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~::Barbarii îşi continuă Discordia dintre mtJllca ŞI ca· devărat. Procesul acesta este greu 
pital a existat de când e lumea. şi va dura cât lumea. Noi, cre
Capitali$tul are pretenţiile lui, ştinii, aprofundând bine indem~ 
iar muncitoml deasemenea pe nurile celui mai mare cugetător 
ale sale. Prim:.;! ştie că banul al lumii! Isus Hristos, vom pu· 
trebue să aducă câştig, iar al tea oJ'unge la calea cea bună 

Odată această problemă prin
cipală indepl iniM, urmează a 
doua: să primească ambii ca~ 

pitaluJ necesar desvoltării ce· 
rute de cerere. Până in prezent 
ajutorul se dă prin cooperaţie 

şi În curând se va organiza da
rea de Îm prumuturi ieftine şi 

fărd prea multe formalităţi. To
tul se va face ca bogăţiile ace
stei ţări binecuvdntată de Dum· 
nezeu ţ să fie numai a Româ
nilor. In noua rdnduire to
tu} va fi dirijat. Nu se vor 
permite imbogăţiri peste noapte, 
dar nici lenea nu va fi încura
jată. Sunt atâtea de făc-ut ln 
ţara noastră, Încât se cere bra
ţul şi priceperea turora să fie 
aplicate spre a face faţă tuturor 
cerinţelor. 

silI operile 
Civilizatia turanică a grofi

\. lor unguri. flămânzi după. pă
g~ mântui tăranului român, câş-
l tigat cu atâta sudoare, ati în

~: . ceput a-şi dovedi cultura şi a
;J\pucăturiie moştenite dela zeul 
Ir1 Jor Ati/a, când l-a adus în Eu
~e~ ro pa centrală să formeze acel 
alU butoi de pulbere e x p 10 s i v ă 
:~ Într'o lume de oameni paşnid. 
~14 După ce au dat !afară inte
~ilectualii români din ~raşe, acum 
tr; barbarii s'au năvălit asupra tă-
trl'l A • Z' d . iram or rOmanI. 1 e ZI, ne so-
°1sesc ştiri tot mai multe şi mai 
-alrevo!titoare din părţile cedate 

tunde ungurii continuă schin
-'giuirea nemaipomenită a româ~ 
,tlnilor rămaşi acolo desarmap 
r4şi fără apărare. 
'a! Până la arbitrajul dela Viena, 
'/ll 

"';'aceşti români au stat cu ar~ 
)Emele 'n mâini la hotare tinân
zldu~şi duşmanii la distanţă de 
....,graniţa lor, astfel Încât ungu-
irii înainte de arbitraj n'au avut 

f~curajul să năvălească In Ardeal, 
~~tiitul..că· acei români eroi pe 

Icar; i-a băgat iri linia întâi un-
19urii în războiul mondial, in 
~scurt timp iarăşi vor frece po-

r" ul de lant din Budapesta. 
n Acum după ocuparea părtii 
-;1de nord a Ardealului unde au 
~Ifost poftiti sa intre fără nici 
juun merit ... pot să-~i arate arme~ 
"'Ie pe faţă. ca totdeauna altfel. 
)i! Din ultimele ~tiri sosite la 
R4redacţie. reese că ţăranii sunt 
""goniti din căminele şi gaspo-
Idăriile lor pentruca să facă loc 

!~tiranilor cari îşi continuă ope
~ele lor mişele~ti. Un român 
ţăran, tată a 7 copii din comuna 
~Ro~iori situată lângă Satu-Mare 
(U cca 1400 locuitori ne-a adus 
1) ptiri de necrezut. Ne spune a
_cest tăran bătrân şi bolnăvicios 
care a dormit zile ~i nopţi in

. ~regi prin porumb, fiind goniţi 
~u totii din casele lor, că lan
rtarmeria ungurească cutreeră 
de trei ori pe zi comunele ro~ 
~âneşti. bătând şi puşcând ca 
Wişte ~andiţi în Texas, pentru 
Ora să Înfricoşeze pe tărani să 
PŞi părăsească căminele lor. 
După atâtea schingiuiri şi bă~ 
ŞIăi au fost nevoiti românii să 
Upărăsească acel teritoriu unde 
rtf'au născut moşii şi strămoşii 
ILiar unde îşi au mormintele şi 

