncă, .. din pietre de morminte, 

Pământ stropit cu sânge, a::i nu-ţi mai -plâng curtii, 
1\;ici r,Hăcesc prin codri goniti de hicc crunte ... 
Străbuni ie~iti din groap'1, ca s.'1. \'el11'ţi cum' fiii 
:\"ăscuţi toţi dintr'o mumă, de vremi înstrăinaţ!, 

Inalţă jertfa s fân t ă în jurthlCchi nwnte. 
Străbuni, din groap'aCt111U, sculati-v<l .... sculaţi. 

Pc\H1,>ntul e al nostru, ai no\,tri ~ Hnt Carpaţii. 
A noastră e şi marea ... 1\l.1.rit c' ;:i p,'jrinte, 
Cai împlinit şi rug a cc-au plâns-o 'nstreinatii 
Atât amar de veacuri ... L,r voi, 'nălţaţi c.lntarea 
Cerescuilli PArinte; Românii toţi S.1 cânte 
Un imn de mulţumire, să sune 'ntreagă zarea 1 

Cântare daţi C'nirii, cântarc daţi Cll toţii 1 

Sculaţi-vă din groapă. haiduci bAtuţl de vânturi; 
Tu, Iancule, învie ca să-ţi conduci iar Moţii ... ! 
/\1 Dacilor părinte, tu lasă-ţi vecinicia 1 
Traiane, ast;),zi vino din nou pe-aste pământuri 

Şi strigă a::i cu fii-ţi: "T r.'!;;::sci-Î România!", 
: Lucian Em:mdi 

Cursurile Şcolii 'de Automobile 
din Arad 

La Liceu t Industrial "Aure! 
Vlaicu" din Arad - continu;1 
seriile cursurilor şcolii de con" 
ductori de automobile, cu ni': 
număr însemnat de participanţi, 

Mai ales azi, şcoala este 
foarte frecventată - conducto
rii de automobile fiind p!"deriţi 

în cadrele armatei, Ia diferite 
speciali L'iţi. 

Tinerii mai ales, t'C'rmin,ind 
şcoala de automnbile, au oca
zia să fie primiţi apoi la diferi
te cursuri de specializare pcn
tru armata motorÎ:.ată. aSlgu

rându-şi astfel posturi dintre 
cele mai bune. 

Şcoala are următoarele sec-
ţii: profesionişti, amatori, hac 
toare şi motociclete. 

Cursurile durează două luni 
cu lecţii teoretice şi practice în 
fiecare zi. ,La cursurile tem·eti
ce, candidaţii au la Îndemân.'i 
un bogat material didactic, cu 
planşe şi desene dintre celtl 

mai moderne, iar ,la cursurile -

practice au atelierele 
ale liceului. 

speCIale 

Conducerea se face cu ma"l
na '~r-·,1ii. Cei ca'-e "11 masim 
nropr:j - :1ot fi dis:îPr~~;.1;i de 
acest,> lectii, d,1c.1 f;ţ;: c!o\'ad:t 
că ~tiu conduce hine .. 

L('ctiile Sf'nt rrecl,,~(' 

prof('sori-in~ineri Ai 
,le dl11: 

Eccultn, 
;ar ceJe practice~ de (~~~t:+~ pro

f e~orii-maeştri. 
P,;nă în ple::cnt, ~co;1L~ a cli

hCL1~ C;Jtcvil sute de certi ficiltr, 
pc ba:a cărora - chesturii po
liţiei le c1iberea:ă carnetele de 
conducere. 

EX<1mene1e se fac în faţa u 
nei comisii mixte, fiind admlş! 

tJI:didaţii care au absolvit un 
curs. 
Ţ axele sunt reduse, având 

în vedere că posesorii carnete
lor îşi asigură o carieră renta
bilă şi căutată. Jar amatorii îşi 
pot conduce singuri maşina, ne 
mai ava,nd nevoie să întreţie 
~ofeuri profesionişti. 

răsboiului o rnăreată din istoria , pagină 

pent~u întregire 
Scrisoarea emoţionantă a soldatului ardelean Augustin Ro

şianu. Rânduri pentru pamarazij :ui din zilele noastre 

Ziua de 1 Decemvrie 1918 
rămâne cea mai glorioasă pa
gină în istoria milenară a Ar
dealului, scrisă cu atâtea jertfe 
şi sânge de eroi. 

Despre acest mare eveniment 
naţional s'au scris şi se vor mai 
scrie, de sigur, multe pagini 
menite a arăta 

tregul p~oces al 
românilor. 

urmaşilor în
unirii tuturor 

Se va arăta, astfel, contribu
ţia tuturor la împlinirea idea
lului nostru naţional, ori:" câţ 
ar fi de neînsemnată acea~tă. 
colaborare, spre a servi de În-

demn uri generaţiilor viitoare. 
Lor le incumbă datoria să 

cunoască aceste pagini măreţe 

de ~upţe şi sacrificii - pentru
că cine nu-şi cunoaşte trecutul. 
nu ştie sol păstreze o moştemre 
scumpă. 

Şi fiindcă sărbătorim astăzi 
ziua de ţ Decemvrie în alte 
condiţii ca până acum, cu tine

retul ~oncerit~at la hotare, cre

dem nimeriţ să republicăm o 
impresionanţă scrisoare a unUl 
b~av ţăra~' ~r~el~an: care cerea 
să fie primit ca voluntar in ar
mata română, pe care o VIsa 

Liceul Industrial Jlrad 
Industrial TiDlişoara: 

Liceul 
1:1 (1:0). 

J)IIJil1lllili. :Ni .'1'01 ml'rit 1/. c. 

1

1)( lin IU' U!",.ic:. ,;'/1 di\I'H1I" 

! 

j'lllri:·d· nl'{//(~( din!!'( Li/( /(1 Tu

dil\/ri'[ •. AOt'd l"1((~'{ Il" Ihl 

.Imrl ,>~ t 'n Il' IJ!dil,'lri il (lii! 1'; 

I 

1 1 [1:0], 
I'rinl'{ Iii [Ii '/1:'1'1 

III :;: 1. lil!!!:,,;n 11;:i 1"'I)lId o (I'/li-

1 ii (u(/!'II 1,/1;,,'. Ilur ----- tlllll.~!· _.-

;, I { i fi { I i t ~ ," 

.\1'(1 (/1' II !,i I 
'"1' IlS!,.'; ?,I(l'rÎnt/r fi ('~, 

ti 1 rid il·lll. - CLEEZZ 

F'.ri ntr' o n(wJ. c1is!,o:itie, ti-

neIll care au imn!ipit 18 an' 

pc,t ohline 01'1 ce frl de carnet. 
Inz!inte, Jlr()f(':;ioni~ti PU pu

teau deyeni decât acela care ,W 

tre;:ul d',' 21 anI. 

Ce; c"<:- n11 şI-au 

(' arteră' i gl"'.'\. p<1nă 

format o 
la 18 a111. 

ŞI-O pot a~ignra <)CUlTl, ,1'ltOlllO
bilismul fiind in mare desvol· 

tare ilZ!. 

Acestor tineri - 1(, recoman
dăm şcoala de Sti b di rectia dlui 
mg. Romul C,irpini,:an. aSlgu

rându-l că nu VOl' regreta sa
crificiile făcute rentru o hţine· 

rea permisului de conducere, 
U Il nou curs începe la finea 

lunii Dec.c111vrie, inscrierile fă· 

cându-se în fiecare ::1, 1:1 dirc(
ti;> şcolii, din b:d. ~r:n('r;-J D:',1' 

galina N o. 28. 
Examenul acestei sern se '-'il. 

ţine 1<1. finci" lunei F{'h'Har;?" 
astfel c,,,\ toţi candidaţ;j t'eu~;iţi 

\'or ,1':('a carnetele respecti ve In 

luna l\hrtie. 
Ori ce fel de informaţii se 

pot obţine dela direcţia şcolii, 

~;i1.u pl'ln corespondenţă. 

Rep. 

JL,UX 
Petru Bîr kenheuer 

1,·,1 /lrlld, li,! {It! indll,driof fi do 

1'/ !lit (Ii (II'( (1 (('li :}Hl di /I(,(,fll.~'1 

l'O/O:}'/, (II (Iii, 1'(1 (.f( IIIi nil 1/1-

1.'1'(1' II III (()r-

ii/llţii 1)( ;:I('.;I"I'ii nlllll'~1 ('(1'

ul, (/')/ (,1,:/,.: '1/'11111'11:1 (:fUl'ili, 

1/11'1 lil/:IU 1':');;,:11,,<1</1' Ili I()I/)}/' 

lI(i 1" d"\I/I)11 ÎlIIII il'HÎ'Ji'r)1' dill 

disiri, l, f '!' 

