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In Bueul"l'şti, slil)tărUlÎn8 tr('l' uită , Il 
avut 1('1' În ('udl'ul UUl'i împlillătoare so
!('lIInităţi, ÎnUUI{Urilrt-a "EXlluziţipi iu!::,!'
nntlonale .,MlIlIl'ă şi Vol' Bună" din par
cul Re~ele Cmol al II· it-a. 

P.l'{'tllirea le ('I1I'C a lljUIIS murws ro 
ţara ronHÎnf'll~tă, sub n01l1 re/{illl,' l1u 
IwtE' df'('iÎf să umple de bucurie inimile 
tlltm'(lr raefOl'ilf>!' IH"O{luefiYÎ, l'l'si'Îrllţi p,' 
Într!'/{ cuprimul fl/ltdei noustrl', În mii
noslIl şi nobilul {"iÎmp al mllncii. 

Iar fnptul că nlMul'i de pavili(JIlJII'!e 
RplIllÎnid, pndil'ipă tăr'i ('Il: Fl'llllţd, 
Gel'nulnia, Iflllill, Gr'eeia, BIIIl:'IlI'ill l'tl', P 

o do ,"odă În plus d" apredt'reu dt' CII re 

sc bucur'ă tUl'ii n(la",tJ'ă, peste hotm"'~. 

sub Îllţdf'apta 1'001{1uN'I'e a M. S. Rege
lui CIlI'ol al II-Ieu. 

Este deascmeni df'csehit de semnHi('a_ 
tiv lozinca ce stl'ii.inf'~te pe un froutL 
SI)i('iu imens in m ijloclIl {'xpozitiei: 

.. :\IF'\CA NU ESTE :\'1':\1.'\1 O CHEL
TlJIAL.\ DE E"'ERGIE F]ZIC.\ SAU 1;'\ .. 
TELECTllAL.(, CI ŞI O CREnINŢ,{ ŞI 
O DISCI PLI J\' Ă", 

Dar fiinddi mUIl('a şi fadol'ii produc
tivi se bucurii de o at<ît de al('ssă pre
ţuire ÎII !i(l'ija părinleasdi a "PRIMULUI 
ŞI CEL M·\J MARE LUCR,\TOR AL 
ŢĂRlf' cum foarte bine spunf'a <lI prof. 
Mihail Ralea ministrul muncii, ar tr('hui 
ca ac('st exemplu să fie urmat eli devo
tameut, de toţi cei sus puşi, pentru ('Il 

şi negustorii şimeserÎaşilrollHÎni, se pon/ă 
intrev('(lt'a UI1 viitor de mai blln aug ur. 

Ne glÎndim la a('esfea mai ales clind 
vf'dl'm că Rid la Al'Ild, tinde atlîţia s'au 
putut căpătui În tihnă şi făI'ă să le ple7_ 
llf'ască obrazul de ruşine. sub trecutul 
l'c!i(im, IIU s'a putut Înj~heba măcar o ezit 
de modl'stă expozitie anualii a breslaşi
lor rom.Îni, În {'('le două dec('IIÎi df'Ia 
unire. 

Nil s'a făcut nimic pent!'u promovarea 
mundi şi În('urajare'l comerţului romii. 
nesc În afară de clÎteva sraturi platoni
ce. Ori {'stt' de şti II t eii r ără com erf şi 
mes('rÎi Înfloritoare nu se poate face 
n iri un pro,!!;res. 
Fără o pretuire ju"tă a muncii româ

neşti, nu "t' poate aştepta alte r('zultafe 
aici În Arad, declÎt să lIe eomplact'm şi 
pentru mai departe in a admiru cc se 
prate rpaliza aiurca. fără ('a hineînfclc'l 
să căutăm n-i imita, inşuşindu-ne toate 
lucrurile hune. 
Insă dacă to,UI condu('ători de t'l'i 

aici la graniţă, nu şi-au Înteles menirea, 
treaba lor! I"foria îi va jndeca in con
~edniă. Să IIperăm însă ('ă aeei de 
astĂzi, care trăesc sub semnul muncii, 
IIvând aub Ochi zilnic pildele /:?;răitoare li 

le Suvl'I"llnulni nOfiitl'U, VOr Întel{'p:e mlli 
bine dclellnfele braţelor romlÎneşti şi 
"Or promova munca isyoriltă din truda 
lor" 

Pentru III toamllii, ('ele c,îf-:'Vll aso('illţii 

l'ImlÎnf'şti li le fadol'Îlor l)l'odudh:i din 

localitate, nu luat iniPnthu organiziiI'ii 

unei expozitii 8 mU!l('ii ['OIll1Îneşti. Poate 
('hÎ!lI' În cudl'lIl "SIII){ămiinii AI'IUlului" 

dacă totul va fi pe pace, 

Are~ti tineri care uu dovedit În atflteu 

l'illHlul'Î că nu cunosc I)ÎNlpci!e, tn'bucsc 

Încul'ajUţi cu un sfat hun utunei ('jInd se 

cere, UII exemplu la lo('ul lui dublat 

de-o eX)lf'!'Î('nţă. va !ljutn totdl'lllwa ("1 

munca să fie mai nşoură. 

Tl'ehue IIcnpăl'Ilt sii fueem C('Vn (lent 1'11 

(lr'CIIlOyarPIl şi Ylllol'Îfi('areu mundi "0-

m!îne~ti llid la Arad. în('hinând !lc{'stni 

s<'ump jlăIIlHnt nouă, toaiă jllltt'r{'!l nou· 

stI'it de muncă. 

Numai IlSU(' I Al'lldul rOIlHîlH'SC, al' pu

ten eşi bh'IlÎtO!', 

I. FILIPAŞ 

c .. "..tI!_ .... e .. 
1'fI. ~. Re~el ... ; 

I 
rostită la şedinţa solE mnă I 
a Acad( miei pentru cvwe
morarea lui Mihail Emi-

Desen 
Domnilor, 

Prntn~ Jlille n fo,~t o d%rie (/r ,( 
l:(ni ll,"lii::oi în miJlOCII.! Domniilo/' ro
astre la COll/fiIlO/'/n'((( lui Jlil/lli PUI;

nCSClI, 

8'a t'orbit mult d(,~pre el şi .~c I'(', 

mai t'orbi, 
Importanţa lui În/storia CUltlt/'li I'()

mâllfşh c:;(c (lam ('ii (( fost })I'iIl1111 

('I!.rc (( d,tf ţii;'ci o a/;"olu{ii iHC!'C(/' n ia 
fOl'tele ci inlr'lrcfWI1e. 

DUJHl Încerc,/rile (,'Iât dr ţ'rllH/()/r,w 

,~i atrÎt dr lllud,lffJih, ale llii lTrlsi'~ 
Alcralldri, I1h~ eiinti jJOc.::..ii ÎlIsii /ll.'UI'! 

un slibstmf de cit'ifizal'c. rI,~ PI/I'('(I zi· 
ce ((, poeziei jJulmlll/'f. II t'f nif ((CI si 

(Continuare ro pag. 3-a) 

Socoina: Sala de maşini 

Jnsemnă.-i şi fapte 

Ne-a părăsit 
un OIn • • • 

Zilele Irecute. Dt. Ştefan [eşan 

fostul director al sucursal~i Băncii I 

Româneşti din localitait-, a părăsi! 
Aradul, fiind chemat intr'o funclie 
mai importanlă în serviciu central al 
instiluliei pe care a serv;t-o cu un 
reman:abil devotament fimp de pute I 

un deceniu aici la granita de vfsf a 
Iării. 

Regretat sincer de toti aceea care 
au avut cinstea de a-I cunoaşff:', Dl. 
Ieşanu a lăsat in urma lui Il activi
tafe prodigioasă pe loate Iărcim urile 
de activitate intelectuală, fiind de·o-
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o importantă Înfăpt.ui~re 
românească la,AraC:l 

Cum a luat fiinţă, "SocoinaH
, l\1emhdi· f6ndatorL 

Greutăţile începutului şi ... Primele lucrări 
In frămânlările de hecan~ zi, pentru 

afirmarea creatî~i rornâmşli in viaţa 
economică a ţinutului nostru, fiecare 
i:nfăptuire româta ose ă trainică, oricât 

D_ Jug. $nbiiaesc::u 

Socoina: Vederea generali 
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potrivă apreciat ca: funcţionar parii· 
cu!ar, publicist şi conff:'nnţiar. 

Dealtfel n'a fost nicio intr/aUră bu
nti, menită afirmării şi progresului 
aCl'slui (inut seam" nouă, tuturor ro
m~ni1or, la care D S'1 să nu fi luot 
patle, cu toată pu/prea de muncă. Desi
gur toatp OCfste fapte au incrustaf pe ră
bojul Umpu 'ui o activitate care va li 
un exemplu de muncă şi doforie lu
luror celor doritori de a (unoaşfe 

viala Aradului .românesc in deceniu 
trecut, relevând aşa cum se cuvinA? 
cortlributia D·/vi Ştefan leşanu. 

Aradul românesc, afât de lipsit de 
factori de initiative, a rămas şi mai 
sărac prin plecarea acestui "om" în 
adevăraful inteles al ruuânfului. 

de ndosemnată ar fi, c()ostitue un 
punc"t de reper. () nouă luminiţă a
prinsă in negu ra vrE>muriJor spre bi
ruinta hOIărâlcare, 

As ă7Î când "Scc.)Îna" societatea 
copel'ati .. ă 10 JmlriaJă a A bsolvenţilor 
ŞcoaJeî de Arlp şi Mes .. ni din Arad 
pentru c .. re s'a muncit atâta şi atâta. 
a început să f. ocţioneze, loafl:: greu· 
tăţile întimrÎpate sunt !recule in mor

manul uifărîkr, R€aliz~lH~d. îr:să şi 

constitue un nou imbold spre a 
merge, re acela drum al iflfăptuiriior 

înainte! 

Dar s'i lăsăm ~ă vorbească faptele, .. 

• 
• 

Cum a Iva' fim(ă ,.Se.coino" 

Pentru CI lămuri cât mai bine pe 
o:lOra\h noştri cetitori dăm un scurt 
is'o~ic alac<,slei intreprinderi: 

rnliinţ~fă în toamna anului 1936 de 
un mănunchi de absolver.ţi ein in vă
ţămânlul industrial, hotărâti să infrun
te toate piedl.'cile şi, curi dându ,i 
seama de roadele ce k·ar putea adu. 

ce o asemem a intreprindere s\: b for
mă d"" cooperativă. 

Printre primii initiato! i ai acestei 
cooperative, găsim pe duii: Gh'bu 
Dumitru, Pân'a Sahin, S!ă"'Ji1ă Ioan şi 

Fica Petru. Aceştia mUlIcesc di.l răs
puteri pentru a con viI ge şi pe alţi să 

(Continuare in pa:l. 2-a) 

SocoJna: Naaile aleHere 

Copiii Molilor . 
Pc sit/aiI" Armbdu( ('Il dC(1.ltfd 

prrlldindfni 'in o/'f(,~(lc din ArdNd, co
piii moţilor, aerle fiin ţI' prIi "tÎndr, tol

f!((I1U/(/ îllflunduNdr, - cu d(,~afJa în. 
:i/)inarc })(;.;I( ccle cftfc/'(J ut'(,1/ri; al'. 
~t.\(' }!'·I;:'!idll./ Il Imca'fâ ti( jJihl1". 

[)esir;1I1' ci! aNsle fapte dUrrl'Qff.';(, nu 
Ilut dt'(',U ';n'/'i.~ţ:':;r ,<';ner,' o,'i,c iut-
mii Illţcl!:giifo(l)'/!, ('tind III' wÎ)]dl~m cit, 
nici dllpit atâta timp dl la ul/ite, })/"Q_ 

'J!tma mOfifor. acrel! IUta sin(jltril si 'ne
d/ s}HI/'ţilli. n'a IU'H 1,/,;("(' r II ~l ol'h.'ât de 
mod!',;t Î?/CCPllt pmdic <lr înd)If})la~ 
re În f(jIQ.~1/1 /IlO/ilo)' ,'ii al ţinuhtllti lot'. 

'l'n1mr SI! înţelf(Jf m orhlâ cll toafe 
dUl'eril(' futu,'o/' /'Owfinilor, (ot a.~11 pl'i'

CIUli sfwlflH yafa o/'il'iÎi!d sii ne mân-

(Continuare tn fag_ 3-a) 
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2 TIMPUL PROVINCIEI 

o importantă infăptuire 
" ...., la Arad rOD1aneasca 

(Urmaree din {Hlg. I-a) 

se Înscrie în ace .. slă cooperativă. 

Iniţiatorii tând au o.vul nu 
mărul necesar de membri. au convo 
cat o adunare de constituirE', la car~ 
s'a constatat Ca inscT1şl următorii 
membri fondato: i: 1. B6trâna Iancu 

D S abin Pârva 

2. Birfolrm A ureI, 3. Bodea Solomon, 
4, Dr. Botiş Aur~/, 5. Boliş Gavril, 
6. Ing. V. Bofi~. 7. Ing. Cdrpinişan 

Romul, 8. Chifu Stefan, 9. Preot Co 
drean Florea, 10. Dr. Romul Cotoi " 
11. Dau Iosif, 12. Deac Pavel. 13. 
Dr. De;enanu Ioan, 14. F<Jur Zoltan. 
rs:-Fica Petru, 16 Filipoş Ioan. 17. 
Fodor Grigorie, 18. Ghibu Dimitrie, 
19. Ghibu Lucian, 20 Givulfscu Tra· 
ian, 21. Guşat Camel, 22. Dr. Ioan 

D. Ioan Stăni1ă' 
Henfiu, 23. Hodăgeu Petru, 24. Dr. 
Iancu Cornel,25. lenciu Gheorghe, 26 
IOllllt An/an, 27. L'Jlu Nicolae, 28. 
Dr. Lepa A. Valeriu, 29. Luca Dimi~ 
trie, 30. Ludae Traian, 31. D,. Lu· 
ai Cornel, 32. Dr. Iustin Morşieu, 33. 

Dr. Mărc!1$ M,h li/, 34. M,clea Ioan, 
35. Dt'. Mi, [/Ş Emil. 36. M1hutiu Sa
bin, 37. M/adm Ioan, 38. MoşOlu V.c
l.r, 39 .Motiu P"iru, 40. Muntean 
Gheorghe, 41. Nădăban Pa uel, 42. 
Dr. Noveanu Mihai, 43. Dr. Noueanu 
Vasile, 44. Obrad Gheorghe. 45. Pa
curat'u Brufus, 46. Pârva Auram, 47. 
Pârua Sabin, 48. Păuşeşti P. N, 49. 
Dr. Pescariu Ioan. 50 Dr. PetrouÎri 
Ştefan, 5'. Petru tiu A ron, 52. Popa 
AlanasÎ", 53 Popa Constantin, 54. 
Dr. Popa Petru, 55. p, P€SCu Peire, 
56. Pugna Petru, 57, Stdnilii Ioan, 
58. TJ/u [o<1n, 59 Tăucean Moise, 
60, Ing. Trimbitroni Traian, 61. Tur 
cu Lazar, 62. Dr. Radu Cornel, 63 
64 Recaş; SteFan, 65. Ş(>rbănescu Di
mitrie, 66 Vulpe Iosif. 

Această adunare hotărăşte punctele 
principale ce trebuiesc complectate în 
statutul tip, holărând printre altele ca 
partea sociată să fie de 5000 lei. Ast. 
fel cei 66 acţionari cu 75 acţiuni, au 
subscris un capital de 375.000 lei, 
care astăzi prin înscrieri de noui ac
ţionari se ridică la suma de 440 000 
lei subscris,' dintre care sunt "ărsaţi 
235.000 lei. 

Totodată s'a ales şi consiliul de a
dministratie astfel: 

Ing Şerbănescu Dimitrie p,eşe-
dinte, 

Ghibu Dumitru, vice preşedinte, 
Fârva Slbin, Nădăban Pavel şi Bo

dea Solomon, membri. 

Comisia de cenzori: 
1. Cărpinişan Romul 
7. Deac Pavel 
3. Faur Zoltan. 

Greutăţile începutului • 
Şi ...... 

Se încep apoi lucrările necesare 
pentru obţinerea personali tăţii juridice 
care după multe alergări şi formalităţi 
se obţine. De remarcat e faptut că 

pentru această chestiune Dl. Pâroa 
SaMn neobosit, ca dealtfel întotdeau- 1 

na, a alergat dela o autoritate la alta! 
şi numai după mari grEutăţi având 
peste tot sprijinul dlui Nicolae P. Pău 
şe~ti fost senator, a putut-o obţine 
totuşi. 

Paralel cu aceasta, consiliul de ad
ministraţie cere Primăriei Municipiului 
Arad un teren pentru con~trucţia a
telterelor alegându-şi UD loc viran al 
Pl imăriei, de lângă abatorul comunal 
şi uzina de ghiaţă a municipiului. 
După umblari de un an şi mai bi· 

Cronica muzicală 

BEL.CA~TO 
Văzând din ce in ce mai mult d",~ 

cadenţa artei muzicale şi că nenumăraţi 
instructori nechemati cutează a instrui 
voci, mai corect exprimat a le ruina, 
m'am decis a scrie aceste rânduri la 
toţi acei care incă se mai interesează 
serios despre afta mu:ticei vocale. 

Inainte de toate recomand cărţile 
lui C'lrUSO, Viardat-Carcia, Iffert, Selva 
şi Lamberti. 

Publicul neHind orientat cu inter
pretarea cuvântului "bel.canto" în a
cest articol voiu explica adevăratul 
sens, în aceasta prea delica tă artă. 

Sub beJ-canto se înţelege: a cânta 
cu respiraţie abdocostominaJă. legato 
plutitor şi cu registru uniform. Antre
narea muşchilor abdomenului prin 
concesiunea aparatului respirator şi 
plasarea pozit i vă a vocii in diferite 

cavităţi r~zonatoare 

Respiraţia trebuie bine de.;voltată 

ca să devină re:t'stenlă, în raport cu 
toate organele. Ea. este puterea mişcă· 
toare a vocii, baza formării şi a nuan
ţării. Dacă organele respiratoare func 
ţionează uşor şi răsuflarea-trimisă :orin 
coloana respiratoare - va fi plasată 
corect in rezonanţă. atunci fără îndo
ială vom primi o voce cristalină. 

In primul rând - p",ntru cultivarl'a 
vocii - este necesar un maestru bun 
care trebuie să fie şi el un cântăreţ 
desăvârşit de bel-canto. Maestrul în· 
ţelegând individualitatea elevului tre
buie să·j recomande stăruinţă şi rigu· 
roasa critică de sine. Aceste sunt pri. 
mele condiţiuni prin care cineva poate 
deveni un cântăteţ. 
Adevăraţii mae strÎÎ ital;ui DU se 

ne, se stabileşte de către Primă. ie, să 
fie vândut cooperativei cu suma dp. 
32.000 Lei, un teren de 1600 st. p .. 
Acest loc, este ales foarte bine, de
oarece are linie ferată, UŞUf âud ast
fel transporturile pe C. F. R. cari se I 
fac cu vagonul, pană la couperativă. 

Odată în pcsesia acestuia. s'a început 
construcţia atelierului, care c00stă din, 
3 panouri repartizate: primul pentrlt 
sala de maşini şi unelte, iar al doi1:a;~ 

. şi a I treilea pentru sudură electrică' 
şi turnătorie de fontă. 

Observându· se acum lipsa de ma-
şini, Consiliul de administraţie găseşte 

*foarte uşor soluţia de inzestrarea a
telierului cu maşini unelte, astf('l: 
după cum se ştie, că a fost publicat 
la timpul său, DI Ministru Valer Pop, 
fost ministru al industriei şi comerţului, 
a avut frumoasa iniţiativă şÎ a ferici
rea de a-şi pune in aplicaţie ~ceastă 

iniţiativă, inzestrând pe meseriaşii ro· 
mâni merituoşi cu scule şi maşini U· 

nelte. 
Astfel, prin Asociaţia Meseriaşilor 

şi Muncitorilor Români din Arad, şi 

cu sprijinul dat dat de Centrala Re
uniunilor de Meseriaşi, Comercianţi, 

IndustrÎ3şi şi Muncitori Români din 
România cu sediul în Cluj, care la 
timpul lor au făcut demersuri necesa
re înzestrând astfel şi pe câţiva me~ 

s>riaşî români din Arad. Consiliul de 
administraţie al cooperativei a făcut 
'!onveoţii foarte avantagioase . cu a
ceşti înzestraţi, cari dealtfeL sunt toţi 
membrii ai cooperativei, instalându·şi 

astfel în at~lier următoarele maşini u
nelte: 2 buc. slrunguri ~,Northon", 1 
buc. maşină de rabotat, 3 maşini de 
găurit cu mâna, 3 buc. maşini de gă· 
urit la transmisie. 1 buc. maşină uni
versală pentru tâmplărie cu motor e
l-ectric individual, 2 buc. aparate de su
dură eletrică marca "Su btilflrg", 1 buc. 
maşină de şle1uit, precum şi alt.;!' di
ferite scule de mână. 

.. . Primele lucrări 
Acum simţindu· se nevoia unui bun 

conducător, Cons Hul de administraţie, 
alege dintre m-embrii săi pe DI Sabin 
Pârva, ca ct'l rr:ai indicat. Odată 
terminate acste ch ~stiuni, vine cea 
mai grea parte a' înaintării. Gă'iirea 
de lucru. Dar cum până în prezent 
Consiliul de administraţie datorită pre
şedintelui său. persoană foarte prevă
zătoare o fost bine inspirat când a 
făcut alegerea conducătorului în per
oana Dlui Pârva Sabin, absolvent al 
şcoalei arte şi meserii, carE" a dovedit 
aptitudini de bun conducător in cele 
mai grele momente. Primele 

bazează pe teoriile aride, ci in mod 
sugestiv transmit elevilor plasarea co~ 
rectă a vocii, adică le cântă inainte şi 
ei imită melodia. Ei prepară numai 
unul câte unul, deoarece la fiecare 
trebuie urmărit CU atenţie activitatea 
muşchilor. Aici nu se poate utiliza 
nici-o recetă miraculoasă, ci numai 
prin tenacitatli!a, pacienţa şi munca 
temeinică depusă in camera de studiu, 
se poate ajunge la o artă desăvârşită. 
Maestrul cu toată conştiinţa şi devo
tamentul său tr~buje să dea elevilor 
directivele nece.sare, atât din punct 
de vedere fizic cât şi psihologic. 

Amintesc cuvintele lui Caruso şi 

Battistini care trebtţie să rămână ca 
modele nepieri~are inaintea noastră: 
cu puterea noastră proprie şi prin 
exerciţii VOm putea antrena aparatul 
respirator, putând transmite expresiu
nile şi simţurile noastre sufleteşti ce
lor cari ne ascultă. 

Dl profesor Alberto Selva din Mi-

maşini putem afirma astfel pen~ 
tru faptul cum a ştiut începe 
încă încă în prima săptămănă, adu~ 

nându şi lucru de circa 60.000 Lei, 
lucrări grele, la care a dovedit o de
osebită cunoştinţă tehnică şi ştiindu-şi 
împărţi econmiile in aşa fel că deşi 

capitalul vărsat a fost intrebuinţat în 
îniregime în construcţie şi instalaţii, a 
a făcut faţă în mod mulţumitor tutu· 
ror Decesi~ătilor intreprinderii. Astfel 
se lucrează deocamdată la dHerite re
paraţii, putând execula lucrări de 
strungăriAi lăcătuşerie, rabotai, frezaj 
şi sudură eledricl. TOate acestea pâ· 
nă se va putea găsi soluţia instalării U· 

nei turnătorii proprii, care sper că va 
fi instalată în scurt timp. 

Preşedinţia consilului de adminis~ 

traţie o are încă dela început şi până 

acum OI. Ing. Dumitru Şerbănecu. 

care a ştiut să fie întotdeauna la 
înălţimea aşteptărilor, Nu ne îndoim 
o clipă, că o va şti duce la izbândă 

desăvârşită, făcându-o să fie fală a 
românismului, aici la graniţa de Vest 
a Ţării, unde avem nevoie foarte ma· 
re de industrie românească. 

Nu putem trece cu vederea faptul, 
că paralel cu dl. ing. D. Şl!rbănescu 
dintre toţi intelectualii cari se văd în· 
scrişi în rândurile membrilor fonda
tori, ne-au mai ajutat în activitatea 
noa&tră dnH Bru/us Părnraru prim 
secretar al Camerii de Industrie şi 

Comerţ şi Ing. Romul Cărpinişan 

directorul Liceului Industriat Aurel 
Vlaicu din Arad, care niciodată, deşi 

foarte ocupaţi cu alte chestiuni, n·au 
neglijat interesele absolvenţilor, stân
du-le la dispoziţie şi cu vorba şi cu 
fapta, ori de câte ori s'a prezentat 
nevoia. 

Astfel au contribuit la realizarea 
înfiinţării şi propăşirei şi la această 

cooperativă, făcând chiar şi câteva 
drumuri la Bucureşti. numai să vadă 
aspiraţiile absolvenţilor rezolvate. 

Un mare sprijin îl avem şi din 
partea P. S. S31e Dr. And,rli Magtru, 
El'iscopul Araduluj, care pe timp cât 
se făce.Ju ins'alaţiile maşinelor ne-a 
onorat cu Inalta vizită a P. S. Sale, 
cerâ 'ld lămuriri dptailate dlui Pârva 
Sabin conducătorul atelierelor asupra 
situaţiei societăţii cOQperative. Prea 
SUnţ a Sa pe lângă sprijin ul moral, 
ne·a s?rijinit şi materialiceşte, înscriin
du se ca membru şi achitându.şi par
tea sor.ială complectă la înscriere, lu
crU pe care nu l-a făcut nici un alt' 
intelectual. 

Ne Întrebăm dacă numai cu a.:eştl 

·nteleduali am putut realiz;l atât, cât 

Continuare ln pallina 3~a 

lano, in lucrarea sa scrie următoare
I€': pentru formarea vocii, este o prob
lemă importantă incordarea aparatului 
respirator şi niciodată să nu forţăm 

coardele voca~e - cari sunt foarte 
sensibile ci să folosim respiraţia trep
tat ca o coloană respiratoare bine 
sprijinită. Nu forţa cu care se reped 
notele face ca vocea se audă ci pla
sarea corectă a sunetuluiiface să şe a
udă vocea tare. Lejeritatea vocii se 
poate obţine tlUmai prin respiraţii 
adânci şi larili. 

Ţinuta corpului să fie liniştită şi 

cea obişnuită. Capul să nu fie aplecat 
în jos deoarece împiedecă mişcarea 

gâtlejului. Umerii traşi inapoi şi piep· 
tul inainte. 

Cânlăreţul trebuie să-şi amintească 
că, nu Cu gâtlejul cântă ci prin gâtlej 
şi vocea va fi formată cu ajutorul mo
torului respirator, prin coardele vocale 
şi alte organe fonatorii, care atingându
se fac să varieze calitatea vocii. 
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TIMPUL PROVINCIEI 3 --o importantă infăpt~_ire 
A 

I~omaneasca la Arad 
(Urmaree din pa,;!_ 2-a) 

!Il putea re~liz:l dacă fiecare din cu . 
drertătiţi ar fi tot atât de hojărâ!~ 
e a luc-:-a desinteres3.ţi pentru pro 
ăşin~a elementului românesc aici la 
ofltiera de Ve::t? 1 J 

Recent adunarea generală a alt S ! 
oul consiliu de adm:nislraţie în per
anele Dlor: Ing. Şerbăncs,u Dimi
ie preşedinte j Stăoilă Ioan vice pre
dinte, Fica Pehu, Bătrâna Iancu şi 
la Nicolae membri. In cO'llÎsia de 
nzori: Ing. Romul Cărpinişan, Păr, 

hin Mihutiu şi Nădăban Pavel. 

Astăzi. averea totală a acestei coo- \ 
perative se urcă la peste 1_000_000 
(un milion) It i, dovadă că s'a muncit 
foarte serios, Dar ori cât am sc! ie, 
nu se poate aduce la Cum ştinţă (ot 
cât s'a făcut în acest Arad dt: absol> 
venţii ajutaţi de astfel de persoane, 

Lăsăm timpul să treacă, sperând că 
faptele vor vorbi. Şl ca încheiere o 
spunem: recunoşlinţă eternă se dato
rează tuturor acelora cari în mod de
sinteresat lucrează din răsputeri pen 
tru propăşiree intereselor a toi ce e 
românesc, Pavel Nădăban 

DlllDilFn M-ărculescu 
Din brE"llsla ('E"I OI' ('arc tJ'udim r\l ('011-

iul pentru j)rOlllOYIlI'('8 s(Tisului şi (,lIL 
rii, un III (l di1.ut Înainte dc VI'elllt', A 
urit gllzdfll'ul de elită ('al'!' a fost Ou
itru Măl'cqlt's(,u. pl'Îm-rrdudol'ul COIl· 

d('lui "Şlil'l'n", din Arad. 
~ăs('ut în Tccuciu, 8('um 39 de ani, 
umi1l'u Miil-clllcs('u n rost Sf rtit umn' 

lel'inll!{ij fără număr şi pel'ilwt i 
'nii ('ÎlI1d a dN,dus ÎIl mijlocul nO!;ll'U, 

A tl'Ccut Iu,in PIui!>, CIIlj şi A I'atl , stn
iind arta dl'amntieă, scriind pentru 
rst /!:en şi [lI'eşă, fără n aduna bUIol"ăjii 
ateriale, dar rev~hslÎlld pr('tlltind(,lli ~i 

~enerozitat!' frtlntl,~ .. i din bogătiile 

Hetului său, atât de bun, sincer şi dp 

dn{'ă J)llmifr'u l\liîl'('ul,,,s('u n'ti 

un8t bani ciH a trăit, şi-a le~at nu· 
rle de o fl'lImoasă 0llNă !!1l7:f'iăI'cas('i'i 

oraşul nostru şi le~IÎndu-şÎ ))l'it,tcIlÎi 
re ii VOI' rămlÎne stntOl'IIÎ('C şi dillcdo 

r ~f!lnitele vietii tt'l"eslre. 
Ani de 1.ill", II ro .. t sc('rl"fnl'u\ de "p
etic nI );iti I'Î i-', ('111"1' îl 1'('f.l;I'pl ii tot li tIi t 

. ~ mult cn soţia credincioasă !ii bunii lui 
ieft'lli. 
DUj)ă Dumitru I\Iărcu\f'scu mai i'ăm'Î. 

e, insii, şi un alt ClIl)ita\ impl'e~knl\lIt. 
trIa că a murit ~i este În~I'()I)at aici, 
aÎntllH,e, astre!, p('ntI'u totdclIunll ('U 
l'a\ul'ile şi aspir'atiilc noastre, 

A minit ca lin mlÎndl'll soldat la h'on. 
rrele ţării, În tranşeele serisullli, CnrE' 

Copiii Molilor • 
(Urmarea 10 pall. I-a) 

rlil/ cu aclele lor de !'fltjâ şi patl'io-

'ii! • 

n,,1' pânii îllc/i o Id!imii lfl rI'im ii, .) 