10t avutul lor. Ni se [spune a
"11oi că după ce i~a dus pentru 
~ semna de "plecare« un maior 
~ bătut bine spunându-le ca 
i·Iă nu se oprească în Ardealul 
piomâneşc fiindcă atunci când 
)~om ajunge acolo vă :omorâm 
rfe toţi "valahi puturoşi" ei i-a 
fătuit să treacă muntii Pre~ 

,,lealului- »Astfel respectă ungu
'ii arbitrajUl dela Viena. făcu·t 

tie axă drept pomană. Un alt 
~ran cu numele Tomelia Pas~ 

i 

j 
;-

cu ne spune că ungurii civili 
au autorizatie dela autoritatile 
militare ungare. ca pe toti ro
mânii cum îi prinde să-; arunce 
În canalul săpat de români: 
şantul anticar. Acest ţăran a 
fost la Primărie când coman~ 

dantui militar le·a dat ordine. 
ungurilor ~i autorizatii scrise 
pentru a astupa şantul cu ca
petele românilor: Totodată le-a 
comunicat ungurilor să nu jă
lească românii. şi să nu le pară 
rău de români că nu este nici 
un păcat dacă pe toti românii 
îi omoară şH sărează, că nu
mai atunci poate poporul un
gur progresa şi Ungaria Înflori. 
A~a işi continuă operele ban
ditii unguri contra românilor. 
dar ma; ales contra legionari
lor români. Ceva mai mult, In 
judetul Satu-Mare ungurii au 
batjocorit chipul fiihrerului 
Hitler. şi au cântat "Huncut 
a nemet" o cântare a lor ve· 
che pe care numai În ascuns o 

, I , 

dOIlea munceşt~ din zori, şi Pâ.! prin Înfrânarea lăcomiei si prin. 
nă seara, câştIgând ablO atât alungarea invidiei, pe cari le 
cât să poată. susţinea familia, propagă iubirea de frate. 
pe lângă multele privatiuni. ]n statul Naţional.legionar, 

Rezolvarea problemei: impă- lucrurile se vor sim plifica mult. 
can~a capitalistului şi a munci- Legionarul Întruchipează ordi
torului, se pOLIte face numai in nea, buna cuviinţă şi îndeosebi 
baza Evanghehei. fiecare pri- omenia, cu tin cuvânt: omlll nou. 
mim la naştere o mare probă: ftcest duh de Înoire va Înrâuri 
sărăcia sau bogăţia, prostia sau pe toţi cetătenii Romântei, aşa 

înţelepciunea. Dacă În vioţa că şi muncitorul precum şi co
noastră credem că bogăţia şi merciantul român va trebui să 

înţelepciunea sunt de preferat, fie transformat prin acest duh 
greşIm. mât săraclll cât şi tJo., nou. Lor li se cere să fie co
gatul au de trecut mari probe: recţi, punc(uali ~i deplin rin
lăcomia şi îngdmfarea fac pe stiti. Mişcarea legionară pro~ 
bogat să păcdtuiască, Sunt prea pagd dragostea de frate, unirea 
puţini bogaţi cari să învingd i românilor, din care vor isvorÎ , 
păcat~ll şi ,Ia _feI sunt p~tini În- I toate celelalte cerinţi: Românii 
ţekpţl con sa. nu se smlntească 1 se vor ajuta) se vor incuraja, 
a crede că CI ştiu totul şi cCi , vor fj a lături la bine şi la rău. 

peste înţelepciunea lor nu mai' In modul acesta meseriaşul va 
există nimic. Omol mediocru I fi inctlrtrjat şi fel fel comercian
poate găsi mai uşor drumul cel o· tul român. 

Aşadar spiritul de unire şi 

dragostea de frate, sunt fun
damentul Statului National
Legionar. pe acest fundament 
se vor putea desvolta şi pros· 
pera toata ramurile de activi
tate, printre cari numărăm in 
frunte pe meseriaşul şi comer· 
dantui român. A .. ,e' T,ipon 

------~----------.-----------------cântă, Presa germiJnă a inCe-\ . 
put a da amănunte despre pur- Gritta ar fi fost chinuit Inainte 
tările ungurilor În Ardeal şi de a fi asasinat, subliniind jm· 

ziarul "Siidos' Echo· din vie-I pres ia cercurilor ardelene, pro~ 
na se ocupă mult de purtările I vocate de această pretinsă 
ungurilor nemernici. fată de .crimă ". 