/1, 

(1 li II( 

llril!i/I 

fIHrn~:1 rit (f j-/i'/N n-~,', i. 

j."Jlli(III·ill (III'/' ("'!UI !i"II: 

'l'iiIlÎ:;('lu"t: nil/'IIIII" I', lflll'c(J· 

''''1, JIIlIIIIUi'il. ('(,),Irl". ('(::';'i'{II, 

.il i'/lll, n/;/f{I"1Ii ,"/11. (U" ,',' 1, ,,1/11'_ 

III II. 8,;({'/lIiI/i11/ ,~:' ("'r':.li/l11l11l 

}'r, I II;) •• lilli. 

1111. j)lllllllli. 

\rl i'. 
Ad)ilnl: rI!, C:oro.l/oriu. 

1'1';11/11 1'1 p 1'1':: II /1 il, (lirs Î11 nuf,1 

il, .' II/i( ril!l'it!llt (/ an/il,rni/or, ('II· 

/'( JlulI'(h/I/~" 1'!'I1l n'/IIIHI/, //)I 

iH/rl' rli I'III/1l1l'e 7'ill!i.~oJ'llIii Î11-

1'11/1'11/ IIlmlcroasl iiin/l'siulli Iru· 
mllllsr, ('fi/'( .':( {OI'! se. ÎnSII. d, 11-

piitun (/ unlrIl/nilnl'. 

III rtprhil. dll//II, 1'imi.~{)rtHii 

nil rUI" ~ii se lili;[ biilll!i .~1 Î//('( ar· 

cii lolul ('Il SIÎ (!IuliU, .J()cul ell

('/ne lui mai ullimrt!, ra In pr;1I!1I 

l'fprizii, ('!Î/lel 11/1 d()))/i,l/ll ((I'/idll-

1/ ii. 1'imisO!'ulii /flulcazii pl'in 

( niciun, 71111.(111-1'(/1101. C(ll'(' (/ .Il( 

(/II lat tiiil/fill f'o;rrtl 'li 'lc, 

7)111)'"; 1.i miHUI( !lr .II)C. ('Olilllll, 

li ,d/II l-dl'ijJ I III 11mi"I,1'{1I :[(Jr, f"c( 

hlllU]s În ('111·(1/, dar {II 11 iiI/Iri 

(sIr )'flllr! rit A ?'if,II '1111I, lkl'i; Î7 

tl'i/J!'t'OI'lWI, LiCil/1 Ind!lslri'll dill 

.imri ';'~i II/a r(,I'I/JL~(/ 1l·~;'('fJlill(i. 

PIÎJlIr LI sfIÎr,~;I. (lmiJr!r' fflrma 

ţii OII. ac(iuili {rW)Uil/.'(. (/'1)' 

1 L""ilf/I, a)'l/dal/ii rll!lIIiulÎHd 

insi,iI/1It. 
('illc ,~-II n )}wJ'('1I1 

hira 

1I1 ((.' 

j), ':r. Il'Iidl(i/i: }Jorilln" .'!a'Î!I(l1I 

(( ((}I/il'l/( hine. o/irillrl nÎ:I/'I1111/11' 

ai diFicile. Din (/11(11'(11'(' sllii ridll

.~lIt. Prcl'lljl. fu IIdl/,~. (([Joi ('un7 

Ş! 8Ii!)(iH dil1 I/!IUic. 1I11'1!1/(f (,Cec· 

hÎnd Î11 JOCUl (II C"I,II/. 

fost muncilllr. 

