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l 1 M. S. Regele Carol Il-lea. 

~şfe: Tara întreagă se pregătea dela 
de mc la mare, să sărbătorească 

tiv •• 8 Iunie, împJinirea unui de
C~ reniu. dela coborârea Marelui 
llci1uveran În mijlocul poporului 
ne fau. 
Vi~ Acest praznic. ar fi fost pri
rel.jul cel mai nimerit prin care 
iot>porul român, şi-ar fi manifes

n, tt, dragostea faţă de Acela 
)el$lre, in aceste clipe veghe. con-
~ce cu o m,Înă fermă, totdea

Bila la datorie, destinele acestui 
căţam. 

Ilnl Iată însă că acest Mare Rege, 

i· in scrisoarea adresată primu
ri i sfetnic al Tronului ne dă un 
6 emplu În plus şi vrednic de 
dhnat, 

lu' Primul Lucrător al Ţării prin
i ~·un. .indemn la Muncă şi pat
n f0tJsm scrie intre altele: 
1 )tAcei care doresc in B

!Ifeste imprejurari să Mă sar .. 
njlOreaSCă. n'o pot face mal 
) ăcut pentru Mine decât pu-
ndu·şi toată munca cu râv

~f şi patrlo. fism pentru In .. 
" rlreB României" •.• 
Iată aceasta scrisoare: 

),Sc"mp .. ' Me .. preşedinte 

'1 de Consiliu, 
1 Am fost inştiintat că guver-

1 a hotărÎt să fiu sărbătorit 
mod deosebit cu prilejul 

lei de 8 Iunie pentru Împli
frea a 10 ani ai domniei 
tele. 
,Această hotărîre M-a mişcat 
!1ânc. Cu cunoştiinta datoriei 
hplinită cu dragoste În f%
ul Patriei, sărbătoarea ce in
'nfionaţi. mărturie a roadelor 
restul deceniu, Mi-a da t a
~l1că satisfactie sufletească. 
Consider Însă că fmprejură
le actuale, cât şi grijile de 
~ce clipă ce trebuiesc să tie 
cordată atenţia tuturora, nu 
nt prielnice pentru manifes
ţii de felul ce doriti a-Mi 
~e şi cari pe de altă parte 
pricinui şi mari cheltuieli. 
Acei cari doresc în aceste 
prefurări să Mă sărbăto
Iscă, nu O pot face mai plă
I pentru Mine decât punân
-şi toată munca cu râvnă 
patriotism pentru Întărirea 
mânie!. 
~ultumindu-v'ă Dumneavoa
i pentru frumosul gând ce 
'i avut, vă rog stăruitor să 

un/ali la proiectata sărbă
:re. 
'ă reînoiesc, scumpul Meu 
şedinte de Consiliu, încre
ţarea afecţiune; ce vă păs-

ucureşti, la 22 Mai /940. 
CAROL. R . 

• 

COMEMOR!RILE N04STRE 

((}) A~II VIElmSAIIlIE---
Patruzeci şi şase ani, dela: "~Procesul -Memorandului" 

Se implinesc În ziua de 25 I rettlt lor, câţiva dintre foştii Noi na pa'em decât să aca
Mai a. c. patruzeci şi şase de studenţi români de atunci, a- zăm î .. fa'a lumii civilizate 
ani, dela sentinta dată in ră- junş! azi şi ei in anii bătrâ- sistema' asapritor care li .. -
sunătorul Proces al Memoran- .adelor." de sci ne răpească ceeace 
dUlui, proces datorită căruia, Pacat de noi... an popor are mai scamp: 
nelegiurile asupritorilor noştri Dela aceste rânduri. a trecut legea şi limba. Deaceea noi 
.de totdeauna, au fost cunos- aproape un an, iar astăzi cu fla .untem aci acaza'" noi 
cute În lumea întreagă. prilejul aniversării. trebue să ... nlem acazalo,i. 

Remarcam acum un an, tot subliniem cele scrise atunci, Ca persoane n'avem ce 
În paginile acestui ziar, clasica fiindcă. din nefericire, contin că.da înaintea acestei c ... r,i 
noastră nepăsare, În legătură un mare şi dureros adevăr. ca iara,i, fiindcă RO; am 
cu faptele marilor noştri ina- (jeneratiile de astăzi, in se- 'ac,al n ... mai ca manda'ar; 
intaşi in general şi in deosebi colul vi tezii , au uitat cu desă- I ai popor ... '.; Român, iar an 
cu ale celor osânditi În Proce- vărşire să mai răscolească tre- popor Întreg n... se poate 
sul Memorandului. cutul, să prindă acel unic cu- 'ralle 'a baza ;adecăforeas' 

Scriam Intre altele: raj,dătător de biruinte noi: ce că. PlânJlerile poporu',,; Ro-
»Faptele memorandli;', 101' îşi are obârşia in preamăriea mân n .. pol li ;udecale de 

puse în slujba natiunii române, faptelor marilor noştri Înain- ..... ju,ia exclusiv maghiar, 

I ttSe judecă. i.. moment .. , 
acesla, la C'" j, capitala 
Transilvaniei, un proces de 
inaflci trădare, care inlere
sează În ce' mai inalt grad 
pe loii oamenii care dore .. c 
o mai b ..... ă repar'izare a 
jus'ifiei înlre popoare" ••• 

Apoi: 
Aces' proces es'e In'r'a

devăr o r ... şine pen',... nafi
.. nea maghiară. Doclor.' 
Ra,ia şi amici 'ui pol să lie 
condamna,i, opinia pablică 
europeană i-a achila' însă 
dinain'e". 
Până aici faptefe - .• 

* nu vor putea fi cântărite, in taşi. ("are este ş; iudecător şi 
I . . parle".- Din acest umil colt de ţară, 

adevărata 01' valoare, mCI- Şi iată că am ajuns Încet prin coloanele acestui ziar, 
odată.« dar sigur, ca an de an. şă ne Dar sentinta 't am sugerat ideea ridicării unui 

,.Acea deviză: "Totul pentr... condamnăm şi noi la aceeaş In ziua de 25 Mai 1894, se monument În memoria memo~ 
no,i ... ne" ce Împodobea piep- nepăsare, caracteristică Îndivi- rosteşte sentinta prin care sunf randiştilor. 
turile şi stăpânea gândurile zi/oI" multumiti de soartă. iar osânditi: dr. 1. Ratiu la 2 ani Acest monument apoi, să fie 
milioanelor de Români din cei osânditi pentru ca să a- tem,nita de ~tat " dr. 1(- .[u,- inaugurat În capitala Transil
A!'de..al'I nt'!'-l fos~ tn!,ma,Î o lo~ vdeemmŞail.ntOa!razc"ue~ ·nl?aCuSfuobsts?arered~ cacI la 5 am ; . prof. DI1:mtne I vaniei cu prilejul Împlinirii a 
zinca ua a a m amp are, CI _ v Co:nşa la 3 an~, ~r. lu'~u Co- , jumătate de veac dela Procesul 
un crez, păstrat cu sfintenie nici de recunoştinta noastră, rOlanu la 2 am ŞI 8 lum .. dr. J Memorandului, iar câte o copie 
până la Unirea cea mare.« nici măcar spre a le ridica un Th. M~~ali, D. P .. Bărcia'!u, r in miniatură să fie aşezate in 

... Din nefericire perfru noi, monument Întru veşnică şi pl- R. P~tlţla., (j~. Domlde la ca{e toate oraşele şi târgurile tran-
pomenirea acestor martiri a oasă aducere aminte. 2 am ŞI fumatate, Aurel SUflU silvânene mai însemnate. 
trecut neobservată.« Aceea care au Îndrăznit să- la J an~ şi 6 luni, M. V~liciu. Scriam atunci ·şi o repetăm 

Printre prea multele serbări, şi afirme atunci, naţionalitatea la 2 am; Gh. Pop d~ B~seştl din nou, că in legătură cu a-
o creştinească aducere aminte prin grai şi scris au fost la.1 an. D. Ron:-an ŞI Nicolae cest mO'1ument Asociatiunea 
a acestor eroi. nu s'a mai uitati 1. . . Crlstea la 8 lum. ..Astra« are cuvântul. 
produs. Cu toate apucăturile Dar care Român adevărat 1",ot l a,cuzatii condamnati sunt În aceste vremuri grele cu/-
noastre occidentale, nu cunoa- nu se cutremură. ori de câte 1 ?b.'lga/, la Sl~portarea sp~se(o: tul oamenilor mari, a căror 
ştem nici pros/ăvirea eroilor, ori reciteşte acel faimos pasa- wlte, 111~ s~rna de 3238 flOrin!. fapte sunt toate vii exemple, 
nici cultul mortilor. gfu din ultima cuvânfare a APOI ~~ ms~reze .pe sp.esele trebue Înfătişat generaliilor 