Şezătoarea SoclelălU scrU~ 

torllor romani din Ard·eal. In 
ziua de 3 Noemvrie, la orele 
17 şi jumătale. se va 'ine in 
sala Teatrului MuniCipal din 
Sibiu Ş e z ă t o are a Societăţii 

nimic nu o mai poate zdrun
cina. 

(jermanismul din Satu~Mare 
~i-a găsit locul şi misiunea"_ 

nemti şi totodată criticând de- f\devărul în legătură cu sen· 
claraţiile făcute de grom par- zationala ştire dată de postul 
lamenlari unguri. cari se vor de radio dela Budapesta este 
stăpâni de drept În bazinul I următorul: 

scriitorilor români din ArdeaL HA. S PUN S 
Vorcili din operele lor d nii: . ~, . 
r A 

4 b' V' 1 P . 1 Mal frate, lţi primii răvaşul 

Dunărean. Chestorul Gritta se află la 
on gar Iceanu, le or apl- Şi dus p v • d' - I . .. . " l' a gall un am ramas .... 

lIan, Mihail Bemuc, Ollmplu l' Ştiam eu bine, că vrăşmaşul 
Boitoş, Paul Constanf, AI. Ne- Pârjol va face!, .. însă, las 
gură. M. Alexiu, Grigore Popa, , Că i-o veni in [!rabă rândul . .. 

Vălkische Beobachter intr'un I Turda, de mai m~Ită vreme bol
articol semnalează că Dr. Bach nav, la pat. 
care şi-a exprimat părerea de! Chiar dân,ul personal, auzind 
rău după o vizită făcută saşi- ' ştirea difuzată Ia radio Bud(]· 
lor la Reghiflul săsesc. pe care: pesla, a însărcinat pe fiul sdu 
ungurii În scurt timp l-a schim- să comunice autorităţilor poli~ 
bat numele Î12 "Maros regen". ţienqti din Turda, că se află in 
Afară de schimbarea numelui viaţă, că n'a avut de suferit de 
a ora~ului german unde nu la nimeni, nici un fel de mal· 
prea se găseşte ungur, ti nu- tratări, şi nici n'a fost sl1părat de 

George Popa. lone1 Neamtzu N.oi arcte.ltn~i ştim. :ăbd~. • 
t V '1 1 l' t f' I ş/-atflnCI, carrd ma nu·, viile gllndul, 

e C. em u rea Iza va 1 a 0- D vl'sul -'- . l' d t t I ,n ...,-azi om tş ep a. 
cal fondu1ui pentru edi1area 
unei reviste literare. 

Si'ua,ia Germanilor 
din Salu-Mare 

mai români şi saşi, la vizita cineva vreodatd. Sub titlul .,Cincprezece ani 
fiihrerului Dr. Bach În Bistrita Dar, aşa se scrie istoria la de muncă germană în Satu· 
şi in Reghinul săsesc. autori- Budapesta... *' Mare«. Ziarul «Bukarester 
tătile mflitaNHmgare au inter- Post". a publicat un articol 
zis nemti/or să.i facă primirl - D-I Iuliu Maniu a plecat la semnat de d. Nik. Hans Hockl. 
cu manifestatii. Blaj. de undt!' se vtt lnft1arce spunând Între altele: 
Aşa dovedesc ungurii lumii Sâmbătă in Ca~itală. »Germanismul din Salu-Ma-

prin faptele lor liranice cultura re intră într'o fază de evolu-
lor. De aceia apelăm şi noi la Budapesta. - Agentia lele- tie ~i de luptă. Munca a de; 
civilizatia Europeană, cari două arafică ungară transmite: venit mai grea în urma stări-
zed şi mai bine de ani le-a dat D-na Curta, sotia ultimului lor noui. 
dreptate grofilor. ca acum când primar român din Târgu1 Mu- Anumite cercuri şoviniste, 
am a;uns să ne plângem şi noi, reş, s'a sinucis in cursul care n'au învăţat nimic din ac
dar cu dovezi şi fapte. şi nu zilei de Marţi. tualele stări politice, se stră
de minciunile vitejilor grofi flă· ln stare gravă d·na Curta a duesc să omoare mi~carea ger· 
mânzi după pă ma. n f, ~i nu fost transportată la sanatori u. mană. Ele cred că în entusi-