Dr'(/ !lut in 11/ re s' a temll 1'('([1 lJe-

Arad, Bulev. Regina I'>iada i [U01I1, fII [oar!1 !rIW!(HIW' dcse7li· 

Palatul Minoriţilor I der; }J( c,rtrcIIH, 111'11/:;1 de H'eil 

~~~~ 1. ~Î %:~~;(1;'iJl!i,~ol'(ni 111/ fusl buni: 

mereu departe în Rusia, unde 
se găsea ca pnnzomer în anul 
1917, 

Scrisoarea ţăranului A ugus-, 
tin Roşianu este un document 
de mare preţ, pnn felul cum 
este scrisa, dar mal ales Însu
Ileţită fiind de o dragoste de 
glie cum nu cunoaştem multe, 

Dar pnn glasul inspirat a! 
lui Augustin Roşianu vorbeau 
atunci miile de prin:onicri ŞI 

voluntari româl1l - care se 
grăbeau să-şi ofere vieaţa ŞI 
viţejia pentru piruinţa armate-
lor române. ' 

Augustin ~oşianu îi scna 
l'ăposatul~i Vintilă'. Brătia· 
nu, în lun~e lQ17, qin Ponso
ma, î~' Rllsia. 

O rec.Um întocmai, fără mc! 
o 'corecta~~ gramati~ală. pen
ţrucă i-am răpi întregul far-

mec dală am indrepta un sm
gur cuvânt: 

Domnule Ministru de război 
ramân V. BrăHanu 

JRomânia 

"Eu Augustin Roşianu din 
comuna Joajul de sus, poşta 

Ţ eiuş fostam soldat austriac 
la SO-Iea Infanterie Regiment 
din Alba-Iulia Transilvania. 

Deci VIU (să vă aduc) la cu
nostintă că foarte multe Între-, " 

bări eu am făcut din luna lui 
Ianuarie anul de faţă pQ4 toţi 

comandantii ce l-am văzut ŞI 

l-am intâlnit pe aicea pri~ Ru
Ma Şi am trinies c~rtj ş'i 14 con
sului D-voastră din retrograd 

•. ,'r'! ' , 

ŞI pi la tipografiile româneşti 
de prin Basa.rabi~,' ~l.la-atu-l 
neam În ţot felul. ca să ne dea 
sfatul 'şi ,. î'ndru~are '~u'~ să 
putem ajunge ca' de bună voie 

J/,II1I((t/U/, ('UUII/II, eri /Ilai Ij 

dinll'( /I/lIIi, şi ('Itlciun. l)iil i iru 

inbarr: ('!'omn(([j/ll. 81111il/(11 Iii 

ŞI .llrrri/I II. 

Tillli,~()rrlll:' 1./1 l'iI/il Însotit; ,~!I 

â'. 11lfj, ,';'t, !on Ard, 11 11111/. rli, K€ 

'I/! ,~lill·(h'(C'1i1' ar Cel li/ni ŞI pl 

t:ilor d( CUII!I/lIIlIIUI "'/'(1)1 r d. şlÎ 
II/ti. (1/1'1 II p}'o)Jlis ('fi 1'11 1/11, CI 

ii{ SI/ în(iitl!I,:1 1111 ((/lill);()I1I1/ 

[III' În!)'1' 01'11;11/ Till,l/lI/ili T:, II 

id, / /" 1'11 n u rJli,' 'lil lu/ll'!, I m 

1'1 IIi/II, .,1/1 HUli su,~il,~1 d-lIii lIll 

/1 XI!!'; Doili nll)lii 1 .~! 1'( '<"( 1, i Il 

fII 1 rilrlll)'ani. c;ll t/"l1rl 

S( CI.)' Î:!ilf'ni din ;Wi!. 

c 
. Î1 

"le •• ;' 
ro: 

Prăvălie de modă şi 
turi. CUSăt'UÎ naţionalp ni. 

... d B • ~la .,.,... _ _ _ 1tC/ « 

-'-ii.... Ift...... 2 ~ !/Il 

,. tu '" '7"" "P 'P" "P ", Pilit. iA.t. 

Se aduce la cunoştiinţă 
interesaţi că, în zIua de 9 
cemvne 1939, Se va tine la 
cureşti un examen de Ex 
Contabil. 

fi ' 

d 
II;' 

c 
'Ii 

r,~c Cei interesaţi vor prc:, 
cererile lor cel mal târziu ,1 r. 
la 2 Decemvrie a. c. se In 

noastre, Împreună cu n'(1 

di" de remikrcc1 tcl:,el de eXJ 
ut, (direct Consiliului SUPI 

din Bucureşti) in sumă Li tiiO 

1000, It6 

Orice alte lămuriri se pe 

obţme dela domnul secret,~l 
corpului. f , 

râ1 
(_'--__ ~ __ /~ ____ ~ ___ /_\_"_'-.Jf'!i 

Iuliu Reic::~ 
Tinichigiu şi instalator! WZ1 

apaducte. Primesc şi I Z1 

raţiuni de lămpi de ! g: 

Arad, Calea Banatului (i : 

I 
colţ cu Piata A. Iane I'C 

_________ ~ _ __tPOl 

v-trv~v-cr--v,/ .. 

soldaţi în arma.ta rOll'ânj, p 
până astăzi mCI un răspuIl 

am primit dela mmenea. Şi 

mă pot odihni în gândlll (u 
ŞI dorinţa mea cea mare, Ş 
de neamul nostru Ş1 patria din 
stră românească. Cât ştiu să 

adevărul, că în zilele de 'oa 
ce se petrece In lume, este o 
re lipsă de braţe luptă!tesă 
contra duşmanilor noştri, îm 
caută să ne nimicească. Şi ,arc 
ma m'am hotărît eu singu ~zi 
mă adeveresc la inalta 1.1,. an 
Excelenţei sale Brătianll ~ d 
inalta căpetenie de răzbOi dll~ 
mân, cu câteva rugări. eie 

1. Mă rog să faci înştiin ei 
la înalta căpetenie a Ru~ie·'·nţă 
mă elibereze din prinzon!el rul 
să mă lase a ven~ În ~~ t 
rotnână. t s: 

(Continuare in pal!, 4·a) 
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P ... •. ... 
alrOH'. ~ls.ua"l ŞI H"l1«::1. 

DOIITIDule 
.. f· · .ueserl .. ş. nu ~o.. I f:onSI-

derafi negustori 'Ii 

in i Il, 0110(/1'(' 1'1/ IIdUI' {U CHno.~-

t.rl uJ'lIl1l1o(/relc, Cl~ l'ufltiminf('tI 
11111 

"fi plliiliclllr .~i fofor!1I111 d· 

t '/' Iiri/ sll1ltr!i si in 1//(1,,/1 (ii RII 
/1; . " 

'1' cefi la CllilOsll'n{1/ ((101' 711 
(II, , • 

. 1'/ urmiiforul fapt, ]Jt care 
·'1 

, 'd, -11;;11(11, nu nUl lasii ,~ii fie 11'<'-

JIU, 
i'n I'cdaea, fiil/d în in I ('l'rsl/l 

,,/ ;ic al I1Rlgllm ţilol'. 

T II ziua de 21 Noc11lI')<c 19:1.1i 

!, I !li das cu soţin prntru (( }1 

111 'uIlli de lInlb! din doctori: de 

II, i dr fcml'i, ÎII (ICI'.~t .~N)[J. îl/il' 

CII '? :;i{r, (fI'(Înd allr rll(.~li· 

- ÎI! (,l'lIf, m'am d"" 1';(/ mii il!

~, , IlfZ. I'ând .~i 111 CI' ani .~t fllc 

'd de c.on,mllaţii şi (/)1/ I'ili: 

illl (ffi.~at pe lIŞ( Îll care SI·/'i, 

,ulrc ol'e/e 1.2-2 Ih. \TIA şi 

1[1'SCAX, (/,~a cii, la ora 

iO (OII fost )/I'I'ZCltf în 1'11 W f)'(/ 

cOl/SItUaţii. 

~i 1 d • .• l '- l' 1 alp .octo)' 1Şt WI )1'11('(( lJf/I'C,I'·qll 

la Cf)'f)'('I1 w!i(i mrlt, dl' ((·i II . 
cen/sultul IIrCl'MU', dtÎll,utl 11-

2 I/I/IS ('(/ n Il mai f(f('(' ni('i o/'i. 

, }lfllln/ ('// r.~lr r!i l'll/rt I 7(/ .~p;

fi (( }JlrCllt ,~pllluÎ1/(lu.i wi /'itlfl 

rin! il. 

lipi! el/111 t'Nlr(i pânii la ora 
.1 c 

'Ii cl'a 11/ci; 1 erii !ii jl/mill/llc, 
9 

d':n doi mf't/Îei 1/n 'mai ('/'0 
la 

mlul. 
Lx 

(11/1 1/U1l' elil'cclOl', ,~1t1}:,(')mH'(t I/l. 

(Se' în al/oi si am doi cO pi: 
re: '. ~., _ 

. P(' C((I'(, II /rcbutl SII-:, as In 
11 fA' . • . 'tli }Umii !'fI trnmnr/ .~{Jţw )}/l'(l 

se 'Ci '1 Casa AsiflW"ll'iJol' .. '\nC1IIC, 
l~~~ CI 
, din Goi pcÎnâ. în ont.~ plri.tilll 

'~X' 

c, " /(tolJlt.~ 16 /l'i de pcrsoul1ii dus 
Ip 

, ti/o/'S, nu mai rorbrsc ('rI CII, LI . 
u(' sâ 1Hâ în ,'oese dl' 70 gel't'i .. 

;e jlen In~ ca si; mii duc {a me-

t i Casei Asi('w'ârilor Socutle, re ' .1 

f eOliz{]ţiile ni se reţin. la zi, 
rând (/1'('111 tll't'oe de un lIIl'di(' 

li cum .~lInlcm Iralaţi. 

e gra". 

.lui I~ 1'Og a drl J)·!'oaSI/'(L o clllsi

"c ore,~If'i tl'i.~te si relYl'elabile In ~ ." 
po/'tâ)'i (1 1/wljei{ol' dela ('as«. 

tir Asiyul'iiri ,"ion'lIlf - 11/'lld. 
SUlit ~iYIlI' ('ii 1111 (S,( .,·!'JIYI(ntl 

I'UZ îllll;m]l/al 1'1/ lI1jllf. 

SJwc .~liil1ţii, 1'(1 adlle 7a ('10/0· 

'it iin (ii cri la ora 12.1:) m(/.~in(/ ÎI 

(lşlr]Jtll dr dJ. doc/ol' la S('(Irll ('II· 

",ci e( rrulIlr, illr dâllsul l,ill(' 111 
piil/Ialoui # !J(/r!ioli albi, nit ar 

i111(' r/'lW 1;/'('(/ ni 1111 ţin ula d-sl/lr. 

ÎI/SII do/m:1/ j)r ('(I/'(' o ÎIII/!'Jllill('::

t( in l'OIHii{i/lIlill' rit mai sl/.~ tl'l''', 

!Jlle sucotitii ca lin I/buz la ţii di' 

(/s/r/lll'a!i, ('Ilci ni Î71((/ry cii În 

'inlen'1I1Ill rida 12-2 CitiI! rsl( 

afi,~((I, .wl SI' yrl: l ({18('1/ În fJ( 1'111'1-

?!rnţii a('o70 ll1lUr din ai doi d·ni 

do('/o/'i afi.~lIt·i. 