Câtă dreptate avea d. Ioan dorului Ratiu după retragerea propl'U, senJzn/c:. m toata. ex..- viitoare În toată măretia lui. 
Pop, când scria În prefata apărători/or din proces: !enSiUn~a, In ~lmba maghlarâ~ În ce ne priveşte vom stărui 
cărţii "P,oce! al Memoran - "In acest proces esfe 111 1 ~ zla~" prmtre care tţoua mereu ca această »trecere cu 
d .. lu." apărută În anul 1932, IIorba de existenta popo,a- romaneştl: unul german ŞI res- vederea« ~ă nu mai dăinuiască 
următoarele: lai Român Existen'a .. nai tul maghiare. atât iar cei osândiţi pentru 

"Memorandiştii au fost uitaţi popor n .. se discută, se afir- Pe acea vreme încă, priete- Ro';'ânii de pretutindeni, să~şi 
de mult, şi de procesul lor a- mă. De oceea na ne esle nul României, marele bărbat aibă monumentul lor Intru veş. 
bia îşi mai aduc aminte cu pie- î .. gând să venim in fa,a de stat francez. Georges Cle~ nică recunoştinţă. 
tate, poate cei cari mai sunt Dv •• să dovedim că avem menceau scriq în ziarul ~[a 
în viaţă dintre foştii lor apără- drepturi 10 exisfenfă. 'nfr'o ]ustice« intr'un articol Închi
tori, şi cu fragmente de vagi şi asemenea chestiune nu ne nat acestui proces, printre al-
şterse amintiri rămase din tine- putem apăra in 'o,a Dvs. I tele, următoarele: . 

[Ştt: @1\i[S=:~lrm-~=~I!fE=--~III~ It~~E=~I;;E'~-4;f~':Ia: 

II II ţ , . 
~",: .. 

(1. fp.) 

o~A.ND1TlI IN PROCESUL MEMORAND1JLUl 7-25 MAI 1894 
RANDUL DE SUS. 1. D Roman, P. Barbu, Or-. D. P. Barclanu, Gh. Domlde, Dr. T. Mihail, Dr. Aurel Suciu, Mihai Venel., R Pe.f1tra. 
RANDUL DE JOS: 2. N. Cl'ls1ea, 1. Cor-olsnu, G. Po,) de Băse'lU, OI'. Ioan Raţiu, Dr. V. Lucaelu, Dimitrie Corn şa, SeptlmlP Alblnl. 
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Primăvara 
Iată primăvara, 
Cântă inimiotlra. 
Zâmbet de copil, 
Dragoste 'n pistil. 

Muguru·j deschis, 
Fata cade în vis; 
Seara. grijulie, 
Dorului ei scrie. 

Flori de liliac, 
Flutură 'rl cerdac, 
Două băIăioare, 
Cântă goale 'n soare. 

Seara, în amurg, 
Isvoare dtllci curg; 
lipele s'adună, 
Sub argint de lună. 

Iar privi~Jhetoarea, 
Cântă, văjitoarea. 
Căci doi sub un fag, 
Se cuprind cu drag. 

...- II II • .. • • + , 

Se 'nchid ochi-ţi dulci, 
Du-te să te culci I 
Să·ţi visezi de tine, 
Dragostea că-ţi vine. 

* 
Nocturnă 

Tresare'n linişte grea din pământ, 
Nici stelele nopţii n'au cuvânt. 
luna pe cer ca-o obcadă, 
Mi-adună amintirile, toate grămadă. 

Mă văd copil pe margini de lac, 
Unde broaştele apei, ziua tac, 
Cum stelele din ape trudesc să le-adun, 
C'o flamură verde de alun. . 

Tremurul arei mei îngrozeşte, 
Fantoma îmi prinde spatele 'n cleşte, 
E vremea cdnd ora-i a~a târzie, 
Şi nimeni de acasă de mine nU ştie. 

Prin besnă, mama, mergând tiptil, 
Cată'lI zăvoie, prin crâng un copil, 
Işi sfdşle sânii prin mărăcini 1 
Sângele-i curge pe faţă şi mâini. 

Bate orologiul la miez de noapte, 
Mama·şi mtlllgdie, odrasla'n şoapte: 
Creşte iubirea, parfum de crin, 
In ochii mamei, luceferi divilli. 

Constantin Somăcescu 

~i.a. 
,,-)4ftl.i.cii. ~" cLUs, 

~1&4d 
Din initiativa unor iubitori ai 

muzicei din oraşul nostru, s'a 
constituit asociatia muzicală cu 
titlul de mai sus, care are 
scopurile astfel formulate-:----

Art. 1. - a) Desvoltarea 
sentimentului de colegialitate 
şi al unitătii sufleteşti între 
toţi aceia cari au dragoste 
pentru arta muzicală. 

b) Incurajarea şi îndrumarea 
elementelor tinere talentafe în 
muzică şi artă dramatică. 

TIMPUL TRANSILVANIEI -
1
· c) Introducerea elementelor 1 In adunarea generală de 

tinere pe scenă În cadrul şe· I constituire, a fost ales urmă· ! zătoarel~r ~rtistice organizate I torul comitet de conducere: : 
Observatorill 

I 
de aSOCiaţie. Preşedinte: Director l1scaniu I 

d) Desvoltarea şi cultivarea Crişan. I 
muzicei româneşti şi clasice, Vicepreşedinte: Dr. Caius 1 
pr~cum Şl. educ~.rea publ!cului Lepa. . I 

pr:1n ~mamfe~t~ţll de arta "!u· ]uriscons It: Dr. Octavian 

meseriaşilor $1 comercianillor romAni 
Adunări generale ~jştilor, ca. să spun astfel, dat şi 

~~telect~ahl()r rare li cunosc şi 
In şedinţa consiliului de dd- II apreciază munca şi prictrena 

zlcala vocala ŞI Instrumentala. Lupaş. u 
e) Câ?.tiga~ea unui !onograf II Membrii:. Dr. Emil Montia , 

ministratie a Băncii Populare I ' 
»Aurel Vlaicu« a Şcolii Supe. n vieata meseriaşilor din Atcd 
rioare de lirte ŞI Mescrii din se bucură de ace~şi sll:npatie şi 
lirad, s'a ales următorul co- ap,reClere,. euroscandu-I-se sefi· p~ntru mreflls,trarea cantecelC!r dr. Nichi Lazar, architect Szan

~I a mUZicei populare dm I tay Ludovic, director Tripon I 
,udet· Murel.. I 

mitet: oZltalea ŞI cumpăneala în toate I 
adele. 

Preşedinte: 1. Filipaş. Văi.j În persoana d-/ui lazar' 
Vicepreşedinte: P. Nădăban. Talu intruchiparea Împunăloare' 
Secretar·casier: E. Odiatiu. a meseria şu/ui româ n; mândru 
Membrii: E. Rufu, Şt. Re. demn şi serios,' calităţi eate I'P' 

. f) Protejarea tuturor g~i1pă· Director critic: Dr. l1dalbert II 
nlor n: UZI cale, ~tn Arad ŞI Jur, Goldziher. 
ca: f,larmonlcl, fanfare, co- . , , 
ruri, Quartete, muzică de ca· DIrector artlst~c: 1. ~. Botto. 
meră . cari vor fi Încadrate în Secretar: Traian Tnpa. ca şi, 1. Stănilă. C. Guşat Gh. Iipse~c atât de ,mult al~ora, j 

I asoci;tie. Casier contabil.: Prof. Ohe- , I AşI vrea Să-l văd In situaţi a 
Gălşan, N. Motorca. şi S., dosare pe toţi maeştrii croituri I g) Infiintarea unei orchestre orghe Puta. 

a asociatiei cu toate elementele Bibliotecar: l'iureI Comşa, 
Bodea. ,! cu care să·ţi facă cea mai mar~ 

Ce.nsori.: Ing. ~. Cărpinişan plăcere să stai de vorbă. 1: 
P. F,ca ŞI (jh. III ca. ,01. Lazar Tatu ~ meseriaş deird tinere cu cari se va studia un Membrii de propagandă: 

progran: uşor. ca: menuete, Profesor Ioachim Dabiciu. 
marşul'l, POtPO!'lU etc. ~. Dr. Ungar Emeric .. 

h) Punerea In scena a dlfe· Teodor r~eculescu. 