,;frlni COI)i!II.:1 de moţ i din cd din Ul'

.Ii ci/fum, se t~(II'si1 pcnfl'll o bucafii de 

iille, fiindcii c fliimând - î?lscoml1/i 

.i nu hl ţrreaem 1'oslltl, t:remii p61/ 
rii~icia, ,~i hUllwitarc a lIerm1ll1ui_ Si 
('lJintl româncsc înCCjlC CII JfOŢJl, 

In genere la cânlat gura o ţinem în 
rroa ovală ~ Recomandabil ca po
i/ia gurii şi-a limbii să fie studiaiă şi 

ajutorul unei oglinzi până ce ne o 
, suşim bine, Limba să tie liniştită şi 

toală intinderea ~i coocavă, atin-
'nd puţin el' "ârful dinţii ioferiori. 
Maestrul de bel canto SeIva, de 
i multe ali avertizează. "falca de 

S este moa rlă". Aceasta este o bsta· 
olul care opreşte ca vocea să poată 

uli în toată libertatea sa. 
Cu o oră înaintea lecţ'ei este foarte 

'portant a se face gimnastică cu; 
'llJba, falca şi palalalul moaIE': Însă 
ră a cânta ~i toţi muşchii să fie lă· 
li liberi. Aceste e'Cerciţii trebuesc 
eule de m li multe ori pe zi cu cea 
ai mare at(>nţiune şi stăpânire de 

Ine, fiind stăpân totodată şi peste tot 
orpul nostru, Cu stomacul plin nu 
ste permis a se face niciun fel de 
xerdţiu. Cântecul forţat şi exerciţiile 

xagerate fără observarea aparatului 

apură un mure tez~lur IIl1tionnl de isto. 
rie şi cultură, 

Este l'Înstea ('ea lUai e!Qcvcntă eure ii 
poate rt'vcni unui ~a1.E'anr şi tot ce se 
110ate !':cr-ie mai 1I1UIt despre ncuitatul 
nostru ('ollfl'ate, 

J)llmnezpu siî·] odihtlt'as('ă În plI{'e în 
pămÎHltul sfllnt 111 ArdealuluI. 

PION 

Parcul __ Muncă 
şi Voe Bună66 

Se 1l1 reyi,;{ 1'I'o,z!l cu fOi/de 1I1m'c ,~i1. 
lisfac(ie praf/resnl u'imiiol' pe ClJ.l'e 01'

f!olliza{7a "Jfllllcă _~i rac Bllllâ" il re. 
a!izează jJl'ctutindeni, 

;Yot uml se poate /'orhi (I.~f frl mcn-, 
ţionâlld prima di/iil ('(tpif,da ţrlrii: Bit
cureşfii, a /Ioi c('1!'l"lfe ol'/lşe ca: Brâi
{II, ('mlslrmla, (,1Ii.~i)lt'iu. Galati etc. 

Cât d(',~}Jre. Amd, 11(/1//1'(11 CII şi'n 
(/ffast(/ pril'in (il eMr (I.~(';:at tocmai [Il. 

71rmii, dl/tol'iiti e:rclusiu comidului lo. 
('al de illi(iafil'ii, care _~i-(1 I'rz/wlllt toa. 
tii afli/'ilafca înt/" tin infrn'lIl dr zel'(' 
luni la , __ tIlmii sN/infr, bi)leinf('l",~ 

frll'ri ,~ri se fi ajuns' cllia'r in ('([dnil (1-
('(.~(o/'([ 7a I'l'r' un )'c!wltai pozilit', 

Drrf fii'ud 111sii cii, un Început seil1~ 
[)'(';:ri/'f,~/c totI/.''' pOtnit din /l(ll'lcl1 C'a-
1l1aii dl' _1111//(,(1, - tII' {/ândim alul1ei, 
dacâ n' m' li posihil ca 011. primii I'ie ([ 
MunirijlinlllÎ Arad, Sil IJunii la dis])o. 
ziţil/ OJ'rJfllliza(ici ".Il I/?lcii ,~i roc Bu
nit" ]lriell! rÎ< ca oraşului a~1l 11 cîl1qri,ii. 
ttI ('IIHl f, Cit cele clÎl('1'([ instalaţii ('(' 
lind spre )'/t.t'lul, druumitldu-o pc l'iifuJ' 
"Pa /'clIi Jhwr'ir şi rOI' Bl/hă". 

elim accaSla se a!TII în îmcdia7a a
}Jl'oJ)ifre fi /uful'o)' sfabiFWClItc7ol' in· 
dwdl'iale mai importailfc şi a tlmblHi 
câmin dc 7t(cllici, !'iilol'ul patc R'ai" 
]J/dca amena}a de fiitre (lI'csTe cu toaltl 
cde neCCS(lre /l1Iui t( ren del'('C'lwtfie le 
disptJziţia, l/lCi"!'i(ul'ilOl', fllllctioll~.I'i.lor 
pm-liC!tlari şi meseriaşirol'_ 

,- p- p-

respirator j este dăunător şi strică tt t 
simţul faţă de munca depusă. 

La cântat trebuie să fie în rezervă 

ri'spiraţie suficientă şi să nu se sim',ă 

n:ci-o extenuare. Trebuie să fim con
ştienţi de tot ceace se petrecE" cu 
vocea noastră ca să o putem conduce 
şi să putem interpreta deosebite mo
mente dintr'un rol. 

Deschiderea maschei St: poate ob
ţine prin aşa zisa "căscare" ridicându
se in teritodul gurii palatalo1 moale, 
deschizându se şi cavitatea nazală, 

Gura în interior trebue să fie bine des
chisă. limba pe toată intinderea să 

fie concară - la toate vocalele --;- şi 
atunci emisia sunetului va fi clară. 

Inspiraţia trebuie executată prin nas, 
liniştit, adânc şi pe nesimţite, Umerii 
rămân liniştiţi, partea abdomenului să 
fie înăuntru IăI gindu se in latuTÎ ca o 
armonică şi diafragma să se mişte de 
jos în sus Aerul acumulat în torace 
îl lăsăm afară încet şi liniştit Tn buie 

I t Maria Marcovici I 
('n IJl'ofHlldă miilmir(' lll--C dai ~ă 

annnţtLlll mOlll'tpa a ('pll',i a C'l' a fost har
ni('H şi ('OlHitÎÎn(-jpa:-\l j·ll:văţilt'lUr(·, d-n:t 
~\ra)'ia 11'11'~·oyi('Î ·ll'ln ,?Wiidinita ,]p ('{)

jlii dil1 P"tn('tl'ta, SOI"1 ('01 "g" Il I ni nO!,,f,l'll 

1"')'('0 Io'Sif, fun('ţi0l1ar Rilyir, 

~u ştim PC să mai ('r('(l\~m - fără 

irl1!'nţiu de a cârti - dar par{'ă J)11ITr

rwzeu ale');{' rW!l'!)'ll tJ'C'('Cl'l' la ('{'lC' n'ş~ 

ni(,{·, (k'ohi('pln 1)(' ('(,lI' mai in}Ji-!{, fiin
t(,- rJămflll1e~ti Îtw!t în flcc;!rpi! \-iqii 
fiind. 

MaIla. ::Ual'('O'\-1r] - nii,.'(-uţă PCl'ro 

- a fo~~ una din11'l' rolt' mTi di",till;-;" 
îm-ătillot~l'(~ în g"t·mtl C'i, de pC' raza 1'('

y i Ze ·.l'ilill lU j ,\ l'a d" (',' pace t1n re ('a sii fi 1'. 

H'gn't.lll;ă fOillic mult şi ele 10l:'uito!,ii 
(,()lll_ PiÎ!H'ota_ 

Era o Hd'·YiÎl':Jitii. sărl)iÎitoaN' ţwntl'l1 

aenasl ii wşnieil 11 eOlh,l"ită înYiÎţii t::· ~

rl" ('flnd se g'ă~ea în mi.il'oellil ('Opi~tl~i

),01' - ('are o inheilu ca pr o mmnă -
('opi 1 a,5;i , C'IU't' orali pen;t-lil ea o P;'{'
Of\llp'arC ve.şil;ciÎ eonsUf'l'[wl(lu.!(' lor in
trc{rU! ';;~I.U timp Nb(·r, .şi poate. aN'a

",tă i-o fi f(t:~t ('tJi1lZ.~ i':fârşitnlui ei prea 
d3 iimpuriu_ 

Bon:'lJft nemiloa~ă a SUr}mt, la rădăellll\, 

t,l'llpuUni I-\lin frag'l:d piină 1.-<a răpns" 

l){'nih'u c~'1 recarc a fQ~t iubită de to~i 

re1 ('aro o ('unoa.şt0am, &L ne pariisefllwll 
P<'11.1ro 1oteleemna, p\1ednd Î'n!l:ru ('C'Ir. 
\'('şn)('(\ unde nu ffite dnrrl'e nipi srâl'
'hă, nic') 1'Hlspinare, şi să '_'1;{' împliJ1JNlsd'i 
f>1.l'iga.l'f'>:l ('('lui ('fI zire: Piîmânt C'$ti şÎl 

in. păm<Înt nli merge' unde toti mul'i-
1m..u mergt'Jll_ Af-#fel în ziua de 15 Tu
nip fI_ r_ îll loc'uinţa /',a din Al'ud, Piaţa. 
A nam 1al1l('1.1, după o hmg-ă s1l1ferinţă 

- moartea lH'milooRă St,(,pl'ă viaţa 

unui nin ('.al'e l1Umăl'ă ahia 27 de Pl'i
măyeri_ 

A~1tă;r,ire('a re a fffit Maria MaJ'C'Q· 

"Î('i a d:pw:n~t l'ăsfi'tţ{]lta 7)('ilo1'_ 
R,ufJC11uIT. siin <k!"pl'im;; de lutillJ, tl'l'· 

(,1I1tor, lrwîndu-şi :;JlmTllJ ~)1l'e rltll:m~lo 

&'ff<'l'~\lcir {'osml{'(', plianează dt'~l."npl'U, 
nOil .. -.:t.t'ii. îneu.njul'ait de Î11g"{,1"ii ('("l'ulni 
('are an a.,?tt'p1at-o aşa de muh_ 

C'ine a,!' fi e!'C'znt ('Il a{'('us.tă fl'nmn~ 

set(' . I'n dispară _ aşa dp lirrrpul''lU în 

noianul Yl'şnÎ{'iei? 

Re H'ele ('ii în oo,1'tea d'::stinullu1 s~ria 

etL, a,tuneÎ (';'1n<1 U,wia ::\Lareo"l('i va fi 
împlinit 27 d(' ani ell' yiaţll, prLmtm1l1d 

"ii o r,l1l'nre Ia sin(', C'lH'mare d.., CalX\ ni
m(~n~ n' a seiipllrt şi nu va sr.apă" 

j\bl'ia Mal'('o\,;ri lasă în urma ci OI 
mama e('1'11ită dc dnrel't\ un.soţ ne-

să facem economie cu aerul şi vocea. 
Cânlăreţul bine instruit cu puţin aer 
poate- da mai mult sunet, decât cel 
naturalist cu gura plină. 

Intonarea se face in modul următor: 
aranjăm bin" mascha, gura în interior 
deschisă bine, neper.niţând nici-o schim
bare în gât, faţă sau falca de jos_ 
Respiraţia între coasle şi cavitatea 
abdominală să fie b'ne sprijinită, Luăm 
răsullarea ca o mioge mică in cavi
tatea gurei de tot înainte pe dantură, 
dirijăm progresiv - încet - respiraţia 
din cavitatea abdomenului, transmiţând 
fiecare atom din respiraţie - prin 
tubui ţinut larg şi coloana respira 
toare - in dife ... ite cavităţi rezona
toare j pentru sonoritatea vocii, La a
cest procedeu toţi muşchii din corp 
trebuie să fie !ejeri, Pieptul servind 
ca rezervor de aer trebuie totdeauna 
bine folosit. 
Dacă vocea va fi alimentată şi spri

jinită de O metodă buni - printr'o 

mfmg-iliat, nn fnrt(' şi a soră sdnmei
naţi şi o mulţimC' de ln'jeÎ('ni şi ('11110,;

<'tlţi 6l1'O1'3. Il' \'ll. fi d{' () m("mol'~LhiJii. 
H,mintirc_ 

A ffll"lt mm'p iabin'a i,mlul'er'll)(!,j ma
me şi il. (,l'lorlalţ i, dar se y~-'<1t> eii D
Zl'll o iuhit-O mai mult, şi j·a supeim;t 
orif'!' i'.uf{·riniii 111 ('l'p!lllt viptii terl'~11"t', 

Illthll'('raţi şi noi dr lH'Pl1Hll tl"isttt 
În1funplal,', de aei <l(' la l'l'(lH'ţla zia
ru)n i n(r 1; 111, t n1l1s-mi1L'm ~'in('C'l'lll(' nO'l
Sin' ('ondul!'nţ{' Î1Hlul't'hltC'i fmnil!ii, 
l"llgfrnd ]H' Atot,pnt.l'rni(,ttI să 1e dC'a 
nil'ia lw('('sară pentru a pulNl 1'1l]1ol'la. 
I!!'('altn Îlwcn'Hl'e la (':ll'P au fost S'[[

puşi_ 

Iar e{'jt'j tr{'('utl' in ('l'I(' '\;'(\':mic'(' ';i 
ziet'om: "Dormi în PU('l' suflet.: hliind", 

p, F_ 

1 U lină de lăcătuşerie binală 
şi alte construcţiuni. F ahri
carea oricărar articole de fier 

MI Gartner şi Fiul 
lăcătuşerie de arlă şi construcţie 

Arad, Str. Bariţiu 4: 

C ... â-.... ea 
1ftI. ~. lIe~el .. ; 

(Urmarea In pag, l-a' 
mnte ]J(,et, care ne-a dat pe'ntnt pnma 
Ja:li, o producţie intelecluJI,i I"OU;U

nească, a eârei valoarea -i-a, dut pu('in
ţa, fă1'(l, greulltle, să treacii [Jt3$!C hoia

rele ţării. 
In cu/'sul ascendent al cultm'ei ro

f mâneşt-i Emine,~cu înseamnă deci una 

din pietrele de hotar cele ma-i impor
tante_ , 

Deareia am t'enit $Î dcace~'a mnlţu, 

mese şi Academiei pentru comemora
rea pe carc o face a,stăzi, ~ comerno
I'are care o cinsteşte, - cinsfÎtld pe 
cel mai mare poet al ţării 1'omll1itsti_ 

limbeck 
Intreprindere de înmormântare 
s'a mutat în Str. V. ~Goldi, 1. 

Palatul Banca Românească 

perfectă controlare - şi dacă fără 
preget avem grije ca formarea vocii 
să se facă fără forţal e, atunci vOcea 
în extesiunea ei j va obţine o sonori. 
tate frumoasă, dară şi uşoară. 

Timbrul vocii şi diferenţa nuanţări
lor depinde numai de intrebuinţarea 
diferitelor cavităU rezonatoare. Cu 
schimbarea gurii şi-a buzei putem 
obţine şi variaţia timbrului. Nuanţarea 
dinamică o putem obţine numai prin 
disciplina austeră a respirati ei. 

Cântăreţul poate nomina asupra 
vocij numai atunci când a invăţat cum 
să-şi stăpânească respiraţia_ 

Caruso - cel mai mare tenor al 
lumii - a luat respiraţii adânci, incet 
şi pcrmanet, fiind capabil ca răsufla

rea să- o ţină deschisă într'un timp de 
lungă durată obţinând prin aceasta 
coolrolarea autofizÎolog:că asupra sa, 
la care s'a alăturat şi puterea conştien
.tă fără ohoqeală şi încordare ttzică 

(Continuare in pag, 4-al 



4 TIMPUL PROVINCIEI 

Notiuni technice 
După ('lHll am l11111liia1. in numul'uI 

tl't'('nt al 7{ial'ulni, ,"om pnhlit'i] un {'nl'~ 

g('lwI'al (it> 11Ol. i lLll i 1~'(',JlIl it·" lH'I~ll'l~ 

JIll'sPl'ia,,;,i şi lllllH('it,OI'i. 
:-;pl'riilll ('U llJal'l'h' JOI' llnmăl' dIn 

Arad "il Jll'imi ('li satisf,H'tit' illiţiaiiYH 

11(lll ... ll'ă, lH' tll'lTUn ('iil'\'ia Y01' 'tl'il:g'C 1'('<'!.' 

,(> f (lil oa,<;(' . 

1 )('0(':1<111<la Ui, n('-am asig'1l1'a.t rola.!}!)-
1'l1l'da dlll i Etlual'll HOlJll.i, JlI,()f('sor
THlI('S'kll Ia, Li{Opnl: T ntlust l'iaJ; A Ul"i'.j 

Ylnlru din "\rnd, un' fom'tl' bun {'IllHl:'>
(':ltOl' al pl'ohlenwlor tc<'1mÎcc. 

('Iu'sul dlui Eduan1 Ht'mai ÎI\('('1)(' ('U 

Imnh' llOtiuni (,lt'll1t'nlal't', font'l!' I)('('t'

('al't" îll~i'I, Pl'lllnl ('('i lllai mulţi 111('I';lloI'i 

(,a1't' an lt'('('nt jll'in :;;('011It' \'t'(·hi, (',În.d 

\l1'\';itlimtwlIl1 ('l'a de nn nin'] 11l1lJil m,lf 

"eăznL 

Şi {'Il aN'H, ... tă o('a;;~ie UP ÎIH't'pnl, 1'11-

g.lm: j1(' ton art'ia ('arc ar (101'i să pl!

hliee <1J't,i('o]e ~all a.'lel1wltPl1 sttlllii 1l'('. 
nirl', ra Iiă lll'. Ofl'l't' roln.hul·a 1'(')1 loJ', 
a~~ig'tlr;Îndl1-h' ('11 pliîr,pr(' rolo:llwlp zia

l'lilui 110st l'U. 

T. P. 

Revedere asupra operaţiun~lor cu 
numere zecimale. Adunarea 

Rl'gnlă, Adllllal'pa 11llTl1prl'lOI' z('(·i. 
rale Se faN' ast.fd: ::;('11l'm nmm'l'l'j(' 
lllwk suh altl'le aşa ft'l ('n vil'g'uItÎI('- să 

rOl'(\spulldă şi atull(·j UYPnl la park3 

lnll'('agă unităţi sub lUlităti, .7,.(·ci sul> 
7.,('(·i, rf(', iar la partea z('('imaIă, z('('imi 
Kuh zN·imi, 'Suti,m;i sub satimi, et(', 
Adunăm Înt(wmai ra la nUm01'e]p Întn'g-i, 

fmÎnd de gTijă ('13 la 1'{'7.1~ltl~t, f':Înd am 
ajulI,!'; în drept.ul Vil'lrul!'i, "ii punpm 

yirg'uh, 

EXl'lHplu, ~ă f<l('(~m adunal't'a l\pmă
toal'e: 

17;),45+ 15,02;7+4,?l6+0,09 
Rel:il'm numerele şi faeem adUnal\FO,) 

ast.f't'l : 
275,45+ 

15,027 
4,86 
0,09 

295,427 

SCADEREA" 

Rpg'ulă, Seăderra numerelor '7;t'('i~ 

maile ~ [,arc Mt.fC'l: scriem: pe ~ă7.ăt()r 

~'11h dm('ăzllt. aşa fet ea virg'ul('le ru ('o

n:;splmdti şi a.<.>iJcl IilH'Tll la partea în
tl'{'lag;i, unit<lţi sub 1111itiiţi, z«(,j sub 
<zecli, ott', ia.r ,la partea z('eimală, zN,imi 
sub '7A'(~imi, sut imi sub sutimi etc, Com· 
p:lecUim prin zerori l1urnăl'ul de eifI'l' 

ze('11malc şi apoi fac('TIJ: 'SC'ădere<1 înto.:-
n1iaj ea la lmmcl't'le înt.regi, iar ];8. re· 
zulta.t pum,m vi rgula în drept.ul vi 1'

guh'i, 

EXl'mplu, Să fa('C'm S4'ădt'J'ea urmă· 

tOiu'e: 

87,528- -50,2fi 

Aşezăm termenii !;Ii faei'm seădN0a 
affifol: 

(Urmarea dia pag, 3·a) 

a dominat aşa de maestric repeziciu
nea aerului încât nicio picătură n'a 
putut scăpa fără a fi folosită.· 

Aceasta este criteriul şi baza de 
fier a fiecărui mare artist. 

Este un capital şi un talent celui 
care ştie să plan teze fiecare picătură 

din respiraţie in voce şi va fi statornic 
asupra respira ţi ei in aşa mod ca, 
numai atât să consume cât t'ste ne 
cesar la o frază muzicală, Pentru o 
frază muzicală mare se cere un eXer
ciţiu de respiraţie de mai mulţi ani. 

Un minimum de cinci ani de uce
nicie şi luptă grea se ('ere unui cân
tăreţ. pentru a fi desăvârşit în aceasta 
prea delicată artă. A cest interval de 
timp este foarte necesar pentru ca 
fiecare atom din respiraţie să fie bine 
lucrat şi tdmis pentru sonontate· 
Muşchii abdomenului tIE buie să fie 
foarte bine antrenaţi pentru a putea 
lua respiraţii rapide la pal' ze mici, 
dintr'o fra'tă muzicală mare. 

Un cântăreţ de bel-canto poate do 
vedi o lejeritate şi uniformitate prin 

F;7,fi2S
fiO,2:l0 

37,278 

JXJlCLTlREA 

Rl'~11~li, JnHl1lltin'a a două l:lumerC' 

zP('imal~ se fa{'e asI fel: ~lŞt'ZU.m şi Îll

mulţim numc'rele Întcwmai ea la 11llmp
llll'l'ple ÎlllTPgi, 'f;il'li a ţine s(lwmă dp 
yj,rgule iar la prodn~ d('SpăI'ţ.im dt>1l1 

d]'C'<lpkl ~lJ1'e AtUng:l nttâ(('~1. ('i fre (',Î(' 

z0eimlaleau la un loc am:bii fad.ori. 

EXemj1)u: Să fa('dn înnmlţil\'<\ n!'
Imruf.oore: 

18,;;2;;><6.42 

Aş('zăm fadorii şi fHecm înlI11'Ul ţi n'a· 
a"'lt f('l: 

18,525X 
6,42 

370;;0 
74100 

1111fiO 

118,93050 

]JfPAR ŢIR EA, 

Cazul I, Câ,nd împărţitorul est{> nu
miiI' Îl1tTeg', 

H.p.gulă, . Imipătlţiol'(\a Hnui număr '7..,'
t'imal la un număr Î11(l'eg' ::;(' face ast
f(·l: împărţim întoeml.li ('3 Ia nUinH'r(~ll' 
mtrl'g'i ayând grijă (la atu!1{'i e;Î:nd a.m 
t'ohorât prima ei fră 7.c(limaIă să punem 
virgula -la (·~t, 

Exemplu: ~ă fa('pm împărţi)'{'a ur
mătoare: 

223,92 : 12 

22:1,:12: 12=18,66 
IOa 

= ::.::7!1 

aceea că, trecerea dintre registre o 
execută lin j uşor şi cântă aşa cum 
vorbeşte. 

Pentru ca trecerea dintre registre 
să fie lină şi neobgervată, adică aşa 

zisa "RUPERE DE VOCE" să dispară, 
este o problemă foarle impcrtantă ni~ 
velarea registrelor care se poate ob· 
ţine numai prin mezza di voce. Orice 
voCe la inceput trebuie studiată cu 
mez~a di VOCe care serveşte la uni
ficarea registrelor şi prin care se 
poate reda in interpretare toate nuan .. 
ţele cerute, de arta cântului. O mezza 
di voce bine stabilită dă prilej cântă~ 
raţului să se odihnească C in timpul 
când cântă, 

Pentru a putea mări volumul vocii 
şi a obţine expresiunea necesară în 
muzică, este foarte necesar a studia 
şi filarea sunetelor, E mai greu a 
descreşte uşor şi gradat un sune., 
decât a·l creşte, Un sunet il emitem 
piano ş\. apoi il creştem gradat până 

la un forlf', apoi il descreştem uşor 

şi pe nesimţite până la nuanta cu 
care am inceput. Acest studiu este 

( \lZU J II. (';111 tI î III pă I'ţ i nOl'1.1 l 'lSt CI 

1111mill' ZI'l'illla1. 
Hl'glllă, (';'1)](1 llllJlul'ţitol'ul {'stt' Illl

m;ll' zl'('imal,împlll'ţirl'a f;(' fa('(' 1-1,;1 j\'I: 
:::ll'l'g('lll '\'it'ţUlIa dela Împrll,t)t.(ll' şi 
'pt'nll'lI (,a sil ll\! S(' ~(·himhl' (,tit Iti, 1,1 
deÎmpill·ţit nm1.il,m yil',Lnlhl !-qm' dl'l'ap-
1a ('u a;(;ltl\1 Zt'«'i ma Il' (',ît l' Zl'l·i ma liP :l 

;1\'ul împill'ţitOI'IlI; d,wli dt'ÎmpăI'ţitul 
('. .. te nUmlli' ÎlII( t'('g', îi aduu!!'um n trdit·<~ 
;'''I'ol'i la dl't"'lpta (':îtt' z('('imall' Il UYllt· 
l.mpăl'ţilo1'ul. 

EXt\1l1pl.n1 T. 
27,6: 0,3 

Şterg'PIn Yil'g'uln (l('la împărţit()!' iM' 
-a deÎmpiit'ţit mntlîm yil'g'llla 1'\111'(' dl'(, 

apta <,u a (',ifI'ă 273: 3, 
Am ajulls bl ('azul împărţit'ilo!' ('11 

l1111HPl'('. Înt l'('gi: 

276 : 3=!J2 
~- =6 

J-;xC'lllp1u] Il. 
H7,;; : 1,2;; 

Ştt'l'g'f'm yil'g'ula. d('la împhl'ţitol' ial' 
la (kÎmpiil'tit llmtăm ".il'g"ula ~Pl'(' <11'('

',lpta ('II douii ('ifl'p. Tkîm pii 1'1. it 111 
:IVillld numai o z('C'imală îi adau""ii,lll 
1111 z('ro h. dl't';lpt.a. ,... 

1'/;)0 : 12:1 

Am' ajuns la o Împnrţin' (k nnnw]'p 
mlil'pui 

fi7:iO: 12;)==70 
= =---;:-0-

Imp5rţil'pa mmi J111T1liir 7;('('imaI rn 
!O, 100, lono ete, 

Rl'gnlă, Impă.r1:,ire3 um!Î 111l;mă,r Z('

rimal eu Ull Humăr format ele 1 umna( 
de zo1'01'i f.,\' fl.w(' mntâl1dll-i yil'!!'llin 
811110 ~11lngla eu althtea eifl'c ('âtt' 7.(,I'o1'i 
Ul'mNIză dUjJă 1, 

EX('mple: 
!J-!29.7 : 10 = !)42,!17 
fi42!1,7 : 100=fl4,:m7 
!J42!1,7 : 1000= 5,4297 

DIVIZIBILI1'ATEA 

NnmiLr c1i:vizShiLl l{'n număr 00 11llr 
llnPşt.e divizihH ('u altul t'ând se im
part'f' exact NI arel 11HImă1'. 

De pxemp1n: 10 Mte di\'i.zihif ru ;) 
pentrueă se împal'te ('xaet ]a fl~ NU'Ină'
mI 10 mai ('ste :li\'izibil şi ('u 2 pPlltru
('ă se îm:partc {'xart la 2. 
DŢi\'i7'()l', l'n 1HImilr se nnm,Mtc divi

zol'u1 alt ni llUmlir ('ând împarte excM1: 
pe a('l'l numil]'. ' 

In ex(~mplnl cIp mai sus, numerele 2 
şi fi 1'11nt di\'i7;Ori ilni 10 }w!J1Ijrueă Î::11-
]la.tt exa.e~, pelO. 

RErElJERE ASFPR~i FRACTfU-
.VlLOR Ol:T>JlvARE . 

Sai(/'f'([ frarţiu.nilol' onlinare, 
O :fl'lWţit, ordinară se l'l'lll'ezintă În 

sm1s ]1rin douv numpl'e: 1) lUl 'l11111ulr 
('~1I:? nl', at l l11<1 Î'J1i citit' părţi ("i'o.1e împăI" 
ţlta tb1l'lt,a,j,pa şi {',are se nllll1wf4te nnmilm' 
şi 2) un HIt număr ('arc ne' al'a.tli ('âtt, 

cel mai greu dar şi cel mai util. Cele 
mai bune solfegii sunt de Concone. 
Bordogni şi Iffetl. 

Pronunţarea corectă este o bază 
principală la cultivarea vocii. Silabele 
vorbelor ce le rronunţăm in cântec 
au o durată hotărâtă şi de multe ori 
mai mare decât in vorbire, Cuvintele 
trebuie să fie clare şi bine auzite. 
Cântăreţul să-şi dea toală SIlinţa ca 
pronuoţarea v<,rbelor să aibă aceeaşi 

importanţă ca şi melodia pe care o 
cântă. 

Avantajul bunei exprimări este 
mare căci adesea - ori un cântăreţ 
posedând o voce mai slabă. dacă 

pronunţă bine şi vorbele sunt clar 
auzite. şi accentuate după importanţa 

lor, el place celor ceai ascultă poate 
mai mult. dE"cât Un cântăreţ cu voce 
frumoasă, dar care nu ţine seamă de 
o accentuarea corectă şi clară. 

rn timpul cântatului gura trebuie 
ţinută deschisă până ce melodia a 
răsunat. 

Cântăreţul să studieze bine conţi
nutul cântecului f să resimtă toate cu~ 
vinlele şi expresiunea feţei să fie 
agreabilă: 

-
pă I't i a III Iu al d i II Il Il it :Lt.l' :;;i ((a.l'(' (li' 

JlIU1]('şll~ Il Il 11l;Il'MoI', l'\nmill-:ltol'u.l si nu. 

mi! ontl ~llllt f,PI'll1l'll.i i fnll'ţ il'i, . 
K('I'it'lX'a Ulwi Ifl';l!"ţi~ ol'dina,l'o St~ 

rat·(' a "fj'(·1 : snil'm Blai îllil:1in llI11Hfll';l, 

tOl·ld apl,i lTillr.'rn sllh d olillip ol·il.on. 
ta'!;i ('alt' -1' 1111('(':;;11' lin.il' tll' fnt<'ţi,·. 
Iht kSHlhtll1 '"ii l'l,in s('I'll'lll 1lt' lllijlll ~tor. 

