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Subscrierea la Bonurile 
pentru Inzestrarea Arma
tei este o dovadă de pat
riotism luminat şi un act 
de solidaritate rrationa/ă 
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.... Să corespundă atât 
trecutului Istoric al acestui 
oraş C/l vedze wltură ro
mânească . .. 

· Am cetit mai deunazi, Cll nes-
a emoţie, raportul dlni mi

re terul de Interne, Mihail Ohel-
a geanu catre M. S. Regele 
eloi al II-lea pentru autoriza

Primariei Municipiului Arad, 
a ceda in mod gratuit şi în 
lina proprietate Sfintei Epis
ii Ortodoxe-Române a Ara

a ui, un teren, in scopul con
ar uirii unei catedrale ortodoxe-

ane. 
I n imprejurările grele de as
N i cclnd Aradul romanesc este 

mai nedreptatit, c,tnd ni se 
rând pe rând totul fără a 

mi nimic in schimb, fără ca 
! eva din cei chemaţi, sa-şi 

ice glasul intru protectia a
l 'lui tinut, legun al rom.lnis

lui de totdeauna, - dl. Mi
'1 Ghelmegeanu, supune spre 

Cită aprobare cedarea unui 

M. S. Regele Carol II. 

il en, aşteptat de mult de fiii g 
pt credincioşi ai Aradului, 
aproape un deceniu. 
ar să dăm mai jos textul 
retului de Lege, apărut În 
st scop, dimpreună cu rapor

dlui Mihai Ghelmegeanu 
ist rul In ternelor : 

o CAROL al II-lea. 
J rin graţia lui Dumnezeu şi 
il 'nţa nafională. Rege al Ro

'niei, 
I a toţi de faţă şi viitori, 

atate : 
e Asupra raportului minis-
11 lui Nostru secretar de Stat 

Departamentul Internelor, 
I e istrat sub Nr. 696 din 

O; 
p Având in vedere jurnalul 
i, nsiliului de Miniştri Nr. 132 
e 1940,' 
ă ăzând şi avizul Consiliului 

islativ Nr. 486 din şedinţa 
d a 19 Octomvrie 1939,' 
· n virtutea dispozitiunilor 

. 46 din Constitutie şi sub 
j erva ratificării Adunări/ar 
qiuitoare, 

~ m decretat şi decrefăm : 

DECRET-LEGE 

D Irll autorizarea Primăriei Muni
i 'ullli Arad, de a ceda in mod gra

şi in deplină proprietate Sjifltei 
scopii Ortodoxe-Române a AradulUl~ 

un teren. 

rt unic. - Se autoriză 
'măria Municipiului Arad, 

· cedeze în mod gratuit şi 
· deplină proprietate Sfintei 

iscopii Ortodoxe Române a 
adu lui • terenul proprietatea 
lui municipiu, inscris in 
tea Funduară Nr. 10,971 
Arad, sub Nr. de ordine 
1, Nr. top. 903ia, 7.82711,387 

În suprafaţă de 685 st. p" 
~65 mp.), situat În coIful 
. Dr. Ion Robu şi B-dul. 
gele Carol 1, În scopul con
irii unei catedrale ortodoxe
âne. 

lIDat in. Bucureşti, la 18 la
~rie 1940. 

CAROL 
eşedintele Consiliului de Miniştri, 

Gh. Tătarc~cu 
! isterul inferne/ar, 
· ' Oelme§ emlll 

.89. 

Ministerul justiţiei, 
Istrate Micescu 

O. M. Ghelmegeanu Ministru 
Internelor 

O. M. Constantinescu Ministrul 
de Finanţe 

Raport către M. S. Rl'gde. 

Sire, 

Ideea construirii În Arad. a 
unei măreţe catedrale care să 
corespunda atât trecutului isto
ric al acestui oraş cu veche 
cultură românească şi inzestrat 
cu importante instituţiuni bise
riceşti de rit ortodox-român, 
cflt şi cerintelor religioase actu
ale ale populaţiunii acestui oraş 
dela graniţa de Vest a ţarii, a 
fost şi este îmbrăţişată cu multă 
căldură de autorWtţile şi popu
laţia oraşului Arad. 

Primăria Municipiului Arad, 
În dorinţa de a contribui la 

realizarea acestei idei , cu ded~ 

Duminecă. În catedrala gr. 
ort. română, după sf. liturghie, 
într'un cadru deosebit de im
presionant, un s(lbor de preoţi, 
a oficiot un parastas pentru 
odihna sufletului, marelui Ro
mân Vasile Goldiş. 

-Peste -o!Săptă'mâi1ă"desigur. 
un alt parastas va reimpros
păta in amintireCi ttlturor Ro
mânilor, figura impunătoare a 
aceluia, care a fost Dr. Ştefan 
Cicio Pop. 
~Şi unue şi aliU-C-Q'u"bln-eme
ritat dela posteritatea româ
nească aceste pioase aduceri 
aminte, pentru faptele lor tre
cute în istorie, Încă pe când 
erau în viaţă. In acest interme
zo ~curt. de reculegere, pentru 
noi arădanii, e bine să remo
merăm, cum au ştiut, cei ră
maşi aici, să facă să crească, 
şi 'nflorească intru progres llra
dul lor drag, oraşul românesc, 
în cimitirul căruia osemintele 
lor, dorm intru veşnicie. 

• 
In cimitir, mormintele straj

nite de fiori, gânduri alese şi 
linişte, aproape 1'nul de altul, 
ar trebui să tie pentru noi toti 
două puncte de reper. De aici 
imaginaţia ne poartă la uzinele 
.. llstra" odinioard o vastă cita
delă a muncii, astăzi in mare 
parte mutate la Braşov, după 
fabrica de motoare, dusă mai 
de mult. 

10,252,321,000 lei 
Sta sabscris până astăzi 

la marea operă de tnzest
rare a armatei de către 
268.659 subscriiforii. 

Cea mai mare cifră ce sta 
a'ins până as'ăzi 'allreun 
împrumut in'ern. 

La cererea mai multor 
ce' teni pa'rioli, care nu au 
subscris incă, dorÎfori a 
sprijini a opera înzes'rări; 
arma'ei: 

Urmând drumul, vom ajunqe 
la impunătorul palat, .din ap 
ropierea gării. pus la dispoziţiC1 
C. F. r~.-ului. Odinioară aici să· 
Iăşluia Direcţiunea regională 
C. F. R, cu acel du-te-vino. Ct;' 

rarasteristic marilor centre şi 
interese; astăzi, este un palot 
trist şi aproape gol. 

Direcţia a fost muiată la Ţi
mişoara, într'un local cu chirie, 
numai se fie acolo, deşi aici 
avea la dispoziţie un palat mă
reţ, şi ... gratuit. 

In celalalt capăt al oraşuJlJi, 
, într'o clădire funcţiona şcoala 
normală de invăţătoare, desfiin
ţată şi ea pentru a fi menti~ută 
aceea din Botoşani .•. 

După acestea, printre multe 
umilinţe, la care a fost expus 
acest ţinut al flradului, a lea
găn a românismului de totdea
una, totul a culminat prin ci
untirea din nou a eparhiei, 
llradului. 

Se ştie, că în urma infiinţării 
Episcopiei Timişorii, scaumd 
episcopesc al llradului, a ră
mas numai cu judeţulllrad. 

fttât. 
Ba, citesc într'un ziar că "s'a 

desfiinţat şi Insoectoratului In
dustrial şi mutat" la Timişoara", 
după ce, pe acel Muncii l'au 
subordonat de mult. 

Suntem puşi astfel pretutin
deni În faţa faptului Împlinit şi 
înghiţim cu plecăciune totul. 

N'ar fi oare cazul să ne gân 
dim că cine răspunde pentru 
toate umilinţele ce se administ
rează llradului, atât de ne
drept? Pentru că, Într'o zi şi o 
zi tot se vor fixa aceste răs
punderi I 

Sd nu uităm apoi că indus
tria a început din nou să stag
neze, comerţul la fel, toate afac
erile sunt tot mai reduse. 

• • • Sabscriereo rămâne e 
deschisă! • 

Inainle aşadar, pen'ru în· • 
zeslrarea şi apdrea Pa'riei. 1. 

Subscrie,i cu totii care 1-
mai dori,i să participa,i la .. 
an bun plasament, în bonari I • 
pentru înzeslrarea arma'ei 1 I ~ 

• ziunea Nr. 16.400 din 1939, a • 
hotărît să cedeze în mod gra~ • 
tuit şi În deplină proprietate i • 
Sfintei Episcopii ortodoxc-româ~ I • 
ne a Aradului, terenul înscris I • 
în cartea funduară Nr. 10.971 • 

~n+A~~dNr~u~Op~r903d:, ;'~~i;l~ II ._ 

387i6, in suprafată de 685 st. r., 
(2.465 mp.), situat în colţul I • 
strazii Dr. Ion Robu şi B-dul Ci 
Regele Carol 1. În scopul cons~ • 
truirii unei catedrale ortodoxe~ 
romfme. .. 

Pentru cartiere le locuite de 
români nu-se mai face nimic, un 
desinteres cronic planează peste 
tot. 

Ne merită m soarta? 

Decoamdată se resemnăm in 
tăcere gândindu-ne câtă drep
tate are crainicul dela postul 
nostru de Radiodifuziunt", când 
rosteşte DumnecC1, la Începutul 
orei sătenilor: ~Doamne al pu
terilor fii cu noi. că la dureri 
şi la necazuri noi pe nimeni 
nu avem« ... 

Şi ce frumos cânta la paras
tasul de anul acesta a lui V. 
Goldiş, acel minunat cor "Ar
monia« de sub conducerea pro
fesorului Lipovan: Cu sfintii 
odihneşte Doamne, sufletul ră
posatului robul tău . .. 

Cât despre cei rămaşi, se 
vede că numai pot folosi, llw
dului românesc, intru nimic 1,. 

i. filipa,. 

Un gest frumos al Indo .. 
chinei 

Indochina a dăruit de curând 
20 de automobile sanitare ar~ 
matei franceze. Recepţia lor a 
fost făClită la Invalides de con
tesa Jean de Beaumont, secre
tara generală a direcţiei gene
rale a secţiunilor sanitare au
tomobile de pe frontul francez. 
Au asistat guvernatorul general 
Brevie: reprezentantul O-lui 
Georges Mandel, Ministrul Co
loniilor, generalul Pellet şi 10-
cotonentul aviator Jean Beau
mont, deputat de Cochinchina, 
sosit special pentru acest lucru . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (1 
Cum în legea admllistrativă ., 

nu există un text de lege pe I • 
temeiul caruia comunele să,. 
poata dona un bun imobiliar: li 
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(Continuare in pagina V-a). I P. S. Sa Andrei Magier-Crişanul Episcopul Aradului 
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BIBhIOGRAFle 
Biblia "Regele Carol Il." 

in doua noui edifii 
Anul trecut inpllnindll-se 

250 de alli dda aparilia taÎ
muusei Blblii il lui :;îerhitll Can
tacuzinu. fUlld,qia pentru lite
ratura :;ii arIa "Hegele Carul Il" 
- sub Indltul indemn al Suve
ranlliui -- ne-a pus la inde
mâna o adevarata opera de 
arta şi de ştiillţa d,~oputriva: 

BJI3LIA REliELE CAHOL Il. 
Tradllsa dUP:l originalele e

braice şi grel'eşti de prul. Va
sile Hadu si Gala lialaction dela 
facultatea :le teulogie din ehi
şillau, Bibliel cea nuua apart~a 
într'un moment Cum 11\1 se pu
tea mai potrivit. 1V1(\[ lnt,li, ca 
un omagiu adu:> inainta:;;ilor 
care s'au- ostenit sa d,trlliasca 
limbii fOm;lIlP:;;ti cea dinUi tai
macire a intregii Srintei Scrip
turi. In al doilea Hll1d, se bcea 
vitzuta, în acc:lsla vPl"siulle ro
rmlnea:-;cil definitiv", Inalta griie 
a IniţiatorulIli ei de il scoate 
din ul1<lherele Intunec'oase in 
care za,':'ea uitata p('ntru noi, 
una dilltri' cet:~ m,d de St'illl1<l 
carti ale lilt'raturii universale, 

HranJ s\ltleteasnl de neîntre
cut. tellwlit' a educatiei popoa
relor, Biblia nil il cunoscut 
p,lna astazi Ici noi rasp·lndirea 
pe care o merita, Pusa acum la 
indem'ltla tuturor acelora 'ilre 
,rad in ea Cartea Hevelettiutlii 
Divine şi il t'!'lm care o preţu
esc ca j)f' Cf'l mai stralll,'it mo
nument literar, rralizata in con
diţiuni rellliln'abilc' ci,' arta lite
rara si dt' tecl1niei\ tipografica, 
prima' ediţie a Bibliei· Regele 
Carol IL s'a epnziat nebanuit 
de repede. De aceea dOlla noui 
editii au fost dall' In iveala re~ 
cer1t pentru sathfan'I'r(l nenu
m.iratelor cereri venite la edi
tură din intreaga ţară. 

JNŞTIINTARE 
pen'ru vir.'oforii 

Târeuiui de J\llos,,.e 
din Lipsea 

Penlru etl,doria in Germania 
este ne,'t'sara anul acesta o viza 
de intrare, pe care vizitatorii 
Targlliui de Mostre din LiPSC<1 
o pot obţine gratuit. In primul 
rând Însa trebuÎE'sc inaintate 
prin rC'prezentantlll Tan~lll11i 
cererile cu fotografii. Tilrgul de 
primavara va av<,a loc intre 
3-8 Martie şi pentru il asigura 
la timp procurarea vizei nerE'
sare, este de dorit ca cererile 
respective s~i fie inainta te rep
rezentantului onorific al Targu
lui cel mai t<lrziu p,1nit la 14 
Fehruarie 19-10. Lao anunţare 
înt<1rziata se pot ivi dificultati 
şi cheltueli în plus. 

Vizitatorii au deci tot intere~ 
sul sa se prezinte la timp la 
reprezentantnl onorific al Târ
gUllli dE' Mostre din Lipsea in 
Bucureşti: 

C. C. de Heydendorff, (Arith
mometra S. A. R.), A'~ea Car
men Sylva 5, telefon 3,23.33. 
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TIMPUL PROVINCIEI 

rl Cronll. ca mun CII II SI' aSllgura" r Illor soel1ale i ~:~c~~~\~e;l~~;:~r~. e~p~~}~~ ~~;\'~Ia:~ de pi Irltl, pedepsea pentru si . 
la f'l'ima de a te fi nasc 

I 
' rOl11<ln" , .. (pag. 70). . 

