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:~ 1MPUL TRANSilVANIEI 
iti- cepând CU numărul de fată, 
~a- 'rul nostru, complect reor~ 

:~izat, va continua sub titlul 
lar mai sus, să înfătiseze, în 
şi ifa modestelor noastre pu

lci " toate problemele de actua
a· ,te, ce-au fost desbătute în 
ui }ste coloane de aproape trei 

de.' de zile. 
de 
să' ându-i acest titlu am cre
m (că, În vacarmul şi înc/eş
D.~/e de pomenire istorică ale 
n-rmii ce străbatem; este pil
răilor să ne amintim, zi de 
~-i - pe lângă caracterul latin. 

, cestei provincii româneşti -
m acel spirit Transilvănian 
rafiuzitor oricând la jertfă 
a-~tru Patrie şi Rege " aşezat 
riJdeauna În slujba neamului 
~4n credinţă şi muncă cinstită, 
lefe binele tuturor. 

ielm crezut că e bine să piist
~ ceva din amintirea mari~ 
ş~ momente şi numiri de al-
'dată. sub scutul cărora am 
it prin noptile timpurilor 
bejenie şi potrivnicia con
lunilor istorice. 

bine să păstrăm ceva din 
ditiile veacurilor de În cer

, ' şi oleliri " e bine să culti. 
mai departe virtutile de 

nioară, care ne~au fost 
ăză impotriva tuturor si/~ 
'ilor şi nelegiuirilor. 

'recutul popoarelor rămâne 
arte veşnic deschisă În ca~ 

viitorului, din paginile 
eia trebue să ştim a des

Fa tâlcul 'intâmplăriJor şi 
~lesu/ vremii, Spre a putea 
re mai departe misiunea 
~rică a neamului nostru. 
~ 
~ine işi uită trecutul, poate 
aibă un prezent oarecare 
'niciodată nu va avea viitor: 
Itinuitatea istorică - este 
Tura lege care cheză~uieşte 

viitor şi destinul unui 
m. 

le aceea, reactualizând nu
e vechiu al provinciei noa-
- pe frontispiciul acestui 

, Întelegem să dăm urmare: 
f îndemn sufletesc de a 
ta pe liniile trasate de 
1taşii noştri, al căror gând 
totdeauna a fost intărirea 
Jărarea patrimoniului no
sacru - spiritual şi ma
I, in calea tuturor primej-
r şi duşmănii/or. 

n spiritul imbietor al lup~ 
de altădată, vrem ca să 
picurăm cât de putin în 
'.lI şi actiunile noastre, 
siguri că astfel, ne vom 

'nta tot mai ti'iri şi birui
~ fata oricăror noul Îm
'liri istorice. 

izând, deci, paginele 
oului Provinciei« .conti~ 

in aceste coloane, cu 
noul, mai hotărâ{i. a· 

ind - cu ajutorul Tată-
resc - fot mai multe 
rnuri, spre muncă şi carte 
ice jertfe, pentru afirma
ernă a poporului Român. 

Timpul Transilvaniei. 

Trecătorii poposiţi in oraşul nostru, vor fi 
văzut desigur în aproprierea celor dQuă gări, o 
impunătoare clădire, abia terminată anul trecut 
şi care e menită să adăpostească ucenicii român! 
- resfirati până acum in clădiri tndepărtate ŞI 
nehigienice - precum şi serviciile inspectora
tului muncii din localitate. 

Aslfel datorită profesorului fon Nislor fost 
ministru al muncU, om la care găsiseră solici
tudine conducătorii camerij de muncă din 
acea vreme in frunte cu dni! Victor Moşoiu şi 
Iosif Vulpe şi directorul căminului de ucenici 
Alexandru Şerban, Aradul românesc, a fost i~' 
podobit ~o importantă instituţie, aici in. preal-· 
ma fabriciJor. pe locul unde creşteau ŞI rnflo· 
riau doar mărăcimi, in adierea vântului. 

La lnceput a fost • .• 

~ 

Natural că din 1937 anul in care a fost 
aşezată piatra fundamentală, totul ar fi puful 
să rămână 1n acea stare de proecţie, dacă 
conducătorii ministerului muncii d€ afunci 
incoace şi in special dnii. prof. Mihail Ralea 
ministrul muncii şi Ing. Stavri Cunescu direc
torul general al aceluiaş minister, - n'ar 
fi purtat acea grljă permanentă ucenicilor 
români de pretutindeni. 

Clădirea propriu zisă a fost construită În 
sfil neo-românesc, după planurile Întocmite 
de către archlfecful diriginte al ministerului 
muncii dJ. Taşcu Ciulli. 

Lucrările au fosl executate de către fir
ma arh. MichaiJ DOllinger, & Co. din Bucu
reşti, care a mai construit de altfel şi cămi
nele de ucenici din Braşov, Sibiu, Timişoara 
efc. - sub direcfa şi supraveghere a dlui 
arh I. Kraus. 

Edificiul a fost construit În mijlocul unui 
teren de cca 5000 m. p. Iar lucrările au durat 
aproap, doi an', Acesta se compune din 
subsol. parter, două etaje, o porţiune are 
chiar trei elaje si poate odă posti: cca 350 
ucenici, o cantină muncitorească. unde În 
do uă rânduri pot fi serviţi vre, o 400 de 
persoane, o bae pentru lucrători, inspectoratul 
muncii, insfltuful de orienfare profesională, 
bibliotecă muncitorească, infirmerie ş. a. 

Pentru acestea s'au întrebuinţat cca: 
650,000 cărămizi, 60-80 vagoane ciment, 12 
vagoane fier, 70000 o Jane furcesti, şi a 
costat 14000 000 Lei in afară de instatatiuni 
care fac iarăş vre-o 8-10 milioane lei. 
Totul esfe pre
văzut apoi cu 
]uminaţie elecf~ 
rică. lncălzire 
centrală cu pă-

"-: .. ;, ...... '"_. 

I cură,adăposturi 
) o curte Wl stă 
i pentru sfrăjerie 

ş. 8. 

Meşterii lucrează din zor • .• 

Q primă infăfişare _ . '. 

Căminul de ucenici văzut din fată 

Se mai aşleap~ 
fă sosirea mo
bilierulu i pen
tru ca toful să 
fie pregătif pen 
tru inatlgurarea 
ca se va face 
in curând. 

t* 
Paralel cu în-

făptuirile din M. S. Regele Carol alll~/ea. 
câmpul muncii semnalate mai sus, trebue ~ă 
inregistrăm c'o deosebită 5alisfac(~e .,01 ~ici, 
rezultatele adunăriJor generale ale mS\lfull1lor 
economice şi industriale, create prin trl da 
absolventilor noştri din invă tâmânlul indus
trial,- prea des invlnuiţi de biurocratism - ~~ 
anume de foştii elevi ai şcoaleiArfe şi Meserll 
din Arad, a cărei faimă de mult a fost unanim 
recunoscută. 

In primul rând vom mentiona ~dunare,a 
generală a Băncii Populare a Şcolii SuperJ~ 
oare de Arte şi Meserii din Arad, care a 
avui Joc de curând. insl!futie care împlineşte 
anul acesta un deceniu de existentă, răstimp 
In care - cu toate neajunsurile ce~a avut 
de străbătut - a acordat membrilor siU, îm
pruJţluturi mărunte, in valoare de peste 500000, 

I 
l' 

Lei, Iar actualmenfe in plină 
reorganizare, a pulut deja să 
Înlesnească credlle mai în
semnate chiar instituţiilor in 
strânsă legătură cu ea ca de 
ex: .. Provincia« de sub con
ducerea dlui Petru Fica şi 
»$ocoina« societate coopera· 
tivă industrială din Arad. 

Dar fiindcă vorb-m de »So
coina« trebue să amintim tot 
aici, că in adunarea generală 
care a avut loc ziJele acestea 
şi in care s'au infiltişat rezul
tatele obfinute in decursul 
anului trecut, s'a constatat că, 
toate aşteptările au fost cu 
mult intrecute. 

Institutul National al coope
I'atiei care i-a aprobat de cu
rând un imprumut insemnat, 
s'a putuf convinge. prin rep
rezentantii săi dea semeni. de
spre munca temeinică ce se 
desfăşoară aici, 

Pe de altă parte se fac pre
gătirile necesare pentru adu
narea rreneraJă a Cercului Re
gi ona I Arad, a I uni unii generale 
al absolventilor Liceelor şi 
Gimnazii/or industriale din Ro
mânia. care in tof anul trecut 
a desfărşurat o vie activitate. 

A fost în oraşul acesla. sin
gura asociaţie culturală care 
şi-a adus· aminte că. alături 
de-o fară intreagă; avem da· 
toria de·a pomeni aici. printr'o 
comemorare, cei cinzeci ani 
dela mortea marelui Eminescu. 
Împlin Hă an ul trecuf. 

Organizarea paralasului şi 
comemorarea ce·a avut loc 
in1r'o :'lală pop"'~fă dar mai 
retrasă, cheltuelile le-a suportat 
foafe cercul fără sil cerşească 
ajufoare face cinste acelui cerc. 
După injghebarea unui cor, şi 

toată ceeaJa/fâ acfivitale, acum 
când s'a pus la caJe înfiinţa
rea unei biblioteci. ne putem 
gândi la Aradul. care reinvle: 
tinut al tineretU, muncii cinsti
te şi al cărtii, centru de trudă 
şi cultură românească. (i. f. p.) 

M.S. Marele VOl'l'od Mihai de Alba-Iulia 

( 

t', . , f. -, 
1· 

I , -

o altă vedere a căminului de ucenici dJ. prof. M. Ralea Ing. dl. Stavri C. Cunescu 

--, , 



2 TIMPUL TRANSILVANIEI 

Ziua învierii si ziua muncii , 
Anul acesta sărbălorile pa-,: Inteleptul Solomon grăeşte: nostru este. O astfel de re-

ştilor se incheie cu sarbătoarea "Dule, leneşule, la furnică şi vendicare s'ar -cuveni să·şi 
muncii, Faptul acesta ne dă vezi munca ei şi prinde minte... muncitorii pentru Iisus Hristos. 
prilejul să arătăm legătura Sau mergi la albină şi vezi Pentru muncitori ar trebul 
strânsă ce este înlre credintă cât e de harnică şi ce lucrare să fie cea mai mare fericire 
şi muncă, intre creştini ŞI mun- iscusită săvărşeşte. Munca ei faptul că Iisus - omeneşte 
citorl, între religia lui Hristos O folosesc spre sănătate şi vorbind - a fost un tâmplar. 
Mântuitorul iumti şi Intre idea- regii şi oamenii de rând." El a trăiI din munca braţelor 
lurile muncitorilor. Mântuitorul Hristos restabi- Sale şi apostolii şi i·a ales 

Credinta este ceva serios, leşie nobleJea şi obligativitat.ea tot dintre lucrători. 
ca şi munca. Oamenii credin- I muncii, atât prin învăţăturile I Totuşi, astăzi o bună parte 
cioşi sunt oameni serioşi, c~ Evangheliei, cât şi prin pilda l' din muncitorii lumii. se închi
şi muncitorii Creştinii bum vietii. Sale de muncitor; laudă nă la idoli mincinoşi ~ s'au Iă· 
sunt oamenii cei mai buni; hărnicia şi osâudeşte lenevia sat speculati de oameni cari 
care muncitor nu doreşte să În parabola talanţilor, osân- n-au fost niciodată muncitori 
fie recunoscut om bun? ReIi· deşte furtul muncii şi vesteşte sau nu au trăit din munca 
gia creştină învată că cea mai datoria muncii plătite după cu· cinstită a braţelor lor, 
mare lege a vietii este munca vHntă, când zice: "Vrednic este Bunii muncitori se cuvine 
şi cea mai sfântă În~ătătur~ lucrătorul de plata sa." să cinstească pe Iisus Hristos, 
a Bisericii, este iubIrea lUI Sf. Pavel cel mal mare a- mai presus de toate, pentrucă 
Dumnezeu deopotrivă cu iubi- I postol al Mântuitorului, a fost a trăit din munca bratelor 
rea aproapelui. Care este do. II un lucrător de corturi lală cât Sale, 
rinta de totdeuna a muncito- de hotărît scrie el Tesalonice- a răbdat până la moarte 
rilor, dacă nu de a fi priviti nilor: Să lucrati cu mâinile nedreptatea oamenilor, 
şi as.cult~1i -:- pent".u lTIunca I voastre, precum v'am p~runcit, şi-a les apostolii dintre mun-
lor CInstită ŞI ostemtoare - ca să nu aveli trebUinţă de citori, 
cu frătească iubire ?... nimic; cine nu lucrează, acela a fost cel mai mare duşman 

leată cum se întâlneşte şi : sA nu rnănânce." al egoismului, 
se u~eşte credinţa ~u ~unc~, 1 Când ne gândim c.ă ~cesfe a osândif În cuvintele cele 
creştmul cu munchorUl, relt- ; frumoase cuvinte biblice au 
gia creştină cu idealurile mun- 1 fost scrise pe vremea când mai aspre bogătiiie imorale, 
ciforiJor. I munca era o indeletnicire în- a ~ost şi ~ste cel mai bun 

Ce spune Biblia despre i credintată numai robilor,.... p.rlel.en ŞI ocrotitor al mun-

1 
t . c adevărat trebue J cllorllor. muncă '1 O, a uncl u I . 

