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. ~Rt\D_ - Invitat de con- 1 tate t?a~e loviturile ec<?~orni- prir:tesc dela Bl1!1~~~Nc1~io- digitale,_ cari îl constrâng s~ . s~portat ~fectde unei măsuri 
decătorii judeţului şi oraşu- I ce prImIte de oraşul ŞI Jude. ; nala, contrava19a~ .. llevlze: s~ prezmte 'pcrs<?~al pc~tr~ blUrocrabce locale. ~ 
Te nostru, dl ministru Mihllil I ţul ac~sta în ultimele ~ou{~; lor hvrat~ n~ma1. dOp~ 2 IU,ni a 1 scoate, ,DISPOZlţlO prezmt9. f?l _Lengxet cere ca ~a se 
" P:rccanu, subsecretar de sţaţ deceniI. Num~,şte ~rcşeh1e ŞI I ~recut~ ŞI ~hlOr ~i''>~91 târzl!-1' d~savant~J ~,el1tru ncgu~to~l,1 , re~l~e:', le:' slst~mul. VCChlU, al 
Lct, departamentul Industnel propune SOIUţll de mdreptare. ' Iar cel c~n expo:t~ In T ~rcla ŞI .mcsenaşt1 d~la penfcfl1! platlf1~, Impo_zltulUl. pe. cIfra 
artomcrtului, a sosit în 10- Memoriul ca~e este. foarte.l nu ,le prImesc, mCI dopa u~ c~n pentru a e.vlta spesele ŞI i a~ac~nAI, de ca!re mlClI }ndys: 
J Citate Luni dimineata, 18 crt. I vast este destinat primuluI! an Intreg. ~po~ s~ pr~ţ~s.teaza plcrdverea ~e tllnp, -. ~ de I tnaşl, 1~ suma globala, ,ŞI sa 

It trenul dinspre Timişoara ministru dlui Oh. Tătd- ! contra cerşltonel spnJlflite de prevazut ca se vor hpsi de 1 se supnme purtarea reglstre-
lec:oţit de dl deputat Şerbes- reseu. I I a~toritătil~ ~eI1trale, ,de ~nde ucc~ici sau îi vor ţine clan-I' lor, .care lucr?ri au o mulţime 
re In gară distinsul oaspe a După acestea d-sa invită 1 vm protejaţi c~ scnson ~e dest!n. . , . , I de Inconvem~nte, ..... 
eait aşteptat de reprezentan- pe dl. Pdeuraru, primse- rec<:.mAandaţl~ ŞI AUl1lbl~n~ dm S a cerut apoI slf!lphflca- 1 Dl Emanotl C?mşa, ad"!. 

d oautorităţii?r locale, in ~r~n- crefarul Camerei s,~ pre- cas~ 1~ ca~a, vand carţl, ~e r~a p,roc~,durel de eh~erarea ! delegat ~a fabnc~ de !n
li cu dl pnmar R. COţlOlU, t zinte celelalte memom pre- . C?rI n,tmem nu are nevOIe! autonzaţll~or de. func~lOnare, i cotage clte.şte apoI urmato

'ha: di subprefect Dr R. Be- I gătite de către Camera de vmd bll:te de ~pe~tacolc, can nece~are l.nţrepnn~enlor, C?- ! rul memona: 
au 1, parlamentarii, iCIT din I Industrie şi Comerţ şi de au lo~ ~~ ~apltala ~au nu .s~ m~rcl.ale ŞI industrIale, ŞI s a Domnule Ministru, 
e lka r,eprezentanţi1or vieti~ I Bursă. D~a spu~e ,?p<;>i pe dau mcalen, - on exercita star~ UIt asupra. pre. a. multelor I v ~ă ~ste de~igur cunc:scut, 
Dr,on?mlce au fost prezenţI! scur~ conţll1ut?l fiecarUI ~e. F.'''''-''''~ -:".-- -- ,--:- -.--~-'-'~-~-~~" c~ 111 md~stna noastrAa .de 
e si tn~. Şk!an ~ateescu, "'!onu, depun~ndu-!e ap~l pe _.' . . ,.... I tncotage ŞI peste tot 111 m-
ă (şedmtele Camerei de Co- rond, pe masa diui mtnlstru . . ~ .. :' . ., :.- :." .. ' , . < ,'. • I dustria noastră kxtilă să fo-
zatrrt, ll.lex. D,oman, Dr Ner- ~erceanu, cQ!e c~r~a pentru ' ,..... losesc numai maşini de pro-
)ml jercanu, dtr. general al fiecare caz lamurlfl. ; . venientă străină. Vă este mai 

1(jncii Victoria, s. a' l yCornd I1stfd s'a prezentat memo- .' . , . departe cunoscut, că maşi-
~te?rza, Brutus Pacu~aru riul in chestia călătoriei cu nile au aşa numite mici pi-
hctlm< s.ecr~tarul CamereI de reducere de 50 o/() la târgui I ese de schimb, precum si 

tlustne ŞI Comerţ Dr 111ex. de toamnă al riradului ce- anumite ace cari se uzează na '1 ~ bY
' , , 

111'OCZ, ng. D. yer an~scu, rere înaintată directiei gene- sau se rup în cursul lucru-
e g. Tr. Butoescu; ap~l Dr. ralc:: Cf.R, direct încă la 27 lui şi trebuiesc astfel înlo-
lIs:d~m Iancu depu.tat ŞI pr~- Sept. a. c. Urmează recentele cuite diI1: când În când prin 
ragdmt~le Camer~lde l!gn- dolcanţe ale restauranfelor şi ace, respective piese de schimb 
.!!Iltr.:r?, Ing. Ţrawn . Tnmb- cafene1clor din judeţ, cărora noui, care se importează tQt 

om mspectormdustnal, Teo- Inspectoratul Muncii le-a re- din străinătate dela aceiaşi 
o'>r l!kxand~esc~ .şeful ~i: vocat autorizaţiile de restau.. constructori ai' maşinilor rc-

:ulu!. de masun ŞI greutaţl rante, obligându-lc să res- spedive. 
st~( alţII. . . pecte orarul cârciumelor. Se Valoarea pieselor de schim b 
:arl,~.Dl ~tntstr~ B~rceanu a cere apoi retragerea din cir- Primăria oraşului Artld este foarte redusă, şi nu re-
,trălatv mlctfl dejun 1n sa~a sp~: culaţie a monede1or de Lei prezintă decât maximum 1 % 