• vIţă veche, cu un frecu t care im~Je 
pune stimă şi preţuire care art. 

In legătura cu dorinta ex. f de jucat un rol În noua vieal III 
ritelor cantate, operete şi chiar 
opere mai uşoare -cu membrii 
asociatiei . 

i) AdunlJrea unui fond pen
tru achizitionarea unui imobil 
în scopul de a se edifica cu 
timpul un conservator orăşe
nesc cu încăperi spaţioase şi 
corespunzătoare. prevăzute cu 
clase pentru toate instrumen· 
tele de corzi, precum şi pentru 
clasele de principii muzicale. 
armonie şi contrapunct. 

il Ajutorarea muzicantilor 
bătrâni nevoiaşi cari au con· 
tribuit la desvoltarea muzicei. 

\';zi'o'; ! 
Mar ele asortimetlt de 
GIUVAERGIURI la firma 

Văd. lui 

Coloman 
Hartmonn 

A T{ A O, Bdul Regina 
Maria No. 26. 

k) A aranjC1. concerte cu ar· 
tişti consacrati din toa te ge
nurile, atât din tară. cât şi 
.din străinătate. 

/) Orţ!anizarea de conferinte 
în cadrul concertelor aranjate 
de asociatie. 

m) Infiintarea unei biblio-
tf1dcusa/ă de lectur~. _ _ .. ___ " 

n) Organizarea unui concurs 
de coruri şi fanfare pe judet. 

Comisi~ de cenzori: 
Oliviu Sârbu. 
Ion Voiticeanu. 
Nicolae Doca. 

Supleanti: 
Siboteanu Pompiliu. 
Davidhazi Coloman. 
lustin Ciorogariu. 
Desiguri că toti admiratorii 

muzicei, urează tinerei aso· 
ciatii să-şi realizeu toate te
lurile, spre a putea sustine o 
cât mai vie activitate muzicală 
şi artistică în oraşul nostru. 

I a breslelor. le 
primată de mai multi citi-
tori, proximul număr al sup- DJ. Andrei Pavel il 
limentului nostru »Aradul« 
va apare la o dată ulteri- OI. Andrei Pavel imi este u r 
oară, in număr sporit de prielen mai nou, din strada G ! 

pagini şi 'inchinat tuturor ~azar, u?de are cel mai bun ale;is 
problemelor locale. lIer de clsmărte pentru militari. ~nf 

Acesta va fi trimis gratuit Tl'mperament expansiv uneorij ni 
tuturor abonatilor noştri făra se calce, fnsă, Tt'gulele cel~d 
care şi-au achitat abonamen· mai bune condl:.lite, o conversalij 1 
tul. pe anul În curs. cu d. Andrei Pavel mă îspiteş!!nui 

intotdeauna, pentrucă are mere, ac 
Sovata soc. balneară pe acli- de spus "ceva" interesant. h· 
uni Târgu-Mureş, convoca a Astfel, Imi face plăcere să- g II 

XX, adunare generală, in ziua de povestească numele generalii ma 
I Sâmbătă, 29 Iunie 1940 ora 17, cărora le- a confecţionat cisme d ~~ 

Pantofăria in localul Direcţiuni din Sovata- I paradă sau de campanie. OeI ~ 

Ba" tra/\ na SI-ml-on Băi. I ~c~~;b~nal~e ~~\~~: :a~eţi~~t~ C~I ~~z~ 
banc care descreţeşte fruntea, du 

- Prin deciziune ministerială 

P 
. t t t f l?l d s'a numit cornisiunea pentru pro- Mai are apoi prietenul nost 
rImeş.e.o e li e I puner} de_ numiri şi in~intări de. o poveste amuzantă, aceea Cf;·n 

ţ ţ 1 1- C d· f fur~ul care i.s:a făcut din aleile If~' repara lunI cu pre U l' pe an,ga. am,er~ e CO!11er t ŞI' mal acum cateva ani, păgub u, , 
. • Industrie dm TImişoara, In for- n a vechI' maţiunea următoare: d. Eduard fiind cu vre-o 15.000 Lei. . ~ 
ARAD, Str. Meţianu No. 7. : GlUrcăneanu, preşedinte, delegat ,Hoţul, de o ":Iare d~xt~ritatt ~e 

(Co11 cu 29 O,:-cemvrie). I al comisiei interimare; d. 1. L. , sa că,tărat pe langă clatarnă age 
____________ .; Frătdă, prim secretarul Camerei; I nu ŞtiU cum a. putut·o, dar Ju d 
II ~l;·--= II I : d. Z, Arsenovici, secretar, d~le- pă~Ţuns in A atefle:. pe .deasuPIl su 
L~ l~~ ~ gatul fIInc~ionarilor. UŞJl~ s~ărgand stl~la, şl.a fur4riţi, 
D' I .apol cateva pere~lll de c~~me. 'espă 
r rane/se Dl L T - ... Dar s a ars. II pla C' 

B k
· ' azar atu d·lui Andrei să spună, pentru ( 

ef' OU/ f s a furat numai cisme şi ghe e e 
. b . . ARAD In strada Colonel Paulian, ap- după un picior, adică neu. erechi. o V( 

Aurar ŞI [/uterle roape de gară, stă de mai multi oml 
•• '. t In colo, d. Andrei' Pavel es 

M t t d St fi, ani d. Lazar Tatu un maestru 
. U a In r. OrIa croitor de e ită al Aradului un maestru harnic şi conştiin ? SI 

No. 2. în No. 1 ., '. , os, ale cărui produse tin pârl(,. 
Palalul Neuman . . L-am cu.n?scut Intr o fa~llle când te urăşti de ele. Le schimf lh ( 

ŞI de a.tuncl.u p,ort cea mal a: nu pentrucă s'au rupt, ci fiind~nt re 
I I~II~I!~I leasă .slmpatle, ŞI respect acestuI J le porti de prea mult timp .. ,Idat ! 

v,redmc mesenaş, care are. la ac- I In numerile viitoare vom sc~păst 
aa. 1&...... = tivul său un mare capital de, despre alti fruntaşi .ai comerţul. ace 

Gh h muncă 1 .. d t·· ăd ă eo,ri e . . ŞI In us nel ar ane. un 
6 " _. ... .. ,. -, Au fost am când atelierul d.lui ' ;. i. pg. preol \ S.,· Lazar Tatu era cu totul neÎncă- esc 

. ZI va)' pător pentru sutele de comenzi I Sid~l. Companl' s. a. r. B ră~1 
de uniforme pentru slujbaşi cureştl, In adunarea generală d 
C. F. R. cărora le-a acordat toate ales pe următorii ca membrii ~ ( 
înlesnirile posibile, pe lângă luc- ; consiliul de administraţie: . oţla 

in fiecare an. 
o) Incurajarea portului şi jo· I Croitor pentru dam z. 

eului românesc. 1 Confzcţloneazl:i parde-
p) Infiintarea cu timpul a I siuri şi fai JeLui 

unui teatru românesc perma· Arad, S'rada V. Goldiş 5. 
nent al Aradului. _--aPrâiJ9M''''' ~ 

rul de bună calitate pus in uni- I Adalbert OOlzl, ing. Vas;t, Nu 
forme. Hossu, dr. Geza luhasz, 10sejlllU e 

A rămas astfel, maestrul cefe· Kapper, Brutus Păcuraru. jtor, p .. ____________________ .. ____ .. ____ .. _______ .. __ .. __________________________ .... 1 __ .. ____ .. __ .. __________________ .... ~nul 1 

Cărţile· 

Dr~ Ion Câmpeanu ; 
Obiectiv national şi snobism 

Intr'o editură din Safonfa, a 
apărut, nu de mult, cartea cu 
titlul de mai sus, a d·Jui Dr. 
Ioan Câmpianu, notar public în 
acelaşi oraş, 

Cartea d-Iui dr. Ioan Câmpianu 
o spunem dela început, este sur
prinzător interesantă prin bogăţia 
de date şi nume, citate din isto· 
rie sau cărţi celebre Autorul se 
Vădeşte un spirit foarte bine în
trodus în marile probleme ale 
culturii, cunoscând bine sociolo
gia. istoria, politica şi alte dis
cipline ştiinţifice. 