• I să ne încredinţăm că mai in- Evanghelia şi Btserica UI 
Cea mal frum<?asă lIlvătătură j tâi şi mai mult decât oricine, Hristos nu au un singur cuvânt 

d.esp.re mU!:lc~ ş~ despre ,"!,un- Sf. Scriptură judecă mai drep.t prin care ar jigni munca sau 
eltorl o lntalmm In Sf. Scrlptu~ valoarea şi frumusefea muncII. pe muncitori. Din contră, ni-
ră. Incă la inceputul Bibliel I căiri nu vor află muncitorii 
se scrie că Dumnezeu după I Principiile muncii mai mult sprijin şi mai multe 
cea făcut prima pă-reche de! Din cele spuse până aci mângâieri, ca sub aripile bi: 
oameni. i-a aşezat in raiul le- constatăm că Biblia mai întâi necuvântate ale EvangheHel ŞI 
r!cirH, i-a bi,!ecuvânt!lt şi le.~ vesteşte cele mai bune legi ~i Bisericii lui Hristos. 
ZIS: ,,~reşt~tl şi .vă ~1Il~~1.t1~1.. învăţături privitoare la muncă Pa'ronul muncitorului 
umpleti plma'1ful ŞI ştapamt,:'. şi muncitori, pe temeiul cărora: 
Intrebarea e: Se poafe slăpam 1. Munca esre o binecuvân. 
pământul fără muncă? Hotă rit tare dela Dumnezeu. 
că nu. I:?eci munca este din I 2. Muncitorul are' pe lângă 
ratu; e~ bll:,eeuvânta~e dumne- 1 zilele de luoru şi dreptul la 
zeeasca .ŞI. lege sfantă .. !lu 0- zile de odihnă şi de sărbătoare. 
sAndă, niCI pedeapsă, mei ble- 3. Munca trebue răsplătită 
stern. . . echitabil, adecă după cuviintă. 

Mai tarzlU, este adevăraf, 4. Leneşul este Îndrumat 
găsim şi cU~inte de, osândă la ca din două să-şi aleagă una: 
a?r~sa l~.cratoruiui - să şi sau să invete hărnicia dela 
caşh~~ pamea "intru sudoarea furnică şi dela albină, sau da
fruntn - dar ele nu sunt un că nu lucrează nici să nu mă- . 
blestem al muncii, ci o urmare nânce. . 
a căderii omului din harul lui Hris'oll fi muncitorii 
Dumnezeu. Omul prin "eascul- I . . 
tare' s'a nefericit singur; prin, ~.acă ne ga!'dlm la ~uncl-
călcare legi1 şi a poruncii lui' tOrtl de astăzI, trebue sa c0!l
Dumnezeu şi·a făcut viaţa ne- I stat~m c~.~ b~n.~ parte dl~ 
fericită şi munca blestem. )1 merItul CIVIlIzatieI. omeneştI 

. . . . , este al lor, dar pe langă acest 
Prm graml al.eşllor săI.: merit au' şi o mare vină carţ 

Dumnezeu a c~nhnuat să de- ! cu greu li se poate ierta. Anu
scop.e~e. o~mel1llor. frumuseţea j me, e vorba de neagra recu
h~.rnlclel ŞI moralttatea mun- I noştinfă pe care o arată ei lui 
Cll. . Iisus Hristos şi fată de Bise-

Proorocul Moise scrie, fn : rica Lui. 
c~le zec~ p.orun~i: S.ase zile i Şapte oraşe din Grecia veche 
sa lucreZI ŞI să-tI faCI lucrul :. _ 
tău, Iar zÎua a şaptea este se certau mfre ele p~ntru poe 
ziua de odihnă inchinatA Dum. fui Homer, ca să el se recu. 
ne~eutuj tău. noască dreptul să spună; al 

creş,in 

Noi Românii, trăind în cea
surile de fată su b semnul re· 
naşterii nationale, ca să ajun
gem intr'adevăr scopul dorit, 
trebue să ne punem sub scu· 
luI lui Hristoa In deosebi 
muncitorii, cari arată prea 
multă rezervă faţă de Hristos 
şi Biserico Sa, sunt datori să 
facă din EI patronul muncii 
lor. aşa după cum, au tăcut 
mulţi muncitori din alte tări. 
cari au in toate atelierele şi 
casele lor icoana lui Iisus, 
Mântuitorul şi Patronul lumii 
întregi. 

Când vor face şi muncitorii 
noştri acest lucru, atunci săr
bătoarea invierH şi sărbătoarea 
muncii, va fi o zi de bucurie 
a întregii creştinătăti. Atunci 
sărbătorile muncitorilor nu 
vor mni fi prileguri de betii 
şi bătăi, cum prea adeseori. 
s'a întâmplat, ci vor fi sărbă
tori cresti ne şi nationale, săr~ 
bători ale iubirii frăţeşti. 

-
Hris'oll a Învia' 1 tori, după O lună de curs. 

In dorinta şi credinta că Motocicliştii deasemenea ob· 
muncitorii români ştiu să inal- ţin carnetul de conducere, dUPă 
te munca până la iubire şi să două luni de curs. 
facă din sărbătoarea muncii Proprietarii de tractoare ag. 
o zi de pace creştină, cum ricole tot dela această Şcoală' 
este pentru tofi creştinii ziua pot obţine carnetul de condu .. 
învierii Domnului, îi sal'ltăm cert", după un curs de 2-3 luni 
frăleşte şi creştineşte; Hristos fără de care nu pot lucra cd· 
a înviat 1 tractorul· 

Veniţi tOfi credincioşii să ne Iată care este necesitatea 
închinăm invierii lui Hristoş şi j acestei şcoli În oraşul şi jUdeţUl 
să cântăm cu bucurie: i nostru, condusă fiind de d. in~ 

.Ziua invierii, să ne lumi- giner Romul' Cărpinişan, direc· 
năm cu sărbarea şi unii pe tor, secondat de membrii cor· 
alPi să ne îmbrăţişăm, să zi- pului pro.fesoral al şcolii. 
cem, "fraţilor" şi celor ce ne Cursunle se predau~ zilnic. 
urăsc pe noi; să iertă m toate I du~a ma~ă, la ,?rd~ cand ce: 
pentru înviere şi aşa să slri. ' mal mulţI sunt liberi, spre (] nu 
găm: Hristos a·în Ji'al din morti. fi Î~p~~decatl dela ocupaţii Ş 
cu moartea pe moarte căI- SerVICl1. 
când, şi ceior din mormân· I f'iceste cursuri sunt teoretic 
turi viaţă dăruindu·le." ! şi practice. La cele teordic(', s 

Dr. Il. V. Felea ! studiază toate sistemele de mo 
. toare, cu funcţionarea, defectel 
I şi repararea lor, a poi mecanica 

Progresele 'colii de; tech~o.l?gia,. elecţric.itatea, ~o~, 
Y . bustlbllile ŞI uleHmlor, legile 

llutomobile din lirad : regulamentele de. circul.aţi.e,'pr 
I date de profeSOri specwllştl. 

Infintată cu câţiva ~nj ~n ur- j La pratică, se studiază ro 
mă, ş~oala de ŞOfeU.fl ŞI con- \ toarele şi automobilul - du 
ducton de automobIle, de pe . . . 
lângă Liceul Indu5trial "llurel ~odele onglOa.Je ŞI d.esene sp 
Vlaicu" din ftrad, a făcut prog ctale, aduse dlO strămătate, 
rese dela un curs la altul, care , 
sunt frecventate de un număr ~ 
tot mai mare de cursişti.. i s t ) . j 

In fiecare Q1, şcoala dă cd- O. UI 

!e.va s~rii ~de pro~esionişti, car~ Ioan CrII vnş 
lŞI aSigura o carieră bună ŞI 
rentabilă. mai (jles acum când 
automobilismul a luat o desvol- C ~ ţ . t d 
tare atât de mare. ontec UnI p. am 

Lazar Tatu 
Croitor pt. domni 

si uniforme , 
Arad Str. Col. Paulian 11 

Şoferii profesionişti SlJnt deci 
foarte căutaţi pretutindeni, fiind 
bine salarizati. 

Vin apoi la rând seriile de 
şofeuri amatori, care au maşină 
proprie. ftcestea fiind ieftine şi 
un excelent mijloc de transport, 
mulţi îşi pot cumpăra maşină. 
Cu o sumă mică - obţin şi 
carnetul de conducere, ca dma-

Băcănie Nouă 
I11Clllloş'infel On public cum· 
părător că am de5chis o pră
vălie nouă de aromate şi deli· 
calese în 
Str. Eminescu No_ 6. 
Palatul gr. catolic rog sprijinul 

Ono nublic 
Ilie Russu 

ARAD, Bul. Regina Maria 
Etaj. IL ftp. 28 .. 

Şcoala a deschis şi un ater 
special unde candidaţii lucrt'~ 
la demontarea şi repQrarea p' 
selor, pentru a fi cât mai b'l 
pregătiţi, din tOate punctele 
vedere. 
După terminarea cursuri 

candidaţii depun un exaf!ll 
serio:'> in faţa unei comisii mi. 
formate din delegaţii ministe 
lui de interne, a şcolii, poli 
şi automobil-clubului din TIr 

I d . 
I Examenul eşI este ~e 
I candidaţii reuşesc aproape i 
'1 fiind bine pregătiţi dela şco 

astfel că pentru cei mai m 
: examenul vine ca o formali! 

In . scurt timp după eXd· 
candidaţii pri mesc carnetele 
conducere, care dupd 6 luni 
probă, rămân definitiv dak 

1· Inscrierile la cursuri se 
i În fiecare zi, după masă, la 
I ceul industrial. 
1 Prietenii noştri sunt ind , 
: naţi d urma această şcoal~l' . 
1 vremii. iJlTlZ1 
I .' stiei 

Două sate dispărute, 
Sionda şi Ghedoş 

, Zyond iar În 1816 pusta Szihond 2). ' hipotecă pe 11 sale intregi, 9 'ceput a reveni locuitorii di 
In 1358 se aminteşte că fă când părţi de proprietate şi 3 jumă.· darul din Timişoara a Însţris 

parte din domeniul familie Laczkli tati de proprietate Între cari se 1557"- 58 casele a 6 co 
de Kerekegyhăza·:). numără şi satul Sianda.. bUL Locuitorii erau: Cioban Pe era ( 

Pe locul unde odată se ridicau' movită, un schelet. care la atin- . Prl'n 1560-1563, c·lnd "'e I·n. Iovan NiColae, M Mladen, La ie din In anul 1536, domeniul Năd- o ., ţV 
aceste sale, acum locuitorii din co- il gere s'a făcut Cenuşe. Mortul era I Cassa diJ'ma in folosul episcopiei Mladen, S. Ioan. Radiei Nicola n a. ~e lacului, era In stăpâ'lirea familie (OflCIQ 
munti Peciea îşi in Hgfierul p1ugului I Înmormântat cu capul spre Sud. Iaksic. catolice din Cenad, Sârbii fiind Ioan. Goffing defler) . 
şi a$cuţişul toporului, fără 81 ştie. Urma de sicriu nu s,a aflat. Pe ortodoC' .. i, sunt scutiti de dil'mă, In a .. ul 1558 contribullu' 3 pO a Ma~( 
că pe locul unde se intind'~ pusta mâini s'au gâsit două brătare. Un membru al acestei familii, : '{ •. l' r a In 
Sionda, inainte cu câleva vremii, iar sub schelet o figură ,de bronz jlakslc Marcu, la c.ererea, sau ma~ : p~in~re satele. scutite. se a~Iă I m 15.60 contr~buab 312 .po,," nale F 
se Itidica un aat, 'poate tot aşa în dreptul pieptului. Intre glesne ( bine zis la amenJnţar~R regelui. ŞI Slonda, deCI populatia era sar- I 1561 au plăt1I :; porţi ŞI . I en gl 
de mare ca şi Pecic., şi pe lo~ era aşezată o urnă de lut in ju- Ion Zapolia, plătellte 300 florini : bea scol. dar lot alia de bine pulea J porţi în anul 1564 (Dlv. 1 ).100 vag 
cuI unde azi creşte pădure. când· rul căreia pământul nu era negru de aur, ca soldă mer~narilor' fi şi românăească pentrucă şi i Satul a 'pierit în 15965). amăn 
va ~ fost iarăşi un sat. . ca în restul mormântului, ei gal~ cari au luptat pentru cucerirea: Românii erau tot orlodocşi. I In anul 1621 satul a fosl nul. 