Exomr~](' : 
1 

o doine se SCrlE' 2' 

2 treime se scrie 2 
:$ 

4 optim se scrie 4 
8 

CITIRE.'! PH,if'ŢlJLOR 
ORlJ!.YAHg 

() fl')Jcţip (j],{lilWI'ă :':(' ('itpş:te ,în mai 
m:llll~n f('lul1 pn'f'um lH'I1Wază: 

I I :-;e f'i! .. ~h' llumrll'i'ilm-nl apoi mi· 
mi!Olul Ul'llwl dt' h'1'1l1ilwtia "imi", 

EX,nn]l~'.' : 
2 
5 se citeşte 2 cincimi 

4 
., se citeşte 4 şeptimi 

2) :::il' ('it(,~te lIumărutm'nl al)(~i!;ţ· 

.~1HLlW ('u\'1mt ul "supra"; ~ III ~,1)e" şi 
apoi >'t' ('itl'ştt> munitol'ui, 

[~x('m:ple: 

1 -. se citeşte 1 supra 4 sau 1 pe 4, 

3 
5 se citeşte 3 supra 5 sau 3 pe 5, 

Oh."el"\'a1'p<1 Il, l"n număr înt]'<':l 
pna.!tl fi seri;;; sub formă dl' fl'll('ţir 

Jîllldu-Î dl' lmm~tor pc L 

Exemplu: 8 poate fi . 8 
sens -.-

.OlISl'I'wu'\·a 2, Ori('l' unita,te fra,!.'t]!], 
nară zp(,jimalli poate fi s('l'isii sub for. 
mă de fl1;I('ţir ordinară, 

Exemplu: Of1 se scrie 
1 

10 
1 

0,01 se scrie 100 

FELFL FRArTlrSILOR 
ORDLVĂUI? 

In emnpa,l'aţ,ic ('u U11itat0a sunt 3 fr, 
!lui de fnMţij: 1, P1'aeţ.ii S1.)ihunitm'(" 
i'llmt. frat'ţiilc mai miri d(>(>ât llni:ta,t('ă, 
I'Jle au numărăto.rul mai mic d('('it.t lHl· 

ll1o.torul. 

E :2 5 8 10 
xemple: "4 T iO 20 

2, Flţiwţii e('.hii\u~i,t~l,re. sunt fl'aeţi jll' 
0gale eu lU1ital~<I., Ele au lmmărătorlll 

0,8)'11 en n1tt,mi,t,ol'1ll1. 

E :2 5 6 
xemple: 2 '5 6 

9 
9 

3, Fraf'tii SUjH'aUllj1a,l'n e.ari 811111 

frac'ţii le n;-ui mari tle(·:ît. ulliitaJ~'a. El,' 
a.u 11 1 IIm lil'iltoru I mai mare dwi'it nnmi, 
101'u1: 

3 .. 
Exemple: T 3 

8 10 
6 5 

E, RONA] 
(Va, urma.) 

Orice voce sănătoasă şi puternică 
poate fi numai Într'un corp sănătos, 
Pentru a dobândi aceasta, trebuie ..,ă 
trăim după regulele naturii şi Ei\. păzim 
corpul de toate anomaliile, 

Viaţa neordonată şi gustarea băutu' 
rilor alcoolice cu exces, sunt contra 
sănătăţii vocii. Atitudinea corpului 
strâmbă, hainele strâmte, guler, era' 
vată j corset, etc. sunt în detrimentul 
organelor vocale. Să evităm schimbă 
riIe temperaturilor rapide ,n specia! 
după lecţii. In stare de in focare să 

nu stăm în curent şi să nu cântăm 

în localuri reci. Aerul plin cu pra! 
şi fum' tul este dăunător pentru coar, 
deIe vocale. Raporturile sexuale tre
buiesc ordonate. Elevul să aibă înere· 
derp, oarbă in profesor şi să luereze 
zi şi noapte. 

Aceasta sI fie ţinta supremă a fie' 
cărui cântăreţ serios şi fără acest 
principiu nici nu se poate închipui un 
artist desăvârşit. 

Versetul sf~nt a lui CARUSO ar 
trebui să râmână imprimat în me' 
moria fiecărui cântăreţ "unde se ter, 
mină technica j acolo se începe arta~> 
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IATA ARDEALULUI 
~ 

S'au implinit mai ;';;lptătmînilp 'ln'f'lt
h" la 25 ~Iaill, patl'llz('('i şi ('inel de, 
uni dda rll:-<llniito!'ul jH'IW('S al 111(':11111-

ralldul ui, jll'I)C"l'" datol'i til (,11I'uia, lH'!('

~'1inil'ilt' asupritOI'ilnl' no~tl'i de tot
ul'a,una, au fOi't CU~lOsrute în lumea În
trl'a~âl. 

Fnpl!'h' nH'JllOl'alllli~tilol" PlISP În sllljhu 
nillÎlInÎi I"OIlHÎll('. nu \'or pUlI'a fi (·<Î1l1(iri-. 

h" În IldPYăl'ata lor ndollrt'. lIidodată· 

Acea de,' ÎZil: .,Ţotul PPIlII'Il najilllll'H, CI' 

ÎmpO{lDgea pÎI'pturlle şi slăjl,ÎJH'I<1 f!ftll
dllJ"j·lt, milioLlnelOl' dp I"Om II 11 i din Al'
dl~al, Il'a fn;t Ilumai () lozindi luată la 
ÎntiÎmplal'l' ci un {'f{,Z: păstrat CLI Sifin
ţI'lIi!' !>,înii la UIlÎn'a PP.l nwrp. 

Din J1l'frl'i(·il'p jH'l1tru lwi, pornlt'ni
I'pa a ("(''ifm' mmiid a tl'('(·Ut. lH'OlhSC'l'

vată. Pl'intn' IH'PU nm)tpll' SPllhări, o 
ere'şt in<,a."(·ă a{hw,et'e ami-nte aa<'('('r0or 
('roi, nu s' a mai produs, Cu toate <lJll1-

('ăiuJ'ile lHla.'.tl'e ()('('Îfkwta]e, nu ru
Ilo:;;t{'m lli(·i prosliivil'cl1 eroilor n[('~ 
<'ultul morţilor, (':''ită dl'<,ptat<, awn d. 
Joan Pop (·imel sl·rin în prefaţa. eiil'ţii 
"Pro('(s/t! Jfr 1/w/'a Il d'lIlu,i" apăl"lltă. în 
allul 1 !);32, urmiito:Jl'e!p: 

,.JJc1Hol'(1lldi.~tii alt fOf~t7lifrtţi dr
?II IIli, si de }JI'OeeSIII lol' rtbia 1.~~ mai 
aduc (;III1:ntc CII pir/ah', poate eri ('(/I'i 

1I/(/i sunt În l'ia!ii din{l'c fo:;dii 701' api"i
,,(,loti, şi (1( /I'aymflde de N1fli şi .'lt('/'
M illI1illl;ri riimllsc rIil! lil1CI'€ţelr lor, 
UÎ(it'ff diil! i'(, foştii .~'tl((hnţi rom fÎ 111' dl 
atunci, (I.iull.~i ({zi ,~i ci în (llIii biitni
i!cţr[ur" , 

Piiea,t de noi .. , 

Ce-a fost Memorandul ? 
In eOllfrl'inţă llaţim1ală din 1 R90 ~i 

ehiur Illai Înain!,f' Se' hotăl'âsf' Se' prf'
zinte înrpămtului "F'ranz Iosef, o jal
hi!, fillmiti! 1TIt'llloriu, rar-c să cupr-indă 
toat~ dolpantl'le romi'lnijor ard elen.i , 
Doi ani mai tâtziu H-('C'at<ltă hotă)'ârc a 
eăpătat un nou impuls hotărfllldu-!'le în 
r:onfel'inţa gPlwl'ală din 20 şi 21 Ian11-
ani~ 1~92, ca memol'undul să fie IH'pzi'n
tat. fă.ră amânare, Astfel' ('ii În hma l\f ai Ll 

1893 Ilr, Ioan Raţ.iu vajnir1l1 luptător 
lllaţiolUl.li&t., preşNlintelc partidului na
ţional româ.n, Însoţit a!i;'-O nllm~,roaBii 
deI.e,gaţ.iune Il depus Mcmorandum~nl 
În plic ÎlIchihs, la cacelnria împăratu

lui Fl'anz IOISef din Vie-na. După ('() 
se' expune în aeest 1u('!lloriu, IH1il1(·.t cu 
ptillct doleanţele românilor ardeLeni, 
se adll'('S('ază monarhului a.''ltfel: 

"Nu Sl<'oot,em la 1\'\'a1ă ·a('(':-,"I:e fa.ph" 
('a să ne plângem de nedrept/atea ce 
ni-se faee, ci pentru-ca. să al'iit[~m, cât 
de adâncă şi de ~rJ(>.rală e n('m'UJlţumî
rea, pe care artuaJul si,~('m de guver
n.ament a ProUllS-0 intre Români şi rât. 
de meordat-e sunt relaţ.iiunjle dinh'C' 
Români şi actualul guvern". 

Apoi. "Aetuallii cunsilieri un,glal'i ai 
M. V, Îll&1 CUllOlS('iind nemuHţlmu,rea, 
do earc sunt H:g'it.aţi Românii, ge fe
reşte de Il aplica Români în funcţiu
ni1'e pub!'i~c". 

"Unii 'di1ltt,rc dânşii se SUSţill prin 
intrepindel''Î private ori ra advoraţi; 
('.ar' cpi ru d('săvârşire mulţi an pără
sit pa~ria lm, ÎIll ('are 8unt pl'lgoniţi, 
şi t.răpsc azi in alte ţării", 

"Astfel din 7.j în zi Românii tot mlaÎ 
mult. au trdmrt să simţă, l'a. ('i sunt 
trattaţi ca !'1tl'ăillii Îll ţRara lor ... " 

,,81~"'pânilt de oameni, cal'e-l eOIlt-U
d{>Tă ca S'trăin şi pe (,Hl'P el îl oonsi
drră l'>-i.1'ăin, Ro.mamll nici în jUl>ltiţic, 
uiri in udmini~1,rat.iune, nici in ('('lei1,al
te sft're. ale vieţ,; i publirc nu c primit 
eu bunăvoinţa cun"nită şi nu află la 
nimeni mângăere, nicăiri drcptat.e/', 

,:F~ar' ac('S'ta mai al('s pf"ll!trură, cu 
tOiC[C dispozitN llnile p"I'mjsi\lf' a.)f' If'.gii 
pentru egala îndreptăţire, nu se ţ.ine 
în viaţa publiră S(~amă de limha popo· 
rului, da('ă el nu e maghiar", 

.. Romflllii sunt în l'pga,tu] 1l1lJt.a1'. 
trataţi mai rău ('a poporaţiunile ~ri
lor cucerite". 

"Pl'('{)('uparf'!a dl(' rltpetpnie a gu
vernului niC'j nu c buna administ.ra
ţiun<" ci maghiarzarea Înt.regei vieţi 
publioo" , 

"Noi Rotmânii, o popOl'aţ.illne rom-

Corn.e.uorările noa.stre 

Procesul memorandului: 
Sau după 45 de 
lin arlicol a 

ani ... Memorandul şi Memorandiştii 
lui GeoEges CleDlenceau 
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pktă de jw"ţe 3 mili.oone de suflt'tl', 
{'()mtrihuim cu sâng-"]e şi cu averea. 
noastră pentru sl1I."ţinerca statuhli, 11n 
ay(~m im,ă pt'ntru Înaintarea l1Dastril 
eul,turală ni(·i un aşt'zămâr:-t sllsţimit. 
de sta.t". 

"Din banii p·1ătiţi do noi statul nu 
sllstine pentru deSyoltiHea noastră Il iI
ţiollală nici un gimuaziu, nici () şcoillii 

medie, fi" eomel'eială ori {,C'ollomieii, fiI' 
·barem o ş('oaLă ppda !l;'o).!:i ('ă, Ba nu n~
se mai dă 11 iei aut.orizaţiul1eu tIt, il În
fiinţ.a noi insine din propriile noastl',' 
mijLoaec şC'oalc se('undare", 

"La, Arad Şl la Caransebt'ş R~m;1nÎi 
au stăI"U:it în m:ai multe rândnri sil li
S(' dt'c autoriz.atiUIH'H dp a înfiintu 
din propria lnr aw're eat(' un !-rimlHl
ziu: g11y<,rnu! a r<'fnza.t a utoriz;l ţ,i nm' 11 , 
!Sub pl'Mext de nimie şi <'u înv('d~l'Hta 
înh'llţ iUlI(' de '<1 sili pe Homi'ini I'ă-şi 
trimiti! eopii numa.i la şCt)<l11' maghi~l
re, undp pl'('oruparpll dt' (·ilpl'tenip a 

i~\.'i!ţ,ătorilcr nu e ,des:',oltar('a. ('Ul!l1.l'<l-1 
In, ('1 pl'opag,lI'('a llmhlJ mal!d11al"O ţa a 
paliid1l1ni maghiar", 

,.Intr' un sinQ,'lll' an, U;:R.~, s' au JlN'-
1 rarta.t 7 ell'osebih' pl'o('pse eOnQl'a zia
l't'lol' rom;u\(', şi autorii ori l'('da(~tm'ii 
aII fost osânditi III PPd<'j>SI' g'rph" JWII

tT'llf' ii al1 avut ('\lrajnl rivie ue fi px

]lrima (,()ll\"ingpri]e Rumfllli]o!' [Il {",\('a~ 

ce- J)['ive~t(' gl'a,'u sitllaţimll' a. ţ1irii", 

J\f('TTImilil (,i~t' datat 26 "Tarti!' 1 ~92 
şi s('mna~. dt': 

lh·. Ioan RlI{hl, ('il ]))·C'ş(·t1inh" G(UI'~ 
ge Pop de HrlMşii, FI/ţlNI U/'o'fc "in
pN-'şrdinţi, Th. ra:;ilr Lllc(Jehl .f>i('~'l'fl~:l], 

W'l1<'l'al, SI? fi/imilt A 7hini. r-wP!'ptal'. 
. ImJ1ăratul ilub pr('simH'll- g11H'111UJui 
d~']'a. Budapesta n' a ])rimi1: n:ltUJ'H 1 a~ 
('('astă doL'lpgaţie, mt·moriul a fmt Îll,ă 

Între rt.imp lll$lnîndit prin Zi'iW{I~1' 1'0-

mân{'şti apoi separat în limba fnill{'('
ZU, g'('rm:ană şi maghiarl!. 

Pa.l'ellI'tu1 din Cluj in1 Pl'yilW fii-
(';1ad d~'mmt ]wnal pe haza a I't. 17:1. 
a.l ('()(luJui pellal, mai îllt;1i (,Olltl'.1 lui Eu
gen BJ'OIte, il11' dnp;'t a0('('1l în ('nil t 1"·1 

Oimilrie ComşD, Sel.timiu .\Ibini 
membl'ilol' ('omit.etului naţionaL 

Inll'mg1atOl'iile durează aproape d~)i 
ani de zige. In aepS't răstimp ml'mlbrii 
eomirtt'tulul şi în glt'llel'a,l tot i pei bă
nMiţi de-a, fi avut o Ofll't':'.<lI'P k.~ii~lU'il 
('u mcmol'ClmluJ sImt prig-oniţi pe~w mii-
su,I'ă, 

Ei n' au '-COC' .~ă părăseasră lo.:,1'! ~i;"l
tn,t d~ n'şedinţă fără 'inYOilt;> lH\'a,l,a
bi Iă, Pat1e ~unt ('lhiar ares1:,;ţi din'frr 
ei, Jwnt l'll a('('.a~-rta, 

(;hprasim j)e111id~ a p]prat (kh 

A fă('ut mar!.' r.lsunCit în a.nul lR!).:(, 
1111 artl('o} al marelui bărbat de siat 
t'raIH'pz (:eol'g"(':'; C'~{'mp.neeau, eHl'('J 

. S('rie în "La J IIRlicc" următo.aI'{'.]{': 
.. Se ,Îur/( cii, în mom('?Hul aceSlfl, ItI.. 

.cluj, c{(vitala l'rarlsill'onici, mI 1)1'0-
ccs de înll!tl/ tnida/"c C(/I'I' intcnseazii 
în cel mai Inalt [Jl'lId .~i pe supu.~iiîm
pi'il"((fului Francisc Iosif şi /le loţi w
"Iliolii cart dorcsc O mai bnnâ I'CJl(lrfi
ţi-e. (( ,iwJi(iti 11//1'(' pOJ}()are, ('7011('11-
e('fm rezumii dczidcnfhle româ-ni./m
astfe' : 

.. 8colile m(J[Jhim'(' sillflurc mmt în
lI'eţinllle din fm/(luJ'il(',~latl~)u:i, Şco-, 
1i!(' l'omâne,~ti ,~Ullt întrrţi1l1dc din 
c O lltribuţ1'i/r }1I//'f'ic'u 1al'r a-le româ11ilor 
~; îllt'âtlhnG1!tul freÎme ,wt .~e f(l('rJ (ht 

Rodlla Yl'ehp, Cll tr{'lIul !WSt(' Bis:rija 
le Blaj, und(' îşi awa fl'tiţa 1-1 ş~C31;l. 
să a~j ,~.~' le pxanwl1ul de fin:- eh· al1 [li' 

n~'mil, S'ă-şi,.~ adlleă fetita <le;'l,·ă, .1Hll
darmi i unguri ra l·l·-l urmăreşte la fil'
rare pas j! Ul'l'Hs:tt'ază şi-le du{' ÎI1apoi 
~lu!b eX('011 ii. , marI' j!artO În liml)(1 moghifl/,[l, h1 fi

ne lll'('/Idin(]eni .i11Rfiti~1 este admil1is
iraNi în l:mba ma,llli-im'rL LrrJl'(t este 
r!(,ci în nwrl sCilud,II(j!i l'iol<dii. 

))pos:·,hit d~' frumoasii şidellrnă, (\ 
MilndilH':l a(·!'~tor martiri, a:1ilt În t'm
pniJ! Îllt{','o!);ut{)rului, (';Ît r;.i a jHO~'f'U
lui. (·fmd l'd'uză ~l'·mnar('a Pl"()('('SI']O)" I 

YI'I'hak-. fiinrl6i llll-< 1'('(1<1('1 u'(p -'n llim-
1n1 lor ll'f'lh'rn.l. a\ll'r[1 in rcm;llH'şt.,. PI'(J. 
i'(,~ol"ul Comşa ma i 111'p('izl'az1l apoi (·ii 
1'1' d nll-l "hiH;nl "Cnmşa nemot~r" 
('1 lJimÎ'tI'ie COn/şa - fiind(·ă 1':1· ii l'U

mftn, Ar"Jas lurnl Îl fa('p si Iuliu ('0-
I'oiann ('illl~l îi hO'('znt ~;l ,.Uyuip:," 
!'m;ţin,âl1d (·ă pc d îl rhiamă Iuliu, 

Pl'Ore 1':1 propl'iu .zis Înf'('lW în zinl 
dn 7 :'Ilai 1,"94 şi dnn'ază plîlla la iri 
~rai al·(·Tuiuş au. 

~tl'ii7.i!p Clll iu!l~lli sunt ]llil11' (k 1'0-
m,îni, \'I'niţi din 1,04 ~\l'dl'alul. C'nrm" 
(1(' tt';"OI':'l'(' HY,Înd jW ek' im]H'imat 
"Totul p\'ll~nl 11aţill1lP", flutunl Pl'~tL' 
tOl. 

Pl'PC'",l m'lg-hial'1\ attqii, jandal'mii 
pl'OYO('ă, p:l,lllw 1 Ol'.1şnlui manifestii î11 
frtlnh', <ln'..l atml('i, şi ea drl'p~ul la 
('U ntnL 

In a['l',l~tă lItnwsft'ră se jud('C'ă pI'O
('I\',U!), În (',N'l~ ('.(,~ dp pc halH"a lH'llzn

ti~';)l', ('t'1" JH'('ll1ltt'llit ('a de"hHtI'rilP si! 
[I':h;l hw în lLm,h:t r{~,m,îIlă, T>e f~f]}'l 1'1 
nici nu I't'spund illtJ'f'1. Tn'huit' să fiI' a
dnşi î11 a('('!'-:t s{'op (Joi interpl'f'ti. 

lJl/ r (lf~l a incrl nu l' tot, Prin 
lJOziţii ({rbif/,(I1'C, î.11trod1/~e itt lrfl('(( 
drclnral/l, s' r( (/ iUlls ptÎnii {lcolo în nU 
/'OiluÎ/lii ,~Ullt lipsiţi de o/'ice drepturi 
])(Ilif iC/', ('ruslil r[('(:foral €Gfe dr Zf',':~ 

ori 'mai more ldnfnl I"Omâllii d'in 
'l'ransill'l/11i({, CII ÎH '/'f,'i'/ul l'rlqarif'i. 
(,'il"·ll1lls('.riJi(i~lr: cJecfomie au fo.~r.' 
(f.~tfd [ol'l//ole, cii (i'imnul 1'Omân '1/,(-

711le .~ii fa cii U1/ drum de o ziînf/'wyâ. 
})f'lltnt ('a !ili.şi r-xcrrife d1'cpt1l1 de te

Ili(('an. HOl/Ulnii, ('uri, d.il! ,i17 dep/{
t (/ ţ i ctÎ ţi 11 10/1l1/'i1 ('(/)111' /'(1 101 urui!, fii' 

(/1'('(( jH'Olwrtional. d}'{'}Jtul 7a 75 (/('])11-

it/ţi, n' /IU 1!iei lUI Id, 

"Libel"frrlf(( pl'C!iCi e.~te absolut {il/

ZOtle, Intr' 1111 ,~ill{/W' an, au' Fost in~ 
tf'l/Iafc nouâsJil'Czccr l)/'oceSe de prc$(i 
ziill'ullli "Tl'ibU1/..a", ziar nJ 111 li Il , corc 
ap(/re hr ~ibiu, Trei din redadmii zia
I'u'ui s' au "I/Zut condamnaţi la iLn to
tlll d(~ opt uni Închisoare, 

"r/l conveni fiecare erI tob!oltl et/le 
(h.~tlll dc întunecot;. 

A [>ffl, 
,,A(e.~t pl'On's este intr' adl'~'â/' o 1'1(-

ConUouare In paf! 6. 
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Procesul memorao
dului 

Urmarea din pal'!. 5. 
~inr /Ientru /;lJl'1'11 nllţil/llf nll/ill/ial'ir 
Docturul Nlliiit si /l)lIir'il: 711i floi SII fi( 
('O)IIZamnllţi, 'oJli;lia !Jil/JliclÎ fliroJlfllllii 

i-a achita,t Î)I.~ti el/mâl/te. 
.,Ce profit pOr/te Il şt l'}lta sfldul !lI1 

glll' dela a a~f1 de I'n'oltli/o(/re persecu
ţie! Ce s("lItimnde 1'0/' dlICi' Cl( ei II{'/I

să cei 1:3.000 dc ţi/rani /'OlwÎlli cari au 
alall(Jt din taofl ju/rţile la Clllj, liOI

i/'1/ Il IIC 7(/11I(1 JI'" (tcllzaţi. 

/nel/u.illd I/:dt'd. 
(,hiar În illt>n s!l7 7'll!lilriri ll'dwf 

sâ dorim n)ITiat"lI II(nt!'H"rm1rÎl1ii dii! 
T l'a 11 si Il'I/l! ia" . 

Cuvântul Or, Ratiu 
Dnpă 1'('II':'g:i'l'l'n <lJlăl'i'JCl';I~,[, P:1 '" 

tl.' (lin t>j fiind <ll1ll'lllhti (Dt" )..'l1'>' 

J'ri'llwu (i~.n.) pa rtt' 'm pil'dl':'i'IÎ l -il ]' k
dt,.z,'. Îl:' nU111l.:t' ueuz:1ţi 1 ol' n":lh'~':t' 

1))'. Ioan HJţiu illrll!llt;lJ1~l pl'l:"llr::ml 
d1l.p;1 pl'Ol1Unţnl'l'a Te'·hi7i:ol'ull!i, I'n"
timl jlrintr;' an.,t·!\,: ,.II! I/('f,~( pruer s 

f'.~/(, l'u rbu dr (.ristl·II!1I lJOiIO/'II)lIi )'(1' 

mâl!, R,ri:d"i!{al/llui /IUIUI/, îl!.~11. nil 

se diSCI/Iri, s( rdi 1'11 IIi , De 1/('('((1 1111· n( 
cslrîn yâlld Sii l'(lIim În fata DI'. s" 
dOI'rdim CIi (ln/i! drr!Jful la (fis/ClIf';. 

Infr'O (lsOnOifa rhfsfillnr nu 111' }l11-

ton apăra îl' faţa dv. Noi nu P'U
'Iem dc nit sii (lClWllH î/1 fa!a lumii ri-
1'ili~ate ~;j,~tfllllll uSl/li/'ito/' c(/rc Il1ldc 
sii 11(' n/pr/lscri C(((!('~ Uli I)O}JOI' (IrA 

?/lai SCU/II p: /cYfa .~i Tim ba. [)(II("((I' 

1wi 11/1 ,~lInlnll aci ((el/zaţi, lwi R1111!(1I1 

{!('Iu;utol'i. Ca }JC/· ... O(/)IC ll'(ll'In! rf' 

<'//II/a Înaintea ((('{str-! Clu'ţi cu jllm!i. 
f 1 i 11 el riilWi (1iI1 III crll[ 11 11 I/Ill i ('(1 111 II 11-

d(tfllri ai poporului /'Iml/Î/!, 1(1/' 'lin })I)

pOl' întrrg n II se /)flUte trl/ye 111 lJln·(t, 

,illdecitfo/'('a:;cii. Plâllf!(rilc ]iolJOnll'li, 
nmliin nlL pot fi jl/rIcmlc dc 1111 ';111';'" 
t:J:clll,~ir maghiar, ellre este ŞI ,iudet'fl
iOl' şi pa1'te. 

In ziua dl' 2;:) :\[ai 11'94, !'(' 1'O;;;t(·:;;t(' 
sentinţa JH'in N!l'1' "unt os:Îndiţi: <11'. 

r. Hatil( la 2 Imi lt'i'.:nitu de ~tllt. dr. 
r. J.,;lc(/ci la !'i Ilni. prof, Dinei-tril' 
(i(Ji)I"~1 1n :=! ani. ,11'. Ti/rill ('"miII)) II la 
2 ani şi S hlll i, dr, 1'11 . .llillflliu, D, )'. 
ButeliI/II II. R, Pllfi(ia, OII. IJrn"idr h 
(-i'ItI' 2 ani şi jumiit;1". Al(rl'! SlIl'iu la 
1 an şi 6 h1l1'i, JI. l'dicill la ~ ani. 
GII, PO» dt Rllsf.~ii h 1 an, D. !fo-
1I111n şi ?\Tico/r/c ('rÎ..,t, 1/ la 8 lupi. 

'l'nţi (I('\lwtii ('OllC1amnaţi sunt oh1;, 
gati la sllj1ortart'<l ~P{,~{,]()I' n )!e in. 

sumn dt> 323,';; fiorini, .\poi ~u în!'('1'C'zP 

JW >;jlesl'le pl'opl'ii :owllt1nţa. în toa!;; 
{'xtcm.;iunt>a, în, limb:1 ma,!!hară in zia
rek: 

,. KoloZi.·, .... ar··, ., E.\"llZf'k" , .. El"(lrl,d 
lIirad6", .. Tribuna:', ,/lazeta Tran
sih'a,lliei", "Foi a Ţ>n])or1l1ni", .,nN'rl'l:l
t('a", " Hl"I:mansti-idtt'l' Zeitung" , 
,.:\nmzdt", .. :Uagyal' Uil'1ap"i. ." B 11:. 

dap(~"ti BirJap", .. Pl'",ti Bil'}ap", 
"Pest(>l' Lloyd" şi .. Pe,o;I,i Xaplb", ina
intflnd Ilarf'Jwtului ('xemplaw1(' dt' zia
re jrl>",t.i fieat.i \'('. 

~(,l1tinţa a ana dl1rnl !'<ă ,Jtârl1pa,>
că o vle ag-it.a.ţi'(' în rândul'il(' romÎl
~nilor de Pl'ctu:tindpni, indig-.nân,d opi-
111a Tmhliră mO!Hlialu, f'art'-şi nranif{'l;
ta simpatia. alăhlri dc' ,-ie't,inlC'le Tă~hu-

nă 1'1 i df'l:a Cluj, 
O~(Îndijii au fost intcrnati o parlC 

la Seg'hedin, 1'('s't nI la Vat, unde plil. 
tean o anumitil taxă Iwn,tru eil C'J'<lll 
tn(·hişi. PI'ofe;:~1()1111 C0111:;;a n. şi Î'1ltrelnt 
odată pC' dir0-etorul rU1(·hi~ori~ eă f',' 

bec d-hli ('u ehiTiaşii eari J1U p'J.ătpgn. 

îi di! afară r 
DirN,tol'ul a l'idlcat din umăr -:;i 

atât, 
In lUi111l. ;l1It.t'r\'L~nţi('i fur'ut(' de eăil'l' 

RC'gelc Ca 1'0'1 I. pc liîngă împăratul 

Franz lo~wf, OSîlIldiţii in. 1H'{)('E:;8ul nll'
'ffioralldnlui au fost g'l'aţiaţi de rt~<;tul. 

podeIl':o:eÎ. Arest amănunt a fost ('()
muniealt de eătl'~> :\1. B, R(\grlr C'ar()] 

I. pl'Oft-sol'ului Dimitl'ief'om,?a' 
olntr'lIDa elin a.udit,,\ţt'lp ]ll' rar(> k-a 
avut mai 1i1rziu la man'le Ruyeran. 

i. f. 
(In ?ll/mi/tul 1'iitol': Armintl1'ik ul

timului apărator în "Prore.slIl. JIemo-
1'andului": DI'. Silrill Jlo/dol'an,) 

VI1 TA. A.RDE&LlJl.lJ...;;;;I _____________ . __ 
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E MED REA :::ăa:::a~~ ~:s~! 8 
~ /1/1/1111111' Exclusivitătile în imprimeuri de mătase franceză sunt admirabile t"llllllit 4 
~ il ImpIime de mătasă artificiillă, tobralco şi creppe-englez cu desenuri moderne ij ca 
~1~1I1Jj@,!I~~6J16Q6116!1.~l&On.14!116J~~6161~116t6tl6t611l@W~J611611~ 

EXCl1rsia Asoc_ Funct. Particulari 
din Arad ,.A. F. P. A" la Băile 

Episcopiei şi Felix 
J)nmilll'e,~l, 20 Tmlip a. (', II an1,! JI)(' 

('X('l1l'"ia .\, F, P .• \, la htlik Epi,~,''l
piei şi Fl'!ix (kla, On1!h'a, llJt1"Ul~ 
~!'lll\l d' pt .!~, 100 jll'I",·;!tH' an p!I"('al 
~îlm;-\,ă d, m. ('U tl'l'llul ~Pl'l' ()r':;ch'" 
toţi ('îlt 111 'i (lomiC'i de-a so·.i (',Ît m:li 

)·i.'IH'rh' la cll'.~1 inatil-, 
I~:.','~(' de::!' S.':~{ .lul (·i~:;IJ .... '-1 nH"ritil !'-":l 

Sll f<H+tl () f_: .". f~'l tIt· pXf'ur,,;lv. 

