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1':1: 
n "Infăptuirile trecutului nu ne pot ajuta, dacă nu asigurăm propăşirea viitorului. Patria noastră 

ăt fost creată de cei ce au adormit; azi se ridică o Românie renăscută, pe care toţi sunt datori să o 
?lr· 
tărească printr'un desăvârşit şi dezinteresat patriotism. Azi Ţara are nevoie mai mult decât '!oricând, 
toţi fii ei uniţi într'un singur mănunchiu~ să aibă o singură credinţă şi o singură voinţă. Nu mai este 

~I:: mpul şovăelii şi al aşteptării. Românii de astăzi nu se pot mulţumi cu realizările istoriei, ci trebue 
, .. priceapă dela. mic la mare, că acum a sosit clipa supremă a muncii spornice de consolidare şi glorie. 
In rebue ca naţiunea să priceapă ca orice român este astăzi, mai mult ca oricând, ostaş al 
'atomâniei, un ostaş al redeşteptării româneşti". 
~V""""""§R .............. ~~.m8B"""" ~r~~ .. aa~"~'~~ ........ aa ...... a.""RE.S"""""""""""""""""'" • '. 

ristos se naşte .-;_ ............. ; .;~'~.:~>:;;.:--~ 1:-'" '~lA LUA 5Z~ 1.4 '-4t et. ,.,. 
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Victor Branişce 
de Ion 1. Pogana sla

w VI"ţl"-U .. :, "" .. ' , ' .. ~' 'lA.TF"'L c;.. "'7'-\41 "" ... 

~I ,Naşterea ta Cristoase s'a să. t "" "-'-, •• , 'a..bI ,.11.-. Din stră/udta pleiadă de ga-J, .... I.A;U"'I'~~ zetari ardeleni care a cpntri-
'yr rşit din mila lui D·zeu pen- , buit mult la realizarea Unirii. 
ă fiii Săi care impotmoliseră .. pleacă. încă un mare purtător 
f mocirla răulJiilor. . Frontul Renaşterii Nationale I In Frontul Renaşterii f\.iat1o 
Sfântă Naşterea Ta o prea- C I de condei. poate ultimul din-este urmarea firească a on-! nale se va a inia fără zăbavă 

'1' ărim şi slăvim cAd prin ea stitutiei din Februarie 1938 pentru realizarea imedială a fre cei mai bătrâni şi de mai 
'1' rătitu-s'a lumea de păcate, p~in care:s'a slatGrnicit o no~ă posfulatelor nationale tnlreagă , mare prestigiu. 

acestor nemerituoşl, fii ai piatră de hotar in evolutia suflarea Românească din toate Victor Branişce, directoriJl 
· i, datu-Ie-at viată veşnică cu Ţării. Conducătorul destinelor tinuturile ţării pornită la acţi- »Gazetei Transilvaniei«. alături 

rl~ artea pre moarte călcând. Neamului Românesc a ştiut să un~a de consolidare a fiinţei de fratele său, defunctul Va-
III Bunătatea Atotputernicului- dea Patriei .aşezăminfele Irai- eterne a Neamului nostru. . leriu Branişce, a fost, intr'a

nice prin care urmează sa se 
· ă de noi netrebnicii supuşi creeze România modernă. I Eugen Salla ' devăr, un gazetar în cea ma; 

III acestei vieţi terestre _ a generoasă acceptiune a cu-
t, ! fără asemănare, căci pen. ~~II""W:"'=W."=_:-=-_::"--_:~_~.·' . vântului. 

mântuirea noastră a trimis M. S. Regele Carol II-a Fraţii Bran;şce au avut un 

M f d b • •.• destin aparte în galeria luptă-
insuş Fiul Său, care in Prea- e O a vor .re I Ş' tor:Jor nalionafişfj din Ardea-

L ata Fecioară s'a intrupat şi r· ..... "-" .... ,'· .. ·"n':" .. .:., ","" ,,".': , lui de eri, care s'a prelungit 
făcut om răbdând şi sufe- ,4~'~~.itiţ~~~. 'd f " . şi după desrobirea lui. 

I ~ r~u~aC~::roe~ pe pământ fiind, :i~~f,fŞ~~~~~1)~, m e O a ap e or ca~e~ [;~;a~e S:3gflU:'.I~i n~e~~~ 
ştiut să găsească balsamul #; Vorbind despre injghebarea i executării, in năclălrea orato- . r:s~a~7a~e~t~~riR~~â~~:i~tag 

.. fletului, iar cu privirile lui I Frontului Renaşterii Nationale. i rlcă ce stânjenea actiunea, de- timp ce allii, mai neînsemnaţi 
1: ne de dragoste care toful d. Consilier Regal AI. Vaida- i venise şovăt'lnică, Puterea le- s'au ales mereu. 
11' tă, a căutat să propovădu· . '~::';.*. Voellod, rezuma programul I gislativă deast'meni se dilua.. . (Colltinua ÎIZ pagilla Il-a) 
trl.scă dragostea intre oameni acestei organizaţii a 'nfrătirii ; în şedinţe de vorbărie intermi: : 
: . re se sfâşiau reciproc. româneşti, prin a rezuma pro- : nabilă, lIbdirând dela rolul el : .... ~--~~----=" 
II, Crlstos Mânluilorul a căutat gramu) acestei organizatii a : de supraveghere. In întruniri A adul ŞI- Fron 

infrătirli româneşti, prlft cu- I publice, la adunările profeslo~ r " .. 
l'i, culilve iubirea deaproape!ut, f! 1 d f 

vintele: metoda apteJor va lua. nale. in jurul mese or e ca e- fuI Renaşferl-I· il: ee! acea parte a sufletului locul metodei vorbăriei goale. ~ t t· se credeau oratorI. I 

1- x . Id'l tăI . ! nea. o I • 
· :e emana .din la e ern Ş .' . Tara noastră a suferi' mult; Noţiunea valorilor reale dis- NatIonale" 
.llue~saIă dmtre Dumnezeu şi ' de pe u:ma păcatului de a I ărea l' ea' criteriul oraforic, ' 

ţ
elatla Sa, I;X iţ~', "r" -..-, ~, sporovăI, de a flecări." O, P ş., ., Abia deschise listele de in-

l El smulge rădăcinile sufle· .. ~~ " '''~~':1'~J~ f(i.i. l' x. meto~~ de cafenea, de .zvonuri ~~ p~lavr~, de ""cme zbl~r~ şi scrierf> În "Ftontul Renaşterii 
ul din omul vechlu, ca să .. amphhc~te. dm gură ~~ gU:ă, ml.ura ~al Iare • se subshlUlse Naponale" la Arad şi deja ace-

1,1 egălească pe omul nou, să i M. S. Marele Voev~d Mlhat de nesJ~sşlte desbater. I~, v~d, \ orIcărei valorI. slea sunt acoperite cu nume-
i' egătească un teren nou in 1 de Alba lulta de .a-.şl da. cu păr:rea fIe- I O demenţă verbală părea că roase semnături. 
l\' re să sa-dească "'pOl' un su'fet t ~ - - - - - ----.... c,are ŞăI a dlScuttăaJfăra rosthşl il se întinsese asupra lumii po- Printre primele adeziuni am ... ' .----~ - ără s se poa ua vre·o o.. " 
· u, din care să isvorească I Dar un .;e sunt toate aceste tărire, Căci această meteahnă! litice de eri, intunecând mln: I nOGlat pe ldoAm\ nil: d VI d O 

IT ,,' fi t t· d bl" 'd' XII d '1 t b . W dea solutiI' enera exan ru a. r. 
i agoslea cUră Dumnezeu şi ,subtllltătl su e eş 1 e su 1- fusese rl Icald a rangu e!!1 e c: r~e ulau s.~ t I Bejan Romul, Lt. Col. Moise 

;' men. . I mă ină1tare sufletească? metodă de con,d~lcer~,.p,e ~re' : mdepartand solutll1e cl~re. I Rişcutia, Lazăr V. Vasile. Or. 
,1 Isus Crlstos a pus pIatra l Doamne. cum ar trebui acum '1 mea, democratl~1 pollhclamste I S'a inchis la BucureştI, o ca· Crâsnic Eugen. Ratiu Alexan~ 
ndamentală a civilizatiei de 1 mai mult ea oricând, să se in decade~t~. Dd măc~fe.nea s~! fenea. dru Dr. Coţoiu ROnluald. Dr. 
, . d ' , ' tntinsese In a un rl, 10 coml· f d II d l' M l'd 1 C 'ac Ioan 
I prin altarele e care ne·am mai nască intre noi un Crlstos I . . P etutindeni orIce Ini- I Fapt mărunt, ar p n e sem-. o ovan o~n, Urlc • 

hti ă t t d It' d ,Sltlni... r , , S b l' O d fă I Ing Vlad Trman Or Moldovan ,r ep r a aşa e mu • ŞI a- care tol cu atâta blân ete cu ! tiativă t orice energie, se ineca I nificalii. im o le. re u a, S'l', M rL B' l' D An-
~, aslă !ndepărtare dela altare care odinioară fericea pe. tOfi i t~ tor,entul de vorbări.e goală. ! vorbăriei şi alarmelor vane, a I 9~~lllştef:~, lranc'u ~~~ian~ Bog

credinţă este catlza că po- cei care l-au \lăzuf, să vIe Şi i Situaţia se agrava pnn lansa~ I căzut... dan Alexandru, Dr, Botiş Au
arele nu-şi găsesc o plat- să ne mai spue .. Pace vouă.1 I rea de zvonuri f ~Ia~mtnt~, I Frontul Renaşterii Naţionale reI. Col Babescu Alexa. Anto-