Incercând să plaseze destinul 
neamului nostru in mijlocul a
cestor probleme, d-sa critică o 
mul~ime de erori ale poIiticei noa
stre naţionale de eri, care ne-a 
lăsat cu atâtea lacune greu, de 
lecuit astăzi, mai ales că trecem 
printr'un moment .când in alte 
parte bubue tunul, ceea ce nu ne 

poate lăsa indiferenţi. modernă, au o influenţă nefastă 
Prin date, comparaţii, citate şi : asupra prolificităţii. 

concluzii ingenios alese Aşi I?use i Intelectualii şi orăşenii, - apA 
la punct, d. dr: Ioan Cart:JPlanu I roape fără excepţie, nu se spo
dovedeşte cu priSOSinţă eXlstenţa l resc atât cât ar fi necesar. Dist
acestor, erori şi crize naţionale, 1 racţiile din zilele noastre omoară 

Pormnd dela constatarea că, 1 adevărata vieaţa conjugală, din 
inai.nte de răz?oi Rem~~ja - I foarte multe puncte· de vedere, 
deşI ~vea n.umal 138. m:l k~: Amorul liber şi desfrăul, sub 
patratI, ar fi putut ~utTl, fară mCI II toate formele sale, sunt cei mai 
u~ .efort, o pop~latl.e de 20. de mari duşmani ai naşterilor. 
mllto.ane de J~c~ltorr, fă~ă. se al~~ Dar nouă ne trebue generatii 
densl.tatea italiei, OlandeI ŞI BelgIei tinere şi viguroase, fiindcă nu-

AZI,. câ~d ţara. are 32000~ km. mărul dă ţării prestigiu şi forţă, 
patratI, n am aluns, totUŞI, să asigurându·j viitorul. 
av 20 d ·1' d I 't' e?1 _ e mI IOane e OCUI on De aceste generatii avem ne-
deşI pămantul crescut cu incă. ... .. 
atâta şi jumătate. vOie pentru a pnme", ŞI aerIsI 

Aceasta este o stare care trebue erarhiile sociale, care se uzează 
să ne dea de gândit, pentrucă, ~neori . a.cesţe ~rarhii tre~ue 
afirmă autorul, tăria unui popor chtar să· fte radIcal fnlocUlte, 
stă În forţa lui ceea ce implică când sunt cariate de rele primej
şi numărul cât mai mare de 10- dioase pentru existenţa statului. 
cuitori, care se dea bratele de Populaţia numeroasă dela ţară 
muncă şi pe ostaşii necesari să dă elementele necesare primenirii 
apere graniţele, vieţii publice, fiind cel mai mare şi 
. Luxul, snobismul şi in general bun rezervor de energii al natiunii. 
vieata sooială din această epocă I Reproducem un pasagiu din carte, 

referitor la această vitală problem~: ~ 

ftDacă angajezi întreaga popu
laţie, prin o nivelare de educaţie 
la carul. unei civilizaţii, care tn
falibi! se compromite şi cade în 
ruină, cum se poate crede că, 
ne dispunând de elemete noui, 
nemoleşite, vom putea reorganiza 
şi prevedea regenerarea unei na
ţiuni?" (pag 56). 

Şi mai departe: "Pretentiile la 
o vieaţă plăcută, tichnită, În bel
şugată, sunt factorii ce determină 
inceputul şi sfârşitul decadenţii 
oricărei naţiuni. 

nevoie de forţe noui şi numflilor. 
roase. feare , 

Vorbind despre natiune. 514a ac 
popor, fortă, vointă, şi puter~, ~ la sf. 
torul, după cum spuneam ŞI '. 
sus, face extrem de multe Înc dlrea 
siuni in istoria tuturor timpurilOl (E.fes 
scotând exemple foarte sugestiţvole 
şi interesante. *i DUll 

Combativă şi variată, străb~aşul 
tută de mult spirit critic, cart~.uî. C 
d-lui dr. Ioan Câmpianu, m~~1 se câ 
să fie citită, de ori cine, f!lll' 
scrisă pe linia ideologică a O,~ nuntă 
rilor care s'au impus în uUlrmpe pă 
vreme, găsindu-şi chiar o 3plteotul : 
care practică în ultimele acte ~ Hristl 
guvernământ. I şi qe 

Păcat numai, că editorul al-est 
sat să-i scape atâtea greşeli ~I e ( 
tipar, atât de supărătoare În of de 1: 
ce carte. hme da 

A produce prea mult element, 
ce are pretenţia de a fi cult şi 
care este lovit de veleităfile civi
lizaţiei, Înseamnă a pregăli roţi 
factorii exigibili pentru răsturna
rea ordinei sociale şi pentru pre. 
găti rea anarhiei, punând in cum
pănă existenţa naţională" .•• . La o noui ediiţie, au10rul trefUce. 

bue să elimine aceste erori, sPl!JanenUI 
a uşura cetirea fără cons~l!ar~rlia O 
paginei eratelor dela sfârşIt, ner o 
îngăduită intr'o asemenea lucrarf. ~ e 

In concluzie, d. dr. Ioan Câm
pianu preconizează reduca rea na. 
tiei pentru a indrăgi din nou 
vieafa familiară, spre a spori 
numărul naşterilor, ţara având rl '1 a Dr. 1. Ion pogana 1 

• .t 
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ec':
~ ........ ~IA f;~ t." "'- duh urilor răutăţii, din văzduh, de ! cercat gă- i micşoreze sufainţa. 

. "',,. ... >-W',, ..... "'II::iI'..... aceia şi armele lui sun! diferite; Dar sufletul lui nu s'a sfărâmat, 
~ .. . 1.\4Ceut. V.dţla."" de armele ucigătoare. Armele cu 1 n'a şovăit. Ca dreptul lava şliut 
I l' ocaziunea Înmormântării care e fnarmat preotul sunt: cre- că e ultimUl examen făcut pentru 
dar. r{aian Văţianu, un prohod dinţa, dreptatea, pacea, iar sabia cer. A vărsat lacrimi, ştim, dar 
ose Şş: săvârşit ÎII: sf. Caledral~ cu care luptă e cuvintul lUi! acestea au curs înlăuntru, au cu-

r
en :re P. S S. Eplsco;:>ul Andrei Dumnezeu, care e "viu şi lucrA- răţit. sfinţit, au mângăiat. Şi acum 

A 
a·t·;f ind de protopopii F. Cod- tor şi mai ascutit decât orice sa- I când suntem Încă sub vraja cli-

rcd C Ţ. t" 1 P bie cu două tăişuri şi pătrunde pelor inălţătoare ale Sf. PaşIi, 
~r . r • UrlCU,. preo~ll . 0- f 
• le Şlf-pecica, 1. Ar?elean-~ică- până la despărţitura dintre su let când inimile sunt copleşite de 
. tsen,W Roşcău-Seltm, V. Mlhu- şi duh şi destoinic este sa judece \ praznicul luminat al Invierii Dom-

oatf . felea. V Ouleşiu, A. Cuz- simţămintele şi gânduri'e mimii. nului, În ziua de odihnă a Dom-

Căci însăşi pădurea, care vrd- I 
jeşte Întâiu ochii ca un templu 

I ai cărui stâfpi sunt vii, cu o În
i finitate de forme de copaci, 

dela coloane drept<- până la 
cele mai şerpuitoare trunchiuri, 
cu o neasemuită nuantare de 
culori dela albul scoarţei de 

Pen'ru Moli 
Vizita pe care d. Consilier 

Regal, Gh. Tătărescu, preşedin
tele Consiliului de miniştri a 
făcut- în Ţara Moţllor nu este 
o Întâmplare. Ea depăşeşte 
faptul În sine al unei înspectii 
înopinate, pe care însuşi şeful 
guvernului a finut s'o facă. în 
regiunea muntoasă şi sărăcă~ 
clOasă, locuită de aceşti oa
meni de ispravă şi de inimă ,Tr. Tatar· Bujac, R. Cod- in faţa căruia toate sunt· ~oale nului, se mută la ceriurÎ. 