I După un imn de slava inchl pc Jl11, la orele 19, în localul salar şi până unde s'ar extinde consilier a uniunii camerelor nat memoriei aceluia ce a j Tem 
I breslei functionarilor particulari in aşa fel, încât să nu atingă de Muncă şi (j. Cristescu con- Casian R. Munteanu care dil ,ele 

din Str. Horia No, 2. a avut interesele comunitatii dar nici silier al camerii de Muncă, dU-ţ;i seama de boala cumpli 'Ice 
loc conferinttt d-Iui Păcurariu ' II individului. Ioachim Marta preşedintele ca- ce-l mistuia scrie; /)U/ 

Octavian şeful Inspectoratului I Acest salaI' trebue fixat 111 merii ~e ~1~ncă O:'~d~a s, a. Presimt ca voi muri În floa )!'itc 
/i1uncii din localitate. vederea Întemeierii şi intreţi- Au I~~aţtşat dlfente dOle- când frunza'ngălbenită rnoa Du 

In faţa. unui numeros public I nerii unei familii. acoperind şi anţe ?rl/l .' . (Dorinta din urm~l pag, 120,) !3,8, 
format În ma;oritate din func- anumite riscuri " boale, bătrâ- !os~f B,~{b!-,ca, Petre Chlş. Autorul po\resteşte, peri pe (1· '! 'Ia c, 
ţionar; particulari, d. Păcura- nete, şomai etc, Mzh~1 Chlltl~, fterman. Katz'er 
rariu a desvoltat una dintre Niciun guvern din trecut nu E.,",!II Osterelcher, Emerlc Bol- din timpul razboiului trecut ca ,1) , 

cele mai arzătoare probleme a Îndrăsnit să so/utioneze in dl}fr et~, , din nefericire iamş sunt la o . aI'_ 
actuale »salarul minimal«. Întregime prnoblema salarului ,In Stfarşl/tM d. !OandMtudura

l
, dinea zilei În multe parti, _ r.; 

D A ~ ţ't ,. fi' . . d 't mspec oru unct1, a June e cel dint<li mort. botezul SftllIT '.:.',1 , 
-sa, a. !mp3r 1 ~ Sl!OI~C ~l mltu'!1' - ',spune m~l ep'at e lamuriri breslelor, invitându-Ie lui, pâna Ja Rohatyn unde~' I :,t 

cor,lfel'l r1t e1 
111 doya parti: In d.. P~c~J~~nu ,- reg!.mu.'ut so- totodata la inspectorat pentru auzit pentru primadată : :d~ .i 

pruna p~rte ,fratand l?rob{ema ll.dantaţll na.tlOnal~ il vine me: I a discuta chestionarul mese- Rette sich der sich reti :Ltt: 
salarullJl minimal, Iar In a ritul de 5' fi ~olullOnat aceasta riilor trimis de Ministerul kann 1 , • • 1'[" 

d:J1l'f parte, ~fJgea TJ.ef!tru st~- problema p.r~n decret~J Leg~ I Mundi. ,~ , 
?Ilirea . salarylor m.ll1zmale 111 p~ntru ~tab~lzrea s.a/amlor mz-· Le-a răs uns tuturor d. Vir- (Sa se salveze cine poate 1., ~te 
lTItreprtn~ert'e p3rtlClf'are, co- n!male In ll1trepnncţerzle TJ.ar- il MOlin,P arătand. interesul (pag. 145). . . Şco 
merCldle, industriale ŞI de tran- tl.culare, comer~lale. mdustrzale ~e care-l poartă breslelor şi Urmeaza o concentrare In d III/a 
sport. . v, • ,,, ŞI transportun. " vieţii muncitoreşti atât dJ. sul frontului, tocmai în Carpij nit 
D~szgur ca . ideea stabllzru In partea. dou~ a .conferll1tel prof. Mihail Ralea cât şi Dsa, apoi Întrarea din nou În j 'ân J 

Un~Jl .salar mzmm pentru a~- d. PacurarIu, şa. ~cup'a! ~e nadăjduind că va putea să unde: rzil 
g~Jafl, nu, es!e .ceva nou 1:: [ege~ prop~'lu zisa. ŞI lI1tr ~ găsească unele modalităti pent- - n Timp de o Juna de z' It 
vzeata SOCiala lI1temaţlOnala, adevar, dupa cum spunea ş~ ru solutionarea justa a celor cât a durat lupta dela Chira rar} 
cac{ dl!Pă. cum spl~nea Îr: con- d-sa ,că, djntre mul~e/e [egl exprimate. iata care a îo~t hrana noast In , 
fermta ŞI d .. !,acurarilJ, ea ce s au fa~u.t la nOI, .. Lege~ A doua zi d, Virgil Molin, p~lJ.llita din servic,iuJ de, apr văţ, 
este veche, ŞI In unele state pentru stabIlIrea salamlor mi- În cadrul unei conferinţe a vor- Vlzumare aJ armatel: o slngUt să 

F ţ (] '5t t le ' 1 t putem spu e data IlHlncare calda, {!OU~l ro '['a~ ,:; ca:, rar? a, ~rmama, a e mma e .es. e - _ "bit 1n fata unei numeroase ~ 
Umte. Australia eţ~, acest lucru cea mal Importanta. asistente, despre »Meseriile serve de cap de fecior oda zu 
este de mult legzterat. Degeaba i-se stabileşte sala- Româneşti«... pentru totdeauna, şi odata c. 

ideea salarului minimal, a- riatului durata muncii. când sac .d; cartofi de, fiecare co De~ 
decă acel s::llar care ar per-r el este tentat să facă Ore sup- Ministerul Muncii, În dorinta pame ... (pag lt)5). ·/itu 
mite lucratorului o viaţă mai lim~ntare şi aceasta in detri- ! de-a Îlllesni lucratoriJor. functi- Se înfiripa, un armistitiu rl şte 
omeneasca, este isvorât dintr'- mentul sanataţii lui .. degeaba onarilor parti:-ulari şi meseria- destin in fata unui lan de r , c 
un spirit de dreptate faţa de I i-se asigură concediul de 0- şilor, il1~uşirea unor cunoştinţe toti, apoi o nOU~l regrupa qic 
deaproape, căci cum s'ar putea . dihnă când în schimbul unei c<t1 mai temeinice, atM prole- pentru ca unele suferillţi uitate IlfiT 
concepe fa.ptul că in timp ce sume de bani uşor renunţa fa siollille cât şi de cultura gene- reînceapa din nou prin caii' am 
unii oameni se la.făesc În câş- el, pentru ca ce al' putea să rala; a infiintat universitatile rul de a fi prinzonier la R Jşti 
tiguri fantastice. a/tii care mun~ facă cu acest concediu când mUllcitoreşti din Bucureşti, Cluj şi rob la Unguri" , . 'nd 
cesc mai mult să trăiească În din cauza mizeriei ar trebui şi laşi. Odata. facut priZOJlIer, 1!1,e· băt 
agonie alături de ei. căci a- să stea acasa.. degeaba toate Actualmente se studi.aza proh- o alta vlata facu.ta ~şa ele am mâl 
cestia din urmă. câ~tigă prea celelalte avanfagii pe care le le ma infiintarii unei noui insti- de ace aş asupnion d.e ara st S 
putin ca să traiască şi prea acorda legislaţia muncitoreasca, tuţii similare la Timişoara. care "se gra~)~atl . sa-şI orga ·'01' 

mult ca să nu moară de foame. dacă nu-i este asigurată exis- Pe cilnd una şi la Arad? zeze, cu ant1CJpaţie, un I1lU tefaJ 
Dup.i cum spunea şi d. ins- tenţa lui şi a familiei sale. Nu de alta, dar ar fj hine să de s~at cu adevarat na.t ion ·ci. 
pector, acest minim de salaI' După ce trece la expunerea i se mai dea şi Aradului câte magIHa~, daca IJU pentru. l~tor evoiJ 
nu numai că ar putea Îmbu- de motive a legii, de către I ceva, ca de luat l-au cu toţii cel puţm pentru ambItIa d r 
natări . viafa lucrătorului, dar d. profesor )}1;hail Ralea Mi-I din toate parţile. . proprie" ... (pug. 219). "ţit 

• " h' . d . A,cestea la ... KrasnoJ-arsk. SI ar {JUli3il apara clar şz pe, nistrul Muncii d. PăcurarÎu Ori factori productivi, ornici • 
I patron de concurenta necinstită expune asistPl1!;i dispozifiunile I de culturtt, avem şi noi, şi inca Jel1,lssey.. . . ond, I prin ,~ap~lll că ,its~'g!lrâfldu~i esentiale ale acesteia edificând l' mul(L. ~e~, mal tiPIC exemplar a .OOOl 
i condtt(u~71 de trai f/ZIC~, mo- i importanţa ei În legislaţia noa- i Pacat ca nu se ţine seama b~lttc,lIlor era, un OH!eCare, SZlUOa 

I
I'J(e ŞI 1T1te/ectu~le m~l blln~. I stră socială. i şi de acest fapt. to Pista, care susţlllea ca s· le 
ma~·.eşte TJrOd~lct(.a at~t c~ntl- I Extrem de interesant/i, acea- :imar~a . ,,:alahilor, prin or ma 

I fafw, perfec{/Onand ŞI mlJ~o~- I stă conferinţă a stârnit curio. "Oficiul de aprovizionare cu Il1lpre]lIrar.l o C0l1s1.de~'. cea l,că. 
I cel~ de prOdllC(If!' TJ.entruca 111 l sitatea tuturor auditorifor care Materii Prime" urmând prog· frumoasa fapta a Vleţu mele' A 

I astfel de co, nd1fz,llnl munca e au asclllf,a(co t.-U atentt'e tot ramul său de romanizare a (pag. 230). Şl1 
- b ld I Dar toate acestea pagini s 924, . 

J o place~'e Ş1 un Im o, . I timpul cât a durat. • industriei de pielărie, a Înle- 1 OI 
I O.qata cu rezolvarea aceste, I In ciclul de conferinţe orqa- meiat la Cluj o şcoală pentru I numai şi numai, alte priIe~ t" 
I m "71 problem" alltomat ar prega- tire a elementelor româ- '. de lacrimi şi curaj, peînă la a. a

b
l 

." . <='. ,i nizat de cătra Breasla fUllCţi- I ' tIt" 1 j 

I 

dz.spare, Ş 1 z:eşmclll, confl!':t f onarilor partl'culari dl'n loca~ neşti clire să cunoască me.·: ro area prll1 re VO UI1 ani ro Ode-
d t d f t d I todele moderne de condu. 1 ni la Darniţa. a <1 

/l1 l:e cel ?/ a,c an : Pl'o~ lUate vom avea ocazia - cre-, [ în raportul pe care-l semn eha~ 
I duct~e.', capital ~I iHullca, or~ I dem - sa mai ascultăm astfel, cere, conservare şi manipu- _ regretatul Dr. Victor De oasa 
la. fra~antat afatea . generatil I de conferinte serioase, vor pune Iare a pieilor necesare in· ! la 29 Dec. 1916, menţioneaz,l .0:/. 

ŞI caz e, de multe or.l a avut! funcţionarii particulari in cu- I dustriel. numarul ofiţerilor este de· atu, 
~onsec~!1ţe 9'r~v: chiar asupra: rent cu tot ce s'a infăptuit În Această şcoală primeşte adaug<'i.nd pe nouii sosiţi în oszn~ 
mtregll SOCietati. domeniul muncii. ! 40 de elevi, tineri intre 22 - mar de 17 şi anume: bega 
După ce confetenţiarul arată l' Petru Fica 27 ani, de origine etnică ro~ Aurel Maxim, Olimpiu '~~ca 

1 Îmbunatătirile cate le-a adus mână, Pe lângă şcoala s'a I dr, Ioan Baltariu, Gheorghe Il~, 
I salarul minim acolo unde s'a La camera de Muncă din organizat un cămin in care ewari, dr. Aurel Moldovan, UŞlţ 
I aplicat, trece la. rolul pe care-l : Oradea, a avut loc, o consfă- elevii primesc Întreţinerea I C . sem 

I "
oaca" statlJI, I'ntervenind În i (uire a organizatiunilor pro- I compleet gratuită ttl lei 1000 tavian Moga. R0111Ulus Oţl tre' f 

Y Emanoil Câmpeanu, Petru 1 viaţa sociala cu scopul de a I fesionale din localitate în pre~ I lunar. CursurHe vor li de Gh I M' 1 frea 
dl V I moianu, eorg le arIan, d· asigura acest salaI' minimal" I zenta OI': irgil Molin, pre- i şase luni iar absolventii vor Ghila, Valeriu Socol, Si11 n ~ a, 

Vorbind despre sa/anii ml- i şedintele Uniunii Camerelor de fi Imediat angajaţi in servi- Anghel, dr. Corneliu Pop, G saş. 
nimal în sine, printr'un studiu I Muncă, St. VIădescu, preşe- elul Oficiului de Aprovlzlo· orghe MoHn, Iuliu Mois şi 1 1 Le 
bine documentat, d-sa arata: dintele Federatiei presei nati- nare eu Materii Prime Popan. (pag. 286). 
cam de unde ar incepe acest onale din provincie, N. Coca E Hi\ŢIEGi\NU Dar ultimul volum al 

.... ga ...... ----.. --........ --~?~ .. ------------------........ ------.. _ ..... _______ . .u ____ __ P. Nemoianu trebue cetit, 
tru ca apoi-să figureze cu 
şi exemplu în bibliotecile 
nilor de pretutindeni. 

~.tLnoui 

P. Nemoianu: Amintiri 
Un distins fiu al Banatului dl. 
Petre Nemoianu, a oferit nu
meroşilor sai cetitori, în cea 
mai tainică pregatire. în preaj
ma praznicului trecut, un fru
mos dar, de sarbatori, prin ul
timul volum întitulat atât de 
modest: Amin'iri, dar al carui 
conţinut. rapeşte cetitorul cu 
totul, tintuindu-I, între curiozi
tate şi duioşie până şi ultima 
filii a fost savuraUl, chiar dacă 
acest lucru se întâmpla târziu, 
in miez de noapte. , , 

Regretatul, Octavian Goga, 
cetind aceste amintiri, acum un 
deceniu şi ceva, le caracterize
ază astfel: 

~ ~ Se desprinde din ele un 
ccÎntec u 111 il şi departat, nÎnte
eul copiI (iriei noastre CI tuturor 
românilor crescuţi şi purtati la 
carie su bt raposata stap<:lnire 
ungureasca" . 

Apoi; 

- "Dar mai e pe lângă plă~ 
cerea unei lecturi vioaie şi~o 
constatare de ordin moral care 
se impune pe tuma acestor a
duceri amin te. E nebiruita sa
natate de rasă care fierbe ca 
o sevă de primăvară în vânele 
ţaranilor Iloaştri din Banat şi 
de pretutindeni. 

amintiri sunt pline de ozon şi t Petrila e satul natal al auto
de miros de brad. Câtă vreme 1 rului, satul unde copiii lui 
îti vor cânta în suflet, vei avea I ~Costa alu moş Avram", se in
totdeauna un bun sfetnic în; vredniceau de~a putea fi exem~ 
casa" I . . . I ple graitoare pentru alte multe 

.. , Câtă vreme Îţi vor cânta I generaţii de romani Ardeleni. 
În suflet 1. . Plecat, ca atâţia alţii dela 

Într'adevar, foarte rar se mai , opincă, după ce-a trait fa sălaş, 
Îni~lmpla, ca unii sem e nil aV<lnd pe cel dinfâiu şi cel mai 
de-ai noştri, să-şi amintească 1 bun prieten în Curtu, câinele I 
de plaiurile undei a vazut pentru căruia autorul i-a închinat o 
prima dată lumina soarelui, să i frumoasă aducere aminte, -
pOr t i În suflet acele amintiri purtând ~cojocul mai multor ge-

, duioase, ce te fac să priveşti, neraţii" , de care fratele cel mai 
inapoi la întoarcere, ori de câ- mic Iosum nu se putea desparţi 
teori te abaţi în sat, ca pentru nici vara În Juna lui cuptor, -
ultima ora, dela cea mai accen- d. Petre Nemoianu, urmează 
tuată Înalţime. calvarul şcolarilor români cu Cetind cărticica D-tale m'am 

gândit la ei şi mi s'au Iimpezit 
ochii, ca dupa o plimbare Într'o 
pădure seculară. în aierul în-I 
bâcsit al ziJ elor noastre aceste 

~ Poposind la îmiltimea demnitate în instituţiile de ma~ 
Marilei. pentru a arunca o u]- I ghiarizare a statului prăbuşit: 
ti mă privire asupra Petrilei . . . "Dacă în licee şovinismul 
(pag. 18). se practica cu scop preventiv, 

I. Pă 
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Cartierul Mehala a inceput a 
ehi popula pela anul /723 pe , 
10 iemea furci lor, deaceia şi TIU- ~ 
ji! ele de Meha~a este u'! cuvâ.nt 1 
)!i 'fcesc, care l!1$eamna cartier 

burbiu (regio urbis) şi are un 
) )I'itoriu ,de 12.'69 )ug!1. . 
a Dup/i Illcendll1 ŞI cJUma dm 

:,a 138, abia pe la aJlul 174.3, S!! 
), 'Ia comuna dep/1l1 orgamzata. 

(I! .iseried ortodoxa s'a zidit abia 
'il I al;ul /786 comună cu sărbii, 
o r ta anul 1856 au cerut Ull 

. ,:',l/iifor român pentru romă
l~i; di/l Mehila, caii au avut 
~ .1rte mult de suferit din cauza 

'rbi/ol' mai a/I?S ca românii 
ti 'ci nu şti(w sa scrie şi se ci

aSl'Li ro mâ/le ~ il', dl:!(â! săr
" ~te, 

· Şcoala româneascrl s' a În
d iii/ai in anul 1867, când a 

),j ./li t crl di ntâi înv,~ tii tor 1'0-

h ânloan Nicolaievici, care mai 
rZÎu a avut un rol insemnat 

z Itlpta pentru despărtirea 
ro rarhică. 
st /n anul 1867 În 24 August 
:lr văfător 1. Nicolaievici a reu
:Ut să facă des păr tirea ierar
o 'că a comunelor Mehala, Chi

la zu Becicherecul-Mic şi ren-
c. 

o De atunci Începând s'a început 
'/iturghia câte odată În ramâ

l' şte pentru a deştepta popo
r 1, care nu a avut idee de 
a q/iciunile româneşti. Aşa au 
e ntinuat ei in comun, până 
II' anul 1887, când in ziua de 
1 Jşti s'a inceput certurile şi 

'nd români a fos.t gonifi, ba, 
'C' bătufi .. mai ales invătătorul 
1 mân. 1. Nicolaievici care a 
n st sugl'umat din partea Sâr
it :Ior În special de epitropii, 
) Ipfan !ştoc şi Mihai Gavrito
n 'ci. Astfel Românii au fost 
I[ evaiti sa-şi clădească o t ise-

'că românească care s'a i/lbo
. 'tit destul de tare, cu toate 
\' schimbările din rasboiu! 

andial, când Ungurii le-a luat 
· o patele din biserică pe cari 
l'upă război le-a trebuit iarăşi 
i· le facă - au fost destul 
r mare pierdere pentru bise-
I ' " 
· ca. 

