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. ing. Romul 
Cărpinişan 

ma, Sunt unii oameni dCS]}l'e eare este 
('urd -" t J . d ,. r 11'le I(I'I'U Sli serII, t'(' Hlln Sit o· 
'Ilsl" , It' I . tiI . r~(I il \! IIlIII SIl pCI' Il ,,'e " ŞI, as ('. 
[1·IUl ~ ~ t' , ,(' JlIII'U rll e~ I ull nmv. sau lIli 

<lilir l' inh'I'{'sat. 

Dp~pn' ~Ili Nllncni - nu l>oţi 
ir hine dedH în unumite dil'('cl ii , 

adu, ('iU'e exel>!{'ll:1:ă.;"I;u I)cti u11l1l['i ('II 

ulr, le mai le!(i şi de micile lOt' scu· 
ri - bSN'ându-l .. într'ull artit'ul 

'cat lor, Iar apari inaă ca un 
I'ieqmt, lipsit de simţul propol'_ 

i' JOi' lDij" U IId{', în ce ea tegorie să· i iI"~. 
II' li, pe dl. ing. Romul Căl'plIliş!ln?, 

, , li~ură atât de populnră l\ Arudu. 
'rlta. . 

',d<',:>i, dll!}ă nllştl'l'e, IlIH.l'tiue ju-
mult I • AII li III )8. 

ind,ii In num;1i :.:ecc tlni dl' I'illl!l 
ioal't I I~ l' tiI' I ( ure o ';i('oa a, 'lI'el' OI'U I('{'U IIi 

, rr llstrilll Il Întrunit {'{'Il' IllUj nil, 

me rollse ';ii sin('''I'c silll!lutii În j 11_ 

toafl numelui său. 

lv,jr. 'iu este o popularitate c,Î;;.1 i/o(at'l 

ill sfol'iirii dema~ogi('e, vulgllJ'ă şi 

ÎJIUl'iu ~ d SPOlltUIIH simputit· a 
ca! 

, Irimii rală de omul care a făcut 
II bl' t l~ - ~ ~,. 

, \ utUl'OI'U, 111'8 SU {,PaI'll 1lI1ll1(' 

IOIn!' 'rhilllb. 

--:>w 

~!iililii Y('('III ,'il ~{'ri('ll1. ('i e1"'il);';> " 

111111 (IP billt' şi ti" inimii ('111'1' {'~k 

tI'!>oll. lEU IIdt'Hh,ll Jlii ri II tE' spil'jlu,'; 

nI ahs!']n'lItilnl' În(pll':..(iîkl' ('U tOti 
~i gllta 10: lu('1' m'i ,'(' sUl'I'jiidi !WI'

Iru Il sali .. l;t('{· Il\~ dn"\,ll S!lll p<'lIhl: 
il lI!illa Il dUl',:,I'l', 

l\illlf'ni n'n ('{'I'ut sfll'ijiuili UI'I'!o-h,i 

('\Il - \>entl'u ('Il să nil i SI" of!'I'!' ('U 

generazita·e, dacă tra polibiJ, pen
trucă bunăvoinţă avu, multă, 

nar nu ulIUlai C'U ell'vii ~i absol
Hulii "ii; 8 f('st asllt-I d. ill~, R. 
(',\!'pilli".'!lll, d ~i ('ti nHlr(~a mlls!i il 

Pllhlkllini DP\'ciIlŞ din Ql'IIŞ ';ii ju

rlel· 
La diJllsul Ill'asii. SI' eonslatii un h'l 

Il!' 111'11'I'illagii TH'I'mllnl'nh'. l.l' fil>:

{'ci siliti să a!f'rţ!1' după UII sfat san 
Iljutor, Şi oamc'uii arlă IIl1ul clt'1l1 al. 
tul - rillP 111IIi fU{'e llsN1H'Il("/.l gl'S, 

(ul'Î În zih'l!' 1II'i\StJ'", Dc' !l1'E'1'!1 îl 

('llUtii toji, ~tiilld "ii tiU \'UI' n I'('fu

znti. 
Fiul {"\I('l'riiil'lIlni IlI'pot Nit'ohw 

CărpinişlIll, tiin Riîhău- Alba, şi.o 
Hi('ut llstrl' 1, lu Arad, ,latori!l ('IIm 

şi.o impliue':ite ()i'II'inteie silI! În 1'0. 