Xi-s'a III IIi SIJllS fii I'iitl'(, d-nfl. 

(lsislrJ/li'i df' {]culo cii dr('(' nil ,'c

'nim mai devreme dc 0)'(/ 1:2, (fi 

însf1Il1W dllJ.lli C011Cf'}Jţia el.7or. cii 

Ulm rltill o/'a ln acol(). ('(/ .~I; 1111" 

s('ape fU' dl. dodO/', alll)/c·i ('rînd 

I'illf d/insll7 ('U ))!lI.~ill(/ 7JtllIl'Il lfJ. 

J,j I/Il11ule (('11111 (/ flJsl rll;wl în 

ziua de :21 'yo{illl'rie l[)S9). 

DlljJll elllll 1"(1)11 ,~pll.~ mIIi Sll.~. 

:ill11[ ollliy(/ţi1' froHi/il/te .~i cir S(I'

ricin C((te l!l1 ne IJumil .'III pier, 

dOI! ·1-6 O/'f' JHÎIIII ajullui la rMI· 

s'ult .,·i aUr·' flÎ/el'a Ofr, }l1Î/lIl crÎnd 

}ll'i1llim El'E.Y'1'l'AJJ~U~ mrdi
cOlii ( Il ti i,n V I'i:oi(' , ('/11'; (1, '!'ii le)'· 

mini ni l'izilll. 1(/ (I)'~( o;lId fIII" 

/)Iaria (-'It ÎlIl'hi.,r'i I I'tlJlI , ~Ii /'ii 81 
fi II j ili III 11.~li. 

.4('r.~/((, (str ÎI! '}){J/'[:, fe7111 

('1/1)1 llro('(d(ll:'l( mrrlif'ii j/iiti(i 

rll r(f,:11 Asi!IUI'(ll'ifr.)' ,"'Or :ah. /'{s· 

}/(('/il' Il: t,/U'c asiYIl/'l/(i. 

Ctl to:lti! ~timn 

dacii C011:iUltafiile .. ~1l111 (1fi.~(/tr_ d~- I 
la ora 1.2-2, I1slQlII·rtful Sa fu I ::-ltr, Bisl'rÎeji );'(f, HG AHA D-GAJ 

1 l)e«:eHII'Vrie 

1939. 
(Urmare din pagina 3-a) 

Acei cari cer dela noi pă· 
mânt şi apă, au de trecut peste 
acest zid. Să încerce să-I treacă ~ 
Astăzi, când sărbătorim una 
din cele mai mari zile din via
ta neamului nostru, trebuie să 
~e unim toţi într'un cuget şi-o 
simţire în jurul Majestăţii Sale 
Regelui Carol II-lea şi să spu
nem lumii, că dacă nu pretin
dem dela nimeni nimic, atunci 
când ne va cere cineva o pal
mă de pământ, vom lupta până 

la ultima picătnră de sânge, 
pentrucă: 

"Murim mai bine'n lu~tă cu 
glorie deplină, 
Decât să fim sclavi iarăş în 

\-echiu-ne pământ 1"". 

LUCIAN EMANDI 

RODlan 
Robe.rt 
tinichigiu ŞI instalator 
Arad, Strada Paul Chinezu 

Au sosit cele mai minunate 
şi senzaţionale aparate de 

Gneh: - Schaub, 

Minerva - Eumi~ 

Kapsch - Radione 

Zenit - Imperial 

RADIO 
• 

Cele mai moderne 

aparate de Radio 

deja dela Lei 2500. 

Plata in rate foarte 
avantagioase 

Sigismund Hammer şi Fiul 
Arad, Bul Regele Ferdinand 2'1 Tel. 18-47. 

Ministerul de finante face 
cunoscut că: patronii cismari 
şi ceilalţi mici industriaşi cari 
în spatele pră\'ăliei au atelierul 
- după un paravan sau des
părţit de un perete - nu tre
buiesc consideraţi ca având 
maga::in de desfacere şi deci 
se pot bucura de scutirea acor
dată prin art. 9 din legea cifrei 

de afaceri, aceasta numai dacir. 
îndeplinesc în totul celelalte 
r cndiţiuni ale art.9. Bineînţeles 
.... cutirea nu se poate acorda de
cât acelor meseriaşi patroni ca
le nu desfac decât produsele 
atelierului propnu, nu şi ale 
altor meseriaşi care lucrează în 
domiciliul lor pentru ei. 

l"Vâ~yi 
Magazin de ghete 

Arad, Bul. Regina Maria 24. vis-a·vis cu cafeneaua Dacia. 
Ghete Fllt, Carmen, Dermala şi We.Eg6 precum şi cizme în 

cel mai mare asortimert 

COLECTA CAMEREI DE 
C O M E R Ţ ŞI DE INDUS
TRIE DIN ARAD PENTRU 

FONDUL îNZESTRARII 
ARMATEI 

Astăzi s'a Înaintat de căb:<e 

Camera de Comerţ şi de In· 
dustrie din Arad, tabloul tu
turor negusforilor, industriaşi

lor şi meseriaşi1or, cari au con·· 
tribuit pentru augmentarea 
Fondului Inzestrării Annatei. 
Totalul sumelor strânse e de 
Lei 872.054, - în care nu se 
cuprind însă contribuirile ma· 1 

Timpul de luc:ru al 
ele .... elo .. repartizate 

păn'"u pra.:ti.:ă 

t:o ... erdaIă . 
Camera de Comerţ şi de In-

dustrie din Arad roagă pe acei 
patroni, la cari sunt repartizate 
elevele din clasa III-a şi IV-a 
a Liceului Comercial de fete, 
să admită elevelor să plece la 
ora 18 dela practica comercială) 
Întru cât multe din ele locuesc 
departe şi nu au când să-şi pre
gătească lecţiile. Deasemenea 
Camera roagă pe patroni să nu 
Hmeată elevele cu pachete în 
oraş. 

rilor industrii locale, cari îşi 

• .. arsă c0ntribuirile lor în Bu
cureşti prin organizaţia Jor 
U. G. 1. R. 

SCHIMBAREA ORE 1 DE 
DESCHIDERE A BACANII
LOR ŞI PRAVALIILOR DE 

ALIMENTE 

Camera de Comprţ şi de In· 
dustrie din Arad aduce la cu
noştinţa generală că Ministerui 
Muncii a modificat orele de· 
deschidere a băcăniilor şi pră

văliilor de alimente, cari vor 
deschide dimineaţa la orele 7, 
iar cele. dela periferia oraşului 

la orele 6 şi jumătate. 

O'OO!OrKl~OIOO!OO(OQk:) • 

Iosif Kirch 
croitorie de uniforme 
speciale. 

Confecţionează uni forme 
prescrise cu tot echipajul 
şi chipiuri pentru ofiţeri de 
rez. şi pentru F. R. N. 

Arad, Str. 1. G. Duca 20. 

~--------------_.------------------I"---------------------.. ------------· 
pagină rnăreată • 

pentru 
Il1ll\ 

. Şi 

ul (Urmare din pagina 2-a) 
Ire . Şi d~că nu se po~te împli
,ia din ceva cau;;i'1 dorinţa mCa 
ştiu să vin În persoană ajutoT 
e 'oastrJ mă rog să îmi trimi
stc o adresă curată, că la ce 
)tă să şi unde primiţi D-voas
fi, împrumutul de războiu efe
Şi ,ăranii români t că şi eu de 
Igu 'zi Înainte voiesc"'cu din 

1.1., am putere după sudoarea 
tnu de un an de zile prizonier 
bOl după munca mea din cei 70 

din istoria răsboi ului 
întregire 

4, Şi dacă nu voiţi ca împru· 
mutu de ră::boiu să primiti de .. 
la mine, vă rog da;i-mi adresa 
dela crucea roşie românească, 

ca să-i trimit acolo fraţilor mei 
l'omâni, care şau vărsat sângele 
'7i sau nenorocit pentru mine 
':el din Transilvania să mă c 
libereze. Mai departe mă rogu 

că cu acele drepturi vom fi CLI 
mult mai rău, decum a fost, 
dacă T ransih-ania nu va fi lua
tă de România. 

Trăiască România şi întovă

răşiţi i ei" , 

AUGUSTIN ROŞIANU 
Prizonier din Transilvania 

azi în Rusia 

bind pnn mult mai Îndelungate 
greutăţi şi primejdii, fără a o· 
bosi şi a se gândi la rosturile 
de acasă. 

Augustin Roşianu va fi a
vând şi ci pe undeva o casă şi 

familie, pe care nu se mai gân
dea s.1 le revadă de cât în Ro
mânia liberă şi întrcgită, . 

Putini vor mai sti pe unde 
se găseşte azi ero{tl A ugustih 
Rosianu, dar dacă mai trăieşte, 
e s'igur că a îmbrăcat din nou 
l1niforma militară cu aceeaşi 
dragoste de acum douăzeci şi 
doi de ani, 

Mare şi nemuritoare să-i fie 
amintirea .. " 

eici la zi să mă şi îmbrac 

;ti~. ei, adecă vestminte de tre-
1~1 :ntă pentru mine, am adunat 
M· ruble şi din acestea de bună 

(iva aminte din mica mea epis
tolă care eu am scris-o cu cel 
mai curat scopu şi gând, căci 

cum aş putea eu să vă ajut în 
ziua de astăzi la necontenita 
muncă a Domniilor voastre 
care o aveţi de faţă şi cu înalt 
chip şi privinţă afară din Ce 
eu am scris nu ştiu şi nu vă 

pot ajuta fără numai aşa. 

5. Şi vă scriu drept să ştiţi, ! 
că scopul meu şi la sute de mii I 
de fraţi români prizonieri din I 
Rusia este. Căci dacă nu vom 
putea ajunge noi cu ori şi Ce 
scop de ajutor la D-voastră', 

noi când se va pune pace în 
toată lumea, noi vom veni în 
acel teritori pământ unde va 