Aş,;} că după război in anul 
,924, Dr. Şagovici subprima
:i I oraşului Timişoara, tot o
'ată şi preşedintele comitetu

I bisericesc, a hotărât să 
ădească o alta biserica in 

I ehala, mai mare şi mai fru
,oasă. 
; D-I. preşedinte Dr. Şagovi

, ajutat de părintele Ioan Pla· 
osin, epitropul Alexandru 
began şi secretarul Vasile 

'uşcaşiu, Împreună cu mem
rii ordinari şi supleanfi au 
uşit să mceapă construirea 
seri ce; unde la punerea pi

J rei fundamentale a luat parte 
treaga familie regală. pia fra 

! ndamentală~ fiind aşezată de 
irSăŞ M. S. Regele Ferdinand I 

1 Loial. 

--'---1 
i~ Ai$~~~:~,~ 

~.'" .··.\:~~j,:;,;.i~ '6't'·,,·· 
IŞ~\".'!~. "'k ;,~, 

~{;t- -,.,,:·r:-i~~': ~~~f-. 
r ~.. ~:I '~";\'~~" ' ;, 

Virgil Popovidu, protopop 

TIMPUL PROVINCIEI 3 

(CARTIERUL MEHALA) pentru sprijinul curat românesc 
ce l-aţi dat pentru ca regimen
tul să fie cantonat In cele mai 

Lucrările s'au inceput ime- I 
diat şi s'au continuat i până! 

in anul 1928 când au 'stagnat I 
toafe lucrările nemai putând I 
continua. Primăria oraşului I 
Timişoara, ne mai putând da 
nici un ajutor bisericii, în ur- i 
ma împrejurări/oI' schimbate, I 

»Creştini! Biserica din Me
hala luptă cu mari greutăti şi 
apelez la toti aceia cari ali 
Inllna creştinească şi româ
nească, să grăbească in ajuto
riul ei. Biserica nouă trebue 
terminată! E chestie de onoa
re pentru noi! Sufletefe tre
buie să ni-le reînoim prin a
ceasta biserică, ca uniti fră-
teşte să-i dăm viată, scăpân
du-o de sarcinile, cari o apasă 
şi opresc desvoltarea ei / 

După decedarea părintelui 
Ion Plavosin a fost numit În 
Mehala părintele Virgil Popo
viciu, căruia i-se datoreşte ter
minarea bisericii. Parintele 
Virgil Popoviciu a găsit bise
rica foarte incurcată, in da
torii, Începând munca pentru 
terminarea bisericii şi in SP(!
eial descurcarea din ditorii. 
făcând apel la ajatoarele afat 
a institufilor cât şi creşthilor, 
cu acest cu prins: 

Echestie de existentă pentru' 
! noi! Salvarea ei va fi dovada 

vredniciei noastre,« 
Astfel d1torită părintelui Vir

gil Popoviciu care după mun
ca ,lui depusă a reuşit ,termi
narea şi sfinfirea bisericii, 
de (are creştinii Măhă/enfi sunt 

foarte mâl1dri, şi de PăstorU'\ bu~e condit.iuni: iar. pri,n sfa~ 
lor, pe care ei şi l-au ales, care tun.le ce aţi dat IOcUltonlor aţi 
merită laude pentru munca lui cremt o ~rumoasă leg~tură .suf: 
depusă, ajutat de prim'epitro_ll~tească Intre. pop~latle, ofIţeri 
pul Vasile Obrejan, care a fost ŞI trupa ace~Ul !eglment.. . 
de cel mai mare ajutor bi- . Am apreciat In deosebi atttu
senw, şi pe care Măhălenfi ii dmea d:voastră r?mân.~ască~ 
iuhesc foarte mult corectă In toată discuţIIle ŞI 

Ast" , fi'· '" . "' t I dragostea ce o aveţi pentru 
. . aZI a ~'?1' ca partn e ,e armată. 

Virgil POPOV/ClU a fo.st numit Vă rog să primiţi încă odată 
Pl:ofopop la noua~ c~tedr,ala. cele mai căduroase multumiri 
~il1 ce/a te, c~r~ se y a sfmtl şi cele mai alese consideraţiuni. 
In curar/d. Mahalentll se vor CII 1 Eff' . 
d ' "·t· d -' t I o one. ImIU, co-
~:>P~l I cu [reU e parr!} e, e mandantulreg. de Garda 

Virgil POpVICIU. dar raman " 
cu o sperantă că ori şi ce iuc- Calare, Zo~t comandant al 

. " '1 reg. 2 calaraş. run se vor mal mtamp a, sau B . N . 
v'a cere DI. protopop Virgil ucureşt" 21 oemvrze 
P , • ",. "' 1939. OPOVIC.U o sa 1 prlmeasca Şi . 
o sa'i asculte ,împlinindu-le S;1O].1"~)'[!f)~ 
nească toate dorrnfele lor! . . V .~. IJ'~V 

Emilian Odiatiu 

------------------------------------------ --------------------
Composesoratul urba.rial Şoi

moş, jud. Arad, aduce la cu
noştinţă că se va da in arendă, 
pe termen de 10 ani, începând 
cu data de 1 Ianuarie, pe cale 
de licitaţie publică c Cariera de 
piatră«, cu o suprafaţă de circa 
20.000 mp. 

â~ 
... ~~.:..- :':~\ 
. ~ ~ 

" ~;. 

Biserica gr, ort. rum,inn din Mehala M. S. Regele Ferdinand I. cel Loial 

Licitaţia se va ţine in localul 
Primăriei corn. ŞOimoş, in ziua 
de 24 Februarie 1940 orele 14. 

Dărultl copUlor voştrI, 
"Bonuri pentru Inzestra .. 
rea Armatei". 

Le inchinati astfel, o 
parte din economiile voa .. 
stre, care le va prinde 
bine mat târziu ,1 le asi .. 
gurati o creştere la adă .. 
post de amenlntlrlle du,
manilor din alarl. 

- A aparut .. ANUARUL DE 
ADRESE" din cuprinsul muni
cipiuluui Bucureşti, ediţia pe 
1940, În editura Rudolf MOSie 
S. A. 

Preţul unui exemplar Lei 300. 

* Fierul vechfu din foall tara 
este pus la dispozitIa Minis

terului Apărării Nationale 
Camera de Comerţ şi de In

dustrie din Arad, aduce la cu-

.. ------.. ----------...................... -........................ -
noştinţa membrilor sai, care se 
ocupa cu cumpararea şi vânza
rea fierului vechiu şi a tuturor 
cari sub ori cetitlu, posedă Her 
vechiu în cantităţi mai mari de 
200 Kgr, că În termen de 15 

ŞO!EI~O~IE}\ 
Din comuna Şofronea ne vin 

mereu veşti frumoase despre 
activitatea desvoItată acolo cu 
multa r(\vna şi insufleţire de 1 

parintele Vichentie Guleşiu, un : 
preot despre care va trebui să 
scriem mai multe rânduri de 
admiraţie intr'o zi. 

In ziua de 28 Ianuarie, în 
aceeaşi prosperil comună s'a 
petrecut un fapt deosebit de 
frumos şi graitor, când a fost 
botezat, Cll un c~rel11onial deo
sebit al 8-Jea copiI al lui Petru 
Pelcurariu-Mandran, soldat con~ 
centrat. 

Satul intreg s'a grabit să-i 
trimită pe zonă un mareţ salut 
de fraţietate, in cadrul unei 
serbari strajereşti. 

Serbarea a fost organizată de 
d-na G. Ţimbolschi, Invatatoare, 
şi d. Ion Leştaru, director şco
lar, sub patronajul părintelui 
Vichentie Guleşiu. 

Inainte de solemnitatea bote
zului, strajerul Ilie Budurişan a 
rostit deviza strajerească, iar 
elevul Uroş Săcăruş a spus 
»Crezul străjerilor«. 

Naşii noului nascut au fost doi 
str,ljeri care i-au dat numele 
de Mihail şi Alexandru, fiind 
nascut în ziua de 24 Decemvrie, 
Dupa oficierea botezului, pă
rintele Vichentie Guleşiu a ţinut 
O frumoasă cuvântare, adu când 

laude bravului părinte şi solda t 
- care a dat ţarii 6 copii, din 
8, in aceste vremi când naşte
riie sunt atât de rare, spre 
marea pierdere a ţării. 
Ţăranul Petre Păcurariu,Mân

dran, a fost dat ca exemplu de 
bun român şi patriot, asigurân
du-I că ţara va avea grije de 
odraslele sale. 

Cu acelaşi ceremonial, străje
rii au dus acasă pe noul născut, 
spre a-l preda p~nintilor, in 
frunte cu preotul şi inv~lţatorii 
satului. 

Pentru mamele care se fe
resc de copii - exemplul dela 
Şofronea trebue să fie un in
demn şi o mustare. iar gestul 
străjerilor de acolo vorbe-şte 
dela sine. C. 

Ş i\ G 
in seara zilei de 30 Ianuarie, 

tinerimea română din comuna 
Şag, a organizat o foarte reuşită 
serată artistică, urmată de dans, 
in sala festivă a Casei Naţionale 
.Mihai Viteazul". 

Având un program bogat cu 
piese, declamatii, recitări şi mai 
ales cântece, executate de corul 
bărbătesc înfiinţat în ultimul timp 
de părintele Pocioianu, la iniţia
tiva căruia s'a organizat şi acea
stă serbare, - bucurându-se mai 
ales de concursul tinerimii şi În 
deosebi al vrednicului primar 
Dr. Gheorghe Sloian, ctitorul 
casei Naţionale. 

Din beneficiu 4000 Lei au zile Începând cu 7 Februarie 
, fost vărsaţi la f~ndul pentru în-\1940, data apariţiei decretuiui
! zestrarea armatei şi bonurile do- lege ~.entr.u re.gle~e?ţ~re~ cum: 
: nate bisericii, iar 2000 lei pentru para~1I ŞI dlst~lbu.ml flerului 
I fondul casei Naţionale. vechlU, sunt oblIgaţI să declare 

. canlităţile de fier vechiu ce de-a sflsoare revelatoare ţin. Aceste declaraţii se vor 

Cu ocazia concentrărilor din 
iarna aceasta intre populaţia 
noastră dela sate şi unitatile 
cantonate s'au petrecut fapte 
cu adevărat de admirat. 

Aceasta, pentrucă între cei 
care purtau uniforma militara 
şi aceea civila exista de mai 
înainte o trainică infrăţire şi 
comuniune. Se simţeau legaţi 
prin aceeaşi dragoste de ţarela 
şi neam, gata de ori ce sac
rificii. 

Concentrările - au fost un 
bine venit prilej ca să ne do .. 
vedească din nou această feri
cită stare sufieteasc·ă şi frumoa
sele sentimente patriotice ale 
tuturor fiilor acestui neam. 

Pentru a reda un fragment 
din măreata petrecere a unită
ţilof' prin satele noastre, repro
ducem ma! jos frumoasa scri
soare a d-Iui colonel Ion Efti
miu, adresată d-lui dr. Stoian, 
primarul comunei Şag şi un 

i distins avocat: 
~D-Iui avocat dr. Stoian, pri

marul comunei Şag, Banat. 
La plecarea mea dela coman

da regimentuJui 2 că1ăraşi, ce 
este cantonat în Şag, ţin să vă 
exprim cele mai vii mulţumiri 

face după aceia in fiecare lună 
in primei:: 10 zile. 

Declaraţiile se vor inainta la 
Primariile din localită1ile unde 
llnd e domiciliază fiecare. 

Declaratiile sunt scutite de 
orice timbru. 

Deţinatorii de fier vechiu cari 
nu vor face declaraţii sau vor 
face declaraţii neadevărate, vor 
fi pedepsiţi cu amendă deJa 
2.000--100.000 Lei. 

Pentru orice informatie sup
limentară Secretariatul Camerei 
stă la dispoziţia membrilor săi. 

D. Vasile Obrejan, prim epitrop 
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Adunarea eparhială Citim în ziaru' Jlrgus : 
"S'a semnat decretu' prin 

care Inspectoratul îndus~ 
Dispozi'iunile Eparhiei Aradului in vederea 
alegerilor deputafilor cleric; şi mireni 

trial din Arad. pendinfe de Inainte cu ctlţiva ani de zile, 
Direcţiunea desvollării pro- In atelierele şcolii de Arte şi 
duc,iei industriale din Mi- \Ieserii din Arad, -- eram sur
nisteru' economiei na,ionale prinşi de prezpnţa unei siluete 
se desfiinţează pe ziua de - ..;traine, Care se profila Cu dis-
1 Februarie 1940. re tie printre maşinile şi piesele 

, 
Dar aceasta renunţare a! ( 

de o generoasa fecundit 
pentru cerceUtrile pur ştiintif In urma cedării terilorului 

de peste Mureş pentru nou În
fiintată episcopie a Timişoa
reii Eparhia Aradului a pri
mit o nouă situatie electorală 
pentru alegerea deputaţilor 
din cler şi mireni in Aduna~ 
rea Eparhială. supremul for 
de conducere a unei Epis
copii. 

pusă din 20 depulap din cler 
şi 40 deputap mireni va f: 
convocată pentru noua sesill ne 
de 6 ani din partea p, S. Sa 
Episcopul Dr. Andrei Magietll 
pe Oumineca Samarinencii 2() 
Malu 1940. 

Regiunea din circumscr'p- le lllcrat. 
,ia aceslui inspecfora' va Cu acc<'aşi modestie, facea 
'rece la inspectora"" in- :ot' ori c<lrui f'le\'. spre a nu-l 
dustrial din Timişoara". ,Uing+'lli eli nimic in cursul ore-

* 
Informaţiuni 

Fără comentar c • • or de <ll('li\'l'. Iar ('cind avea 
--------------iinevoie clf' o sl'ula. ne-o cerea cu 

o nOua publicatie asupra 
Cehiei şi Moraviei 

. formele cele mai amalJlle. 

ale distin sului profesor şi 
turar, care ne-a dat c<lteva I 
rari de seama, de o remarca 
valoare istorica. şti 

rgo 
Istoric şi geograf eme ar 

profesorul dr. Ştefan Manciu crar 
a scormonit cu o asidui tate al1 
b,enedrctin stra~~chile, hris?a !ost 
ŞI urme ale VieţII roman~şt~ Stat 
Ardeal, spre a reconstitUi p: 
teva documentt> de preţ şi le 
me admirabile pentru apara pc 
drepturilor noastre istorice ,'av 
vind mrlndra provincie ar 

In şedinţa plenară a Consi
Uului Eparhial prezidată de 
P. S. Sa Episcopul Or. Andrei 
Magieru, s'au fixat şi circum
scriptiile electorale conform 
nouii arendări a Eparhiei de
signându·se şi delegatii epar
hiali incredinţaţi cu conduce
rea alegerilor deputatilor ele
riei şi mireni. 

Dăm de data aceasta in or
dine alfabetică sediile circum

diverse 
d. Or. Constantin Al'icescu, 

medic primar neurolog. Spita-
I luI Central. reintorcându-se, 
. din concentrare, reia consul- i 
( taţiunile in: I 

SIr. Cloşca No. 9. Telefon: 
23-cO. 

'" 

J\Iai apoi am alIat ca tacitur
nul nostru camarad de atelier 
era ullul dintre cei mai distinşi 
profesori ai LiCt°ullii "lvloise 
Nicoar,\« din Arad, unde deti
nea o catedra de geografie şi 
istorie. 

lea nil. 

scripliilor de votare şi nume- Dnii actionari a băncii "Uni
le preoţilor delegati la condu~ rea« 5. A. Oradea. sunt con
cerE"a alegerilor ce se vor tine I vocati la a X-a adunare gene
in zilele de 26 Februarie rală ordinară, care se va tine 
pentru clerici şi 3 resp. 10 În Oradea, sâmbăta /7 Feb- i 
Martie pentru deputati mireni marie 1940, ora 17 (5. p. m.) I 

1. Circumscriptia Arad, de- În localul institutului din Ora- I 

Cărie Feratc ale Prolectora- , 
lului Cehiei şi MoravieJ au e- I 
difat o nouă publicaţie, des- I 
linală să alra~â atenţi unea I 
asupra frUI1111selilor nalurale, 
istorice şi folclorislice, precum 
şi a curiosilălilor din Cehia 
şi MOI·(\I.:ia. Publicaţia e scrisă 
în patru limbi: germană, fran
ceză şi engleza. Două hărfi 
COlorate ale cailor ferale ale 
Protectoratului compleclează 
această reuşită publicatie. 

In conf. cu arI. 13 şi 15 din 
statutele societăpi. dnii acţio 
nari ai soc. "Ardealul", s. a. 
din Cluj, sunt convocaţi la a-

InrepillJd ele atunci, ii urma
riam lucrul in atE'lier cu cel 
mai profund respect simtiJldu
ne lJ1,tndri ca 1111 [Jrofesor se 
coborise in mijlocul nostru, tru
dind eot la cot cu noi, deşi 
n'avea nevoie de nici o alta 
diploma. care sa-i asigure şi o 
al ta posi bi lita te de existenţa. 

Dar protesorul dr. Ştefan 
ManciulE'<1 sim!ia nevoia de a 
munci «'it mai mult şi în vari
ate dOIl\E' Il ii, spre a smulge CeH 
mai multe din tainele ştiintei, 
astfl'] ca socotise necesar sa se 
iniţieze şi în misterele creaţi
uni lor technire. 