5(a!a a restaurantulUI Garn 250 _ cari fiind atât de presiuni pentru abonamente feluri de autorizaţii pe seama din valoarea firelor de bum. 
J ;: ande ? plecat opoi la ~- reuşit imitate de falşificatori, la ziare şi reviste, etc. Se cere ind~s~riiIor ma~ I1?0ri, ,Pentru bac, lână sau mătase arti
mm~e . 10 ŞI ]uAmătate la i?n- cele: falşe fiind făcute din interzicerea ca functionarii de can s a ~e~ut sa f!e eliberate ficiaIă, care se importează de 
raClan~, ~nde, 111. sala fesbv~ metal nobil ca şi cele veri~ stat, de orice categorie să facă nu de Mlmster~ CI de Inspec- cătră industrie. Cu toate 
stuc pnmlt dl~ente1~. deleg~ţl1 tabile, încât nu se pot deo- astfel de servicii cuiva. DI. t~ratul ~ndu.stnal loca~, care I acestea, atât acele de cusut, 
= Ue negustOrilor ŞI tn~ustna- sebi, _ sunt compromise Păcurariu stăruie apoi asu- s,a ceara ~~Izul ~uvemt de~a (art. vamal 1132), cât şi pi
le ~l?r, -prezentate de. catr~ Dl astfel că nu le mai primeşte pra inconvenientdor contrac- fle.care Mm!ster!. In sfera ca· I esde de schimb (art. vamal 
pnma~ Dr R. C?ţQ1U ŞI dl nimeni benevol. Starea ac- tării de ucenici, cauzate prin rUla de atn~uţl.l .cade a~or· 1133-34) pt. maşinile textile 

:. Pac!lraru pnmsecretar~l tuală a acestei monede este dispoziţia de a fi constrâns darea autonzaţle.l r~spectlve. şi de tricotage sunt supuse 
. tr~amcrel d~ Comert Dt ml- o pacoste pe capul populaţiei patronul să prezinte certificat I~ ambele cazu,n y s. a . pr~co- contingentărei, cea ce insem. 
10lcistru a stran~ mâ~a. tuturor sărace şi un dcsavcll1taj evi- de moralitate eliberat numai mzat dc:sc~ntrahz9n ~.I eh~e- nează, că dacă ai nevoie de 
rondor prezenţI aP511 ŞI-,? oc~. dent pentru comerţ, Printr'un de parchet, şi ca obligaţie de rarea unct autonzaţn umce 20-30 kg, de piese de schimb 
dovl: Jocul la masa, avand In alt memoriu se arată nedrcp- a fi provăzut cu amprente cumulate. . şi prea adeseori şi numai de 
)T reapta sa pe. diA Ing. AŞte- tatea ce s'a făcut prin mo- S'au repetat apoi dezide- 5-6 kg. trebuie să te adre-
~ Makescu I~r I m stan~a d!ficarca Legii con.t~ib~ţiilor r?te m~i vechi, ca cele r~fe- I ~ezi, cu cerere, căt!.e Direc-

acc~ dl Dr .COţOIU care 1~ dJrede, care a stabIlIt Impo- r~toare 10 reduc~re~. taxel d.e ţlUnea Reglementărn, Comer-
, o lt~va cuvmte alese saluta zitul minimal pentru socie- tImbru pe autonzaţl1le sam- ţului Exterior, solicitând im-
~ce.e maltul oaspe.. tăţile anonime. cel cuvenit tare pentru micul cOf!1erţ, cre- portul, adică trebuie să faci 
I Şl Cuvân'ă,ile repre- după un capital social de iarea d~ camere arbltrale pe atât tu fabricantul, cât şi 
lor; zen'an,ilor vie,ii eco- 5 milioane lei. D1 Păcuraru # lângă fiecare Cameră de Co- Onor. Minister, biurocratie 
ru ţ nomice stăruie apoi asupra chestiei meIi şi Industrie. pentra un bagatet. 

exportului de pasări tăiate, După DI Păcuraru cere Dar dacă ar fi vorba nu-
.... Ia cuvântul apoi dl Ing. pentru care nu avem asigu- cuvântul dl Dan, care expri~ mai de biurocraţie nu ar fi 

Vlateescu, care face. un rate debuşee suficiente prin mă unele deziderate cu pri- nimica de zis, căci solicitan-
)encurt rezu~at al memoriului convenţiile comerciale. Trece vire la măcinarea neghinei tul îndeplineşte bucuros for-
t tdacţat ŞI prez;ntat, desI?r~ apoi asupra altei prAoblem~ pe~tru sc~puri. de nutreţ,. şi !ll9lităţile da,că prin aceasta 

ltuaţla ge~crala economica de export demonstranti ca can chestii pnveşte speclOl lŞI poate atinge scopul ur-
ll.radulul, in care sunt ară- . exportatorii in Germania nu-şi Dt. Romu/IlS C~ţiojll morarii arădani, cari au de (Contlltullr~ in. pag. /I-a) --



2 Timpul Provinciei -
Vizita dlui ministru \: ~;!~prietăririi F or,aicarea 

Mi~o~~~" ~~~I~~~~: n~~a ~;~t? mai ! :::;,"dl:al!9;~IO"''lor d~ granitei de VeI 
mărit, anume obţine autori .. 1 mult, decdt reprezintă nevoia! Ref O r m a A 9 rar a Incet, încet ne desmeticim, boi, în fata căruia s'ar p. 
zaţia de import, care i-l pune I pentru trebuinţele maşindor I cumptJraţi cel mai avantajos la după douăzeci de ani de ste~ să ne găsim nepregătiţi. 
în situati(J să-şi procure acele i sale din simplul motiv, că n~1 BAN C A riIe şi primejdioase~ lupte po~. Intărirea graniţei de t 
şi piesele de s~himb f9ră de I are ce fa.ce cu aceste art~- G"lDSCH11IDT /iUce. Marea pi(Jff1ere suferită ca şi cea de răsărit, este 
cari este amcmnt.Clt. sa sto- II cole specl~lc, care. se potn- U .i. de ţară în acest ră'5timp abia comandament suprem al I 

peze mersul maş1l111or. vcsc ~.umaJ I~ maşll1dc sa~e acum începe să fie repara ta, mii care trebue ascultat şi 
Din nenorocire rezolvi rea 1 propf1l, a caror construcţie Arad Strada Eminescu 4. când a fost transformată în· plin it. 

cererilor pentru importul ace- I d.ifcră, .după ţmă ?~ origină ... ' tr'un vast şa/meI' de muncă, Cazemafele ce se vOr corn 
lor şi a pieselor de schimb ~I fabr~ca de maşJnl, can: .l~ I şi trudă cotidiană.. pentru apararea hotarelor 

cet · ad"'seori cererile sunt Similare aflatoare 1t1 ţara. pâRă. 1~1 orde 19 şi jtl~ătat~ . muită pentru liniştea <::oi n 

merge foarte anevoios şi În· lI.vr~aza, dc_ celcl(l~tc m~şln1 Deld orde 15 şi jumătate Abia acum păşim pe liniile tii vor fi o binefacere nel 
, . .... - L W . f dl mlfllstru Bcrcc"mu InSOţlt destinului nostru Istoric, gra- .. r 

respmse dupa ce au stat I (1 urma se mal ormu· d dl' D C ţ" . fie străduintii zilnice de a în~ peritatea noastra. 
1 . d "1 ~ t pt re cu 1cază alte cereri de interes e primar r. () 10lU ŞI . . '" f Inceperea acestor vaste um fwe _ z~ cd.m aşde a t'. .. d . dl . dl R. BeJ'anu a fost condus t~n şi mal temelniC slguran a 
sau ara m Icare e mo Ive, mal miC, espre can ml- ; d dl 1 şt' f M t patrimoniului naţional, pândit crari le considerăm a doua 
iar fabricantul care a fost nistru şi-a luat note cu mul- i C ,. ntl ~ an . adee~cu incă de nenumăraţi duşmani tă mare săvârşită după ( 
nevoit să oprească maşinile tă bunăvoinţă. . Pdrtr~1n ~ e