~~alar.semlac, [. Nădăb.ln şi dia- şi descoperi1e-. Evrei 4 v. IZ) L-am văzut mort. 

mesteacăn până la verdele fn
chis al pinului, apoi auzul prin 
ecourile prin care le stârneşte 
prin frunzişuri, vdntul când se 
joacă poznaş cu rdurile pădu
rilor, sau mugetul unui cerb 
care la o margine de poiană 
scăldată in violetul unui apus 
de soare îşi plânge singurăta· 
tea, apoi mirosul prin parfumu
riIe pe care le cunoaşte numai 
pădurea, ca la urmă sii·ţi vră
jească sufletul cu atâtea vieţi, 
care se curg aparte în pădure 
şi care nu se repetă ni în o 
altă parte a NftTURJl. 

! care sunt Molii . 
. oare D. Dărău. Intre preot şi [isus Hristos L-am văzut faţa senfna. Nicio 
Indru, h d P SF' t' S este o comuniune de vieată, ca urmă de sbucium, nido urmă de ife I .?ă pro o rea 1O~la a â D 

ei':i! În Llţa credincioşilor ce intre slujbaş si stăp n. upă lupUl, pacea şi liniştea erau pe-
tu. a\1 .. aU catedrala următoarea: cum, bucuriile stăpân ului sunt si cetluite fn Înfăţişarea lui. 

bucuriile slugii credincioase şi' Cu adevărat sfârşit creştinesc 
)~~~~ "flduceti-vd ami;te, de m_~i dupăcum întnstarea slăpânului ,e a avut cu răspuns bun la infri

,marII voştri, cart vau grait şi intristarea slugii, tot aşa SPI-: coşata judecată a lui Hristos. 
lcuvântul lui Dumnezeu, la al nii din cununa lui [isus Hristos 

3Ş d~căTor sfârşit al vieţii privind, să insângerează şi inima slujbaşului I Iubiţi credincioş, 
e im~le urmaţi credinţa" (Evr. 13. v. 7). lui .. "lJacă pe mine m'au prigo- i Dacă aposto/at inseamnă tri
~. ar'ili credincioşi, nit Şi pe voi vă vor prigoni; m~tere, căci a~ostolul. e un tri
fleal\IOrUI sufletesc şi duhovnicul dacă au p1zit cuvântul meu şi. mls al ~erulul, atuncI mo~rtea 

l 
Văţianu, care timp de 50 pe al vostru il vor păziM (Ioan i preotulUI e o recheJ?are din a-

b ă · I 15 v 20). Preotul vede lămurit '1· pa. stolat. Dumnezeu 11 rec~eamă i şi mai ine a p stont a l-
I Domnului de aici, să mută ţinta vieţii. O mare lumină in zare . din aposto at. Dumnezeu II re-

e u noi Cei 76 de ani ai lui, îl atrage spre a o urma mereu j cheamă aZI pe răposatul 
Oh~ să ne gândlm la cuvintele şi ea îi lumineză calea, aşa că 1 Socoteala lui e bine incheată. 
at~istului: "Hotar ai pus, el nu umblă în Întunerec Din partea mel ca Chiriarh, 

lri.~ne, viefîi noastre pe care Cu toate acestea şi preotul e : il desleg din legăturile canonice. 
leor~ nu-l va frece, om. Pe lângă grijile cerului, preo- I D9amne lisuse Hristoase, care 
cele!;d dimineata, in toate zilele tul poartă pe umerii săi şi greu- l-ai impodobit cu slujbă duhov
salit Tr. Văţianu venia în casa tăţile lumiI. Iubiţi .creştini, v'aţi nicească În mijlOCul poporului 
teş!inului Şi astăzi ne-a intâm- Întrebat vreodată: Ce este in Tau, primeşte-l acum dea dreapta 
ler~ aci când am Întrat la Sf. mima unui păstor sufletesc? Ta şi fă-l părtaş şi-acofo de 

t hie. Un nume şi un an, scrise pe slujbă la altarul cel ceresc 
~:I mai boala a fost in slrare cosciugul lui, exprimă oare totul Gândul nostru se mai indreaptă 
1 I prească pe un timp, ca zi ce cuprinde inima preotului care asupra celOr ce s'au înlâmplat 
IDe d

J
. inainte tuturora să vină la se desparte de pământ? E cu acum două săptămâni: losif Mol-

~. caş pentru a se ruga lui neputinţă să dăm lln răspuns dovan, fnvăţătorul care a slujit la 
cat, ezeu, pentru sufletul lui şi deplin Întrebării puse: Ce este de al d )ilea altar -- at stranei 

U dincioşilor pe care-i păs- vieaţa unui slujitor al al arului, s'a dus la ceriuri, dupăce aici 
.. închinată in intregime lui Hristos? s'a săvârşit slujba de dimineaţă 
,si -t - t~· ac· Dar ce I Ar \rebui să chemăm pe toţi a· a Invierii. Grăbit, ca un cantor 
Cfb~.m ISAI ~s. ZI fă Iă, gras Şi· I cei a pe care i~a botezat, pe toti silitor s'a dIs să pregătească ce-

l · Ire ZI vine r , - " It' Sf tIr' . d ă 
le fiare I N'a venit să cuvin- ! acela pe car! l-a ega prin . ee cereş 1, Iar aZI, up ce a 

ub ~'a venit să' mângâie, n'a! Taină a c_ununiei, sufletele. acelora luat pa~ln la Sf. L_iturghie şi Ia 
la Altar să slujească şi să se pe ~are I~a co~dus la odihna de Vecel nle, pl~acă ŞI .păstorul Tr: 

:al\ pentru noi, CI a venit să veCI, ar trebUi să chemăm pe V., se ~duce. In urm.a Invăţătorulul 
â 'a e pe noi să ne rugăm toţi cei ce la spovedanie şi-au ca amandOi să sluJe.~scă de a.stă 
r Ju gdânsul Vine În faţa fa- deschis inima şi pe care i-a lu- dată n~la altarul_ d~n lu.~_~ .c~~ 
p~ sufleteşti a credincioşilor I minat, i·a mângâiat şi povătuit altarUl aftarelor dm C'er. 
urtriţi de el ca să-i dea cartea răposatul intru Domnul. Ce în- lntâlnire bună, mărturie bună 
·~espărţire: cartea de drum! seamnă o ~ăstorire de ~O de ani şi cer deschis părinte Traiane I 
a calea lui spre cer. ~ s; creşt~ o generaţ~e no~ă, 
U e e cartea de despărţire pe s.? tntăreştl i~ toate, chpeJe Yle
le o vom da-o răposatului in- ţ1l? Ar .tr.ebm să vrnă aZI ŞI cu 
, omnul? Ce vom scrie in toţu ~ă'I Impletească c?nuna du
~s spre cer a urot. Tr. Vă- hovnlcească pe care s o punem 
~ ? • I pe acest cosciug. 
l~iti credincioşi Vieaţa unui pre?t săvărşit ~n-
mr . _ '. _ tru Domnul e o taInă. E o taină 
j~nt rare pnle.Jurl1e In ~are vă aşa cum e şi hirotonirea lui. 
. idat să vedetI lnmormantarea A' ~. . 
:~ păstor sufletesc. Se cuvine Cand ne gaJldlm la . adorml-
'. aceste rare prilejuri să stăm tul intru Domnul,. Să-1 facem 

~
ună şi să ne Întrebăm: Ce măcar sumar o schiţă.. . 
preoţia? Taina păstorului L-am c~noscut de. m~c cop~1 
esc căci numai aşa vom de şcoală In această biserică. MI't ră~punde la întebarl a : Ce a fost duh.ovnic ~i al!' c.unoscut 
de despărţire să-i dăm? s.ub patraflr~l )~I mangălerea ~e 

, . . ţi-a toarnă In Immă spovedama. 
otla e slUjba cerul~1 pe pă- L-am revăzut ca episcop, acum l Nu e un asezămant trecă- cinci ani, când a venit să mă 

~u e aşezământ făcut de om Înlâmpine tot aci. Şi am petrecut 
I10r, preoţia e Intemeiată de aceşti cinci ani cu el, aşa că 
-.1nul stăpânilor, şi Domnul sunt in măsură să-i dau mărturie 
"'ilor Pceo~ia e sluJ'ba de ~ună pentru cartea de des păr-
~'. t, ţlre; 

tcare a omulUI cu D~mnez~u. A fost cu adevărat preot mo-
a aceasta. e veşnică, ţine de!, un preot zelos, plin râvnă 
\ la sfâ~şitul veacului. Preoţia pentru Evanghelia lui Iisus Hristos 
pirea trupului lui Isus Hris- N'a cunoscut oboseala, n'a cu
I (Efes 4, 12). Câtă vreme va noscut teama. Conştiincios, pe
~voie de o împăcare dintre dan~, pun~t"uaI în toate . slujbele, 
~i Dumnezeu preoţia va dura. luminat ŞI Intelept sfetn!c, model 

, . . a fost tufuror. Când slUjea la al-
la~ul AaltarUIUl.e un mire al far [J vedeam cu sufletul plutind 
lUI. Cand se hlrotoneşte un în zări senine. Iubia slujba N'a 
i, se cântă: .Isaia dănţuieşte-. lipsit şi nu s'a lăsat poftit la ea 
nuntă a cerului, ce se pet- niciodată. 