In zilele nOllstre, aseille 'lre, 
reronstituiri sunt dintre c, ,,( 
mai bine venite, iar aceia etie, 
trudesc pe acest greoiu ta ,CI 
merita intreaga noastră act mpi 
raţie. f,mlt 

Ei cotinua o glorioasa tr' tIa 
ţie de afirmare româneas('~ e li 

aceste plaiuri, afirmare isto port 
şi spirituala de cea mai m la 
Însemnătate. lele~ 

Cum odinioara crainicii şc ('a 
latiniste şi alţii s'au straduit ona 
afirme continuitatea elemen ilnc 
lui romanesc în Dacia Slip dac 
oar~l, carturarii de talia d le U 
prof. dr. Ştefan l\'lanciulea (des 
continuă şi întregesc opera 1. r 
ceas ta care va dura şi pl' pe ~ 
peste veacuri. ca :-llprCllll1l l<~~11' 
gumellt al dreptului nostru i ~lbl 
IJclabil de a st"p,'tni pentru III 

deaut1a Ardealul. . rea 

legat prof. FI. Codrean. dea. 
2, Circumscriptia Buteni, de

legat praf. Şt, Lungu. 
3. Circumscripţia Cermeiu, 

delegat pl'. Căpitan-Apateu. 
4. Circumscriptia Chişineu, 

delegat prot. P; Mal'şeiu. 
5. Circumscripţia Curtrei, de 

legat pl'. Z. Brădean. 
6 Circumscripţia Gurahonţ, 

delegat prot. C. Lazar. 
7. Circumscriptia Hălmagiu, 

delegat prot. Şt. Bogdan. 
8. Circumsriplia Ineu, dele

. gat prot. M. Cosma. 
9. Circumscripţia Micălaca

Veche. delegat pl'. 1. Ardelean. 
10. Circtfmscriptia Pecica, 

delegat pl'. 1. Popescu. 
J 1. Circumscripţia Radna, 

delegat prot. P. Givulescu. 
]2. Circumscriptia Sânlana. 

delegat pl'. Fofin Caporal-A
lexă. 

13. Circumscriptia Săvârşin, 
delegat pl'. Turcu-Vărădla. 

14. Circumscripţia Şebiş, 
delegat pl'. 1. Bogdan. 

15. Circumscriptia Seleuş, 
delegat pl'. Montia Şicula. 

16. Circumscriptia Şiria, de
legat prof. A. Adamovici. 

17 Circumscriptia Socodor, 
deliegat pl'. A. Pap. 

]8. Circumscriptia Târnova, 
delega! pl'. Ispas-Cheriu. 

19. Circumscriptia Vala de 
Jos. delegat pr. Gh. 5p~rlea. 

20. Circumscriptia Sarcia. 
delegat pr. Andru. 

In fiecare circumscriptie se 
va alege un deputat cleric şi 
doi deputati mireni. 

.Candidatii vor inainta birou~ 
lui electoral compus din con
silierii referent! protoereii A. 
Cibian. C. Turicu şi Tr. Secu
lin. actele prevăzute în legea 
de organizare dovedind mire
nli încă următoarele trei con
ditiuni. 

'" 
Cassa de Păstrare din jude· 

tul Satu- Ma re, S. A. va ţine 
in ziua de 10 Martie ]940, o· 
rele II a. m. a 45a adunare ge· 
nerală ordinară, la sediul 80~ 

dunarea ,generală extr<lordi
i nară, care se va Jine la n 
I Februarie 1940, ora 12, la se

diul inslîtu{iei. 

cietăţii din Sa~u.Mare. I 

DI. Alexandru Bllsuiocr:>anu, I 
doctor În litere. a fost numit' 
pe ziua de 1 Ianuarie 1940, : 
director ci. 1. Ia Direc{iunea I 

Publicitatii din /'dinisteru/ Pro
pagandei Naţionale . 

Dl. V. C. Georgescu, direc
tor la societatea Româno Ame
ricană, a fost cooptat În unani
mitate in consiliu de adminis~ 
traţic a soc. »Distributia oc in 
locul d .. R. P. Bolton retras. 

'" 
DI. Petre Anghel. procurist 

a fosl avansat la gradul de 
subdirector al societăţii "Dis
tribuţia" , soc. anonimă pentru 
distribuirea produselor petro
leului. 

'" 
D. actionari ai Băncii "Da· 

şia", societate anonimă, Sibiu, 
sunt convoca1i prin aceasta 
la adunarea generală ordinară, 
pe ziua de 10 Marlie 1940, 
ora 3 p. m. in localul Băncii. 

'" 
In Bucureşti s'a constituit 

sub denumirea de "Solagra"·o 
societate anonimă română 
pentru cultura şi comer1ul de 
plante oleaginoase, cu un ca· 
pilal de lei 10 000,000. 

Scopul societăţii este: Încu'
rajarea şi intensificarea cul
furii de plante oleaginoase şi 
de alte produse agricole. 

Au fost numiti membri în. 
consiliul de adminislralie dnii : 
(Jeorghe Cipăiiinu, fost mini
stru; Walter Huebener, dom. 
in Berlin, Virgil Potârcă, fost 

[n ordinea de zi figurează 
ş: fuz[onarea soc. cu "Iris" 
s a. r. pentru industria eera
mieii, Cluj. 

* 
Onii acţionari al fabricii de 

zahflf dm Tg, MlIreş şi împre
jurimi S. A cunl (u)"- ocali rn 
adunarea generală eXlraordi
nară În ziua de 22 februariC' 
1940 orele 1 t a. m, In biroul 
fabricii de zahăr din Tg. Mu 
reş. 

Dnii aqionarii ai Cassei de 
Păstrare ~Aiutor". societale 
pe acţlÎ din Aiud sunt convo
caţi la 69·a adunare generala 
ordinară, care se va firle la 25 
Februarie 194U, orele ] 1 în 
localul institutului. 

In adunarea generală a Soc. 
Anon. Ardeleană pentru In
dustria Forestieră, din 28 De
cemvrie 1939, au fost aleşi in 
consiliul de administraţie pe 
anul 1939, dnii : G. D. Nedelcu 
preşedinte; dr. Const. Anghe
les cu, Gheorghe Polizu-Micşu
neşti, Zoltan Fenvveş şi Col. 

De aceea, şi-a ales metalurgia 
drept nou obiectiv de studiu şi 
facuse progrese remarcabile 111 
aceasta dirt'cţiE', pentru Cil nu 
se Înscrise printre noi pentru 
a-şi gasi un simplu divertis
ment dupit lecţiile dela liceu şi 
celelt'lalte preocupari ştiinţifice. 
Mai t,îrziu am constatat ClI pa
r("re de rell1 C~i ilustrul nostru 
cole~ s'a retras din mijlocul 
nostru, spllne·se chiar-dupa ce 
trecltse lin fel de examen de 
califica re. . 

Am l11(~i .-dlat .l'a plecase şi 

din Arad, transft'rdndu-se, mi~ 

se p:ue la Blaj, UIl.de l·am sem
mdat, IllC!i tilrziu, cu o bogata 
activitate didactica şi publicis-
tica. 

Mai recent. d -1. profesor ca î 
Ştefan Manciul('(\ a dat la il,' ~ans 
o carte noua: "lii bl ioteca (' caO 
tl'ala din Blaj', care cupri' l 

pagini de o bDgala inform nec,e 
şi documentare, pe care nu ulUI 
un oraş ca Blajul le put.ea p 
la îndem,îna unui harnic cer 
tor pentruca arest oraş are 
trecut ca put,ine alte ?raşe eni 
delt'nl', gratie evenll1H'nt 
ca re s'au petrecut acolo In c A 
sul vremii şi oamenilor {, , 
le-au creiat şi Insufletit, cu Lrm,] 
mina minţii şi caldura suf! patr 
lui lor. . 11lor 

Dar nu despre lucra rea lIi el! 
Şi p,lnă atul!CÎ, Însă de.spre ceasUt ne-am g;lndit să seri nuar 

pro,fesorul dr. ~tefall ManclUlea ci despre activitatea de ca 'le ,1: 
mal ceteam, pl'll1 ~JClre, ~a fa- 'rar a fostului profesor ,tatll 
cuse cate o comunicare lr1 şe-. Arad, cu a carui nume or fitil! 
dinţele societatii Regale de Ge· nostru se mândreşte. iie si 
ografie, acolo u!lde, de o?i.cei~. Şi când ne gandim ce a adio 
nu vorbe~lI decat ac.ade!lllclellll. Aradul Inainte de unire, 

N. Giuran. 
OI. Alexandru 

are calitatea de 

. La ~la],. ~ devemt ~Jrectorul l-a cinstit cu prezenţa sa , 
hceu!lIl, ŞI l11spector şcolar, ca luptători naţionalişti sau pu 1 ~: 
o ra.splată pentru al~sele sale tori de condei, simţim intotd l.t ş~ 
me~lte de, C'<~rturar .ŞI profes?~. una o rara satisfacţie câ pu el E( 

Steinberger p~slOnat pana la .on ce sacr~fJ- vorbi despre marii aradan[ Ax 
director al Clll de, preocuparile sale, adică după desrobire. fata 

societăţii. 
renun1and la toate celelal.te sa- carti' 

'" tisfacţii ale vieţii. Dr. lan 1. Pogan dat c _____________ mvri, 

Societatea pentru ocrotirea , , 
orbilor din Arad şi judet şi-a - In conformltate cu art. I D. ilie. ~ecul se.crt'tar ge nt cu 
tinut adunarea generală ordi- , 4 din statutele Bănţii "Sercă- rai .al ministerulUI e~on,o 
nară în ziua de 14 1. c. În 10- iana« S. A. Făgăraş, dreptul I n~tl?nale, . care a IIps!! 
calul din SIr. Ioan C~lvin N~. 3. de ~em~al'e al /ir~T1ei îl .a~ mInister. şI·a reluat lUnI a AI M 
Din darea de seama a vemtu· urmatom .m.embr~l dlll consl/l,- I vlta!ea. supu 
rilor şi cheltuelilor din anul ui de admllllsfratie : Dr. Harz- 1 '" M 
trecut. reese că au fost ajutate ton. Pralea, Dt .. Ale~andru 5,0- I Zilele trecute s'a stins 1\1 
28 familii de orbi, cu bani, caclU., Dr. Nlco.'~le Bo~l'Iu, i viată, vechiul luptator 
alimente şi haine. Adunarea Ioan Slandru, Fillmon Balan, I nalist dr. Lucian Of/'"'' [111 

a) nu sunt francmazoni sau 
membrii ai unel organizaJii şi 
milare francmazoneriei ; 

_ ministru; Herbert Dassler, 

generală a votat cu unanimi- Bel1i~min Bârsan, ~ Mate,i .B0 - viei. Fiu de tăran din 
tate incredere comitetulu,i v~- amfa,. Petr!! /toafa, ?pll'ldon, regretatul disparut, a 
chiu, În frunte cu Emanml VI- Boenu, Tamaş Boe~Ill, ,aleşI indisolubil legat de glia 
tan. fiind ales şi pe cursul a- in adunarea generala. dm 2~ moşească şi repre2entan 

b) sunt cununali du"ă ritul 
bisericii ortodoxe; 

e) nici soţia şi nici copiii nu 
sunt eterodoxi. sectari ori a 
confesionali. 

Candidatii din c1er vor de
pune cererile la biroul de 
Elecforal (Episcopie, etaj L) 
până la data de 6 Februarie, 
iar cel mlreni până Inclusiv 
la 15 Februarie 1940. 

Scrutinlu) alegerilor pentru 
mirent s'a fixat pentru ziua de 
Joi, 28 Martie 1940, orele 11, 
a. m. Adunarea Eparhială com-

dom. în Berlin; Nicolaie Cor
năfeanu. fost ministru; Hein
rich WiIlemsen, dom. în Berlin 
Voicu Nitescu, fost ministru; 
Leo 5an Galli; Mihail Bercea
nu, fost ministru; Dr (Justav 
Ti/lmann, dom. în Berlin; 
Ştefan Tătărescu, Wilhelm Hen
nig, dom. in Berlin; iar ca 
censori, pe exercitiul anului 
1940 d-ni : 

Dan Bucurescu, Dr. Richard 
Karoli, Mihail Ciovârnache. 
Or Hans Becker, Petre Şutu, 
Chiriac Ionescu, Dr. Heinrich 
Voss, N. Manolescu, Arthur 
Huyoss şi Ion Corjeseu. 

(lului 1940. Martie 1938"precum ŞI m.embl'l adevărati: tăranii din Ba 
'" Leonte B.0erw l~~n Durmtresc~ Dr, Gheorghevici, a fost 

Prin decizia ministerială No. c~opta~ In conSIliul ~ ~e .. adml- putat in ronstituantă, pri 
923 din 3 Februarie 1940, mstraţle. conf. hotaral'll con- al Municipiului Timişoara, 
dl. Emil Ciuceanu, consilier de siliului dţn 18 Noemvrie şi? cum şi delegat în eforiile 
presă şi delegat director al Decemvrze 1939, asemenea dl- sericeşti. 
Direcţi unii publicitătii, este rectorul Vasile Bărsan şi casi- A 

eruJ VI'centl'u Prună, care vor La inmormantare a autorizat să rezolve, semneze t t t B t / e 
semna firma băncii câte doi· pa o ce ana u ar şi expedieze toate lucrările ales, panegiricul ilustrului 

centrale şi exterioare ale Di- împreu?ă.. v părut fiind rostit de dr. 
rec/iunii publicitatii: să apro- ,Tot In acjunal ea generala. I mitrie Nistor, fost prefect 
be, angajeze şi ordonanteze, dm 27 M~rtle 1938, sunt aleşi judetulUi Timiş. 
cheltuieli din fondul cu afec- ca censol'l Iacob Carnea. Tltus 
fatiune specială, prevăzută la Savu, Ioan Brumbea, Gheor
art. 123 al bugetului Direcţiu- ghe Munteanu, Ioan Du mit
nit publicitătii, conform nor· rescu, Nerulae Albu şi Ale-
melor stabilite. xandru Mijea. 

Cetiţi ziarul 

"Timpul Provinciei 
şi în 



TIMPUL PROVINCIEI 

a e va putea aprovi- li Ce poate 
li:'ona Germania din1derea în 

face 
A 

.ncre-

Statele Unite? 
ştie ca, prin ridicarea 

flYoului, Statele Ullite pot 
1e ~Hm,lmetlt oricarei tari 
iu crante, cu condiţia elauzei 
e an carry". 
?a jost o masura, care n'a 
I Statele Unite din nelltrali
i pe care şi-au impus-o. 

le ei, Insa, nu favorizau 
pe aliati, fiindca Germa
'avea posibilitatea de a 

II lilli nici una din cele doua 
Iii. N'aveau nici devizele 

elre, pentru a plati imediat 
c . "Cash-, nici cea doua 
ctie, aceia de a-şi tran
\ a, cu proprii mijloace şi 
d mprie raspundere, marfa 
Imita ~carry". Cum ocea

r tlantic este cotrolat de 
il e navale aliate, nici un 
) port nu avea ~ansa sa a-
11 Ia destinaţie. 

lelegrama recenta annnţă, 
iC ('ti mareşalul Gohring ar 
it onat misiunei comerciale 
n ane din New York sa stu
) daca marfurile, pe care 
d le Uite le-ar furniza even-
1 (desigur contra plata ime
~), nar putea fi transpor
l' pe OL:eatlul Pacific pi'tna 
i'ladivostoc şi deacolo prin 
'i Siberia şi ÎlItrf'aga Husie, 

in Germania. Un traseu 
rea 17.000 km. 
ca ingenioasa nu pare să 
şanse de reu:;;ita. Adrni-

'ca, pentru necesitati ur
i ' Germania ar avea devi

necesare, problema tran~ 
ului este plina de deficul~ 

In primul rând, oceanul Paci
fic este tot ateU de puţin sigur 
pentru vasele comerciale ger
nume, ca şi Atlanticul. Nu mai 
departe dec,H ieri, o telegrama 
vestea cci doua crucişa toare 
canadiene şi trei <lustraliene 
aşteapta in apele Pacificului 
vasul german, despre care se 
spune că va repatria echipa
giul pachepotului german recent 
scufundat, "Columbus«. Forţele 
na vale engleze şi franceze nu 
controleaza numai Atlanticul, ci 
In pilnzâsc toate m~lrile globului. 
Cu atât mai v<lrtos se vor găsi 
în calea vaselor, car vor in
cerca să aprovizioneze, pe dru
mul Pacificului, Germania. 

In al doilea rând, chiar dacă 
vasele ar putea, prin imposibil, 
sa ajungă la Wladivostoc, se 
pune problema foarte dificilă a 
transportului terestru prin toată 
Siberia şi Rusia. Se ştie doar 
ca un principal obstacol al ap
rovizionarii Germaniei din Ru
sia este transportul. Liniile fe
rate, puţine, distanţE'le mari 
formeaza o serioasa dificultate 
pentru realizarea acestui proiect. 
In sf,lrşit, transportul cu acest 
mare ocol va ridica. prin chel
tuelile necesitate, la mai mult 
de dublu preţul materiilor tran
sportate. 