C 
amţCrejl e t- interni şi externi, panta pentru Înarmarea şi 

din chestiune, pe zile, sau ., I dustr~el ŞII 0Ţmer" .nŢsp: b~~; In acest sens trebue privită zestrarea armatei române., 
- t~ A' n Andu se ast Raspuns.. d, .. i us rw, ng. ralQn nm 1- Lucrările monumentale ~il: sap amalll, expu a - - ţ' . . B p~ . marea operă de adevărată se- 1" 

fel la prejudicii morale ~i ministr .. Berceanu \0111 ŞI 1 ·c acur~rud pr
C
lm- curitate a graniţelor _ ce se ales cele menite să ne gaj 

t . l' t t' secrdaru amcrel e 0- teze securitatea hotarelor,1 ma ena e Insemna e, es e SI- Ia cuvântul apoi dl minis- t ~'. 't At săvârşeşte la hotarele apusene 
l't ~ t A V V : mer, Cll sa VJZI eze ca eva definesc concepţia sănăto:t. Ibt~aWrePtete ~er~rea Planad~a tru 13erceanu, răspunzând că 1 indtlstrii "n~(Ji importante. ale fării. "1 

° Ina O UŞI In ce e In 1"" unui popor care vrea să, 
v • ' • • nu roclte da soluţii imediate ,: llstfcIa ,cercetat Industria La Oradea, primul ministru urma autorlz<.lţla de Import iască <::oi să se desvolte iiI. 

solicitaM La nevoie suntem ci pron:.ite că v(! dU,ce ~u sine, i Tcxtilă, "Fllbrica de Tricotage " al fării ~. Gh. Tătărescu ă a· albiile" sale fireşti. 1 
t d' d' 'f . memOriile, va studIa ŞI ches- şi fabrica de:' Zahăr Prdu- nuntat ca. se vva. tr~ge un cor~ i Este mare bine pentru j: 

ăat
a 

a .ove fi CUt'~11 re ŞI tCU 
tii1e pronunţate verbal şi du- ' tindeni a intrat în 'atelicre don de pratra Şl fzer dealuw că pe lângă sterpele a9\ 

a epreclse a \rma 11 e noas re pă aceca cu fapte va răs . t ~ d d d'ţ"I' gul graniţei de Vest. după pla~ politice de azi. de cari arn 
de mai sus. d t t ' 1 - In cresan ?-se ~ con Ilie . . . IAd' t f' l' 'ţ' ~ v : 

• • v pun c ti ur?ra ce orce au I de lucru ŞI de tr<.lIu ale mun- . nUri strategice specia e. In lS- ea., lpS} 1, l!lcepem sa 
Dar .hps~ . vremell1lc~ a f~rm.ul(jt deZiderate reclaAma: ' citorilor; de sistemele de pro- : cutare~ cărora ~u su:ztem co'!'- ~~/~~m, sa crelem opere 11 

Qce~or ŞI a pl("~elor devschlmb~ tII ŞI dol~anţe. Le pune 1t1sa 1 ducţi.c, ~p<?i .a (1t1QI~~at bil~n- p:t~ntz: d~r ştl~ ca ~ces~e m· : ~irv.~~, J 
mQ1 produc, 10 afara de pa. tuturora m vedere, ca să se tul fIecareI industrII s'a 111- tarztun s au facut Şl aIUrea. ~'_"'"'''''''''''' 
gube c.erte p~ntrtl. patr.on ŞI debarascze de mentalitate~ format asupra ~llr~elor de, ~onstit~i~~ vu.~ul ~!ntr~ pivofii Vă. serveşte totde<lui 
mult sangve ra~ ŞI deprl~ar~ de a aştepta prea mulţ. ŞI procurllre (1 materiilor prime ' l~tanglbliltalll tel'lltol'llior na~. eHm, repede şi exa 
suf~eteasc~ pnntre lu~ra.ton, Rrca mu~te de!a ~t9t. In!ţlQ.- şi a condiţiilor în cari le pri- . 11Onale, 

L.ELEJ C~r1 tr~bUlesc concedlQţt pe hva particulara ~1 l~gel1l~zl: mesc, tratamentul procurării 1 Un asemenea zid apărător 
catv~ t~mp, PAen~ru un It~cru taica .. nC'gust?n~sca sa~şl devizc10r dc. precum şi de' ne lipsfa de mult. Graniţa de 
de 11l!11IC~,. pan~ la sosirea deG sllmţa a mlc.tura tot ~~ posibilităţile de desfacere. S'a l Vest trebuia transformată în-
autof1:Qţtcl de H~~ort. poate cu puter.lIe ~ propn~ oprit la. fieca.re maşi~ă, c~re I dată A d~p~ război în!r:o ~:tate Aromate şi delicate 

DeCI cauze mICI, - decte concu:s;tl statul.U1 sa-l ce~ra nu era In mişcare, ŞI s'a 111- i nesfarşzta, unde gra,t'llcem ro· Arad, Str. Brătian 
mari. numai :n cazun de oc:-otlre krcsat asupra cauzei neac~; mâni să poată dormi şi visa în __________ _ 

In fata' acestei situaţiuni generala pe. care numaI e! ° tiviWţii ci, siimulând la mun~ jl dragă voe. Mare asortiment de SI 
dăunătoare pentru bunul mers poat~. da. PlcrdcŢea unor ~n- 'Că şi producţie intensă pe Marea operă de apărare na- i de TERACOTA cu preţ 
al industriei naţi01wle, kx- du~trll ~e. material. de ~QS- patroni. I ~onală nu s'a făcat din cauze 

b -t d d - l' cele mai eîtine la maga tile, respect~o.s vă !,ug.ăm, OIU anca e ureroClsa e La orele 8 seara organi~ 1 cunoscute, prea dureroase ca 
Domnule MinIstru, sa bll1e~ p.cntrtl rircJwd, a fost ? nc~e- zaţia politică în frunte cu dl . să fie totuşi, enumărate. f1~ ŞI" 
voiţi a lua măsurile de lipsă sltate fata la rcclllmata de In- f t D G' dl . I N t A v h' 1 ;~. a u re r . 1 tI' d t t prc ee r IOza. pnmar ! U se pu ea msa ca oc lU ' 
în senzul, ca. acc~e (art va- dcre.se ~ Supcf1otare1t e s 9! Dr Coţioiu cu toţi parlamcn- ; atent al M. Sale Regelui să nu : COl 
mal 1132) ŞI P les ele de eCI sa s.e. cau e. a. e a. şezo. fi. ' I b h 

d t t t ţ tarii, etc. au avut ca oaspe: sesizeze rele ce ântuiesc O· 
schimb pentru maşini (art. e mcsem, po fiVI SI ua leI la o masă intimă pe dl mi- I tarele ţării, mereu primejduite Arad,Bul.Reg.Ferdinat 
vamal 1133-34) să tie scoase nou cr~ate. nistru Berceanu la restau- I de perspectiva unui viltor răz· (caS;;J, Kneffel) 
de sub regimul contin~JcTltă- Conferinţa dela Primărie rantul dlui Mohor din gara 
rei, respectiv lăsate liber la fiind terminată, reprezentanţii C f R ft d 
import pe seama fabricdor vieţii economice au poftit pe . , . ra. 
de tcxtik şi tricotage. Este, dl ministru 13erceanu la o Marţi dimineaţa apoi dl 