stăpâni România. Dar unde \'<l 

f>tăpâni duşmanul nostru, până 
ne stă capul În sus niciodat.'i 
nu vom intra şi mai ,ales eu 
unul nici decum în veci. Şi da· 
că nu ne veţi voi să ne permi
teţi 'tpe pământul românesc, 
vom ramanea aicea şi , apoi 
mulţi vor trece in America, dar 
să ne mai stăpânească Austro
Ungaria, niciodată. 

Căci slab român va fi acela 
care să încrede că u!igurii vor 
da dreptul naţional. fMă ştiu 

Am reprodus scrisoarea lui 
Augustin Roşiimu mai ales 
pentru concentratii şi tineretul 
de azi, cu dorinţa ca să poatd 
fi. cetită de cât mai mulţi, prin 
grija prictenilor acestui ziar ş'~ 

pe care îi rugăm să puie între 
icoanele din casă acest mărgă
ritar atât de strălucitor. 

Să o recitească de fiecare da-
tă când sunt chemaţi la dato
rie. pentrucă şi înaintaşii lot 
şi-au indeplinit chemart!a, ră=-

Ion 1. Pogana 

CITIŢI 

PRETUTINDENI ZIARUL 

'.' Timpul Provinciei" mea dau- 50 ruble Împru
t statului nostru românesc. 

~} 

I 

_1 



VHATA ... ARDE~AL ULU 
I 

Sărbătoare la 
.Illba-lulia 

In dangăt legănat de .clopo
te şi sunet de trâmbiţă, cu bu
buituri puternice de tunuri ca
re străpung v.lzdt:hul dela 
;\;istrul până la Tisa 1ării Ro
mâneşti, la Alba-Iulia - ora
şul o:el mai fericit -- se anttn\ 
C"l! elan mare, unirea românilor 

ultima dată, fericirea de a ve
dea reali::.ându-se idealul ne
număraţilor martiri care s'au 
jertfit pentru El pe altarul pa
triei, dela desmembrarea .. Da
ciei Felix" şi până la reintegra
I ea ei în aceleaşi hotare, aproa
pe, dar sub o altă denumire 

D. IULIU MANIU 

într'una şi nedespărţită patrie, 
Soborul de preoţi împodo

biţi cu odăjdii aurii, mai scli, 
pitoare ca de obiceiu, înconju
raţi de popor îmbrăcat în haine 
alese de sărbătoare, mai curate 
ca oricând, aduc rugi de mul
tumire Atotputernicului Dum
nezeu, pentru nemărginita Lui 
bunătate de a-ne fi ajutat să 
realizăm visul de mult dorit. 
. Este 1 Decemvrie 1918, zIUa 
în care, visul milenar' al pre-

'mergătorilor unirii,- care s'au 
născut. crescut şi murit cu el în 
suflet - a devenit o sfântă şi 

frumoasă realitate. 
Este s~rbătoarea ,unirii \Ar-

D. ŞTEFAN CICIO-POP 

dealului cu Ţara mamă. 

Cetatea Marelui Voevod Mi
llaiu r a avut pentru :lPrima şi 

"România Mare" a Marelui 
Rege Ferdinand cel Loial. 

Alba-Iulia, Vechiul oraş pa
triarhal, a devenit sinteza tutu
lOr frământărilor care au sgu
duit din temelii sufletul româ
nesc până la realizarea umrn. 

In ziua de 1 Decemvrie -
dată neperitoare În istoria in
chegării o:eamului românesc
dUPă nenumărate petipeţii de 
lupte în acest sens, - care s'au 
desfăşurat concomitent cu ace
le ale războiului mondial, -
Întreaga intelectualitate româ
nească din Ardealul subjugat, 
împtăştiată prin toate ţările 
europene ~ dar cu gândul şi 
inima într'un singur pământ
:.e adun'ă Ia Alba-Iulia unde 
hoUrăsc în unanimitate unirea 
pe veci a Ardealulll'j cu Ţara 
mamă. 

Cu g1nduri bune si inimile 
curate, unirea românilor s'a să· 
v~;rsit în hotarele actllak, Cl't 

mul!e jertfe şi deaceea oric'~ 
bun : omân va trebui să ştie că. 
niciodat'i nu s'a simţit mai 
mult necesitatea solidari::ării u· 
nirii - ca în aceste momente 
grele prin care trec toate naţiu. 
nile europene - în special ccIt: 
mici şi mijlocii., 

Români. ascultati im'"I"r,'1t:v~:i 
timpului şi Pl'ivcgheaţi 1 

FIeA PETRU 
JllL 

Incă o aniver~are a unirii Ar· 
dealului cu patria mamă. Ani-
versare mai tristă, poate, decâ~ 

celelalte; o zi pe care o sarbă
torim cu inimile rinite de ghia
,-ele vnmii şi ale destinului, dar 
pe care o cinstim cu tot fas
tul. Şi e o datorie sfântă a Ro
ll1ânului, ca în această zi mare, 
aCQlo unde s'ar afla, - lângă 

căminul său privindu-I copleşit 
de acest sfârşit de toamnă şi 

de gravitatea momentelor prin 
care trect:tu, scurgerea în veci
nicie a zilelor monotone şi tris· 
te, sau îmbrăcat în haina mili
tara, stând sa străjuiască grani. 
ţele re ~<!re le-am L,scris cu 
sânge, e o datorie zic, ca fieca
re să par ti.: i p e cu tot 
sufletul său la sârbătodrca a
cestei zile luminate a neamului. 
Fiecare sărbă.toare naţionalei 

trebuie să Însemne pentru noi 
un popas sau mai bine zis o 
compledă descătuşare de 81.'i.ji
le mărunte şi b~nale ale vitţii, 

.ducând ofranda no<.~tl'ă sufle
tească pe altarul patriei. 

Şi dacă trebuie să ne Iăsăn: 

cuceriţi de fal'mecul trecutului) 
avem toată datcda să cer::.lm il 

desluşi apele negul'case ale vii 
torului. După semnele vremii, 
însă., viitorul ne apare mult 
prea intunecat. Trăim zile mari 
şi grele_ Asistăm poate la ulti
mul efort pe care il face Apu
su~ poate la agonia lui. Războ
iul ce se deslănţuie sub ochii 
noştri, poate că Înseamnă căde
rea unei lumi, il unei~"ltmi ti 
civiliza,ţii, căderea Apusului şi 

ridicarea Răsăritului. Răsăritul, 

dacă va reuşi să nu alunece în 
viltoarea mortii, în care caută 

să-I atragă agonicul Apus, va 
da lumii o culturi> lilouă. o 
nouă civilizaţie. Popoarele dirl 
Răsăritul 'Europei DU şi-au 

spus încă cuvântul şi nu au 
contribuit cu obolul lor la ri~ 

dicarea pantheonului culturii 
europene, decât în prea mică 

şi neînsemnată măsură. 

Poporul românesc aparţine 

acestui orient şi are, deci, mari 
perspective de viitor. Pentru a 
cuceri viitorul, se cere, însă, ca 
să ne ferim de a întra în hora 
morţii ce se deslănţuie în A
pus. S'a spus de atâtea ori şi 

de dtre multi, că noi nu a':,rem 
nimic de dat, dar nici nu ne 
trebuie de!a nimeni nimic. . ş; 
dacă ne ferim de războiu, nu 
inseamnă <:ă nu suntem capa
bW dea face ră~boi. Celor ce 
cred asemenea 1l'cl'tl. le răspun
dem prin cuvintele marelui E
minescu: 

,Jmparaţi pe care IFmea nu 
putea să-i mai încapă 

Au venit şi'n ţ.:.:;! :::"<1", 
de-au ce mi răm3nt şi n.pă. 

Şi nu voiu ca să mă la:-d) 
nici că voiu să te'nspăimânt: 

Cum veniră, se făcură toţi o 
apă şi-un pământ ... 
Iar dacă n'avem oşti "iubirea 

de moşie e un zid". 
(Continuare în pagina 4-a) 
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Părintele Victoriei 
Ziarele, maj zilele trecute, au 

lCi)rodlls textul unei scurte te
leg~ame din Paris, care anunţi1 
că s'au implinit zece ani rle!a 
moartea aceluia care a fost Gc
orges Ckmenceau: "Părintele 
Vi :toriei". 

Franta recllnoscJtoare L~h:
'I)}' fiilor ei, n'a putut în împrc~ 
jurările de fat,'! ~<'l. dea ace<;tei 
pomeni fi toată înseml~;itatea 
Cllvenitâ, Franta e din nou în 
rAzboi, pcntru' apJra~ea acelo
ra:;; pnncipil pentru care au 
lupbt şi murit atâtÎa fii ai ei 
aCum un sfert de veac. 

Textul acelei tclegrame ;),:.1~~
gă însă că: ,,0 dmplă ceremOl1!e 
a avut loc la domidliul defun::
tului" - în ll1ode~;ta casă d:n 
Rue Franklin. E"tc i,iocmai a· 
ceea ce s'a potrivit mai bin..: 
în aceste momente acestui ma, 
re om al Franţei eterne. 

Geo:.gcs Clemencc;1u si-a în 
(eput viaţa politică ca' primar 