Slonda se găseşte În partea ben aparent. Dinlii mortului erau ,'Timişoarei. Aceşti bani, Iacsic! Iată ce zice Domn"l Ţiucra- noU colonizat <"u Sârbi. IN R1
J de Nord a comunei Pecica. Desp- intact.'; craniul, oasele picioarelor Marcu. i·a imprumutat dela solia ! P~ibeagul în lucrarea ~.sale:! 832,35), cari in 1647. au ~1'i~mZ~ 

re existenla acestui sat, avem şi ale bratelor, s'au putul scoate, 1 sa Polixenia A mai imprumutat PIetre rămase la pag 333. Şl 334: dare 10 taleri şi 2 viguri glol 
dovezi nUmeroase. Am adunat celelalte oase însă s'au prăfuit eţ şi alli bani dela Polixenia. aşa ! .Sio~da Szihond), ~at a fost si· care dare a fost vâ:sate .. p~nă,rO~1 M. 
aici vreo câteva din ele, suliei. la prima atingereI). că suma datorată, s'a ridicat tuat mtre Bălanla ŞI Tornea, pe anul 1652 r\'gulat In maHllle fşt~nt~ j 

ente si dovedească existe n'a Intre lOCalităţile cel aparţineau până la 10.000 florini aur. laksic locul numit azi _pusta Slonda". Szell Mihail -şi Daboczi Franc1 car/iIOi 
satului. domeniului Năd~ac, se pomeneşte la Marku,. ca să despăgu~ească pe j In năvă.lirea turcească din 15~2 1 (N R A: 1828, 61).. "perso m! 

In. anul 1885, s'a liflal intr'o 1230, satul Onazehtmd. la 1446 sotia sa, li dă la 14 IunIe 15374), satul a dIspărut. In 1556 au m· (Continuare tn pagl~a XI~(a '~~ 7a~ 
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ARADUL 

Coboară jos din nori stăpâne. 
Şi binecuvântă turmele tale - păgâne 
Ocroteşte'; de păcate 
Şi de faptele lor spurcate 
Intre oameni pe pământ 
Tu Dumnezeule - sfânt! ... " 
Noi toti păcătoşi te dorim 
Vino!, mântuieşte-ne, că toli pierim 
Păgânismul S'apropie ameninfător 
Lumea numai crede'n Dumnezeu şi sărbători. 
Muncesc şi mânâncă în zile oprite 
Incurajati de duhul satanei făr' de frică 
A murit dreptatea şi a'nvia! tâlhăria . . , 
S' au răspândit boalele. Nu vede omenirea 
Prin multe semne care se arată 
~Că va veni timpul, când se vor sfârşi toate 
Invierea ta cu sfintenie o serbăm 
Alungă pe satana dintre noi, te rugăm. 
Curăţă sufletele noastre de povara grea 
Să fim aceiaşi mei blânzi din sfânta turma ta 
Grăbeşte, nu ne lăsa in noroiu 
Roagă şi pe tatăl să'ntoarcă fata către noi 
Să ne pocăim după cum m'ăi spus 
Osana) Osana! întru cei de sus. 

t Mila.. Odia,ia 

... _--------- .... __ ... _,--""---,-
Nicolae Iuhasz 

croitorje mod e r n ă pentru 
domnj şi uniforme pt. şcolari, 
preturi foarfe mod era f e. 

Arad, Str. Consistorului 16 

Mare asortiment în stofe moderne 
.şi mătăsuri, noutăţi de spălat, cu 
preţurile cele mai eftine ]a firma 

Iosif Glesinger şi Fiul 
ARAD, Strada Met1anu 

-...--- J 
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Cu prllf'jul şezkforii literare 
d.i~ ziua de Duminecă 21 Ap
r:iJe a. c. scriitorii roman, 
oaspeţi bineuenjJi la noi pen
rru foii aceia dornici de :omai 
multă lumină", au binevoit 
a scrie pentru ziarul noţ;lru 
următoarele: 

Pentru Aradul de odini
oară şi cel care ar trebui 
să fie: centru de cultură 
românească dinamică şi 
cuceritoare! 

20 III 1940 Arad 
Liviu Rebl~eanu 

• 
Aduc vibrantul meu salut 
cu spada literară, tuturor 
Care mânuesc uneltele mun
cii În frumosul şi harnicul 
tinut al Aradului. 

Ionel Teodoreanu 
• 

Confratilor dela "Timpul 
Transilvaniei" Pace şi Voe
bună. 

• 21 Apprilie 1940, 
Mihail Sadoveanu 

• 
In acest frumos oraş dela 
vestul fării. în aşteptarea 
sărbă torii Invierii. care tre
buie să fie invierea păcii. 
a muncii in libertate şi-a 
înfrătirii tuturor lucrători
lor de pe pământ, aduc sa
lutul meu confratern bra
vilor camarazi dela "Tim
pur'. 

April 1940: 
Victor Eftimiu 

• 
Confratilor ziarişti dela 
Timpul Transilvaniei amin
tire dela AL. PH1LlPP1DE 

20 Aprilie 1940. 

Cu cele mai bune impresii 
PROrlRA SADOVEANU 

Francisc 

Baranyi 
croitorie modernă 
pentru domni 

Arad, Str. Brătianu 17. t 
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Banca "Victoria li 

Într>o câsă nouL1 
Achiziţ"onând imobilul din bu· 

levardul Rrgele Fcrdilland, banca 
"Victoria" :ŞI a n1ti!at sediul cu 
birourile În acest local, care este 
o podoabă pe bultvardul princi
pal al Aradului. 

Banca • Vi~toria" are acum 10' 
calul modern şi confortabil care 
Hie cuvenea mai de mult, pentru 
merilele sale istorice în desvol
tarea economică a regiunii noastre 
Îllcă din timpurile vechei domi
naţii. 

Consiliul de ad-tie al băncii 
şi d-nil dr. Nerva Icrcan, director 
general, şi Iosif Albon, director, 
n'au precupeţit nici un efort şi 
sacrificii pentru a agunje h a· 
cest sediu mai mult decât con· 
fortabil. 

Extras din procesul verbal 
aresal în şedinţa Consiliului de 
Administraţie, ţinută la 16 MiJ:tie 
1940. Preznnţi: Antonîu Mocsrni, 
preşedinte, Or. Ştefan Angel, 1 r. 
Romul Cotioiu, Vasile Carţiş, DI. 
Coriolan Balla, De Ioan BaltesclI, 
Dt. Silviu Păşcutiu, Dr. Teodor 
Popa, Dr. Patrichie Ţiuera, Re
mus Rafiroiu. 

Asistă: Brutus Păcurariu, Dr. 
Aurel Oemian, Sava Seculin Dr. 
Emil Tieran, cenzori. ' 

Pl'ezidezii: Antoniu Mocsonyi, 
preşedintele Con sili ului. 

Referent: Or. Nerva Ierean, di
rector generaL ' 

Consiliul alege in unanimitate 
pe d. Antoniu M Desonyi ca pre· 
~edjnte şi pe d. Dr. Nicolae Zigre 
ca vicepreşedinte. 

Cosiliul numeşte următoarele 
Comitete de Direcţie: 

[a Sediul Central Arad: d-nii 
Dr., Ştefan Angel, Or. Romul Co
ţioiu, Dr. Silviu Păşcuţiu, Remus 
~afiroju, 

[a Sucursala Oradea: d-nii 
Dr. Nicolae Zigre, Vasile Carţiş, 
Dr. Teodor Popa. 

ARADUL 

~ 
~~-~~~~~~ 

Dr. Nerva lercan 
[a Sucursala Timişoara: d· nii 

Or. Ioan Ballescu, Dr, COfiolan 
Balta, Dr. Patrichie ŢlUcra. 

Totodată hotăreşte C'a penlru 
Comiletele de direcţie să fie men· 
ţinute atributiunile fixate in şe
dinţa Consihului din 20 Aprilie 
1937 pe du(ata mandatultli Con· 
siliului. 

Consiliul reinoeşte dreptul de 
semnătură a funcţionarilor de Illai 
jos in conformitate şi în limitele 
art. 20 din statute. 

La Centrală: Or. Nerva ler· 
can, director general, Albon Iosif, 
director, Sârbu Oliviu, director, 
Popa Eugen, procurist, Bergmann 
Ladislau, procurist. Oui Teodor 
procurist. 

La Sucursala Timişoara: Ioan 
Teodorovici, director, Of. Nerva 
lercan director general, Albon 
Iosif, director, Sârbu Oliviu, di
rector, Mircea Ciorogariu, subdir. 
ca procurist, Cărăneanţu Mihai, 
procur,s' . 

La Sucursala Oradea: Of. 
Nerva lercan, director generalI 
Albon Iosif, director, Dumitrescu 
Gheorghe, director, Marta Ioachim 
subdir. ca procurist, Pop Ioan,' 
procurist. 

--~"-~~~~~.~~~-, . .-,,,_.-~ 
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1 Fratii Apponvi ~ 
: Magazin de încăIIăminte· : 
• • ! şi modă bărbătească : 

s Arad, vis-a-vis cu Primăria i 

I 

. il " :: 
, •••••••••••••••• r •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 

Tipografia .Concordia. Gh. Munteanu Arad. 

i. I 001 .. ".. "'- ~cleseori I I si;~--FTt1inp~",,, 
~ oraşe din Grecia veche şi bătăi, cum prea 

Consiliul de Administratie 
V;izut pentru publicare. Arad,. 

19 Aprilie 1940, 

Oficiul Registrului Comerţului 
al Camerei de Comerţ şi de In 
du"trie din Arad. 

Pentru prim secrelar (ss) Dt· 
Trai/eseu. 

croitoria lui 

Iacob Jung 
lucru cI. 1. şi ieftin 
A RAD. Str. Gr. Alexandrescu 6. 

TiberIu Keiser 
mecanic lăcătuş, strun
gărie. sudură şi tăiere 
autogenă 

AR AD., 
Str. Gen Gri~orescu No. 

4- 6. 

"Premiul Edouard 
Daladier" pentru 
copiii ofiţerilor 
francezi 

Un decret aulorizează MI
nisterul france:z al Apărilrii Na~ 
lionale să primească donatia 
sumei de 325.000 de franci, 
făcută de D·nii Robert D nii 
Murphy, frederic Pic şi Wa
shington l..app tn favoarea 
asistentei militare. ' 

Decretul precizează că ve
nituriie anuale ale acestei su
me vor constilui unul sau mai 
multe premii purtând numele 
"Premiul Edouard Daladier~, 
şi care vor ajuta pe ftii ofite
rilor francezi, voind să urmeze 
studii superioare. 

RENDY 
Croitor pentru domnii 

f\ RI1 D, 
\1;s-o-,,;. cu Teatra' Oraş.da; 
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Deputatii Adunăr;i Eparhiale 
l1rad: După Încheerea scru

tinului În cele douăzeci de cir
cumscripţie electorale Înaltul 
for bisericesc alEpis~opiei al' 
ftradului lenopolei şi Hălmaqiu-
lui. se compune astfel: . 

Din cler au fost aleşi: 
ConsiJ ierii: Tr. Cibian, C. 

Turicu şi S. Seculin. 
l~eviz0rnJ eparhial C. Magieru 

rectorul ftrad. Teolo{jice dr. N. 
Popol/ici, profesorii dr. fi. Fe/ea. 
şi S. Stefea. protopopii: FI. 
Codrean. St. Lungu, P. Mar· 
şieu,C. Lazar. M. Cosma
P. 6ivulescu, A. Adamol/ici, 
Sf. Bogdan şi 6h. Andru. 
preoţii: 1. Ardelean, 1. Popescu' 
1. Mon/ia. şi 1. Ispas.' \ . 

In total 20 membri clerici. 
,Dintre mireni au primit man. 

datul d·nii: Gen •. Alexandru 
Vlad, dr. M. Mărcuş, L. Igrişan 
dr. C. Lepa. dr. ah. 5ârbu, 
dr. P. Faur, dr, A. Lazar, D. 

~ 

Ma.florinu' elec'ro'ehnic 

D. Boariu, dr. A. Jancu. dr. 1. 
AIămureanu, dr. T. Băbufia. 
5. Dorca, Aron Petru/iu, Tr. 
Mager, dr. P. Siiartău, P. Dâr~ 
lea, dr. Al. Stoinescu, N. Adam 
dr. C. Lulai, As. Crişan. dr. 
E. Mikoşi, dr. S.lspravnic jun 
dr. AI Bolioc, dr. Oct. Lupaş 
ing. A Streza. dr. E. Beleş: 
dr. S. Covaciu. dr. P. Iva. dr 
C. Radu, Ing. VI. Eşanu, dr: 
S. Ispravnic sen., Ax. Secu/a, 
dr. C. Iancu, dr. 1. Marşieu. 
Tiberiu Vuia, dr. 1. Pes ca riu . 
dr. T. Cos tina. , A. Turuc. dr. 
A. Crişean şi d. Ciobn. Total 
40 mt!mbri. 

Noua sesiune ci lidunării 
Eparhiale se va Începe conform 
dispoziţiunilor legale in Dumi
neca, SamarinenCÎi, 26 Maiu 
1940. Va fi cea dintâiu ocazie, 
când Episcopia llraduluÎ nu 
mal are şi părţile bănăţene. ,.. 

"Za-rna Gheorghe 4,.a~, Bvlv. Regele 
• Ferdrnand 44. 
; a 'od com- t 1- d -
plecla" .. ca a e Ier e precIzie: 

pentru reparatiuni de instrumente medicale, 
nichelaj. şleifuiri de precizie, asculiri de 
articole tăefoart', articole de frizerie - tot 
soiul de lucrări elecfro-tehnice - radio. 

Dela Sindicafu/ pJ1opf1iefari/oJ1 
de case din RJ10d 

La inceputul a ce ,tei luni, Sin
dica~ul proprietarilor de case din 
Arad, şi-a ţinut adunuea gene. 
rală, sub preşedinţia d-lui dr A. 
Demian. deputat, asistat de dr. 