In dnul1 ~prl' <h':lIL,;) tca:ii~w,:W"L 
n's(':ii, Ca1'l' 1l1:1i lk (':11'(' ,rl S\"1111',' ,,,;1 

('n ~.dnnlL' şi 6m\L'c'p. I )(·-.;i ('ra () :';i!d':-
l'iI Înhhuşilll1l1\', tl'1lI:o;>i (li-;,IllÎ,l 1",1 
Plll'('llI'S, thtol'ită dlni l'onst. Pe)l;," 
aşa de l'l']lniL-, ÎIH·<Ît liU si-a da'; s ]
mii llim,'lli ('l' l'\'p,dl' am .iuru, <hhl:l 

D. VICTOR MOŞOlU 

ajmlsi in ~nra o ['arlea, ne intiî.mpină o 
ploaie (11'l' IlU dUl'l'ază mult ia,r "i7.i
tatol'i ~l" mhal'l';i în tn'mll el' tIm'v 
SJlle htlilp EpisC'opil'i. :;;e l't'ia Uf'(,l'<lşÎ 
hună c1il;llOZitip iar duptl V1'p'o an de 
millltl(' ajnn~l'm la hăi. R('~~;U1'(' ]H'11-

tru unii ('llIH""ută iar 1wntrn alţii nu, 
Se tI'P('P il1wdiat la instalarc'a yizita
tol'ilo!' în: hotel. 

Pl'Y,tp tot ('lll'iiţt'!lÎp, l-n 9<(\1' cam 1'1.'-

('0 <lupu seurtă ploa(' c e ranlS(\ 

10(' însii parcă nici 1111-1 SIII1, 

tp;J1nl eÎmd allZll'Um: îll('rpuiul unui 
tango mimmat dda mUlJiea l'l'st..Ull'.an
t111ni, l'l'mrH'F,ă riWl l(>om:nnă. 1"i,>(',u'(\ 
îşi an'a g'I'lUl\"] său de Pl'lpt('l1i apl'ÎIl
~i în disl'uţii ~i g:llllT!lr de tat fl'hl!. 
1 )npă ('iIlă 111 n1l'aztl d:\lls.n 1 pil.nii trll'
zin d" tut, t'nii pal,til'ipanţi pi'u'u
~,{'~(' loeallli ~i I'l"aeu la odihni! jH'Il']']1 

a dmil zi I I>umin,'eu di,,'(lpdimitH',lţii 
Îtl('('Jl ~ii ap"I'U IJP dud eli\(' un !!l'llp. 

După dPjlln, pl{,r,<llVa, la hiiik }\'lix, 
1 ))'IlmuJ l'am Jla.]'(·urs ]H' lliei(lurrL'. nI'· 
la di 1',ll1ţii lW fă.f·rn imŢIl','sia, mai 111\,., 
(lupii "ilunţi,j lOl" eii ll'dmip Sll fit' re 
'-.1 fl'Umn3, DUjlii ('(' s' a t(,l'm~l1n~ t01: 
!lI' "izila! a urmat. i'pînlo[H'rl'fl. la băi!!, 
1':p:.,clpiPi, S' a făc'nt hail' În hazinul 

('11 "ullld {\rtifkia]c> Ililde nu l11'1i ştia 

niIlwni ele 1'1'15\,1(' şi ('hio-tl'. A urmat 
aroi ma;O;a şi prpg'ătirra dr pl('e.al'p. L,~ 

l!iA~ am piirilsit huilp. A,iumi ln g'H1'3 
Ol"ldt''1 fie'eate yizitafor. a pot.rpent 
timpul Jlrin c!"i\Ş pânil la ora 18.24-

(':îr:cl IlU !lIpea.! l'j)I'1' Arad. In t1',-'n 
':])I'l' .-\1'110 l1('(,P1Ş a.tmosfl'l'fi d(' huni! 
di"110zitip şi 11l,SPtf; t·U lan'imi şi f'Îl11-

tpf't' (,olldn~.(' dp inrgalahilul Pnpiţa ~ ! ? 
. \j nnşi in .\rad fie('.are eX('ul'~ioni-"t 
a plt'I':lt ar'lS'ă eum J1U 81' j)na'rl' mai 
hi~w (l· mn]l,nmit şi i~Ati'lrii(·ut. 

S,' l'du(' Inlllţnmil'i 1>101' J[o~oill şi 
Vii m fi (';r .i, ea 1'1 a II (·C.Jlllu'l şi 01'g'il.11:i7.<l1 

"('['''~' 'î eX('IIl':'ie ÎlllPI'('si'lI](!t--se foaJ" 

1(' m1l1' ea fiecare par!ieipm·1 sii s(' 

filJ1~ă ei'lt q' pOHr dp hin(', PI'in!l'(' 11<11'
tic'ipanti llU ro t urmiitnrii: Dl )fo.W!u, 
llrc:::vclm1p]t' llsocoiaţipj. Dna şi 1)1 nil. 
mă "llŞ. D11'1 si OI Siil'7m. n1 Popr, r., 
l)ll:l ',i D] l'r:lJCM·Il. TbJ f3i f),l eraifl. 
lina '.;i 1H OI'. CillHlfjila, Drr!ll' ('iu· 
hllndll, Dra Emilia Tml/)o7a, Drplp 
.'iHdroH şi :l[(/ri,~, Fnnpţimwri rl,,~a 
.. Fitil" şi ,.'l'cxtPe", nl Pl'of. Pu'lfl 
ah., D1 JJed~ş Traian, nI Sltflll1' lo
.~if, Dr. Lllz(//' D., DI 111Odca71u ,~·t., 
lina şi TH DIII'ide:;cu, D1 G(/l'dog L .. 
])n,) si DJ M omri11, Pl Oa nceaH. nil:} 

şi n1' Dr. TAl'af'.~ebi, 
GII_ IwzaAS 

Functionarii particulari 
şi alegerile paria .. 

mentare 
In urma l10uii ol'ganizări a tăI'ii, ('1':1 

(}r n:;:kpt;ri sn s(' '~',himhe şi modul cum 
~ă-şi tI'imită popnl'ul IlO,..,tl'll l'PjH'C'ZPl1-
tantii săi În parlamentul ţării, 

Tnalta inţell'j)l'iUlIP a :\1. S, Ht',\!'l'l\ll 
Carol a1 II-lea, IW 1;î.n·)!ă ('('lelal1t' Jllnl-
1l' şi frnmOd'ip leg-i, Jl('-U daI şi ]1{llU 

}('g'e ('lpC'tnralil din 9:\Tai ]9:3~J, în haz:l 
(,ăn'ia 8' el făl'Ut. ultiml'll' alqH'l'j pa1'
lall1'PlJbll'(', 

X oua Ji::g'e ch·,r·t.ora lă s~~ lmzp,l'zfl 1''' 

prilH'ipiu1 rOl'pol'a.tismqlu,i, astfd l'a 
toate Ill'umul'ik >;ociah'. după ocupuiiull i, 
să fie rt']lI'('Zl'lltU:tC în pa 1'1 amennl ţ;î-
1'ii În Pl'opo1'ţ.i~, eu u,u,mfll'ul ('pl\ re· 

1Jl'pzintă in populaţia ţă.rii. 
('onf0l111 arti(·oluilli fi. punf'.tul 1---,'3, 

llin H.r-pasti! h'ge se dă. oeazil', {'Il bn'~-

k'k su-)i !Opună <'l1Yi'lntul şi în, parla
'l1wnl ]n;n pel'soanr:~e aleSt' din s;înllI 
lor propriu, 

TmLt~, llyl'psle1.e ŞI ocupaţiunile au 

H CII .. ~ Z Birou pentru mijlocirea imobilelor 
_______ ,. __ Arad, Str. Eminescu 20-22. 

Mijloceşte case de inchiriat, particulare şi cu prăvălii în 
Arad. - Moiii în Jud. Arad-Timiş dela 10 jugh. cad. pâ
nă la 500 jug. cad cu preţul 1 mii până la 60 mii jug, cad. 
Telefon 22-24, Telefon 22·24. 

cău'tl3.t, <'Ia să se pvld('nţ.ie,zc în mK1d 
demn, ('lI oea7.Îa. a.lt'.!!(·rilor, numai noi 
fu Ilcţ,io!U'll'i pal'tieula.]'i un am: ştiut să 
ne tl'imHem r('IJl"Czent~wţ.ii în numiti' 
{.·,)m~pUn{l'Jltul; şi in raport ('U numi'(. 
rut C'P r('pl'l"/'(~l1li.ăm în popula tia ţării. 

De ('p? Pe111\ rueă l1.iei azi l1U suntem 
hine Oll~JHlli.zaţ.i, nu ll('Ja:nl dat S('a.ma 
rUll important.a 111{'.rUl'ilor şi nu 11('.",l.nl 
g-rwdit !Jiei ]a yjitOl'll'l nos,fl'u, 

lhwă lll' lIittlm:, ('ii din tot.JJul ])aJiJn

llwntal'i101' a.!!',?i in număr lle 2;:18 ('tiţi 

SllIl't. dda difl'l'itt> {)('upaţiuni eu dur('
re, "om "pdea, eă noi sun10m ('ci (lin 
ullTl1ă, E:-.ie un IlHI]'(' pă.e<lt al 11!ostrn, 
arpi\slă indif('l'l'nţă şi n('ptl~ar(' faţ[L de 
rÎ'1111ml YI'C-mii. 

:-\llllt!'11l şi noi Ull numilr ('O,l1l;lidl'l',t
hiJ dt> oann'ni. :ly('m şi noi importanţa, 
noast.ru in yiaţa ('.{'.mwmieă, finailll('iar:l 
şi Clol11L'1'eia];l Il ţă.I'ii lllXhtl'l\ şi daf'ă 
~'1Ul1t\m noi buni S:l ('ontrihuim eu 

nnnwa noastl'ă la viaţ-a pcollomlea a. 
ţării, tIt:· e(' nu 'am put('a gă .... "i 1H'1'
:-;OHllH' c'.orc'~lnU1zătoa.l'(, dil1 l'fll1duT'i~H 
11oa><I1'c, ea să 11e l'epl'ezinte a,tftt. în 
llHl'lauwl1it., eut şi În altă part(' lmde nI' 
('{Il' lntm'l""'l,le. 

::-; oua legr Il hm<;lc-l,ol' 11(\ dă posibili
l~lt('.a, ha ehiar ne imp1rne orp:a.niza,
rea, 

1\oi În;.;;ă nu 11(>-a,111 dat f.;pama ele 
impOl~ta,Hţa a(,(i~.or lueruri. Do\"adă, rit 

Ioan Crivus 
Croitor pentru dame 

Arad, Bul. Regina Mari 9. 
Etajul II. uşa No. 28. 

întl'rg iinut;uI nostru, din 5 j1H'~ţc, 
lut am fost în Mare să trimitem şi ni.o1 
un singur reprezentant. H'\a emni~ 
a,~Hel o fomi(' marr p;reşaUi! Vina 
1)('nt1'\1 !H'('-:t ('ş('r, o Jlul'tiim noi l11 .. <;i11e! 

Avem a!;îka a.."o(·iaţii 1H'ofesidnaTc, 
··avt'll1 m,ti lloU şi hrrslă prin ('ari ne-

anT fi pnh~t "yidrnţia şi noi, (la('ă s-ar 
fi lllera.t, la timp ('um au filcui. alt·ii. 

1)a('ă am piCl·dut. o('azil& d(> <'iri nu, 
Î11$plImnă, ca ~ă. nu 11\,(1111 i<lJte orazii 
muine.:4e vor ţi.11'e în c'nrând al",~eI'Île, 
comunale şi judeţ('ue, Trebuie Ră mUH

elm, ea Srt avem şi 110i în toa,te păI" 
ţile ,1'c;J1'('zcntaţii noştri, ('a atnllei ('â~ld 
Va fi vOl'ha de C'he~tiu11i ('ari mc inte
re,'>('ază şi pe nm, să nu fim r{'Ţ)1'e7..en~ 

'tiati dEl persoane st.răine de hl'es11a, 110a

:o::t.rii ci ~,ă avem oilmcm,ii l1oşWi, p{'r
~oa11e cari la poot.nl 10]', unde vor fi 
trimişi, să rE'pl't'.zill!te în mod demn in
te~ilc nO~8trc. 

AVPJll ac·cil.-:tă d.atoric nu numai fată 
dp int('l'('8ple noastrc dc azi ei şi faţ:L 
de eiHorn! nostru, Deci să ne strângem 
ri'tndnr:i~p şi 11oi, ca să nu În,târzirm! 

T. GlTI ............................ 
I~TRI·~PHI::-;DERK\ CO:MCKALA 

ARAD 

ReI'\'ieiul Autohusclor Comuna1(>, a.~1-

'gajoa:ză m<'ti mulţi şofcnri. Arma!torii 
se vor prezenta la Dirceţ.iun1.'a 1ntr('
priderii (la fosta Fzină de ga,r.) , aelu
e:înd carnetul de şofeur şi C\'('utuall'1l\ 
C'cl'tifieate de 'S<':l'viriu·, 

Alex. Knapp 
vopseşte haine şi curăţă chimic 
Arad f Strada Ep. Radu 10. 

Filială: Strada Brătianu 
Palatul Minoriţilor 
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Curierul breslelor 

Constituirea Breslei a sa
lariaţilor din Indu'itria 

Chin1ică 

('OlJl,,~i~uiJ'("a Bn'''I'l'l (lin lndu-hia 
ehimieă u 'lvul loc În Suia ('oJ'pm. 

IIl'(L d;:n B'll. Carol 4E\, unde nU ale1': 
111:m1lt orul rnmi:tt'!t: 

Pl'e~'1t'(Hnlle: Odi~lti Emill. 
Vic{:-pn'şrdintte: Hariak Emel'Îf. 

[ ~~ 

\ -LI 
D Emil Odiati 

('a..,;,io1': Radu n!tearg-Jw . 
. '-;('{·,f'('Jtau': Bari,ak EmJ(:ric în mod 

pl1Gvizc.I'iu, -)iUlă la ah-gerea a llllia1t 
set.' rtlta r. 

lUomlbl'ii: Ried'Jit'iT' Io.'lif 1\108 Plwel 
(;[I1'c1:111 Ştt'I:m şi AIL':(111'O~ Al;drd_ ' 
După nlegel'e DI Odiaji lllulţUIlWŞft> 

pen1 ru îucl'edf"J'ea i s"a acordat şi pl'O
mită cu În cadrul dispozijiuniloJ' ]pgii 
Hl căuta să uw'rc interesele .ace!c}l"a P'~ 
cllri îi rf'J)I'Pzintu. 
........................................ 

Constructori din A rad 
sau constituit În bres]ă 
In conformitate cu di"~poziţiunil(! 

noiIor pret'ed€ri de organizarea. pl'ofe
xionahi, el"i S'a finut şedinţa de con.~ti-

tltire a, .~ecţinni:i breslei lltcnitol'ilor con 
strlldori din A.rad. Şedinţa se de$chi 
de de clltte Dl preşedinte al comitetu
{ni de iniţialit'â, ZAREA ŞTEFA:V. 
D.~a m"atii în.~(mniitatea areglei adil

niiri pentru lU<'1'âtorii constt'uc~ori pe 
viitol". Dt" cuvântuL /"('prezc1Itardlâni 

bl'eslei din Ţinlt/uZ Timiş, care aduce 
Ralllhll din !Ja:'lea m ltncifOl'iloj" con· 
.stl'1lctor.i, din Timişoara şi Reşiţa, face 
a documentatii descriere despre 'viaţa 

1/1uncitorca.scii din trecut, despre mo
dul cum ('rau muncitori, de toafe cate
gOI'iile de.<;eonsid(iraţi, arătcînd marca. 
însemniitafc C(j o au l)reMele pen"ll'll 
t'iitor 1t1 riaţa no((.~tl'ii_ ])sa magii pe 
rei de fa ţi! sr'i-şi alcagi'i condwcători 

oameni dc l'aâ'i, bine holtlrâţi, c u·n os
ci((ori ai prolilcmelar muncitoreşti pen
tru buna rc/lş:tii (1 (/{'csfci (lcţiuni. 

Se. !it'eee la desbalerile anUnei de zi. 
Dându-se edil'c Slatllfelol' breslei, 

cW'i ~e IIpl'alu/, în '/I1wnimitate. 
Se h'ce"! la alegerea. comitefului, ho

tiil'fÎndu-se o comişic de jJ"ojJlIneri, 

mre propune llrmâtoarea li.~tii: ZA
URLi Ş,t(1an preşed .. CURAJ !Ridat 
t'.-weşedinte, PAIV7' EA 7'. $caetar, 
dândulLse alte (/lribuţilplÎ în comitii 
d-Îor AlJAMOVICT C., PRO(WAS· 
'tA, BALAS, FLRTSI.VGHI.:Jf, HU-lG

LER, FLOREA 17. şi JfTTRLBRUN C. 
Comitetul JlI"OJlIl$ este 

tale aprobat de adumarc. 
in utlanimi

In n-un!e)fl 

noilor aleşi l'orbesc d-nii: Zarea, B<i
laş .~.i Adamovici, ambii Il'atând despre 
in~emnâtatea bt'eslcl{)'r, despre frumo(l
.~ere rez.ultate ce vor prot'eni pentru 
t'wţa noastră muncitoreascii bine orga-
11izată pe principiile breslelor. 

Din partea secţiuni breslei mtLncito
rilor lemnari, din locah"tate a ltUlIt C1t-

"' .... T ... A.RDEALULIJ. 

I'âni itl d
' 

Li/'ilt p(lt'el, $caeiarul !)f'('-. 

ţiul/ii $}Jlu1(ÎlId 1I1·miitoal"l." r : Pc dc

asupra, lutut'(JI' preoeupârilor ('(/J"C 

'alU/sit pe umerii noştri dâa o zi la (/ltll, 

acd C/l În vii/oI' nn t'(1 face sii Il u nI' 
unim. forţde noastre în aasle O/'[J(wÎ-

zaţii. Asir/zi mai mult ca ori când ni .~f' 

cere o e()/Hwlirlw'e, o colaborare şi-o 

armonie d.esrÎ/'â/·şifii infte memlu'ii tu
'furo/' cate.[Joriilol' de b/'eslaşiiîn înt!? 
re..ml .~upel'io/' ~V(/ţional.. Atunci clÎnd'. 
fiecare dinh'c noi ne t'om inţelege ro:'l
tuZ şi menirea nO(ls/rii în !'iata social";. 

ne t'Om da toatâ si7inţa df'-(/ n'is}Junde 
cu în·~1/fleţil·e h( farmm'ca şi cMwolid.a
)'ca bre.ţ{dol' şi secţiunilol' la/'. T"n llte
nt trebuI!, să ştim ctt toţi, ci! În /'iitor 
nimenm nu t'a fi şi nu 1'(/ putca ,"c

jJJ'('ze Il fa m Ul1cifOl'i1ll fa decât 1I10ij(/} 

prin organislIlltl ac('sfo/' /)re.~lc, ,~illţJu

file În drfpl dc-a Ul)!ruW # rezoll'fI 
ori ce ftl âl' jJrolJll mf .~{)cialc în lrfJâ
turii Cit m u?t! le no([stre ([r:;idO'at(1 (('n
nomiee. 

In nlollcle comitetului srcţiltl1ii breg· 
h i ni /ulcitorilol' lem H{/ri din A rad. rli 

flduc salutul nostru, ,·ugândt[.-t'(l cu' 

in.\istenţii în refJiilraţi-l'i/ în .wl1! uloC(;
stei noi orfJani:a(ii unde llzi stmte(i 
chetlwţi fI o fonna. indeplinindu-rii cu 
sinceritate tO(Jte datoriile foţli de sec

ţiune, pentru câ şi ea la rândul fi cu sJ}/'i
.iinu! Dt· sti 1'([ pOl1tii servi şi apii/"a in
terese'e proft.~iO'nale etl tOllfâ mdori. 

tatC(l. 

Noi muncitorii d.ela O/'(/niţ(/ de Vest 
trebue sit spunem Cit tontii tâ/"i(/, rii 

lJfllint noi îne('pe o erit nouă prin ÎII. 

F.il/ţarea bN',~l('I()r, C(/re 1/U. .~unt aUce

l'a, decât noi ]JosilJilitâti elI umanizaJ ( 
pe .~eam(( nO(/.~lrâ a 'tntul'or, ('fI sâ 11e 

putem e,rjJl'ima dolc:anţrle şi sit fllceH 
pro}Junf'1"i jJCtlt/'1/ 1'r't'indiciin7e 1lOflstl-e 

profesion([le la forurile c01HjHdn!fe. 

In lupta pcntru fJI'OmOHlI'W şi l'ezn 1 .. 

/'m'ea (lc:;iderll{rlol' ee01wmice. (Il'eţi 

aliitl/I'i de /) t' mU1witol'ii ltlllllal'i di?! 
Arad. 

Cu ac·c.~le îlld.(Htl1w·i inelieiu (!l, 

/'il11ele mele Cit ,ţiJlgl/nd glÎnd ce ','te. 
l)!te sâ·l ('liliI1l2(RIt,~cii l)e fief'lll'('. dill[/,(' 

noi. "CH/:,'DI.V7'A .• ':fI .ln".vCl1 PEX
TUr Ţ.clH,il :;'1 RE((E'·. 

NEP. 

Lucrătorii din industria lemnului sau con
stituit În breslă la Arad 

In conformitate cu noile legiuiri 
muncitoreşti lucrătorii din indu
stria lemnului din Arad şi judeţ, s'au 
constJtuit în breaslă, in cadrul unei 
adunări g~nerale prezidată de OI Gh. 
FQolf!, reprezentantul r.omitetului cen
tral a brl>:slei din Ţinutul Timiş, 

La şedinţa de constituire pe lângă 

o mulţime de lucrători lemnari, tapi 
ţeri etc. au fosl prezenţi dnii: Ot'!. 
Păcurariu Insp. al Muncii, Dr Vla
dislav şi Toma Iacob din partea Ca
merei de Muncă. Şedinţa a fost de
schisă de d. Gh FoaIe, care aduce 
salutul din partea colegilnr lemnari 
din Timişoara, vorbeşte despre însem
nătatea breslelor, schiţând în limi ge .. 
nerale care este l'bertatea de organi
z.are, conform legilor in vigoa r " 

Se trece apoi la ordin{,3 de zi, dân
du-se celire procesului ve b;.ll, al ulti
mei şedinţe plin care 1- 'ci hotărât a
derarea la breaslă, se citeşte apoi ra
portul c'nzorilor, prin care se. dă cu
venita descărcare vechi~llui CClrdtE.'t. 

Alegerea noului Comiht 

Se trece apoi la alegerea nOltlui co
mitet care esee ales in unaminitate 
după cum urmează: Mlhul Gh Pre'
şedinlp., Ge!iz Filip Vice pn şedintE', 

D. GII. MIHUŢ 

Pavel Liviu, secretar, dându~se d:fe 
rite alte atribuţiuni in c"mitet f) lor, 
Mica N. Roţiu N. A{mtl1i C Tanru
l~scu D. Meria Gh. Maipr F. Tofh J. 
şi Taş(QTici. In numE'le floilnr aleşi 

in comitet vorbesc Dnii Mihut, ~ica, 

Geltz şi Toth, toţi pledând pentru 
deplina solidaritate in sânul breslelor 
pentru a putea ajunge la lnfiiptuiril 

prevăzute de legiuitori. Urmează di
ferite propuneri în legătură cu inte
resele b-eslaşilor lemnari, care au 
fost consemnate intr'un Proces Verbal, 
care în copiE. va f. trimis In!p. \\un
cii, şi centralei bri:!slei din Timişoara. 
OI Toma Iacob ca reprezenhmt al 
muncitorilor în Camera de Muncă dă 
cât('va lămuriri despre modul cum 
Sll,.t prlmHe şi rezolvate la camt!ra 
de m'lncă d lIeanţele muncitorilor, în
dt!moând munc,torii Jf>mnari la ~ oli
dlritate în cadrele breslelor. 

Ultimul care a luat cuvântul ~- bst 

DI Oct. Păcu ariu Insp. Munci" care 
a vorbit despre marea importantă al 
breslelor in noua aşezare a Statului, 
arălân j tot odată că legile muncitoreşti 
se vor aplica cu sHcţete, dar numai 
muncitorii să fie organizati cu toţij, 

pentrucă pe viitor breslele vor fi E-in
J!urul organ in drept a intervt'ni şi 
rezolva dferile desid~rate ce se i
vesc intre lucrători şi patroni. 

Liviu Pavel 

Arlunarea generală 
a lucrătorilor din ar
ta grafică din Arad 

In cadrul noilor legi muncitoreşti 

azi s'a ţinut la. Arad prima aduoare 
generală a muncitl>rilor tipogra fi In
trunindu se numărul de membrii pre
zenţi conform. statutelor şedinta se 
deschide în prezpnţa dtui Simion Al 
bu preşedintele Camerei de MUDCă. 

Cuvântul de deschIdere a fost ros
tit de către dl. Gheorghe Voştinar PerE'
şedîntele muncitordor tip()grafi, eaTe a
rată ma:e importanţă a breslelor in 
viat~ de sbucium Ili tuturor munci
torilor, singurul faclor prin ajutorul 
căruia muncitorii îşi vor pulea în vii· 
tor soluţia revindecăriJe profesiqnafe 

Deliberându se asupra ordinei de ::d., 
a-'uIlarea generdlă holărăşte in una
oÎntitate următoarele două ptimte mai 
;nsemnate: acordă pe viitor deplin .. pu
teri comitetului de direcţie să rezolve 
eri ce ch .. sHt!11i în legătură cu seqiu
nea tipo~rafllor, vetându-j încrederea 
cea mai deshârşilă. 
Aprobă reglemenbuea cotizatilor, pe 

fiecare mun6tor pentru a putea fii 
m 'mbru trebui ~ şă şi cotize:z.e conl. 
statutelor, iar p~ntru a înlesni tuturor 

f colegilor de muncă întrarea in bresle 
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s'a hotărât ri'duceTea cetizatilor pre
rnte cu 30 lei la săptămână. 

In numelt' Camerei de Muncă a 
luat cuvâ'1tul D1. Preş dinte S. Albu 
din al căruia cuvântare am spicut ur
mătocrele C'lIvinte care merită toată 

lauda. 

D. Ghevrghe V <.lştina.l' 

Am deosebita plăcere şi buc.urie
de-a ml găSI Î1. nJjlocul aceler cui 
conhibue la :<:cIÎsul ron ânE'sc prin 
munca l/'or de toate zilele. Am tinut 
să răsp\,.;tld învitaţei ce mI s 1a făcut 

pentru a putea ~ă cc<nslat care sun 
cu ade- ărat dol( anţele Dv. 

Cuvântul meu este, strân~di vă rân· 
durite şi organizati· vă in aceste bre
sle, bazându-\'ă re respectul legilor~ 

veţi putea servi atunci alât propriu 
Dv. interes, cât şi interpseie Statului 
nostru. 

In nu,mele breslei muncitorilor lem
nari din Arad, a luat cuvânlul OI. 
Mihuţ, făcând un călduros apel de 
s )1idaritate in cadrele breslelor. Şe

dinţa Se ridică îotro atmosferă de 
perfectă colegieatitate. 

AdunarE' a gegel'aJă a bres
lei MeserÎalilor PafrE Di din 
Industriu T, lI:liJă şi r.bră-

căminle sectia Arad 

In ziaa dr 11 IUJlie 'U. c, 1a orele 
10.30 la. avut 'lor Adunar('a !Xrnorală 
muin.al'ă a bl'r"'ili:i Me'1l'Til1. .. ,i~'J-r Pa;t,roni 
d'u ltwht."ltria Tc'xitiJă şi î~lbl'ă('ăminte, 
(iJ,1'e s' a ţFnut Îll1 mIa mure a fustei 
C'orp.o.:-:lţ.ii 111dll"I~1'Î11(' din 110('. 

La adlU1arl', au lna~ pa.lie - pe lâu
~5 un număr' elI.:' ;)9 ffiem1w1i ai hl"t'Slei 
din And - şi d. Plic'urarin Orl:a,\9(ln 
<,0:1 duri'ito1'n I Irlsjl('(·tm<Jlni Al ll1yii, din 
'PaJ1'~Nt Im-qwetora1tului, el-nii DI"_' ('01'

ndl \'il.!ldi~!tW mC'r-.:-raml !!t'lwl'al 8:1 Ca
nwrii d'!' 3hlll{:rl şi IgJla' Toml din par
hla C'a,Tr.2l"ii de 1luT1eă şi eL Al'dl']em1 
X din parte, romitctlllni el" direrţie 
a 'hrw'\'i ţinutului Timiş_ 

Adunarea ~a tinut cu armăt{},l1'f'1<l1 

ordine dl' zi: 
1) Ci'tirca Pl'()('('snlni Yl'l'ha 1 luat in 

şedinţ,a elt' <'G1','ituitc a ~('(,ti;'i A1'llu, 

- ţinută Îl1 zina dp 1~ Tk.". 19:38. -
şi <a pr'o('{'~ulni wl'bl a 1 bl'('~"'_'i TiJmi
ŞOH ra .. 

2) C'O·'1111h'.rtarra ('omifp'ulu,j dl' Di. 
r{'rţie al Sl'('ţipi .lmd C'U lHmi nwm!hrii 
din profe"iiunile: Croitori de dame, 
:rnodi'1t(, şi rufăn'''{', ~ 

3. Pl'('~ml',": i şi intN'lH'Jii.l'] l'tr_ 
n1. M'aJ"Îia nhl'~JI'g'h~' 11l'cşedinte,1f' 

$'P('ţil'i A rnd, th'sf' hid(' şl'dintii "'1 hltâwl 
prp7('ntn oa"păţi lor şi Il llwm bl'i t(J, <'ari 
an pal:ti<,iptj,t la a('l':l"tă adlmal"'1.'. A6"t-
11Î11d apoi !leti\'it8t ~'a ,!"pI,til'i IHÎnă îtl1 

jlIll':zt'n!t, după rlll'(' fapt Sl' tn'c'(' la or
elilwa dp zi a. adW1ăl'ii, 

1) n!, Tgna ]c;m l\UH't. 1<1 f'anH'r<l 
de :\1 IllH·ă dă ('eti l'l' pro('(''lu] ni n'11ba 1 
de l'om-tituil'c 11:1 !ltf'rtit'i Arr.d şi tII" 
('ontilnil'<' al hrl'~.l('i ('Un Ti m iŞ':"'l(ll'<l , pl' 
(lan' adnnul'l'u It' ia la runo,-:;tinţii şi le 
l\Ţwohii (:u unani,mi.tatl'. La a(,l\H~ă d. 
f'(>l'Oban !)t.('fan m\'~(']'ia~ tmtro'l1t c·roi-
101'. a1'(' de ohirf't,'].t fnptul dl. după 
])11I','1'('a d-5-,ale •. ~l"'I.ijuil·4'a 8('\-1;('1 Arad 
nu s'a fiiru: ('1[ Înd{'pVnil'\n t.uturor 
fOl1ffill,~lilliiţil(}r k~l!',1:'. ('ă"j nu put .... a să 
H' rc(1l'1'.-titue ]llînii (';lIld l>Y'pa,<!J din Ti
mi~Xl:lI"a 'Ţl'U aVl'll p"l'son:J!itnte juridiC'ă. 

nI. O('~ayiiln Pi'lf'urariu şrft'l1. Ins
}H'do1'atulni ~[nn~ii din li)~·. {'(,l"e d-]ai 
C'oroban {'ii, :11t.nH'â~ ('Clr.thuirea, nu 

(CoDtiouare JI1 pag 10_) 
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'''!I !Il IIi ,1:", ii! !',,)'I'::I H";:('I,, CanJ! ;11 

II-:hl d,;" ;,;'J"'.'<I s' oI i! 1l!'!111 at ~;-lpr;l

m,i!1<l 1 H"'tl,ij, ,'x]n)'ziţia ilJ1l'I'naţilillalii 

,,\lun:':l i;'i '"el' HUII;l", orgallizabl dt, 

mi!]; ,lt"!'ltl llllll\[·ii. 