· rmă de orientare. Cine ar Iar in amintirea minunii de toat~ lUtf!1~t t :ede ~ ~:en f:brf- I înlocueşte vorbăria prin fapte. nesc? Virgil,. Chera Ioan,. Col. 
.: lea contesta că nu creştinis" acum 1938 de ani' să cântăm ~~;t~:c Ipl)~I~Verelor~ 7~~ taHa .. ' Program ce pare simplu, dar Lau.gler ~l'nrllCk, Tln~. TMfl.m

h 
~i]-

L. ul ~ t ti' '1 . , 1 ţ' & tom TraIan. ng. rIpa I al, . ' a 105 promo oru CIVI za· spre slava Lui, surile 1nundau orice acţIUne înseamnă o mare revo U le In C b 1 l' '1 < tO:.i"cai Eugen 
\. I de . ? ~. . h fX ~ ~ • 1 ă a a 11 Iti, n g y. " 
" ' a.zI . .Cristos se naşte slr'i'liţi-L şi Întarzlau orice o drar~. moravurileromaneşl. nseamn Băcilă Vasile. Dr. Vuia S81s8-
~. ~antultorul nostru ~ crelat .Crislos din «riuri illlâmpirmţi-L Siste.mul ~cesta perlrachu:- Ieşirea din ezitările bâlbâite, şi I tor. Stan Teoeor, Păuşe~ti Ni& 
1.' gl fundamentale de vlată, pe .Crisios,pe pămân:, înălţ~ţi:vii I dacă nI se mgădue. e~'preS1tit 1 intrarea in actiune hotărâtă" colae, Ion Fîlipaş, precum şi 

re nu le poti abandona fără .Cantaţt Domllu/uz tot pamardul. atacă puterea autorlti\t_", c.are, A t' TA '1 numerosi altii 
. nu. l' d f Fica Pe' e. J pierzându .. şi oromph1udmea pentru man unea rl . , caz In ezas ru. ' 

iY .IU)_&&1 U4' 
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Tex'u' biblic: I I Magazin de pălării şi 

"Acum nu mai eşti de modă bărbătească 

"S O LID" rob, ci fiu"l 

! 

Victor Branişc~ : "Chemare 
i 

către fii 
(Urmare din pog l-a) I satu'ui românesc"" 

Valeriu Branişce, de f~ 
Cercetdnd cu luare aminte I prin diferiţi factori imbunătăţiri a murit fără să fi fost m~ 

ARAD, Bul, Reg. Ferdinand i toate măsurile luate de actuala! care nu se văd, ftutorităţile au deputat sau senator in Pa' , 
Acest verset din epistola a- /ângd No. 21, coif cu su. Crişan : guvernare in toate ramurile gos. i obligat pe săteni să facă dru- mentul rorriânesc. deşi a 

postolului Pavel adresată Ga- II podăriei naţionale _ constatăm I muri, şosele, poduri, să inveţe onorat cu mare autoritate ' ; latenilor (IV, 7) exprimă mai 
clar transformarea omului din De CUĂCJUN eumpdraţi zhete, : cu uşurintă ~ă punctul. c~ntra! : h,igienă, etc. r:imic din aceste nu I ce departament ministerial; 
.rob al păcatului" intru ufiu şoşoni şi articole de modă : al preocupdnlor - .fmlssul I sau permanehzat. ftvem de tOf1te Iar Victor Branişce a tre 
al lui Dumnezeu" intâmplată b4rbdleascd la 1 s,pre care se in~reaptă ost~ne- ! şi totuşi n'avem ,ni~ic .. Satul ro,! să aştepte acest scaun de ,.r.II 
prin marele praznic al tmpă· Fraf.·.· Appon'U.· : Ilie sale, este ŞI nu poate ft al- I mdnesc nu va IeşI dm bezna prezentant al poporului j\~' cârîi care este Crăclunul nostru r J 1 I dt t' dt 
românesc. : tul tie cdt satul romdnesc, , care,~ cop eşeşte, at. I~P c , in anul 1928, când ş'a ' Magazin de gluft', păLării 1 Iti t d t d b I 

Naşterea lui Hristos In acea şi modă bdrbditascd f Restabilirea ordinei, introna- 1 so ulu,e sun a e In Irour, toată lumea care făcea . 
lă t f l<. fAd!' p..... ! rea armoniei Între fii neamului, i S~rvlclUl Stoc11a,I ud~mătreştte porgna

c
- d,· .... p" .. tidul natl'onal.ţa~ra'''. umi a mos erd ce o o erea ro ,11 •• -0-11'. ca r.ma •• a! . , , ' nlzarea sa u UI m oa eu- ,........ '" A 

staulul din marginea oraşului 1 ofe.s!va sanl~ară, credltul .. c~op~- ! tele de vedere: Şi aici .. cămin~1 N'a fost o ~legere. câşti '.J 
Vifleem cu Ieslea lui plină de ! ratlst, orgamzarea munclI,lush- ! culturale va fl chemat să spn- , printr'o lupta de faba mar. 
fAn din care işl stâmpăreau V · t · I tia şăteascd, campaniu de refa- ;11 jine di,n Atoate puterile redresare~ i gazetar. : 
foamea dobitoacele unor pă- 1 C O fl a I cere a drumurilor, reorganizarea 1 satulUl In care. ne, ~m născut ~I 1, Iar alte onoruri" deasem sfori sărmani, reda foarte plas- d d - tă'" • 
tic scoborÎşul piinii de cel invăţământului şi încă altele toate e lcare dnte J~tAePdar ăIl! ca tL:e

l 
! li~s'au refuzat celor doi 

, d' f' l : un oc ur I UI an C In sa u i ". 
care "8 a pogortt In cer pen- au ca scoP, ma, ca preocupar~ 1 romdnesc, arde şi va continua ! de o superIOritate mtelec 
tru milnlulrea noastră-o Fabrică de sifon ,de căpeteme: salvarea satulUI I sd ardă flacăra adevăratutui na- : şi morală care lăsa pe mul 

Noi. oamenii făcuti .după , romdnesc. ţionalism de care avem azi !le~ : umbră. 
chipul şi asemănarea lui Dum- Transport ta comanda ,! Nevoile satului romdnesc sunt voie mai mult ca oricând. ! Dar tocma,' A

ln 
această n ' nezeu· ne-am robit duhulul I 

negallunli căldlnd voia Crea· acasa cu preţ redus 1 multe şi deaceea urgentarea sa- S,:rvi,ciul social pus slJ.b inalta i trivire a lor cu loa.tă lumea· 
torulili ti rnfrăfindu-ne cu răul : tisfacerii lor nu mai poate în- obladUlre a SuveranulUl nostru: 'd~ t ~l' d ., 

y t A.rad Calea Biho .... lai 7: . şi animat de sociologul cu re- I ZI a s ra ua.rea e care se . 
ne-am Impotmolit In lan'urîle ldngă viadJld tdrz~a. lup!a pentru. salvarea ~~- nume european, D. Gusti, un 'poate ineon/ura un lup . 
unel slugărnicii din cele mai I tulUl deabia .. acum Inc.epe. Rldl~ a~evClrat apărător al. satul,ui. _ I naţionalist care a trăit în ,:Stc de ios. P~catul ne-8 adâncit I _ 
in mlaştina unei robii din ca- '1· car~a ~ăturu tărăneştl est.e o v e da semnalul. lup.te! d~~lslvel '. mânia-Mare, adică sub r' 
re singuri, prin puteri proprii I dorinta a M. S. Regeluz Carol Goar,na ":10billzărn energnl?r a- 1 mul demagogiei de eri. ca 
nu eram niciodată in stare si rarnă'orie ,i fabrică ; II. care prin înfiinţarea cServi· c("sţel ţăn sună. pe~tru toţiI. Să l' Dacă însă fraţii Bra • 
ne eliberăm. d. ma,ini I • l . S '1 . d . ne mrolăm - tineri bătrâm - , ' ! 

A trebuH ca tn afară de noi I au Ul oa~ .. se Qpro~le . e a- în rdndurile luptătoare ale Ser- 1 n au fost reprezentanţi Ofi
Stc JUHASZ : devdrata ŞI neşovde1nlca.1 rea- vidului Social pentru reuşita I ai naţiei pentru care au ... 

pe un fărâm solid, departe, I ' lizare. ftpogeul luptei pentru ri- bătăliei de car~ depinde În vii- ! fat o viaţă intreagă. ma ŞI de nămolul mlăştinos. să se I I 

ridice o fortă eliberatoare, ca- dicarea satului romdnesc este to.r Soarta aces~tui neam, v i tele de adevărati aleşi / ': 
re ai ne prinz! In bratele sale ARAD, SI,. Aba'or.',,; J-9 ; "Serviciul Social·. TlI'!eretul roman nu poate ra~ , avut conferite de ullanimit· I 

f mane surd la chemarea pe care '. . fe şi să ne scoată la liman nou. DI pro. univ. Dimitrie Gusti satul românesc o face. E dato. I poporulUi, benefIezarul o , 
Această lucrare mânfultoare i <1 carach.rizat cu necontesta·i ria lui sfântă de a sări _ fiindcă ' lor publicistice şi politice, .na: 
s'a săvârşlt la plinirea vremii Moş-Crăciun de ciocolată şi ; a.u t.orita, te s. ensul addnc ~I set- ceas. tă bătă/t.·e eroică este cea Il Victor Branişce n'a fost' , prin Hristos Mântultorul, articole pt. pom de Crădun \ _ _ 