Alex. Soţioc. fost senator şi pri
mar, şi de d. Macelaru, secretar. 
P~nlru compleclarea comitetului 
a fost aleşi ~. nii dr. Alexa Botioc 
HugO B!ng şi Blaha Caro), ca vi· 
ce-preşedinţi, iar in comitet d·nii 
dr. Vasile Cucu, Dimitrie Puferilv 
"roresor şi Ilie Pop. 

Ca supleanţi au fost aleşi d-nii 

Theodor Lăpuşca :şi Schatfer. 
Din cetire dării de seamă s'a 

constalat ,că: 
S'a obţinut ca lucrările de a

părarea pasivă să se execute În 
mod eşalonat, acordându·se din 
partea autărltătilor timp suficient 
pentru" o cât mal ratională punere 
1 a punct a celor prescrise de fo-

• 
rurile respective. S'a obţinuI apoi, 
reducerea sarcinilor materiale, ast· 
fel Că impozitele adiţIonale' au 
fost scăzute cu 50 la sură. 

S'au obtinut În fata inslantelor 
decizluni principale cu "rilJire la 
taxele pe metru liniar de faţadă. 
S'a in:ervenit şi obţinut la admi
nislrat'a financiară locală ca in
casarea impozitelor să se facă 

conform cu dispoziţiunile legii, 
adi că să nu se fixeze şi tină Ji •. 
dlaţii pentru Incasarea lor, ina
inte de prima jumătate a trimes~ 

trulul, când impozitul devine exi
gibiJ. , 

Membrii sindicatul ui, au iscălit 

peste 7 milioane şi jumătate lei 
În hanuri de înzestrare. 

S'a citit apoi raportul despre 
gestiunea financiară a sindicatului 

şi acela la cenzorilor 

I 

9 

t Elena Ing. 
Ştefan Ma'eesc" 

Din Bucureşti ne vine 
trista veste că dna Elena 
Ing. Ştefan Mateescu, s'a 
stins din vlată Marţi du .. 
pă masă, in urma unei 
lungi şi grele sulerin!J. 

In Arad, unde această 
distinsă familie se bucu. 
ră de numeroase şi alese 
simpatlJ, trIsta veste a 
produs o impresie puter .. 
nică. ' 

Imormântarea a avut 
loc Joi la orele 12, din 
capela cimitirului Bellu. 
Transmitem şi pe această 
cale gre u incercatulul 
sot, cele malslncere con .. 
doJeanţe in urma grele1 
ircercărt. ' . 

Ioan Sina 
Croitorie moder
nă. civilă, militară 
şi cea prăză.rie 
Preturi moderate! 

ARAD, Str, Gh. Duca 12. 

Fabrica de zahăr 

"APEL 
pentru cu Itivaforii de 

sfeclă de zahăr 
In urma infervenliei Ministe

rului Economiei Nationille, sub . 
No. 131221 din 17 Marlie 1940, 
Mare!e Stat ~1,]jor a aprob3f" 'ca 
toti culfivatorii de sfed}J d~ za· 
hăr, si! fie sculiti de conce11trare,. 
pe durata lucrărîlor de câmp a 
sfeclei de zahk 

Atragem afen!ia cultivaforilor 
noştri de sfeclă, că de îndată 
să . se prezinte la Încrădinta1ii 
fabricei noastre, pentru conscri
erea datelor lor militare. precum 
şi pentru cOilscrierea animalelor, 
vehiculelor şi a hamaşamente10r 
rechizitionate. " , 

Cultivatorii, cafidoresc il in-' 
cheia conlracte, ulterior cu fab ... 
rica noastră, situatiil~ lor miti
tare pentru desconcenlrare, pre-. 
cum şi pentru caii. vehicule .şi 

, hamaşamentele rechizitionate, le 
vom Înainla Marelui Stat Major, 
dup~ 'Incheierea şi primirea con-, 
fracfelor: 
Fabrica de Zahăr diJ, Ara d 1 

1 

r 
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10 ARADUL 

Noua conducere a Sindicatului restaura
torilor din Arad 

Silldicatul restaurator lor din 
Arad şi a linut adunarea generală 
~ub preşedinţia d-Iui A. Comoll. 

Cu această ocazie s'a dat des
cărcarea vechiului comitet şI s'a 
, probat bugetul pe 1939-1940. 

S'a procedat apoi la alegerea 
unci noui conduceri, precum ur
mează: 

Noul comitet 
Preşedinte: d. Ilie Mahor. 
Vice p'eşedinti: dnii; Comoll 

A. şi Horvath. 
Membri: anii: Lukâcs Ludovic. 

Andreica R..' Kohn A., Messer A , 
unul din proprietarii cafenelei 
Dacia, Thedol' Lăpuşca, Kornet W., 
Caracloni Gh., Caradoni Dumitru., 
Miklos Ioan, Hagyo Iosif, Popa 
Gh., senior, Nemeth Arcadie, Ve
Jiei, florea, Peciean Olm., Varga 
Fr., Pecican Pavel. Renich r .. 
PlIau 1., Ineze Gh., şi Nagy A" 

Membrii supleanţi: d-nii: Bau
mann A, Philipp A., Hanke C., 

şi Schauer Florian . 
La propunerea diui Horvalh, se 

adu"" multumiri d-Ior Mohor Uie 
şi Como,i A. 

Acela~ lucru il cere d. Comoţi 
A. pentru d. Horvalh 

Mulţumiri se aduc şi d-Iui 
Theodor Nicolae secretarul sindi
catulu . ' 

Noul comitet de conducere al 
Căminului Restauratori/or 

din Arad 
Preşedinte: d. Como\i A. 
Vice preşedinte: dnii: Mohor 

Ilie ~i Rediş Pavel. 
Membrii: dnii:' Velici Florian, 

Memelh Arcad e. ~1iklos Ion. Ha-
9','0 Iosif, Horvalh Iosif, Kohn W., 
Lukllcs Ludodc, Buzoganv1 M. şi 
Nagy Adalbert. 

TAPITEXTILAS. A~ 
Fabrica de fringhie şi ţesătorie de cocos 
A.RAD, Bulevatdul Regina Maria No. 9 (Casa Neuman) 
Preturile de cocos şi de tută, 

Slergătoare de picioare, 
Perdele. stofe de mobile, 

Driluri, pluşurl. furniturl de tapiţerie. 
Fringhii de transmisiuni, chingi pentru elevăloare şi morI. 

ns __ ... 0121& " 

din t D~t;;tMagdale~a ARAD 
. Str. A. Vlaicu 1-3, găsim pe N. VAduva 

Serveşte mâncări la abonaţi sub preţuri maximale. 
Beuturi speciale din Podgoriile Aradului, AiudJ Târnave şi I 
Odobeşti, cu preţurile cele mai moderate. 
Dela 1 Maiu gratar special. . 

.. e n_ ... 

I In afenliunea 
pensionarilor 
Fercepfia IJl-a de pe lângă 

Administrafia Financiară din 
Arad, face cunoscut pensiona
rilor cari ridică pensia dela 
percepfia de mai sus, ca in 
viitor. pentru Înlăturarea aglo~ 
merafiei, să se prezinte în or
dinea următoare pentru ridi
carea pensiei: prima zi penSi
onarii dela litera. A-L, inclu
siv ziua doua dela litera L-X. 

Către 
invalizii din război 
Serviciul Sanitar Judeţean 

l1rad, aduce la cunoştintă inva
lizilor din război, cari 

a), n'au fost incă la revIzuire 
b), nu au primit Biletul de 

Reformă de pe revizuirea avută 
dela 1936 V. încoace, sau, 

c), nu sunt îndestulaţi cu re
viziurea avută din care cauză 
şi-au cerut chemarea la contra
revizuire, dar n'au fost ch maţi 
pând azi, să se prezinte de ur
genţă la Prim/:!riile comunale, 

, pentru a fi trecuţi pe tablourile 
ce se întocmesc acum cu sco
pul să fie cerută intervenţia 
Eforiei Generale IOVFL Bucu
reşti, pentru rezolvarea defini
tivă a revizuirilor, să nu rămd
nă nici un invalid fără revizu
ire s'au contra revizuire. 
Şeful Oficiului Judeţean IOV: 

Dr. D. Cosma 

= 
Gheorghe 

Szilvoy 
Croitor pentru dam? 
Conkcfioneaz~ parde~ 
simi şi faitleuri 

Arod, Sfrada V. Goldiş 5. 

In atenţiunea 
Restauratorilor 

Sindicatul r~estQuratoriJor din 
l1rad, comunică membrilor că 
conform ordinului 140.414 şi 
ordinul telegrafic No.2279-1940, 
trevue făcute declaraţii de toate 
stocurile de băuturi· monopoli
zate şi nemonopolilate, avute 
în depozit la data de 1 ftprilie 
1940. l1ccste declaraţii vor fi 
făcute cât mai urgent. Sindica
tul stă la dispoziţia membrilor 
cu formulare. 

J. . he Şl· bătăi, cum prea adeseori Str~ Frnin&J.~l\t ..... 
~ oraşe din Orecla vec 
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ARADUL -
Iar cei care n'au fost prezenti la adunarea de Duminică, 

)i-şi facă datoria pe rând, inscriindu-se printre membrii filialei. 
la dl. căpitan Al'. Simion Bărbulescu, d. Ştefan PopoviCÎ. notar 
oublic, Aradul-nou, sau la d. Fera. 
, Când se va deschide sediul filialei, Înscrierile se l'or face 
~colo, după cum se va anunţa prin gazete. 

Avem impresia că, Duminică, la Arad, s'a petrecut un fapt 
despre care se l'a vorbi mult intr'o zi, - dacă bunii români 
se vor grăbi să~şi dea obolul cerut de necesităţile l'remii. 

Să fie într'un ceas bun. 

Ion 1. Pogana 
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.. Cel mai mare asortiment de fire [~ 

I 
~ 11 RT\ D, Bulev. Regina Maria No. 8. ~ 

; ~~ (vis'il-vis de Prefectura Judetului). ~ , ~~=-~~ :--:t=l==-~;;l:Ş--?l=~= ___ ="'c~~=~ 

e marca neinfrecutelor 
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Salon Paris 
A RAD, Str. Consistorului No. 12 

Confecţionează cele mai frumoase cos
tume pentru dame, preţ foarte redus. 

7 

S'a mai cerut apoi sprijinul 
d·sale de a actiona in sensul 
ca la Arad să se înfiinţeze tn 
spiritul nouii legi a meseriilor 
o şcoală tehnică superioară. 

D. Pamfll Şeicaru a promis 
absolvenJIIor că va examina cu 
toată bunăvoinla acest memo
riu şi va da tof sprijinul ne
cesar in ceeace priveşte saUs-, 
facerea doleante1or cuprinsă 
in el. 
După vizită d sa inconjurat 

de absolven1ii membrii şi con
ducători ai cooperativei, au fă
cut două fotogrăfii in fata aIe
lieretor cooperativei. 

Fie ca aceasta vizită facllă 
de unul dintre cei mai de sea
mă exponenţi şi mânuitori a 
slovei cotidiene româneşti, să 
fie un inceput de desamorţire 
românească din somnul greu 
al desinferesuJui de tot cei ac
tiune românească, şi astfel tre· 
zltii să·şi dea toJi interesul co
laborând împreună [n vederea 
rea lidrii unui singur scop; 
Consolidarea naţiei române pe 
toate fărâmurile, in foate direc
tiilE', pentru ca mâine să fim 
pregătiţi - aşa cum spunea d. 
Pamfil Şeicaru in conferinta 
d-sale dela Palatul Cultural de 
a intra cu demnitate in noua 
Europă de mâine; care azi e 
în formatie. 

La aceasta să ne ai ufe Du-' 
mnezeu. 

Pica Pe"" 

An un ţ 
Aduc la cunoştinţă Ono Pu

blic inieresat că am preluat 
Bodega~Restaurant fosta ta
vernă din Piaţa Avram Iancu 
No. 18 Arad, unde se serveşte 
mâncări calde şi reci, beuturi 
excelente, vinuri cele mai re· 
numite din Iară şi slrăinafate. 
Serviciu prompt. Rog spriji
nu on, public 

Proprietar: 
Pavel Peciean 

Matei 

Maltrv 
Croitor Parislen pt. Dame 
ARAD, Str. Dr. Robu 4. 
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Gabriele D'annunzio - sburător 
Conferinţa d~lul comandor Andrei PopovJcl 

D. Comandor aviator Andrei 
Popovici, senator şi director ge
neral al soc. L. A. R, E. S, este 
un vechiu şi drag oaspe al Ara
dului. unde nu ezită să se dep
laseze din când in când, pentru 
a ne da una câte una din acele 
frumoase conserii care îti incânfă 
şi reconfortează spiritul intotdea':' 
una. 

Conferenţiar de o manieră cu 
totul personală, cu vocea caldă 
şi graiul moldovenesc, stăpâneşte 
pub!îcul dela primele cuvinte 
rostite. Aviator incercat şi con
sacrat din cursul războiului tre
cut, se simte in domeniul fără 

frontiere al aierului mai sigur ca 
pe pământ, intre muncitorii de 
rând, De aceea, pe lângă accen· 
tele patetice, îşi inpestriţează 
conferinta, ca şi câ.nd n'ar exista 
nici o ingrijare tragică în vieata 
sburătorilor, ci - dinpotrivă -
multă seninătate şi măreţie. 