ATNEŢIUNEl 

Cercetaţi unica firmă român~ 
repetăm, vorba de articole: masă comună, care (1 avut . ministru Berceanu s'a rdn- I 
vamale de neînsemnată va- loc în sala separată a restclU~ tors la Bucureşti cu avionul I 
loarc, care importate liber rantului "Daciau la orele 13 de 9 ore şi 1 O minuk, Iă- 1 ,', 

nu vor modifica cu nimica şi jumătate unde au fost in- sând o strălucită impresie: ' 
,Cooperativa Mun 

. 1 d 1 R N 't r d ... t printre toţi aceea cu cari a I situaţia deVize or e a u. '1 V.I 9 -.1 ea.semem capII .~u o· avut de schimbat ° vorbă.: 
R. ~i în afară de aceasta Ono ntaţllor ŞI parlamentartl, de I 

MiRiskt are garanţia, că nici o către Camera de Comerţ. Rep. ; 

CARTILE 

Cezar Petrescu: 
NIRVANA 

(Edilura Ciornei) 

. Trilogia eminesciană a dlui Ce
zar Petrescu Inregistrează un mare 
succes de librărie. Ediţii după e
dtţii vin să confirme valoarea epică 
lJi documentară a acestui roman 
de proporţii inchinat vieţii marelui 
poet, pe care şi-a propus s'o re
constitue cu talent un alt moldo
vean, prozatorul Cezar Petrescu. 

Chiar dacă recenta comemorare 
a "JunimU", printr'o şezătoare ţi
nută la laşi şi ceeace s'a scris cu 
această ocazie, a contribuit la o 
mai accentuată reactualizare a me
moriei lui Eminescu şi·a epocii 
când a trăit - romanul dlui Ce
zar Petrelcu s'ar fi bucurat de a
ceeaşi caldă primire şi fără come
morarea amintită, pentrucă nemuri
toru] poet trăieşte mai adânc în-

fipt ca ori când in conştiinţa ro
mânească. Luminile geniului său 

răsbat cu o putere arzătoare prin 
haosul vremii şi se fac tot mai 
mult văzute. urmate. M, Eminescu 
este farul clipelor de frământări 

prin care trecem. 
In "Luceafărul" de Cezar Pe

trescu ne-a decscris copilăria lui 
M. Eminescu şi mediul În ca i-se 
forma structura sufletească. Altoită 
cu geniul său - poetul călca si
gur pe drumul destinului său de 
mai târziu, 

Povestea acestei creşteri năval
nice continuă purtată prin Viena 
şi Berlin, unde plecase Eminescu 
pentru studiile universitare. 

In vesela capitală a valsului, 
junele poet întâlneşte tinerii ro
mâni studenţi dela universitatea 
austriacă, legând, in deosebi, o 
caldă prietenie cu Ion Slavici, 
plecat din Şiria Aradului. 

Acolo va cunoaşte pe Iacob 
Negruzzi, unul dintre animatorii 
"Juni mii", care indeamnă să se 
întoarcă la Iaşi, după terminarea 
studiilor şi unde va fi bine pri
mit. 

Tot aCdlo, M. Eminescu va 
participa la organizarea comemo
ării lui Ştefan cel Mare, dela 
Putna, prilej minunat pentru ca 
să 'nchine in faţa unui trecut 
glorios. 

Va mai cunoaşte pe Veronica 
Miclea, cetitoarea devotată a ver
surilor sale. După cum şi-au pro
mis, revederea va fi la laşi, cu. 
urmările ce se cunosc şi atât de 
insemnate in viata poetului. 

La Berlin - M. Eminescu pă
şeşte In alt mediu, schimbare ce 
se va face simţită şi tn medita
ţiile sale. 
Că să·1 cunoaştem pe M Emi

nescu din acele zile, când mintea-i 

Mare asortiment în tot îelul de 
ţăminte Preţuri senzaţional de 

'., -- - Arad, Str. Meţianu 14. f 

era mult mai frământată de pesi
mismul cunoscut, d Cezar Pe
trescu recurge la ficţiuni, prin in
troducerea unor nume ireale li-se 
pune in faţă un tânăr englez, pic
tor romantic răvăşit de aceleaşi 

crize sufleteşi ce-) tu.lburau pe M. 
Eminescu. Dar mai ales introdu-

-plinirea unui destin - m 
decât budismu! ce il conte 
nezul. 

Pagin ile acestea rămân 
manul "Nirvana" lot atât 
1ioase ca "Luceafărul", ( 
reuşit, de fapt, din trilogi 

D. Cezar Petrescu n'a 
cerea unui bătrân cntic vienez, totuşi, să reconsliwe un 1 
va avea darul să ne arate gându- n esenţa lui intîmă, sul 
rile pribeagului poet român. ncercare dealtfel imposibi 

In jurul discuţiilor dintre ei - !izat. 
se incadreazA titlul romanului: Rămâne in sarcina ce 
Nirvana. Intâlnim aici tin M. Emi- ca să tragă concluziile C~ 
nescu adept al ideilor lui Buda, fi inşi rate pe hârtie - 3E 

care predica renunţarea lui totală llomenului eminescian. 
la viaţă şi ispitele ci. Tânărul Autorul ne-a prezentat 
poet avea tnsă caetele cu fnsem- era in putinţă cu mai ml 
nările lui, cu creaţiile sale la care ca alţii, şi numai opera' 
tot nu putea renunţa. Era una neseu rămâne cea mai 1 

dintre contradicţiile lui M, Emi- sursA ea să fie studiat şi 
nescu semnalate de criticul vie- Meritele trilogiei dlui ( 
nez. Setea de indreptări şi linişte I trescu rămân însă netăgl 
- il mâna spre creaţie. pentru I Lll 
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CULTUL l\'lUNCII 

'~naugurarea cursurilor speciale 
te 
la 

c 
organizate de către Camera de Muncă din Arad 

şi 
Programa analitică 

le.t\RAD. Vineri la orele 19,30 I şi bilanţul. Intoonirea Înventa- 2. Cunoaşterea materiHor pri~ 
~ şi~ cadrul unei deosebite 50~ Tului şi încheierea bilanţului. I me prin indentificarea calităţilor 
gamnităţl a avut loc, în localul DH")f comercial ,i I şi defectelor lor. 
lor.iceului comercial de băeţi" c,.";bial I 3. Procedeele de fabricaţie şi 
'Oaaugurarea cursurilor speciale Comerciantul. faptele- de co. I fazele prin care trece în timpul 
;~ 'ganizate de Camera de Mun: merţ. Organizarea şi funcţiunea! fabricaţiei materia prima. (1'\
llq din localitate. Printre C.~I intreprinderii comerciale. ~egis- I ceas.ta în vedere" stab-ilirii pre-