Cuvânfareo 
Dlui Ing. Victor Pascu linută 
la serbarea »Sădirii Arborilor« 

în Arad-Gala 
In Japonia, în ţara mătăsuri

lor galbene, a florilor de cireş 
a porţelanurilor, care sunt pie
tate În lac japonez, peisagii cu 
arbori, fluturi şi păsărele minus
cule,. există o credinţă .de o nai
vitate caracteristică acestui po
por, Însă pătrunsă de o fineţe 
sufletească şi de o poezie Îne
gala bilă, că: ,.Numai zâmbetul 
unui copil poate înflori ramu
rile unui pom .... 

Misticismul şi poezia acestei 
fraze face să se desprindă din. 
cuvinte o rezonanţă a sufletului' 
dorinta de a se apropia prin 
sentiment de natură. . 
Dacă in cele câteva cHvinte, 

pe care le îndreaptă către voi 
iubiţi sstrăjeri şi str61jere, un om 
tn a cărui viaţă păd mea a fost 
la început o fiinţă tainică, de
venind cu timpul un prieten 
nespus de drag, va reuşi ca pe 
căile sufletului să vă apropie 
de maiestuoasa minune care 
e pădurea, sădirea arborilor nu 
va fi numai o muncă a mâini
lor, ci şi o participare a sufle
tului. , . 

Dela tânărul stejar, care de 
când a răsărit se luptă cu bu· 
ruenite stufoase şi in care oa
menii neştiutori nu prevăd Încă 
copacul gigantic, care va strd
pungc norii şi va cumpăni md 
nia vdnturilor, până la umila 
floare de pădure, care se ata· 
şează fra~H~dă şi arom itoare 
Într-un lu mini ş, cerdnd mai puţin 
deja pământ ca dela soare, sau 
dela veveriţele care nu scapă o 
ramură de copac, pe care să nu 
facd o tumbă acrobatică şi până 
Ia minusculul licurici care-şi 
licăreşte verzuia tumină, parcă 
de frică să nu rămâie necunos
cut in acest vast şi Intunecos 
regat, care este pădurea, toate 
aceste vieţi rămdn nesimţite şi 
mlte pentru toţi acei care nu 
vor să ştie cee pădurea. 

Şi doar acele mici minuni 
pline de muzică şi farmec, care 
sunt paserile pâdurii, în vită oa
menii cu trilurile insistente ale 
vre-unui piţigoi, sau cu chema-
rea melancolicd a unei mierle, 
să vină şi să admire împărăţia 
verde, tinde ele şi-au clădit mi· 
mmatere -castele din puf şi rii
murele ... 

Şi cei ce cunosc formele, cu
lorile, parfumurile şi viaţa pă
durii nu pot să nu îndrăgească 
arborii, a căror absenţă o stimt 
şi o depldng ca lipsa unui 
prieten. 

»A iubi copacii este o trebu
inlă sufletească, da.r şi o pre
vedere socială ~ - zice I. Si-
mionescu. 

Iar Humboldt, savantul natu
ralist, explorator şi scriitor ger
man, a cărui activitate multira
terală o egala numai talentul 
la fel de multiplu, atrăgea fără 
de nici un înconjur atenţia lu
mii spunâlÎd că: 

»Doborând arborii de pe cas
tele şi vârfurile muntilor oa
meui;, ori unde ar fi, pregă~ 
tese generaliilor viitoare două 
mari nenorociri rfeo da tă : Lipsa 
lemnului şi împutinarea apei-

Şi acum în ziua in care se 
plantează câţiva arbori, cei care 
au fost o viaţă Întreagă slujitori 
credincioşi a-i pădurii, simt în 
amurgul sufletului un zâmbet 
de copi! lângă o ramură în
florită. 

Trăiască M. S. Regele Carol Il. 
Trăiască M. S. Marelelţ! Vo~ 

ievod Mihai de Alba Iulia J 
Trăiască Straja Ţării ! 

pe pământ şi în suflete. • Dar Tr" V. a fost şi ca ~omân 
eotul şi-a inchinat vieaţa, lui In vremun grele un vredmc I~p- 1I:-===============:======:====rJ 
.. , d tător. A fost un stegar. A trăIt o II I 

~rJstot, Cetatea lUI e apă- viaţă de familie creşHnă. Dovadă l\ 1 exa n d r u C s O n t 
ŞI <le luplă, e altarul, AHa- frumoasa cunună de membri de 
~ste Golgotha cea nemuri- familie şi rudenii ce stau astăzi 

ne darurile Celui răstignit Ca om a avut bucurii şi intris- rOI one e pnmu rang 

Vizita aceasta este În primul 
rând ilustrare a modului cum 
se lucrează astăzi in cadrul 
nouei orânduiri, cum intelege 
Guvernul să se Îngrijească de 
situatia specifică a unei anu
mite regiuni şi de doleanţele 
popUlatiei respective. 

Conferintele ministeriale dela 
Cluj şi Chişinău. au dat teme
lie durabilă acestui nou sistem 
de cunoaştere a problemelor 
regionale şi de rezolvare a lor 
la fata locului. Realităţile ro
mâneşti sunt astăzi cercetate 
in mod serios şi numa pe ba
za cunoaşterii şi a studierii 
lor se iau măsurile de indrep
tare, de înoire şi de constru
ire, cerute de vremuri. 

A trecut epoca promisiuni~ 
lor demagogice şi a hotărâri
lor inaplicate. S'a încheiat era 
programelor umflate, cărora 
nu le urma nici~o înfăptuire. 

Astăzi. se lucreazi intens 
dela un capăt al fării la celă
lalt. Pe ogoare şi în uzine se 
munceşte fără incetare pentru 
a se produce tot ce se cere in 
folosul obştesc. Pe zonă, la 
fruntarii. stă veghe neclintită 
oştirea, pentru apărarea patri
moniului strămoşesc. Dela mic 
la mare, fiecare aduce contri
butia sa la opera de renaştere 
natională, 

In acest ritm, activează con
ducătorii reali ai tării. Ei nu 
se multumesc să rezolve luc
rărife curente. ci merg prin 
Iară, stau de vorbă cu cetă
tenii, le asculte păsurile şi 
caută să le vină in ajutor. 

Vizita primului ministru in 
Iara Molilor, Înseamnă 'in a
ce/aş timp un nou pas inainte 
pe drumul realizării. Căci o 
asemenea vizită nu rămâne 
niciodată. fără măurile practice 
menite să afine unele dureri 
şi să satisfacă unf!le reven~ 
dicărf. 

Inspecţia şefului Guvernului 
n' a fost numai o verificare a 
felului cum funcţio.7ează apa
ratul de Stat ·şi a activităţii 
rodnice a serviciilor locale t ci 
mai ales un bun prilej pentru 
a se lua unele prompte şi bine 
venite decizii, cam sunt acelea 
prin care s'au pus din nou in 
funcţiune cantinele şcolare şi 
s'a dispus repararea casei ero
rlui naţional Avram Iancu. din 
Câmpeni. 

In afară de proiectul Inte
meierii anei industrii militare 
de vehicule de lemn, au fost 
confruntate cu realităţile multe 
deziderate locale şi multe 
puncte pe program ce-şi aş
teaptă realizarea. 