mullll !Il~ '\('1 IIIt>lIţi()lIUlii mHi SIlS· 

~i-o flll'e eli 1111 hUli {'I'C'ştill şi 1'11· 

mîlll, a~H('1 ('11111 alll \T<,n să (,1I1111<1~ 

1el11 lllulţi alţii la ~rllllits de Vest., 

D. il1~, rt CăI'piniş!lu YOI l'Ilmnul' 
unu} dintre nii lI{jl;pti\'i IIi Al'adu· 
lui -, CUI'I' srl hillt'!Il('I'Ît€, l'C'(,IIIW~· 

tinţn III'ma',,;!c!", 
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Liceul Industrial "Aurel Vlaicu" din Arad 
după zece ani de activitate 

CUID a prosperat liceul sub conduce
rea d-Iui ing. Romul <:ă.rpinişan, 
direc,torul şcolii 

Planuri 
mânesli. , 

şi realizări. Expoziţiile liceului - o mândrie a munClI ro
Date statistice despre creşterea numărului elevilor români 

Jllfiinlatii ÎIl anul IH92-- ~('uulu 

,1<- AI·te ~i .\1I'sl'l'Îi din ,\t'lId ,- 111'., 

azi al)I'O~Pf' !'in('Îz"'d dl' fini ciI' iwti. 
,'itHlc', Ddll un lUI III uliul Il Iltins 
FJ'()!l.I·p .... • ill~t'JlIncle, sub dih>rijl' "C'll. 

dun'd, 

Dupa IIl'dlLul'!'ii ele <'iÎtl'P 1'11,,]lîni. 

~,("alll ) iimu"" ... • intl"o si! ulltle d .. li. 
(,ahi ditl I'uuza r,'/(i,nn!ni ... [tU inte. 

l'i('1' ~i-Il IqdlCl' ~c'olflrc' uit' 11f111111i 
~tat {\I'minant. 

A Iti dl' zill' !'('hi"n\ll !H'I'S'n a 

produs mdte 8upărări abaolvenţi. 

1t11' --- pri, ind tithu'ile 101', 

Vellind îll f1'unh'u ~{'dii l'a din'e, 
ICI'. d. ÎII!!, Hl'lllul Cfu'pilli!)HIl 

in uilul t<J29, prima d, ·,t;le ~I'ij!' /1 

fost CII. si lE g} I:zeze o stare' de f..pt, 
as fel că pe data de 1 Septemvrie 
j'n,.. ,!l' :lU .k "'r~-: -;1" (ilc- IItt\ i ~'u 
~l'hilllh<1i h,lIuin"1 ;!;'il~"i: ~lOal<l ~u-

Il; l'Îe!tni dl' Al'tl' şi .'\1t·~('l'ii. pl'imind 

~h,,(' I H'IIJ i i ('{·lol' pa t I'U d ase !ti m

nazillle, ('Ulii 1'1'8 truditin de )lîlllii Il. 

tUllc'i, 

t: l'UlIH"'1l Il iost (·ă lIumărul sdil'Î
lan!illJl' l'liJ'e /lv{'au illll'III'('1I în ŞI' pa_ 
Iii Il ("'I'l'il'ut lI1el'('U, ahsolvt'l!jilol' 
j'iindwh' lI~iţ!U1'atu o existl'ntă !Jinl' 
I'/'n ulllerafă, 

OUl' ~f'odll I'ămi!SI'se tot ('II 

('hiul in\\ I1tll1', ~h'i {! mllşinii 

II !>oi ~,('himhatii. Hiei alta II "lll1 II'U 

:' 'it dU;'!1 ÎI! plul'i. 1111' sistt'lIIt'll' Ih' 
IlIIl'u C"'lIl1 tct ('elt' ti l' d('lIlul t. 
PIT!lUI·ţili I'IUI1ă~ese la «{,l'n re era 
stdd 111'('('''11\' pl'll t 1'11 I'xeeutul'('u 
I)lTgn!Juului didadic ])l'l'a I'edul'i fn. 
Iii tii' cUlIlIş1inţt·l(' C{,I'ut" unui bun 
'PI'('illlist. ~Î dmll' tOl'lIIl1i fă('usl' 

!'lnul dil'l'dm' - a Înh'odlls me
todel(" din fnl}l'Î('ă În 8t('li('1"1', adil'ă 

"I'CI'ÎI'('1l )lrodul'ţi<'i, tie 1.' V!ui<>ttlh' 

(,M nud mUI'e dl'd, ('1\ cell' mai muL 
te posihilităţi !lI'llll'u bUlia insh'uc
iiI' li el!'vilor.' 