In aceste conditii, proiectul, 
orieM de ingenios şi CuriljOS ar 
fi el. nil pare sa aiba sorţi să 
se reali;~('ze. Ulsând deoparte 
faptul ca, imprpjurarile date, 
nici nu prezinta rentabilitate. 

Gh. Nedelcu 
~ ...... m. .................... ~ ............. .. 

entru catedrala 
Aradului ... 

Urmare din pagina r·'l). 
~ patrimoniul lor, sllbsemna~ 

u10rizat prin jurnalul Con
ui de Mini::;tri Nr. 132 din 
lluarie H.J40, am onoare a 
!le la Inalta Semnatura a 

I ,taţii Voaslre, pe temeiul 
I.iţi uni!or art. 46 elin Con

ine si sub rezerva ratificarii 
il rilor Legiuitoare, alittura-

, roieet de decret-lege pentru 
i izarea Primariei Munici

i Arad, de a ceda în mod 
it şi În deplină proprietate, 
i Episcopii ortocloxe~româ-

Aradului, un teren În 
. fath de 685 st. p., şi asu
c~\ruia Consiliul Legislativ 
dat avizul Nr. 486 din 19 
Il1vrie 1939. 

nt cu cel mai profund respect 

Sire, 
Al Maiestătii Voastre, 
supus şi prea plecat servitor 

Ministrul internelor, 

t 
M. GheJmegeanu 

96. J940, 18 Ianuarie 

ca acest început nou, 
jilt de epoca renaşterii na
le să de-a Aradului, acea 
ucire pe care o merită, 
d cu desavârşire neajun
, la care l-au adus, politi
i de eri, necunoscători tot
na. ? 

(;. fp.) 

Adunarea generală a S. A. 
cur« pentru industria lemw 

., a modificat art. 2. şi 9 
statute în sensul că, sediul 
al al societăţii se află in 
Jrgheni, judeţul Ciue, iar 
adunărilor generale va fi 

heorgheni. Braşov, Bueu
şi în Miercurea Ciue. 

Producţia mondială de 
bumbac 

Institutul Internaţional de 
agricultură prevede pentru a
nul în curs. o productie mon
dială de 60 până la 62 mili
oane de chintale, faţă de 61 
În 1938-39 şi 63 1n media ul
timelor 5 ani. Adăugând la 
această cantitate un report de 
aproximativ 48 de milioane 
de chintale, ajungem la un to
tal disponibil de 108 pân~ la 
110 milioane de chintale, fată 
de 111 sau 112 milioane in 
ultimii doi ani. In totalul a
cesta, bumbacul american fi
gurează cu 58 milioane de 
chiniala, o nouă cifră record. 
Din acestea 25 de milioa'le de 
chintale sunt retinute de gu
vernul din Washington. 

Cât priveşte consumatia. ea 

I
ar putea fi evaluată intre 60 
şi 62 milioane de chintale; 
dacă acest pronostic se va 

I realiza, aCfuale campanie s'ar 
I termina exact in aceleaş con-

ditiuni, în care s'a terminat 
anul trecut: adică cu un re
port de aproximativ 48 de mi-

i lioane de chintale. 

1 (Est-Radio). 

Licitatii 
In cauza de urmărire a Sta

tului, contra lui Sfăt Ioan şi 
soţia, născ. Ţapoş Maria, fixe
ază licitaţie imobiliară asupra 
imobilului inscris in c. f. Nr. 
7.495 din Arad, sub Nr. A.+l 
cu Nr. top. 7,550 din 1899, si
tuat in Str. Minervei No. 28, 
cu preţul de strigare 125.339 
Lei, pentru ziua de 22 Febru
arie 1940, ora 15, în localul 
oficial al Secţiei c. f. 

S'a anunţat ţărit cifra la ca· 
re au ajuns subscriptiile pen· 
tru înzestrarea Armatei. Este 
o cifră din care' putem înţele. 
ge elanul cu care fiecare Ho· 
mân a alergat să ajute tara, 
ştiind că dacă va da la timp, 
va da de două ori. aşa cum 
spune înţelepciunea proverbu
lui. Peste zece miliarde şi un 
sfert. bani aduşi de acasă, in 
batistă, sau scoşi din carne
tele de economic, sau retinuţi 
din salariile functionarilor, im
prumutati Armatei, adică nouă 
inşine, Iiniştei noastre. som
nului liniştit, În căminul no
stru. integrităţii hotarelor noa· 
stre. 

Iar ca o dovadă că momen
tul acesta este cine inteles, 
si apreciat ca cel mai greu 
prin care au trecut ţările con
tinentului european in ullime
le două decenii, este faptul că 
cifra la care au ajuns sub
scripliile este ,cea mai mare 
din câte au fost atinse vreo
dată, in vre- un împrumut in
tern, la noi. O dovadă a con
ştiinţii cu care s'a subscris. 

Armata va avea 101 ce-i tre
bue, nici o lipsă' nu se va 
semnala care, să nu poată fi 
implinită, şi acesta este un 
mare lucru de care s'a Învred
nicit tara, În zile afât de gre
le. Ministrul de Finante, d. 

Din activi'atea sectiei Arad, 
a Breslei palroni'or meseri
aşi din 'ex'i'e şi tmbrăcă-

minIe 

Dela constituirea Secţiei, co
mitetul de conducere a înfiinţat 
un birou pentru afLJ!)jLJrt'tl tutu· 
ror chestiunilor membrilor la 
autorităţi şi persoulle purticu~ 
Iare. 

llcest birou se află În !'irad, 
str. 13rătianu 18, În locolul Că
minului Industrwşilor din llrad, 
unde un fUllcţiol1or este perma
nent 10 dispozltiullea membrilor 
Între orele 9--10 Q. m. 

S'a intervenit apoi la lldmi· 
nistraţia f1t1ancioră, Casa lhi~ 
gurărilor Sodak, Camera d~ 
Muncă, şi lnspectorotul Iv\unclI, 
pentru toate chestIunile cu care 
s'au prezetrtat membrii spre re~ 
zolvare. 

S'a făcut mai departe o co
lectă în favoarea fondului de In
zestrarea llrmotei, cu rezultatul 
favorcJbil, vărsând la Banca Na
ţională o sumă considerabilă. 

Comitetul Secţiei s'a întrunit 
dela data înfiinţării de 12 ori 
în şedinţe ordinare unde s'au 
des bătut adresele primite dela 
autorităţi şi centre, pe care l-au 
adus la cunoştinţa membrilor. 

Preşedinte al Secţiei l1rad, 
este dl. Gheorghe Mariţa, iar 
secretar d. Gavril Miloş. 

Un foarte frumos program 
de activitate pentru această Sec
ţie a întocmit dl. mexandru 
Mdrton, fostul sccretar al Sin
dicatului Patronilor croitori din 
l1rad, despre care ne vom ocu
pa în unul din numer,ile viitoare. 

Mflăm cu deosebită plăcere 

că dl. Ing. Romul Cărpini,on 
harnicul director al Liceului In
dustrial "flurel VIa icu· din ft· 
rad, Q fost numit membru în 
Consiliul de administraţie a fe
deralei "Zorile" din l1rad. 

Răspândifi ziarul 
Timpul Provinciei 

• A • 

nor .nş.nc, 
Miiită Constantinescu, a ·sub
liniat prin cuvinte de o sobră 
ţinută dar de o cuprinzătoare 
satisfac(ie. multumirile Guver
nului pentru poporul nostru 
intelegător 

InsA o veste bună vine la 
rând FIecare va simti însem
nătatea ei. lat- o: modul cum 
s'a răspuns la apelul ţării, in
destulând nevoile Armatei, scu
leşte pe ministrul de Finante 
de T::>cursul la orice altfel de 
măsuri cu caracter artificial. 
Moneta ţării îşi va păstra in
treaga sa valoare, ferită de 
operatii inflaţioniste care ar fi 
pă~ubit pe toată lumea, şi ne .. 
ar fi atras într'un vârtej de 
consecinţe care ar fi scăpat 
controlului. 

Fără nici o turburare a vie· 
tii economice a ţării şi, fără 
nici o paqubă pentru poten
ţialul nostru de productie, s'a 
putut ajuta opera de apărare 
naţională. prin acest impru
mut Este un motiv de mân· 
drie naţională, şi un exemplu 
de reuşită prin unire şi prin 
apetul la propriile noastre mij
loace. 

Lucrul merită să fie subli· 
niat, ca un elogiu rldus virtu
tilor noastre naţionale şi ca 
un îndemn la Încredere in noi 
(nşine. 

Ministerul Aerului 
şi Marine; comunică: 
Avizf'le pC'ntru navigatori e

mise de Oficiul Hidrografic şi 
Aerolotogrametrir vor fi trnnns
mise int't'p[tnd de la data de 5 
Februarie a. c. şi pe calpa ra
dio!f'h>gralica prin Post!!1 de Ha
dio-Coasta-Cotlstanţa (Y. O. T.) 
pe lungimea de unda 650 metri. 

Avizele se vor tran~mite in 
('on t illua rea meteorului adica la 
orele 9,50; 15,50 şi 20,50 ora 
rOl1FlneaSCa sau 7,50; 13,50 şi 
18,50 tim p medi LI Greem wich. 

Avizele emise de autoritatile 
straille vor fi transmise in lim
ba rom,lna, iar cele emis e de 
autoritatite române vor fi trans
mi se în Iim ba româna şi in con
dul internaţional. 

-0-

In mareaţa opera de înze
strare a Armatei Ţarii, perso
nalrI Direcţiei Dunarii Maritime 
din Ministerul Aerului şi Mari
nei, a subscris frumoasa sumă 

de un miiion şase sute mii lei. 

Măsuri sanitare 
pentru găzdulrea şi hră

nirea lucrătorUor din in
treprinderI. 

Camera de Comerţ şi de in
dustrie din Arad aduce la cu
noştinţa tuturor intreprinderilor 
particulare şi antreprizelor de 
lucrări publice, cari găzduiesc 
şi hranesc muncitori, ca in con
formitate cu dispoziţiile Ministe
ruiui Muncii şi Ministernlui Sa
nătăţii, pentru evitarea epide
miilor, trebuie să ia măsuri de 
inlesnirea procurării alimentelor 
de bună calitate şi de adapostI
rea igienică. In contaminarea 
şi propagarea unor boli conta
gioase, agentul de transmitere 
sunt insectele de corp, cari se 
răspândesc uşor mai ales acolo 
unde sunt aglomerări de oameni 
şi au se respecta curătenia I 

Organele Ministerului Sănă
tăţii au dispoziţii să controleze 
cât mai dea modul cum sunt 
hrăniţi şi găzbuiţi lucrătorii. 

5 

Gurierul Breslefor 
Prin Inalt Decret r~e0al a fost 

reeu noscută personal itatea juri
dică a următoarelor bresle: 

Breasla Potronilor meseriaşi 
din llrtele Cirofice din ţinutnl 
Ţimiş, cu sediul în Timişoara 

'" 
Breasla patronilor meseriaşi 

lemnari din ţinotol Someş, cu 
sediul în Cluj. 

'" Breasla lucrătorilor din indu~ 
stria chimică din ţilltltul Timiş, 
cu sediul in Timişoara. 

'" Breasla muncitorilor hotelieri 
din ţinutul Bucegi, cu sediul în 
Bucureşti. 

• 
Breasla patronilor meseriaşi 

din l\rtele Gmfice din ţinutul 
Olt, cu sediul Craiova. 

* 
Breasla patronilor meseriaşi 

conducători de outomobile din 
ţinutul Olt, cu sediul în Craiova. 

'" 
I1reasla patronilor meseriaşi 

sifonari din ţinutul Dunărea-de
Jos, cu sediul în Galoţi. 

.. 
Uniunea Breslelor de munci

tori dm con:-.trtlcţii din Româ
nia, cu sediul În Bucureşti. 

'" 
- S. .4.. Carol .4ndrenyi 

şi Fii din Arad, a autorizat 
pe oficiantul ei dr Alexandru 
Kulcsar, domiciliat În Arad, 
să ridice În numele firmei, 
sumele asemnate şi Iichidate 
dela particulari, C. F. R. au
toritatile publice ş. a. 

'" 
In şedinţa consiliului de ad-

ministraţie a S. A. Scrisul Ho-
1l1,lnesc, Craiova, din 20 Ianua
rie a. c. dl, Em. Tatărescu a 
fost numit director al socie
tăţii, pe ziua de 20 Ianuarie 
1940, şi alltoriza! ca prin sin
,gura sa semnătură să an.qa
jeze În mod valabil societatea 
in toate actele şi ob/(qaţiile 
sale de orice natură ar it. 

Dr. MIRON HERETJlr, medic 
primar, specialist in boli de piele 
şi venerice şi-a rf'luat cO!1sul
tatiile mrdicaIe. Arad, Piaţa A. 
Iancu 16. 

* 
Se aduce la cunoştinţa d-lor 

acţionari ai firmei Indostricr I~o
mână de Ciorapi şi Tricotage 
S. Fi. că sunt convocaţi În adu~ 
nore gencrolă ordinară la 25 
Februarie 19-10 'ora 12 În loca
lul societăţii din l1rad, Str. Ghi ba 
Birta No. 16 . 

Autorizaţii pentru vânza .. 
rea seminţelor 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad, aduce la cu- '. 
noştinţa generalti că toţi comer
cianţii, chiar şi acei cari vând 
seminţe în pachete, trebuie să 
posede autorizaţie specială eli
berată de Ministerul Agriculturii. 

Pentru obtinerea autorizaţie!, 
soJicitatorii vor inainta Ministe
rului Agriculturii pâna la 25 
Februarie 1949 o cerere, unde 
să scrie adresa exactă şi locul 
unde exercită comerţul, Însocită 
de actul de naţionalitate şi cer~ 
tificatul Camerei de Comerţ că 
au firmă înscrisă. 

Cine are mătreaţă sau păr 
fără luciu să-şi spele capul la 

Coaforul de dame 

Prosenszky 
Arad, Str. Cloşca 
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Insemflall şi fapta din lazbo;, ',1 

Elogii eneleze la adresa 
generala'ui Gamelin 

1 CO.R.BSPONUE.!'1TA. 

: lE <rO J!!!I (Q) ~"III CA Ş II . echilibrul Europiei şi că singura 
organizare care ar putea stabili, 
odată pentru totdeauna, pacea I 

in această zonă periculoasă a II 

Europei, nu poate fi decât fede
ralizmul". 

Intr'un editorial Întitulat .. Răz
boiu fără bătălii", ziarul "Evenillg 
Standard" consacră mai multe 
aliniate extrem de elogioase la I 

adresa geniului militar al gene- ,,~ersiunea. Iiberării ~ustriei 
raIului Gamelin, care constitue nu- ~I capătă Illtr~aga Se~ntflcaţle 
unul din principalele atuuri ale dec~t sub unghlu~. mal vast a~ 
aliatilor. Ziarul insistă asupra " 1i~el. reconslru.cţll dunărene, 
faptului că incus1nţa g~neralului I reinVierea Austru:1 apare. astfe~ 
Gamelin s'a revalat mal ales de ca. un factor esentla.\ al echIlibru 
când cu razboiul din RUf şi din lUI european. E Inte~esant de 
S· . constatat că această Idee, sUSw 

tria. . ţinută prima dată de Charles 
... 0eneralul n~. vrea să. flşte Maurras, câştigă puţin câte puţin 

vleţt1e o~meneş.h m mod 1I1uttl. opinia publică franceză. 
El prefera să.şI adune fortele de 
care dispune până când i se va 
părea că a sosit clipa de a da 
lovitura decisivă. In toată tara 
se discută asupra tacticei celei 
mai indicate În vederea obţinerii 
victoriei. 

Unii ar dori o ofensivă formi
dabilă pe uscat şi În aer. Noi 
însă, preferăm tactica pe care 
gtneralul Gamelin a aplicat-o pe 
vremuri contra Riffanilor-. 

FraţII Regelui Angliei 
renuntă la sol deie lor 

Ducii de Windsor, de Glou w 
cester şi de Kent, fraţii regelui 
Georges vI al Angliei au dreptul 
În calitatea lor de generali la o 
soldă de 4 lire, 10 şlIingi şi 6 pen. 
ce pe zi, adică vreo 790 de 
franci francezi. 

Ducii de Windsor şi de Glou. 
cester au gradul de general in 
armata de uscat, iar ducele de 
Kent este contra-amiral. De co
mun acord. auguştii frati au re
nunţat la eolda lor, chiar dela 
inceputul războiului, în favoarea 
Statului. 

4 1/2 miliarde de aur vor fi 

scoase din fundul mării 

Un sindicat a obţinut dela 
guvernul spaniol autorizaţia de a 
incepe lucrările pentru recupe
rarea unui tezaur vaJorând peste 
4 1

/2 miliarde de franci, care se 
Odihneşte de 238 de ani in fun
dul măr i, În largul portului 
Vigo. 