'ezenti am remarcat pe dlln trele comercianţilor. Măsuri şi ţUIUl de cost). 
U clor Moşoiu pre:;.edi~tele Ca- greut3ţi, din ţara noastr~ şi strei- Proel.se fabricafe 
:;erei de .Muncă, IO~I~ ~~Ipe nlitate. Moneta. Generalităţi a- 4. Insuşirile şi defectele pro~ 
;ă cepreşedmtele C?ml~lel mte~ supra obligaţiunilor comerciale. dllselor fabricate. falsuri. 
~ n.'llare, Vasile SUClU directorul Cumpc1rarea şi vânzarea. Scă- 5. Calcule matematice asupra 

:eului comercial, ap.oi. tntre~ zăminte din greutatea mărfuri~ diferitelor operaţiuni ce se im .. 
~rpul profesor~l ~Jmpre1.lna lor şi reduceri de preţ. Docu- pun în orict fabricaţie. (Preţurile 
Elul comitetul de direcţie al c~mt~ mente relative la operaţiunile' de materiilor prime. In legătură cu 
xa(i de Muncă, precum ŞI un vânzare· cumpărare. Vama. fe- aceasta calculul suprafeţei, vo-

are număr de ... elevi. lurile taxelor vamale. Magazii 1lumuluÎ, capacităţii). 
,~Au vorbit despre însemnă- generale, Intrepozite şi docuri. 6. Preţul de cost: munca (mB-
r ~ea acestor cursuri, cu o du- Societatea tn nume colectiv în nufadura) cu materii prime. 
.~tă de şase luni dnH: Victor comandită, anonimă. Societatile 7. Preţul de vânzare: preţul 
lte!oşoiu şi Vasile Suciu. S'a co· cooperotive. Cartel şi trust. Or- de cost cu beneficiul. 

,unicat apoi orariul, reparU.. gane pentru propăşirea comer- 8. Noţiuni fizice şi chimice ne-
ln\rea fR cele două sectii. iar ţului. Cecul. Scrisoare de credit. cesare în cercetllrile ce se fac &mi au început deja cursu- Cambia. Biletul la ordin. Efectele a~upra mărfurilor. (Densitate, 
'eile. pub"ce. Intreprinderi bancare. greutate 'specifică; (lparatc fizice. 

Seria 1 G ... rafia I utilizate in practka ind. şi corn. 

,~aZ.ngoia'i come,ciali.şi Geografia fi.ică. ftşezarea Ro- I cu lămuririle ştiinţifice' necesare). 

1 

meseriaşi mc'lniei pe glob şi pe continent. 9. Noţiuni asu pra diferitelor 

'Of Li .... &. a.mână 
Se flnsăptiJmâna/3(frel) ol'e: 

10 fltmi , Miercuri şI Viner). 

) Manual: P. Selegianu .Curs 
.-e limba Română· partea 1 şi II. 

Materia: A) Limba Română: 
. .onversatie In legătură cu bu
meă1ile de cetire din mllnual. 

I nlonversatie liberă cu subiecte 
J ~cidentale şi puse de audi-

;)fi. Colecţiona re de voclIbu
le Îer. 
le e 2. Gramatică: Fonetică. mor
c~logie, sintaxă şi ortografie. 
0' .. 3. Compunert Cu subiecte a-
~se din domeniul de profe
ma1luJ'le al audilorllor cu spe. 

[lte~~laIă considerare asupra iim. 
'U şi orfografiei. 

'in ri B 'ât. ) COf'espondenftJ l'omdni 
, c)iierite cereri către autorităţi. 
~e:ontracte de inchlrlere,chlan,e. 

Jgle10vezi şi certificate. Oferte de 
l'a ;erviciu, Cifculări, cereri şi 
n M'ări de informatiuni, Oferte de 
snb1hărfuri, preţuri curente, cato
lbd ~age. comenzi şi efectuarea 

,or, reclama1iuni in afaceri de 
celtnărfuri. ' 
ce' 

Con'abilita'. 

Intinderea ţării. Trecutul popo- generatoare de energie: com
rului român. Hotarele şi vecinii. : bustibili şi asupra maşinilor. 
formele de relief. Munţii Car~ Maşini cu aburi, motoare cu ex
paţi cu trecătorile, dealurile po- plezie, motoTi electrici. 
dişurile, depresiunile, şesurile şi * 
luncile. Clima şi importanţa ei I Dat fiind că aceste cursuri vor 
pentru agricultură. ftpele CUT- I fi freqentate R1ai cu seamă dle 
gătoare: DunăreI! şi importanta micii industriaşi şi comercianţi, 
ei; Marea Neagră şi importanţa lecţiile vor trebui iă fie de aşa 
ei. Organizarea statelor. I manieră sistematizate lncât toate 

Geografia economlctJ. Bagd- I cakgoriilc de profesionişti să 
ţiile :solului şi ale subsolului. ; poatd căpăta suficiente cunoş· 
rigricultura, răspândirea ci in 1 tinte ~tiinţifice p~ntrtt Dranşel~ 
ţara noastră. Bogăţiile vegetale. lor. l'iceste cunoştmţe vor trebm 
Plante industriale. Podgoriile şi şă fie pe de o parte o amplifi
pădurile. Bogăţiile animale. 130- care, impreunatli cu explicaţii 
g~tiile minerale. Con1bustibile: lămuritoare, ca ceea ce orice 
Petrolul. Desvoltarea industriei profesionist primeşte, in timpul 
petrolului. Cărbunii. Gazele. Me- cât Invaţă şi exC'rcită me~eria, 
taleIe. Sarea, 10caliU.til€. ~pele in mod automat, fără a medita 
minerale. - în lipsă de călăuză pricepută 

Indus/ria. felul industriei. In~ - asupra lucrărilor, pe de altă 
dustria alimentară. Industria u- parte prin ac.este lecţii micului 
leimilor vegetale. Industria za- industriaş trebuie să i se împăr
hărului şi a lemnului. Industria tăşească acele cunoştinţe ştiin
metalurgicA. Cdile de comuni- ţifice pe care el le va putea 0-

caţîe. Căi ferate şi fluviale. eo- simila - sprijinit de profesor -
mel'ful. felurile comerţului. şi pe care industriaşul nostru, 

Car •• 1 mărfurilor 
durere, nu le are însă ~ste de 
dori-t să le aibli, lucru pe care'l 
urmăresc aceste cursuri. ... 

duselor fabricelor de piele'. 
4 Ca1culnrt'a preţurilor de cost 

pentru diferitele produse ale mi
cului monufadurier. Deviz. 

Croilorie 
1. Textilele cele mai impm

tantc: In, cânepă, bumbac, lână, 
mătasă, mătasa artificială. 

2. lndentificarea lor şi a ca
lităţilor, nu mai puţin a defec
telor lor cu ajutorul microsco
pului spre a dobândi o mai buna 
deprindere în recunoaşterea lor 
prin metodele uzuale ale micu
lui industriaş. 

3. Noţiuni despre vopsitorie. 
4. Deaizul croitorului. 

Lemnărie 

1. Principalele esenţe km
noase întrebuinţate în industria 
mobilelor. 

3. Calculul preţurilor. 
4. Devizul tâmplarului. 

Jf. 
Se va pune fond - cu aten

ţi!! oeosebită, - pe partea gin
gaşă a întocmirii devizului, a
dică calculul regiei oricărei mici 
intreprinderi sau atelier cu sta-

bilirea beneficiu lui. 