de arondisment. în Paris, h 
vârsta de 31 ani. Trăind ci il', 
plin e\'enimentele dramatice 
dela 1870, Clemcnceau Îsi fi
xează bine duşmanul; m~i ale.;; 
după ce parlamcntul din care 
făcea şi dânsul parte avusese 
trista misiune de-a închea pa
cea cu Germanii prin cedarea 
Alsaciei si Lorenei. 

Cuvânt~ll de revan~ă pentru 
el Însemna mult si 01'1 unde 
credea că se 'săvâr~este o ne
dreptate, intervene~' cu toată 
hotărârea spre a face să răsba
tă adevărul. 

In 1894 cu prilejul celebrului 
proces al Mem.)randului, ziarul 
La justice publică un articol 
În care Clemenceau se ocupă 
de acest proces scriind între 
altele: 

"Se judecă, in momentul a
cesta, la Cluj, capitala T ransii, 
vaniei, un proces de înaltă tră
dare care interesează în cel mai 
înalt grad şi pe supuşii împă
J'atului Francisc Iosu şi pe toţi 
oamenii care doresc o mai bu
bă repartiţie a justiţiei Între 
popoare". 

Apoi: 
"Şcolile maghiare singure 

sunt Întretinute din fondurile 
statului. Ş'coHle româneşti sunt 
întretinute din contributiile 
parti~uIare ale românilor şi' în
văţământul trebue să se facă (în I 

1 mare parte) în limba maghiară, I 

Ordinea de zi a Parlamentului 

(compoziţie decorativă de 
P. Rochc) 

Il 

1', 

1~ Irlr'" 
<Ii 

Clemenceau la tribună 
(Desen de VaHoton) ·111 

Itii 

In. fine pretutindeni justitia !II!; 

administrată în lirr.ba m~, 
ră. Legea este d:!ci b 
scandalos violată", 

"Românii, cari, din 
taţii câţi numără camera 
gară, ar avea I proporţt 

dreptul la 75 de deputaţi, 
nici unul", 

r, 

CI 

"Va conveni Hecare că . ., 
bloul este destul de întunec il 

Iar mai departe: .)'1 

, ,,Acest proces este într' 
văr o ruşine pentru libtra 
ţiune ungară_ Doctorul R r: 
şi amicii lui pot să fie con 
naţi, opinia publică europ 
i-a achitat însă dinainte. 

... >1< ... 

Războiul mondial îl găs 1/ 

pe Clemenceau director al (1'/ 

rului I'Homme Libre, şi p 
dinte al comisiei Afacerilor 
,teme, 

1. 

. Georges Clemenceau cu I ( 

mţa lui dârză care-Î carac FI 
zează toată activitatea, nu' 
mărgineşte la un rol decor rlÎ, 

Il găseşti pretutindeni f 
front, în tranşee, acolo u 
luptă soldatul francez, adu ţ'( 
un cuvânt de îmbărbătare. te 
tuziasm - mângăind pe 
cu ace] curaj extra ordinar 
în(runta toate primej diiIe. 
, Chemat la postul de 
cetăţean al patriei, în fI' 
guvernului, Clemcnceau 
pundea în cameră interpe 
lor ce i s'au adresat 
politicei lui astfel : 

"Politica mea externă şi 
tica mea internă, sunt tot 
Politică internă, fac răzb 
politică externă, fac răzb 
Fac mereu războiul. 
trădează, eu . continuu să 
războiul. Eu continuu să 
războiul şi voiu continiJa 
la ultimul sfert de ceas". 
După victorie, Clemen 

s'a retras în singurătate, la 
ruta lui din Vendeea, ca 
sărac. , 

r răia din ceiace îi prc1du( 
lucrările sale, în timp ce p 
mentul francez a votat li 

torul text de lege" . drept Q 
prema cinste pe care o p 
nădăjdui un om: 

.,Armatele· franceze, cetă' 
nul Georges Clemenceau şi 
reşalul Foch au bine meritat 
la Patrie". 
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TIMPUL PROVINCIEI 

Teatrul "Muncă .şi voie 
bună" la .Il.rad 

Teatrul "Muncă şi Voie Bu- I 
nă" va da la Arad în sala ma

re a Palatului Cultura! în ziua 
de 7 Decemvrie 1939 trei re· 
prezentaţii. La orele 3 se va ju
ca o comedie pentru copii, la 
orele 5_30 se va juca pentru e
levii ~coaIeIor profesionale $1 

s,ecundare comedia Şcoala F e
meiIor de Moliere. Această co
medie se va juca şi seara la o
rele 8.30. 

Teatrul Muncă şi \' oie Bu
nă dă in Arad lunar câteva re
prezentaţii, programul şi arti
ştii fiind apreciaţi. Biletele se 
vând cu 5 şi 10 lei pentru func-

r-.i ........ . 
.. ~c:L ... ;c:~ 

Spălatul lânei. 

III dorill(n l'ic tIi'(/ îlllli!,i.~(/ ('(_ 

r il (J ril o r "11OŞ tI'i IIlt im ({ C jJ I'od IIy>G 

6in il/dustria chimiuI, rom adllee 

în 11 uH1('rifct'iiloa 1"( ('( le mai noui 

lll"Odll,~c llil/sale pc jJio{ii, 

C{'..lI SE SP"lL~l L 11 X ,,1 

JICliDAIL1? Se şti(, ('it jJ/Î II ii 

asliizi spâ,~a/'cll lânt('i (l [«)s! cd 
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}J/Îllâ ([ellln cu :;odâ MI/Iim alea. , , 
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tL~le şi c!usli('ita!ca, lro' dacii SI' 

j)//slrr([Zri l/ÎI/a în /'all/ [Lo(}sl I 
(/II})/( lIJl scurt iimjl hir/mlu! III 

sodiu din 11i1/leJ'ia[ abso,1r]J( 1I('ci. 

dul cllrlJoiiic a{ aUI/fIIi. Imi/s!,,/'
HHÎ/ldu-scÎ/!I/11lltrilll,UIl frl dl 

(,([l'l)()1/a! dr sodin fiZuli. ('111'( (1)11-

Iii la disol/'{/I'(([ ,rll'iisimti. pc (,II/'C 

[J mai COl/ţine lrÎlio, ('1/1'( se lijJc'1:C 

J)e Urllil! şi /~i('i 'IlU sc 11Iai poat,' 

ubţine un 1'Czul!(/1 lJlI1l la lurs, san 

la fabri('arcn plajJomei. /lllde Irc

[!Il(' sit fie al!so!ut CI/miii ,~i ?I( 1/' 

!ril. '('crucc pt1Hr'i IICI/m 1/11 s' (f j)/{

lid obţinc f,ulll 7n sulii. 

Dc ce 'n"a fost bine n sc '~J}ftla 

lâna al(,IINc_ 

Sub numele dt alealir ,,,/rlc
gC1/! Iridro,rÎzii metalelor a!calillc 

de e:rempln a sodilllui ~i a sodiu, 

lui şi (f, po!asei, Dcnala sc 'lnO)IL~C 

cal/stice drom'ccc au ]Jl"Oprida!c(/ 

dc a dislru[Jc subsfrmţclr o{'[jlwi

(c, - Din (INsi mo!it, s'a '/HlIlIţil( 

la. spâlarw lânei ('Il sodi, ,>'i Cit 

siipmt, carc conţine hidra! d( 

sodi1/, 

As!iizi spi'ila.Wl lânei se !acr Cii 

mull mai bine .~i in timp uun 
sClirl, SoC'Îcfa!c(t cu 1'C1tllme mo1/.

d~ .{, G, FarbC1lin<~Hs!rie 4uPă 

arâţia ani de e:rpericnţr( şi înecI" 

căr'i a reuştt sil Obţ1:tti"i azi fel 

mai Imn 1'czul!at ~(l s}Jâlarea lânei, 
Recc}Jtul t'a ~trm(f, în ,711l11l(1/"ltl 

t:iiţor. 

ţionari, lucrători şi meseriaşi, 

S'a rezervat un număr de bilete 
cu 60 lei. 

Biletele se vând la Casieria ,. 
Palatului Cultural în zilele de 
4. 5. 6 şi 7 Deccl11vrie 1939. 

Anunt 
Aduc la cunoştinţă Ono pu

blic interesat că am preluat fos
tul Restaurant Albina pc car.:: 
îl conduc mai departe sub nu 

mele de 

»Reslauranl 

Paradis« 
Bucătărie de primul rang, gra
tar special, V111 select, bere 
"Dacia" _cea mai bună, preţuri 

cele mai solide. muzică moder
nă, în fiecare seară dans la par
chet, Abonamente: masă şi ci
nă după listă cu 1200 lei lunar. 
Serviciu prompt. Rog sprijinul 
On, public. 

PROPRIETARUL 

Ora de apărare pa
sivă la instituţii 

Ministerul aerului şi marinei 
comunică următoarele: 

Ministerul aerului şi marinei 
este solicitat zilnic de către di
ferite intreprinderi mici, (ma
ba:: inc ; atelierc lle cnn fccţi uni, 

etc.) ca ora de apărare pasivd 
prevăzută de art. 11 din legea 
A.A.T. să se execute în localul I 
propriu, de dtre instrudorii I 
puşi la dispo::itie de autorităţi

le civile sau militare, 

Ministerttl aerttlui şi mannel 
aduce la cunoştinţa celor inte
res;:,ţi că numai marilor intre
prinderi, carc şi-au procurat 
Întreg materialul demonstrati\' 
pentru ora de apărare pasivă, 