Acest tezaur se găsea pe bor
dul unuia din vasele spaniole 
din flota Halo· franceză, atacată 
şi scufundală în 170 ~ de o es
cadră anglo-olandeză. S'au mai 
făcut incercări de a aduce la 
suprafaţă această comoară, în 
1732, în 1875 şi În 1920, însă 
fără succes. Totuşi in 1920 sin
dicatul suedez care s'a ocupat 
cu chestiunea aceasta, a izbutit 
să scoată la suprafaţă câteva 
tunuri şi o oarecare cantitate de 
aur. Noua încercare de recupe
rare a celor 4 1h miliarde va 
Începe peste 3 luni. 

Efecfivele ,ărilor beligerante 
Madelelne CaroU vine in "Sunday Dispatch" face o 

FranJa pentru opere de bi~ comparaţie între efectivele mili-
nelacere tare ale Statelor aflate În războiu. 

Celebra vedetă americană, Ma. Redactorul militar al acestui jur~ 
deleine Caroll, a părăsit Holly- nal crede că in primăvara viitoa. 
woodul cu destinaţia Franţa.' re Germania va avea sub arme 
frumoasa stea aduce cu ea o aproape 5 milioane de oameni; 
serie de vesfminte călduroase Hi- dar 30% din aceşti oameni vor 
cota te de stelele şi artiştii Holly- fi cu siguranţă incomplect pre
wood-ului şi destinate unui nu- gătiti. 
măr de 60 de orfani francezi, La sfârşitul verei viitoare a
care sunt adăpostiţi actualmente ceşti 5 milioane de oameni vor 
În castelul pe care Madeleine fi cu instrucţia pusă la punct şi 
Caroll il posedă in vecinătatea guvernul german proectează che
Parisului. marea unui nou contingent de 

2 5000000 de oameni. Aşa dar, 
Valoarea armamentului Germania va dispune atunci de 

francez 7.5000000 de oameni. 
Experţii britanici declară că au Dar Franţa şi Anglia ii vor 

fost profund impresionaţi de ma. putea opune in momeutu) acela 
rele număr de tunuri grele care 6.5000.000 plus 3000 adică 
se găsesc in spatele liniei Magi. 9.5000.000 de oameni. 
not, tunuri mobile, montate pe 
şenile sau pe şine, 

Experţii englezi afirmă că tan
kul francez de 70 tone a fost 
pentru ei o adevărată revelaţie. Ei 
subliniază in sfârşit, că Franta a 
devenit un atelier imens şi că 
graţie liniei Maginot resursele 
sale industriale au rămas nea
tinse, in timp ce in 1914, Franţa 
pierduse in urma invaziei, 25 de 
furnale din 95, 40'/0 din cărbu
nele său şi 90°/9 din fierul său. 

Bere in cutII 

]n Statele- Unite şi chiar la 
Londra în restaurantele mari, 
dela inceputul războiului, berea 
se vinde nu În sticle, ci in cutii. 
Suprafata interioară a cutii/or de 
metal În care se află berea, este 
impregnată cu un preparat ab
solut insensibil din punct de ve
dere chimic, şi care nu dă un 
miros neplăcut. Sistemul acesta 
este recomandat se pare, de 
economia de greutate şi de vo
lum pe care o realizează. 

Preţuri sovietice 

Lista exporla'oriJor '1 Rosenberger Lupu, Arad, Piaţa '1 Gheor ghe I. Chpeţu, Radna 
Avram Iancu 9. ata Avram Iancu 341. 

Camera de Comerţ şi de In- 1 1 B tt" Sâ t . d Ch' 
duslrie din Arad. atrage atenţia Ioan u Inger, < Il ana, JU. I Teodor Memete, lşineu .. 

. - f t I Arad. II J'ud. Arad, Cil exportatorii cari nu au acu 
pfmel la 31 Decemvrie 1939 ce- Ştefan Kendereş, Radna, jud. l' Ioan SeraclI, Arad, Str. Co 
rere de menţinere În lista ex- Arad. toriului 17. 
portatorilor pentru anul 1940. Anghel Floare, Şimand, jud. I Societatea Comercialil a In 
au dreptul con forUl art. 47 din, Arad. 1 culturi!r>r, Arati, B-dul. ânQ 
Lege, sa faca apel În termen I Fraţii Hartmann, Arad, B-dul. I gele Ferclinand 41. ela 
de 15 zile dela data apariţiei Regele Ferdinand 61. S al I 

Jistei în Monitorul Oficial. Traian Iovanaş, Nttdlac, j. Arad. l' Ios~f ,tiaszny, s. a. r. Arad, 
Lista a aparut in Monitorul 

Oficial Nr. 25 din 31 Ianuarie 
1940. 

Apelul timbrat şi motivat se 
va înainta Direcţiunii Organi
zării şi Incurajării Exportului 
din Ministerul Economiei Na
ţionale. 

După expirarea termenului 
de 15 zile, firmele vOr fi consi
derate definitiv radiate din re
gistrul oficial al exportatorilor. 

Lis'a expor'a'orUor 
Camera de Comerţ şi de In

dustrie din Arad, atrage atentia 
exportatorilor din Arad şi judeţ 
dl urmatorii au fost trecuţi în 
lista expodatorilor publicata de 
Direcţiunea Organizării şi 1n
curajarii Exportului din Minis
terul Economiei Naţionale în 
Monitorul Oficial Nr. 25 din 
31 Ianuarie 1940. 

Nici o autorizaţie de a face 
export, data vre-unei firme în 
cursul anului 1939, nu este va
labilă, daca numele ei nu figu
rează în lista exportatorilor pe 
anul 1940, publicată mai jos: 

Lista expor'atorilor I 
Dimitrie Munteanu, Arad, Str. 

Brezoianu 205. 
Ioan Moţiu, Macea, jud. Arad. 
Alexandru Cosma, Arad, Str. 

Dr, Ioan Petran 5. 
Romberger & Co. Cu rtici , jud. 

Arad. 
Fratii Neuman, moară cu aburi 

fabrică de spirt şi de drojdie, 
s. a. Industrială, Arad, Calea 
Aurel Vlaicu 274-276. 

Tuodor Julean, Curtici, jud. 
Arad; 

Soc. An. Forestieră, dIn Milova 
Arad. Str. Dr. 1. Robu 12. 

Mauritiu Czitrom, Arad, Str. 
Mucius Scaevola 32-36. 

Bloch & Carlini; Şebis, jud 
Arad. 

Maxmilian Bartos, Arad, Str. 
Iosif Vulcan 6. 

Czettel Industria Lemnului s. a. 
Arad, Calea Romanilor 16. 

I. M. A. S. A. Intreprindere de 
maşini şi automobile s. a. 
Arad, Calea Radnei 39. 

Kardoş şi Gammer, Arad, B-dul 
Regele Ferdinand 35. 

Aurel Popovici, Arad, Piaţa 
Catedralei 11. 

Radovan şi Tenner, Arad, Str. 
Mihai Cogălniceanu 45. 

Forestiera Nadăş s. a. r. Arad, 
Str' Cloşca 4. 

"Ghizela" Moară şi export de 
cereală şi derivate, Rovine, 

Capltan Ignat 9. egrl 
Dinitrie M uscan, Socodor, jud. Intreprinderea Aradana pt (mi 

Arad. d~lstria. lemnului, L şi A. apa 
Dumiru Oradan, Gr~lIliceri, jud. IHS s. 1. n. c. Arad, Str 

Arad. sile Alexandri 1. eli 
Ştefan Precupaş, Nădlac, jud. Eugen Wiesel şi Fiul, a l 

Arad. Str. Seminarului 6. 
Ştefan Pateanu, Nădlac, jud. Industria Lemnului, din Pân v' 

Arad. jud. Arad. 
Trifu Petru, Şimandul de Jos, 

jud. Arad. 

Banca Centrala S. A. Cassa 
de Credit Popular, Oradea îşi 
va ţine a X-a adunare generala 
ordinara, in ziua de 25 Februarie 
1940. Ora 12 a. m. In localul 
institutului, la care dnii acţio
nari sunt rugaţi sa binevoiască 
a lua parte. 

Prin deciziune ministerială 
atribuţiunile secretarilor gene w 
raIi, asupra direcţiunilor, admi
nistraţiunilor şi serviciilor Mi
nisterului Economiei Naţionale, 
au fost repartizate dupa cum 
urmează: 

D-Iui Grigore Eduard Ghica : 
1.) Directiunea petrollllui şi 

a celorlalte exploatari miniere. 
2.) Direcţiunea comercidIa a 

redevenţelor şi a impozitelor 
miniere. 

3.} Direcţiunea energiei. 
4.) Direcţiunea materiilor 

prime. 
5.) Direcţiunea personalului 

şi secretariatului. 
6.) Oficiul central al speculei 

politice. 

stein şi Samuel lacobsohn, e c 
care in parte, în sens. agJ 
societatea să poată fi va rin 
angajată prin semnătura ari, 
lectiuă a oricăruia din a, .{' 
domni, împreună cu unu ~l 1 
d-nU: director M. Ro lulu 
şi procurist St. Weinberg.' de 

* rill 
- În şedinfa consiliul fa I 

administraţie a institutul r Ş 
credit şi de economii »AI afid 
din Sibiu, ţinută in zi , . ~ 
16 Decemurie 1939 s'a ac IClU 

I dreptul de semnare d eşti, 
I Aurel Popp, casier-prac am 
I Ioan N. Bratu, procurist, der. 
I bii pentru sediul cenfra t ~ 

Sibiu. o ar 
Aurel Ioanovici, proc ta ( 

pentru sucursala Bucu 'uni 
Dr. Victor Oomboş, pro teri 
pentru sucursala Mediaş. rnu 
Stroia, procurist, pentr 1 v 

cursala Tg. Mureş, şi Di a a 
Petra$cu, procurist pentr De 
cursala Timişoara. 

7.) Serviciul presei. 
O-lui Traian Marinescu : In şedinţa cosiliului de 
1.) Direcţi unea desvoltării nistraţie, a societaţii Se 

producţiei industriale. & ~o, Bucur~şti s'a. 
2.) Direcţiunea organizaţiilor socletate sa fIe valabIl 

profesionale ale comerţului şi după cum ~rmează : 
industriei. . r D. LudvIg Kohlham 

3.) Institutul Geologic. ministrator d~leg~~ .~i 
4.) Serviciul contencios. ; general al soc.le.taţa , D. 
5.) Regia autonomâ a intre- : P. Pop~, admInIstrator 

prinderilor minie re şi metal ur- I D. L:0UlS Danne 
gice ale Statului din Ardeal tehmc; D. Anton 
(R. 1. M. M. A). r~ctor şi D. Ioan Con 

6.) Institutul Naţional al Coow dlrector. Pentru Bucure 
peraţiei. poate semn~ D. Adolf . 

* ger, procurlst, cu unul dm 

- "Bata" societate anonimă 
română Bucureşti, prin bilanţul 
încheeat per 31 Decemvrie 1939, 
arată un beneficiu pe anul tre
cut, de Lei 471.299 la un capi
tal social de Lei 4.500.000. 

* 
- D-nii actionari ai Băndi 

Arădana S. A. Arad, sunt 
convocati la a XX -a adunare 
generală ordinară, care se va 
fine În Arad, la 24 Februarie 
1940, sâmbătă, la orele 11 a. 
m. în localul institutului din 
B-dul Regele Ferdinand 1. 
NO.40-42. 

din direcţiune. 
La sucursale, in 

d-niÎ din direcţiune, pe 
indicate pentru fiecare 
sală, care vor semna im 
cu unul din dnii din 
sau câte doi din ei 
astfel ; 

Arad: D. Desiderius 
şi D. Iulius Zimmerman, 
puterniciţi. 

, Braşov: D. Hans G 
procurist, D. Arnult Ott 
şoara Erica Lexen, 
ciţi. 

Cernăuti: D. Iulius 
procurist. jud. Arad. * 

Un nou torpilor Iraneez 

Şeful cercetaşilor francezi, ge
neralul în retragere, Lafond, în
tovărăşit de preotul Pailleret, a 
asistat la botezul unui torpilor 
efectuat de cercetaşii francezi. 
După serviciul divin, o placă de 
bronz a fost fixată pe vas şi la 
banchetul ţinut în sala ofiţerilor 

A . L b 't Macea, J·ud. - în conformitate cu dispo-
Preturile sovietice sunt dea- rmlIl e OW1 z, ziţiile legii asupra energiei, a 

dreptul extraordinare: 150 de ~ Arad. fost autorizat dl. Petru Helinger 
Cluj: D. Andor 

eurist. 

. s'au pronunţat mai multe cuvân. 
tări În care s'a preamărit deviza 
cercetaşilor francezi: "servir to
ujours" J (gata oricând). 

Misiunea politică 
a Austriei 

Ziarul .La Suisse" publică o 
lungă analize a unui articol scris 
de OI. Redler în l' "Intransige. 
ant· asupra restaurării Austriei. 
Jurnalul genevez subliniază că 
"anexiunea Austriei a distrus 

ruble nu permit decât cumpăra- I Ludovic Tenner, Arad, B-dul din comuna RodnawVeche, să 
rea unui kilogram de pâine zil· 1 Regele Ferdinand 30. instaleze şi să exploateze o se-
nic, a u~ei. perechi de pantofi, I Petru Botaş, Pilul, jud. Arad. mistabilă de 75 C. P. având 
sau a trei kIlograme de cafe~. Bârzava, fabrică de var, s. a. cazanul de 12 mp. suprafaţa de 
S'~ calculat ~ă un lucrător SOVI-, Arad, B-dul, Reg. Ferdinand 6. 'inCă!Zire, 12 atm. presiune, la 
ehc~ a~ trebul să lucreze 3 ore. Fraţii Kornis s. a Arad, Str. A- fabrIca de cherestea ce posedă 
a caşbga su":,a necesară cU':l..,ă- lexandri 1 I în acea comună, în vederea saw 
rării unui kIlogram de pame, p' ..' p. . d tisfacerii nevoilor proprii de 
În timp ce pentru acelaş lucru "Aaserdex s. a. r. eClea, JU. energie, pe termen de 25 ani. 
muncitorul francez nu lucrează ra . * 
decât 36 de minute. S. A. pt. Comerţul de lemne I~ d' t ./. 1"' d 

Un kilogram de unt in Rusia 
echivalează cu 24 de ore de 
lucru, În timp ce un lucrător 
francez calificat, pentru acelaş 
obiect, lucrează doar 3 ore 

din Arad Calea Ranei 19-20. -. '} şe ~n a cC?nsl ~u Ul e 
. • .. admlnlstrafle a ftrmel »Stan-

Anrel Birtolon, Arad, Str. CIClO j dard«. prima fabrică de ciorapi 
Pop 3. din Timişoara s. a. r., consi~ 

Frumenta, Comerţ cu cereale şi i /iul, a acordat dreptul de sem
Produde, Curtiri, jud. Arad. ' nătură d·lor: Arthur Ehren-

Constanta: D. Tul 
procurist ; D. Radu 
puterniciţi. 

(jiurgiu: D. Leonida 
ghelide, procurist. 

Oalati: D. Iosef F 
procurist; Dnii Alex. 
I. Mustaţă şi G. 
împuterniciţi. 

Oradea: D. Ionel 
procurist ; Dnii: T. 
şi.lohann Nyul, împu 

Timişoara: Dnii Schwart' 
no şi Theofil Schlllnk, 
rişti şi D. Michael 
puternicit. 

TipograJia .Concordia. Uh. Munteanu Arad. 
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In ziua de 20 Noembrie 1918. 
1. ând a convocat adunarea natională 

ela Alba Iulia. Marele Stat N atio
d, al dela Arad de sub preşedinţia 

egretatu/ui Ştefan Cido PoP. a dat 
pt rmătoarea proclamatie adresată 

opoare/or lumii. prin care s'a adus 
tr cunoştinta întregei lumi hotărâ

a poporului român din fosta Un-
arie de-aşi croi singur soarte unit 

veci cu ţara românească: 
-Natiunea română din Ungaria şi 

,ransilvania. ţinută de veacuri in 
~bie trupească şi sufletească de că

n e clasa stăpânitoare a poporului 
s'. aghiar, eliberată acum din sclăvie 
~a rin strălucita Învingere a armelor 
'a ari s'au luptat pentru drepturile 
: 'viliza/iei umane impotriva prinei
a lului bar-bar al opresiunii naţionale 
g. 'de clasă, înaintea guvernului opre-

rilor de până aci a declarat 7.10-

./ la sa de a se constitui în stat ii
I r şi independent spre a-şi putea 
li alida nelimitat fortele sale în ser
!~ ÎCÎul culturei şi al libertăţii ome
d eşti. 

c Guvernul opresorilor de până aci 
t. denegat adeziunea sa la această 
'd otărâre a natiunii române şi in 

fa dreptului firesc al fiecărei na
u 'uni de a fi stăpână asupra sa şi 

teritoriului locuit de dâ nsa , gu
, rnul opresorilor opune forta bru
: Iă a statului oprimător. 

mai nemijlocite cu stăpânirea ma
ghiară, prin invadarea pe teritoriul 
românesc a sutelor de mii de sluj
başi publici maghiari, prin împie
decarea poporului nostru de a-şi 
mulţumi însuşi trebuinţele sale in
dustriale, s'au maghia.rizat oraşele 
şi s'a impestritat etniceşte teritorul 
locuit de naţiunea română prin mij
loace artificiale şi in scopul barbar 
al nimicirii noastre. 

bătorim învingereacivilizatiunii asu
pra barbariei. şi aşteptăm legifera
rea internaţională, care va inlocui 
forţa brutala prin dreptate şi va În
lătura pretutindeni urmările stăpâ
nirilor neomeneşti, naţiunea română 
se abţine dela mijloacele barbare la 
regula rea raporturilor dintre po
poare, ci iată protestează înaintea 
lumei intregi împotriva fărădelege; 

guvernului maghiar, care şi acum 
încearcă a supune naţiunea română 
dominaţlunei străine şi o împiedecă 
dela constituirea sa În stat liber şi 
independent. 