'* La fel se va proceda şi pentru 
alte meserii, netn~irate aci pe 
cari le va indica organizatorul 
cursurilor sau prezenţa in rân
durile auditorilor a celor inte
resaţi. 

Sec,ia Il 

Func'ionari parficula,i 
Limba română 

56 fin şăptămânal q (p.tru) 
ol'e: Marti, Miercuri, Joi şi 

Vineri. 
Materia: A) Lectură din scrii

torii români, cu culegere de 
cuvinte şi expresii româneşti. 

Analize tie fond şi formă. E
volulia literaturii româneşti t,. 
linii mari. 

B) Conversatii asupra su· 
biectelor citite la lectură şi 
asuprasubiecfelor incidentale 
puse de auditori, cu scopul 
de a se deprinde cu limba 1n 
adevăvăratul ei spirit şi a do~ 
bâmli dictiune bună, 

C) Gramatică: Fonetică. mor
fologie. sintaxă, ortografie. 
Compuneri cu subiect indicat 
sau liber. 

D) Corespondenţă: Ca. tn 
clasa A In plus corespodenţa 
bancară şi cea in legătură cu 
afacerile de efecte. 

Limba lIermană 

aSUl 
Preţ de cumpEirare, de cost, 

:at cPreţ minim de vânzare şi preţ 
muU:le vânzare. Calcularea preţurilor. 
'a lu~ntocmirea devize lor. Contabili
i auiatea in partida dublă aplicată 
: şi ala micii comercianţi şi indus
j Ceţriaşi. Un caz practic cu meto~ 
ăgădd~l .. a:nericen propriu pentru 
Lucm1cll ultreprinzători. Inventarul 

Mărfurile sau productologia, 
fiind o ştiinţă, care in ultima 
analiză, urmăreşte cunoaştereI!! 

şi identificarea produselor ce 
fac obiectul comerţului, fixarea 
proprietăţilor oricărui produs şi 

recun.aşterea falsurilor la eare 
va :trebui supus, va trebui să 
tuprindă, de ori care tJlarf(t ar 
fi vorba, următoarele capitole; 

Considerdnd unele speciali
tăţi de meserii, materia ar urma 1 
să fie repartizatA astfel: 

~9 fin 6tJptomdnal 2 (doud) 
ol'e: Luni şi Joi 

Materia: Al Limba gel'moflă: 
a) Converaatll cu subiecte din 
domeniul: omul, familia, clisa. 
ora:}ul, satul, piaţa, prăvălia, 

marfă, comerCÎaţi. induslria~i. 
fabrica, mijloace de comuni
caţie. b) Gramatică: fonetică, 
morfologie şl sintaxA. 1. Materiile prime l'leCe3are 

unui anumit produs. 

I"d •• tria .,ie'ă,iei 

1. Materiile prime utilizate tn 
manufacura de piele. 

2. Piei tăbdcite. Metode de 
tăblicărie. Defectele tdbăci'lriei. 

3. Preţurile curente ale pro- B) eOf.upondenfiJ: Oferte de 

3 

serviciu, circulări, cereri şi 

dări de informaţiuni, Oferte 
pe mărfuri, comenzi şi efec· 
luarea lor, reclamaliuni In a
faceri de mărfuri, Corespon~ 

denţă asupra efectelor, cores
pondenţă bancară. 

Confabili'a'e 

Registrele comercianţilor şi 

şi Industriaşi/or. Prescr~liile 
legii primitoare la registre. In
ventarul, jurnalul, copierul. ma
iestml, straţa, registrul de casă, 
etc. 
, Metoade de contabilitate în 
general. Metodul clasic al par
tidei duble in special: Artico~ 

lui de jurnal, debitul şi credi
tul. Trecerea tnregistrărilor din 
jurnal tn maiestru. 

Despre conturi. Natura şi 
clasificarea lor. In special con
turile de ordine şi evidenţă şi 
inregistrările de angajament. 
Balanţa de verificare. bilanţul 

brul. 
Inventarul şi bilanţul. 
Metode de evaluare la in

ventariere. 
Bilantul liscal. 
Devizuri şi sclri de preturi. 

SfenoJlra'i. 
La predarea stenografiei se 

~e va utiliza metoda franceză 

Emile Duploye, adaptată Ilmbii 
române de Hertri Sthal. 

La inceput şi până la o com
plectA asimilare vom face' ste
nografie integrală, suficientă 
pentru C':oresponpenţa comer
cială şi note de procese-verbale, 
cu care se poate dobândi <;) ra
piditate foarte mare faţă de 
scrisoarea cu litere latine. 

Intru cât deprinderea cu ste
nografia integrală va da satis
facţie vom putea trece la steno· 
grafia profesională cu abrevieri, 
care permite o rapidifate egală 
cu vorbirea. 

Piepteni, perii de dinţi, art. 
pt. ingrijirea gurii, săpu~ 
nuri şi parfumuri, le gă
siţi tn cea mai asortată. 

Parfumerie 

"M iiller" 
A RAD, Pia'a A. lonca 

Vi:i'area 'ehricii 
de zahăr 

Duminecă la orele 9,30, un 
grup de patruzeci· functionari 
particulari sub conducerea dlui 
Aurel Dâmăcuş au vizitat fa· 
brica de zahăr din localitate. 

Oaspeţii au fost condu,l 
peste tot de către dl. admi
nistrafor Jarovsky, care le-a 
explicat In româneşte. diferlA 

tele procedee ce contribue la 
obtinerea zahărulu,L 

Cifl/i şi răspândifi 
n 'fimpu I Prouincleiu 
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I 'f~~.~.~. S.~.'l.~ '~!u.jJnli;!~I::'I~II(ll~J~IIIII~'I~lnlln~l!nlllln~JJ' ~nţ~U.·~~~.~!' I Excursia funcţio: Din nou situatia CD] I ~~]~~~~J~iJ ~e~h 4'l~. ~ III tlUJI 1'1 II I~~;! I~t~~~~~~~~ I narilor particularl " 
!1!l1I!!1' ,dm::::iiU!lIl11h b.::.dl, 118i; lilliil:b. Illililiil la Timişoara impiegaţJlor dela CF R. des~gt :: 
Programul pe 24 Ocl. 

1937. 
Di"izia Na,iouo!ă 

Gloria- Vulturi, arbitru Keller, 
la tuşă Oprita, Burd::!n. Arena 
Gloria, ora 1530. 

Di.,izia C 

ARAD. - In legătură cu ex- I fiecare din D-vs cititori ati. piegat de mişcare surme 
. :os (Unirea), Filipaş, Nagy (A- cursia funcţionarilor particu- văzut desigur pe peronul sta- i complect după un serviciu 

mefa), Graur, Palinkas, Grtinfeld lari la Timişoara organizată de tiei Arad pe dnii aceia cu şap~ I 24 de ore pc linie princip
(Fortuna), Spânu (Tricolor), Cis- Camera de muncă, În cadrul ca roşie care se numesc: lm~ 1 sau chiar vitinule cu o cir 
mar, Prasz, Barbu (SGA), Raţ căreia vor fi vizitate câleva pegaţi d~ mişcare. Frumos uni- ,1 latie exlrem de încordată.! 
(Transilvania), Ujj (Unire;;.), Erky fabrici primim următoarele: formizap, mai ales cu manta- I acolo unde şefii de garii 

(CAA), Nygert (Tricolor). Excursia va avea loc Marţi lele cele noui, însă se zice că I şi pe impiegaful de mişcl 

Olimpia-S. S. M. R. 
la tuşă Daraj, Arena 
ora 11. 