Cu asemenea rezultate. vi
zita primului ministru in Iara 
Motilor inscrie o nouă pagină 
'in cartea muncii şi a lnfăptu
iri/or, pe care a deschis-o 
noul regim al Frontului Re
naşterii Nationale. 

- AbonalU Ro,t .. 1 cari nu 
primesc ziarul regulat, 8unl 
rugali sii avlze%e despre a· 
cesta "Administratia" tn Str. 
Vasile Goldiş No. 6. printr'o 
stmp~ii carle poştali. de unde preotul imparte în jurul coşciugului său. II C -t . d . 1 

uce. Preotul e nn ostaş in Uri. Şi după. cum. ne aminti~, . Depozit permanent de stofe 
l~entă lu?tă, ostaş pentru ~~u~~.m;;! ~~~na~7Ie~~~~rc~~ f~~ I

I
II ARAD J Str, GOld. iş Palatul Banca Românească ~I 

lla Cerunlor (Efes 6 v. 1?). boală. Credeam că nimic nu~1 va Telefon 25 - 69. 
: preotului nu e impotriva putea mângâia. Câteva rânduri .. ~=== __ '1 a trupului ci Impotriva scrise, rupte din inimJ~ au in- II;; =--._ '::.g: -

Pe de altA parte, abonatll 
care nu pol fi vlzitatl de 
tncasatorf. 8unl rugaJI si re .. 
",iti abonamentul pe adresa 
admlnl,traJlel În Str. Vasile 
GOldl, No, 6. prin mandat 
po,ta~ . 

. __ k 

I 

I 



4 TIMPUL TRANSILVANIEI 

Adunarea generală a Breslei patronilor - Aflăm că dl. Vlad 
Cine are mătreaţă sau păr, fără luciu luca distinsul l'eprezenta 

meseriaşi lemnari din Tinutul Timiş să-şi spele capul la I Societatii l. A. R. E. S 

C f I d d 1 
Arad, a fost chemat În S 

~.o.l cJiW."-' 
t Iosif Moldova .. 

t Prof. Trăia .. \1ă';a .. secţia Arad oa oru e ame 1 ciul central al societcitii. 
i'n acest Început de primă- PI d I vară târzie. cu schimbările ei Zilele trecute a avut loc adu- au de luptat ÎII special mese- P rosenszky i und:c~~eacei -~~iean~i~et~. 

zilnice, de frig, ploaie şi căI- dunarea generală a Breslei pat- riaşii lemnari, făcdndu-se un I ai~i, a ştiut să şi facă CI 

dură. În nelinişte continuă.. romlor meseriaşi lemnari, din apel la înscrierea tuturor in prIeten, a foşt unanim r 
doi ctitori, făclii de românism Ţinutul Timiş secţia I1rad. de I Breaslă. tată, iar mulţimea celor 
aprinse la coif de tară: laşif sub p. reşedinţia d-lui Sfăt Vi-I DI. Ujora Ştefan ceteşte da- I t t • ~ I 

1 t Vt AR JID, Str' Cloşca a-u pe recu pana a il I 
Moldcvan şi prot. Traian Vă- clIen le, cu urma oarea : rea de seamă a casierului, iar" spre ramas bun, l-au cop' 
Nan, s'au stins din viafă. Ordine de zi : dJ. Sfat Ioan raportul cenzorilor. __ I de flori. 5 

Au trecut la cele eterne, În J). Deschiderea şedinţei S~ v dă apo! d~5cărc~rea cuve- , ! I 

preajma unor vremuri îngro- 2). Raportul de activitate mta, veclllulUl .comltet, ~upă I C 
zitoare, când peste o lume ce 3). Raportul casieruItd care s~b . preşedInţia de, varstă hestia la borator,fl 
şi-a pierdut busola, în secolul 4). I~aporttll censorilor a d-!ul GIurgIU. Ioan s a ales K E L L & KRAU SZ d l' .... d ~ 
atâtor invăţafi, parcă s'abat 5). Descărcarea contului de ges- urmatorul comItet: A RAD I Me.l·ercgu~lJ.eanaavut iln~" A1Qrlr~ 
vremile apocaliptice. tiune Preşedinte: Sfăt Vichentie. I ~ ~ 

Cu ei - faima Aradului de 6). 11.legerea noului comitet Vicepreşedinte: Kucşar (jhe- 'măne ~ub prezidenţla dJ~ l 
odinioară, aceşt leagăn al ro- 7). plv~rse .. orghe. I nera~ !1lexa.ndru Vlad, PrJ;ti 
m,ânismdului de totdeauna, finut 8). InchIderea şedmtel Secretar: Sbârcea Teofil. ~«_ . I Mut1lclplUlul t'o. conds,tăttJit:ă 
nicei " dispare tot mai mult. marcat pe dnii: Stăt Vichentie" Membrii ord.: Tulbure loa- : spitale. reprezentanţii f R lî/' 
a cre infei, muncii şi vred- Printre cei prezenţi am re- Casier: Uzsora Ştefan. _ J care au par IClpat Irect.o~r 

A fost ca eri, când cu moar- preşedintele s.erţiei din l1rad,! chim, Cristea Petru, Wolf An- I deput~t .Nerv~ Iercan, şi l< 
tea acelora ce-au fost Vasile Tulbure IoachIm, Crl~tea Petru. drei, Sârbul Vasile. Cziszter demmtan, con au examin ha 
60ldiş şi Dr. Ştefan Cicla Pop, Cziszter Cofoman, Giurgiu Ioan, Caloman. MAGAZIN DE MODE tuaţia laboratorului de i~vj' 
iar aştăzi, au plecat alfi.sfet- din Hălmagiu, Colorov Dumitru Supleanţi: Rusu Pavel, Bo- . S'a adoptat in unanjmi~ ~ 
nici ai trecutului demn de re- Varga Ion, Rusu Pavel. Ujora anca !zidar, Szentjobbi Colo- I E X Q U ISI TE r.ezolutie d<: a interveni tel. ng 
marcat: Iosif Moldovan şi prot Ştefan, Kulcsar Gheorghe. Şeran I man. fie la forunle superioare de 
Trăian Vafian. qheorg~e din ln~u. Sdrbuţi Va- Comisia de cenzori: Sfăt ~ a împiedeca desfiinţa/ea. el< 

In urma lor, Aradul nostru, slle. CZlszter IOSIf, Wolf l1ndrei Ioan. Colarov Dimitrie, Ring ,-), I S'a expediat următoare~ă I 

faima trecutului rominesc, îşi Sfăt Ioan, Mandl Desideriu, Ştefan. I legramă dlui minisn.l o'lne, 
pierde tot mai mult din in- Gartne,r F~~ncisc •. membrii.. Supleanţi: Nagv Carol şi I tătii. primului ministru şi m 
semnătatea ce i-a fost hărăzită, l1pOl dnu: Marmca Ioan, ele- Vlaieu Petru. denţei Regule: c 
în bună parte şi cu concursul legatul Breslei meseriaşilor con- V" F O N O A T 1883. Iată tex.tul telegramei: Wă, 
marilor disparuli. structori. Totu Lazar şi Ladislau 1 DI. Sf9 t Vlchentle mulţ.umeşt~ l b ti' e 

Gedeon, reprezentanţii Camerii p~ntru Increderea mamf~sta!a a ora oru de Igienafr.ş 
Se vede că generatiile de de Muncă precum şi reprezen- din nou, după care dl. qlurglU Arad, care deserveşte ncldll 

astăzi, cu interesele lor spe- t ţ'" Ioan cere ca noul comItet să judetelor Arad şi ffunedleu 

citi ce , totdeauna grăbite şi an II pr~sel.. intervină pentru simplificarea 1 H instalat cu şacrificii matle I 

ne5incere, chiar aici la coif de . Deschlzdnd. şedrn.ta dl. p!eşe- cuntradării ucenicilor. că actual- ostil orva'th Însemnate de către aceste~ru 
fară, unde eşte mai neceşară I dl~te Sfăt YIC.hentle saluta pe mente formalităţile aceslă costă ;udeţe, cu ordinul 214[; aflI' 
strângerea rândurilor, in şlu;ba cel prezenţI ~I roagă pe d~ pe un meseriaş din pvovincie spectoratului (jeneral Sa~sta 
patriei, - numai sunt vred- Tulbure IoachIm ca să c~teasc~ 2 __ 3OCO Lei. Intreprindere electromec81!ică Timişoara eşte Îndrumatfd 
nice de-a muncă constructivă 9area de sea.mă a ~omltetultll ' Înceteze actiVitatea cu da n 
întru progres românesc. In locul d·lul Teofll Sbârcea, DI. Şeran Gh. remarcă desin- şi mecanică 123 1. c. Cu onoare Vă ru " 