Lut ii revine misiunea cea in mare asortiment la ' vlcltllUl SOCial: cSatul alcatueşle mal grandIOasa la care este . tit nid de răceala temni MI 
mare a Impăcării omului cu B L li - a spu. s d-sa. la de.schidere.a chemat. maghiare, pentru articolel Sti 
i)umnezeu, făcându-ne din neria ' cursu uz e OCIO ogze a Um- naţionaliste. omuo- Car m e n 1 d S 1 I I Emil 11. Ba.ari .. , 

robi fU al Săi. Arad, Pia,a A. Iancu versftatea din Bucureşti - o I I La fel. a cunoscut frig 
PlreJll reci ,1 Întunecoşi al (14ngă Cinema Ulauia) ; u~i~ate sOCi~lă. un lot indiv~- I Cele mai fine albituri , d~n Siberi~, unde a avut o 

staulului s'au luminat şi In- l' zlbll. Iar szngurul lucru VIU : Slune militară. Acolo, a 
călzlt de razele dulci ale ste- la firma de Încredere I 
1 i d M ' ingeri. o rostea sentenfioşi este unitatea. Ceiace înseamnă i un ziar şapirorrrafat. prin . e • care a con us agil, ca In I ~ 

sArăcăcioasa iesle să aşeza Magii şi o răspândesc printre I că sa~ul, această unit~te sO~ială RUTTKAY i susţinea cauzele nationale· 
bogăţia darurilor lor: aur, lacrimile bucuriei păstorii. constltue un orgamsm VIU, o ~ neamului său. 
smirnă şi tămâie. Păstorii cad Dela aceste fiinte luminate de I valoare rel/Iă. Pentru ridicarea I 1 Şi 'in fine Victor Bra 
cu fala pe pragul uşii şi mă- focul sacru al judecăţii, sOlia! satului se impune o solidari~ I • f' . , 
Iănille lnchinăciunilor simtind I cea mare se răspandeşle la '& B OTYE I a cunoscut eri CI rea împll 
el fiul din bratele Pr~acuratei toată firea din regnul animal j tate ~e pr~b~eme .. ActlUnea a· I actiunii căreia i~s'a dedica. 
i-a tntors din nou spre blne- vegeta} şi mi~eraI. Intreaga i cestul servlcl~ sOCl~1 e~t: pro- I )' tot devotamentul. 
facerile izvorite dlu Casa Ta- lume. Ia cunoşhn1ă d~ ma~ele i pune~~a uneI solldantafi de I Arad. BI. Re"'. Maria B Astăzi, marele gazetara 
tilul spre fiul cel rătăcit pe eveniment că omul sa elJbe- I solu/Il e • ' e I t v , A tâl v t " 

t dl b ' ă fii 1 ' '<::'1 t' t·'· t I ca sa~şl retn neasca o clrărlle Intortochiate ale vieţii. ra n ro la p ca u ~ Ş sa I v au con !nun ŞI S au Incerca .. v, " 
Această recunoaştere a pl- făcut fiu al DomnulUJ. 1 Şll alalu:! d: ;are s ~ sb 

calului şi Ispă~lrea lui prin la- In casa T < tălul se face OS~ : I C H I mat o vle~fa . mtr~ag~, , 
crlmi de Căinţa, Dumnezeu o plful bucuriei, căci fiul s'a re· : oloman arlmann Se va slmţl mal bzne a 
primeşte trimitând pe cele tn- Intors: mort a fost şi a inviat, ! . dar natia întreagă îi pl' 
gere~ti solia Sa; pierdut a fost şi s'a aflati i I GIUVAERGIU I dispariţia, care Înseamn; 

.Mărlre tntru cel de 8U8, pe . Aşa să ne bucurăm de Cră- I mare pierdere naţională. 
pAmant pace, fntre oameni clUn, căci astfel a cunoscut: Arad Bulevardul Regina Maria 20 Od,h W A ! 
bună Invoire, - Românul acest preasfânt praz- ! , I neasca In pace 

Vestea Impăcării cântatA de nlc. Pr. Cf. l Ion 1. Po, 

Revis'e artJdone I vistei trebue să fie mdndri. Este i vincii pot apare reviste bune. ,exclusivă a tineretului. Cei~. 
o reali!are cum nu credem! Neîndoios, scindarea grupului '1' mulţi dintre aceşti tineri, . 

"H otarul" I sa mai Intdlnim alta in ftrdeal care asigurase prestigiul .Ho- in pragul unei consacrări, 
Dupd 5 ani de apariţie, re. I 

vlsta .. Hotarul- se Însc1'ie cu un 
bogat bilanţ in mişcarea cultu
rali a l"'iradului din ultimii ani. 

rivând de luptat cu atdtea 
piedeci care stau În colea revis
telor, .Hotarul· a reuşit, totuşi 
sA se menţie printre cele mai 
bune reviste dill provincie, gra
tie lndărătniciei d-Ior ftlexandru 
Constantinescu şi filexandru Ne
guri de a nu lăsa oraşul nostru 
51 stea in urma celorlalte care, 
Intretin o vie activitate publi
cisticd. 

In paginile .. Hotarului· am 
IDt"lnit o seamă de tinere con-
dee care n'aveau altd tribuna 
de afirmare, astfel el revista a
rădand a stimnlat mulţi tineri 
tII domeninl scrisului, 

Pe Idngă aceşti debutanti, 
.Hotarul" s'a bucurat de cola
borarea celor mai distinşi publi
cişti din ?'irad şi alte oraşe, care 
dU contribuit la mentinerea ca-

thz 

pentrucă nu cunoaştem o altcl tarului", a fost un eveniment j tate, cărora.Innoirea" le~a ' 
pitolulul cultural menţionat mai revistd de azi care să se fi iden- regretabil in viaţa culturală a l' paginile cu generozitate. . -j 

sus. tilicat atdt de mult cu istoria l"'iradului. Dar a fost şi o rup- It lnnoirea" şi-a păstrat, t " 
In ultimul timp .Hotarul" (J unui oraş de reşedinţă. turd binefăcătoare, cele două 1 un caracter local, ca şi .H' 

consacrat cdteva numere tutu- Şi atunci nu· facem o afirma- reviste putdndu-şi mări astfel rul-, dând atenţia cuvenită 
ror problemelor sociale şi eeo- ţie gratuitd cdnd spunem el sferele de afirmare. ror manifestaţiilor culturali, I 
nomice afe llradului, care ne-au .Hotarul- este una dintre cele Mai ales la ftrad, numărul ftradului. 
fnfăţişat realizdrile romdneşti de mai bune reviste locale din câte crescând al publicaţiunilor CU)- Inţelegdnd să mearga pt 
de după unire În acest colt de avem În tară. torale inseamnd un început de drum, .Hotarul- şi _Innoi 
tard. Sunt numerele care vor Pentru o revistă provinciala, cucerire şi supremaţie asupra au adus reale servicii oro, 
constitui un preţios document aceasta îrlseamnă mult. celor minoritarer care întretin nostru, care trebue sa le, 
pentru cucetăforH istoriei llra- Dar .. Hotarul· mai are inca cuci bO'Jeătmos~eră nu tocmai fa. treze cea mal aleasd rec" 
dulul' romdnesc. l ... d ~ I't ~ 10- vora 1 nouu. t' ţ~ l mu te miSIUni e Imp im In , In a. 

d . d ~ .Innoirea" a umplut astfel un t Fă ă d J rfl 1+' t ă' vfaţ[ După ce .Hotarul- a scor- cuI un e apare ŞI cre em Cu, 1 . t't ~ t I't tir e e e, u ,1 s r 1. Xl 

go reSlm 1 !Il men a I a ea ro~ f' t ă ~ d 1 t' nSat monit trecutul istoric şi politic mai târziu, se vor putea spune I I crezu c J ira u nu es, lut n 
. l . b d mânească ce trebue să dom- t t t .• R A' al ftradului, numerele acestea ŞI mai mu te cuvinte une es- . ua ocmal In omama, cOslea 

complectează datele necesare pre Insemnătaka lui. ~~~:~~r~~. toate tdrâmunle in I arată în hărţi. , lele 
cunoaşterii lui de astăzi. Cele doud reviste au dat pu-I Bine inteles, nici confn: 

fiind exclusiv oglinda multi- tintă mai multor scriitori şi pu- presei ~omdneşti di~ ftrad, 
laterală a fizionomiei ftradului ,,1 nnoirea'" blicişti ca să' întreţie o vie miş- ! poate fi exclusă dm cap 
•Hotarul- s'a legat pentru tot! care culturală tocmai aici unde 1 acestei opere naţionale de 

, t· f d. deauna de numele lui, cu o con- Revista literara d·lui Tiberiu este mai necesar ca să ne afir- noşa~ e;e ŞI a lrma~e, ,u I.a 
tributie publicistă care nu mai Vuia, publicist vcchiu şi iocer- măm superioritatea. 1, oar, cu ce 1 mense. tul cl 
poate fi pusa in discuţie'. Este C'lt, a insemnat, deasemenea, o Revista d-Iui Tiberiu Vuia s'a 1 fici.i morale şi . materiale a 1 uiti 
o operă de care d-oii ftl. Con5- frumoasă manifestaţie spirituală menţinut mereu pe linia strict bUlt să ducă scnsul române50 Umlt 
tantinescu, ftlex. Negurd şi toţi In oraşul nostru, după ce "No· beletristică a unei reviste de Il"'irad aceasta luptă. 
colaboratorii de eri şi azi ai re- , tarul ll a dovedit că şi în pro- cultură, cu colaborarea aproape 1. 1. 

bz 
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Gsferea JYIdnfuifopu/ui nas/pu /sus- Hpisfos 
J 

n Steaua sus răsare 
ca o taină mare 
. Steaua luminează 

'~, şi adeverează 
) 1 Steaua străluccşte 
lşi lumii vesteşte 
ta C~ t y

• t l a as aZi cura a 
't' prea nevinovata 

11 ,fecioara Maria 
° naşte pe Mesia 
e" In ţara vestită 
,t' Betlehem numită. 
'li 
el Magii cum zăriră 

'1 

le 

a 
JIi . 
ca 

a 
o 
b 

Steaua şi porniră 

[11 oraşul Vifkem 
Veniţi, boeri, să vedem 
Că astăzi ni s'a născut 
Proorocirea de ckmult: 
Că se va naşte Christos 
Mesia cap luminos 

Mergând după rază 
pe Christos să vază. 