, punct. 26 Oet postavul mantalei, e de cea, i casier de bilele, magazinel 
(Reşiţa), Mezei Crişan (U,SA), Tipei (A- i Participantii vor fi. i~ gara mai bună c:l.titate plăt.it cu şap- mărfuri? D~r ca.sieri~ de. 
Olirupia, ruefa), Hotăran, Kolonpaky, Adoc ~ Arad la orele 7.30 dlmmeaţa, te sute cinCi zeci Iei metrul. lete la boga) să., mal pUI 

(Gloria), Regner lII, Suky Feider 1 unde vor avea un serviciu de La fiecare impegat s'a distri- facă şi 24 ore de servic 
Fintea, Knapp (CAA) Nagy Sany I informaţii condus de dl Var- buit 2,60 metri pentru confec- Oare unde aj:mgem dacă~1 
(SGA), Horvatli (Transilvania), i laşi secretarul setiei şi un- ţionarea mantalei În sumă de liniile principale s~lIjesc; 
Boros (Forluna), Silagy, . Moc~ţa i de vor primi bonuri, bilete de lei 1950 care s'a reţInut în a- şi se islovesc compleet? ~ 
Botău, Teoreanu (Transllvama), I tren etc. proximativ 5-6 rate lunare din nenorocitii aceia de mag , 
Tamăs Minye (Amefa), Varadi, t Membrii camerei vor plăti salarul lor. Oare în plală acel neri cum e in Arad, care nV 
Vespeny, SatkOzi (lntelegerea),l Lei 25, iar oaspetIi Lei lOO de postav cât costă melrul? Dar mai satură făcând 24 ore,l 

Cafegoria 1. 
Juventus-Tllanus, arena Titanus, 

ora 15.30, arbitru K:llmar. 
Unirea-Sparta, arena Caa. ora 

1530, arbitru Schneider. 
Tricotor.Astra, arena Tricolor, 

ora 15.45, arbitru Palfy. 
Transilvania-Hbkoah, arena Tri

color, ora 14, arbitru Czeka. 
Amicale: 

Banatul·Gloria comb, arena 
Banatul, ora 16, arbitru Kalmar. 

Aleasă Cat. lI.-Sga comb , arena 
Gloria, ora 13.30, arbitru Văţian. 

J.niorii : 
Caa:Astra, arena Caa, ora 9.20, 

arbitru Ardelean Ilie. 
Titanus.Tricolor, arena Titanus, 

ora 10.30, arbitru Ugrin. 
Transilvania- Amefa, arena Tri

color, ora 10, arbitru Mărienut. 

Olimpia-Sga, arena Olimpia, 
9.15, arbitru Hustig. 

Gloria-Unirea, arena Gloria, 
ora t O, arbitru Adamovici. 

Hakoah.lnţelegerea, arena Caa, 
ora 11.15, arbitru 1omi. 

Fortuna-Usa, arena U11irea, ora 
14, arbitru Milincovici. 

* Goal-i!e'erii În campio
na'ul ;uniorilor 

Huzur 

26 panele. 
Mârienuţ (Gloria). 

15 panete. 
(Astra), Pmter (Amefa). 

13 pane'e. 
Nicu (Gloria). 
'2 pancfe. 

Codrean (Gloria) Dragoş (Olimp.) 
8 p.ncfe. 

Raţiu (Astra). 
7 pancfe. 

Zaab, Henegar (Gloria), Kiss (U
nirea), Hegybery (Olimpia). 

6 pande. 
Grada (Astra). 

5 paAefe. 
Bocmanov, Lucuta, Paul (Astra), 
Vagosy, Kurupkik (Intelegerea), 
Bakos, BOrOtz (Unirea), Şimăn-

dan (USA). 
4 puncle. 

Rician (USA), Cociuba (Astra) 
Donschitz, Mladin (CAA), Erdey 
(SGA), HevOli (Hacoah), Kiss 
(Fortuna), Dalaky (Intelegerea). 

3 panete. 
M!ndruţ (SGA), Buray, Sereş 
(Tricolor), Toth (Olimpia), Varga 
(Unirea), Tirsin (USA), Drommer, 
Horvath (Titanus), Buc,a (Olim
pia), Oroian (Gloria), Crăciun 

(Transilvania). 
2 pancle. 

Mocuţa (Olimpia) Oyarmati Preisz 
(Amefa) Vangel (USA) Luca (Glo
ria), Drecin· (Astra), Tensarosi 
(Inteleg.), Popovici Palaty Bur-

Lenhardt Dekorky Friez (Titanus) persoană. Ia dala când s'a distribuit, ade- e cazul dela bagaie, fără ~ 
Zegheny Szenasi Anti (Olimpia), Vor fi vizitate: că in Decembrie 1936, lanua- retă fără niciun acoperiş?; 
Barta, G~rgy, Zukor (H<lkoah), Inainte de masă: rie 1937 tot atâl i-a fost pre- ne iarna, frigul nu iartă, Şf 1 
Samu II, Maurer (Tricolor), Jiva 1. Industria Lânei S. A. tul ? In magazinele cele mai cât de bine să fie CÎne\.'a 101 

(Transilvania), Weisz (HJkoab). 2. Fabrica D Turul" mari din Bucureşti, laşi, Cer~ brăcaf, dar gânditi-vă la 2-Sa 
Clasa menIul 3. Fabrica de bere. năuţi, Timişoara şi Arad ace- re de serviciu. Apoi răs~a, 

Gloria 8 7 O 1 72 10 14 Masa se va lua la căminul laş postav s'a vândut metrul derea lor? lul 
8 6 2 O 50 11 14 de ucenici, pe care îl vor vi- la pretul de cea lei 500 cel Surmenându-se din zi ha, 
7 6 O 1 35 10 12 zita cu această ocazie. mult. Acum dacă multîplic,'lm ce va fi oare cu viata săfn 
8 4 2 2 28 22 10 După masă urmează a fi vi· suma la 2000 impegati de miş- nului călător? Dar cu aVIt 

Aslra 
Olimpia 
Unirea 
Amefa 
CAA 

8 4 O 4 29 17 8 zitale: care ne putem inchipui cât Statului? Accidentele dllpă~ 1 
7 3 2 ? 11 18 8 1. Fabrica de chibrituri. facel Nu mai vorbim de pos- le cititi cazul Ciucea-Pre, 

8 3 1 : 18 22 7 2. fabrica .Dura" tavul dela haina uniformei: (Cluj) atât de costisifoarta Intelegerea o.r P t t t A T' . b 
USA 8 2 2 4 17 21 6 es e o In Imlşoara ex· 450 lei metrul şi după 5-6 ori vieţi omeneşti şi fa uloase"ia 
Fortuna 6 1 3 2 12 13 5 cursionişti vor avea la dispo- călcate s'au lustruit complect, me de bani. se mai poateo 

8 1 3 4 11 28 5 zitie tramvai electric. !ti care bine inteles s'a des(â- vita oare când personaluul Transilvania l f Y 

SG~ 7 2 O 5 14 29 4 ntoarcerea se va ace pe cut in aceeaş cantitate. extenuat de obos.eală? .Sem 

Hakoah 
Tricolor 
Titanus 

7 2 O 5 10 41 4 la orele 7 seara. Oare ce va fi fost la cei cea poate conta pe el? ~el ce., 
7 2 O 5 12 69 4 Bonurile pentru participare 30.000 ceferlşti care a inceput leargă după eco.nomli la'l 
7 1 1 5 13 24 3 se pot deia ridica dela camera să fie echipaţi in surdină ca: să răspundă 7 ŞI mai ales:I 

Camera de Muncă Arad 
Nr. 6819-1931. 