dar încă nu şi-au format \11-

structorii, li se aprobă să facă 

ora de apărare pasivă în loca
lul propriu şi li se va pune în 
mod provizoriu la dispozitie 
chiar instructori, Micile intre
prinderi, magazinele de orice 
fel, atelierele de confectiuni etc, I 
sunt obligate să-şi trimeată 

personalul la ora de apărare 

pasivă în localurile. zilele şi o
rele fixate de către autorităţile 

civile şi militare locale şi co
municate lor din timp. 

Cererile se vor aclresa Co
mandamentului apărării antiae
rIene a teritoriului, str. Caima
tei 12. 

~ ~ 

Dend~ 
Croitorie pt. domni 

A.rad, Piaţa A_ Iancu 21 
Copf~ctippe~~~ -'" . cel~ 
mai frumoase h~ine. 

5 

Noui 
pe 

reguli pentru călătoria 
calea ferată a concenlra-

ţilor în permisiune 
Administraţia căilor ferate 

face cunoscut că data de 20 
~oemvriepentru introducere,l 
noului regim de C,'llătorie a mi
litarilor În permisie, a fost fi
xată pentru cei Ce urmează ~ă 

plece în concediu după această 
dată. 

Se Înţelege că permisionarii 
can au plecat În concediu Îna
inte de această dată, vor călă

tori, la terminarea concediului, 
în condiţiunile în vigoare la 
data plecării lor în con.:ediu a
dică 'cele fixate cu ordinul apă· 
rut În foaia oficială efI. ~ r. 
1150, 

Călătoria acestor permisio
l,ari se va face pe bază de bu
}etine de însoţire colective, car; 
se vor emite de staţiuni, pe ba
za foilor de drum colective, şi 
pe cari se va înscrie numărul 
foii de drum, 

In c,azul când unii din oa

meni. s'ar rătăci, la înapoere, 
de grupul care călătoreşte cu 
aceiaşi foaie de dntm. vor pu
tea călători numai pe baza bi
letelor de voie vizate de staţiu· 
m. ; 

Aceştia se vor legitima 
bilete de voe, pe cari va fi 
cut de unitatea emitentă, 

cu 

tre- \ 
nu-

mărul foii de drum, pe ba:.a 
căreia călătoresc la înapoere. 

Staţiunile vor emite, la îna· 
poere, buletinele de însoţi~, 

pentru numărul total Înscris în 
foile; de drum, chiar dacă nu
mărul militarilor este mal mIC, 
avându-se în vedere că cei lip
să pot călători şi pe baza hile
ielor de voe. 

I ntrucât concentratii nu po
~edă carnete de tip cfr., ei se 
vor legitima numai cu livrete 
militare, însoţite de bilete de 
voie. sau ordine de serviciu. 

Cercetaţi marele şi renumitul 
depozit de haine bărbăteşti 

losii 

MUISAY 
ARAD, vis-a-vis cu teatru, bi
ne asortat cu tot felul de haine 
gata, pe care le puteţi cumpăra 

cu preţurile cele mai moderate 
şi care şi în aceste timpuri dă 
fără nici o teamă pe carnetul 
Mercur în 6 rate lunare, 
Telefon 15-79. 

C 1 M k 't vopseşte haine de iarnă şi de seară 
ara ar OVl S şi lucruri de piele, frumos şi cu preţ 

moderat Arad, Strada Duca 3. 

Condiţiile de adnlitere pen
tru şcolile elementare de 

• 
mIşcare 

In ZlUa de 14 Ianuarie 1940, 

se vor ţine examene de admi
tere pentru şcolile elementara 
ae mişcare din Bucureşti. Iaşi 
si Timisoara. Aceste şcoli pre-, . 
gătesc scriitori de vagoane. ve-
ghetori de încărcare şi şefii de 
manevră necesari serviciului de 

mişcare. 
Pentru a putea fi înscrişi la 

aceste examene. candidaţii tre
bue să îndeplinească următoa

rele condiţiuni: 
1. Să aibă vârsta maximă de 

30 ani, socotită până la 1 Ia

nuarie 1940, 

_ Cererile, însoţite de actdf.' de 
mai sus, se vor înainta pân.'\j 
în ziua de 10 lanuari·c' 1 ~)-iO 
secretariatului şcolilor . r,,-,f\.."
sionale din Bucureşti, c<11ea 
Griviţei 343, pentru exa':îenul 
din Bucureşti şi direcţit"':: ~,'('-
lilor profesionale din T "',; ~; 
Timişoara, pentru ex;:menele 
ce se vor ţine în aceste [(',,1-', 

r\ u se primesc candidati (1iq 

afara cadrelor C. F, R. Eh::-
lor adtni-;;i în şcoală, li se ;ecor
dă un ajutor lunar. 

LANSAREA MOTONAYJ<:I 
ROMÂNEŞTI "MANG <\

LIA" 2. Să aibă ca studii mtnlme : 
a) cursul primar complect de 
7 clase, b) să fie absolvenţi a ROMA.- Duminecă a avut 
4- clase primare şi să fi termi-I loc ~a pal:rmo lansare~ ,~oto
bat cu succes încă 3 clase a u- ,navel romane "Mangalta , Ali 
nct scoli teoretice. (gimnaziu, 'fost de faţă d. Bossy ministrul 
şcoală comercială, normală, se- României la Roma, colonel 

, ) rezentând actul de .Ştefănescu, ataşatul ,naval. t1n 
minar p. d 1 1 . . 1 ' 

al" doveditor. e egat a SerVIClll Ul man ~li11 
şco a. - ' d"" . 

3. Să fie cetăţean român pre- roman ŞI con ucatom şantte:e. 
zentând un certificat în acest lor în care a fost constnllta 

se~~ eliber"atde autorităţile co_motonava. 
munale din locul naşterii, Naşa a fost d-na Bossy so-

i. Să aibă certificat' de bu- ţi~ ministrului ~omâniei, C\l 
d d ă acest prilej ministrul României 

nă purtare e ată recent , e-
liberat de autorităţile comuna- a depus o coroan~ ţa mormân
le sau poliţieneşti. ' tui marelui isţor~c şi patriot 

5. Să aibă serviciul ţniliţaţ român Nicolae Bălcescu, c()jre' 
satisfăcut sau să fie dispensat, s'a stins din viaţă la Palermo 

Însi nu pentru inhrmităţi. şi 9 fO::it ~~olq îp~oţlnâtlţ~ţ· 

~, . 
" .~ 

J 
l 

, i 
j 
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SPECULA "Taina IOD&:evităţii mele 
munca" 

"Toiul e simplu când priveşti de SUSII 
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Un rau nu vine niciodată I 
singur. 

O nenorocire atrage după I 

sine altele, care fac ca răbdarea I 
oamenilor să se fărămiţeze, ia:: ' 
optimistul lor să se transfor-' 
rue într'un îngrijorător pesi

mism. 
Starea actuală de învrăjmă

şire a popoarelor a creiat o cri· 
ză economică ce se resimte în 
toate compartimentele vietii. 

Ca un corolar al acestei cri
ze, specula - nefasta deprin
dere de a trage foloase fl.'n ne
norocirea altora - s'a însd.n
nat cu mare pompă, tinzând ~; 
ia aspecte din ce în ce mai în· 
grijorătoare. 

Pentru reprimarea ei s'a im
pus luarea de măsuri adminis
trative şi poliţieneşti, - măsu

ri care la noi s'au şi luat fără 
ca rezultatele să fie dintre cele 
mai îmbucurătoare. 

Legile şi măsurile luate în a
. ceastă materie au fost depăşite 

de fapte. 

Lacunele decretelor şi ale or
donanţelor au dat posibilitate 
pescuitorilor în apă tulbure 
să-şi facă jocul după placul 
lor. 

O normă este bună atâta vre
me cât îşi produce efectele vi· 
zate. Dacă ea nu este prea bi
ne alcătuită, va fi urmată nu
mai până ce i se vor descoperi 
părţile vulnerabile. 

Din acest moment eforturile 
organelor în drept de a face ca 
norma să fie respectată vor fi, 
nu inutile, dar în orice caz, pes
te măsură de anevoioase. 

Cu toată strădania de a pa
raliza eludarea ei, norma va fi 
totuşi eIudată. 

Fără îndoială că ordonanţe

le de maximalizare a preţurilor 

sunt primite cu entuziasm dc 
marea masă a consumatorilor. 
Ei văd în aceste ordonanţe sin
gurul mijloc de ieşit din impas 
şi un bun prieten ce se îngri
jeşte de viaţa lor, şi aşa destul 
de amărîtă. 

Dar bucuriile mari sunt de 
scurtă durată. 

Ca prin farmec, toate artico
lele de primă necesitate dispar 