Astfel (-am ascultat vorbind 
despre câţiva aviatori celebri, că
rora le-a închinat câte un elogiu 
vrednic de antologie. 

In causeria de Duminică, la 
Palatul Cultural, d. comandor 
Anrlrei Popovici, ne-a făcut cu
noscută eventuroasa şi glorioasa 
carierA de' sburător a lui Gabri
ele D'Annunzio, pe care cei mai 
multi dintre intelectuali îl cu
noşteau doar ca pe un print al 
poieziei. care a continuat nemu
ritoarea tradiţie spirifuală a lati
nităfii. 

Dar Gabriele D'Annunzio, ca 
atâţia dintre marii inspirati ai 
muzelor, s'a tntâmplat ca să 
trăiască intr'un moment istoric 
al' neamului său, când acest 
gigant al sensibiiitătii şi medita
tiei; s'a' simţit chemat de puteri 
trainice ca să treacă dela poezia 
cO!1temp\ativ~ la cea de aprigă' 
acţiune devenind animaiorul fă,! 
de egal al mulţimii în marşul 
suprem spre victorie. 

De aceea, Gabriele D' Annunzic, 
deşi avea 50 de ani şi deci, 
dispensat de serviciul militar, 
când Italia a intrat in răsboi, şi-a 
cerut reprimirea in rândurile 
combatanţilor. 

De mântuială, a fost dat un
deva ca observator aviator fără 
să se bănuiască pe atunci că ve
teranul locotenent va fi investit 
într'o zi cu gradul de general 
pentru meritele câştigate cu a-, 
cea stă insărcinare. 

Conferenţiarul a istorisit pe 
larg de necrezutele isprăvi atât 
de perip tite ale sburătorului 
improvizat, devenit, tosă, foarte 
curând un virtuos al alerului, cu 
pieptul ornat de cele mai lnalle 
decoraţii - pentru actele sale de 
un eroism aproape fără seamân. 

Escadrila lui O' Annunzio ajun:
ge În curâ/ld o spaimă pentru 
duşmani executând sborurile cele 
mai periculoase şi eficace. Rând 
pe rând, animătorul fără frică şi 
prihană al acestei foimoase es
cadrile - este avansat in grad. 
propus fiind de superiorii săi, 
după' fiecare nouă broşură, în 
termenii cei mai elogioşi. 

Gabriel D'Annunzio ajusese 
un aviator temeoar, iubit de ca
marazii săi, pentrucă era cel din
tâi la datorie şi neobosit iintot
deauna. 

Succesele obtinute nu.1 mai 
satisfac, astfel că în lungi cea
suri de cumpână, concepe un 
plan gigant, care avea să fje un 
sbor deasupra Vienei, cu 800 de 
km. pe pământ slrăin. 

Pus la punct in cele mai mici 
amănunte, timp de luni de zile, 
sborul acesta a Insemnat un im
presionant triumf aerian, toţi 
considerându-I) la inceput, o ne
bunie, şi atribuindu-I, aşa În 
proiect, capriciilor genialului răs
vrătit italian. 

Viena a fost anunţată despre 
raid, dar cine era se creadă că 
ar fi cu putintă? Nici o măsură 
de pază n'a fost luată, doar pub~ 
licul a eşit de bună voie în stra. 
dă, ca să vadă de sburătorii 
care nu aveau să sosească. 

Şi când O' Annunzio a ajuns 
deasupra capitalei Austriei, amn
când manifeste În loc de bombe, 
lumea a rămas într'un moment 
suspendată, admirând minunea 
despre care se credea, cu putin 
mai inainte, că este o fndrăsneală 
care va fi scump plătită. 

Gabriele D'Anunzio şi·a legat 
numele şi de .. actul de indiscip
lină dela Fiume", despre care 
cei stril/iţi acolo au pomenit cu 
groază ani de zile, dar şi cu 
accente de admiraţie , 

Răsboiul s'a terminat. Glorio
sul sburător se retrage în refu
giul de mai inainte, cu toate· 
amintiri din timpurile neuitate 
ale companiei. Nu primeşte pe 
nimeni, decât pe foştii camarazii 
cu care a luptat în aer, pi mare 
şi pe pământ. Asemenea prietenii 

I 

-
nu se improvizează; nu pot fi. 
Înlocuite cu altele. Gabriele O' 
Annunzio dorea să trAiasca nu. 
mai cu ele, cu amintirea lor. 1 

Dar regii şi şefii de guverne ; 
nu vor să-! lase În pace. Ii tri· 
mit titluri şi decoraţii, printre 
care învestitura de print de Pie
mont şi gradul de general. 

Ultima avansare I·a încântat 
mult. Puse imediat să i se facă 
uniforma de general de divizie, 
deşi era numai de brigadă. Fan
teziei lui D' Aunuzio nu i se maÎ 
refi:lza, însă, nimic. Şi-a făcut ca 
nimeni altul sacra dalorie faţă 

de ţară, deşi putea, la jumătatea 
companiei, să treacă În rândurile 
celor CI:I dreptul la pdihnă, pen~ 

trucă şi·a pierdut ochiu. A vrut 
să tămâie Însă pe front şi a ră
mas, fiind trecut la o divizie de 
infanterie. 

Ca prin miracol, a scăpat In 
atât ea rânduri dela moarte. Şi-a· 
pierdut numai un ochiu şi odată 
a fost rănit la o mână. Avioanele 
sale au ajuns, însă, să fie de 
peste o sută de ori perforate. 

Destinul a vrut, însă, ca eroul 
să scape. pentrucă in afară de 
luptele la care a luat parte, in 
clipele de răgaz vorbea şi îşi in 
f1ăcăra camarazii cu verbul său 
de mare anvergură. 

Sburătorul G. D'Ănnuzie a 
fost poietul războiului pe care I·a 
susţinut Italia În anii 1915-1918 
astfel cum şi alţi poieţi au fost 
pentru tara lor. 

Ca să devină nemuritor a 
trebuit, totuşi. ca O' Annuzio să 
moară, mai târziu, - inconjurat 
de admiraţia lumii întregi. 

Astfel s'a implinit unul dintre 
cele Ulal bizare destine - din 
câte se cunosc. 