* după populatia ungurească cum asmul alipirii va dispare senti~ 
Postul de radio Budapesta a 

au strigat~o ei. să facă deep- afirmat. că d~l Gvârfas Elemer, mentul german. Contează pe 
tate. Emilian V. Od. În numele ungurimii din Ro- faptul că acum nimeni nu V;f 

* mânia ar fi cerut infiintarea u- mai pune zăgazactivitătii lor 
Postul de Radio Budapesta a nei comisii mixte pentru rezol- . antigermane şi că vor putea 

anunţat cu un mare lux de a· virea l!roblemei minorit~tilor. ! continua nestingheriti maghi~ 
mănunte ştirea uciderii chesto· dar .ca ~propul!erea ar fI fost! arizarea, acolo unde a incetat 

. . .. . respmsa de catre d-I genPraf t • .' 

rulUl Gntta.IGr .. zJ.atul tll. _". .. ilO'''''.'' m anu1..1919.- ' 
dela Oradea .Na9Y VJnllL .. L.:ve.-1 Din lDf ((!r>7~.?;2i~.l. aiirrlJ.â!iile 1 Au suferit Însă o desamă-
nind aS(lp~o '~cestel ştiri, insîstd radfouJul ungar'se des~;:'7int ca- . :];t·~. Mi~carell,-germană este 
asopra feltl,i în CQf(" c~e_~(,; ." tegor;('.ţ atât de bine CONsolidată, 1ncâf 

Şi-acum să-ţi dau şi ţie veşti 

De pe la noi . . ' 111 Bucureşti 
Boeril:o ţâră s'au rifnt, 
- Unii, ci-că· s'au pOCtUt.l -
Doar şleahta aia de cucoane, 
Infăşurate in zonoani', 
Pă străzi, tot umbld tiLşuckiate! 
- Mă iratf, mă .1 ... ce 14-aşi mai bate! 

Golanii, şi-astăzi is golani.' 
Orice pofteşti, iti tot pă bani; -
p'ân ale cârdlllni de te dll~i, 

Dacă n'ai bani, mă, te usuci ! 
Ilie-a nosi, e p' {in Sibii : 
Vasilr, ii tot cum il şUi: 
De are, sau de ,,'are casă, 
El de M aniu nu să lasă! 

De mine, ce să zici ... is bine 
Şi mă gândesc mereu la tine! 
Ai iii cu suf/etal la gură, 
E ă nu scapi, mă, vno' njură/ură, 
Da, şi pii mine, câte-odat 

. Mă prinde-aşa câte-un păcat, 
De tot ce văd. să suduiesc, 
Că nu-i, mă 1 .. _ suflel românesc! 

Arod, 19 Oei 1940 

AI. Negară 

ZIARUL nostru a deschis 
În Arad - (jaiu. str. Bogdan 
Voevoci No. 36, un dep o zi t 
permanent. unde se pot face 
a-nunţuri pentru publicitate şi 
abonamente. 
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Să,bătoarea, economiei 
Conferinta 'o Radio o d· 'ai o1I~J. Ioan Gh. Iosif, umisa.u' 

flu,,;rnulai pe lânflă C. E. C. 

In cadrul programului festiv iubirea de oameni, nu pe fure...· 
tnchlnat zilei Economiei, a vor~ rea lor. Comertul bazat pe o~ 
bit Miercuri la radio d. av Ioan noare. 
Gh. Iosif, comisarul guvernului 2, Din punct de vedere strict 
pe lângă CE.C despre: .Săr- practic. economia sau crularea 
băloarea economiei". apare ca fenomenul esential 

Instituţia noastră - a spus al acumulării de capital. Din 
d-sa - ~Casa Nalională de E- produsul m un cii fiecăruia, 

conomil şi Cecuri Poştale~, poate rămâne totdeauna un 
serbează. În fiecare an, la 31 plus peste ceeace se consumă. 
Oclombrie: ~Ziua Economiei". Acest plus serveşle la produc
Această instituţie este organi- tiunea viitoare. Aşa s'au for
zală special pentru colectarea mat capital urile cari stau la 
economiei tuturor fiilor aces- baza tuturor marilor centre de 
tei ţări şi pentru inleznirea plă- productiune. Prin crutare prin 
Iilor fără numerar între cei cari neconsumare s'au strâns re
au cont la noi, zerve uriaşe la indemâna po-

Modul superior in care sun- poarelor, rez.erve care le dau 
tem organizati ne-a daI posi- putinţa să reziste in lupta cea 
bilitatea să oferim serviciile mare a vietii. Economia sab 
noastre pentru operatiuni mari diferitele ei forme, dă omului 
cu plata rambursurilor la C.F.R. independenta, simlul demnită· 
plata pensiilor militare şi alte· fII, ii dă siguranţă în fata vii
le. Suntem In plină desvoltare torului. 
şi vom arăta progresele cotinui. 