Natiunea română din Ungaria şi 
Ardeal nu doreşte să stăpânească 
asupra altor neamuri. Lipsită cu de
savârşire de orice clasă istorică stă
pânitoare natiunea romana prin 
fiinta sa Însăş este întruparea de
mocraţiei celei mai desăvârşi te. Pe 
teritoriul său strămoşesc natiunea 
română este gata a asigura fiecărui 
popor deplină libertate natională şi 
organizarea sa în stat liber $i in
dependent o va intocmi pe temeiu
rile democratiei, care lIa ~asigura 
tuturor indivizilor aflători pe teri
toriul său egalitatea conditiuni/ar 

ŞTEFAN CICIO-POP de vieata. unicul mijloc al desăvâr-
Această stare de lucruri, produsă şirei omeneşti. 

prin opresiune şi fărădelege. acum Natiunea română din Ungaria şi 

guvernul maghiar o invoacă de jus- Transilvania insă nu admite misti
tificare a opunerii sale la hotărârea ficarea indreptătirU pretenziunilor 

r De veacuri clasa oprimătoare a natiunii române de a-şi întemeia pe sale prin stările produse de incer
porului maghiar a sfâşiat trupul pământul său strămoşesc statul său cările seculare pentru nimicirea ei, 
fiunii noastre prin icuri străine, liber şi independent. Starea produsă protestează Împotriva revendicări

r dela înfăptuirea fonstituţiona- prin crima săvârşită până aci Îm- lor maghiare asupra teritoriului ro
:~. mului fals din 1867 scopul măr- potriva libertăţii noastre naţionale mânesc, care dela descălecarea im
. risii al politicei de guvernamânt aCum se prezintă ca o justificare a păratului Traian şi până astăzi a 
1 

statul ungar a fost desfiinţarea noului atentat. ce se intenţionează fost muncit cu bratele noastrll şi 
f, astră natională. Prin colonizări împotriva existenţei noastre. îngrăşat cu sângele nostru şi sub 
! ră rost pe pământul strămoşilor Ar trebui să '!e luăm dreptul no~ nici o conditiune să trăiască în le
, $tri, prin maghiarizarea necruţă~ stru cu forta. dar oricât de hotărî/i gătură de stat cu naţiunea maghiară 

1 
[" 

are a tuturor acelor Români, cari suntem să ;ertfim viata pentru li- ci este hotărâtă a.-şi in fiinţa pe te· 
fost nevoiţi să aibă raporturi bertatM nationala. în ziua când săr- (Cofltinuare în pag. 7) 

Suplimentul darului nTimpu' Transilvaniei" 1 Dece ml"ie S940 
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Documente istorice, din arhiva'Frăflei de e'lI nul 
ieşt 

M"ANIFEST 
. Căfră Român;i din Mun,ii Apuseni .şi Zărand. - Cluj. 28 Ocfomb,ie .1918 nou. 

Mo,ilor, Fra,i'or, 
Nu mai este impărat! Şi-a deslegat supuşii 

de Jurămintele silnice! Robia streină trage de 
moarte / Ceasul isbăvirei a sunat / Noi românii stă
pâni suntem pe soarta noastră! Ne vom croi soar-
tea cu armele În mână. ; 

"La A,.me. 
La arme pentru unirea tuturor românilor! In 

48 Mofii strigat-au la Blaj! Noi vrem unirea cu 
tara. : 

Unirea aduce în dar! PămAnt şi libertate 1 
Dela voi vitejii de pe Arieş, Someş şi Criş, aş

teaptă obştea: Sa incingeti Întâi armele. 

Tot ce ne-au răpit Regii Ungariei şi stăpânii 
străini ai Ardealului: Păduri, păşuni si băişagur 
l1i le va da toate România şi Regele ei nebiruif; 
Ne vor da cu două mâini. tot ce a cerut Horea 
şi Iancu. ' 

Noi ofiterii şi soldatii romAni din:ArdeaJ, i-am 
Jurat credintă Regelui României " 

Dela voi Motilor. fratilor, aşteptăm să ne ur
maţi cei dintâi. 

La arme. rără arme nu-i drept. nici pace. 
nici fară I 

Uniti cu fratii de pretutindeni, împingem ho
tarele ,Ia Tisa şi Dunăre I In moşiile mănoase dela 
risa şi Dunăre se vor implânta: Mofii şi crişenii, 

~ ca să fiti străjerii României Mari, una şi nedes
părfită ca sfânta treime. 

OI 

, , ntre 
Porniţi din toate satele cu arme ŞI men iu, 

la Cluj şi Bălf!rad, sub căpitani aleşi I . i st 
La Cluj Vă aşteaptă l-a Legiune din Ard Vel: 

la Bălgrad a Il-a Legiune. Pentru toli car; nu ent 
vor fi: Arme, bani şi hrană I şed 

Am luat eu: Dr. Amos Frâncu, nepot cup 
tribun, vechiul apărător al moţilor, comanda! cea 
increderea ofiterilor· şi soldati/ar, eu poruncesc de 
tribunii dc altă dată I Pentru tot ce porunces eric 
făgăduiesc stau bun czi capul "şi cinstea. • . Ş 

Fraţilorl adunafi~vă la Câmpeni, Ab 1SC1 
Zlatna, Oi/ău, Huedin, Brad şi Hălmajl Acolo el< 
saţi gărzi de pază şi porniti la Cluj şi Bălg rin( 
cum ;ă vine mai aproape. Desfaceţi steagul- pol 
mânesc 1 Ţineti rânduiala ostăşească. 

Or;;iţi pădurile şi băi şa gurile ca ochii 
cap 1 Ale voastre vor fi pe veci prin 'Iegea ro 
nească/ Păziti [Iiata, avutul şi pacea tuturor I ur c 

Ca mâine "fratii iz b ă v it ori vor trece ia acte 
Carpatii /. graI 

Să le netezim in arme drumul! In arme tlllu 
vom îmbrătişa pe pământul Ardealului. Va t unor 
taranului ce-I munceşte, al României ce-I păze Iare 

La Arme. Se ridică din morminte Horia pul 
Bălgrad, Iancu la Ţebea, Axente la Blaj. e id 

Vă cheamă in numele lui Christos. man 
La Arme. lor I 

88. Dr. Amos Prâ 
prrşedirde al Organiza 

. militare din Ardeal .D 

pr< 
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Marea minune de veacuri asteptată" 
N 

. , 
otele şi impresiile lui T eodorlMihali despre marea Adunare 

nafională dela Alba-Iulia din ziua de 1 Decembrie 1918. 

· Mdor Mihalijostlll vice-preşedinte al Adu
ii Naţionale de/a Alba !11/ia, a notat Ilr

rele impresii despre istorica adunare na
a/ti dela Alba !Illia din ziua de 1 Deccm
'918 : 

,Adunarea a fost prezidată de ba-
'. nul şi vajnicul Gheorghe Pop de 

ieşti. El a .deschis-o printr'o cu
Iare care era un program şi de
a un ţel. 

lice-preşedintii adunării erau cei 
ţi pe cale statu tară. Eu am fost 

ntre ei. Tot aşa şi parintele Lu-
· lu, care n'a putut Însă asista. Nu 

d i subliniez rolul important jucat 
e Velsile Goldiş. 

U entm imprejurare, numiuul vice
şedinţilor a fost mărit. aşa inctit 

~f cuprindă pe dIferiţii episcopi cari 
cenu astfel, prin prezenţa lor la 

se de cinste - suportul moral al 
S ericilor in sprijinul actului unirii. 

• . Ştefan Citeo Pop era raportor. 
iscuţia nu s'a purtatJdecât asupra 

o elorjuridice care trebuiau să 
rindă şi să statornicească marele 
politic. 

şa s'a născut discutia In jurul aşa 
lor ·»condiţii« pe care mulţi le-au 

:J Jbatut de pe-atunci şi cărora de-
ur cei mai mulţi le-au dat numai 

2 acterul unor deziderate, al unui 
gram de· viitoare organizare a 

e tului român cel mult, iar nu acel 
unor clauze de validitate, sau de 

, Iare a unui contract: De altfel, in 
~a pul acestor discuţii prelungite, in 

e idealismul pUf al celor mai mulţi 
manifesta in sustinerea sus amin
lor clauze, masa populară aştepta 
mai nerăbdătoare, in frig şi nin· 
re - incheerea desbaterilor noa· 
. Din când În când, delegaţii po
ului veneau să ne ceara să gră-

proclamarea Unirii. . 

tunci am eşit cu toţii, am an un .. 
vestea cea mare poporului şi in 
p ce se citea textul Unirii, mas

ratificau, din prima clipă, alipi· 
,de VechiuL' Regat ~ prin strk 
e de însufleţire şi de sărbiltoare. 
cest < strigăt, trebu'e. s'o spunem 

General lan Antonescu 
Conducătorul Statului Român 

I 

\ 
, 

I 

::. 

t*.~ ,., .'t ilo' t k!c 

Arad. Crucea Eroilor. 

sus şi tare, a fost pentru Actul Uni· 
rii, el nu s'a putut închide nici in un 
articol, nici in meşteşugite paragrafe 
El va strabate grandios in simplici
tatea lui necondiţionată, ca un ecou 
mereu perpetuat, Istoria românească. 
După decenii de lupte, mulţumesc 

lui Dumnezeu că mi-a fost dat să 
văd infăptuită - Înainte de-a inchi
de ochii - marea minune de vea· 
curi aşteptată«. 

Eroii ma,'iri ai Aradu'ui 
Preotul C. Popescu, Preotul C. Leu

cutie, Inv. Lazar Timpa, Leonte Cio~ 
rău, Nicolae Barna, Dimitrie Raica, 
Teodor Gligor, IgIlflt UngllTPan, Teo
dor Rediş, Gh. Ioanovici, Ioan Ioano
viei, Ioan Popa, Pascu Jurjuţ, Iulic:.na 
Jurjuţ, Valeriu Jurjut, Ioan Jurjuţ, 

Floarea Cosma, Ioan Istrate, Gligo! 
Alda, Sofia Faur, Nicolae Lăscuţiu, 

Pavel Faur, Elena Bardan, .Elena Pe~ 
troman, Ştefan Popa, Ioan, Oprea, 
Arsenie Morar, Pahomie Dura, Pavel 
Suba, Epihamie Fărcaş, Nicodim Mo
rar, Iosif Alexa, Nicolae Pul,. Anto
nie Beleu, Iosif Bândea, Gheorghe 
Pianga, Gheorghe Morar, Teodor Ar
delean, Andrei Morar i-. Pavel Faur 
fiul, Ioan Faur, Anghelina Ciev, Floa
rea Stoia, Antiloffe Versigan, Saveta 
Lăscuţiu. Cosma Zopota, Virginia Dr. 
Hotăran, Gheorghe Hotetran, Teodor 
Baba, Ioan Luciu, Petru Cotoc, Nico~ 
Iae Groza, Ioan Ţişca, Vasilie Ţişca, 
Maria Ciungan, Toma Petrişor, Ghe
orghe Tuluvan, Pavel Crainic, Indrei 
Zenza, Alex. Coţioiu, Mihai Zăcoi, 
Gligor Horga. Nicolae Pasc. Ioan Şu
ran, Nicolae Fărcaş, Mitrea Bârlea, 
Ion Lăzărescu, Dănilă Adam, Petru 
Petrean, Petru Pianga, Gheorghe Ro· 
şu, Iosif Ardelean, Zamfir Băltean 

Protopop Augustin Târziu, Nicolae
Ţucudean, Teodor Herlo, Pavel Tar
cea, Gheorghe Burca, Gheorghe Bă. 
trânu. 
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Am fost printre cele dintăi ziare din ţară, care 

aminfătîşat cititorilor noştri atât în scris, cât şi 

prin diferite imagini, Germania de azi, ajunsă la o 
stare atât de infloritoare sub regimul Naţional-so

cialist, de sub conducerea FUhrerului. 
Oricine, cunoscând din proprie experienţă stă

rile care au domnit in Germania după falimentul 
din 1918, până la instalarea la putere a naţional

socialismului, şi făcând acum o călătorie în m1rele 
Reich german, va fi profund impresionat de trans
formarea radicală a acestei ţări. Decaderea econo
mică, exprimată in modul cel mai trist de cei 7 
milioane de şomeri, au facut loc unei prosperităţi 

Dr. R.obert Ley 

fără precedent, care a readus in procesul de pro
ducţie pe toţi cei capabili de muncă, şi a ridicat 
venitul naţional in câţiva ani cu peste 50 %! Viaţa 
socială şi culturală se desvolta pe o bază cu totul 
nouă, curăţită de otrava urei dintre clase şi de in
fluenţa elementelor străine de rasă.' O conducere 
politică conştientă de menirea ei, cu o armată de 
nebiruit, care în scurt timp au şi depus examenul de 
soldaţi adevăraţi, soldaţi, cari şt iusă lupte pentru un 
fuhrer şi pentru o Germanie mare ca cea de azi. 
După ce au înfrânt politica de incercuire a Angliei. 
zdrobind duşmanii ei într'un timp cum nu s'a po-

. menit în istoria Europei. In câteva luni să împrăştii 
cinci ţări cu armate moderne şi bine Înzestrate ... 

Astăzi aceastij armată mare şi viteazf1, a dat 
oameniJor sentimentul siguranţei, al ordinei şi al 
stabilităţii. Această conştiinţă a eliberat energii cari 
se manifestă mai evident într'un randament de muncă 
colosal şi intr'o mândri1 bucurie şi afirmare a vietii. 

.. 
Numele de »Muncă şi Voie bună .. a devenit m~ 

astăzi prin activitatea Biroului Central Internaţional tu, 
o noţiune de politică socialll. conştientă şi construc. 
tivll.. Este o expresiune care caracterizează mai bine 
oricare alta denumire: sâmburele renaşterii germane, pri 

D. Dr. Robert Ley spune: 'aţi 

·Socialismul nu este o noţiune parţială, ci o 1 ti 
misiunea gigantică de a face pe om să fie mulfu· pun~ 
mit în viaţă şi in munca sa, de a-l face capabil cii 
de cele mai inalte realizări şi în sf~rşit de a-I' sitl 
aduce la credinţă şi la bucuria de viafă-. Ma' um, 
spune: »la Lumină bună - lucru bun«. are 

Nu există altă cale de a aduce socialismu in 
unui popor, decât pe drumul bucuriei şi al afirmătj" Îllsti 
vieţii. Deoarece este o misiune incomparabil d ora 
frumoasă a se deschide drumul intregii naţiuni Ş 

a-i indeplini astfel dorinţa de imbogăţire sufletească,! 
către creaţiile artei şi cuceri riie ştiinţei, care pân~ 
acum nu erau deschise decât pentru un mic stra 
social superior. Frumuseţea muncii, frumuseţea arte 
şi frumuseţea locuinţei, - aceste trei noţiuni se n 
mesc astăzi »Cultura germană". 

Bucurie prin frumuseţea muncii, VOJOŞI pri. 
frumuseţea artei şi insemnaţi prin frumuseţea 1 
cuinţei. Forţa o primeşte omul prin bucurie. 