Şi dacă sosiră 
lndată~L găsiră 

La dânsul intrară 
şi i se 'nchinară 

Cu daruri gătite' 
Lui Christos menioc 

,Luând fiecare 
Bucurie mare 

Care bucurie 
şi-aicea să vie 

Dela tinereţe 
până Ia bătrâneţe. 

a' 
Jl' 

Din fecioara Maria 
din neamul lui 11vram 
Din duhul sfânt zămislit 
Trei crai dela răsărit 

a 

:~..--._-

La închinare au vcn'it 
Daruri scumpe aducând 
Şi către Christos cântând: . 
Culcă-te 7mpărat ceresc, 
In să laş dobitocesc 
Te culcă pe fân uscat 
De ingeri inconjurat 

Ca ro ii te vor lăuda ' 
',' Şi mărire Iti vor da; 
Slavă întru cel de sus 
Şi pace· pină la apus. 

... 

Suplimentul ziarului "TIMPUL PROVINCIEI" din Arad. No. 34 - 1938. 
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Breasla patronilor croitori 
din Arad a luat fiiI'\ţă 

Adunarea generala de consti tuire a bres~ 

Iei patronilor -croitori din Arad, s'a ţinut eri 
dimineata in sala de lectură a Căminului In
dustriaşiIor. când s'a În fiinţat secţia bres
lei din textile şi a imbrilcamintel din oraşul 
Arad. La adunare au luat parte 56 patroni 
croitori. DI. Mari,a Gheorflhe a desrhis adu
narea şi a pus intrebarea, dacă cei prezenţi 

vreau sau nu reorganizarea sindicatului în 
breasla? şi luându-se hotărârea cu unanimitate 
adunarea generala a declarat infiinţarea bres
lei şi aderarea sa' La centrala ţinutului Timiş" 

aclamând totodată cu mare entuziasm pe Mae
.'alea Sa Re"ele Caro' al lI·lea. După acea· 
sta secretarul Mftrton şi-a facut recenzia a le~ 
gii breslelor şi membrij au :iscălit declaraţiile 

, de intrare. Conform legii s'a ales comitetul de 
direcţie şi comisia de censorÎ. Din sânul coruj~ 
tetului s'a ales preşedinte D1. Marita Gheorghe, 
vice-preşedinte Tatu Lazăr, secretar Mîlaş Gav
ril şi casier Baranyi Francisc, Noui membrj 
din comitet sunt Podrumar. Weisz. Barbu. Za~ 

•••••••••••••••••••••••• a 
• . t • R de G '1' s • a lor a e z ,'API e msu a a aM k2I • ma\' · .~ fi Culmea perfecti ei ! .,Pll~ 

e Receptor mondial! • rui 
• listră • Aparate 4+2 lămpi ';v1ri 

• Il,C • Stă În fruntea tuturor a paratelor, Receptie fără sgo· I dlnl 

• moI. Sonoritatea perfectă. Scală indicatoare de • cat 
... proporfii considerabile şi mânuire simplă - 1, ~~ 
fi 40% economie la curent! Ascultaţi·] la firma: • bu~ 

• I:de • Sigismund Hammer şi Fiul • [ · .~ • Arad, Bul. Reg. F erd nand No. 27· • Dai 

.. fără nici-o obligatie. • Ele · .~ •••••••••••••••••••••••. '~~ 
.. 

hoiu şi Mocuta. Comisia de censori se compune din dnii: Ori 
Cameniţa, Ariton şi Stupariu. Dintre profesiunile ;conexeau' Cr: 
fost reprezentate cOl'setarii şi ţesatorii. care au declarat adeziu- Ca 
nea lor la breasla croitorilor. . :' II.: 

. d 

Constituirea panţofarilor în breaslă 
1· 

'Ianein Nicolae, Bedă Ladislau, Grosz Iuliu,: 
Drăgan Gllgor. , 

Jar censorl: Puica Gheorghe. Tipei GIi-· 
gor, şi Boer Alexa. 

Adunarea generală alege pe dJ, Gh. llica, 
Petrişor C. şi Boer AJexa ca membri deIe· 
gaţi pe lângă centrala ţinutului Timiş. 

In ziua de 11 Oecemvriea~ c. s"a tinut 
adunarea generală pentru constituirea breslei 
pantofarilor. Au luat parte 87 membri, adu
narea fiind prezidată de OI. Gh. IIi ca, preşe
dinte, iar Dt. Petrişor Cuzman secretar. Dl. 
Ilica face un referat a nouilor legi a bresle-' 
lor, arătând importanţa acestei bresle şi pro
pune transformarea sindicatului în breslă. 

DI. Petrişer secretar. citeşte noua lege 
a breslelor şi lasă la aprecierea membriJor 
cari cer constituirea noului comitet şi anume: 

OI. Gh. lUca, Petrişor Cuzuman, Farcaş 

Ioan, AdamC .• fuga Ioan. Kramarovits Iosif, 

Tot in această adunare generală se mai' 
mai hotăreşte ca pe viitor~ comercianţii de ' • 
ghete să nu mai confecţioneze şi să repare 
articole ce se tine de bresla pieJariJor. nu·,: 
mai acei cari sunt muncitorj,'calificaţi şi ca 
făcând parte din această breslă. . C. 

. 'J . , 

••••••••••••••••••••••••• a •• a •••• a ••••• a •••••••• a •••• a •• aa •••••••• aa ••••••• a •• ~ •••••••• a 

i M.·, FISCHER Mare maqaz{n' de sticlărie şi porţ'eÎanuri 
: Targ de Crdciun după o cumpărare de 50 Iei deja fiecare cumpărător primeşte un preţios 
: cadou. Priviţi magazinul nostru fără nici un obligament de cumpărare. Incadrarea de tablouri 
: facem cu cel mai eftin pret 

, i A.RAD, P4L4TUL HOTEL CRUCEA. ALBA. ~ Telefon No. 19-79 • 
•• ,'!.,111~ •• ". I ••• ~ •••••••••. ~ .,a ••• ~ .•••.••• ~,.~ .).~ '!I. ~.a ••• a •• a •• " ~,.I!' .•.• I!', •.• !'.,. ~,.".,.II!~~:ţAI •.• ~.,., .,,,_ ..... 
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ISerbarea de· Crăciun 
::"a Şcolii" de Aplicaţie din Arad 
• Sâmbătă seara, la Şcoala de Eugenia, el. m.: Colind. Filip 
• Aplicaţie de pe lângă Şcoala Nor- I Anrelia, el. II. Moş Crăciun. But mală din Arad,s'a d~sfăşurat ser~ I culescu Doina, cI. II.: Copiii că
• bare~ de CrăcIun, !r1 faţa unUl lIre Moş Crăciun. Ragu Maria cI. 
.,pubIlC foarle numeros,., IL: ,Moş Crăciun. DrăghiCescu 

• 
D. pr?f. Gh. ~tanaslU, dnecta- I Mana. cI. UI. In noaptea Crăciu

rul şcolu, a vorbit despre dalmele nului, 
'istrămoşeşti şi Însemnătatea culti- A făcut o deosebită impresie 
'vâni lor în vremile de azi. reprezentarea piesei străjereşti: 
li Corul elevilor a cânta!: Bună Moş Ajun, într'un act, foarte dră-

l ' dimineaţa la Moş Ajun, S'a năs- guţ interpretată astfel: 
cnl Domnul, Dumineca, Sus la Moş Nlcoară: Lepa Sorin ci. IV. 

I poarta raiului, Mâine anul se Îno- Maria: Colibaba Doina, el. III, 
1, ieşte şi M.Jş Crăciun. Se remarcă Ionică, fiul Mariei: Romulus 
• buna instrucţie a corului dirijat Cărpinişan, el. IV. 
1: de dl. Aron Ion, Înv. al şcolii. Ghiţă,: Stoicescu Ioan, cl. III. 
• Drăglllaşele copdiţe şi copilaşi Mircea: Vuia Ovidiu, cI. IV. 
· • au recitat apoi multe colinde şi Dumitru: Maier Ştefan, el. IV. 
I poezii. Iată numele lor: Victona Mai la urmă a sosit şi Moş, 
I Dajulescu, cI. IV.: [sus. Drastil I Crăciun, pe un frig aspru afară, 
• Eleonora, el IV.: In Betleem. A adus, toruşi, multe daruri co
I Popa Doina, el. III : De demult. piilor. 
• Mircu Ghizella, el. 11.: Iarnă as- Publicul prezent a răsplătit cu 

.. pră. Ionescu P. Sorana, ci Il.: repeta.te aplauze această frumoa
ii: Orfanul. Grozman Eva, el. II. Moş să serbare, pentru cari se cuvin 
lU ,Crăciun. Szedlac Maria, cL IV.: I laude d-Ior prof. Oh. Atanasiu, 
u· Colindătorii, Buzaş Margareta, ci. t Âron Ioan şi Ponta Romul, invă- ' 

1, , 

, II.: Moş Ajunul. Novac Eleonora tători., 
d. 11.: Vouă copilaşi. Avram S. . . Rep •. 

.. 
O echipă de colindători dil'l Timjşoara-Mehala 

, "".: ~ i ..; '.. ..... 

Cum se sărbătoreşte ajunul de 
de, Crăciun în TimişJara-Mehala 

Tim arot tot bra~dă plină, 
De omăt şi de lumină, 
Până'n zarea jucăuşc, 
Nllmai bwzdă de brdnduşe. 

Pe din jos de moara nouă, 
fieru 1 ni s'a ru pt în două, 
~ă 'ntr'un ciob de lună a dat, 
plugul nostru de smarald ... 

Semănat-am, semănat, 
Numai foaia 'n fir şi stele, 
Peste ape, peste sat, 
Peste dealuri de mărgele. 

Şi am venit tot şukrdnd, 
Boi de bură tot mânând, 
Şi cu biciul de mătasă, 
V'am mânat gând bun in casă. 

-ION MliRri 

Tobaşul echipei de colindători 

Domnului, pornesc fn seara de 
ajun pe la cunoscuţi, unde sunt 
deja invitaţi şi natural, aşteptaţi 
cu mare bucurie atât de tineret 
cât şi de Mtrani. 