de pe piaţă, deşi cu o zi înainte 
de apariţia ordonanţei de ma
ximalizare, magaziile şi rafturi
le prăvăliilor fuseseră fixite. 

Şi - faptul ar putea părea 
paradoxal - va lua fiinţă O 
PIAŢA NEAGRA) căreia Con· 
f>umatorii - amenintati de lip
sa bunurilor de cari au nevoe 
- îi vor da tot concursul. Un 
concurs fortat şi foarte dureros 
pentru bugetele lor mai mult 
decât anemice. 

Dar, puşi între ciocan şi ni
co,:,aIă, consumatorii vor reac
ţiona de aşa manieră, încât să 

nu fie lipsiţi de pâinea cea de 
toate zilele, plătită nu cu su· 
doarea frunţii, ci cu sânge. 

La umbra ordonanţelor, spc
-::ulatorii operează ca în Codrul 
VIăsiei. 

In bună parte trebuie să 
dăm dreptate şi negustorilor. 
Ei sunt - cum îi definea un 
mare economist - puntea de 
trecere a bunurilor dela produ- I 
cător la consumator .Pentru a
cest oficiu li se plăteşte, 'ca să 

zicem aşa, o taxă, care formea
ză câştiguI lor. 

Dar preturile au fost maxi
malizate. Subt sanctiunea unor 
pedepse grave, ce pot merge 
până la închiderea magazinului 
negustorului îi este interzis să 

vândă cu preţuri mai mari de
cât cele prevăzute în ordonanţe. 

Pe de altă parte, producăto
rul nu vinde nici el subt preţu
rile maximale. 

Din această pricină, negusto
ruI care se aprovizionează cu I 
mărfuri ale căror preţuri de 
cost sunt cu mult mai mari de
cât cele fixate pentru vânzare. 
l'a fi pus în imposibilitate de 
a respecta ordonanţele de ma
ximalizare, sau în situaţia de a 
nu mai vinde. 

Fie-ne iertat, deci, să spu
nem, că o boală nu se tămădu
eşte cu paliative. 
Răul trebuie înlăturat dela 

origine. 

Să se extindă maximalizarea 

Cine are mătreaţă sau păr 
fără Juciu să-şi spel~ capul la 

Coaforul de dame 

Prosenszky 
Arad, Str. Cloşca 

J1IIAJD ~[O Sllr ANIIIl A\Jl~]11)} 
ultimele noutăţi preţuri avantajoase şi în rate lunare, lămpi 
electrice. Găsiţi la unica firmă românească d n Arad 
Zărna. G A.._d~ B .. I. D_gele F_ .. -• dl ___ d JIIi __ 4.4._ 

şi la producător, să se instituc 
un control sever, care să se e
xercite nu numai de un organ 
- căci poate duce Ia abuzuri 
- ci de cât mai multe şi din 
diferitele ramuri de administra. 
ţie. 

Controlul acesta multiplicat 
l'a paraliza încercările de con
stituire a anumitor LICENŢE 
LEGALE prin captarea bunei 
- voinţe a controlorilor, caCI 
fiind prea mulţi, nu va mai 
"renta ". 
Totodată este necesară o so

lidarizare a consumatorilor cu 
măsurile luate de autorităţi, ur- I 

mând ca ei să nu mai cumpere 
fără să controleze preţurile s~ 
fără să reclame abuzurile. 

R. GORGAN 

o moară de urluil 
~,,"'o .. a.c::"~~ 50 

de vânzare Ia 
ca:. 

Fritz Stefan 

Un ziar din Paris ne aduce 
vestea că, în ţinutul Vendo· 
mois, s'a serbat de curând cen
tenarul cetăţeanului Alexandre 
AuvîlIe, de fel din Aze, lângă 
Vendome. Viaţa acestui vene
rabil moşneag poate fi o do
vadă că bogăţia nu-i numaide· 
cât indispensabilă fericirii. 

S'a însurat la 22 de ani, când 
n'avea decât 6 franci în buzu
nar, ceeace nu l-a împiedecat 
să ducă zile fericite, turburate 
doar de doBurile inevitabile a
le familiei. A avut trei copii, 
dar i-a trăit numai o fată, în 

"IJiIIE JUUN "" Cii ii " " iii "" " "iii " iI$ 

FirlDa 

Iosif Kalmar I 

radio, polieandre, lămpi e~ 

lectriee de vânzare eftin, 
mare asortiment . 

Arad, ~tr. Erătianu :1. 

El 

vârstă astăzi de 52 de ani. 

D. Auville şi-a pierdut şi I 
varăşa vieţii, dar a găsit !li 

gâiere în cei trei nepoti ~ 
cei doi strănepoţi, cad j~au'; 
garda. de onoare Ia serb 
centenarului său. 

Moşneagul nu se plânge 
Joc de soarta lui, şi, dacă 3 

nuntat la munca sa de t 

zilele, continuă să-şi cultive 
să grădiniţa şi se simte mâ 
că n'are nici o infirmitate. 

Intrebat de succesul Ion 
tăţii sale, simpaticul centen 
răspuns: 

- "SECRETUL STA 
MUNCA, CACI AM Mt 
CIT MEREU, CUM ŞI 
TR'O VIAŢA LINIŞTI: 
FERITA DE EXCESE". 

Aviz amatorilor, cari vot 
ajungă suta de ani. 

il , rtf 'U "" rau eu ... MW "",,, »:M: _ 

tcl·Unlcu 
Aradal-Nou 

Calea Banatului 199. 
, A..e_t· .. _E' ! ~ ... d. în dosul teatr 

Confeeţion-ator de pompe 

Face şi reparaţii 

~ ... d~ 
Strada Fabrieei Ne. 21. 

)S~)g;~~~),;;~ 

Exemplul 
altora 

In Suedia se distribue recent 
o mulţime de afişe, a căror text 
nu conţine decât trei cuvinte: 
SPIRIT DE SOLIDARITA
TE! ATENŢIUNE! TĂCE

RE ! Acest text a mai fost im
primat pe 1.375.000 foi volante, 
care vor fi expediate prin poş
tă fiecărei gospodării suedeze. 
Apoi vre-o alte 400.000 pla
carde în diferite mărimi, TOA-

Vedere Două În Ar ad ! 

S'A DESCHIS O BODEGA 
ELEGANTA ŞI BUFET. 

Piaţa Avram Iancu 18 în fos
tul local Bârsonv). In tavernă 
muzică de prim~l rang. bHn
lări şi beuturi excelente. 

de copii, 
domni şi 

cu preţul 
TIN. 

paltoane pe 
haine de pi 

CEL MAI 

Nicolae 

Eu do vie Mcirku 
J as s ele. Maistor instalator de 

Tapiţer şi decorator ducte şi tinichigiu, pri 
Arad, str. Matei Corvin 7 lucru în meseria aceasta 

preţ eftin. 
Primesc orice fel de lucru de 
tapi ţer şi decorator eftln; 

~. ~~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~ .... •• •• ti. <II... • "Ift 1.. ... ... • 
.. It ...... _ •• '" '1 ti ...... ~ •• 110 Ilo. ... .. ... '. .. .. •• .. •• •• •• 

T. Veszi 
Mare magazin de aparate 
opt i c - f o t o - sport, 
amateur f o t o laborator, 
mare asorHment. 

A ... d, 
Strada Alexandri No. 1. 

~ •. ~'.~ •• ~'. mi'· .~' •• ~~ ••• ~'. }~ •.• ~'.~. ••••• Ilo ••••••• _,to •• tI Ilo. , •• " " .. .... .. Ilo.. " . .. . . 

Arftd, 
Bul. Regele F erdinand 

63 65 În curie. 

~. ~. ~. ~. ~. ~~. ~. ~. ~ .. .. •• ..o. •••••• t g ••••••• 
• • .... •• ..." '1 '1 II" .. .... .. .. .. ..... . ' . .. .. .. 

Ioan 

EVUT , 
câ.rnătar 

ve 
în 

tac 
De 

mezeluri proaspete zill!' i, 1 

Arad, strada Horia ';~ 
~ ... ~.~" .~ •• ~" '~'~" ~~" ~ .. ' e p • ." ... Ilo....... .. .. ... Ilo ••• 1 • •• • •• • •• ••• u 

TE IN CULORILE ŢARII A 
albastru-galben, vor fi afişate 19.4 O P H I LIP S R D leca 
in şcoli, în staţiunile căilor fe- Ph-'- ~. P03.J 
rate t oficii pos.tale şi dnemato- pe 12 luni credit. - .ps_~ .. O' .• _ leI 

gr~:~e n'ar fi bine caşi "ai Rosenield Geza, Arad Telef. 12- ~r~ 

Fratl-I- ApponYI- noştri" "Lică" Rică" şi "Miti- 'pă 
tă" de obicei "bine informati" ............... fIiIJII ........... ~ .... _ ..... ~_ ..................................... iRIIIII ........ ...,:tr: 
în preajma unui tap de bere p de 

M
d 

aga~in d
l 

e ghete şi de modă bărbătească. Marfă I să înţeleagă s pir i t u 1 tim- ' S'. e. r.,..1 ca.' de nasI ,telE 
e prImu rang cu cele mai moderate preţuri purilor noi când ne trebue: So-- tu 

LIDARITAT din Sidel 
Arad, vis-a-vis de Primărie . E ROMANEAS-

~~~~ ~~e~r~:~~en;~~t~!~;rA'1 ~~I~ F~.d;_ .... d41nd~ 
TIPOGRAFÎÂ G. JENCIU ĂRAD. BUL REGELE CARoi-i.'N;." 6:;:-
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