Convocare 
Noi. Victor Moşoiu Preşe

dintele Camerei de Muncă din 
Arad, în baza dreptului ce ne 
conferă art. 167 din legea pt. 
înfiintarea consiliului superior 
economic şi organizarea Ca
merelor profeSionale, convo
câm tn sesiune ordinară pe 
toti domnii consilieri ai Ca
merei de muncă din Arad pe 
ziua de 31 Octomvrie 1937 
orele 9 a. m. in localul Ca
meril de muncă din Arad, Bul. 
Reg, ferdinand Nr, 1- 3, 

Ordinea de zi: 
1. Deschiderea şedintei. 
2. Cetirea şi verificarea pro. 

cesului uerbal al şedlntei an
terioare. 

3_ Raportul preşedintelui. 
4. Anulări şi deschideri de 

credite. 
5. Vânzare şi cumpărare de 

Imobile. 
6. Delegări tn diferite consi

lii şi comisii. 
7. Numiri de functionari la 

Cameră. 
8 Diverse. 
Arad, la 19 Oct. 1937. 

Preşedinte 
ss. MOfoia Victor, 

Secretar 
ss. Dr. Vludialou C. 

de muncă secţia functionarilor acari, frânari manevrantl, con- se trezeazcă nitel din SOlT~' 
particulari. ducători, şef de tren efc. Ne lenta ce I·a cuprins. 'lI 

Eroii 
vom închipui căd postavu) la Oare Domnului Preşell'l 
plată retinut prin listă va fi de al Consiliului de adminis~il 
foarte bună calitate.. cir, Domnul general 10Jll 

neamului • 
Dar să revenim asupra con

La Alba-Iulia - au fost po· cediilor de odihnă, ale perso-
menit' eroii Horia, Cloşca şi nalului de exploatare; Frânari 
Crişan, in faţa monumentulu, temporali (angajati cu ziua) 
lor -- s'a plecat M. Sa Regele pentru suma de 70 lei apoi se 
urmaş strălucit ca să-le de. trimit câte 10 z'le în concediu 
săvârşiască opera. . de odihnA in serii de câte 20-

Vremea nu-j poate şterge 30 probabil crezând că 
din amintire noastră, ci - dim~ vor fi c â şti gat prea mult! 
potrivă - ni-i apropie şi mai După ce faci cu ei şcoală, ti 
mult, cu idealurile ce le-au tn~ in veţi pentru serviciul de Iră. 
sufleţit viaţa şi actiunea adu· nar, apoi ti arunci pe uliţă când 
cătoare de moarte năpraznică. vreţi 7 Oare ml s'ar putea ca 

Horia, Cloşca şi Crişan stră~ actuaHt frânari bugetari extrem 
juesc din mormânt la destinale de obositi să meargă ei câteva 
acestui ne-am şi ne îndeamnă zile in concediu pe serii, fiind
să urmăm pilda vieţii lor de că de cei 70 lei plătiţi auxiliariJor 
martiri desinteresati. In clipe- ar beneficia tol CFR.? Sau nu
le solemne când le pomenim mai deageaba prevede statutul 
numele, se ridică din veşnicie cfr. acestea. Vin apoi. mane. 
şi ne tmbrăfişeazl ţara mărită. vrantii , acarii, frânaril, nu mai 
poporul pe care l-au iubit mult. vorbim de conducătorii de tren 

Ne povăţuiesc mereu să ne şefii de tren care nici nu ştiu 
ridicăm la înălţimea puriU·fil ce e acel concediu de odihnă J 
care le·. sf intit opera făcân- Turnusul personalului de tren 
du-o nemuritoare. e supra incărcat de mult. tre. 

Mihail care, ştim, are fie 

multă bunăvoinţă şi sufletr, 
tru cei mici, I s'au adu;! 
cunoştinţă de cei in dreptO, 
relatate mai sus 7 n 

1r 
p 

----------------~n CORgres.1 comerci~ 
lor din Ardeal ,i Bei' 

f'iRfiD. Duminecet 24 ~ 
C. orele 11 a. m. va avel't.! 
la sediul corporaţici comeltz 
ţi10r din fi-dul Regina MaltE 
congresul anual al comefl4: 
ţilor din I1rdeal şi ~anat 

ordinea de zi figurează oi 
de chestiuni de-o importan~ 
vârşitoare pentru viaţa ati 
cialet. ~ 

r 
S. Mârlc 

Noi. avem sacra datorie ca nuri foarte multe In circulaţie, 
să le cinstim amintirea prin afară de programul minimal 
gânduri ,i fapte vrednice de astfel că de multe ori nici nu 

S'a deschis depozitul de pretuire~ lor; prin j~:tfe şi ui~ le dă timpul de odihnă neee
le ... fi e d efo e tarea orI căror ambItii perso- saf ca Să-şi recapete forte 

nale, tragice irosiri de energii, ., noui să poată face cel putin 
fiind mai tntotdeauna aceste fata zilei de mâine. Astfel ti 

croitorie engleză! 
franceză. Stofe, 
mare a sorti m e' 
Preţuri foarte efti:, 

I 

A RAD, Sir. Meliarr, 

"Reclam" 
Locul cel mal eftln de 
cumpărare. - Arad Calea 
Şaguna 12-14. 

trecătoare pat:.;i. pândeşte Tabe,.e.leza. 

rl 
I 

Monitorul Oliclal d 

Vopsiti şi curătiţi hainele la firma 

Revolutia lui Horia, Cloşca I In numerile cele mai noui 
şi Crişan rămâne un moment ate Monitorului oficial scrie: 
epocal in istoria natională. Repetând statutul cfr pentru 

Numai noi, urmaşii, ti putem a treia nou!: că se va acorda 
umbri strălucirea, dacă vom 30 zile concediu de odihnă: 
dezerta din lupta de emanci· 

Luni 18 Octombrie publil 
cretul regal prin care se 
tese de taxe \lamale tall 
12 la sută ad-valorem şi I 
zitul pe lUI: :fi cifra de al 
o serie de materii prin 
semlfabricate. HOSPODAR 

15 zUe concediu de interese, Scăpaţi apoi de orice griji pare tnceputA de ei. 
Prăvălia: Str. Eminescu - Uzina: Str. Slroiescu 13. Ea trebue continuată, apre pl!tlte toate. Nu se gândeşte 
... - ... "" ... _ ... "" ...... -..-~_ .... ,,_ ......... _-...... ~ binele neamului. nimeni ce va să zică un im~ 

Textul decretului rega 
publicat In numărul 73 
data de 16 Octombrie CI 
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