O. i. pg.). 

Vizifa'i 1 
Mar ele asortlmellt de 
GIUVAERGIURl la Firma 

Vdd~ lui 

Coloman 
Harfmann 

A R A n, Bdu) Regina 
Maria No. 26. 
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ARABUL 
~~~Filiala lIero-Clubului Regal 
lIre 

ie· 

lat 
că 
ie, 
n
ai 
~a 

fă 
~a 

le 
1-

It 

e 

la Brad 
in ziua de 7 Aprilie, la Arad, s'a finut adunarea generală 

de constituire a filialei Aero-C/ubului Regal Român, sub pre~ 
şedinţia d-Iui General Alex. "'ad, primarul oraşului. 

La adunare au luat parte d-nii: Colonel V. Mihăilescu, 
Colonel Teodo .. escu, dr. I.di" Ionescu, prefect, dr. Sever 
Ispravnic, senator, dr. A. erişan, fost prefect. C. Sa protoie:. 
reu Mage .. , Aseaniu Cr;şan, ing. Romu' Că,pin;şan, dr; 
Cornel Radu, preşedintele F. R. N. Romu'"s Co,ioiu, fost 
primar, dr. Dumitru Cosma, dr. Caius Lepa, ing. Teodor Bu
foiescu. sub-director Uzinele electrice. Ştefan Popot/ici, fost 

,deputat, profesor Traian Mager, dr. Ioan Nichin, căpitan av. 
Simion Bărbulescu, Nicolae Adam, deputat. dr. Ion Drincu. 
AI. Fqrnică. dr. Ilie Reu, chestorul poli/iei, Ion B. Martin, 
Tiberiu Vuia. Alex. Negură, ing. Vaida, ing. Poru/iu, dr. Budai. 
dr. Octavian Lupaş, Dumitru Fera, Teodor Hădeanu, sb.locot. 
1. R: Botto. George Liuba. 

D. G~neral Alexandru Vlad, primarul Aradului, salută pe 
cei prezenti în numele d-Iui General Petre p~ Georgescu, Co .. 
mandantul Diviziei 1. Cavalerie, care lipsind din localitate, i-a 
dat insărcinarea sa prezideze adunarea generală de constituire. 
DI. preşedinte subliniază lnsemnătatea constituirii filialei Aero
Clubului Regal la Arad, pentrucă paralel cu frontierele terestre 
de beton, să trasăm şi altele aeriene. atât de imporante în 
zilele noastre. 

După ce promite intregul sprijin al municipiului, dl. pre
şedinte desenează ca secretar al adunării pe dl. căpitan aviator 
Simion Bărbulescu. iar -verificatori pe d-nii Ştefan Popovici şi 
dr~ Ion Pogana. 

D-nii cpl. S. Bărbulescu şi Şt. Popovici au cetit actele de 
constituire şi statutele. 

Inchizându-se discutia generală asupra statutelor, d' gene
ral Alex. Vlad, cer~ adunării ca să treacă la alegerea preşe* 

dintelui şi membrilor comitetului de conducere. ' 
In ,semn de omagiu pentru initiatorul miscării pentru cons· 

,tifuirea filialei, d. gen. Alex. Vlad propune ca d. gen. Petre 
p, Georgeşcu si fie proclamat preşedinte prin aclama/ii. ceea 
ce adunarea aprobă cu unanimitate. 

Sunt apoi proc/amaţi membrii de drept ai filialei d-nii 
General Corneliu 1. Draga lina , General Alex. Vlad şi dr. Iuliu 
Ionescu, prefectul jude/ului. 

Membrii de comitet sunt aleşi: P. S. Sa dr. Andrei Magier. 
Episcopul Aradului. apoi d-nii: dr. Cornel Radu, preşedintele 
F. R.N. jud. Arad, Nicolae' Lurioşanu. primul-preşedinte al 
Tribunalului Arad, prof. Alex. Constantinescu. ' comandantul 

- legiunii de Străjeri, ing. Romul Cărpinişan. directorul liceului 
. industrial. Petre lonescu~ prim-procuror. dr. Romulus Co/ioiu, 
preşedinte F. R. N. Arad, Vasile Tămăşdan, director B. N. R., 
Ştefan Popovici, notar public, C. Andrenvi. mare comerciant, 
căpitan, av. Simion Bărbulescu, inspector reg. de navigaţie 

aeriană al Ardealului. ing V. Vaidil, inspector C. F. R. 

Vizi'a 
dlui P. Şeicar" 
direclorul ziarului .Ca
ren'u'" la Cooperaliva 
Indus'riald a absolven
,ilor şcolii de "Arle şi 

Meserii" Arad. 
Fiind invitat 1a Arad de către 

societatea Culturală' "Astra" 
despărfămâniuI Arad, pentru a 
tine o conferinţă Ja Palatul 
Cultural. d, Pamfil Şeicaru 
\lenind cu acceleratul de Bu~ 
cureşti a sosit in gara Arad 
5âm bâtă ] 3 1. c. la orele Il, 
unde a fost tnlâmpinat de zla+ 
riştii şi prietenii locali. 

Având În vedere faptul că 
şi d-sa a preconizat În mai 
muHe rânduri, in paginile zia
rului "Curentul", problema în
vătămânlului industrial şi a 
absolventilor acestui învăţă
mânt, Cercul Regional Arad al 
AsolventiJor Licee]or şi Gim
naziilor Industriale l-a invitat 
să viziteze atelierele Societătii 
CooperaHve Industriale .. 50-
coina" înfiinţată si condusă 
de el. 

La aceasfă invitaţie d. Pam
fii Şeicaru a binevoit să 
răspundă cu mult in t ere s 
şi astfel însoţit de secretarii 
d·niei sale şi apoi de d-nil 
profesori Constantinescu şi 
Dabiciu. s'au deplasat până la 
marginea oraşului unde au vi
zitat atelierele societătii. 

Vizitaforii au rămas foarte 
Impresionaţi de cele văzute şi 
auzite, căci din nimica. cu 
multă stăruintă şi jertfa plină 
de abnegatie a acestor absol. 
\lenti hu liti atât de mult, în 
mai puţin de un an de zile de 
funcţionare a atelierului, au pu
tul creea o întreprindere care 
astăzi îşi proectează un buget 
de 2.000,000 Lei cu to.ată \lHre
gia \lremurilor de răsboiu. 

Astfel el au arătat că În ciu
da tuturor celor care lrăesc 
încă cu convingerea că absol
venţii nu+s capabili de nimic 
şi În special cei români, ei \lin 
astăzi şi neutralizează cu de~ 
săuârşire aceste inconştiente. 

Au rămas deasemenea foarte 
surprinşi de faptul că. în trecut 
mai mult şi mai putin azi, au
toriţălile şi românH in general 
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Comitetul de censori d-nii : dr. Nerva lercan, directorul băn
cii »(/ictoria« deputat. dr. Ion Trăi/eseu, secretar F. N. R., ju~ 
defean şi Oliviu Sârbu. 

Cenzori supleanti d-nii Inginer Porufiu şi dr. i Ion /. 
Pogana. 

Asistenta a semnat apoi actul constitutiv şi statutele. Dea
semenea s'au făcut subscrieri insemnate de bani de către 
membrii fondatori. 

S'a decis ca, după indeplinirea formelor legale de constitu
ire, fii/iala să-şi aibă U.1 sediu permanent. astfel ca activitatea 

, Aero-Clubului Regal să fie cât mai intensă şi continuă. 
In cursul adunării, s'a spus că filiala va fi in deosebi a ti

neretului, care vrea şă se initieze în tainele sborului. Pentru 
ei, filiala va trebui să deschidă o şcoală de pilota; şi să aducă 
la Arad avioanele de mult timp râvnite pentru a incepe exer
citiile de sbor. 

Inainte de inchiderea adunării, s'au expediat următoarele 
telegrame: 

D-lui General Paul Teodorescu, ministrul aerulni şi marind: , 
.Din Aradul sbllciumdrilor şi vidoriilor romârreştir avem cinstea a Vă aduce 

la canoştinţă că, astăzi, cu ananimd insufleţire, a fuat fi/lzld Filiala Alra-Clubului 
Regal a A radu/ai. 

SllPUşi devotaţi ai Majestăţii Sale Regelai Carol II, primul sburător al 
Ţări4 înţelegem să dăm alipelor româneşti şi în această parte a Ţării străLucirea 

elarlalui naţional. 
Am ţinut să aducem Domniei Voastre veJitea acestei ;njiirlţăr~ fuglindu· Vă 

a n, acorda sprijinul şi aprobarea Excelenţei Voastre". 
D"'ai Genera' PeIre P. Georgescu, Preşedintele Filialei ': 
»Urmând îmboldului Domniei Voastre, am prezidat azi 

adunarea generală de constituire a Aero-C/ubului Regal filiala 
Arad, în care cu însufleţire s'a hotârit infiintarea lui. 

Vă rugăm să primiti asigurarea sprijinului Intrege; popu~ 
latii pentru bunul mers al Aero-C/ubului, care are drept rost 
ridicarea aripelor româneşti.« 

... ... '" '" 
Nu putem incheia această dare de seamă fără a insista 

din nou asupra insemnătetii acestei actiuni pentru propaganda 
aliiatică, Într'un moment când lumea este pe cale să fie in
toarse pe dos, când se produc atMea surprize pe fronturile 
diplomatice şi militare, in mijlocul cărora aviata joacă un rol 
de frunte. care va fi decisiv aproape pentru câştigarea victo
riei şi pacificarea continentului. 

Pe lângă tributul datorat tării făra conditii. aviaţia va 
trebui se fie o parte de contribuţie Însemnată, având ori unde 
rezerve de aviatori, la care să se poată face apel În ori ce 
moment. 

Dacă avioanele se pe pot lucra în marile uzine din altă 
parte a lumii şi vinde cu banii, aviatorii nu îi putem creia 
decât la noi acasă şi numai dintre ai noştri, astfel că e o da~ 
tarie de onoare pentru tineretul român ca să se grupeze in 
jurul şcolilor de pilotaj să se înroleze în familia sburătorilor. 

Fără aviatori, fie chiar si amatori. toate avioanele pe care 
le-am avea nu .ne-ar servi la nimic, Omul ii dă viată şi suflet 
paserei măiastre. 

După buna pregătire străjerească, premiUtară şi militară 

care s'a dat tineretului, e rândul acum ca să i se dea pregă
tirea aeriană, care încoronează celelalte pregătiri cu un nimb 
de eroism şi curaj suprem. 

Aradul vrea ca să contribuie cu ceva la gregătirea aceasta, 
prin voinţa. d-/ui general Pe're P. Georâescu şi a tuturor a~ 

'. ce/ora care i~au inteleş dela început chemarea. 

I 

-
,tt ........ U~ti:t~ •• ~t;~~~ft{~*~ttt1~. 
:! AsorUment i 
:e grandios în i 

1 NOUTATILE i 
. MODEI de i . 
prJmăvară ~ la 

I pt. domni 1 Oi ,1 doamne t 
• la MAGAZlNUL i ~ 

II. MOTIUh; " ,! 
:: De sărbătorile . ~ 

PAŞTELOR ; 
i o 

5 i bi 
la sută reducere i i r 

III cumpliriltorUor cu IIbelul i ·iz;1 

1 "CONSUMI' i ~ă 
~~*."*t; •• *."~* •• ~».mea*i ,J 
- onoare exceptiilor, - n'au em 
acordat îndeajuns sprijinul cu- sun 
venit acestui inceput de româ· eri: 
nizare a in dustriei aici la gra· ~\ini 
niţa de vest. D. Şelcaru a.e p 
făcut promisi unea că In cel . c, 
mal scurt timp posibil va ac- ţe ( 
ţiona in acest sens prin co· sul:: 
loanele ziarului "Curentul" ce- ţela 
rând membrilor societăţii că, de 1 
oricând vor avea de desbătll! e ( 
o doleantă să o tiimită zia-' 'lor 
rulul care le va sta Intotdeauna umr. 
la disposiţie. de 
După vizitarea ateliereicir d. sau 

Pamtil Şeicariu a scris in car- la 
fea de aur a societăJii urmă- de 
toarele: rl 

.. Naţia şi Statul Român sunl ['le 
in dlverţ. o politică românească tele 
cere o sinteză a natlet şi a 81a· 1xim 
tului Român. Suntem vitregitl 
In propria noastră fară. 
După acestea absolvenţii dela 

Arad au înmânat d-Iui Şeicaru 
un memoriu care cuprinde do~ 
Jeanţele lor juste, in ceeace Xa,l 

priveşte organizarea coopera- ··W 
tiei referitor la acordarea im· 
prumuturilor care până 'n pre-
zent lasă mult de dorit; e ne- răvă 
cesar un timp de trei până la useH 
şase luni până să se primească 
un imprumut, din cauza multor 
şi inutile formalităti, 

ldem creditul meşteşugăresc. 
Tot acest memoriu mai cu

prinde doleantele absolven-
'lilor dela Arad mai vechi, car
au creat afâfea lucruri frumoase 
şi cărora in trecut li-s'a come 
o mare nedreptate prin legels 
de organizare a Invăţământua 
lui Industrial dIn 1936, in ceeace 
priveşte echivatările, şi care 
fapt sperâm că pe viitor, nu se 

~ ra 
c 

va mai comite 
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'nţCl rea sem i nţclor I 
f10Clrea soarelui 

Cronica muncii 

Noţiunea de "funcţionar" 
în legislaţia muncitorească 

Impozitul 11leseriaşilor 
patroni concentrati 

rArlLE i era de comerţ şi de In
) EI de f din llrad, aduce la cu-

t la generală. că in Monii Oficial No. 87 din t J IIp
i apărut jurnalul Consiliu-

;AZINUL i Miniştri No. 792 conform 

'IU~t·i 
f se blochează cantitătile 

Jlportante de seminţe de 
soarelui) aflate asupra 

i deţinător, În afară· de 
~ cător. Nici o cantitate de 
~Ie de floarea soarelui nu i utea fi Întrebuinţată su b 

o formă, fără aprobarea ! • bilă a Ministerului Eco-

.1 i Naţionale. 
Jlbelul iziunea No. 5612 a Minis· 1 i Economiei Naţionale, 

ită În M. O. Nr. 89 din 13 
'~mem.*i e, prevede că toţi deţine-
- n'au eminţelor de floarea soa
jinul cu· sunt obligaţi să comunice 
e romă· crisoare recomandată di 
i la gra· '\iinisterului Economiei Na
carti ae până la data de 20 ftp· 

in cel , c. locul şi cantităţile de 
va ac- te de floarea soarelui ce 

rin co- sub orice titlu. Blocarea 
ul" ce- leJor se fixează până la 
ăfii cil, de 1 Iulie 1940, dată până 
~sbiltl!t re Oficiul de vânzare al 
tă zia·' ·lor vegetale este obligat 
lea una umpere cantităţile de se-

de floarea soarelui blo
ei6r d. sau declarate. Preţul s'a 
n car· la 85000 Lei pentru va
urmă· de 10.000 Kgr, loca de-

t sun! 
eascil 
a Sta
IregiJl 

r, pentru tot cuprinsul 
l1cest preţ se referă la 

tele de floarea soarelni 
lximum 5 Oft corpuri stră
'cu greutate hectolitrică 

Kgr. 
i deja 

'eace 
Jera
I im-
pre-

! ne
lă Ia 
ascâ 
llUor 

'esc. 
cu-

lase 
me 
Jefs 
'.fua 
ace 
are 
se 

răvălie de mode şi albituri. 
usături naţionale 

Arad, 

~ :raţii Rosa 
re depoizit 

de monumente 
A R A O, 

1. Regele Ferdinand No. 35. 
Telefon 20-77. 

I Legislatia muncitorească, modi- Dacă se referă la timp, legiui- I Nici juriştii francezi nu au reu