Intr'un an odată, la 1 Mai, păşesc cot la 
impreună, sub cerul liber, toţi aceia care au 
tot timpul anului intr'o muncă incordată. FUhrer 
vorbeşte tuturora asupra valorii şi scopului munci 
lor. Arborele de Mai, arborele vieţii se avântă dea 
supra lor ca simbol al naţiunii unite: O naţie 

Un Reich - Un Conducător I 

Fotografie de I Mai 

Ordinea muncii naţional-socialiste, ast~zi, a i 
trecut toate celelalte ţări ale Europei prin sp unc, 
rirea randament ului şi promovarea talentelor. FUhr rgan 
rul a apelat la geniul inginerilor şi chimiştii' rec 
germani, precum şi la vrednicia şi meticuloz' eat 
tatea meseriaşilor şi muncitorilor din Germ port, 
nia, spunându-le: » ••• suntem un popor mare, pe ntri 
spatiu de pământ mic. sărac şi strâmt. Pentru 
putea păstra libertatea, independenta, şi un sta 



lard de viată ridicat.« Puterea de acţiune a împu
rnicitului cu realizarea planului de 4 ani, Mareşa
I Herman GOring a dus economia naţională germană 
succese formidabile. Producţiaa fost in toate dome

ijJe sporită, iar lipsa materiilor prime, compensata 
rin descoperirea de materii noui, care intrec cali
tiv chiar produsele naturale ale pieţei mondiale, şi, 
mai aşa şi-a putut ţine pieptul faţă de inamici în 
tualul război. 

le· Cu tot războiul pe care'I infruntă Germania 
nducătorii mai se gândesc şi azi la distracţia care 

ne, primeşte fie care funcţionar sau munci tor acolo 
'aţional-soc ialismu l a decretat regulamen-

i o I "Frontul German al Muncii" prin care Fuhrerul 
tu· pune: misiunea germană de azi este: asigurarea 
bil cii intre patroni şi muncitori, pentru posibilitatea 
a·/' situaţia intreprinderii in care lucrează, apoi "Există 
~a' umai o nobleţă,; nobleţa muncii" Munca producă-

are de valori este cea dintâiu datorie şi cel din-
1U in drept al fiecărui concetăţean. IndepIinindu-şi 

Iti' instit datoria, are dreptul de a cere un tratament 
d orabil. 
şi 

că, 

n~ 
ra 
te 

Fiihwul Adelf Hitler, 

Şeful intreprinderii secţiei nu este numai un 
ministrator al capitalului, ci conduditorul, şi cama
du! angajaţilor sili.' 

"Forta prin Bucurie" (Kraftdurch Freude) in 
gimul Naţional-sociaJist este răsplata pentru 
unea muncitorului german. Ce-a infiinţat această 

rganizaţie, care nu este al·tceva decât aşa zis Sport 
'recreaţie. Mulţumită initiativei organizaţiei s'au 

~'reat in întreprinde riie ger malle mii de localuri de 
port, localuri cari ne lipsesc nouă, şi care toate 

1 ntribue la sănătatea şi la Intărirea corporală a 
unei torul u i. 

Cursurile de sport ale Qrganizaţiei "Forţă prin 

Bucurie" in oraşe şi in sate cuprind tot felul de 
exercitii corporale. 

Statul şi partidul, Îngrijesc de bucuriile vieţii 
şi de dreptatea socială, Teatru, opera. concert, expo
ziţii in intreprinderi, distracţii, sport, excursii etc
etc. Concediile anuale, cultura populară, conferinţe 

cursuri de limbi straint>, lecţii de arta pentru totii ş. a· 

~"""7~;;;;'-"'ţ~~"~~'~ ~'-',.:-.~ _._ .... ~ ... 
~ . 

~ ... " 

Sttnătatea şi dorin la de viaţă a poporului german se intruc/tipea.ză 
in eOflstruel/ile sale p{,fltm educatie fizicii. A eest mode! de stadwn 
gelfnan se aflii pe terenul Congresului Partidului din Niin;berg 

elim intelege Germania de azi promovarea ta
lentelor, şi sporirea. randamentului cu răsplata, de 
catre guvern, decorare de către Whrer, pentru acei 
muncitori sau meseriaşi, cari sunt invingători in lupta 
.profesiunilor precum şi capodopere ale muncii Ş 

technicei germane de azi. 

FUhrerul spune: Nu degeaba a fost creiată una 
din cele mai mari organizaţiuni din lume, cu fru
moasa ţintă de a da omului. prin bucurie forţa ne
cesară afirmării sale in viaţă, sa-) inveţe să suporte 
cu Mrbăţie viaţa în asprimea ei, dar in afară de 
aceasta să-şi caute fericirea cu bucurie. La această 
organizaţie este incorporată şi organizaţia "Frumu
seţea Muncii" din câte se compune şi ce înseamnă, 
grija pe care o are pentru om in timpul serviciului. 
Acţiunile pentru "frumuseţea muncii" şi .. Instrucţia 
exemplară pentru ucenici" Aceste idei işi ating cul
mea lor În lupta paşnică a intreprinderilor pentru 
obţinerea titlului de Intreprindere model naţional .. 

- socialistă. Tot aşa este îndreptat şi ţăranul şi pre" 
miat pentru munca şi sudoarea lui depusă, cari sunt 

Fiihrerul Adoif Hitler, împreună cu Dr. R. Uy şi d. R. Hess, 
deeorează pe premianţii cursurilor prejesieleale. 



În totdeauna siirbiitoriţi la congresl\l gelleral al Par
tidului dela Nurnberg, cu serbilrea de mulţumire 
pentru recolta la Berlin, precum şi activitatea oficiu~ 
lui pentru cultură, care prin vizitari de muzee. lo~ 

cnri de artn şi Intreprinderi şi prin promovarea bi~ 
bliotecilor lărgeşte orizontul camarazilor de muncă 
de sub ingrijirea sa. 

Steagul de (Jur şi tit/ul de Întreprirldere model ,,/la/ional-socialistl!
se acordă de ciilre fiifzr~r pf!1lfru utilizarea t'xemplară a Înlreprill, 

dl!fii, a mUllcii şi a timpului liber. 

"Forta prin Bucurie" (Kraftdruch Freude) şi cu 
ntreaga conducere a pop:.>rului german, este o munca 
indreptată spre o singura ţinta: să se creieze o ge- • 
ne raţie săn~ltoasă de oameni. şi să se creleze un po
por care se distinge prin fr~lgezimea de spirit şi prin 
aptitudinile fizice, care se] poate afirma Iii lume 
pl~lltr'o mund\ cinstită in pace şi bună ,stare .. 

Emil Odio,iu 

Tiibără de (uri Iri a ti,lf',etulfli hitler;st. In voie bună şi sănătate 
creşte tineretul dela 10-/8 arIi il1 misiunile lui pentru viitor Ca 
ti:uret h.itlerist. Sub conducătorii din rândurile lor işi petrec îrlll" o 
ordine camarader.!ască vacan/ele lor in excursii şi lagăre, în cele 

:' mai framoas~ ţinutnri ale marei patrii germane. 

, 
-_-~--.._.,"~ .... -~ ___ .~_ .. c, 
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V:7,:J:Jml "Wtlhelm Gust/of!' t cel mai IIOU şi modem v,11'or 1'. tnfu 
transpo·trrl mU11citorilor şi tinere/ullli german ÎII străinătate i'n 

cad 'iti org. "Munră şi Vvtţ blwâ". 

Muncitorii germ 7ni Î'l Tri1'olt~~. OI/{. "Muncă şi Voie bUIIă" 
pec7tmile,~ 
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RADIO O 
"BLAUPUNOT" 
cel mai bun aparat de recep
tiune se află în depozit la 

librăria 

CoACb~dla. 
aH. MUNTEANU 

A.rad, Str. Eminescu No • ., 
Telefon Nn, 11-66 

~--........... ~ 

.uM4NE4' 
DIMITRIE 

vis-a· vis de Prefectura jud. 
Specialist în articole de 
modă bărbătească, cămăşi •. 
pălării. cravate. pulovere. 
mănuşi, în mare asortiment 

Firma 

Serendan 
Textile şi mărunfişuri, sto
fă. mătasă, pânză, cârpe 
de cap şi fat felul de tex
tile. - Prefuri moderate. 

Arad, Bul. Reg. Ferd. 6", 

o ,eză'oare literară 
la Arad. . 

Pentru ziua de 6 Decembrie, 
Asociatia - Scriitorilor Români 
din Ardeal organizează o şeză
toare literară la Arad, in sala 
Palatului Cultural. 
Astăzi, scriitorii sunt chemati 

sll indeplineascll una dintre cele 
mal -delicate misiuni, intr'o 
vreme când spir tul public este 
atât de deprimat In urma eve
nimentelor care au dus la sfă
şierea holarelor de eri. 

Scriitorii sunt chemati ca să 
reinvie nădejdile de mai bine 
ale populaţiei, să sădească op
timism acolo unde deprimarea 

,cea. mal dureroasă a Infipt 
ghimpele rău al neîncrederii 
In viitorul NeamuluI. 

Inainte de marea unire, fur· 
neiele scriitorilor români prin . 
Ardeal au răscolit sufletul mul
timilor~ fnf1ăcărându·.1 pentru 
lupfele desroblrii. 

Scriitorii de aslăzl.purced ~l 
ei le aceeaşi nobilă cruciadă 
pentru mântuirea Neamului. 

CASETE DE SlGUR4NTĂ (S4FES) 

Închiriază 

în- cele mai avantajoase condifiuni. pentru p.istrare 
de titluri, numerar. valori, documente, obiecte pre
tioase. etc. 

--.. ------------------------------------------
((.'tmti/lllGue din pagifla I·a) 

ritortul locuit de dânsa statul său 
liber şi independent. Anunfând po
poarelor lumii această voinţă şi ho
tărâre a sa nafiunea română din 
Ungaria şi Transilvânia invoacă pe 
seama sa sprijinul fumei civilizate 
şi geniul libertăfiiomeneşti deda
rând sărbătoreşte, că din ceasul 
acesta, oricum ar decide puterile 
lumii, este hotărâtă a peri mai bine 
decât a suferi mai departe se/ăvia 

şi atârnarea. 
Nafiunea română dill Ungaria şi 

Transilvania speră şi aşteaptă, că 

În nizuinfa ei pentru libertate o l'a 
ajuta intreg neamul românesc, cu 
care una voim a fi de aci înainte 
in veci. 

MARELE.SFAT AL NATIU
NlI ROMANE DIN UNGARIA 

ŞI TRANSILVANIA 
P esedinte 

Dr. ŞTEfAN C. POP 
Secret"r 

Dr. GH. CRIŞAN 

Pistrul, 'leRiI; (oşurile. bobiţ~/e, sbâr
ceala dispar prin intrebl/inţarea cremei 
"OEN/USu catift'lfind faţa. Un borcan 
de cremă .Gt.NIUS. dezioridelloapte 
('ostă 50 IeI. plldra .GEN/US. 45 lei 
şi săpunul OEN/US 25 lei La jarf1lada 

F "ld ARAD. Seexped. 
O es poşta/curamburs 

-*-
1tOi",ă.",ia. p.a.wz.â.". 

.'a ma'a' vÎs-a-vÎS (Pa
latul Minorifi/or Arad) 
Coroane de flori natu-

rale ~i artificiale 

Ce' mai ie't,. 

Am întrat 
în luna Crăciunului 

şi cu aceaslu se începe pregă

tirea pentru sărbătorirea unirii , 
credintei şi a pacii. De CrăcÎunu! 
acesta, probabil nu vom fi ÎI! si
r[Jctia de a face cadouri - Q

proQptltlÎ nostru' - bogate, pe-n
tru care motiv vom trebui să a
le9cm În primttl rând lucruri 
pr<Jctice. Dintre codourile despIC 
C(]f"e poate fi vor!1Q, În primul 
rcînd, eviJenţilim articolele de 
îmbrăcc1mintC', deoJrece pe Idngă 
că produc bucurk, sunt şi cde 
moi practice. Magazinul popular 
din llrad, firma Ilie Motia cu 
un asortiment bO~(Jt aşteaptă 

publicul şi a avut grijă, ca ma
terialele corespunzătoGire pcntru 
cadou, să fie vândute cu cele 
mai dtine preţuri. Stofe de eo· i 
stu me şi pa Itoa ne pcntru doa mne " 
şi domni, pijama, capot şi tot
felul de m<Jterial, În cantităti -
rar văzute ,aşteaptă martle 
public. 

-.'. . .' ,/" ~.'. ,-_.-. -, ' .. ",: ~ , "." .. ~"' ._ ... J 
~~~;~~c .... We .. '*W"bdţ: .. ~~~~.;!~_j 

Santinela română la Budapesta· 
fn 1919 



~.e.s~wnMe", o~.sel11h1.tetoJL-
tul CO~'arf1.eUU leka, C()~a,fLU 

Săptămâna aceasta a fost de
clrata a patimeI Ora Căpitanului 

ş~şcării L-=gionare. 
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CORNELIU ZElEA CODREANU 

Au fost deshumate osemintele 
sfinte ale lui Corneliu Zelea-Co
dreanu, ale Nicodorilor şi De
cemvirilor, dela închisoarea Ji
I.wa, unde au fost înmormântate 
ca în evul mediu, fără cruce şi 
preoţi, deşi martirii legionari, 
fiind condamnaţi şi în temniţă, 
nu mai puteau supăra pe nimeni 
şi nu făceau umbră stăpânirii. 

Erau condamnaţi pentru Cre
dinţa lor şi trebuia să fie lăsaţi 
spre a-şi ispăşi anii de temniţă. 
Fără revizuirea procesului' şi 

altă judecată, au fost strangu
laţi şi apoi împuşcaţi, ca În vre
mile cele mai inapoiate ale o
menirii. 

Lumea a rămas ingrozită în 
ziua aceea sinistră de toamnă 
a leatului 1938, când postu
rile de radio au anunţat barba
ria delu Jilava, anemie justifi
cată printr'un comunicat în doi 
peri. arătând că cei asasinaţi ar 
fi incercat să fugă, când de fapt 
erau in lanţuri şi au fost ucişi 
pela spate. 

Astăzi, neamul cunoaşte toate 
crimele puse la cale impotriva 
tinereţii ei şi acelora care n'au 
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vrut decât binele patrÎei, într'un 
moment când se vedea clar că 
mergem spre dezastru. 

Dacă cei dela guvern şi -ar fi 
deschis atunci ochii, n'am fi cu
noscut zilele tragice din vara 
acestui an . 

In saptămâna aceasta a pati
milor, un neam întreg îşi plânge 
pe acela care ne aducea mân
tuirea. 

Şi neamul acesta cere pedep
sirea calailor săi. 

IONEL 1. MOTA 

Renaşterea 1 aşilor 
In toiul unor evenimente şi 

acţiuni care reclamă multe griji 
şi atenţie, Garda de fier a gă
sit, totuşi, răgazul de o clipă -
spre a face un act de restituire 
şi restaurare cu totul neaşteptat, 
dar cu atât mal de admirat şi 

emoţionant. 
DI. Noria Sima - a decla

rat Iaşii - oraş istoric, leagăn 
al legiunii şi capitala spirituală 
a românismului. 

E5te un act pe cât de măreţ, 
pe atât de glăsuitor, care văde
şte o neasemuită dragoste faţă 
de marile tradiţii ale Neamului, 
taţă de trecut şi toate valorile 
lui morale. 

licest Iaşi al tuturor idealuri_ 
lor şi duioşiilor noastre de eri 

I 

capitala moldovei lui Ştefan cel 
Mare şi ftlexandru cel Bun, a 
fost rideat din nou pe cuI mele 
mărăţiei lui orbitoare. 1 s'a re. 
dat gloria pe care ingratitudinea 
urmaşilor n'au putut s'o umbrea. 
seă cu totul. Iaşii au devenit 
ceea ce trebuiau să fie întotdea
una: Mecca românismului, unde 
toţi să meargă ce[ puţin odată 

în viaţă, pentru a lua duh din 
duhul etern şi sfânt al Nea
mului, 

Legionarii s'au dus la Iaşi -
spre a restabili capitala Moldo
vei în drepturile ei imprescrip. 
tibile, uitate de urmaşi - dar ţi-
nute minte de istorie şi de tine- a 
reţea acestui neam. 

Oraşul lui M. Eminescu şi Ion N 
Creangă, ca şi al atâtor mele-
ori şi fapte mari, ajunsese un 
fel de cenuşărcasă in atenţia 
lumii de eri. Toţi l-au părăsit, 
spre a rămâne în mâini străine, 
cu totul lipsite de pietate faţă 
de simbolul măreţ pe care il 
întruchipează. 

In inspiraţiile lor atât de mi· 
stice şi ciudate uneori, legionarii 
şi-au adus aminte de Iaşi şi dc 
prăpădul care il ameninţa. In 
ultima clipd, marea nelegiuire 
şi ingratitudine au fost şterse şi 
minunea reinvierii Iaşilor s'a 
produs În ziua sfântului i'1rhan· 
ghel Mihail. 

Iaşii marilor amintiri, oraşul 
umbrelor şi al tradiţiilor nemu
ritoare, renaşte astăzi sub cerul 
nou al României, spre a fi ca
pitala spirituală a Patriei, atât 
de Încercată în ultima vreme şi 
atât de nedrept pedepsită pen
tru nelegiuirile acelora care n'a
veau nimic comun ou sufletul şi 
inima Neamului. 

Dela laşi, a pornit o adevă

rată cruciadă de renaştere şi re
venire la marile traditii ale Nea
mnlui. Duhul figurilor care i-au 
împrumutat strălucirea de eri -
coboară în sufletele noastre şi ne 
lecuieşte de răul care a otrăvit 

oproape totul în ţara aceasta. 
Iaşii trecutului şi al atâtor ne

muritori, se ridică în fruntea 
luptelor năprasnice de renaştere 
şi refacere. . 

Lupta a inceput sub semnul 
cel mai bun. 

(i. i. pg.) 
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