TIMPUL TRANSILVANIEI 

~ "~nce~and de azi, toti ro· ! C)\ 1J L'/J IJ •• • r ... . 
manl1 să la parte la exer~l\i ul j (J·eco.1a.a.1t.ea. f"0.~t.Lt~.CI.1a. m.em.tt.\.c.L a-L '"8.a..\.~L· 
e~~nomi.ei.: să nu mal f~~em tO.1a. N.a.t.io,tt.a.€e di.tt. u4",dea.€" 1918-1919 
nICIO riS) pă, să ne ablmem' -
dela orice cheltuială care nu Comuna Chiş;ndio jud. 4rad Comuna CUIJ;r! iudo A,ad ,. 
este absolul necesară. Sergent: Cornea Adam, Mer- Soldat: Martinesru Dimitrie, 

Acesta esle drumul refacerii '1' I Millişan Gheorghe. ce . oan. 
noastre nationale: Muncă şi Soldat: Ardelean T. Gh. lri- Com. Ch'şinEu-C,;Ş jud: Arad., , 
economie 1 Omul nOll va fi un . I Plutonier: Hafila Simion. ~\ 1 
"uriaş creator prin muncă al 
tării sale". 
Căpilanul ne invală: »/n o~ 

mu/ nou vor trebui să învieze 
toate virtuţile sufletului ome
nesc. Toate calităţile rasei noa
stre. In acest om nou vor tre
bui ucise toate defectele şi 
toate pornirile spre rău·. 

In aceaslă direcţie luminată 

să practicăm cu tojii şi virtutea 
economiei. 

n1 T, Ilie, Irina V. IO~lIl, Mercea . 
V. Ioan, Criv~lt Gh. Stan V. Va- Soldat; Cohau Ilie, Cohau 

'1 Ştefan, Laboş Dimitrie, Popa :f 
J SI ie. 

E/ev Plotoner: Tudor Va- Ioan, Codrean Ioan, Popovici 
Radu, Birfa Ioan. Morar Gli-

},,'-

~~ 'll~ silie. 

Comuna Co"ăsânfi jud. A,.ad 

P/otoner: Brădean Nicolae. 
Elev Caporal: OJariu Dumitru, 

Com. Caied jud. Arad -, 
Elev plutonier: Miculiţa Allrel li 
Sergent: Bildtlll Nicolae., 
Caporal: Neag Miron. ~; 

Soldat.' Lllpşa Pavel, Badau ~. 
Pavel, Bolovan Teodor, Tripşa 

Gherman. 

Soldat: Buşa Petru, Baba 
L. MitnI, Filipaş Gh. Herbei Ni~ 1 
colae. Farcaş Petru, Huţ Iacob, I 

Pribac B. Mihai, Moţ Mihai, Na~ 
~ .... "ahşan Nica, Luca Petru. 

b..tcz'an . ..:Atdekan Com. ţherelaş jud. A.rad 

Com. Căprufa jud. A.tad 
Soldat: Bugariu Gh. Ioan I 

Bugariu Alex. Ioan, Crişan Ioal1~ 

i căsălonfz' ~ 
I '-,--

Caporal: Botaş Iliuţ. 
Sol da t: Ardelean Gligor. JR~ 

naşut Ştefan, Dragoş Petru, Lin~ 
gurar Ioan. 

Ripa Iasii. . ~ ~"" 
Com. Conop jud. A,.ad ~., 
Elev Plutunier.' Caba Gri-··· 

garie. . 
Caporal.' Oehelean Gheorghe. ; 
Soldat: Cosma Gheorghe, Mar- ~'&J 

za Vasile, Berar Vasile, Chere- I . 

du Ioan, Mărculescu Trifu, Cel-: 

Rezistenta CE.C.-ului în tim
pul sdruncinăriIor internatio
nale, modul culant cum a ficut 
fată oricărei cereri, Jichiditalea 
sa, j·au asigurat un prestigiu 
unic i.\ istoria financiară a ţării 
noastre. 