După războiul mondial, toată I mă întru totul obiceiurilor stră- După ce colindătorii umblă pe-
lumea in goana ei dupa.moder- moşeşti. ste tot din Seara de ajun şi pâ~ 
nismul ce-r mai ridicol, s'a de- In ziua de ajun, echipe de co~ nă in prima zi a Crăciunului la 
partat aproape complet de fru~ Iindători, formate din câte pa- prt1.nz, dupa masă, î'mbn1caţi cum 
moase le. noastre tradiţii stră- tru~ cinci flacai îmbrăcaţi în ca- sunt se duc cu toţii la dans. un
moşeşti. ''': luşeri, cu .. cracuri« imbrăcate de .apoi ~e da~sează numai dan-

Doar Ple ]a noi prin Ardeal se: cu zurgăIăi, un -tobaş« cu cea sun rom a neS-ti.. .. 
mai obişnueştesarbătorireaaju ... I mai bună voce pentru a cânta I Pentr.u r~entme'"rea acesUl fru
nului de Crăciun, sarbatoare ca- } solo, apoi un ~botaş« ca condu~ mo~. OblC~lU romanesc, MtthăW.-
re, in cartierul Mehala din ca- ce cântecuL . 1 tenll mentă toata lauda. 
pitala Banatului apoi se cGnfor-;. Aceşti vestitori ai Naşterii.. EMIL ODIAT{ 

OLt. 
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dişte, Gai şi MidHaca. Pună la terminarea retelei tda 
canalizare modernâ, câteva pompe mari vor suplîlce 
lipsa reţelei. ris 

------------------------------------~ 

insigna "Străjii Tăriiu executată de sculptorul 
român Ionel Popa din Timişoara 

Insigna este turnată in ghips şi colorată 

• o energie creatoare: 
d. Ing. Mihail Tripa 

In vasta acţiune de refacere şi modernizare in
treprinsă de d general Alex. Vlad, primarul Aradului, 
d-sa are nevoe de o seamă de colaboratori preţioşi, 

fără de care d-sa s'ar gasi in neputintă de a nu-şi 

putea desăvârşi marele program edllitar. 
Unul dintre aceşti colaboratori de necontestă va

loare este dl. Inginer Mihail Tripa, directorul Intre
prinderilor municipa le, o energie creatoare de care 
oraşul nostru are absolută nevoie. 

D. Ing. Mihai! Tripa lucreaza, într'adevăr, la in
tocmirea unor planuri tehnice care vor schimba com
plect înfăţişarea oraşului nostru. 

Astfel, se vor desăvârşi lucrări1e de canalizare, 
mai ales in cartiere, unde canalizarea lasă de dorit, 
iau este inexistentă, ca in cartierul Subcetate, Oră" 

Pavarea oraşului, construirea unei vespasiene sulf.e 
ja 

terane, halele centrale, reţeaua de autobuse - iabr 
cMeva probleme care se vor bucura de concursul dh 51 
tinsului t,ehnician, preocupat mlll~ de Î~faptuir~a I~.,li~ 

Notam ca, AraduI are astazI o apa potabda ;sa 
cea mai .bună calitate, opera aceasta se datoreşte ,ar 
intregime dlui Inginer Mihail Tripa, care a munr;.:l: 
mult În aceasta direcţie. t o 
Scriind acestea despre directorul intreprinderilor miile, 
nici paIe, nu ne gândim sa-l copleşim cu laude, pe caţe. 
le merită, t~tuşi,. cu pr~s~sintă, c.i pentru. a stimuţ~ 
toate energIIle dm servlclUlpubhc ca să munceas<fcă 
din rilsplIteri, pentru inflorirea şi prosperitatea oraşllua 

lui nostru.' Jim 
Toţi cei -care muncesc cu folos pentru binele oJJau 

• . . • CUl 
ştesc, trebue arataţl drept exemplu ŞI opera lor suti in 
liniata prin cuvinte de inţelegere şi preţuire. 1 ' 

1. i 
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fk Cazarma Companiei de 
:ompieri mili'ari din Arad 
art 
~,esele făcute de pompieri după ',ecerea sub 
ilJl"' militar. Cum se poate munci cu 'inete'ul. 

-;dii mari la Arad. Clopolu' de alarmrJ. Nevoile maleriale ale corpului. 

~i 'da~ă, publicu! care. se I activ/tate încordată, po!"pieri~ I cu 'plea~ă, ale fratilor Oheme, 
uplijc~ '!l acel du te- VinO au Inlaturat un prapad mal In Imediata apropiere - se gi-

rlstle de pe corso, este mare. : seau case. Era ameninţat Intreg 
surI:e loc de atmo~f~ra ~- .Atâ.t cuno~şte!12 cei mai multi: satul. 
ia/a a uno..r maşI.nl str~- dzn vlata agttata a pompierilor,! După 4 ore de trudă, satul a 

I ,ţare s~ Intrec. In ;:apl- , care stau mereu de veghe În : scăpat de distrugere. 
d~ ~e. vad atunc~ .ca~e.v~ posf~l'~le lor:. pentru a curma! T~t chibritul .aruncat, la joc, de 
IlfllJ!ltoa,re. care ale ara. urmarIle atator incendii care: COpII, pare să fie cauza. 

i ;S8 prIn ae~. fu;t p,m- 1 se produc într'un oraş mare .. I E de mirare cum la noi copiii 
e ţ., arde, a earga ta tOCr U-! Dar cum aceşti păzitor; ai i nu, sunt instruiţi să nu umble cu 

len lU sau ca as ro e. 1 b'/ '. , I chlbrlle la foraj'e 
uncrtle buimăcite li Urmă-j unUrl or noastre merita ş, o! Ş'... , 

. 't f 'f~ altă atentie ne-am deplasatla l' I In zIUa de 19 Decembne, 
! o CU~I~ZICa e • sp:r;~ a. cazarma [o~ din strada I Cal- focul din Şega, menţionat mai 

millearada.~ 1 ~~s. at mb ~~l- vin No. 13 'spre a sta cu 'ei de : sus. 
caţe ar e r ~Ia m re ar~ e ~ .' v •• " _ I Acesta este bilantul, fugar schi-

,pe care Şl le pune fle- vor~a, adlca sa-, Vlzltam "a- ! lat al incendiilor Aradului din 
mU"ecător. in primele clipe ca~a". cee~ ce est~ mult mai . an~l 1938. 
:asCfcă, p{a~ut d~ca.t atunCI când te ... I Dar dtă osteneală au de uS 
'aşllli8 zi, ga~etele arat~ c~ vlzlteaz~ el. In mocţ obfşnu~t~ 1 pompierii la micşorarea pagube-

~mplaf cand, po"!pler~l mare rau te-a .1?Vlf. caud Iti I lor acestui sinistru bilanţ. Soldatii 
, oJ1au lqc ct.es~hl,s prll! o!',- fac ~seme~ea V!ZI~e. v Ş ·au făcut datoria şi in aceasta 

... curcaturz ŞI pledeclle In- Ultaseram, Insa, ca la ca- I grea misiune 
sU~În drum, Şi ne mai ves· zarmapompierilor nu S~ intră . .' 

l după câteva oare de asfăzi prea uşor. Rel!imul mililar din 
r. " cazarma pompierilor 
"'~'~Ca%arma Companiei 
~ompieri militari o Aradulu; 
kta sâ ne intoarcem fără I se făceau rapoartele focului 
luI acestui reportaj, dacă I din ziua de 19 Decembrie, când 

~
ucuram de amabilitatea a ars casa d·lui Dan Dimitrie, 
otenent Aurel Podeleanu, din Şega, strada Şcolii, No. 13. 
ntul campaniei. Plecat acasă după localizarea 

" ce i-am arătat scopul vi- focului, d. comandant al corpului 
!sa a binevoit să ne acorde cerea informatii suplimentare pe 
~te de oră întrarea in ca- care le consemna In procesul ver
menţionând însă că spiritul bat. 
:iplină militară al institu- L-am rugat atunci să ne facă o 
impune anu mite obligaţii, statistică a incendiilor din acest an. 
.. re nu putem trece. Focuri mari: 12. 
klev!r, s'a schimbat men- "mijlocii: 4, 
I din această cazarmă, dela It mici: 8. 
~ 15 Iunie 1936, când cor- • de coş: 9. 
le pompieri au fost mili- "Ia sate: 2, 
l Şi apoi nenumărate inceputuri 
! disciplină, alt inteles al sau focuri mititele, localilate ime
~Iui datorie şi altă grabă diat de vigilenţa pompierilor. 
tjz~ază intreaga activitate Cum d. locot Aurel Podeleanu 
piui. este numai din Aprilie la Arad, 
acrează numai cu secun- l-am rugat să ne spuie ceva des
tu, cel mult, cu minutarul. pre focurile mari din anul 1938. 
,de incen~ill:' ziua, În 20-30 La 10 Ianuarie, foc de acope-

~e - maşinile treb.ue să a- rişuri la Industria Textilă. (ncen. 
leb~n,e~te pe străZI, la 10- diu periculos, care se tntinde. 

~I ... me)dlel. Iar noaptea, in. cel Impreună cu pompierii fabricii, 
I mmute, toată lumea lasă s'a lucrat dela orele 6-9 dimi
IdA.. . neata. Prin izolare, s'a evitat in
a v~~ltarea. ~partamentelor tinderea focului. Au urmat opera
'c~fl1le pm~lIte, ~m în.teles ţiile stingerii. 
~r~le ~cestel schimbări: Cu La 18 Maiu ardea acoperişul 

f
hnen se lucrează mal re- 'C d k 'd'n sir d D 
cu mai multă convingere. casei se na, 1 a a oamna 

· "1 fă t f _ Bălaşa, No. 59. 
econom~t.e cu e, e ee A fost stins dela orele 3 jum. 