V ('{'hil('r atplip\'e li-s'a allăul'!al u· 
lIul 11011 Pl'lItl'U s('cţiil(' t 1ÎmJllâl'il' 'ii 
s('III!)tura foal'tl" nlO{I.~'ru!-ii hin;
!lllwnujal. III t !'l'gul h!l'lIl ~i a t("1iI'\'('. 

It' IIU iest su Il u~{' U 1101' rad iNtl,· 
trnnsh'I'lUiid, SPI'I' a ti intr{'huin1!lf!" 
("1\ at,Ît mai mult fol<l's, 

Cu ait·]jel'('l", Il~trpl I,('t!t('ut,,

J)l'cdlll'tin ş('olii n putul să ("1'€'US..r. 
ml'l'('lI in ('lIlitate şi inh'nsitntl' lIL 
I;l'î", du, SI' nH;~ini!l(' l'ubotllt. stl'un. 

~uI'i uu(emaft· si 1'{'v('IY("I', mll!:'inj 

!lI' /tăul·il Ill' dift'I'H(" mărimi, pi""l' 
de pl<l('lIj "1I'iI ~hill(, paral€'le, dirr-

!'it .. rf'h!~'i d,' ,!i .. tf'ihuţii ~i ilHI' pr ... 

1) ţie!'..-!' lUt'rări d" metlll, carE' au rÎi.!'iI-
J1IÎndit ruima ŞI",!ii În tara ÎJltrea~ă. 

I 
DreIJt l\I'mar(', nufileroose ~imnllzii. 
industrial(' şi ş('oli industriale~: 

profesionale 'adreaează Hcealtd 
din Arad «ollu'llzi, 

Aui de zill' Ilceste luerăI'i im, 
IH'("ună cu ('('1 .... ale S('CţiilOl' 1('11111 ~l 
s('ulphll'ă - uu JI~rll1is ş('olii să dl"'

('\lidă ae("lr8 lleuitutl' l'xpoziţii ('nr" 

i~ll li IIsiglll'at o faimă dllrllbilii. il1-
!'>pil'.Înd tutur<>r8 Înert'del'" in fOI' .. 

ţ('\e tit' ('r('jntic aII' \lI'IlJllului. 

In 19;6, f'lJllforfil 1I0llii 1{'l'!i a În, 
'lăliimÎmtu!lIi pro[l'sil'llal, Illllnil'('~l 

ş('dii se ~'('himhii astlt'\: Li('('1I1 {". 
dllstriul -AIII'el Vlni(,ll«, ('II llunwI., 
IJu{I'onimil' al marelui aviator. 

Din li(':>1 an - SI' ('lll!stută o ailll. 

elită şi m.lli mme III Înil'arl'. SI' v('d ' 
că numil'l'n Il sehimbnt o ml'ntGllto

te bolnllvii d .... piinii atunci. 

" in, \ "Ii rIlIH'S( IIt dl'pllta1i ';ii senatori 

ptO-)1 ('U mnjcrităţi, dt'~i nu-i ag'r':'ia 

IPllelif Unii. t'I'IIU elIÎlI" udţi dt' 
tipf. ~ulllli", dllr S'UII al{'s,., Hceul Industrial "Aurel VlaÎcu din Arad". (Continuare tn pa~ina 2-.l 
:hidi [), 1111-\, H. CUI'pini';ian f.: d",,{'ins în 

H\I _ vt'nilld din (icrmuuill, ulHl/' 

a făeut studiile dl' illgin€'l'. [al' 
fU' i înainte, răeuse VI'{'·O pntru lIui 

oble· ~ăshoi, din ('UI'P o pn I't€' ,'n vo ll1n. 
mul,,/ in 1!'ldunile 1'1111l1ÎII("Şti din Hn-

liN" 

erOII' 1.<1 Al'ud, a intrat Cli inginer Ia 
Li nu 'riCIl cAsh'l\", unde Il stat cittha 

Bo' -, 
Chem ut şi prof('sor la Ş«o!ll a rit' 
te şi Meserii _. s'a interesat În_ 
.proa "1' de soa .. ,tu {' Jeyj\6r săi. 

ER .. 
Pâ terminarea şcolii. 