Des.:l.iderea expozitiei. 
,,~'I •• "<:ă şi V oe fionale 

_"Ierna-

R ...... ,' una 
1 )O;ll(,llÎ:lul', d-llii: FI(!f( II Tlteanu Ca- .lfi/lliill :lCIl, 1. ('u!2:(mi-;.;tl'o.Îa, .V . .1111-

, 

~1. S REGELE CAROL AL II-If'a 

Inaug-l1ran~a s' a fii('ut În Pl'('::c>nta ,1. 

{'(!)Ii. Ion .l1ul'in Si/do/'I fln1/, Uohril'l, 

J[Itn'I1(s('U. :mh~(,("J'('lal'i dt' ~tat, eL Uh. 

AIc.rillllll, l'{'zidl'nt l'l';nLl ail tillutlL~ll; 

j BlH'l'!-t'i, Il IIdrti Hlidll!tSCH. J1l'illl1d jJl','

I ~c'di1l1(' al Cnrţii <it: ('a~a\Î(', pmf. (', 

H,idlih:'I'II·J/Ji/'II. Jll'('ţwdinlP\l' .\c·adt'

mic\i Homttlll', Im/(scII lh"j, Pl'llll'l! 

'1 P)\'f,'t'dinl" al COllsiliuhli Ll':,!"Hati •. ~. 

1 l'a.! l'idol' Domhrol'sJ,i, pl'imarul g 'l~:'-

1 
,1 

1 

1 

l'a] a,J ('npifaki, Hflr!1/ 1'IIS('II, ]Iri,;', 

jll'('şl'l1inkle Cm'ţii dt" .qwl. IOf'o!l'l1l'nt 
{'ololll'l ])(/n Pusel/, şl'ful ('Pll'ZllITi ('. 

II >\" ing'. ,...,'!fll'l'i C'UllCsC/!. dil'l'e.ol'lll 

g'\ 'li !' l'a 1 al milli:-:fl'l'ului }1U1wii şi ,'()-
mi~llI' :,!"111('I'al al l'xpoziţi,·i, Jli,~11 EHtS. 

{'I(, dil'('(·tol'nl .g"l1l' l'a 1 al ('a_,,('j (\'n. 

1 mic· li .Asig'lll'ăl'ilol' Noeiall', ar, o( a
m'/I1/1, <'omis<ll'ul gun-l'lmlui la ('asa 

('t'n~T<llil il Asig, So('ialt" Ton .l[a('u/'(i, 

dil't'(~t01'uJ l.rCIH'l'al CFH, dt', GI1, Hfln II, 

dit't'\'tol'1l1 ~el'yj('iHlui No('illl Hom ttll , 
7'ml1rlt Iuşi, fos,t mill i ·'Iru , pro!'. ."!: ('
fan ,~oimrscll, din ('[).nul1\(lam:·r;'~·i 

~tl'ăjjj Ţilrii, d-ra X, C(imâl'ii~('s;,:/, 

m'lior JIlf/lill([l'lt. Jlilwil SadOl'f(IlW, 

g-ral r, Rri(/1l1esclI, ('czal' Hi0roll/t. n. 

Sosirea Suveranului 
La, 01'('1(' 11 şi un Sfl'l't so-eşt,' .:\1:1-

jl'.-:t.atc\1\ ~a Hllg'C'h" Î1lsoţit Ul' (l-nii {'I'

diil'('anu. millÎ:-.;tntl Pal.:tlulul, mai())' 

Bi,' HadH, cfiţpl' dt' onloll'\lll,li şi Hi.\
llU, clil'!'d',JI'uJ gl'IH'l'aJ al Sigm'<lnţt'i, 

}Iajt'st:lt!'a Nll Hq~'l'll" (':-:t(' întillnpi

n:d lh' li-ni i _\ l'nUllH.l ertlillL'S('U jH'l'S"

il i Il [('le COIl~i] i 11111 i ;]1' lJlilli~trÎ şi MiII" il 

[{,de;!, ministrul .\llllleii, 

('untl _\. f'. T. intOl1l'azli 1n111Hl 
n,!'),wl. 

Serviciul divin 
~j'ITi(,iuj di\'in3 fe:::t lofiC'iatl cll' p, 

~, ~. Emililll1 AI!{al. arhip!,pu, in,f'Dn
jurat d~' un )iohol' ,k pn'oţi: Pl', T ni)· 

(']w:'!li [' 1'hnil,"oi n. .:\1 a,l'(' E('l1'.,i al 'h. 
j)l'C·ot. }Ianh, al'hinrandl'it Filaret .Jo

I'n, Hl'hidiaeon Anl0l1 rrwu, dLH'.on 
:-::iJ\'an :\Tunt(,Hnll, [Jl'otojlsalp nil' CăI

tllf· IUî~pl1nclirile au fost datE' de' co

I'nl mi:tl'opdil'i dirijat (ll~ d. N. Oan-
("('il, 

-

S, Hl'ln-lui Carol al H-ka, a rrwmhri

lor guvernului, Î11tlTglUJui corp diplo

TIntic' şi a delegaţilol' striiini, Cuvântarea d-Iui Ministru M ... Ha.lea 
AsisJenta 

In asistf'1l1,ă am llllnreat )1e d-nii: 
An/llmd Câlill('~Cll, l)l~-,şl'dilltl'l:, Cu:n~ 

"ilittlui <1.' ,mini:;;tri, C. Al'fJl'lu:'w/U şi 

Ch. Jli/'Or!rscu. CUllsili('ri Rl'gaJi, JIi
hail Halca lUillis~rul Jlu!l('ii, l:1l'e}i:· g:" 

ni'l'al dr, .Y. J[m-:l/eSCll, mi't;.iArul Să-

O. ARMAXU CALlNE8CU 

niiUit.ii şi .\Sistl'llţl'i :-::(wiak, ]1. 0111':
?negeanu, miniHt.rul Comulli(,aţiilor, 

Victor Sliit'eH'II. mini,,!J'ul Im:t\,:tl'ăl'ii 

Arm:at.ei, g<'1l\'ral Panl Teodorescu, mi
l1ist mi Ae,ruJui şi :\Iu.riuf·i, Petre An-

r~' 
1 

I 
I 
1, 
j 
[ 

D. pI'of. GEOHGE STHAT 

'. 

drei, mi11i...,11:nl I<:dl1(':\ţi('j Knţional<" 

Silviu Draf/olJlil'. ll1illi~,t'll.l Min<H'ilil
ti 101", X, Y.ifl/'{. min i,,1rul ('Ul1l'~l)l', S. 
Corniiţ((/Il!l, ministrul. l\gl'lc'nhul'ii ~I 

SIRE, 
Dcschid(·m ashlzi prima ExpozitiI' in· 

tC'l'IH1jiolluIă org<\lliZ1llii În lill'a II'lustrii 
SUllte'm fericiti a g'Hzdui ~i IHezema 

aCC';lstii eOl11Ullitatf" (IP uspinqii upărat~ 

ln din'l'se Iări perlifru ridicarea "idj; 
1Il\lllcito~itcr, SnrJ.!em recunoscă)Hi eă;

t r(' a('\,i care au colaborat CII noi În a
c(,M~:ă lIohil<i srol'tare Iwntl'lI a of"rj 0 
illHlg'illă a ('('p<1ce tillnl' să se rr,diz('!.' 
pretntilldf'ui p('lItru Îmhunătiilil'N\ ('xi~
t!'nţei IllIl11cito"('şti. 

Dai' itllltlţllrare(l Expozitit'i "Muncă şi 
VOf' RlInă" ar!' ş( o altii s!'mrtifieutif':, eli 
f' lin pl'i m bilanl al dOl'tlll'ilol' făCut{, 

rit' noi În CII rs !II' Il II an ahia PPlltru I'i. 
rI iea 1'('<1 nin'llIhri vil'ţii suflet.'~;i şi al 
ell1tu I'ii Illll11eitflJ'i!oJ' romlÎ ni 01'!~:a nizati 1 

,,\IIlIlCU ~i Vl'e Bună" e rt'fl ('X II I rOllliÎ

nl'se, adaptat ]H'yoilnr şi lIlol'a"lIr~hr 
n()tl~tI'P al Hlllli Plllil POnlllil ppoeii nO:1-

stre. pOI'lli,t ~ă d!'l'l' ('plor care trl':Iesc 
din ,[('rP11 ,\('r('<;lrl bUllllrilp)' ~i III ,alnril/lI',1 
;,pil'itllalt>. TăI'lII' aici l)I'p7.el1l(', C,11'P aII : 

.. <ltls la Expol.itia Iloastru slrălueiw hr 
contributiI': BlIlg"al'ia, Cl'l'manÎa. (;I'pcia, 
Franta şi I tal,ill aII obji lIut importantI' 
I'l'zliitale ÎIl l'el1lizar('<1 nc('s1~li nobil 
seop. Rpgrl'tnm că Illotin' indepel1delllt· 

<it' "oin!a 101' ali făclIt ca ti'lri dl' o mal'e 
'şi 'll'c1w ciYili.~atie mUllcil(H'PilSdă, ca 
.\ nglia, SllPdia şi BI'I1!id să IIU poată eOll. 
t[)ri unÎnhrl lor gellPros elJ al 110~trn, 

Jh'a 1 izările UOllstrp tinere de ahia 1111 

an <;lIn'U destul de illlpol'lantC': s'a cn'ar 
pPlltrll mit nci1ol'i 1111 teatru sl)('cial CiilT 

11 fost fl'ecyelltat În acest scurt l'ăstlrnp 

d (' pcs l(' 400.()O() de Jl" I soa!le: s'a II cre:! t 
bihliot!'ci şi săli de cÎTwmatogtafl>: zeci 
de mii de mllncitori şi-au lwtreeuj COII
cediul 0(> varii În eXClIl'sii!e rt'el'path.' 
şi i,n>~tru('tiyl' ÎllvăflÎnd să-şi cllnoa~('ă 
mai binc patria, 

TIl BllclIr('~ti, ~'a cl'('at () l;nh'er~itatl' 

mllnc~'orl'ască CII filialp în Chi~inăII ,;,i 
SilJiu. În CI1I'(, ('pj mai dblinşi 111\(-lec
tttali şi profpsn!'i au cOlllllnicat fIIlineitn
J'ilo.- gilnrllll ,;,i Îllyujăitll'a lor. 

en'sll'll' rl'eC'n! {TI'U\(' illl fost ,ajutatI' 
ca siJ.!;ii ;nhl'jip o "i<lI;1 eultul'alu şi al'
listieit Pl'OpriP. S'au stimlllat În finI', illi
ţiati\a şi ucri~il;,ltl'lt lllurilf)J" într'PJlI'in
.I('I·i indll',;ll'iall' În un'laş S('IlS, Of/:H 11 i
zaţia rOtl1,lnC'asc,Î .,"llIlIeă şi Voe BIlIIi!" 

c!pyine ~i 1'11 H~lfpl 1Il! ('('ou al ac!',dol' 
năzllinli 1II1anill11' nl(' YPilC'1I1ui TnllrH,i!f'
I'ese, Dar l'a 1111 (' n ("·)]lil'. nu (' un pln-' 
goi.1i ~arbiirl 111 inijiHtÎ\P]Ol' illall~lIrate 

nillrPIl. După ('um ~{' "11 "t'del!, din viti· 
lurpu p,l\'ilioHndOl' IHH1S'J"" idPÎu folosi· 
sirii timpului li!JPI' al lllcri"ilmilor a cu
j'iltat la noi \Hl"iau1(' illt{'rc-sanle în 
rllneti(, (II' eondijii spc-cifice ilIe pilllHÎn
(uilli I1IlSt"l! şi df' stiltd 1,,1' elllÎc, 

SIRE, 

('a şi "StnlÎa TUl'ii", ca şi "SI'f\i(·illl 

Soc-tai". "Muueă şi Voe Bună" c o nouă 
operă rnIlHîn('a~că cl'f'ată şi initiată ne 
\/;I il'~talpa Voa~tJ'il, Din aspiratiile yagi 
alP epocii, Ilti făcut o realizare con. 
cretă şi Ol'igilll1lă. f=.c, e doar un singur 
capi1bol di.n marile reforme muneitor('ştÎ 

PE' ('.11'1' le-a stimulat şi inspiT'at MuJes
tulpa Youstră În 1\(1ul regim. PI'imul ::;i 
CI'I Illui mllre muncitoi' al ţării, 1111 pont.· 
"ă nil Întpleagă cu o gelleroasă COlllpre, 
IlPllsiul\e nu numui marea yohrplate P(' 

care o dă vieţii omeneşti mUllca, rlal' ,i 
tainel(', neeOl7.Ul'ile şi miz('rille eÎ. T 11 fip
CUI'(, ohie('/ t!(' confor! 111O{]ern stă ÎtI

ehis ~a uo swfIet jntim sutele de ore 
de trlldă ~Î d!' sudoan" onH'nească, Ali 
rPiritit :\liI f('~tate, cu toti aCI'~tei ITud 
11iei dlÎllld lOt', Jlellibih'lf' 1(,1' ceasnr;. 
eand În griji şi nevoi vitale ades('a 111'

satisfăcute, li rmăl'('llm, chiar cei mai 
lllnili dintre pi. sublimul imhold al Cl'elL 

tilJl1pi. }ll1l\('jtol'inwi! romiÎnă 1111 \"tl Jlll. 

11:\ IIÎla lIichrlatiî aecus';~ umună În. 

jelp!!,!'I'1' Il Maje~Iălii Voustre', 

E:q'ozitb {il' fală ofnă 1'('zllmati, II il 

mie pilrudis ni yjetii mlfllcitol'Îlol', Ea 
tl't>bue. considerată Cil lin deziderut, UI 

n H'It'itale călre o ci,'ilizaţie llllllleito. 
l'l'u;;('ă ('[Il'!' "Il trdmJ să se Înfăptn ias('ă 

în llegllrile "iilOrnllli. 
'\cf'il",tă Expoziţie afirmă Însu şi dOIl.î 

l'l'f'dinte: f'U ilrati! mai ni/Îi, că Împotri
Y8. a,finna(iullilor desnăclă.idllitf' ak hl
tln'O!' do{fwiIlelor materialis!(', muncit,), 

rimpa I1U an', numai stomac, ci urI' şi 

suflet. BU11urile spiritllalf', d!'la curte la 
concert şi dplu film la excur1;iune, îi in
tPI'('se!1Zl! şi pe d. li se CU\'i11 şi lor. 

Sufletul Im', mai proaspăt şi mai nai\', 
treIme să fi!' modelat În s('nslll nationa! 
uman, 

Dar această Expozitie mai c!oy('deşle 
Încă c('\'a şi HlltlmI': eii Jll'p()(,llpal'P<1 tip 
I'idieill'!' H exi"tpntf'i llluncitorllllli nu se 
('â~tig-ă Ilumai ~iil1llllată (le w'llinul Im •• 
tei dp clasă, 1111 se obtilH' numai prin 

făg-ădllplile platollice şi rle~art(' al!' lup

I .. !or dl' partid. Tn deplină solidaritah' 
11 aliona lă, suh egulu şi părint(,l!sea oblă· 

rllJin' 1\ MajcsIătii \Toastrp hmtp daselp 
vor e (] piit il d r pH!a h'll ca r'e j i se cu ,oi I li' , 

SfRE, 

Or;:'anizatia ,,'MlIll('U şi Yo(' BUIlă" 1111 

SI' g;lI\{k~l!' ~iî tran;;folJjw "iata mrllH'i
IOrim;i ÎUll"o "iată cip c!"sfiilarp !ii dis
traqii. CUlI1 rău s'a Îl1jP)('S, IIU SI' !!<in
d('şt!, nilllpui să (!t'priltl);'i Jlf' 1ll1lndlo!'i 

cu () "ial!1 prpi! lIşoară care su-i di"tra
!!'U dl'la lueru. :\Junca (' o ohlig'aiip sacră, 
() taill.i sf.Înfă il vieţii, .\'u voim H Il al'llll
ea II lipi "lehI' trâllrlavf' şi deg"!'IlNill<' 
"pall('m et elr('ţ'nses~': lIrmărim lll'lnwi 

să asigul'iim lIlH'Î muncitor-imi rohustp şi 
!>ăniHo<\sf' dreptul la !'pclIl<,gopr(' ~i la 
('ulluru după truda zilei. 

Orţlllll/iliia . ,,'\lllflCj ~i \01' BUlIit" 

11'<\1'(' 1111 earae1I'r C"tll'l'Cli\. ;'\11 silim Il!' 
lIillH'lIi ~ii SI' 1.aihiYt, sau !'a SI' distlTI:t'. 
Organizatia lwastril (' IH'rfl'('1 faelllta
tlvii, '~,illl IIUIlIlIi Cii u('Pl<lI'a carI' 1I11·~i 

Iwt -l,hlii (('illrll, excnr~ii :;HU ("!ll'U',- "CI 

i-I(' ofi'l'Il11 gratuit SIIII PP pl'l'turi mo

dict', Asth'l, ".\Il/uefl şi \0(' Buu{l" n 
!ii olgalllzaliih-, similare din tflri ('II " 

D. pl'tll. MIHAIL RALEA 

mai Y('('il!' ('XllI'ric'1I1i\ deeÎH noi, "Kraft 

dUfCh FI'{'IHI,"', Les I:risil's olJ\'ril'rs, 
,.Dopolavoro", 'a constitui illcetul eu in
celui conditiile de I'cdt>ştel)(Hl'e ale COII
ş\i,inlei muneitol'eşti. Particip!înd la :1-

c('laş patrimoniu cultnral şi artistlc cu 
celelalte clas(' mUllcitoriawa s,' vu Îm
păca cu 50cÎf:latPH. ExclllSii din sâllld 
natiunei, l'U HI I'eilltra În siÎllul ei, ricÎi
c/Îndn-sf' nu pe ruinele altora CI pe 1)1"1). 

prÎll l>i "ia tiI. 
Ajunsă la ,,-c{'st stadiu, llIunC'ÎtnrÎIll('a 

va fi cel mai il11l)orlant faetm' de puc p 

şi de solidaritate iUh'l'nationaIă. Elanu! 
eomllll al muncii, frenezia creatiei in 
conştiinţa IHltionalit şi umană. În huMI 
f.tnt'e mal!'l'iH!U va Ulii Înfinitl'le cohodc 
ale lucrătorilor În tl'ndinla de Înt('ll'gpre 
~i complPtal'l' rt'elproeă a \'jptii fiecurui 
popor. In aces[ spil'it de' paeific<ll'e prin 
muncă, ci!' justă colaborare interna1io
nală rlf' pricqH'rp şi iubirc mutllală, ~l

Iufiîm pr'l'lf'nta oU"IH,tilO1' str!'inl printJ'(' 
noi. Colaborarea la aCI'astii ExpozitiI' 
amtu ('il popoarelp SI' pol Înţelege şi ~e 
pot iuhi, ~lu !leiturimc,,1 rU[lJîlllu îi salII tCI 
fră.:~ş:e şi 111 aCPste S]>(,I'ullţe de blln 
auglll' II' llIullump;;tl' ])('1111'11 ('omllnitil
tea cii' 1111111(':'1 !)(' ("HP aII irHlug'ltrat-o :;>1 

Il' ltl'l'Hl.l! hllll H'llit printre Iloi, 

Discursul 
M.. S. Regelui 

OOM:"iULE MINISTRU, 
DO:\INILOn, 

Expozitia <.-al'e se deschise astăzi este 
un semn al ,','emii. 

Un l'('!!:Îm. ca flcela cal'c îl avem În 
'fara noastI'ă, Uu putea să nu aibă (1 

gt'ijă părinteaSCă de acca lllare clasă de 
producători, care sunt lucr~orH. Dar 

D.Ing, STA VRI CUNI<.:SCU 

~'rija ]>(' ('Ol'e u av('IU, se df"os<"bcşte de 
a(~elH de care se vOJ'bcll P(' VI'L'mul'i, 

Astăzi noi JIU ('l'l'dt'm, ('ă viata Itrf' o 
!>in/!:U1'ă JlltUl'ă. că numai IIal'h'll mute· 
l'iulă este IlCI'U tltre dumină, d uni ('1'1,:'

dem rel'm Într'o armonizare fotlllă Il tu-
(Continuare In palL 9) 
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Discursul 
M_ S.. Regelui 

(Urmare pin pali!. a.al 

plină ti!' (fl'u!i'oste la . u('caslă Cht'tlHII'P, 

Astăzi fiilld" o săI'l)ătoar'? a mUIIl'Îtori. 

I()J'. gilll(hrl Mt'u CI"I dinlî.i ('iitrl' ei se 

Îndrt'aptă ~i CălI"e ei lIlt'I'ţ!1' sufletul 

turOI" Ilevoilol' vi"1 ii, - ~i ,!!{'('U !'oi II, 

pell tr'lI m 1111 eHori, efi tl;ii' I){'ut ru toti 

lalţi 1)1'1'11 u('ălori /li Hil"Îi, 

IIWt Meu, s/UIIUÎnd elt: !;m tuatn Înel'edpl'pa 

]n UN'st spirit, (:8rt' t .. t'bllie să dmnill(, 

de IH'Um înaillt~ udiulleu tutUl'Ol', s'u 

dc~ehis 1l('('u"tă ex()oziţie, ('/Il'(' arată di. 

u!'mărind uce} sePl) df' III'monizal'e, s'a 

făeul un ('(ort Iăudahil j)eutl'u Il ndu{'e 

luedHCJ'ului l'OIlUIIi o po ... ihilitutf' ('Il, du

pă ce şi"a Indel)linit eli eou~liindozitatc 

şi ('u dl'u/:, muntu lui, să hăiuseă o aliă 

vinţă. să s(' 1'Î1lif'l' sunpl('~te. să se Îllan:
elin pun(t dt' Y('eh'I'{' III mintii, 

Dt'la Îllct'lHlt, ('[ilHI dmllllui mina"u 

al Munl'Îi a v'.·nit ('Il neeaslă ide{', de a 

~e ÎllfiillţU lu nd a{'eastă opt'ră, Ulll 

adeptat-o Cu entuziasm şi dl'U!!oste, 

Am tcală S!)(,l'anta, că mUlleÎtorinH':l 

romAnă Vll lH'i('{'pe cul'Î sunt ;scopurile 

ei !:,i vn răSllllllf!e totdeullllu ('U inima 

în putPl'l'a lor .de "Lunci, că am ÎII("fC

de!'e În J)uh'iolismlll 101' şi di ÎII mare 

viitorul Tiirii nOllstrp sp haZf'Ulii 

IH' ('("nştiillţa şi IIlIlUell lor. 

(b'ule şi ovatiulli 1}1't'lull~îte), .' 
In Ul'Illă d, miuist.·u RALEA pl'ezinti\ 

!\IL S, R"ţ!I"") dt'!c,c:a1iih' ~f't'mauă in 

fI'ullt(' ('li d, LEY: rl'cllu'('ză cu d. JEA'" 
LUC: italiană (Il d, TVLIO CJA"ETTh 
spanirlă <:u d-I'a REDORDO; grp<l('ă ell 

d, LUVARl~ !:oi hull!iII'ii ('U d, VALCOF, 
A IIl'1l1Ut (lI)OÎ "i)',~tarea pnvililIII IICIOl' 

dif~'I·itplol' făd, 

Pl'ililui U r" ... t J)!lvilinulIl României und(' 
(1. iu!!, STA VRI CU:'I\ESCU dirednrul 
Inlllldi şi e('mi~ul' /l:t'l1pl'a] !II expozitiei 
II exnlic·ut :\1, S, R('!!:l'lui eu (h.··iIJnănun
tul dilll'l'HlJlf'I.:- ce l'('prezintă Întn~huill. 

ţ(!I'P/I timplliui lil)('., dupii. orele de lucl'u 
'1 ,,, III un{'ifotilnr, 

liber al munci .... 
în România 

Timpul 
torilor 

Dcl,a înjiinţal'('(J Jlini";!('l'Icllli ]/1111-

tii, 1)roblema llnei Imite utiliziil'i (1 

tim/Hthli liber al mallr'ilorilOl' <~'a im" 
lJ1lS cOllducătol"ilol" ,aC('g(lIi departa
ment. Da/' rtl)Îll mwJ reeut. drlfol"if'i 

noului reflim, ,ţare fl d'lt la il'N/7r'i (1 

nowi concepţie de })lJll:1'icii cocialli, m'o
blemH a început si! fie tmfrdii în chip 

metodic, Aeeasfii politică gocial/i, c'(1· 

re a indntwat popor11 1 1'OmrÎn pc noui 

ciii sti1llullÎnd loale fOl'ţelr creatoare 

ale na,ţiltnii. '.1J/"j,1,~e:;;te rneconfenit m,
gludn pecete a Slu'eNlliu7,li n(j'dru. 

JfAJESTATfi:A Sll lflWEI,E 

['jlHOL Al. li-LEA, reyhillrl, merr"( 

la inlel'(sfll' ţi'irii, 1)l'cr,picacifadl'a lnrrl
lului Silll sjlil'it· (/ (/!'ld ~11 rrdere l,'i· 

fOl"ul 1wţiOlll/7, Îm/JIIIIIÎlld ar:iI'ifilţii 

dcpeto~t(' ht)'rlmlli'iff' 1(11 jlOlf 'ritm. in 
cadenfa ac(stui l'i!m, /ll'OlJl( melc esen
ţia!e alceieţi; ,< ocial/' român e s' 1/ 1( ]lll:> 

în j)l'iwlIl 1)1111.,' În (lCilas timp, 1l111)!1'·. 

,'oase l)(r,.·/)t(ltlt,(~l, âini re ('{'le ?/Iili jn· 

diUlle Jlfllil'lI (1 l( J'1<.01[':/, . ,~,'-(1I1 cI,1t 
mâna întru (lccl(l~ ,~('(J/I. 

Dintre i()I,I!' (/crslc IJ)'oIJ'rmc', ace iri 
1/ mltncii I'UlllâHr.~t1, (/ ciirei M;!I/timwre 

Il fost î.m/Jrii(Îş,dli dc clitr, elr. p"of(,,~ol' 

Jlihll1/ D, [{,dca, mi/li,~tnI7 muncii, ~'(/ 

impus dela înccput, 

.llinisterul J/lmcii a daf la il'calil 

<mi.~c(/r(a ",11/1 Hcii şi r ole Bunii", C(I

n-şiin tinde acţi!o!pa. Sa în tortlc do
meniile timp.dlli libel', CUjJrinzând în 
ea pe 1111111.( ifol'ii de toute crrfef/orii{(', 

Scopul aCf.~lw, in (lfll /'(/ de cel'C('!(/.)'e(l 
!1tlnl'ol' ('h(,~til/nilf)" l'elatit'e la uti!izll

rea timpului liber, din toale plwcielc 

dc I'edcre: CdIlC(/ti~', (lrti.~/ie, pro/esio
l1al, momi şi fizic, - e,~Jte creu/'aJ'((/ 
mi}fo(/alor j}/'o}J/'ii pcnfnt a dc,q'o!fa, 

sau ,~lârl/·i dm'i?1 (([. de o rljwn iZfI re " 
{INslni timp liba. 

i 
li; 

II:J -

de inţ!. STA "RI CUNESCU 

.t11'ând îl! urma sa OflrCcal'e r<c]Jc-

1'ienţii, 1nl:5UII'l'a lIrJrntl'r7 îtlr{ţJi.~tl"(,CIZii 

tai 1IIe reu o scrie de nlm'i înfâ [ltuiri, 
F?/it'er,~ilatea munciforeagcii, a't'ând 

CII /'sul'i d~ illSll'ltcţl:e gencmfri şi pro

fesional'-i, f in Ilie de profe:lori 1Wit'f'I'si

tari, (/./:1'age un ma/'e numâ/' de 11t1l7t· 

eito1"i, flwcţ-ional"i parfic11.!ari ,ri me~(

!'iaşi. 

Succesul te.afr'll.lilÎ pent/"lt n1U1icito6 

a înh'CC1d tOrt te spenmţele, Ace:?t mi-
1lUIWl miJloc de edu('aţie şi de ,'ccrcct
ţie 1/ caş/gal ,~im}J([tia spedatoriln)' 

penlm care (/ Inst accat, în aşa, fel în
cât intr' o 8inf;~I1'ii sfl/{liu ne TNdl'alt/ 

.~,oall dllf în e(/n:t(llâ # 111 Cf11tre[e mai 

imporlmife. ,J';'ln dl> 1'C']»'('Z(lltaţii. Ia 
((1)'e (II/ i)flrlie 'p,~,t . 8,10.000 spectatori. 

('(meafelc simfol1irc şi popu7are, 0/'

gonizatr prn/rll muncitori, î1! .wi1ile de 

('Oile( /'f, din ccnlrul oraşul-ui din cm'fie

r('/e muncitoreşti. ali f.().~! foarte mu7t cer 
cdate, c('il7ce dr/t'cdcşle cii ?ti III/fi/ori; 

mod sensibili 1'[ -toah' ?lwn ifrsfrIl"i7r dc 
fll'N/. Co/'un7c. fanfal'ele, allliiţiile la, 

l'adio (/n anUat d('(/.~cmpnea âi cre con~ 
"tiful' m.;}l.()(1ce admiN/bile penfnl I'd,//

eaţia (/l'fi,\'/inI a mUllcitorilor 1Io,~tl"i, 

S' al( o/',f/(lnizflt apoi e.'C{~w's!i 7(/ 1II(I>'e 

# nllmie, in col(lbo)'(//'I' 1'1/ Camerele <1r 
.lfUllcr1, ClI, o/'!Ja?lizaţiile Pl'ofc:~iml([le. 

7a ('((I'I' fllt luat partI' mii dc lucriifol'Î 
din difcrite I'I'!Jiuni a7e ţării, 

. De c1luÎnd ({ înre}J1tt sii a})(//'ă ','{'
l'ista sii/yt(imânfl1i'i ,Jf1/ndi şi rol' TJu

nii", ca /'e jJlIblierI ştiri profesionall': 
info1'1llo(ii artistice şi Gpot~lil'e, b Ifră!i 

7it('/,a)'e, joc/lri distractil'r, gr(lfuri ?)]r'

dica1e, de, Rerista cosNi 1IIm1fli 5 lci 

,;îi este prin w'maTe la îndcmlÎua ceh i 
mai modeste Jlungi, 

fll curândl'or rncrpr .'irI funcţioneze 
bibliotecile "11Innw"0Ii .. hlZtstndr eu 

", 

Adunarea generală a Băncii . Po
pulare a absolventilor, Şcolii 

Sup. de .Arte şi Meserii 
In i:Îua de Il Mai a, (', a avut lo{' adu. 