· fost mănt, ~slf~l. ~I st~u până la 5, noaptea. Focurile din 

rlte braţe la dISpOZiţie. Dls~ timoul noptii produc multă pa-
perfectă - deasemenea a .' f ' 

~
't It I t b Xtăţ' mcă. Noroc că ac... lumIni, ca 
1. mu .8. m una Irea 1 e poatl lucra. 

lUI pomplenlor. . s s ., . 
soldaţii pom pieri odată La 28 Malu, s a aprins maga-

~casă, impânzesc s~tele cu lia de c~luloi.d şi praf a .fabrieei 
- ~I lor şi se oun la dispo':. de celulold, din stra~a ZO~llor, 12. 

tr1miriilor. Devin pompieri . A ars tot celuloldu~ " acope-

!
atlt de necesari la sate rt'şul, Cauza: probabil că OIşte 
vara, ard averi intregi, ~ copii a.u ~runcB:t un muc de tigari 
· tntreagă fiind distrusă. sau chibrit ap~tns. , . 
, ti soldaţi _ se mai intorc Cu 2 ma,şlOI - nu s a muncit 
jeu o bună educaţie, deprinşi decât 40 mm.ute. . 
Irajul in ori ce clipA grea . La 20. lume, a ars acop~rlşul 

! aţă, Se disting astfel prin- $1 mat~nalut lemnos al casei Me
.: nsătenii lor. Sunt o armatA feld, din bulevardu! Carol! 27: Nu 
): lut necesarA la sate. se cunosc ~auzele mcendlUlUI. 
u tea sunt o parte din con- I,n 50 mmute focul a fost 10-

lele satisfăcătoare ale mili- caltzat.. ., 
j rii corpurilor de pompieri. I~ ziua de. 24. lul!e, din cauza 

unuI scurt CirCUit' s a produs un 
Câteva din ineendi- incendiu tn pavilionul administra

~ ile mari ale anului. tiv dela f~brica Neumann, Calea 
Aurel Vlalcu, 276. 
Două ore de lucru. 
In ziua de 17 Oct., foc mare 

In timp ce. pela orele 6,50 -
se intorcea acasă una dintre pom
pele de incendiu, am cercetat re
gimul din cazarmă. 

La bucătăria, bine amenajată, 
se găteaa două feluri. Meniul o
bişnuit, din raţia de 14 pe zi, 
plus zarzavaturile cultivate pe te
renurile puse la disposiţie de pri
mărie. 

Zi de post de Crăciun, dar 
mâncare gustoasă, cu murături. 

In dormitoare, paturi cu saltele 
de invidiat, foarte curate şi albe. 
Bun loc de odihnă, cu căldurl 
suficientă, Dar regim cazon: le~ 
nea interzisă. 

Pe culoar, ne .tntâmpinA- clo
potul de alarmă şi o retea de 10-
nerii, foarte multe, Este un sis
tem de alarmă complicat şi per
fect. In caz de foc, noaptea, ni
meni nu mai poate dormi. ln 2-3 
minute - totul e gata pentru de
plasare. 

O centrală telefenică bine pusi 
la punct. Serviciul permanent. 

Apoi, prin sala de mese şi alte 
incăperi. Ordine şi curătenie peste 
tot. 

Pompierii iau cina. Voie bună 
şi se fac spirite. Vine Crăciunul, 
cu permisiile 0_. . 

In remize, stau de pândă: o au
topompă, 2 stropitoare, autobuse 
cisterne, pe care le vedem pe 
străzi şi pe arena Gloriei, stropind 
inainte de match. Apoi multe alte 
scule speciale. 

Fiecare are soldati de serviciu, 
care-şi cunosc misiunea în cazu
rile de alarmA. 

Se simte insă nevoia unei scAri 
mecanice motorizată, In locul ce
lei de azi. Casele şi~au sporit e
tajele, deci serviciul pompierilor 
cere alte mijloace, mai moderne. 

Apoi ar trebui douA alltopompe 
pentru incendii mari sau când sunt 
mai multe. 

Curtea şi eşafodajul servesc peJloo 
tru instrucţia pompierilor, dupA 
un program riguros, ca la armată. 

Compania de pompieri este in
tretinută de primărie, prin sub
venţii anuale, care au scăzut. de 
fapt, dela data miiitarizării. Sub
venţia acestui an elte de Lei 
707,000. 

Regimul general din cazarmA 
este insă satisfăcător, date fiind 
serviciile făcute populatiei de pom
pieri. 

Alle dafe despre ac
tivifatea corpul.i 

d. locotenent Aurel Pode
,u I.am găsit tocmai In mo
: tul ~nd redacta procesul ver
. 1 ultimului foc mare din Ara , 

în comuna Sfântul Paul. 
Au ars: 2 şire de paie. 2 de PentrucA tn vara acestui an s'au 

fAn, 6 cu coceni, 2 şire masive produs atâtea incendii la late, IRat cu câteva clipe Inainte. 

==--------

Educaţia tineretului pe bazele 
tradiţiei naţionale: Străjeria 

l.n deslruclia cr~ală în ulli~ii 1 sărbători au Imbrăcat cu haine 
am In vIata pubhcă de m8n1e- călduroase o multime de co· 
rele unui sistem politic ce de.. pil nevoiaşi care nu aveau cu 
venea dăunător sigurantei şi ce îşi apăra trupurile firae In 
intereselor superioare ale sta- contra gerulul. Rezultate de 
tului, sistem ce şia intins can- sigur framoase şi măgulitoare 
grena până şi in băncile şcolit pentru acela ce se poate mân
o aCfiune de Indreptare ener- dri de a fi fost initiatorul de 
gică şi hotărâtă nu mai putea fapt al unei idei ce avea si 
sa Intarzte. Nefasta mişcare ce schimbe din temelie fatada 
îşi recruta adeptii mai vârtos unei Institutif. Iar Straja ŢărII 
din rândurile unui tineret ce a cărei organizare şi functio
Se credea destul de matur de nare a fost elaborată pe cale 
a mal primi sfaturi şi bune In- de lege În zilele aceslea, este 
demn uri. tineret a cărtll mani- menită să cimenteze şi să con
festare de credintă era teroa- solideze opera inceputii. Tre
rea şi violenta, nu putea să nu bule amintit aici cu laudă pro
umple de durere sufletul ace- duc1iiJe străjăreşU In fata ml
luia ce de pe culmea tronului crofonului românesc in cadrul 
regesc veghează Cu Inimă de orei străjăreşfi la radio cind 
părinte la propăşirea spre tot prin piese minunat întocmite 
mai bine a poporului Său. Toc- tineretul nostru ne procur! 
mai deaceea şi pentruca tine- cUpe de adevărată 'naltare 
retul să poată fi ferit de expe- sufletească. Se vede astfel 
rlenta tristă a necugelării şi să peste tol grija ce se acordA 
poată fi Indreptat pe calea cea gândului regesc. 
dreaptă şi adevărată a nalio- Când scriu aceste rânduri, 
nalismulul .. ideal, di.n l.naUă ,gri- despre lucrlJri care plac aşa 
Je a luat funţă strălerla, mmu- de mult sufletului, imi vin In 
nata pildă de sacrificiu. de mi- minte biblicile cuvinte ale 
Iă pentru aproapele şi muncA sfântului Ioan Teologul: .ŞI 
neosfenltă pentru Ţară şi Rege. am văzut in dreapta tronului 
Di~ aluatul ce-l forn:tează co- o carte pe dinlăuntru şi pe 
pili, mâna tndemânahcă a con ,dinafarA scrisA ~i cu şapte si
ducătorilor din Straja-Ţării va gHli sigilată. Iar ingerul slriga 
avea de modelat tipul adevă- cu voce tare: Cine este vred
vărat al cetăteanului de mâine. nic a deschide cartea şi a des
Ajuns In pragul adolescentei, lega sigiliile ei?1I (Apocallps 
străjerul nu va mal simti ata- cap. 5). 
vica poftă a tavernelol' in care Dar oare ce cuprinde acea 
mistica unul cult poUtie 1\ va carte de strigă ingerul: "Cine 
indemna să ridice arma asu- este vrednic a o deschide?
pra semenului său. Ci din con- O iubi'l cititori este cartea 
tră, crescut la altarul dragostei In c~re alu zAcut ascunse pânl 
de adevăr, de tară şi Rege, se acum comorile neştiute de 
va feri cu scârbă de tot ceea- nimeni ale Neamului nostru, 
ce va '1 contrar Ideologiei şi Iar vrednicul ce i-a rupi sigl
tradiţiei poporuhti nostru. ilie, deschizând ţării poarta 

Frumoasele rezultate ale stră- spre aşezarea cea fireascl. 
jerlel s'au arătat deja de mult. este M. Sa Regele Carol U. 
Am văzut cu totii cum străjeri EI a fost Cel ales de Dumne
din proprie pornire de sacri- zeu ca din cartea tnţelepciunll 
fjciu au semănat grădina unei să câşUge puterea şi voinţa de 
văduve neputincioasă s'au cum a repune În valoare un capi
din milă au strâns bani cu cari tai uman care din cauza rele
apoi au ajutat familia grea a lor năravuri, risca să se risi
cutărui s'au cutărui cetAtean piască In lupte s~erpe şi urI 
s'au cum lnsfârşit din aceeaşi deşartă intre fraţi. 
dragoste acuma de sfintele Aure' Ra'ca 
_~""'---4i ......---_ 

afzând sate intregi, s'au luat in .. t la salvare, fn cazuri de inun-
tense măsuri preventive. datii şi alte catastrofe. 

Astfel, s'au reorganizat serviciile OI locotenent Aurel POdeleanu 
pompienlor ruralt, printr'o lege este secondat in misiunea sa cu 
care prevede prestaţia tuturor în devotament şi rAvnă de d. loca
natură. Dintre civili se reeruteazl tenent Flori an Chera, ajutor de 
câteva' echipe permanente. puse comandant, şi de dnil subofiteri 
sub controlul companiei judeţului Ştefan Boşneac Constantin Dră-
respectiv. ghice,anu şi Nicolae Tenescu. 