TIMPUL TRANSILVANIEI 
ziarul Românilor trans;!văncni 

de prefutifldmi I "Credin,a" I 
.. Incepând de Vineri, Aradul I 

românesc, a incrustat pe ră-
bojul timpului o nouă biruinţă, 
prin aparitia ziarului "Credinta" 
ed,tat de "Asociatiunea ziarIş-

No,iuni 'ehnice nuagean Gheorghe. Popovici 10- ;Cu 
sif, Berar Vasile, Cracovan Ioan, i N 

Benzochromgelt R. Berar Ioan, Balan Vasile, Berar de, 
Benzochromrot G. Petru. 
Benzochromblau G. ate 

Redacţia şi Administraţia: 
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Spori rea de 559.10 1.288 lei. 
ce se constată dela 6 Septem
brie 1940 in soldul depunerilor 
Economii şi Cecuri la noi, es· 
le fenomenul cel mai imbucu
rător al gestului tăcut dar e
nergic prin care părinţii, fraţii 

şi camarazU noştri de pe toale 
meleagurile ţării, ne onorează 
cu increderea lor deplină. 

Un an . 
Şase luni . 
Pentru firme . . • 
A utoritaţl Şi intreprinderi, 
Stltellii şi 1 ucratorii _ _ 

Lei 160 1 
• 85 
~ 300 
.. 600 i 
• 120 

Examinând apoi aspectele 
problemei economiei, d~sa spu· 
ne: 

J. In ordinea morală a lumei 
"Economia- apare ca o actiu, 
ne iS\lorâtă din cele mai Înalte 
resorturi sufleteşti, 

O vleată cumpătată, sobră, 

echlltbrată va trebui Jntronată 

în casa noastră a fiecăruia. 

Abonamentele se pl!tesc inainte 

0flam CU placere, ca buni la 
orele 18, a avut loc in Bi'ieliciJ gr. 
ort. românâ din 0rad-(V'licâlaca. cu
nunia religioasa il 

O- şoarei 51 b V IA P Â N COT A N 
fUl\c\ionara la fabr. de Impl. şi Trit. Arad 

cu 0-1 b uel A N A R O E bEA N 
functiona: la fabrica "As!ra" 

Transmitem şi pe aceasta cale, 
tif1erei perechi, cele mai sincere 
felicitari. 

Noul Sediu al MişcăriI 
Legionare din A.rad 

Virtutea aceasta a economiei, 
a crutăriJ este o virtutecrşlină, 
bazată pe fuga de costisitoare-
le şi amar plătitele păcate şi Duminică s'a făcut sfintirea 
vicii de toate felurile. noului sediu legionar, (Jşezat În 

Nu ne-a stat În cale Biserica clădirea teatrului comunal, în 
sau concepţia religioasă a .po- . locul Cercului Românesc, mutat 
porului nostru pentru o norma- zilele trecute In altă parte, şi 
Iă desvoltare economică. Altele inagurarea restaurantului legi
sunt cauzele. Ro nânul dominat onar, aşezat in localul fostei ca~ 
In cugetul lui de duhul purilăfii ' fenele evreeşti nPalaceli din par-
creştine. a fugit de. comerful teruI. a~eluiaş ediYciu.. , 
pângărit de practici lmorale Sfinţirea noulUI sed.IU sa fă
Românul nu s'a putut adapt~ cut În prezenţa ~nei m~llţim! i: 

. . . . mense, formate dm legIOnari ŞI 
uneI practicI econom~c{' bazate simpatizanţi, de părintele mo-
pe explotarea omulUI de către nah Lucaciu, dela mânăstirea 
om, bazate pe furt. Din aceaslă Bodrog. La sfârşitul slujbei. păr. 
inadaptare va naşte forma ori- Lucaciu,? ~o~.tjt o. cu,,:9ntar.e 
ginală românească a organiză- despre pnnclf?llle ~lş.cănt l~gl: 
. . .. onare, poruncile CapitanulUI ŞI 

rIt VietII economice. cizelarea omului nou . 
. D~ aci i~ainle se poa~e vor- După slujba religioasă, Întrea. 

bl ŞI lucra In sensul CUVintelor ga asistenţă a trecut In restau
de foc ale Căpitanului: rantul legionar inaugurat spre 