: ficată la nesfârşit, este foarte pu- torul a comis o eroare grosieră, I şit să caracterizeze complet şi 

tin cun o S cut ă patronilor şi căci individul care preslează În edificator notiunea de funcţionar 
muncitorilor, afirmă d. V. F, mod sporadic sau accidental o particular. 

muncă sau un serviciu intelectual C. Chaussv dă următoarea de-
Pantazopol, in cartea sa de cu- nu poate. pentru acest singurfapt, finiţie: »L'emplope est, şi ton 
rând apărută: »legiuiri munci- să fie considerat ca funcţionar peut dire, le colaborateur ad~ 
toreşti.<I particular. mintstratif. commercial du pa~ 

Şi cu drept cuvânt. Dacă se referă la felul muncii, tron,' sa colaboration. el la dif~ 
Din conflictele ce-şi găsesc s'a comis o eroare tot pe atât de ference de celle fournie par 

sol uţionarea iu fata instantelor 1 n:a:e, Că~i, este bine ştiut că În r oUlJrier, port moins sur des 
. .. . mclO actiVItate nu se prestează tralJaux manuels que sur des 

de Judecată, dm regImul .SUI ge- I În mod excluziv munca intelec- tralJaux de gestion. l'emp!o/Je 
neris~ pe care ti perpetuiază unii I fuală sau cea fizică. Intotdeauna participe plutat iI /'administra
patroni, se poate trage concluzia 1 există un mixtum compozitum. tion de J'entreprise qu'a la 
că leguiriJe cu caracter muncito- , Şi numa~ prepo~derenţa uneia din fabrication; il appartient aux 
resc nu sunt încă pe deplin cu- I ce.le doua. felUri de muncă deter- serlJices commerciaux et non 

. , . filmă pe mtelectual sau pe mun- point a la manufacture de pro~ 
noscute de cel mteresatl. citoTUl manual duit exploite.« 
• Această ignorantă e~te da~orită Legea pentru infiinţarea şi or- Tot atât de vag ca şi defini-
1~ .bu.nă parte faptulUI că dlspo- ganizarea jurisdictiei muncii este tiuniJe studiate până aci. 
zltlUm~e ca~'e reglem~n!ează ~a~ ceva mai precisă, insă nu defi- Ceva mai completă, dar prea 
porturi le dmtre patroni ŞI salaTlatl neşte ci descrie. Conţine termeni lungă şi cu trimiteri la alte legi, 
sunt răspândite în prea multe improprii şi caulă să delimiteze ar fi definiţiunea art. 2 din legea 
legi şi deciziuni ministeriale. Orien- intinderea notiunii prin elim rnare. pentru infiinţarea şi organizarea 
tarea In labiri ntul lor este anevo- In art. 7 se precizează urrnă- Camerelor de Muncă. 
ioasă nu numai pentru profani ci toarele: . Acest articol sună astfel: 
şi pentru specialişti. .Pn'n fllncţionari particulari se inţeleg . 

aceia care prestează obişnuit, tll intregime .Prin fimţiorzari particulari se irzteleg 

ftdminislraţia financiară in 
urma unui ordin al Ministeru
luu de Finanţe, a anunţat prin
tr'o adresă Camera de Muncă, 
ci! meserioşii concentraţii, cari 
lucrau singuri ori numai cu 
ucenici fără calfe, . pot cere să 
Ii se scadă impozitul pe timpul 

, cât d in cauza concentrării ate
lierul lor n'a 1ucrat. 

Cererile de compensare a 
impozitului vor fi însoţite de un 
certificat dela Camera de Mun
că În oraş, iar În sate din par
tea Primăriei, din care să se 
constate că lucrau fără calfă 
şi În timpul concentrării atelie
rul a fost Închis' 

Breasla palronilop 
de arte Ilraliee din .4rad 

Conformându-se nouiIor legiu-
iri pentru organizarea breslelor. • 
patronii meseriaşi de arte gra
fice din ['irad, au organizat 
secţiunea ['irad - a breslei 
artei grafice din ţinutul Timiş. 

Conducerea secţiei f'irad s'c;:! 
constituit astfel: • 

Preşedinte: George lenciu. 
Vice-preşed inte: f'rancisc Lov· 

rov. 
Secretar: George Munteanu. 
Casier: ['idolf Lefkovlcs. 

De aceea credem că facem un sau in parte, o muncă sau un serviciu persoanele care prestează in mod obl~ 
bun serviciu strângând într'un inteledllal, pe seama unui patron. jie in şnuit o mllncă intelectuală, pe baza ' 

tot timpul anului, jie numai itI anumite ullei diplome eliberată de o şcoală inje-
mănunchi dispozitiunile care au epoci. rioară sau superioară sau de o univer-

La şedinţa de constituire au 
participat şi d-nÎÎ Teodor Boz
gan, preşedintele breslei cent
rale, şi George Voştinariu, pre
şedintele camerH de muncă din 
l1rad, 

d Iă ' 1 t silate şi pe baza unui corllrac! de muncă a us o munre sau comp e are Sunt În special consideraţi cafune- sau uceru'c!e, scris sau verbal, fie că 
în caracterizarea noţiunii de fUnc- ţion.ari particulari: aceasta OIe loc in tot timpul amlill/; tje 

1, Personalltl ocupat la lucrăr' de bi- anume in anumite epoci, ca salariat lu-
!ionar particular. rOIl, dactilograJi!le, desarzatorii, cOlltabili/~ nar sau armal, ifl orice irls/ilu/ie de 1iii~~~~~I~~~~~I~~~~S= 

Trei sunt legile in al căror text I casierii şi alţi juncţionari de birou. ordin comercial sau industrial, publică == = 
se incearcă definirea aceste no- 2, Voiaiorii comerciali, lIânzătorii din sau particulară, dirz oriC<! domeniu, pre- Mare asortiment În stofe 

magazirze' şi incasatorii. cum şi salariaţii organizaţli/or profe-
tiuni şi anume: 

1. legea asupra contractelor de 
muncă t 

2, legea pentru infiinţarea şi 

organizarea jurisdicţiei muncii, 
J. legea pentru infiinţarea şi 

organizarea Camerelor de Muncă. 
Definiţiunile date sunt fnsă de

fectoase. Ele nu convin in1regei 
notiuni definite şi numai noţiunii 
deflflite. Sunt prolixe şi totuşi 

3. Sifii de ate/iere, 'sifii lucrători şi sionale de fUflcţionari particular~ mese- exclusive " Lauger-F reres " 
contra maeştrii, maiJştril sondori şi sefii rit}şi, ~i Itl~tCrţlitori ŞI; înt. tc!?ere, adi o~~: "EJecta". "Dorobanlu~" 
maeştri soMori. carel ms 1 Il /1 care nu fl ra lrt prelle erlu: "Scherg" 

4. Sllpravefrheloni srji, im:asatori şi statutlliui jUflcţionarilor publici. 
COrltrolorii dria ctlill' ferate particulare, "Sunt in special consideraţi ca lunc-, Ja 
sejii de vagoane restaurante şi de dor- (iollari particulari cei prezentaţi la ari· S ' 
mit, cei dela vapoare. tramwaye, outo- 7 punclele l-S, din legea pentru injfin-
buze şi orice-alte mijloace de locomoţiufle ţarea şi orl?anizarea iurisdicţiei muncii U 9 a r 

5. CorECtorii din tipograjii. din 15 Februarie 1935. 
6. Personalul redacţional din serviciul .Au asemenea aceleaşi drepturi ca şi 

, ţ" jUflcţiorzari particulari: mediciI, farma· 
,iarelor, rev~~telof şi altor publica u, Î ciştii, medici veterinari, iI/ginerii; avo-

7 Lăutam. ! caţii şi arlutecţil; care prestează o muncă 
8, Ofiterii din marina cometciald şi , irz vreo institutie, din orice domeniu, 

persoanele car. e prestează o muncă ilJ- II pr~du~ăto~re de un venit.in virtutea că: 
telectualii pe lIastie de comerţ. nua el prtmesc o reirtbuţuine, sub forma 

vagi. Această enumarare este enunetativă. de salariu anual sau lurzar sau sub 
Legiuitorul şi-a dat seama de ! ' formă de eotă sau onorariu>, 

croitor de primul ranng 
premiat cu dipl, din 

Bucureşti 
ARAD, ViS-8-vis cu Prim~
ria, Bul. Reg. Ferdinand 5 • . Pe de a.H~ parte, tot acest ar- \ Această definiţiune păcătuieşte 

fragiHatea definiţiunilor elaborate I t~col. p~eclZI~a.ză că nu s~nt f~~c- . prin faptul că cere ca salariul să 
şi prin al. 2 al art. 3 din legea tlOnan In spIrItul acestei Jegl. fie lunar sau anual Credem că 
pentru infiinţarea şi organizarea 1" ~cei care se, găses~ ţa cO!ld.ucerea este o eroare de r~dac!are căci Contributia naflonall excep-
Camerelor de muncă le-a adus urzel mtreprmden (admullstraton dele- t I "f' ' . t 

. ~ d 1 g"ţt', "lranţi l • . . nu se poa e ega ca I Icarea uneI Jlon8]1 de 2 "o asupra pretu-un corectIv, rezervand reptu .... '" , fiti J 
Ministerului Muncîi ca in caz de 2, R.eprezentanţii legali ai persoanelor ! persoane de elul cum este sa a- lui de vânzare a mărfurilor 

b I J·/./ridice şi colectivităţi/or d,e drept, ~rillat, l' rizată. , 
contestatie să poală "sta j i prin . .. S t s ut't d t 'b ţ' d"" ., "t· Iă t 3. Persoanele care fimtloneaza lrl ca-, Din cele expuse maJ sus se un c I e e con TI u la ... 

=zza= == d 

deCIZIe mlfllS ena '. asupra, ca e: llinte de organe ale puterii publitt; "re- 1 .• _ 2'/. prevăzute în legea amintită 

J · E · gorlllor de lucrătoTl, functlOnan văzute În statiltelefllllcţionanior publici ; po~te trag~ c?ncluzla .că In de mai sus numai vânzarea urmă-

:oa _. 
mbl. m~rlC particulari şi meseriaşi": ! sau de legile speciale de orgarzizare,. I !:~rl~~ ~r~~~~~1 s~e :~ncN~;a;e~~~ toarelor articole: pâinea, făina, 

P~ocedeul este arb~t:a~! da~ Raportul dela Cameră asupr~ 'd . rmătoarele elemente': mălaiul, sarea, zahărul, carnea, 
menit să rezolve multe htlgU, căCJart 85 dm 1. c, m. aduce mal leu. grăsimile, (untura; untedelem:-

ilmZI ŞI CU răţ! re deciziile odată publicate în :\'10- multă lumină în această chestiune. It. o pregătire şcolară preala- nul, u.ntul), laptele, zarzavatua 
nitorul Oficial devin obligatorii. EI precizează că )uncţionari par~ , bilă. 1 riie, frudele, ce se produc în 

Rep.; sti ci ă ri i în Prima lege dela noi care de- liculari sunt considerati cei ce 2. o muncă de natură domi· ţară şi legumek de orice fel. -,O. P. Avram Iancu 16. fineşte, noţiunea care face obiectul prestează munca:,;i capacitatea lor nantă intelectuală, cu ex'ceptia produselor' indus-
d, fi acestui studiu este legea asupra profesională in condiţiuni şi ser- 3. existenţa unui contract de trializate şi ale· fabricîlor de 

scris l contractolor de muncă. Ea sta- vicii care reclamă o pregătire, muncă, conserve, produse C. R. M., 
ntrlbj'area preţului fasolel torniceşte În art. 85 că »salariatii măcar parţială prealabilă şi o 4. continuitatea muncii intelec- timbrele, petroluI de lampă, zia
n Per~mera de Comerţ şi de ln- din birouri. magazine sau ane~ ch:ltuială de energie de natură luale rele, revistele, precum şi pro-
1, lalie din l'irad, aduce la cu· 'xele stabiliTŢlentelor industfrial~ ljamfnan!ă intel~ctuaIă, presta!ă 5. 'PatronUl (institutia) respec- dusele ţărăneşti pe cari sătenii 
icola'nţă generală că in Moni- ~au ~omerpale. c~r~ pres,eaza In ,blroUTI, ma~azme,_anexele sta- tiv să nu fie incadrat în preve. le vând direct sau ra târg uri, 

j Oficial Nr. 87 din 1] ftp~ m mtregime ori .ln. l?arte o blhm,entelor mdustnale sau Co- derile statutului funcţionarilor pu~ oboare şi piete publice. ;; pata apărut deciziunea. No. munca sau un ~erlJlCl.u znte/ec~ merclale"., blici. Orice altfel de vânzări sunt 
, . a Ministerului Economiei tual, sunt conSiderati ca func- Făcând o comparaţie intre con- S· t r . d t f I supuse la taxa de 2%, pe care 

l0r. jl, oale prin care se fixează !ionari particulari. , .<1 tinutul art, 85 din 1. c. m. şi cu- 1fl e Izan , .a~. pu e.a ormu a o suportă cumpărătorul~ şi deci 
şI 1{ [ en gros la fasole Ia Lei fără indoială că dm această prinsul raportului dela Cameră urmă~oarea d~hmţfUne '. negustorii au obligaţia patriotică ). ;'0 vagonul de 10 000 Kgr, caracterizare nu se pot trage con- constatăm cu uşurinţă că elabo- . Prm funcţionar partlcular.~e de a aplica -timbrele cuvenite. 
. amănuntul la Lei 180.000 cluzii valabile. Am putea cred ratul juridic, care este legea, nu mţelege /J..ersoana cu ~tudtrle '[n orice caz de dubiu, este mai 
ost nul. ' că ceea ce Îl deosebeşte pe func- a reuşit să integreze decât par- core~punzatoare care!n ~a~a bine să se incasezeaceastcf 
N RJ. -0- tionarul particular de ceilalţi mun- tiai şi incomplet vrerile legiuito. unUl contract de munca; ş~ zn· taxă!· care serveşte un scop 
1 plâl1tlmaţtlle locuitorilor citori - muncitori În sensul larg: rului> ._ - dif~ren.t de felul ~~m ar fi sa: patriotic atât de actual, decât 
9'iO'ljn zonele militare al cuvântului - ar fi numai na~ Ceea ce inseamnă _ spune larl~ata. presteaza m mod Obi~ l' să se expună la amenzi 'şj să 
lânăroul M. O. N. Ţ. aduce la I tura serviciului prestat. -, . , ' d Jlie Lungulescu în .cartea sa ~nr!:- la un :a~~on ~et 7ll.1 ajungd în raza unor suspiciuni, 
Ilie. Şfin/a celor interesati, că' foarte vag şi incomplet. ~Drept şi Dreptate« - că până m ra ,In l?reve eri e. . sau Ul a lipsei sentimentu~ui patriotic. 
ancl~. cărţilor de identitate pen-: Nu suntem edifiCflti dacă acel ta noi sprea le cunoaşte nu ajung func/i9nan/or PUb!'~l ~ j ftcesta e sfatul ŞI raspunsul 

Perso mele din zona mili~ .. În intregime· ori în parte" se lucrurile ci perdeaua de cuvinte mU1!ca sal! un vSf!rvlclu de !la 1 Camerei de Comert şi de In· 
r -a, se mai poate .face până la referă, la timp sau la mutlc~ după care ele s'all ascuns privi-' tura domwanta lţztelectuala. dustrie din l1rad la unele intre. 