La Aradul-Nou, au fost instru- In rândurile de mai sus am 
ite, pe rând. grupuri de câte căutat să arătăm publicului în-
40-80 săteni. semnătatea serviciilor aduse 

Instrucţia a fost făcută de Oru- oraşUlui de Compania de pom~ 
pul pompierilor din Timişoara, a pieri şi fmbunăfătirile aduse 
Ţinutului de azi. d~ noul regim militar, pe care 

D. locot. Aurel Podeleanu se toti le~am putut. dealtfel, a~ 
intereseazA mult de organizaţiile lHecia fn atâtea ocazii. 
dela sate, care se ocupă şi cu pre- Este vorba de o activitate, 
gătiTea apărării pasive, problemă căreia i se cuvin câteva cu
de mare actualitate in ultimul vinte de laudei, pe care o di
timp. rijează cu mult tact şi compe
. In urma interventiei d-Jui As- tentă d. locotenent Aurel Po
caniu Crişan, comandantul Legiu- deleanu ,i tOfi colaboratorii 
nii de străjeri din Arad, d.locot. săi apropiaţi. lolt J. Poaa ... 
Aurel podeleanu a primit sA faci I 

şi instmcţia apărării pasive şi de !!III----------
incendii, cu străjerii tuturor ,coli. 
lor din Arad. 

In fiecare Joie, stolurile strAje. 
reşti sunt duse la cazarma pom
pierilor, unde se fac exerciţii de 
apărare pasivA, despre cunoaşte· 
rea gazelor şi folosirea măştilor, 
probe de stingerea incendiilor se 
alte exerciţii. 

In tot cursul anului şcolar, si 
"e~~~a~Wun~~progmm 
cu străjerii, o operă dintre cele 
mai utile. 

RENTE şi EFECTE 
Bonuri de Impozite, pentru 
locuri, sau preţuri pământu
lui. pentru Impozit şi Casa 

de Asigurări la 

BANCA. 

GOLOSCHMIDT ~: 
ARAD, Str. Eminescu No. 4. 
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1 4 TIMPUL PROVINCIEI :-

Confl,·cful de munca'" dela ' ART. 23. Se va forma o comi- I ex., concediile de Odi~t'~ 
1
· misie din unul sau doi delegaţi sistematic eludate, că 
, din partea fabricii şi unul sau muncilorii să nu poală ' 

Fabr.·ca "A.stra" ' doi dintre delegaţii muncitorilor, un an de serviciu pe -
cari vor aplana interesele colective primi concediul prevăzu 

, DupJ cum am anuntat la ART. 7. Cerem reinfiinţarea can
timpul său În ziarul nostru, lu- I tinei pentru muncitori .şi să se 
crătorii fabried llstra" au de- l' p~ăteascA de ~ătre fabncă 50'/0 

,. . din costul umn menu, aşa cum 
nunta! c~ontra.ctuJ colectiv de i se plăteşte şi functionarilor. 
munca IncheIat anul trecut, i ART 8 [ 1 d d I 

d t d 13 D 1· • n cazu e eces a 
pe a a e ee. a. c. 1 muncilorului urmaşii celui dece. 

In urma acestui fapt, de- ; dat văduva; ~OPiii minori subvâr
lcgoţia lucrătorilor compusă 1 sta de 18 ani. au dreptul impre
<lin d-nii' Mica Nicolae Mi- ! ună la o Îndemnlzare legală, egală 
huţ Gheo'rghe Pârva S~bin ! c~ salarul pe o l~nă, dacă mun· 
e d I ' M G .\'! cltorul are o vechIme de cel pu

o OŞ .o~n, orar. aV~1 i tin 1 an fn intreprindere, pe 2 
l"ldamovlcl Constantin, DfI~ luni, pentru acel cu o vechime va
Petru, Hopfstdcr Petru ŞI riind Între 1- 3 ani şi pe 3 luni, 
Ionescu Costache, după săr- pentru acel cu o vechime mai 
bători se va întruni la Sub. mare. 
Inspectoratul Muncii din loca. ART. 9,. Fabrica va .plăti mun· 
litate pentru a duce tratcitive cltorrlor zIUa de 1 ~al. . 
cu directiunea fabricii în ve- ART. 1~. Conc~dlU.J de _OdIhnă 
d A h···· se va plăti munCltonJor In con-

erea!ne et.c~nJ unUI ~ou5on~ I formitate Cu dispoziţiuni1e legii 
tract COlectiV. Lucratofll au f in vigoare, la cerere: 
pr~zentat direcţiunii spre exa· 1 _ ART. 1 t. In caz de boală, mun
mmare un proed de contract fI citorul va primi salarul pe 7 zile, 
colectiv pe cClfe-1 publicăm conform articolului 00 alin. ultim 
mai jos: , I din Legea asupra Contractelor de 

• Muncă, adecă pe 56 de. ore, şi 
P"oec' d. ControeI colecli., I nu 48 ore după cum se obişnu-

Prezentul contract colectiv de I ieşte. 
munc 1 s'a incheiat intre Direcţiu~ 1 . A~T. 1~. I,n cazul când ~ parte 
nea Fabricii "Astra" Arad şi 1 dm munclton, sau un at~lier IlU 

muncitorii ei. I va putea lUcra; sau va fI nevoit 

" 

să intrerupă lucrul, nu din 
CAP. I forţă majoră - ci din lipsă de .. I prevederi, - fabrica va plăti mun· 

Extinderea ŞI durata citorilor 50 '1. din câştigul normal. 
contractului ! ART. 13. In cazul când fabrica 

'. ART. 1. Prezentul contract se nu ,v~ avea materi~le sau comenzi 
extinde asupra Direcţiunii Fabri- i sufiCIente, sau orI.ce altceva, care 
cii "Astra" Arad şi asupra tutu- 1 ar aduce după sl.~e intreruperea 
ror muncitorilor angajaţi la acea- l de lucr~ sau r?taţ~l, ea va anunţa 
stă fabrică şi asupra acelora, cari ~el~gaţll .muncl.ton~or,. cu cel pu
vor fi angiljaji în viitor. tm 2 lUni de ZIle mamt~, pentru 
, ART. 2. Prezentul contract este ~it~utea lua toate măsunle cuve-

,valabil dela data de '-------... ---.:-- ART. 14. Toţi muncitorii cari 
până la data de "----------------, Iar I ă l " 
după expirare devine nul, fără! ucreaz ucr~ murdar! precum ŞI 
nici o altă formalitate de denun- acolo unde Imbrăcămlntea se u
tare zează mai repede vor primi câte 

un costum de haine la fiecare 6 
. ART •. 3. Pe toată durata pre- ! Juni, sau plata in bani, la cosful 
.z~n.tulU1 cont~act, nu se va face de piaţă. 
mCI o concedIere. ' ART ] 5 1· d 
. ART F b . . . n caz e vre-o ne-

.' ,4. a r!ca nu va ~ute~ norocire fa miliarlj , sau un alt caz 

muncitorul va putea primi un a· 
vans dublu după salarul săptă
mânal, decontându· se În 10 rate 
lunare. 

ART. 16, Aprozizionarea Cu 
lemne a muncitorilor se va face 
de către fabrică, începând cu lu
na Aprilie. Plata lemnelor se va 
face după cum se va conveni cu 
fiecare muncitor in parte. 

ART. 17. Plata muncitorilor se 
va face in aşa fel, ca la ora ple
cării din serviciu, muncitorii să 
fie plătiţi. 

ale muncitorilor din unul sau mai Orele suplimentare nu 
multe ateliere din fabrică, atunci tit după 8 ore de lucru l 
când se vor ivi cazuri şi când acel după 48 ore, toate ace ) 
in cauză nu şi le va putea tranşa. in contrazice re cu legea A 
Reprezentantii muncitorilor vor f! Asupra salariaţilor s' InlCl 
aleşi de acel in cauză. AtunCI concedieri, motivându. 
când aceasta comisie nu va pu- concedieri cu lipsa de 
tea aplana toate chestiunile ce se în fond se urmărea ca 
vor ivi, va de~ide reprezentante l jarea nouă ce se făcea

Î 
InspectoratulUI Muncn Arad. să primească cu câte U 

ART. 24. Curăţenia atelierelN puţin iar procentele de 
se va face după orele de lucru. scăzut incontinuu, aşa 
IncAlzirea atelierelor !le va face In procentul de 75 din an 
aşa fel, (ja să nu fie fum. Toţi 1929. s'a ajuns la pr 
muncitorii vor primi săpun pen~ 30, iar dela dou! rab 
tru fată şi având in mod suficient haine pe an care se p 

CAP II precum şi şervete. anii su.sindicaţi, s'~ aju 
, . .. In trecut muncitorii acestei rând ŞI. acesta. ab!a il 

Durata munCll. fabrici, au fost mereu loviţi 15 ~/4 dm munclton. 1 
ART 18 Durata lucrulUI va I o' t' d dlOr ţ' ea el" Aslfel slandul de lucr . " . ŞI sIcana 1 e ce \Un .. t 1 

ft de 8 ore pe ZI. In acest timp .' Of ..' cltonlor. a scăzu cu 
se va socoti şi timpul de masa care n a ma_ni ~st~t ni <:,1 un producţia a crescut. 
de 20 minute. Timpul care va pIC. de bu~avOlnţa_ faţa. d~ Domnule Ministru, t/!~ 
lrece peste op~ ore de .Iu(;ru pe aC.EI care-] ur~aza veniturI Acestea câleva lândU(,I~s 
ZI,. se va socoti ca ore supilme:l- enorme. că sunt suficiente, pent· , 
t~re, plătmdu.se conform legu 111 i fabrica cu fel şi fel de şi cine să-'şi poată da n.~ 
vlgAoatre'19 1 I ~ d tab ic : intervenţii a determinat au- situaţia în care ne zb :ill 

r • . n cazu can r a; . ~ . _. _. toată opunerea noastră Ilo 
ar avea nevoe să. facă ore supli: : tO~ltQtl~e sa la. ma:un drcl- inceput.o din anul 1936 ras, 
mentare, este obligată ~ avea ŞI sti ce ~1 ~e pn~o5 ~n ~o~tra Conducerea Fabricei 
c?ns~mlămân!ul delegallior mUI\- muncltonlor CI, con dadeau A d a lăsat ca suferinf 
cltonlor pe langă aVIzul reprezel l ' d d ~ d . f t ~ ra ·1 
tantului ministerului muncii. .oya a . e CI ca mal per ee a stre să se t ll1mu!ţească J 

ART. 20. Zilele de odihnă sunt hmşte ~l ca m. . v' ~ curen~, cu oat~ l~lterve:~ 
Dununiclle ŞI toate sărbalOnle cu riu mdus autontaţde In S!fe

j 
ŞI a Dalllt~mtsătl.ort ŞI 1. 