C t
" b" . care este concentrat. teresul ce-I poartă meseriaşi IRID, Str. Brătianu No. lIP. A. t IA t·t· ne 

u. to 11 par o O~lt~, .lar.pU~1 În darea de seamă se re- lemnari din localitate, faţă de Tele'on: 15-16_ c~ mm e.resu ms I ullU,nil. . 
ocaz,~ona.lla treaba,. 'ŞI trzm~l- marcă faptul că Breasla are de Breaslă cu toate că ce·j din Depozitul Electromoloarelor. I mtare dm aceste doua fu ' f, 
te~za fl.ecare . egOismul! la.u- luptat cu multe greutl<ţl'!', fl'!'nd provincie le-a acordat încredere cât şi in interesul operai'nte 
d

" d - d d Genaratoarelor şi Dinamourilor lor de export c s fara 
an U~ŞI neprI~epere~, m 15- că membrii nu-şi achită cotiza- deplină. Cere stdrpirea c1andes- e e e ee 

curşl.f,l'l ':,AtAm!l' !ungl, pentr,!- ţile, astfel că din 122 înscrişi tinismului. fabricp.' • CJ.AN Z .. , prin punctul vama' Curl scă 
c,?- sa ramana cat mar puţm au colÎzat numai 46. Mai vorbesc dnii: Colarov interesul populatiei şi a bal 
tImp faptelo~ . : '. . ~ Se propune apoi angajarea Dumitru, Tulbure Ioachim, Sfăt ~ .. _...... ••••••••••• ••••• matei expusă pe timpul ul! 

A~t~el.nu-l n,'C' ~ a. mirare ca, unui funcţionar pentru rezolva Ioan, Kulrsar Gheorghe etc. • ......................... 1 centrarilor la diverse epi ma,l 
daCi! In ImpreJurarile actu~/e, rea corespondenţei. La orele 12'30 adunare<.J ge- Firma precum şi cit şcopul de a las 
nu l'!fe.'egem cUJtul t;Jamen!lor I1rată apoi greutătile cu care I nerală a luat sfârşit. losllf K.B e b Sl alarmismul să binevoifi Înd 
mari, ŞI nu urmam pildele ma- 'r terveni la Domnul Minis osl 
intaşilor, dm:ând mai departe Sănătăţii să menlina şi . t~aj 

1 departe aceaştă instifu clip, 
moştenirea primită, Întru prog- = _= __ . ~==~=_.~====~=:~:=~ vopseşte, spală şi curătă Conform ordinului 940 . goş 
res continu, - şpre a o trans- O t = IRI O, Str. Eminescu Ho. 1. Aprilie al Minişterului ara 
mite mai bogată celor ce vor epozi de lier $1 metal locuInta: B-dul Regele Ferdinand No. 51. ta/ii şi Ocrotiri/or Sociale ea 
să vină: principalii vinovaţi 1 R 1 ......................... Prefectul jndeţului . scă 
vom fi tot numai noi. ....azar omu US ... 111..................... Dr. Iuliu Ionetelor 

A 
. P . J M ... f • cel, 

ceea care mal cercetează nmaru lInJClP1U tlI : rap, 
sfânta Biserică, îşi vor aminti TOb K . . (jeneral Al. ~Şi a 
poate de fapta şi răsplata ş/u- •. I 1 erlU elser Preşedmtele fRN al jud. Irenu 

gii netrebnice, ce primişe in IIRBD, Plata Drene) m_e~anic lăcătuş, sfrun- I Preşed fR~r ~or~el !?alfet
l 

; 
dar un talant.. • garle, sudură şi tăiere • a UniCI.,,/! e. 

Tare mi-e teamă, că după = - .. autogenă . Dr. Romul COfl~lJemi 
eum ne intelegem şi noi rostul A RAD ~Ice-pre.ş. al Camererei deP f~m , I ŞI Comerţ Dr. Nerva Ier Cel 
să nu patim la fel. • . SIr. Gen. Gri§orescu N0'I' Parlamentarii ;udeţului turo~ 

* 4 - 6. senator; şi de putali se aso ce Ş.' 
Dar fiindcă rostul acestor câ- -=-- - ~-- =- la intervenţia Prefecturei. rJel 

teva şire, era să fie consac- I măriei, Camerii de Ind e ~ 
e marca neintrecutelor :----------- şi Comert cât şi a Fro e, 

rat unei pioase aduceri a- Ott H". RN pentru menţinerea Id vec
a 

minte, să nu uităm faptele Bie I eLE T E O onlg torului de Igienă din Ar -;~:ii' 
celor dispăruţi. intru toate pil~ Toate MODELELE se 

duitoare. vând cu preţuri sen- Confectionator de li ') m p e I REN D '~:ti~ 
Cine nu i-a cunoşcut pe a- ţ' 1 d EFTINE l F I 1" lJate j 

ceşti, indrumători spirituali. I za IOna e a ace Ş repara II 'ntă, ' 
aici la graniţă. din vremuri de HAMMER SIGHISMUND _ŞI_ FIUL Arad~ Str. Fi' brieei 21. m.o.t.:tw . ..w.~~tff#,..t#""""'I,' ~a~ 
urgişire, când au ştiut şă 1 ARAD, Bulevardul Regele Ferdlnand No. 27. CrOItor pentru do ri ca 
menlină aprinşă prin toate aI~~~~~~~ttt ~ 

primejdiile, acea făclie lumi- ~- -- • l1 Rll D, ~/~;Z 
noasă, călăuzitoare în vremuri __ """"~""'/'''''''-''''''''/'IO!I~ Elisabeta '1' "is·o-vis cu Teatra' Ora*, aspl 

grele? ,. ar .JI h ~--------~. Statu 
Un omagiu pentru viata lor ~J'_ I~II hJ1rlE I~ ~ 6'({)). : . O'E i ; .. _.~ ...... -=--........ --~ ••• :::;~~ 

de martiri inşeamnă şi felul \T, IMI" ~ le: ~ I C k I 1" 
cum ne ştim face datoria, pre- TELEfON: 12-55. ~. II. ~_ H'*. Broderie ar/istidi sa y u I~, J f~e ~ 
tufindeni, cu orice jertfe, pen~ ..::a f"'q ~ Arad, Str. Eminescu 15. fami 
Iru a fi in slujba neamului. FABRICA de OGGINZI şi ~Broderie de hain 9 , <ljur cu Gravor. grija 

-oriunde, fără a uita locul un- d STI CI G maşina, tamburî, nas/uri Fat rical'ea de mor:lOgr~ Nu ~ 
de pentru prima da ta am văzut . e ' LJE pt. O GINZI lrnbr~cati. Pliseuri şi gue- si sigile de caicuc lat• ca, 

luml'na soarelui' A R A O, Str. COGALNCIEANU l'lo_ 28. , reuri dup~ cele mai 010- A 'd St B t' t gestlJ . iti derne modele. l'a! r. ra lanUl Marei T. ~ ----____________ ~~~~·rmeze 
~~~······_--··-~····~l 

______ ~ ________________________________________________________________________________ . __________ ~~ ______ ~~~~~~~--~eor p~ 

multă ~ 
Ziar de imformaţhmi. Apare cu un supliment "ARADUL". Reâactia şi A(hrinistra~ia. strada Va~i.le Goldfş No. 6, Arad. Gint~tortO( 
responsabil: Emilian Odiaţiu. Preţul abonamentelor: un. an: Lei 160; şase luni Lei 85. Pentru firme L~ 300_ AutorHăti ~i intr~uveraJ 
prinderi LEi 600. Satenii şi lucrlitorii Lei 12(l. Abonamenfele se plAtesc inaInte. Anunturile se primesc la administratia ziarului, Pat cel 

"Timpul Transilvaniei. " 
» ~a~ 

1 
Tipografia .Concordia. Oh. MUllteanu Arad. 
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