, ; de 1 Mai a. c. . I prestat!. rilor noastre. REMUSaORaAN • bdr; repetate ce i s'au a~resa:t. i . 

~ 

:0 
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Trupele poloneze din Franţa' Târgui internaţional 
şi'au primit drapelele din Paris 

INSEMNĂRI ŞI FAPTE ~ (Urmare din pagina Il.a) 
Conlele palffy. episcopul 

Cenad. in anul 1653 a primit 
partea 10cultorJlor. darea d· 

o expolitie colonială 
Franţa 

in 

Expoziţia anuală colonială fran
ceză se va ţine intre 2 şi 26 Mai 
la .. Grand Palais". Această ma
nifestare organizată sub preşe
dinţia Dlui Louis Rollin şi după 
indemnul Dlui Georges Mandel, 
va înfăţişa un tablou măret al 
tuturor produselcr imperiului pre
cum şi o expoziţie retrospectivă 
a trupelor coloniale franceze, 
acaastă armată de elită care par
ticipă la apărarea ţării. 

Starea fIIconomiilor engleze 
Peste 80 de milioane lire ster. 

line (14 miliarde de franci) au 
fost investite până acum de micii 
depunători englezi, dela incepu
tul companiei deschise de "Naţi
onal Saving Comity". 

din RAZBOI 
Voluntari americani 

in Franta 
Primul contingent de voluntari 

americani, care vin în Franţa ca 
şoferi de ambulante, au plecat 
din New-York pe bordul vasului 
Manhattan. Ei au fost recrutaţi 
de »American Field Service În 
France«, organizatie condusă de 
foştil voluntari americani din 
1914-18. 

Aceşti voluntari, în număr de 
40, coostituesc prim 1 secţiune 
pentru care s'au şi oferit şi trans
portat in Franta ambulanţele res
pective. 

Nouă fratt militari urmea
ză sicriul părintelui lor 

la Metfern, lângă Hazeb
rouk, s'a celebrat de curând 
mormântarea unui cetătean 
modest, dar foarte bun fran
cez. E vorba de M. G. Beaure
pai re, a fost cantonier al co-

In prezenta d-Iui Raczkie~ Succesul târgului din Paris laleri anual 6). 

In anul 1689 Sionda era p 
Nil se ştie din Ce caUză, p 
şi-a schimbat mai târziu nu 
in Tibed (Azi e tol Sionda), 

wicz, Preşedintele Republicei dintre 11 şi 27 Mai 1940 se 
Poloneze a Guvernului polo- anunlă cu mult superior aştep
nez in • intregime, a reprezen~ tări/or. Importante firme (lng~ 
tanti/ar corpului diplomatic leze şi americane au şi retinut 
precum şi a membrilor Consi- terenuri pentru instalarea stand 
Iiului National Polonez şi a urilor lor, Să vedem acum ce dove ' 
reprezentantilor autorităţilor Pe de altă parte numărul' ducem pentru dovedirea el<isl 1 
franceze, a avut loc o ceremo- naţiunilor care vor avea sec-' satului Ghedoş. 
nie cu ocazia remiterii drape- tiuni oficiale' Ia acest târg se Cea mal veche urmă Istor 
lelor trupelor poloneze gata măreşte din zi în zi, ca şi cel Gellert (episcopul calolic al 
de a pleca pe front. al industriaşi/or care tin mai senel, era totodată egomenulj, 

Acele drapele, salvate in mult ca oricând, din pricina năstirii SI. Ioan Bolezăloruli. 
timpUl războiului din Polonia, împrejurărilor actuale, să arate Cenad) şi nu a mănăsIJrii: 
au fost împărţite de coman- locul pe care-! au În marea Achtum (Achummunestura). 
dantui şef al armatei poloneze, manifestatie anuală a Frantei. I era in hottlrul apusean al etil 
generalul Sikorski. Solemni- Deasemenea cumpărătorii atât nei Pecica Ipentru Iămuiri Oj 

tatea a avut lor; pe un stadion francezi cât şi străini se a- Ilie Gh. Crişan: Monografia' 
inăuntrui căruia trupele polo- nunţa foarte numeroşi, Ei vor munei Pecica Îns. Fişa 57a I 
neze s'au rânduit intr'o tinută . cauta la acest târg obiectele X:39). a im~ăr1it în, anul , 
impecabilă. Tribunele şi stâlpii , de care au nevoie, vor con~ d~ece~a MorJs~na, In 7.pre! 
stadionului erau impodobiti cu frunta preturile şi se vor in~ pl te mIre carI protopoplat~ 1 
culorile nationale poloneze. forma asupra conditii/OF de reşan, la Nord de Mureş. sl' 
franceze şi engleze. livrare. . a~ar\inătoare acest~ia pro' i 

Episcopul armatei poloneze Astfel târgui international plat au fost: Gedo! (Ghe. 

C 'f . pt d . munei, care avea 11 fii sub 
rOl ana . Omnt drapel. 

a oficlat serviciul divin in aer 1 din Paris pe anul 1940 va Pecska (Pecica), Nagylak (1 
liber şi a pronuntat o cuvântare constitui un mare eveniment lac), etc 7). ! M 
După slujba reli,qioasă, doi economic al anului şi va avea In anul 1237 se porneşte I Ţ, 
ofiteri au făcut un raport ară· cu siguranţă o adâncă înrâu- (satuI Greduch) 8, numele deJic 
tând cum au putut fi salvate rire asupra activitătii comer- soană Gedeon, in diminutiv,1I 8 
drapelele. Comandantul şef le~ ciale şi industriale a Frantei. duş dela care probabil. că renil 
a mulţumit şi apoi a Înmânat şi numele satului. Tot alci~vE 

L J h ' Nouă dintre fii săi, in unifor• U asz mă au putut asista la înmor~ 
• mântarea tatălui lor. Ia care 

Confec(ionează cele mai moderne au participat toti locuitorii 
costume şi pardesiuri după comunei precum şi un mare 

drapelele Comandantilor cari Un soldat canadl·an prl·meşte găsim nume de persoane ~u. 
au depus jurămârtul În ge- Tila, Magoş. Iaub (Jov) şi Vi~ Ac 
nunchi. După defilare, Genera- 500 de scrisori In 15 Aprilie 1347. regel~iul ultima modă. număr de ofiteri şi soldaţi. 

Preturi solide . 
ARAD, S'r. Trib .. na' Dobro 3. 

~ 
Cons1Ueril comunişti francezi 

scofl din funcţU 

Consiliul inter judeţean al pre
fecturei din Lille a hotărît scoa
terea din funcţii a 49 de consili
eri municipali comunişti din re
giunea Pas-de-Calais, precum şi 
a altor 22 din regiunea Nord. 

Succesul de IIbrărje al carJu 
Galbene franceze 

Cartea (lalbenă franceză va 
atinge În curând tirajul de 
45.000 de exemplare dintre 
care 25.000 în limba engleză, 
iar restul În limba franceză. 

Mii de Americani se anga.· 
jează în ormala canadiană 

Se telegrafiază din Ottawa că 
mii de cetăţeni americani au ce
rut, in timpul ultimelor 4 săptă
mâni să fie autorizaţi a contracta 
un angajament in armata cana
diană care va pleca În curând 
În Europa. ....... " ............... . ................ ~~ ..... . 
Frideric 

Holl6 
T ăcătuş de construcţii 

ARAD. Str CercetaşUor 8. 
Intreprind şi reparaţii. Preţ moderat. 
••• • ••••• R •••••••••••••• 
•••••••••••• M~ •••••••••• 

lui Sikorski a luat cuvântul: dovic. a fost înştiintat că io~po 
.......... , ..... , ....... , »Armata poloneză renaşte cu Descriind tabăre unde este ins- de pe moşiile din Periam, ~t, 

Magazinul repeziciune in Franta şi în talată armata canadiană, ziarele aşezat la ~ord-Vest de Pe,re, 

H e 11
10 S" Anglia. Escadri/ele noastre şi esnolgdleaZtecarseemnnealmasael·raăva~cnadzuflanulnl·1UI·ei au fost jefuiti de boieri. pce

J 'au luat sborul iar flota noa- . . . Regele a dat ordin lui BfJa 
stră luptă pe mare. Ca şi pa- era

b 
.»C!l măal.smguratec om. ~m Tetes. comitet de Piliş şi că,am 

, 

'
sărea Phăenix, armata noastră dta ăara «,. c ~I 1 nUd' ptnmea nl,clo- de Vişegrad, ca sA intervlnj lati 
a renăscut din propria ei ce- dat S~nS?fl" me blaăt °t da.va tanşte I să facă ·dreptate 10bagiJor. tin, 

ARAD, Sf'. Metianu 5. nuşe spre a Începe lupta pen~ e scnjsorRI sta la. uU' In oa e Becsei Tefos. era prOllri~i sf 
Ofer~ cele mai frumoase pălărII tru o Polonie puternică, fără p~;~t~ esol~g~ u UI nit asupra moşiei şi salulul GI'US (Dio$em 
pt. dame şi bărbati, cu pre- de care nu va fi nici odată o asul a . luat Între Semlac şi Pec!ca d,mal 

turlle cele mai modeste pace dreaptă şi durabilă«. De curând armata canadianA a pe malul drept al Mureşulul Pril 
................................................ »/n clipa de faţă în această primit curierul provenind, din se ştie ce ~dreptafc" va fi f'UJL 

zi atât de fericită pentru voi. Canada. Erau nu mai puţin de în Perlam, ştim, însă. că dinrOU8 
O alegere semnificativă pe când tovarăşii voştrii gem 370 de saci şi »soldatul cel za unei mari nemuJ1umiri. AI: 

in Anglia În lagarile de concentrare, mă mai singrratec din tabără», a lui din Gyus (Ghiuş) a rostje~te 
La alegerile complimentare din 

Silvertown candidatul travailist, 
01. Collins. partizanul unui răz
boiu contra hitlerismului dus 
până la victoria finală, a obţinut 
14.343 voturi. Contra candidatii 
săi comunist şi fascist, care se 
pronuntaseră pentru o pace ime
diată, a obţinut respectiv 966 şi 
151 voturi. Cercurile politic~ 
engleze observă că Silvertown 
este unul din cartierele cele mai 
sărace din Londra. 

Siegfried 

Weisz 
Brutar 

A R A O, Str. Gr. Alexandrescu 47. 

adresez lor rugându-i să re~ primit el singur 500 de scrisori, cală de voievodul Bogdan tor 
ziste' să nu se laşe lnfrânţi, ziare şi magazine. Când sergentul ai săi-, Acesta. spărgând P Acu 
să nu piardă speranta Într'o a depus maldărul de scrisori ţe e întra! in curte unde a nd1J 
victorie singură şi definitivă, patul soldatului acesta a spus: rău nişte. servilorl. a luat cu şi 
care va fi un triumpf al uma- »Imi vor trebui luni intregi ] 2 boi ŞI mai mulle obiecte rlre 
nitătii şi Poloniei libere şi ca să ajung la capatul ace5tei plecal 10). • lată 
fericite. corespondente. Acum nu mai Despre acest sat. nu mal, 

»Soldaţi! . Trăiască Polonia poate spune nimeni că sunt nici un document scris. rro!Scu 
nemuritoare! Trăiască Franta cel mai singuratec om din că in urma atacului lui Bo~ 
şi Anglia 1«. tabără«. proprietarul Becsei Totek. rUf,A m 

Apoi, trupele au depus jură- satul s'a distrus. I a 
mântui. Soldatii repetau for- ScrJitorul Joseph Kessel a Acesle două numiri: Sion mc 
mula pronunţată de preot, fi- primit medalia militarA Ghedoş.au mal rămas num (ei d 
nându-şi căştile în mâini. . francezA numiri topografice 11). rea 

In sfârşit, trupele au defilat Monitorul Oficial francez publică (urmare în n-rul viitor) 'ele, 
prin fata tribunei ocupată de un decret prin care Ministerul Ilie Gh. CrişaAcea 
DI. Raczkievicz, Preşedintele Aerului acordă medalia militară,.... 4= ===:diap~nll~n'l 
Republicei Poloneze, Genera- sublocotenentului Kessel Joseph- ~ ~- _~ I 

lui Sikorski, Comandant În Elie, Sot. lui ~l Pa 
Şef al armatei poloneze şi Angajat voluntar în timpul M H b ,.tntion 
personalitătile oficiale. războiului din 1916, Joseph Kes- '. au enrelf'censo:anl!si'l 

Publicul care admira exce- sel observatorul escadrilei S. 39, 
lenta ţinută a soldati/or, a ap- a dobândit Crucea de Război cu 
laduat cu entuziasm. 2 citări pe ordin de zi. atelier specidal I t~e a~ 

Fiica Ambasadorului I =1[5 ~II~ Autorul romanelor »Echipajul« e P apOa'corda 
american la Roma VOluntarA~ """"!.~ ~ .. E »Inimi Curate«, »Regi Orbi«. 

Mis~\7a7r~: gh~~;;:.· fiica M. Garlner ~~ogfe:~~c::r~·nir!t:.:e~~f:;Â ~RI1 D=:=~~ ri~~ ~.ş; . 
ftmbasadorului Statelor Unite la din luna August 1939. In timpul - -~~ 

Cimitire speciale pen'ru Roma se va întâlni la Paris cu şi F ial din urmă el a fost ales cores- priei 
.olda,ii francezi fi alia,i Miss linn Morgan, Pn'zidenta pondent militar al ziarului Acei 

Pofrl'vl't uneI' decret publl'cat lisociaţiei II
l lmicii ! ImencanJ U I ~ . b· Iă . 7 tarul n· os#ru u,.naJ . zină de ăcatuşene Ina ŞI L, t, F ~ ,ască 

lAn Monl'torul Ofl'cI'al francez, ai franţei", cere a SOSit de cu· . . " w • , 

"A" :a:" Fonda': 1901 Telefon :16-17. .Paris Soir". ,- . -~ :...-'fjpreju 

militari francezi şi aliati .. mor· rand pe or u vasu UI on e fabricarea oricăror articole de de au'omobile ' , 
ţI' pentru Pranta- I'n tl'mpul ope- Di Savoia, după ce a dus o f' . I v b Vt . fi . 'Je -ŞI te 

A b d I I . C t alte construcţlum. Produc,.a amer.cana tutu"'or ceti-tort'lor, stt ~en. 
. .. -n • ler ŞI meta In ultima săptămână producţia sar a on erzch. t ' rall'l'lor de ra"zbol·U. vor fi' l'n~ susţinută campame in ! Imenca -n l' t t t· pa rl 

1· ţ'l ! Ite ler au. pen ru cons rUlrea americană de automobile a atins 'b v'" te mo"ma'ntat1• pe veCI' I'n cz·ml·tl·re pentru caUla a la lor. . â t I pace Şi una In ma 'ni' 
, . ŞI repararea c n are or. cjfra de 102.607 maşini, faţă de I 

nationale. Ministerul foştilor Mis~ Philipps,. c~re a urma! A RAD, SIr. Ba,..,;u No. 4. 95.050 în săptămâna precedentă gere. i.Multu, 
luptători este lnsărcinat cu cursun automobilistice, va servI ă tă â ~. 

v .. f t d t onducătoare r - ~l~~ Il §~ şi 75,660 in s p m na cores-.a" pen toate chestiunil~ in legătura I 10 ran a rep c ~ -1 I ~ ----.. 1 . t t 
d b I nte E ..., :. :e- punzătoare a anu UI recu '. fi avu cu aceste cimitire. e am u a . __ __ .. ________________________________________________________________________________________________________________ ~~-J~un~t 

OI Jrire. 
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