• In Ilnul 1929 - fiind numit di
ICI' g} Ilc€'sft>i şcoli, a ren UII tai J Il 
ricii şi de atuuci şi.a ('()n~wrIl1 

amă leagll <ldivitate pl'ospl'ri1iilii in-
ma- ;tUţiei. 

de An de an, li depus mul'i sfol'ţă"i 
\li j)/'jnlf'neas('ă 101ul în clHln·le 

HI, aducând inovaţii inapirafe de 
lile l>imiJul't' din străinătate, 

Rp7.lIltatele s'uu văzut iml'djllt-, 

'o /}U1Hl primil't> ('{' se fIIce absoJ. 

37 ntil"\,, 
.)~1' JIU des!'l'e omul ~n)lii ':'1 tie • -

E 

Insemnări şi fapte 

Uliti arădane , 
Mai zilele trecute, un băştinaş 

al orestul ţinut scump nouă, ;n 
suf/etil şi foarte sensibil la 101 
ce-Î itz legă/OI ă cu Ardaul nostru, 
a rămflS la despărfirtl profund 
îndurerat de starfa îngrijorătoa
re a uli(/dor arădane, revăzutv 
de el după un deceniU. 

A trebuit omul să ('onsfate că 
aici, dacă incă ceva n'a r'egre
saf, toiul a rămas în starea în 
care se afla acum zece ani şi 

că uliţefe Aradului, in afară de 
DCHa principală, care mai e 

cârpftă pe iri şi colo- dpşl para

lel cu s'ralurile de flori se ridi
că şi mărdcini Je Înălţimea omu 

lai, - peste lot nu Si' obsearvă 
nimic. 
Intr' un c )lţ încerca m să aes fu-

şim cărutele rominaşilor învă

luite în nori de praf pe strada 
Peneş Curcanul, în drum SiJrf! 

obor, in timp ce cali se potic
neaa la fiecare pas, alun ci când 
căruţaşal, nemai având siguranta 
directiei din cauza {nvizibilităţii, 

Încerca să meargă pe porţiunea 

dlTl mIjloc, aşa zisă piefruită, in 
realtlale sunt o sumedenii' de 
gropi, una mai afundă ca alta, 
inşirafe de-a lungul ei, 

Tăcuti şi oarecum ruşinati dr 
această neputinţă c'asică in care 
s'au abătut eddi; noşlri totdea
una, am trecut incet;~or pe lân
gă căminul de ucenici in con
slructie, până lângCi crucea mar
firilor de unde se poate urmări 

mai bine aspectele străzii mare
relui piclor: Nicolae Grignrescu, 
şi cere sunt dlrt·a areptul groaz' 
nice. 

Orieine. poale inc6'rcQ traver-

sarea ei, cu bicicleta, aulomobi 

lui sau trăsura, pe portiunea de 
mijloc, pietruiiă tol aşa l'a lii stra' 
da Peneş Curcanul, observând 
că dacă a fost sălul la un capăt 
al ei şi a avui norocui să ajun
gă leafăr dmcolo. respectiv fără 

raperea vreunei piese la vechi
eul, cu siguranţă că are o lOG

me de lup, 
Din neno10cire, sdlenilor ve, 

niţi pe drumul dinspre Oradea 
sau Sâmbăteni, cu căruttllp, nu 
mai aceste două drumuri Il! 

Su nt aecl!sibile. 
Astăzi sătl:nii noştri cu CăIU' 

t('le numai au voe s· circule pe 
buleV'lrdul Regilor int'''kitori de 
neam Ferdinand I. 'ii Regina Ma
ria, probabil ca să nu stânjenea
seă plimbarea acelora, care n'au 
nimic sufl"leş/e I.'U acest pământ, 
şi toluş, numai lor le sunt acce· 

sibile toale bunurile, dimpreună 

--
cu drumurife Oarf!rUm circu/a
bile şi înfrumseţal, 

Numai am 'ntim carlierele A
radului, locuite rum e şi "na fu· 
rai" al! Români, in COre circu
latia, in C')TJ a'tţiuni norma/tl, 
P. () legendă foarle frumoasă dar 
n[Imai când scrie la ca 'endar 

'LTimp frumos" sau "inghiaţă 
t:a osul ll

, că al/cum toiul Stl face 
o apă şi un pământ. 