11 area /i!:e 11('1'11 I ă a mem bl'Î k l' Băndi 

pqm!ul'e Il ahsolventilor Ş('olii Sup, de Ar

te şi ~Il's('l'Îi din Arad, de Sub pl't'şl'dintill 

Ului Ing, H. CărpinişulI, pl'('şNlinte\!' 

consiliului de u(Hie, 

Ernu [U'l' zen ii duli: III/:" 10lln C, 
G!wol'ghiu. Ronay Edll~rd, lJngllrellllll 

Iosif. Puterity Dimill'it', 1']1'11 Pt'hn, 

Peluu M" Vitl'laci Gh" Falll' Zoltan, Ol'ac 

Pnv l'l, Filipllş [oan. Gu!:,,,t Ce rn('L. GfI, 

Ipsilanti, TnucPlln Moise, DolJl'iiu P!I\'t>l, 

Rodea Solomon, MotOl'r8 Nieolnf', N<'!J;-

! rC'u Pptrc, Rului C<!llstantin, lJ l'leu Gh., 

Stănilă Iean, Zctle., Teod"I', Nădăbiln 

Puvel, Rekllsi Ştdul1, ,\ hl"~u VidoJ', 

Obrud Gheol'!dl:', I\i('fi. TI, .. iall şi Hur'l 

EU!!I'II' 

Sunt dt'sclH.:ţi SC'l'utăfc1'i duH: Rufu 

Eu!!en şi J\ăfliiban Pavel. 

1), După cnvlÎntu! de desehidt'rc 111 

preşcdintelui, NI!'e dedal'ă ('ă dut fiind 

numărul de lIl('mbl'i pl'ezf'111i - !Hluna

I'eu ~enerulă l'ste lee;nl Îull'unită şi po

nte lua hotărâri valabile - adunarea I(e. 

nel'ală - cu unanimHafe de voturi vo

tea1:ă ul'IIl/HoIlI'de JIIodificări stalutal'e: 

a) AI'f, 1, Re m~dirieă astre] _ pl'Îvind 

numÎl'ea băndi: RunC'u Cnclu','ativă de 

Credit şi E('on(>Jllii fi Ahsolventilor din 

Jnvătămiintul indus.il'Îul şi com,:,rCÎul". 

b) A,"t, 2:;. Majornreu păl'ţii socinlc 

deln ;00 Lei la 1&00 Lei. La Îllscriel'(' 

trebue subsC'l'ise două părU sociale, La 
vdal'e - (':lIt membJ'ii au votllt contrQ" -

vetul Oind nominul. " 
In caZUl că unii membri vechi - nu 

veI' voi să-şi majCl'eze l)al'teu sodală d('la 

Lei :;00 - la 1000 - se pot retl'll!/.',~, pl'Î~ 

mindu-şi ~;t11l1elc plătite conform legii ~i 

statutelor, 

d) AI'.' ;' .. Se modifică asH('l: Admi

nistratia sociefătii l'ste încredinţată unui 

ccnsiliu de ud-tie, fOl'mut din nouă mem

bl'i - cu <l['ept de vot, , 

câr(i dr i1L~trucţ,ie uellcralii, euno$finţr 

tcc!mice. n:Olcumicf, ,~oci([l('. l'oJUn!C de 
poic:: id şi lJ/'Ozc1. 

Câm})//I de ariiei/"fe al m işciî I'ii 
,,JlllllCâ şi roe Bllnl/" se În/indl' în 
toafr rcgiunile ţi/tii, tinâ/ld scawi'i d, 
obi('cillr~re :;;i t1'llrli!iil,~ locale şi ajH

fâlld iniţiali!-fh pa)'ticl!lal'c, 

In nfa)'ii d·r' acţilwca ofir-in/ii, iniţil/

til'(1 l)(//,t'icltl(wii, cu dfO.~ebil'e (lCfia ,fl 

marilor i11dnsfrii şi a OI'[l(miZflfii'or 

Pj'ofcsimwle, a pl'i/'it acrrurfii p,'o1ill'm fî 
C1l (/ni in 'It r)H ii, sfotţânâ1l-.<[e roâ îml)'J

!Jiit(ia,~crl :;;i ,<ii drs~'olf(' in mod (11'111 (1., 

nios l'iata ,~lIfldeas('ii (( wIOI/';tol'ilol'.,; 

EslI' de preriizut că mi,~ca)'ea ",UUH

eii ,~i rol' Ţ;lIml' , l'a c~'f(:l'cif(l o mare 

inf711l'n ţii nu 11 10Iwi (WII)/'(( muncitori
!O/', ci ,~i flSlInrn prodf/c{id şi mt.~flm

lJl1l1ui 1.'icţii ,~f)l'ud(', 

E:rpoziţifl intenwţionali'i ".l!1mci'i ,~i 

.. ~ 

L"'~L"~';'±~~~ 

2}, Pentru alegel'f'a noului comitet -

se desellt'llză o comisie j)entru dt'pune

['ea ('undidntul'ilOI' fOl'mlltn din dllii: 

Stănifă Ioan, Rodpu SOIOll101i şi :'\ădăhan 

Ptlye!. 

După (k~enarelJ C'IHtdidatilot' ndu-

nareu gt'I1!'!',J1i'i yotellLă cu unanimitate 

D. IONEL FILIP AŞ 

- drept IIlt>mbrii în consiliul de adminis

tratie pe DuH: 

Preşedinte: Ioan Filipaş, 

"ict>-preşedinte: Nădăban Pavel. 

Me-mbl'ii În romitet: Motel'ca Nirolat". 

'Bodell Solomon, Rufu EUţ!en, Stănilii 

10011, Gălşan Gheorţ!he, Ronay Eduut'd 

şi Rekasi Ştcfun, 

Consiliul de cenzori: 

Preşedinte: Aurel Dămăcuş, membri: 

Ing, R, Cărpiuişan şi Fica Petm. 

SUI)leanti: Deae Pavel şi Gavl'iş Ioan. 

Di. Preşedinte Ing, R, Cărpinişan m111-

tumt>!jte relol' l)rezenti ]lentru colabora. 

rea de pfll1ă azi şi urt>ază nouei ("omlu

('t>l'i deplin sueces în noua misiune 8 

băncii. 

Ne mai fiind nimic pe ordinea de zi. 

DI. Preşedinte ridică şedinţa. 

REP, 

Foe Bunii", ('(/I'e ,~i-(/ deschise în C1/

l'â11d jJol'ţile, (s/eun 1JI'ilc j dr mll-

11ife,'5tm'e 1If1 (io}l (tl l/ "i infel'1l1lţimw 1ii 

C([l'C Înflc/dur ]Jlo'lirijlanţilor sii con/

parc mcfudele şi e.r~J(Tiellţ([ 10/' # i;Cl 

studieze 11ltHlf/'fiflselr ])roll/elne ce se 
plW a,~tiizi, în redr/'('(/ lIWiziirii liIll1'1/

lui Zil)el' al munritnrilo/', 

( .. PRE7·DE YSD AHRE1T") ............................ 
ROMÂNIA 

MlNISTERUL JUSTiŢiEI 
Comisiaa.ea pl. Constatarea 
Conditiunilor de Naturali· 

zare şi recunoaştere 
Dos. Nr. 5jrec!<;39, 

D, Căpitan f'hl'l'l'(·hian Alu'e] domi
('iliat în ('t}ffitma :;,eplNlş, jud, Al'i1d 
a fărnt eerere arestui ~nni."'t('r lwnt
I'n a i Bl' l'C<'UllJOaştp llaţional,ih\1l'li 1'0-

mÎInii, 

Prin C'P}'P1'l' prtiţiona1'ul ar,liu ('ă 
ffil,l', dt' Pl'llfpsiUllC' ]wn.sion\ar ·milit:ll' 
lliÎsrut 111 ('(};mma ~îl'ia, jud, Al'n,d În 
IS~'(), 

Con fOJ'm 1)1'(. 19 din lt".U'l'!l ])l'ivitoit
l'f' la dO!Ji'llldi1'0n şi pit'l'dt'l'l>.a nationH
litiltii l'otnil11P, SP pnhliei! 'l!'easta ,~Pl-e 
ştiinţa ,1(,(,lo\'a ('al'(' al' voi sii f:wă în
t ii 111 Il i Ha l't.', pOll'j ,'i t d i s]lO"Li ţi 11 ni lor mi;, 

:W din zjsa h'ge, 

~. ~~~. ~tffi· tffi~~· ~. ~~. ~~ • ~It • • ........ It •• ,,_. ..~." • .... ••••• •• .... .... ,.." ... III. •• ... ... ...............,. 
Arca.die 

. Friedmann 

Ae1h,itntca Ql'ganizatjpj "Muncn şi Vo(' Bună" ]a -Ârad: functinlllll'ii Plll'ti('ulari În ex curs ii 

atelier de vulcanizare de cattciuc 

Arad, Bulev. Reg, Ferd, 39. 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~mt~~~~~~~~~ 
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"Muncă şi Voe' Bună" Un IHesagiu '011 d-Iui Dr .. RoLer;E: 
Ley c:u prilejul expozitiei 

,,~I .. nc:ă ş4 V ne Bună" 
·di Germania A 

10 
Cu~nî;;i pdrcc germanii timpul 

liber? Se poate 'Spune ('ă 1'0 C;prnmnia 
ol"I!:a.n.iz..:'lţ.ia ,,)[un·('a. !'li YON> bun1l" pste 
~'la mai bine o.l'ga 11 i za,t ă. îrH'rpil Il d tI i n 
amu 1933 de e~md nI'. Rolll'rt LtT, ~'

full org-alli'zaţiei a luat în seJ'ios orga
nizaţia, pe Ji1l1gă eare a înfiinţ.at şi 0.1'

ganizaţia "I\1'<1t11: dm"h Fr('<nde" <'<11'(\ 

ÎnSellll11IU "Plltf'rt' prin \"oil' bll nil" ::-i 

ialta elo re a înfiinţat llrrastă or;r:ll1iz<l
ţie: rnainte 'Teme 1ll1l1l('jtoriuH'u 1\11 

1'l'{,t.vI; pe hîng[L hamal, in eâmpul din- l"rez eli,n inim11 SU<'('PS dt'plin expozi

tre K upt'steg şi \Yil'til(lorf, unde au tini rarc se deschide a4.'Um41 Buetl~'(.'şti, 
an'nă pell1'tru rr·a 50.000 oaml'ni und,~ 

îşi pctn·(' p.ină ha. ma.'ă. După masă 

eOllcerturi, după t(':prniIJ.:aren ('()Ifl('eI1:'.l~ 

hlÎ ol'('hhestra r,întă e<În1('('ul lor dc 1 
.\lai "Freud eurh dus Lebt,lJls' 'i, oare 
Îll::i{'amnă; Yesela să vă fie vi.aţă \'oa· 
tl'ă, acest C,lI1lCC îl nÎnlă toatil hmwlI 

la ziuu d(' 1. :Mai. După cântec dt'usllri 

pân1l mililll' zi dimiupaţă, În 10<'aiurile 

organi0<l,tă fiind de rătre guve 1'11<11 1 J"()

mfln în ro1a borare ('U "Biroul Central 
Interaţional Blwurie şi M uneă" şi rn 
]><lJl'ti{·ipare.a, importantă a ramal'azilol' 

noştri itahoni ~i a mai mult(H' Jll'lţiuni. 

Aeeastă {'xpoz.iţic nu poate Sl'l"vi all~,ui 

S('op deeât aceluia al d(\syoltării şi prn
mO\'ării ~thimlmlui paşnic dintre pCJ

poarp. 

Ca~ele luc!'ălo!'ilor Soc. 1.' G. 

xisllml să 1(' aplie{' I:l oriC'{' prilPj. Dim· 
potriYă, noi en'dem (,ii forţa Ulwi rase, DUI] 

sW'('·ifi('ul unui popor ~i varietatea rea. p<,ste 

Jizărilol' a.l' putea sti IaSi în evidl'llţfl în de M 
mod efir.a(·(' În {'adrul um·i astfel d~ riaşi, 
expoziţii, ~p1'e folo,.,ul fi>t'd'LJ'lli popor. {'()[lwr 

Cu pOPQrul rom[m înd('(),chi ne le· ilr~ip 

agă mult!' legătlu·i, ('hiar prin lhmlil'e. 
gste (\vie!Pnt (·rl Rr{'Hstă PU'WJ11i(·(t al'· 
tl'ri'l de 1.\·gillUră faN! ca şi (kstirwlc rl'. 

rol' dQuă ]lcpuarc ah~ nCH~tl'e ~a ~,~ În. 

~eJ'yidu cbligntm'iu In lucru 

adl'u 

Zori 

Aradll 

jil(ii. 

Din 

huruil 

-obicei 

E () 
( 'Pl' 

pf'l'it 

Îli (i< 
Ae!' 

Or!(flniwtiile .. Kraft dUl'(:h Frf'ude" in L''II('I'kusen <:u fiinti'lI~a Juliloaa Bil)'('!' 
c5ci 

n('yllz 

prea şi-a pl'rmis pentru a vizita un 
teat.ro, un ('.()ne<'Jit, o exrursie in alt 

Ol"8.Ş, a vizita ţara. 1nr, arum: ronl'!tit1l<ind 
aeea.-na orgla:mizaţie, fieoore hwrătol' 

a:r;e po.-ihikita:tea de a YÎzita 'tealtrelp, 
operele, sporturilc, ('xeuI"SÎuni, având tot-

O<1fltă şi org-an.i7.aţie lor tf'altru pro

priu, diferite di."ltra{·ţii sportive, Val"l! 

la exrursie in diferite o-raşe, i'n a('e~1tl' 

organizatii nu se face distincţie Între gra

dn.il sau de situaţ.ia omului, 8.<l:-e o 
adevărată ramaraderie, ia învăţat să 

t;răiaseă ÎnJtr'o. aJbmosferă, să petrca.eă 

la ola»tă. Am avut oeazie să' i văd le 1 
Mai când dir('('!tOl'llil ru serdto.l'ul b 
ffi<'1.'iă sau tutuit şi-au băut împrC'n3~ii, 

întrebând pc directorul, mi-a răspuns, 

numai aşa inţeleg-om căei sunt~m fmţi 

şi sUIlltem bine la. olaltă organizaţ.i şi 

a<'castă înseamnă ,,~'\1un.ră şi Voie Bu
IIlă", dUŢ)ă rum zice 1)1 Robert Le)': 

"Nic.ht 'l'hoorien OOu('n sondern scfuo
!1Ien uud g.esunden arbeit plătze, gU!ttc 

licht, guttc a.rbc-it", eare însc<'I;!ll:nă in 
româneşte: !\'"U multă teorie ci !l'urT"lt 
sănătos ~a lUimină bună, ii 1u('1'"u bun, 
Cum îşi petJ'ec ei in timpul liber? Du

pă 8 ore de lurru vara. la fltra.nduri, 
iarna :La ti'atru, o.peră, ('once~(u.ri, 

Duminl('('ă la exeul"sii, sport ia.rne ')a 

srk.\', şi Dumin('ră La teatru, COl1{':('.l"tUl'i. 

Cum îi o.rganizata ,Jhu}('ă şi Yo.ie 
bună" ta. 1. G, Parbenindustrie, NI.r\.' 

f'sfe ('ea mai mare fabrică din (le-rma
nia, ('are s'a mări't în ultimi ani fu

.zionând ha olah.ă şi anume: Badi&he 
An~lill & Soda Fahrik L1Ldu-ig,~hafc1! 
a/Hhcin. FJ'1edri(·h BH~'('r & ('o. Le .. 
wel'kusen bei /{iji l1 aiHhe??l. Jfai:{!('1' 

Lurius & Briining fliic1wt aiJfahl, Dil' 
.Akt ipl!gcse k'w!ta ft fiir Ani J i II failJl"ika
lion Berlin, ClwmÎ::i(·,lH'-Fa hrik Grit's
heim-Elektron, bei Fnmkful"t '<Ir\la.!Il, 
JJoopo.ld Ca.<;sela & Co, Fcchcnll('im. 

Cum serbează ziua de 1 Mai, în Le
verkuM:n, Plca{'ă dimineaţ.it cu fan fa
re, eu drapele în mal'S rot La ('Ot di-, 

,,1. CL Kasino Erholull~~'ht'im şi Kai
Iffirhoff" . ...\.:;>:1 ră azi în (h·rmnnia fie.

earc lU':'r1tlor să bururu de organi.zatia 
,)h1l1('ă şi VOc' hună" rarc 'i face eu 
adevărat: să aiile yoie bună la mUlWtt, 

ElflL ()rnA T' 

Costume de bae femeeşti şi bărbăteşti 
confecţionează după măsură cu preţul 

cel mai eftjn la 

Salun de Tricotage 
Magdalena Sonoeoklar 
Arad, Palatul Orlulay 

D. DI" ROBERT LEY 

,," · .... u"''' 'wt:!" rltI'P 1NH ........ 'II5WI :1'1 

L .. c:: ......... .. 

CSO~T 
au sosit ştofe exclusive de 
vară. Croi după ultima modă 

Arad, Strada Goldi!lJl No. 1 
iiWRiiM~WMftM~~~W.W._ 

:\Gi Uenmlllii nu a\'cm de loc int("ll

ţ.i11 de a împtme <' .... sila neunui popor 
eiltuşi de puţin din fehrl nostru de 
~;mt1irl' şi din realiză1'il<> noastre. Po 
de altă parte, :,unt('m bin('inţek's feri. 

ciţi daeă popoarele gă~ps{' în înfăptui

rile noastre {'eva ('('le poate fi util şi 

fo.losit spre binele naţiunilor. 

1itul 

Dt'a{'pt'a niiJi'ljdui~'se ('ă t'xpoziţia d\'- ·('('n1l. 

111 Buc\ll'qti \'11 tll'l\'olta şi consolida ('illp I 

r{'lati;:~' din! re flerm.:m.i(' şi România. O J 

In llumărul de faţiî al rC1'istei "Bucu- ~I'iil)(' 
li~~ şi 3'lwlră" va fi î:i !-Jnjha '<1I:'('lei 8.('- 1'11'('tl' 

tivităţi in ccmun, 1)(' ('fIre ucpz: '~ă ('xpo. f ( 
ziţic IIpl1l Bllcllrl'şti o c,'idt'llşÎtlzu În PUf, \1 

:nod (·ollYi,ng-;Hor În 1'ieca1'<' secţie. În '1]( 

11'11 ar (Freudc unel A1"beit) 
'~ag 

Xu vedem deloe în orgalJ.izart>8 a<'·e,~

tei l'xpo::âţii dda Burureşti vreo srhe· 

mt~ din a('el('8 pc rare obi.şnuia mar-

• 

___________________ , _______ •• ______ ~j()fli" - ' <ari rll 

Adunarea Generală a breslei Meseriaşilor Patroni BlIuu' 
Cal' 

din Industria Textilă şi Imbrăcăminte, Secţia Arad Cni 

(Urmarea din pag 7,) 

i .... </ ar părea legală, să binevoiască il. 

~nainta în 8<'1'is IlFpeetoratnlui :\lun
('ili, o ÎJl'tâmpinare, prntrn a o studia 
amănunţ.it. 

Dl. l;orohan ia la (,lllloştinţă relp 

spuse, şi depune 'hiroului ISt'eţiei '(1.11, 

număr de 105 au;>ziuni, d. lHar1iţa, 

(;heo.rg-he ('omllnirilndn.-i ră., romi-
tun se va pronunta la proxima şedinţă 
a..,npra acestora. 

2) După a('{'stea, adunarea. gel1l'ralil 

c:u U11<'1nimita.tl" de voturi a leg(' în ro· 
rmitetu:l de dil'('C'ţi\' p<,ntn1 C'ornplceta

r(~a lorurilor anunţ.ate mai -us, pe ur
mătorii membrii: 

Budean nh"org'he din partea e.roÎ>to
rilo.r de dame, Budiu ]<jC'at'{'rina tot din 

partea ('roitoril];or 1.(' dame, dona Df'in 
Paula din parte.:l modistelor şi pe d-111~ 

Weirhelt X. din partea eroitorp"r:lol' de
ruf(', 

3) la din nnt1 <,uyântul d. )1<1.1'iţa 

011, şi expune în limba română şi ma
ghia rrl progil'amul d" viitnr al ucpstei 
sc.cţii. 

Fa('{' <'1.moseut <'Iduniirii că în e,adrul 
pmgramului de viitor a şi infiin.ţat un 
BilJ'o.U e.()IJ1dus de d. Mit'U mwor~h(' 

sc.cretar funC'ţ. al sc<,ţiei, cU O retrihu-

. d 600 1 ' h I00!. ,1.' • lâl~dll ţ1C e .... t"l mar, 70 u1-11 rotl'za-
ţiile în~·a~.a.te şi un onorariu p1'. 0hes- - Sli 

"1 1 . t ~stff'l t1U11l (' rarc C va <'IranJa pen. I'n ml~m· 

1 .. . . 1" t"\ it~\.; lată .}l'1I seqlel pe . a 1115'tltU Il e pUI> ,ce, 

\ ' 1 . " . <Jt wiP 
01<'. 1 ceast,a, '11 urma (Ormtl'l JUL C i. 

• ~ ~, 1. '11111 e,1 
In'i'Jll.bnlor penru a nu para:-n L!\.U'l'1 •.• 

, • 1 ~ .... ~ JIlIH! cund llpreSlt.a1ea rer~a.ma aceaNa, 
goune 

Dl 11icu va sta in permanenta la .' 
- • (01'1 c: 

disp{)ziţia membrilor hreslei înti"C 01'C- 'i'u 

le 9-10 în 10r-3-1u1 C'ămimtlui PatlIC"l 1( , _ . mnon 
niLol' din Arad StI·. Brâtiann No. 18, A' ,. .11 

unde va da tO'<'l,te info.rmaţitmile ne-ee .. 
('.lf\O '!llI{'mbrilor şi r{'zuV~atele difl'rit0 ])('v cal 

, , . Ma c, 

lor chpstiuni (,<'I,re i-S0 Var' înt'l'ethnţ.a, ] 
'es1 

Adunarea generală aprobă ru ~,atri~· amest, 

fact.ie <'Ic(,'astă măsură, după ('arc ia .1poi 

ruvâl1!tu\] d, Ardeli'an N. dde.gatn: mentc 

bres].ei Timişoara, (,31'e <'Iduec salttt n1funfar 

bl'eslaşilor din Timişoara, TIltu:âlld P(' nici" 

toti membrii S1l fie cât. mai strânşi tfic('ii 
uniţi, }wntru ea br{'~loo să-şi poată în- La 

deplini C[IL mai binc atrihuţilUlilc Şll'lLSari 

}Jrog-rlamul dl' mUllf'i'i. S!'mu 

Inainte de Îll('hidt'I'l'. d. J[ariţa. pr() tllrsÎ(' 

jHllll', iar <l.dunarc:.l aprob;t cu ovaţ.iu. plin, 

ni, ('ă f'otizaţiilr ce se VOl' incasa în nil. se 

prima hUlă dela memhl'ii s\'('ţiei Arad, 

să fie (kmate pent.l'u fomlnl Î'I17JOSttdu':i E o 
<'ll:mHtl'i după care adunarea ia sffu-şit. 

De!; 
REP. de 1111 

HripU1 

Hrăba 

E S 

I11C( 

tilfp ! 

malu, 
~rera 

Stru 
ntdUi 

i. Mai la Soc· 1. G. Birourile Societăţii I. G. Farben-Industrie Frankfurt am Maia 
o fanfară a lucrătorilor Soc. 1. G. 



VIA..TA.. .a.UDEA.LULUI .-
~ Excursia membrilor "Camerii de 

·din Arad, în cadrul organizaţiei 
şi V oe Bună" 

Muncă" 
Muncă" 

Dumined'l 25 IUllie a, c" un !Iumăr de 

p('ste patru sute m('mhrii ni "Camerd 

în de MU[I('tl" din Arad: I1wril)'I',i mp,;!'

d~ tiaşi, functionari pal'ti('ulari şi lUIA"ajaji 

{'()[llp]'('iali, <1n lua! parte la prima px, ~or, 

le· 
[re, 

L1r~i(' care s'a făcut In Băilp Lipo"a În 

arind org'anizatipi ,)iUIlCă şi YoP Bu-

al'· nii", ~p{'lia Arad, 
(,l'· 

ASPECTE 
În. 

... 

d\'

ida 

ua, 

ZOl'ilc i'ilf'i SI' ]'('\ arsă din plin ppsle 

Aradul ('ufundat Ît.r'n linişH' mOl'llHtll-
jil(ii, 

Din ClÎud În ('<ind. Cu!P o tl'flsură ('\[ 

huruitul şi tropotul cailol' mai Întrf'I'lIW" 

~peustă lini;;;I" JlPohi~llI1ită ('f'I o l' CI' cip 

-obicl'ill Sl' s('oalii la ore m'li târzii, 

E ora patrli şi .Îllllliitiltpl 

('('rul apl'OIljH' in îlltl'pg'imp pstf' ncO

IIP !'i! ('U lin <lI,H (,(,IIIl~ill rlf' Ilori, ('are 

Îli <Iii il\lpl'psiaulllli PŞ('C al pxcul'sieL 

Aceastu imI' lesie fu tr('el\'nare hlSil.. 

c5ci ia tii C{l îlllpin~i ]la rcă de o llHl nu 

nl'yăzll.!u, aC'r-şti Ilol'i pornesc în Ilt'~fu 1'-

1itlll lor drum şi (lP ÎIllr-n~lll albastru 1·1 

·fpnli.li, abia,.,r- mIIi ziirl'~tl' iei, colo 

fillf' o şudiil alhul'il" din ei, 

n muljimr- îllljlr-slritată ele llauH'ni ;,:d 

cu- ~I'ăb('sc paslIl ÎlIdreptillldu-se sI)I"P gar<1_ 

8.('- 1'1f'('trieă, Arad-Pndg'ol'ia, 

po- f ora ('inei C1ÎIHl sns("'c la tr<t;lnailll 

În PUf, la dispozi,ia .. Ca1l1prii <Il' Tlluncă" --

În ·nod foarl(' .1 \/llltajos spl'cial pell-

II'1l acea~tă excursi!', 

Yal-roallel" sunt tixitp lIumai dt' eX('11 r

~j()flistii caI'I' ple<)cii Il' BiLÎlp LiPOHI În 

- <adn;1 cI';:'<l1\i/ntiei .. .\lulIcă şi Ym' 

Ini BUIIU", 

ad 
Cara forfotf';;;te de lunI(', 

Cnii aleal'g5 df'alllllp:ul trllului cuu-
, lâl~dll-si loc în 
l'za· ' 

HIg-OdlH', altii i:;:i caulli 

pridellii, fm'niundll-se 

lip npdps('l"is, 
I . - slrigcÎllrl -le,,· 
l~m. ~stfpl o A"iLlllgi(' 

lh' lată-l şi pe d, AlbII SiJlH'on, pl'(,~l'diTl-
1('~, 

wiP ,CanH'rii de' ~11I1l('ii", fll!tind dela e i. ' ,-
~t"nI111l cllpii~ la altul al t1'lImyailllui, aran-

jAfle! cu însl!rl('tirf' parti('ipunjii pe va-

o gOi1lle, impn'Il11U ('II orgallizCllt'l'iil ajl1.~ 
La l - '{' (ori d-nii: Jgnn funct, ,l C.1111PI'U, :' ICIl 

D1"{'- " " ., . 
lţll llYlU ~lotol'ca :\ leo!<w Roclea So-

tl\(f" , 
" IOll1on, Miclean, TăllC'l'an etc, 

1" Al' • '1 I 
eee 

j!lns II gară. III-SI' Impadi 1'0 Ufl e 

. TIi' care le H)ln Îll(lPplini ficc<1rp în UCPR-
'ltr-

Mii excursie, 
n~, , 

, Ppste 'tot mare sg'OJllot de yociferărt 

Lt,l~' ameste('atc CII hohote cip dis, ccÎntări, 
ia .1poi intonalii dp fel cI(' f('l de instru_ 

atu: '1' . l' t' . mentc nHlZ1Ul e )HlfItL'e carI' se (IS lllge 

rtn1funfura "Cursului Profpsiul1al de LC€'-

P(' nici" din loc, fomlată exclusiv din Învă
inşi tficf'ii d" acoh 

ÎJ1- La răsărit, l'O~t'Il(a Yf'Sti tOllre n 

Şll'lLSaritului de soare - apare la ol'Îzont, 

S!'l11l1 că ziua va fi niIllf'rită ppntl'u f'X

p!'() tursie, OI' care rapt l\e-<1m hUcUl'at dl'

.ţ.in. plin, că<'Î într'adpYăI', (il' dimilH'ata pii. 

. în nil. seam a fost un .timp admil'lIbil. 

rad, -~- PLECAREA DELA ARAD 

E om cinci şi c!ollăzf'd df' miuut€', 

Dela UII capUl al tralllyailllui d('slul 

de lung, prin sg-ollFlIIII llpsfeÎl'şit al pur

Hripanti(ot", un SllllPt a~(·utit cip fhl"]' 

Hrăbate a~n I'/i tOl'· 

E s('mIla1]]1 de pdc!ll't' II iralt1\ailllni. 

Juc!'t, Încet ('oll\'oi III dl' YUg-Ch1.lH' -

tilrf' g'pm d(' 1umf' - îşi iau 

malu, r!f'spurjinr!u-lle astrI'! 