Comertul legionar inseam- btlcmia intlegei lumi româneşti, 
nă o frază nouă in isloria co- care, În sfârşit, are un restau
merfului". EI se numeşte: _ ra.nt Încăpător şi familiar, scă-

, 

tilor şi publicişlilor români." 
Fie ('a răsunetul pe care-I 

va trezi in sufletul tuturor ro
mânilor să fie de bun augur I 

pentru afirmarea e1ernă a drep
turilor româneşti pe aceste 
s!.:um pe plaiuri, pentru ca oJală 
să putem z'ce şi noi: 

.. Aradule, Ar.adule, Credinta 
ta le va mân'uj" .. 

Ho, de meserie 
In noaptea din 28-29 Oct 

a. c. Ilie Crişan, domiciliat in 
sIr. Sf. Gheorghe 16 s'a intro· 
dus În sălaşele lui Katona 
Anton şi Ordodi Gavril ambii 
domiciliati in Arad hotar,Câmp. 
Sperantei de unde au furat 
3 perechi hamuri complecte, 
in valoare de 10· 12 m;i lei. 
Pe când căuta. a se strecura 
în oraş a fost prins de poli
ţiştii din Arad Gai - care cer
cetează cazul. Intrucât hotul 
mai are la activul său şi alte 
furturi fiind cunoscut bine de 
către polijia Gai că hot ula 
a eşit nu de mult din puşcă
rie unde a suferit mai multe 
condamnări de furt, in anul 
1939 Ci ispăşit o condamnare 
P/2 de anI. 

ficest grup de colorante sunt Com. Dieci jad. Arad IlOI 
celemail1ouiscoJ:-;einfllbri_Soldat:PrecupasGheorghe.Pr 
caţ~e de 1. G. Farbenindustrie Lucoaia Ioan, Eârda Traian, Go:: OfC 

A. G. cu con se poate vopsi lea Gheorghe, Ve sa Gheorghe, ndl 
mătosQ artificÎ(JIă şi lâna de H'·I ă Gh } G I Ş a m gean eorg le, a ea te~ 1,/llu 
pltlsmă (ze\lvolk) KUllstseick,' .. 
sunt apoi fomle bune la egali. fan, Tampa Teodor. ~ote 
zat aşa că pot combina ori şi ce Com. Donceni jad. A,.ad :mii 
culoare. Metoda de vopsit: Soldat: Matei Florea, POPho< 

Bumbac:. 1 2% Na2CO;j Vasilie, Florea Ştefan. ~dl: 
5-20% NoeI Com. Dezna jud. Arad~ --Jene 

V!sc~ose, (I\utlstseiJc! sml Soldat: Ispa. Gheorghe, Ro_l,'-i 
lana Of. de plasmă (~e1lwolk) . man Valer, Tabuia Alexandru;.le 
5·20 ~o ~a CI sa~ 40 ~~ Na~S04 I Demian Mihai, Moţ tIoan, Sării \~ 

p. u. malllpulată In bJle curată ,1 M. Pavel Horga P. Ioan Chel/"~ 
cw2.3% Chromberze MG sau .' .... ' '(~.11 
Fluorchrom KoCr.,Q 20 min. Ia DumItru, Cigerean DumItru, Aga. n'a 
te m pero tllră de SO·\JOoC p. u. Ioan, Mişcoi Ilie, Mişcoi Petru,~~(ln 
bine spălat. Ferirean Atexa. I'oic 

Metachrom pe Htlllwulle. Com. Cii jud. A,.ad f ~ C 
10 1~ % Na~1 sau 10 % Na"SO. Sergent: Jiman Gheorghe. f loc 
1-2'J() L.eol1lI.0. Lo~sung, vop- Caporal: Zacai Ioan. 
seaua bme dlso!vata. . .val 

1 7 '-lI- Ml tachrOlllbcize la tem. Soldat: ZaCai Igna, Darău Teo-
perat~ă de 95 C se ~opseştc dort Precup Moisă, Dinga Ni- . 
timp de ord p. tl. lăsat 1/2 oră colae. Flore Ilie, Jurcuţa Igna, p.o. 
să tra~ă vopseau(J. din b.aie. . Doscan Petru, DingaGligor, Iuga' 
. Daca tr,c:bue. ma! .stllbtl vop- : Ioan, Ţigan Ilie. 