J "J ă ule de â d ~ A cla a U1 eue ar repaus ummlca, ·pr~v z eroare, arunc n In carea General Gheorghian, de) 
kgea pentru reglementarea rep~u- bieţilor muncitori lucruri lua- . f d' . N' l' I . d ", I 'a sărbătorilor mal ace conce len., a 
~:g~:e ~m;~~~e ~l , ,te ~ din ~ot~eniu~ f,anvte~iei, inţeleagă fabrica ace:t Il 

Anul nou, Botezul Domnului, I făra ca el sa mat alba tIm· ,După ce a concedIat ,11 

24 Ianuarie, Si. Gheorghe, Prima pul şi posibilitatea de a se ~e 1938, 190 de mllt~ 
zi de Paşte., a ~oua zi d,e Paşte, desvinovăţi. lkestea au fost mtrod.lls sls.temul de ro! .~ 
1 Malu, lO Malu. 8 lume, InăI·. l-t·t A numaI rotaţie n.u se J.?of 
+ D I . (Z' EroJ·lor) cxpencnţele scump pal e In ci o monsiruozlla1e, ţ1'.l .area omnu UI lUa 1:. • t t ° d d t t .. "'! :: 
Prima zi de Crăciun A doua zj i recu, Iar e a a aceas. a lucru parte dm munCltOl " 
de CrăCiU, n şi ziua' de 1 De- II au înştiinţat ei mai întâlU s,ăptă':Ilâni îl1contin~u, d 
cembrie. . ,.. I autorităţile de ceeace cu a~ tlmp la~ lucr~u cate 3 .. 

ART. 21. Fabr}ca va mgn]1 ca i devărat şi pe bun drept vor. săpt~mană ŞI pe urm 'J ( I 

toalf~ atelierele ŞI l?cul ~e ~ucru! riu Înaintat dlui ministru rotaţie. . . !o/' 
să fie aSI~el am.enap~e, mcat să ' al Muncii Mihail Ra1ea un Domnule Mlnlstru, I'S1li 
nu pună tu pnmeJdle sănătatea" ! y Cu toală încrederea n f ~ 
muncitorilor. Deaseme~ea se vor mer:n?nu PC: care-l publ!cam tăm speranţele spre D.~.s IÎlld 
lua măsurile necesare Impuse de mat JOs ŞI in care arata de- gămin!ea de a ne spnJI 
legile in vigoare pentru prevenirea tailat rcvcndieiirile lor pro- ţele noastre fa1ă de În! rif( 
accidentelor de muncă. fcsionale şi la care au a- rea "Astra- Arad, şi pe Itrf 

AR r. 22. Directiunea va recu- nexat şi susamintitul proect rinte le credem juste. I!~ 
noaşte delegaţia muncitorilor în de contract colectiv. Tot lu Iar credinţa noastră ÎI /1 ţ 
mod legal, pe toată durata con- stTă este cu atât mai n de 
tractului colectiv. fel au Înaintat acest proed cât având la bază marel, II)'i, face mCI o angajare ~e m~~nclton, asemănător care va neces't b . 

până nu va face mal inlal anga- 1 a am, 
jarea acelor muncitori, cari au fost r-------------------------. 
concediaţi in decyrsul anului 1938, J 

de contract colectiv Subins. ce-I purtaţi clasei munci 
d ~ pectoratului Muncii in loc, toate domeniile, una ( 

pe motiv de lipsă de lucru. 1 Ş. I , 
ART. 5. Salarizarea muncitorÎ- ' 1 ana. acesta .... 

lor se va face in modul următor: 
a) Muncitorii calif. cu vechime 

dela 1-3 ani in meserie, Il lei 
pe oră. Muncitorii calif. cu ve
chime dela 3-0 ani fn meserie, 
13 lei pe oră. Muncitorii catif. cu 
vechime dela 6-] O ani in mese· 
rie, 16 lei pe oră. Mun::itorii calif. 

S'a deschis târguI nostru de Crăciun, toate 10-

calurile magazinului nostru mnd puse la dispoziţia 

clieetnlei noastre, cărei a-i atragem atenţiunea expo

ziţiei dela etaj, unde peste 50.000 articole de menaj 

Camerii de Muncă şi P. S. mai strălucite este noua hl
i
/ 

Sale Dr. r\ndrci Mager, E- breslelor. • 1/ 
Domnule Ministru, rioa 

piscopul l"lradului şi preşe- Respectuos Vă rugăm, (lRfj 

dintele de: onoare al llso- voiţi ca in cazul când !rom 
ciaţiei Meseriaşilor şi Mun· putea ajunge la o Înţele~(1 (, 
citorilor Români. Fabrica "Astra", asupra miII 

Iată memoriul înaintat dlui lor noastre, să binevoiti I! 
ministru al Muncii. un arbitraj sub preşedin! 'il~ 

niei.Voastre. Z 

CU vechirre dela 10-15 ani În" şi ornamentafie domiciIiară, sunt puse În vânzare Domnule Mini.'ru~ 
meserie, 18 lei pe oră, Muncitorii 1 Noi, Muncitorii Fabricel .. Astra-

Primiţi, Vă rugăm l II ni 
Ministru. asigurarea d '(fii, 
lor noastre consideraţi uni )1111.7 

ce vi le păstrăm. a~ti 
ca.lif. Cl1 vechime dela 15 ani· În Cl'l O .. ndllce .... e de 20-30%. 

r c:- T', Arad, respectuos Vă aducem la 
sus în meserie, 20 lei pe oră. cunoştinţă, că contractul colectiv 

b) SadoriJor electrici dela cel ; Pe lângă preţuri extrem de reduse, fiecare cum- de muncă incheiat Între Direcţiu- Arad, la 15 Decembri IIfr 

mai mic salar pe oră, până la 15! ă ăt .. t· b'l t t' . Y nea Fabrl'cel' "Astra" I:i munci-I . ă' I . . I P r' or mal pnmeş e ŞI un l e cu care par lczpa '1' el pe. or lOC USIV, se va majora : torii ei, a expil at pe ziua de 13 • 
cu 2 lei la oră. - ! ~ 
, Incepând dela 16 lei pe orâ, se la tragerea premiilor noastre, pentru cari au 10st Decembrie 1938, iar ca urmate D~sale Domnului 'Ia (, 

Delega,ii manc . ne 
r/lh 

va majora cu câte 1 leu. - alocate obiecte În valoare de 50.000 lei. ~:I~~~~C~~\~~e ~~I fr[~\~~~ ~~ II Mihail Halea fU t 
-' Banii pentru lapte cari se plă- , nexat şi care a fost Înaintat tot~ Ministrul Munc{ri ti 
teau sudorilor săptămânal, se vor i Onorata noastră clientelă este servită de 72 an- odată tuturor autorilătiior corn •. , Ba ~"dni 
plăti lunar; adecă pe 30 zile an- : pe/ente, precum şi LJirectiunei! Ind 
ticipat. 1 gajaţi: cu 3 casse şi 3 mese de împachetat, cu prompti- Fabricei .. Astra" Arad. ! ~ _______ "'III. 

e) Muncitorilor necalif. lucră- j I 
tori la maşini, li se va majora CU! tudine şi rapiditatea cunoscută. Domnule Ministru. 
1.50 lei pe oră. ! O 1 v' Prin prezentul memoriu, Vă I 

d) Muncitorilor necaJif. (ziuaşi), • norata noastră cliente ci este rugata să VI- rugăm să bmevoi1i a ne permite 
Jj se va majora cu 1 leu pe oră. zifeze. fără obligatiunea' de a cumpara, toate să supunem toate durerile noa-

e) Asupra salarului de bază, stre solicitudinei Excelenţei Voa-
se va percepe un procent, care nu localurile dela parter şi etai ale expozitiei noastre. s!re. 
va putea să fie nici intr'un caz Conducerea Fabricei "Astra" 
m,i mic de 35 la sută. Cu stimă: din anul 1928 încoace a intre· i 

~tif 
Lemne de foc şi mafil/I , ~j 

de contrucfii la firma <dni 
ml)P'1J 

AUFRICn~~ ________ I.~rl1tl 

ART.6. Munciforii vor ben efi- ALBERT SZ AlBO buinfat toate mijloacele pentru a I 
cia de o remuneraţie de 6% din H ne distruge toate drepturile câş- A RAD 
beneficiul net, după cum se pre- mare magazin de porcela- tigate cu atâtea suferinţi din par- t IepU'll 

~ co 

vede În statutele societăţii, şi după 1 lă' A d tea noastră a muncitorilor, cari 5t D R . uN' 
. . f ţ' ... an,uri şi sUc ne ra. d ptu' au fost consfl'ntl'te prl'n ' r. . ale j .... ţIr€ cum ptlmesc ŞI unc IOnam, 10- re TI 1 r" eri 

~ce:;p~â~n~d~cu~a~n~u~1 ~]~9~3~7:... ____ !J:=================--========d::~' ~L!e.~g~ea!..!m~t~m~c~ii~d~in~a~nu~I~19:2:9~,...!!.de~~~~~~~~~~trfl i 
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