~rera gl'f'a a Aradului. 

vi:(f'za llor

df' almo-

IN CURSUL CĂ.L.nORIEI 

Stl'iihatem - cu o iuţială 1H'llbiş-

ntdtii tl'alllvniului ('lpcl,ric Arad.Poelgo-

nil - ciimpiile mfillou,;e ale satelor dc

allllli!ul linipi fprah', ('IH'!' produc ochiu· 

lui ot',hanului un Jwisagill de nedescris, 

I,JtrIH' !ll'in mij (OCHI ('omu nei nf'ITI-

tp:;,{"i elo!'o\';[( eli intf'I'csau!\ele case 

~fiil)('~ti de o uniformitate dt' ('onst1"uc

tic UPI'OHIW ş<lhlonutii, 

In ll11jloclll \'('sp]jl'i CI' predomina În 

vagoll, Illci I1U ;;.tilll CIIlll - )(' neobser

vate - 111' (!'iisim prin rpgiUtlNl J)oelg-o

riilor Cll spll'lHlidl']P dealuri pl,ilnc d'l' 

vii Ilcsfiir~itp ~i ptîdllrÎ ca]'(' te atrag nc

spns fi!, lUU It CII pitol'('sclIl 101' pr-isagiu, 

Sosim Însftll'şit. În COlllunll românea

scă Chi()I'OC cure fodOIt'HZă «1' 111l11e, 

E pi'!lă, 

Aici, )Wlltl'l: primH d,llu - ddn p]p. 

can'a din Arud - trmll\aiu! se ()PI'(>~_ 
te, iar după dOlLii-U'ci minllt!' îşi reia 

mel'sul. 

Al'plPuşi re!!i uni ~;tI'ăhHt('m, ('Il podA"o-

D. S(;\UON ALBU 

l'ii şi pădlll'i, la c<lre se Illai adaugă ca

rier<-le de' piatră şi ,5ile Clirc se S(,lIl'g 

I'H' la JloaleJp deuluri!or de cure SlLnft'm 

foal,tp UIH'oa!Jp, 

C('pacl' um !'i'mal'eat prin aceste lo

curi - În arul'ii (I!' minunatplc l'gillui -

a fost portul roartc' int<'l'psant ul ţăran

eelor române!' 'cit> o frumllspje rară, 

Timp arlmir<lhil. 

In ·vagoane acei<Lşi at1l1osf('ră gălă

giosă plină de' '"OI' bună. ca şi la pl{'ca

rea dill Arad, 
SOSIHEA LA RAUNA 

Asfel Într'o contilluii petrecere ne-

obişlluit'ii PPllllll noi cf'i cure nu am 

prea avut cCHzia şi posibiltlttpa să ne 

df'~părjim <It' granitplt' AI'adullli pentru 

asHd (IP scopuri -Ia mele şapte şi 

z.ece minull', 

RarlnH. 

am ajuns În gară la 

De uici Încolonati, În rru nte cu mllzic:t 

Cursulni Prnf(':o:ional d{' Ucenici, apn-

căm drumul spre Lipova, 

Soarele se' ÎnIJlI<j!w pe cer şi ne :jnms

mite ° căldll rit Cllrf' nemolcşpşte,_ c!lud 

întrulTl În LipoY:l În d1mul mll7j('('i care 

intona lIll marş, 

Aceasta face cu toti CCI din dl'\lIl1U! 

pe care-l stnihakm, să sc ÎllglH'SllillSCd 

Lichidarea aulorizată ! 
Mărfurile aflătoare în magazie se 
vând cu preţ redus. sub pretul 
de cumpărare 

1. Crunberger 
.II.rad_ Bul. Reg. Haria 12. 

Carte de Consum' 

pe la R!"amllri, sii sc urc(' pe gardlll'i şi 

să se postf'ze În fata caselol' ca şi cum 

III' fi aşh'ptat o <ldila)'c, 

Si tot aşa, până când ne trezim le. 

marginea ol'uşulni, la drumlll marc, 

Aşa, în cnloanu rlf' marş, CUm Ile af

lam, am străhătut c,întâlld ))f' jns (PilI(' 

il dorit, cu autohusul - dar d" ac!"ştia 

,'oade Plliini al\ fost) U1I dnllll de CC.1 

trei sferlul'i dp ceas,. 

Dai' iată că la o rlislalltă 1111 prca ma

l'f', se zărf'ştp o păclul'e care 1It' Îllvio

I't~azii illimih' şi din CUl'f' pp mă~lI]'ă Cl' 

IH' apropIem, desll1şim aşt'zăIlHÎntul Brti
lor Lipova, 

IN P,\DUREA 

BIILOR LlPOYA 

SUlltt'm Il' dith'a zf'd dt' paşi cip pu

dure şi un uel' !'iicol'o!': - C{lr('-ti strii

hate cOl'Jlnl pănt"n că]c,iic - n(' f~H'f' sil 

ţ:'l'ăhim pa~lll ~i hl ol'{'lp opt .fix ne 

aflUfll fatii În fală Cu Biiilp Liponl. 

111 mijlo('u1 llnf'i c!e!<(' umhl·f' (\(' brazi, 

st!'jar-i, f<1g'i, f'le" (HÎm pesle o casă cu 

mlll!p chilii Cill'e .ar(' IIspedlll unIIi hott'l, 

ILI dosul 8('{'stlli hotf'l, III o distantă 

cip vre-o doalizf'ci ele mf't l' i, Se' hpştf' () 

fnnt;lnu mpe<1nică In CHI'(' nc l'PI}('zim cu 

tnjii, ~e spulăm pe mâini Il(' fntă iar 

ilj10i Înst·tati Începem să bem apa l'ă

eUI'oasă il filnt<Înii, 

Spre 'marPH 110ast ră stll'prlincjpre apa 

n'arc llll gust, C~'1 ori care altă apă dE' 

1)('ILt. ACf'as!ii apă, lu bcnt are lin g-ust 

de adcvi:irat sifoll, iar la ultima înghi. 

titlu'ii \111 p\'OTlllntat gllSI. df' minE'ra]('. 

F ('{'('IH'r- S(' 1ll1flWŞ!(' ,JlorYiZlll", apa 

millcl'ală -- după cum np lămureşte mi 
cunoscălor - înfulldată în şiicle şi·· pe 

eare la Arad () plătim destul de scump, 

în timp ce la Lipova te poti scalda în ea, 

:'IIai la o parlf' se găseşte un mllrc rc_ 

stllllrunt cu o H'l'lllldă şi a terasă admi

rahilc, iar lUai În I}ădlll'e Il n alt hotel 

eu 1111 porc în fajă, 

Excul'sioniştii 5'f!U Împrăştiat toti in 

toa.te pÎirjilp prill pădurea răc'lroasă, 

iar lin grujl de cUlloscuti ne-<tm dat la 

iurhă yprdp unde i-am tras un de,iun 

COflllLl1 DUIllLlezP{'sc, fi('('are cu ce flyea 

în desagi. 

După dejull, 1]('-arl1 ospătat cu 11 li 

"Bon·iz." recc, cuci har Domnului, cnr

gea din helşug şi de pomană. 

Ne-a picat ncspus de bitle acest dejun 

luat - dupii un drulll aşa de lung -

În mijlocul naturii, la aer curat sllll 

umbra dpaslî. a stejarului iar pe (Ieasu

pra insolit de llll ncsfârşit şil' ele glu

me şi vf'selii. 

Odată sătui. după o mică pauză, [)(' 

acp] loc am făcut câfe'·ll fotografii în 

grup, 11Iându-o upoi razna prin pudu

riIe pline CII excursionişti şi f'xcursio

niste, 

Pc 1a orde unspreleCf', am dat pcste 

bazinul băilor cu apu yerdp, în care 

sub aI'şita llTltli soare care dogorea 

am făcnt o bul' şi plajă splendidă - În 

mijlocul ti o mllltime ele oaspcti ai băi

lor, yeniti din toate coljl11'i1(' 1ării, în 

tilllP ce unii dintrc ai noştri i-~lll tras 

\III J>lliu de somn, d(' nu s'au mai tre

zit )JtÎnă pe 111 oreh' ({ouă când ne-mn 

adu flat din non III masă, 

DIlI.lă JlH:lsă, aceiaşi ,"oe hună (,~1. !':i la 

ÎIl('('1H11', dela cure Il'a lip~it nici d. 

pl'e,;,{'dinte Alhu, ("aei împreună cu llOi 

clÎlIla de J'ă~llIHlIl pu(lul'ilp cu doinele şi 

cântecelr- româneşti. 

Este de remarcat - nu putem trece 

cu ,..edel'ca - străduinta care a depus-n 

11 

d, preşedinte Albu, tot timpul cât a. du

rat această excursie, în sensul ea toti 

participantii să ~e sin~tă bine, făcând 

să dispară dintre noi orice diferl'lltă de 

r('li~ip, dur mIIi ales de clasă. 

Astfel, Îutr'o colt'gială armouie ne-am 

petrecut tot timpul -c- cât um stat la 

Băile Lipo\'a - ceeacc nt'-a făcut să 

mai uităm I)(,lltr\l un moment de ni

micniciile viPlii, 

Aco]o 1)(' locul băilor am mai Iăcut 

toti ÎmprPIIIlă IIlai multe foiograrii 

care Ile "'1· rămânf'll. de vie amintire

dirt această frumoasă f'xcllr~ie, 

Tn ac('s!ă atmosff'1'ă s'a peu'eeut p('stc:" 

t(Jt pună pe la 01'('1E' dOlliiz('ci, când ne. 

IUn l'dJltors ('Il totii 1a tramvainl ear~ 

- df'~tilwt IllHI/l - ne-a aştepiat, toată 

zina în g-UI'U lu Rndna. 

REIJ\'TOARCEREA LA ARAD 

Tal'ă~i Încolonaţi, ('11 ranfara în frul11e, 

la o]'p(p r!olliîzeci şi patrnzf'ci şi cinci 

r!c minutf', am so:~il In Raclna, 

La nl'!'Te douăzeci şi Uliu fix, con

voilll de 'Hg·oaIlC î,;,i l'l'ia !Hel·sul În di. 

)'(>ctia )(l('ului d<'lIllcle înainte CII şapte_ 

~pt'( .. z('('f' Ori' şi jumlLwtf' plf'('ase

~tilrnilltl asHl'1 l'p!!I'df' În (,llfll'!t'le 11011-

slre dllpă f"t'giullile C111'(' se pif'l'd În În~ 

tu 11 preclll noptii CI' se rf'vtll'să aleile 
p('sle f'le, 

Deşi SIllltPl11 rlupă o ohoseală de a

proape r!ouazcci de ore, tOt)uşi huna

dispozitie 1111 ne-a purăsiof., ('eva mal 

mult, Tot timpul citt am parcurs dis

tanla Radna-Arad, am clÎnwt ('u totii 

cu mai mult entllsiasm parcă, df'cât la 

plf'cal'ea dela Arad, eniusiaslIl la Cal'C 

d, prf'şpdin!f' A.lbn II luat pa rle adi vă 

cu mult ('lan. 

In ac('asiă dispozitil' am so"it la Ara') 

la oreI(' dmlil/eci şi două şi trpiz('ci de 

millutp, 

Lunwa SI' indl'l'apiă fipr~l'c cătl'ă că

minul săn, spllnIÎllc1u-şi la dpspărşirpa 

rlp cutre cci cu ('al'e au pE'treclll o zi 

frumoasă, lin .,la revedere", de răsuna 

întreg oraş1t 1. 
Ex('ursia Sf' sfiirsise! 

CONCLUZIE 

Pl'ima excllrsÎf' aranjată d(' cătră con

c1ndîtnrii Camerii de MUIlCă din Arad, 

în cadrul organizalipi .,~rlln_că şi Yoe 

Bunii", a a'-Ilt un SIlCC(,~ 11Nlştf'ptat, 

Acest ~uc('es va fi pfo'n!rn d, preşe

dint!' Albu Sill1('ol1 şi pf'ntrll c!'ilalfi or

ganiza'tiJl'i, un stimulen,t _Ca pf' viitor să 

se mai organizezf' a"tfd dc· excursii, 

Din această excllrsif', noi romîll1ii am 

invătat l1t'SPUs ciI' mult; am învătat sii 

ne cllnoaşt('m DlIlIlllezcieştile noastre re

giuni climaterice şi balneare, aceasta În 

folosul desyo1ti'il'ii spiritului national, 

iubindn-ne mai mult tara cunoscân

du-i frumusdf'le. Am învu~at cum să ne 

illhindll-ne şi mai mult ţara cunoscân
nătătii corpului 110stl'U şi apoi să ne (,ll

noaştem mai hine unii pe aljii În folo
~1I1 mai bn upi injf'leA"Pd întl'f' 11 oi, elI', 

-Acpste din urmă calituji - trebue ~ă. 
remarcăm - le-am putuft: ObSel'YR din 
bp!şug la minoritarii ru care am venit 
în contact, sau i-am pridt ckla clistanţ5, 

Avem fpl'l11n convingere că, prin a.<;t. 
fel de miJloacp Sf' poate ('ontrihui mnlt 
III fOl'marea ude,-ărajilor -ractori prodllc
ii"j care SUlLt atilt dC' llt'cesuri pl'og-re
slJlui sCllmppl noastre Patrii. 

FICA PETRE 

Haine pentru dame, 
paltoane. poşete. 
Mare asortiment la 

LYONE 
Vis .. a-vis cu Primăria 



1 ') 
" ...... IA.TA. A.RDEA.I.ULUI 

Serbarea de line de CotnelTIorarea lui Mihail 
Elllinescu la Arad al cursului profesion 

Eri, În ("1111 I'll 1 tJllt'i piotlse rccult'ţ:"el'j 

sufldeştj a a"ut ]oe, serhlll'e!l ('OmenHl

rativă II mllreilli poct MIHAIL E\IlNES
CU, ol'ţ:"uni:rĂ1tă de e('reul l'e/!iollili Arlld 
al tlniunii ~('nerale a ahsolventilor Li
('('('Il'r ~i Gimnazii!OI' Industl'iule din Ro
JlI1Înia. 

S('rbllrea c(!Jn(,lllorativă, a început cu 
un pnrastas ufidat de către preoPi Ca
ius Tudcu Şi Viol'e) Mihuţi u În ('atf'
drala ~r, ort. romtlnă, 
DUI)ă IIlllsă la orele 18.;0 1\ În('cput 

s('rbarea în sala fostei corIJorlltii CII Ul'

mătorul progrlllll: 

1. RUţ(ăcillne, cor. 
2. "Lt-ţ(ătllrilE:' lni M, Emines('lI ('u 

Al'iidnnii" conferinta D-Iui DI'. GCTA· 
"(A!\' LePA~ dirt'{'fol'ul Căminului Cu\
tu raI fii iudo A rud, 

3. Eu mă duc cod 1'111 I'ămilllt', cor· 

4. Glosu, poeziI" de )1. EmiJ\t'scu, "('ci
tată de M. Teodorescu· 

5. Pl1işol'ul, cor 

6. P(' hÎnţ:"ă plopii fără r..oţi. Duet Ile 
yoei ('Xpeutat dt> dnii UlHTA D. şi M. 
TAUCEAN. 

? Sel'enudă. cor, 
8. Mortua ('st, poezie cit> M, Emineseu. 

f('C it <1 tii d" D. M. TĂ{JCEA:"O. 

9. Ciind luna Maiu, Romanţă dE' M. 
Eminescu. solo de t"1101' de D. Bida D· 

10. Doină zic, cor 
Imnul regal. 

Un l)ublic foud!" numeros Il tinut să 
I'ăsplăteuseă intel'prptii eu pult>I'nÎee a
pllluze, In sp('cial ('onrerÎnţa Dlui Dr. 
LUJluş, 10,:'lI'te bine documentată a stă

]'uit o profundă udmirafic l)('ntl'lI f"Iul 

('!"-1 depuII!" acest tâniir' ('iil-tul'u]' Il I'd 1"

leull spre II ('VO{'a mal'ill" figuri dia' 
t1'!"{'[lt. 

Fericilll illspirntie II CCJ'('ului R!"giollul 
de-u CCII1CmOl'n aiei la Arlld. p!' a('e"t 
slujbaş 111 1lluneii ClIl'e a fost. M, Emi
nes(,l1. 1ll(,l'ită deaspmcni să fiI' subli
niată. 

Excursiunea Asociaţiei Functiona
rilor Particulari din Arad "AFPA" 

la Si. mănăstire Hodoş-Bodrog 
In ead1'nl pl'og-ramulnî IWIl'tl·U Înl!'e· 

ibuinţal'eH 1implllui libC'l' a,l fmwţiona

rului pal'ti(·ulal'i. rom;i ti ni de adminis
traţie al aeo('iaţiC'Î A, F, P. A, <1 ;\0, 

tăl'::Ît anul tlW'ut ea prog-r:llnul ('x'-nr
~iilor la act'astă aS()(·iaţie să fi(' ÎlWt" 

ImI. în fiecm't~ al1 ('u lIll pelt'1'i1llaj la 
Sf. )[ânlk<;/iire IIodoş-Bodl'og. 

ConfOlm a<'0't1lei hotărâri şi' ~1'(HF

ti('i, zilele tN.'cllte A. F, p, A. a aran
jat o eX('ursi:nne la Sf. mânăstire Hil
dl()ş-Bod'rog, la rare au parti('ilH1i1 pC'!;tc 

70 de p('~ro<ule. 

EXC'lII'SlH a fost (;Dndu .. "ă d{' nI )10-
şoiu Yjeftol' prrş('dil1IhQt, asociaţiei şi 

de C'ătre Dl Dămăeuş Aurcl yiee-prl'
şod'ÎnlÎe]c asociaţiei. 

P]t'('a,l'ea g' a fă('ut din faţa Ho<tdu
lui Cru('oo AIbă, euau~obu9('le primă

riei la orele 6.45 până la ţlf'Ldureu, 
Cia.la unde au fost puse la diRpozjţin , 
pa,rtieipanţ.ilol' trt\'lilW <'8re au trall:91Ol'

tat exctU'sioniştii până la marginea' <'0-

lmmei Bodrog, 
JlureşU!l fiind prea ma:re, nu s'a pu

tut tr'eec eu podu1 p~utilor eis' a tI'{\

cut eu hmtl'ea. 

Din pal"1:('a pl'imăl!iei Jfurricip:iului 

Arad s' a pus la dispozitiă parti('ipan
ţilbr autohusf'l~ de nU'să ohişnuită, în
să eu prelun,girf;>.3 pa.1'(,ul'sului })lînă la 
Oc.()lul Ril\'l(,_ Ciaila, 

De&wID'enca a luM parte la eX('Ul-;,ie 

şi nI Popa Constlllutill, ('are a. d('pll!'1 

'Un buehl,t de tra,ndafiri la mOl'lufUllul 
r5.pos.atu1ui l~pis('op al Al'aduluiJ ]))'. 
Grigol"ie Comşa. 

După sosire la mfmăstirr pm1ti(·ÎPH11-
ţii au vizit.at eimitil'l~l şi rnorm;'lnl1t(,l 

răp. Grigorie COffi.',la, pa'l'tieÎpând 't()ţi 

excursioniştii la se-rvi0iul divin, ofieat 
de ('ătre prf'oţ.ii şi staretnl mânăstil'i 

ajutat. de er~l.ugăl'i. 

lH'Şti, DI Siil'lm dilW·tOl' d{' hmwă, Dna 

şi 1n p(}rWs~'u tIt-la ('zina I')J'l'('/,I'i(':I, 
J)] Pula n!1l'ol'ghe pl'of\,,'or, Dl nom
'hof,l I\-tl'tl fUT!cţimIal', /)-şo.ara şi J)] 

Bl'rg'man, Dna şi Dl Irimie fUHetio
nari de banc'ă, Dlla şI Dl Breban] Pa
vel fUJl('ţionar la "Fit"1.". T>~el'l'le 
~rariş dela. Beu Yietol'ia, Dl R('d~'ş 
fUl1K'ţionar, J)ŞOM<l Anul'on :\farÎa. 
fun<-ţimwră le "Di~tl'ibtlţia" , ])ma 
Oncie Vu:ll'ria funeţionară t'te. 

111111111 

Cea mai frumoasă <':0 

lectie de pălării dt> 
primă vaTă au sosit dela 
Bucureşti la 

Mode Dora 

Sus inima! 
de Vintilă Petresc .. Vrancea 

Autorul YGluanJ'hr de poc.z.ii "Shu
<'Îllm" şi "C'ftl1tec'(' şi Laerămi" ne-a 
HC'ordd,t pIă('('rea de a ne mai deih,<,-ta, 
('ll un non "Oh1nl de poezii Întitulilt 
,,~Ins in~m,a", 

Poeeii:le d·1ui Vinti1ă Pl'trc.,cu V1'3n
ql, in<,hinate exclusiv ideii naţ.imwlb 

:-;;i fig'lu'ilo!' ilust,re din tN'c'utul nostru 
i~I.ol'ie, &·llnt Î'llspirute dintr'o .U'.e<'01l-

te·;tabilă dra,g'ilite de tot ee-i românesc 
şi frumo."l, 

Stilul ('la!' şi :;,:'im)llu al autornJui, t(' 
face să simli profund fl1l111us('ţ.e.a. \,U'

~ullui d-~ak, ue('csibil tnturol' ştill.ta
l'ilo1' d(' cartc, eundiţ.iunea ]1l'i11('111<1Iă 
em't' li-se f't'l't' jHwz.iiloI' pa'triot.ic('. 

Vo.lumaşul! a aprll'ut 111 editura zia
rului "Pl'ogr(',~ul:' şi se vinde eu mo-
dpsta sumă de 20 Lei, ' 

'pentru 
Intl"o atmo~f(,I'ă df' ~iil'bătoal'c a a \"lIt 

loc J)U/llillPcă naint!' dt' ma~ă st'rban'H 
<l" filiP <III al cursului pJ'Of('~ion[j1 p!'n
tru u(,t'lti(·i. SpT\'ieilil divin 11 fost ofi
eiat de piirin(plp \ ioJ'P! ~Jihll1ill' Hu
~pllnslll'ilp HII fo~t dutp dp corul \lC"

nicilol' ~lIh ('onducPl'ca !lllii .\1. .)I't'ban. 

;\11 fost dpiI;wlllf'ni pI'I'zpnji Il(' (ling-ii 

Corpul pr'of('~ol'al fiI. Oe(.I\' PăellI'Llrill 
insppctol' al Illllncii şi d. Ionel Filipa~. 
cOllsili\'r III ('alnP}'ii de IlllIllCii, ni Tril

ian ()rildl'illl, ti }'()stit Plt U('I'S( prilej 111'
mrrt~}lIr\'u ('II\·,ÎIl1art'. 

Oncl'ilţi O~lsPt'fi, Drngi Stl'îij('rj! 
Fot'1ll1'11' material!' .tlp ,iPjii. ~iSj('llH'-

1(' şi iI~\'Z!'lIIilltp!e so('ialf' şi fiI' stat slint 
d!'tl'rminat<' el(' "alnd!e spil'ituah' alt
slIf!p!lIll1i. d(' (I'('dirqâ şi {'o 11 \'i Il ţ!(' rÎ, 

As JI'I ÎII \ iatu Olllt'tH'(IS('it Ol·~·'HliZilt;1 
ÎIl c'leit'talpa "i În ~'(a.t. IIlah't'ial'lrI ut;tl·. 
1Ii1 d,' spirifllol. Prill Ul'Illll],(' din ,I,;,('nl

n'u s!)cialil ~i politit'tl 11 Hlllli popor, fWli 
ajlJllb't' ;;ii ellll[}~Ii TtlClJlaliralpa, ('I"('dinla 
lui. clilpi! {'tim dill nl[}()a~tf'l'PU 1'0 Il c!'!>
jiei <1(' Via!il pp {'an' o al"(' 1I1l [}('alll, 

pOli indiCII CI' iI~t'z('ll1inIC' so('illlp. P(")_ 

llo111ic(" pI,liti{'(' ni iI\ ('il, c'p flll'mii ti.' 
OI·g·illli/al·p Vii silllp'l!iza. 

Pc' lot CI' [,1('1'111, nil nllllwi ('olpctiv ei 
şi illdhidllHI, pUIH'm 1H'{"P!\'<l c!,pdilltpll)l 
şi a eOllyillgt'!'ilol' IHla~tl'(' - chiar ('lIn') 
1111 intel" iOIl,llIl. POl'lli IId ci in a{'('sl rltlU

Iism, (' 1IŞOl' cip ÎIl!('les ('ii () dală !louil 
]]11 Se' poalt' II\'(,H, f,1ru (} en'dill(ii nOII;!. 

'\oiJc' H~('zrtl'i social,' ş id!' stat trphuit' 
se POl'lH'asclÎ din cl'prlinjii şi Co]]vi ng-en', 

tinde IlU s'all al'util! astrI'! <It' O<ltlU'l1i. 
nil ,,'n hit o dutii 110llU, ('urslIl nostru 
- njr·eg- ('ot'plii di<ladi(' ClI Înut'g 'liIH'
rpjui 111 II lI('itol' - a luat ('!'('dillt,\ nOllii, 

Il ÎIIC{'PlIt \'iata nouă odată ('Il Hcccntlla

I·ea şi ari!tllrNI 10l' cu OIti!ta dildllrii PPll
iru 1,in('l'('tul N!'amlilui dp căln' Mal'('Je 
Străjer M. S. Regele Cu 1'01 al lI-lea. 

rltimul număl' al l'eyj~tl'i ~u ('arile-

1er mrmdiHJ. "Fl'<"ude und .:\ l'heit", 
drsprc C:ll'(l am Ill<l.i avut oeazia &1 

vorbim în ziarul no,'~t.T'U, ff>1e Îllchin;.lt 
Românid de astllZi, ('u prill'jul "Exl
I)00iţ.iei Int~·MlI:l.ţion~\.l.e i)hUleă şi VOCi. 
Bună" dela BU<'tll'Cşti, A{'cllUş mate
riaL Ib.::>-galt, fo:t!O~montta.gii tieI-() \reuşită! 

II II 

UCeniCI 
L-au Îlljd('s şi l-all urmat 

('ari HY('lIl1 o credinta lIouă, lin cr .. 

HSenH'IHttOI', L-um urTHat şi noi simt' 

dll-ne capahili rIP" dai" =~1l0~U, 
nUl sele I1W ri a Î popor III II i SU II, 

S[ll1utatp! 

DISTRIB U1 REA 

A urmat upoi distrihllÎrt'il prellliilor: 
Gh. lIan('p<1 10110, A. KOIlC'pk 9011, 

HlISII ROII, P. ('p1ăţcUll iOO, P. MlIs('(l1i 
600, " . .\'fldilhan 500. ('1. IL P. MII~ta 

';00. .\. BlldCul 400, Git. Hpdt'ş<ln 

O. f)n'IlH't1 fOU· CI. 1. S. l3iirniiu ;00, 

TI'dira::; 200. P . .\1urlul'a 100 şi 

PI'Of. ~i literare, S·au :lut Ibo prerll i i 
\'u!oan' {lt' Lei ';1,00 tii II car(' Lei II 
clolluji<1 <llui V. SliiH'seu miII, Înzestrun 
<lt'lIlalf'i. iat' lei 21.:-00 donatiile Într. 
pridf'lnr ind, şi ('om, din localitah', 

nrl!' la ('('r-pril\' 
M IIncii. ('<lllwra 

la Pl'l'lIli('ITH U(TlliC'ilol ('u Sllma de I 
1500. 

m~~ 

Palatul Ortuta 
Arad, Str. Eminescu 
Str. Dr, Ckio Pop 14_ 

De închir' at locuinţe 
2, 3 t 4 şi 5 camere. 
fiecare locuinţă cam 
de baie şi 5 depen 
Tot acolo de închiriat 

impcrabilă, în plus se bueură de 
IllH'l'oase C'dlal)()rări din Românlia, p,. 

eOŢ)(I1,tă R{l află un port l'etbi ne reuşit 

al ~rajretăţii Sale Regelui Caro.l al 
II-ka, Rpyi~ta "Freude und Arbdt'· 
(·~t(' C'Olldusă eu foaflte .mare compe· 

tinţă de către dl. "r a~tel' Kiehl. 

................. •• .................... ·It 
, 3"'''''1'1'1 P''''?' P' I?', 1 '5 ': !!!!!!«''''''' P' U" P' 

Sa deschis În Arad I 

Resta u ra ntul 
& 

de v 

vara .. _--
În chioscul din Parcul 
Eminescu 

mâncări calde şi rece, beuturi exce
lente. Muzică şi dans până în zori. 
Preţuri reduse! Serviciu prompt! 

"""?5J IP IP hI ""?5J ?5J IP IP "iiiiiiii " " B5J ilhi "" 

Ileana N. Barczy 
şcoală de dans 

Arad, Str. Eminescu 32. 
Salon Crişpin. 

In seară de 2 Iulie 
încep un 

a. c. 

curs de dans 
pentru ştudenli. 
Inscrieri în Str. Moise 

Nicoară 16. Taxe reduse I 

Printre partieipa.nţi a l't'm.ar<,at \)(' 

Dl j")opa t'Olh'<tal'}!in, Dl i~r'Oşoil1 

Yiclor pl1eşcdintele aso!"iatiei, Dria :-;;i 
DI Dămi'LCuş proemistnl B-('ii Româ-

Cinoe vr('a să saVllnozp mă.l'('ţi1a poc, 
i2lit'i ~a ţÎluna I is(p rom.îlH'şti, n~1'e de
eiH să eit(\)lseă a('e~t volum de p()(>zii -
mir' la Yl'(!-el'l', da.!' mare ca \'aloa.1'e li_ 
h'l'al'ii - şi ya fi satisfaru1. 

F. P. 

I Sfinţirea drapelului Reuniunii 
Meseriaşilor ROlTIâni din Deva 

~ Fabrica de ghiaţă e in funcţiune 
fi::I Comenzi: Telefon 11.41. 

~ Arad, Bul. Reg, Ferdluand 33 

~~F:!CoX~~~~~~~~~~ M1C~~=t:c~~~~~;HC~~;H:~ 

Richard Schefear 
Salon de mode pentru Dame 

Arad, Strada DI". Cicio Pop 12. 

DEVA, SăptUmâna 1'I'PClltă, În cndrlll 

uJlei dcosphite S(~h'mHităţi, a aYllt loc 
sfinţirea drapellliui Reuniunii IDescria-

şi 101', comercianpilD/r b-i Incl'll'ol'i]olj 1'0-

mâni, de sub preşid('ntia d-Iui profesor 
1000n Jgnaton, 

Naşii d1'ap('lului <1U fost d. colonel C 
Be~.ghiu prefpd, DI·. Drăgon primul' şi 
dnu deputlrti Dl', Romulus MiocD, La. 

zar Dânşol'cllnu, Mihuil 

miI' Voişan şi Gh. Trilu. 

Din partea cenirului dela Ouj 

plll'tieipat Dnii Dr, Augustin Ratiu pre· 

şedinte şi Ştefan Peneş secretar. Iar de· 

legaţi au trimis 1'f'lIIliul1ile din: Tciusî, 

Vin1ul de io!', HUlledoarll, Lugoj Şl 
Ofăşli!', 
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ursul profesional pentru 
• • ucenicI 

J)runwţul lH'()lhi::;llill1\t 1-'ILl'ă.biiliînd 
l StI'ada ~~} J )e('l'ln\Tit'<liei la. 