sIte atuncI mal menlpulam cu: . " 
2 3% Chrombeize îv\G sau Fluor- [ 
chrom, i Firma adt 

Manipulattl! înainte de vOj)sit: , 8 ere n d a Înt, 
5-7,5% Chrombeize M. G. şi l' n reţ 

4% C~li,Q! de 30~!o art 
t/2 oră la 80 95 0C ma1lipulat p. 1 tru 
u. Iimpezit in apă curată. Baia I . Gh. Ză rn a Electro- de vopsit vine cu 15 % Na CI texlile şi mărunpşuri, &,Iofe, I ma 

technică 170 Leonl O. Lossung. mătusă, pânză, cârpe di>- rap I , 
Radio.nichelajşiaRcuţitoriedebriciUTi şi tot felt'l de lextl'le : -4 % c.~! ,0 u.J0at materialul ' '. _. că 
Arad. B-dul Reqele Ferd. r. 44. Ia 4U-45 0 C 1/2 oră m'hnipulot Preţuri moderate. • 

R t t 8 t
·" p. u. adăo~JOt 2-4% MetachrOlll' Arad. Bul. Reg. Ferd. I. f~~ 

es auran " u c u re Ş I I beize şi o oră manipulat p. u. If'"g 
, (/~ropr. Tf<:AfAN C,I<JSTEA) . ridicată temperatura la 95 0C şi I Bodega Popa ..' t Pscel 

Gratar spmal. MUZIca de prln/Ill rang. ! manipulut Încă o oră, p. u. bi-' 
ARAD, Pwţa Al'ram lallC/1 /0 i ne limpezit şi USCClt. Mâncdri leei şi bellluri sirloastj d ______ ..;.... _____ I Arad, Piata Ştdan cel Mare. j U 

~1!:l] I OI~llii~I~~i~~::I~~;: ş-~~;~-.~-:e~~-~~ua-:..:-::~.~-e~-I~-~Ra-'::-~~-:~i ~ 
ar!i:.6~~=:~,-~~{ . ~n::~~~j~d:eC~~:~~r:~e~i~ ! Str. V GO~diŞ Nr. I pal: Bărcii Rom.; ~! 

. pand de sun teroarea restau-
.. Comertul Creştm. Bazat pe rantelor spoliatoare şi străine. Cu .BRAUN-KOFFER. ascultaţi toa

te posturile (lin lume fără pamânt şi 
E pr;mul pas spre româniza- făra antena - chiar şi por t ati v. 

ale sticlărie şi portelanurl Ecaterlna BudIU j nE 

Arad, Rul. Reg. Ferd. 43. Croitorie Str. M. Nieoară Nr.:i CIJ 

Francisc 

Martics 
Croitorie pentru domni 

ARAD, 
Bdul Reg. Ferd: 1. No. 5 

rea vieţii comerciale a f'iradu· Ausosifnoifemode'ederadio 
lui, filcut de mişc:area legionară. I Văd lui Coloman 
Sperăm că el va fi urmat de ~~:tz, Schaub, Blaupunkt, Standard, Minerl8, • 

I altul, pdnă la compleeta tron- Braun, Radione, Saba, Baroneae, Hornyohon. Hartma 
sformar~ .~ acestui ·o.raş cu '!.!..4.:~ _~ 3000 lei înce- il Rd.:: avan-I nn 
tea tradiţII româneşti. __ Lid.. ~.~.~ J,!t,D.;l ,1 :.;;;·~:,;c . GIL;VAERGIU. Ceasuri mo· 

Restl1t1rantul tegionar e.~te .. .. .. ,. d t A d' 
condus de kyÎonawl Boz:}l1n Slglsm. HAM M ER ŞI FIU I ernc~_+,~. - perete ra. 
din Timişo(}f1'l'::- AR.AD. Bul. FerdirlR"d 27 t-: Te!cf. 18-47 Bul. Reg. M:lfÎa 26. 

şi 

Gheorghe Budean , al 

Croitor Piaţa Avram Iancu 111 în 

Gh. Mocuţa Croitor 
B dul Reqelele Ferdinand 63 

Terschansky Iuliu·-l 
BLĂNAR Arad, Str Cloşca ~ -

Girant responsabil: E;\lIL ODIATIII ---- .. 
_.~~ ,,-- . .. 

---=-linaurafia .Coacordia.. Oh. Munteanu Arad. 
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