Îutr' o .z,i de luc]'u, ~P]'l' f,'('ari"1 va 
fo~t su l'p j'i n!'> deo'; )tUl' dc'-O Jllul ţ inw 
tineri, mari si mil'1. ('l' S{' l"('sfiră în 

di]'l'('ţiile '{"o voio~ip <'a)'af'll'J'isti, 
;,)1' ~i shuraalnli(,j trylde<llUlla. 
Pus în iiitllaţia dc' ~,imp,lu sjW,·tatOl' 
;l~i(']ltan" pi"ină dupli t]'('('VI'I'')I ,." 

. litl'l'a ] n1Pll t.l" u('Claslmdii În-o 

ii. nhs('l'\'i cIupil Îmhr}i('ii.mintpa lor 
ţil şi fnmţ.ilp lllii"Jll'ilf' de 1nlda, 

fa('fol'ii prodw·tivi de mi'line pe 
,twii mesPl'iaşi romimi. 
\"U1l1lai a;1 UlH·j îti dai seama {·il {'('''Il 

. 'liS pc st ]'ihlli În fundnl 1lI11,j ('urţi 

:n~rij itp, dl' \1]1(1(' atl('s(,01~ ril",wl il 
hăt deparl.(· jlllil'rni("(']e, al'{'('))1(' 

I'ij.lll!c{'ulni ,.1'rl'j {'u],l1ri (,11~]{).-:(, p~' 

, - se affiă ill~tjtut.ia {'(' poaliil 
fl'nlltis('i pili Îns('t'iptia.: ('1/ rsu7 IUD

al pcnlnt ucenici. 

Cultul Muncii 
multi şi-an d1M o'lte

{·nnoa~,(·ă mai de aproape 
ilJ."tituţil' pP1lltru motivul foar-
In r-i'i la noi. până a.<'um, n"H 
uită ffi Hllf' 11. !\'Hln ştiut da în
pa ('11 H'llrită 11 ('(,lui ('11~tt ai 
singură ('[dilnză a poparelor 

lH·()~.z:r('~ . , 
(1t-fune1ul l'('gim polii/il' nu f.;':I 

inr'ă, în toti MI') dou11 z('("i dt' 
drtla unire' la lll'eţuil'e'(1 sin,g-Ul"u1ul 
hun în .. iaţi]: 1 ruda zi1ni<>ă, to('
Pt'llitl"lH'ă pT{)f~sia lor d(' adevă,ra1 i 
i('iani~t.i, n' avca niC'Î în (,l'rll1g' niei· 

!leei! ('u fllpte'h', ('u mnn01l. Ei 
u ,"ll vOl'h('a'''~'ll mult elI' t.ot Î'Tl

cât mai ekmagogie şi 'atât. 

o instituţie model 
tiut.ai dl' aceste rtâllduri. od.lltii 

în fl/ţ(J ]Jol'ţii, pl'il'itra. înt'i e.~te 
d'· o cllIJLc îm[;IIM~, îllUrijitii ad
, în ('(11'(' strii.illc.~te parcii dc 

I e, im(,I1.~ul pa l'ilion al :~fl·ii.ie1'i{ol"_ 
o te tOt fi curăţenie e.rrmllhll'i"i, îil 

rClll'cÎ?lhdui pomii J'(gfiraţi pr 
cliidil"Crt principaliÎ jJ6mesl' 

el(,1'sul'i obli!JrI/orii pcnlnt toţi uce-
nicii, 

F;Jeoa711 }J/,0J)i'ilt zis OI/ luat fiil/(ii lao 
.1 Februarie l&fi!j ('II ingtitll(ie Comu· 
1111 Iii , 1}('lIl'1ll1l (( fost .mb 1'('11 (lowdli .~i 
de stat. Limba d(' projJunere era cea 
?l/lIuhial'â. Sub ((('((1 sfii formii a. func
ţional piinii la 30 Iunie 1.921 ('ând, 
8t(/tifi('rÎndu-.~c toale _~('olile din Amd. 

s'a statifieat :;i scuIIla de ueenici hl-
dustril/1i. " 

~.~, 

~ 

! 
I 

D. dlredor Traiau Orăde_ 

>~coal([. în ann7 1919-20, di?! lips<i 
de pcrH01wl _ didllclic /'omân cOrtN7ntnzâ~ 
tOl', nn a funcţional. Organizând :lfi
nist<'1'ul bMtnlcţiunii. curslll de pCl'
fccţimt.(/.re în vara anll1Ui 1920 lfl Bm
ŞOl'. şcoala. şi-a I'rîncc p·ut adi l'ilatUl 
sub COl/ducerea dlui 'l'raian Orâ<Ă>an. 

Tot sub această direcţiune, au sfat 
piinii la J N oem lTie 1926 1'pspeCPllic .1 
Se plcm ('rie 1.927 şi .ycolile de 1~cenici 
comerciali şi de uccuice. 

Ingtrnctill,1/e(/. eltl'ilor fW f([('('a fi/nI 
rO?lsida(fl'1' 1.([ brts'll din ca/'(; face 
parte, In amil şcolar 1922-23 s' a re
o/'yanizat din nou, selecfionându-se pe 
bNs7r, 71('ntI'1I !in7f:mirra in strudi 1111 ii. 

B/"(·.~lde ('!'Ciute tnw: mcla/l;I'[/ici, 
tâmplari, croi/ori, jJllntofari, zidari 

pdacipală a Corpului profesloaal pl. ac.alci 

îmlJiilldlt-fe la odihnii, iar sus în dulgheri - zugravi ţi profesiuni mixte 
striij Itii de câl'(i 'vechi şi cat((,';- fără necesita! ea desemtlui. 

dl On/dcan Traian diredorul Insf/'1(cţillnca pân(t în arml şcolar 
insfiiu.ţii,in8j)eclor al îUl'iiţii- 1923-24 s'a fând de crifrc lJcrMJ1wl1!1 
. muncitoresc şi })(ll'inte sttfle- didadic mlxilia/' Cit ora. Pe data de J, 

a ?lt1dtor gencmţii de mesel'Utşi Se l)f(,/I1 t,til! 1923 s' 1/ dd(l,~([t pel'.mnal 
ni, în cele câtel'u clipe de ?"ll{laz, mid/retic perfcfţional, la cursu.rilc 0'1'

imZJartc praf/tamul dl!'lncnt pe7ltnt ganizafe de dUre .lfini,~ter. 
! mâna diloare: suntem în pre(lj- Astfel s'a ((f;Îg11 mt i11 str'uctiltTlea 
. examenelor. pl'in pcrso?Utl didactic co·respunzătm' 

- ce explln dlui director Orii., ş:i stabil. 
. scopn! t'Îzifei mele, Dsa cu foarle In anul 1923 s' a deschis printul că· 
bun/it"oinţă înt-i pmte la di:1po.zi- rnin de ucenici ia./' în 1.926 al doilea. 

. unde dale, diH ('.(/)'1' am ?!-Oj:at '111'- Ace~te cămine swn1 corrdu.qe de difl'e 

Un mic istoric 
Arad funcţiona Î1lcii în 

I 1837 un curs semZ facultatil', 
ru 'ucenicii C01l1fl'ciali •. ~u.~timtt dc 

organizaţia comrl'ci1l?zţilol' din 
. ([te, 

adm1~n;iRfratorii lor, cu. totul indeppt-
dC11~t de dil'ectiunea şcoalei. 

go .. 
anul J8';"9 COI'})Oraţilt11ert JI e,~I'

din localitllte a organizat cur
e Dumineca. l)cntr'll w,etticii in

. Am bele c1l1'Rw'i cn!1t facul-

.5roala pâ.11ii iti mwl 1.929 n1t a a~lll.t 
posturi si.sIMnatice. In accr.f (17~ lmgetf! l' 

şcoala a fost l1.tnJii în bugctul Ministe
r'1~11li Insfrncţiunii de eate depindea. ,~i 
întrfc1d, cu 6 postitri ,~Rlematice, f(i
cândlfr.Se tmn$feral'ea în accste postul'i 
(/ pCI'sonal1tlui didactic, care pâllii la ,1 
Sc]>femt'l'ie 1.929 rllllctiml((.~e ca de
'fa.yat. 

,re- Areastă sfal'l' a lnl'ăţă.mânfulni mUll

de· a, durat până 7.a ŢJI'om1l1gar(a 
industriale din 1884. l>l'in carc. 
Ol'(l,~ul Arad, este obliyaf a înfii'll-

ISŞ, 

1i întrl'ţinc şcoala de 1lc('nic1', al,â1ld 

Cursurile fcoa7ei dela înfiinţarea, ei 
pân/i la daota 30 Augu.st 1.929. s' ml ţi
nut în diferite edificii şcolare (printa
re # secundare), 

La o nOUrl repartizare (/, edilicil~lor 
şcolare, şi şcoala de ucenici indwdriali 
[/mţie .~]J1'iiit1Ului dllli in.~p(!ctor şef 
El'nţiomt, a. primit wn edificiu 1)1'0-

priu, in C([I'C r~r (in Toate cw'slu':I( 
.~coal(;'i 'intre orele 8-12 şi J!j-19, a 
zilrl<n' dr [ucni. 

l' rO}Jorţia }'omfÎn ilol" la mesrrii ude 
din ccÎn ce mai f'll 'o mbilii, p/'fCum .~e 
poate olisen:a dil! datele de mai jos. 

ucenici total români 010 

192()-21 1231 tU 9;;0 
1.9::t-22 1HfJ9 280 1:').:;0 

19:n-23 20il ;O, 19,60 
1.923-24 2138 ti(J,C) 23.RO 
liJ:2i-2:i 21:31 :")70 2(i.R() 

1.9:2:)-26 21 :)8 :-;[<3 :"}';'fiR 

1.926-27 1930 :3;,8 2RoS2 
1,cUI-28 w;o 53.f 3122 
1,1)28-29 1 :3'/9 5/;0 31.83 

Pregătirea 
In 8nul 193:---38 din 832 de uc('nid 

)fir flU avut " c1a~e p"im!lI"e sau mai 
multe ('lase secundare, 

Din a<'('ştia 669 nu avut confrad.. (I~ 

u<,~nide pe ) ani. 
Nntural că meseriaşij din Ar'acl fiunl 

primiti 11('511' tot ('11 foal·te multii incr?
cle]'c. a~tfeI să explică <'IIm llll ubsoh{('lIt 
al ac{'stei ş{'Qli cu numele Fel'ÎN'anu Gh, 
are un atelier de ti'iml)Iărie fparie ('Jiutat 
În Bucurl'şti. iar un /lltlll DlÎl"Il'a V/lsile' 
<,ilştip;ă peste JO,OOO Lei In Uzint'le l\fll

laxu, Mai sunt alloi aljîi hine '>itll/lti pc 
la CFR. rep;ii1e autonome etc, 

Pe hÎngă eUl'suri, llcenidi nu cor, fan 
far'ă, ° grtmn de gorl! işti, în eadrul stl'lI
jl'riei şi o bibliotecă de ('('a 101)0 volume, 

Na<fural greutăţi m~i sunt multe de 
Îndurat Însă "u ajutorul lui D-zen vor 
fi străbătute. 

Spre o isbâadă românească 
o isb!Îmlă Il e]emcutului românesc !.e 

poate remarca de abia în anul acesta 
dind din totalul de 826 ucenici 43'7 sunt 
Români, aded' un pl'ocent de 5;%. A"t· 
[el că pr'occnlul apl'onpc s'a dublat falu 
de acum 111\ d('('enÎu, Repartizati pc m~~
s(,l'ii se pr('zintp a"Uel: 

Metal .3JO români 
Lemn 49 .. 
Imhl'ăcă 38 " 
Cl'merţ 11 .. 
Diverse 29 

" 

Famfara u4::eni4::ilol' 

De remarcat că românii sunt mai slnh 
l'eI1l'ezent~ţi la Îmbrăcăminte unde din. 
tr'un total ciI' 1U,; sunt numai 38 români 
şi la comert, ul1d(' din 49 de u('cnici nu
mai 11 sunt romlÎni, 

Inainte de a inchl:'În, Aradul r0I1U1nl'5(' 
poate fi mundrll că alături de atiHea in
stitutii de ('u1tură, şcoala cursului pro_ 
fesional de ucenici este dută ca exemplu 
pe intreaga tară, 

Al'adul românesc, a fost totdeauna un 
f(Ji('ar de cu1tură, un altar a] luminii: 
adevărate, 

Toti acei dornici de primcnire, mund • 
cinstită şi adevăr, aid şi.au înclr('~at 
privirile spre Ilcest leagăn a] -romfinis
Dmlui. 

Factorii productivi, dl' pretutindeni, 
resfirati pe toate câmpurile de activitate 
crescuţi şi cimenta fi în ace~~ a]u"t 
s('ump al gliei slrămoseşti. biruinâl1d 
orice î lupotr·iviri, vor race din trupurile 
lor la nevoe şi piatră de hotar . 

IOAN PĂLMAŞ 

Gfjeorg-fje 
S;zilvay 

Croitor pentru dame. Confecţio
nează pardesiuri şi tailleuri 
Arad, Strada V_ GoJdlş 5. 

13 

Serbarea 
Străjerească 

Duminecă, 4 J'lDie a. c. a avut loc 
în sala Palatului Cultura], serbarea stră
jerească a Stolurilor Cursului Profe
sional de Stat pentru ucenici, ucenice 
şi a Căminului de Ucenici din Arad. 
r::u următorul program: 

1. Ceremonialul de - deschidere. 
2, Rugjciune de Gh, Munteanu. 
3. Stâng, drept, cor mixt. 
4, Pentu; Curcanul, de Brediceanu, 

pian. 
5. Severineanca. dans, 
6. Mama. popsÎe de V. Mlii/aru. 
7. Meseriile, tablou vivanL 
8. Ca la Breaz:! şi Ciuleandra dan

suri. 
9. O sprafă la stână, de Porum

bescu, lJiao. 
10. Coasa, cor mixt. 
11. O nuntă ca'n povestit piesa, in

tr'un act de Sfoicovici şi Dorma, 

Elisa.beta 

broderie artistică 

Arad, Strada Eminescu 5 

(11111111111
1 

Broderie de haine, 
Ajur cu maşina. 
Tambur şi nasturi 
imbrăcaţi 

12. Ceremonialul tIe încheiere. 
După executarea primului punct di 

Orădean Traian directorul cursului 
Profesional de Stat pentru ucenici, a 
arătat în câteva cuvinte, că serbarea 
a fost aranjală din ordinul comanda
mentului străjeresc chiar în această 

Duminecă fiind în acelaş timp ziua, 
Închinată de Straja Ţării, Bisericii şi 

Familiei. 
TC?ate punctel~ au fost exacutate 

admirabil, de ucenicii, instruiţi fiind 
de Dşoara Prof. E, Drecin şi Dl Ale
xandru Şerban directorul căminului 

de stat No. L pt. ucenici. care a de
pus lDult efort pentru reuşita serbării 

dând dovadă astfel că acum pentru 
prima dată in Arad s'a, putut orga
Iliza o serbare în acest stil cu ucenici. 

Tot meritul eevine dIui T"aian Oră
dean, O-nej Antonescu şi d-Iui Şerban 
Alexalldru. dir. căminului de ucenici. 
pentru reuşita serbării uimind asjsten
ţa prin felul cum sau prezentat de 
bine. 

Ne-a uimit foarte mult punctul 
"Meseriile" reprezentând tabloul vi. 
vant aranjat şi executat cu foarte 
mare pricepere. 

Cântecele foaTle reuşite, conduse 
fiind şi instruite de di Şerban AI., 
Care s'a ocupat foarte mult cu partea 
muzicală a ucenicilor, dând rezultate 
foarte bune. Dovadă, ucenicii au fan
fara Jor proprie. La fel ne-a uimit 
mult, executarea piesei HO nuntă ca'Q 
poveşti", ;ucată cU multă măiestrie de 
către ucenici. Asta denotă că uc(>nicii 
au conducători foarte buni şi cari se 
interesează mult şi de prosperarea lor 
culturală. La fel dansurile executat", 
cât se poate de bine de către uceni
ce. Publicul foarte numeros a pără
sit sala palatului pe la 7,30 rămânând 
c,.,mplect mulţumit de reu!jlita ser
bării. 

Gh. Bozgaa 
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Adunarea generală a Uniunii Ge
nerale a Micilor Industriaşi 

Filiala Pâncola 
Pâncota. Duminecă a avut loc a

dunarea generală ordmară a filialei 
de acolo a Uniumi Generale a Mici
lor Industriaşi şi Meseriaşi Patroni 
de toate breslele din România, care 
s'a finut in sala mare a Primăriei, 

suc preşedinţia J·lui Ghiba Mihai 
preşedintele filialei. 

Adunarea sa tInut Cll următoarea 

ordine de zi: 
1. Deschiderea şedinţei şi raportul 

preşedintelui. 
2. Raportul secretarului. 
3. Raportul casieralui. 
4. Raportul censorilor. 
5. Descărct;lrea g2stiunii mt>mbrilor 

din consiliu, pe (1xerciţiul 1938-39 şi 

aprobarea bil'lntului. 
6. Voia rea bugetului pe 1939.40 
1. La deschiderea şedinţ2i, d. Ghiba 

preş2dintele filialei, salută călduros 

pe oaspeţii care au binevoit a se obo
si luând parte la această aduna1e re
marcând şi prezenta d lui Coroban 
Ştefan preşedintele Uniunii dela Arad. 

D-sa arată apoi laborioasa activi
tate depusă de căire conducătorii fi __ 
lialei în favorul membrilor ei, activi 
lale, care n'a incetat să fie însoţită 

de o multime de greutJli din (ouză 
că a avut de suportat o raisfentă 

chiar din partea unor fvşti membrii 
ai filialei şi care din m()five necunos
cute au eşit din organizatie. 

Timp de un an de zile am muncit 
împreună neobos-ili - spune d. Ghlba 
- şi nu n,,-a fost munca zadarnică, 

căci am reuşii să servim interesele fi· 
liuhd Pâncota. spre binele spr(1 pro
gresul şi bunul mers al ei. 

2. La punctul do;, d. secretar V ă
leanu arată cu dafe. activitalpa fi
lialei în diferitele domenii apoi depla
sările făcute - atât de d-sa cât si 
d. Ghiba - la Arad, pentru a infer
venî în interesul membrilor ei, la Ca
mera de Muncă, atât pentru obţine
rea cărtilor de meşteri şi lucrător;, 

cât şi pentru aranjarea contractelor 
de ucenicie. 

3. Casierul prezintă adunării gene
ral, cheltueWe şi încasările de peste 
an. 

4. (ensorii dau descăr.carea ,mem
brilor din consiliul de gestiune a anului 
1938-39, apoi se aleg noi membrii in 
('onsiliul de censori şi censori \ suple
anti, 

5. După aceasta cu unanimitate se 
votează bugetul pe anul 1939 40. 

MAGA.ZIN DE MODE 

EXQUISITE 

FONDA.T 1883. 

Ordinea de zi fiind terminata d' 
Ghiba acordă cuvântul d-lui Coro
ban Ştefan preşedintele uniuni dela 
Arad. 

D. Coroban luând cuvântu', aduce 
salutul frălesc al membrilor filialei 
Arad, accentuând printre altele că, 
filiala dela Pâncota nu·i este d-sale 
necunoscută, căci încă inainle cu 7-8 
ani a mai vizitat- o. 

SUrJt informat - spune d. Coroban 
- că unii dintre membrii vechi fii or
ganizatIei, au eşit din Tândurile ei, şi 

mă mir foarte mult că, chiar unii 
dinl,e vechii mei prietmi şi (unoscuti 
nu-i văd în rândurile du 

Alra~1! apoi aten(iunea acelor mem
brii că, nil e frumos şi nici admis a
cum, ca să facă o propagandă În con 
Ira aces/pi 01 ganiza(ii Cale esle per
soană juridică, ŞI accen/uia ,ă fapiul 
că legea infetzice cu sanctiuni acest fel 
de contra propogandă in detrimentul a
cestor organizo(ii,în consuin(ă roagă 

pe aceşti oameni sa inţflleagă că me
s«riaşut să fie lăsat să Între in or
ganizatia care crede de bine, fără a 
dispreţui alte orgamzatii din care nu 
face parle. 

D. Coroban constată cu regret cii 
filiala dirz Pâncoia a întârziat cu for
malitiitile pentru obtinerea dreptului 
de vot la alegerea pentru senat, care 
întârziere desigur s'a făcui din necu
noştin(ă de cauză. 

Totodată d-sa aduce la cunoştintă 

adunării generale că, dintre membrii 
uniunii car~ au candida l la senat, au 
foşti aleşi t,ei şi anume: 1, d. Samuilă 
Alexandru vrednicul preşedinte cen
lral, 2. d. Maure Dumitru preşedin

telt? filialei Ploeşti şi 3. d. G. Chirian 
Constantin preşedintele filialei Con
stanta iar la cameră a fost ales d, 
Bociu Gh. preşedintele filialel Bacău. 

Ca incheiere, d. Coroban refeveoză 
insemnătaf .. a de a fi organizat, ru
gând membrii să fie solldad mun
cind în această direcţie, dorindu-le 
spor la muncă. 
După aceasta, cea de a trf'ia adunare 

gi!nerală ordinarii a luat sFârşit. 
După adunare d. Coroban a fost 

oasp"le d-lui Ghiba, 
Rep. 

III tll'lIllI Il OII il 01' nle/tel'i, AI'/ldul 111'1' nn 
numiir Însemnat de 1'(' pl'e7.ell ta nţi în sfu
tul ţării, ilie cltroI' nume i;i n1f'I'ite le În
erusliilll eu plii("('I'e În co\onnele ziurului 
nostru. 

Păr_ Dr. George 
Ciuhandu 

P~irin1t'le econf'm stavl'Ofor d.,. Gh. 
Ciuhandu, pl'l'şedint('le clerului OI,todox. 
estI' 111111 dintre eele mai mure-an te pel'
scnalilăti cit' Aradului, unde s-a făellt ('II

nO-',{'ut şi 1)J'f'1uit pl'În înt('lIsa sa adivi
tate de i~10ric şi publi('ist. 

Autol' tll' up{'l'e În!;emnllfe cu CSI'UI'1('1' 

il1(ol'Îc, pădntele dr_ G. Ciuhandu II 

dcs~l·pput num('reUse fragmente din ire

cutuLnlltional şi hiseric('sc al Aradului. 

A edahcrllt eppi la numerOuse publica

ţii ~i Aazt'tp al'dt'!PIIC, rpmllrciindu-se 

print!" r mi1!iiloasă documenlare. graţie 

e('ref'tărilOl' P<' (urc 1(' rae(' neîncf'lat. 

A oeupnt fuuetia de (,(H1si\i1.'1' euHllral 

al EI)i~{'()pi('i oJ"tedex(' a.'iidane, r('t!ac

tlîn<l şi ,,-echea r('dstă "Bisel'ica ~i 

Şecnlil, oriej,:slll Înaltei dn'gătorii bi~('

riecşti. 

Ales într"un I'iÎntl SNtatrr. dt' data 

C{'custa :\1. Sn Hegde 011'01 al II., abi. 

nevoit Sii-I non1l'lIs('ă senato l• de drept. 

cinste IIlnre pc-ntru Al'lld ~i o l'eg('aseă. 

l'ăsplată n lI1undi desint('rf'sate. 

Dr .. Sever Ispravnic 
V('('\liu luptătol' national şi avoefit ară

dCII, d. <II'. SI'Vf'I' bIH'UVIl ie Il fest al('s 
din nou sl'nalul', 

Aeum d('uii7('('i elI' uni, nuul s('lIntor 
primpa al'nulkle !'om."'u(' (',U'" aII pliht'
I'at Aradlll, prillh'o l'uYiÎnhll't' fl'uJlloasiî. 

Avceat foarte I)OIHllar la Arad. 
Este a)esul proi\'siullilor a!!rieole. 

Aurel Birlolon 
D. maiel' AuI'P! Bit·tololl, ro~t df'IHltllt, 

ml'1l111l'u În ('('nsiliul SII1WI'ior ni FI'onlu-
1 tii R('nflş(el'jj 1\"ţloIl1lIe, este denseme-

Salon de modă pentru 
Pălării de Dame Arad, 
Strada Horia .... ~ .................................. . 

Bibliografie Noul comitet al ReuDiunii 
M~seriaşilor Români 

A apăruf l'lllustration din 10 Iunie Reuniunea Me:c;erîaşilor Români din 
1939, număr festiv in 90 pagini, con- Sibiu şi-a ales decurând următorul 
sacrat expoziţiei internaţionale dela comitet: 
Newyork. Preşedinte: preot Emilian Cioran, 

Dio cuprinSUl extrem de bogat ex- vicepreşedinte: Ioan Str..nciu, secretar 
tragem următoarele: 1.: Ştefan Duca, secretar Il: Ioan 

L'exposition de New· York de 1. Gre- Duca, casier: Em. Băncilă, controlor 
tzer: Le pa/ais dela France de L. I.: Ioan Gionta. controlor IL: Ioan 
Vaillat; L'arl francais Il New-York; Manitin, bibIiotecari: Gh. Batia şi 
Le morzde de demain vu par l'Ame- N. Băra, arhivar: Gh. Mustpa, mem
rique de 1. SOT bels; Portret de M. brH: T. Coral 1, Arsin, P. Marian, N, 
Paul Reynaud, Q'apres le marechar Borcea, N. Zaharia, C. Rădulescu, A. 
Lyautey de Printesa Bibescu; ltine. lvan. S. Mi/ea, N. Durea. 1. Aron, A. 
raire aerian de Paris Il Madagascar BăciIă, 1. Dragoş, L. Nemeş, 1. Bor-
de P. [chac. gea şi S. PJtraFfl 

~oa~ .... ~ .......... Mft.ft.m •• M. 

IPrăvălie de închiriatl G-- I I imediat la colţ cu Strada Bariţiu şi Melianu, mare circu· . 
~ la ţie. Consultaţi la proprietar în etaj. ~ 

illW8 .. ___ ualj!l~_VJij".U)J.~g 

nell o pel'solllllitnte bine eUlloseu;ă il 

Arad, Pl'lltl'U ilie eiil'ui interese Il lupt 

III uit. 

Azi. del Îne !;ii fun('till de preşedinte 

Ca IIIC1'i i A/:Tkoll' şi II fost llies prntr 

sectia ap:l'jeolil. 

Dr_ Aurel Demiau 
Ales deputat - III pl'Ofesiunilor illteh 

tUll}(', d. dl'. 1U1'd Demiull 

dintl'e rei mai distin!;ii av()('uţi ai baro 

lui distineţie eare îI face apreeint şi i 

mijlll<'u} eliteÎ oraşullli nosfl'u. 

Volurile Pl'imite - confi.'mă 

I 

upl'ecieri. .~ 
" -~ 

Or. Nerva Iercan ~ 
'j 

DÎ1'ectorul hăncii .. ViC'101'in", doctor il· -.' 
dr('pt dela Paris. membru În consilidl
superior al F. R. N., a IH'oft'sat a'lIO{'l, ., 

fum It, Ol'adea; fiind !lumit IIJloi diw_ 
for al biindi amintite. Ales la catel{oria 
indllstJ'ie ~i eenwrt, pentl'U ndivita1rl 
depusă În I)refl'siulli. 

D. dl'. NerYn {"l'call ('ste Un intelt'r, 
tual şi lin publicist distins, cu o cuHuri ,., 

rO~I'te variată. 

Nicolae Adam 
I 

• l 

ClIIwsc'ulul fl'lIJ!ta ş-ţăI'1lIl din SiÎnnÎef). 
Inuk\li(', s'n ales din nou depul,nit, ('Q 

I1n număr imj))'esionnnt de voiud, don, Sunt 
de mar('i populnl'itiiti dc> el1l'e s(' bllcurd _1 

"1 I -" _. AI II t' În llllJ O{'u ţal'lUlIllllI. e~f'I'f'a a(,f'/lsl, r " 

Ile bllC'lIl'ă mult. al)l'('ciind valoal'(,1l d-Iui ~d 
i\in:luc Adam. .(' 1: 

MIii 

Simion Mârza Dp~ll 
ir Il 

AI dp.i!t'a dt'jHI(at ţăran IIles al AI'I'Hlu-
1'(1)'.( 

lui - este ('ensiliN GI F. R. N. S'a alr, le Il 

deast'lUellea Cli multe votul'Î. ti -

Ţiil'anii din Minj~ pot fi lIuÎndrÎ 

ni ('s ItI 101" 
'ca 

Dela lIouii aleşi ai Aradului a~teptiiD r, 

o altă activitate de nit a înnintaşilOl' loc lDij" 

şi ('I'edem eă interesele judt'ţllilli VOI' li, . p4 

. r ţ' t tf 1 ' - h~ul· In Ill('. sus IllU e as e ('lIm o merita, - 'de 

dunu trecutul J'ucat în IU(ltf'lc llaţiollUlt' I ' 
" li III 

dl' altă dată. i!1~' 
Anului n.'e multe Înterese supel'ioRI't duc 

c-arc aşteuptă o grnhnică Împlinire, rr llstl 

vt'nindll-Il' nouilo .. săi rt~IH'ezentanti file roll~ 

rea misiune ca să {'olahoreze cu toafl 1111 

dl'll~ostea şi elanul la ace,nstă d(,sdv,ir, 'iu E 

ill si 
şire. 

1, ~ '1 Îli;.}1 
Intă ciltevu (mtre l)l'('oeuparl e ca! l' 

!11~ 
tJ'ehue să fie mereu StlSţillUtf' pentui bi· t 

\ 1 
lIele At'a<lului: l'irlif"Hl'ea ,,-il'tii ceollomi, 'chi 

ce, ])1'Î1l oeordurl'H de credite ('ftine, in· \ <l{i 

~titulii şi I)(lsibili1ă1i de d('sfaecl'clI ptO-)1 l' 

(Lu se 1 111'_ IPIU 

Mai ales, CeTern cI'ellite pentru tinf- ~u'a 
l'ii rOIlHÎ II i ('are dOl'esc să-şi des('hidă [), ill 

ntdil're şi prăvălii. 
H\I _ 

f~ 

n .. 1 t' ~I' a a eJllIll] pUI' amen al'l <lI'lU nm sllnt fU' i În 

gati ea să ridice această ViUIlă ])roble· ~ăsl 

mă în camel'ă şi senat, cerlÎlld mai mul,,/ in 

tă aten ţie pentru judeţele de irolltirri. 

Aradui mai al'c, Însă, şi alte numerOll' l" A 
se ch~stiuni de satisfăcut, dar nimeni nu ·.ric~ 
S'a ostenit să le JII('ă cunoscute la Bo' ., 

cureşti. 

Pe rând, le vom analize pe toate, 

SILVIU FAUR 

T .' • ~. • .T~ .. ," _ •• 

. -

l'her 
te şi 

.pru 
Pâ t 

In Il 

ler 

In atentiunea damelor! ric~ 
O lună cu preţ de rec1amăle~~ 
150 Lei ondolaţie perma- '~uţte 
nentă la salonul ideal de·~ ( 
frizerie a lui 1 

FEI 
Arad, Bulev. 
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