Dar fiindcă asp~crul de astăzi 
al ufiti/or al adan", locuite de ro
mâ'li, au rămas de pomină, bintl

int~lfis cu E'xcepti!J acplora din car
tierului/elor de ca, e se îng,.ij"sc fali 

umân.:! "pil ia" unui "fost pri
mar"; vom Încerca să le pre

zinfăm in numerell1 uiito a rtl , aşa 
cum sunt, până nu vor dispare 
cu toiul de pe futa pămânlufui, 

tinând seama de câtă "grijă li 
se poartă"" • 

r, f. p • 



2 TIMPUL PROVINCIEI 
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Liceul Industrial 
după zece 

"Aurel Vlaicu" din Arad 
de activitate • anI 

(Urmare din pali!ina l.a) 

Câteva date statistice 
priviad originea 

, elevilor 
Cum în IIWIIH'ntul dE' fa1ii prin 

1;I'esa al'iidallii um eetit ullt'lt' dist'u. 
Iii II!"Îvitesl'E' la llumi\I'ul t'1('yilol' 
dela I it-I'U I l'<'llIaJH'-rutoli{', 1111 /:lIZt'

taI' mincdtal' seriind {'u 11I1U1Ilitl' În. 

tt·IE"HI.·j 'ji 1H'~IIlI~ii dt'~pl't' 1111 tl'(" 

("nt ourt'{·Urt'. CIIl ţinut ('Il, În ('adl'ui 

nct'stllÎ .-qICJ'tllj sii UI'lltiim rit nillH', 

ni nu,i ÎJlJllit'didi IW milltlril;u'i Sil 

ll'('('vell tIV' t' !;icul i \.:. l'olllîtlH'~t i, !lndi 

nil SE' lIIai ÎIIs('l'iu In !ieeele 1: l' ('011-

fesicnale. 

Din dnt('lp stHtistict' puhliclltl' fIlai 
jl)s. M' (·t'lblatii ('11 d:'vii millol'itlll'; 

sunl primili in Ilumiil' Însl'mllnl la 
::'1'( lilt, I (,:llilnl,~.i (,:'1'/1 «(' duvedl·",., 

h' multiI hUlillnillţii ",i tlllel'llllj8 tI;n 
pudel> statului nnslI·ll. Est!· UII 1'1'

;!Îm cUI't' nu ni-sl' 11 II !i ('8 !;:ii J1euiî in 

Lnl!uria, nlJlI IIU IIi s'u url'l'iI lIiei 

inainlf' II .. l'iI~h i. 

p( pulutill Jl1 inl'l itaril d('11I nGi r.: 
l)l'irl'lHlI ~i apreeÎal nun se ('lIviJlI> 

prditka fl(t'ilstlt ,It, iJl,gluluintll dr.:l' 
lI'au ;lItt It'!'<-o în( ă U'1 umitt' (:I'ITurî 

lIlilH'rital'(', ('III'l' IIU ~(' lIstlÎmlliiril 
(k!:>Î sun! e[Jl\i,,~(' c'ii nu II, n~('ul~:i 

niIlH'ai. tiillc! ,,!~h' pUlldt' Lrldt' in 
mijll'I'III POjlUlllţic'i minlll'itlll'(, dl'la 

ilO i, 

I Nrul! ., i Minori I Procentul 
c_A~o_u_l_Ş_c_o_la_r__ elevilor IRoma~~I_t,_a_r_i_,--I __ m_jl_10 __ ri_t~_rl_lo_r_ ~ 

1920-1921 
1921-1922 
1922-1923 
1923-1924 
1924-1925 
1925-1926 
1926-1927 
1927-1928 
1928-1929 
]929-1930 
1930 -1931 
1931 - ,1932 
1932-1933 
1933-1934 
1934-1935 
1935 -1936 
1936-1937 
1937-1938 

.. f1 

1938-1939 

104 32 72 69,2 % 

132 60 72 545"/0 
160 102 58 36,2% 
171 129 42 24,6"/0 
166 137 33 19,8% 
171 139 32 ]8,7"/0 
181 146 35 19,3% 
166 131 35 21,' % 

149 106 43 28,8°/ o 
142 99 43 30,2% 
148 113 35 23,6"/0 eL 1. sup('r, 
152 110 42 27,6'1/0 
154 107 47303% 
185 111 74 40-°/0 
186 99 87 46.6"/0 
227 124 103 45,37 1

/ 0 

187 113 74 39,57 % 

197 128 69 ~5,02'1(1 Liceu 
49 34 15 20.61 % Gimnaziu 

185 128 67 36. '?20f0 liceu 
" " 104 72 32 30,76% GimnDziu 

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

milHII'ea a('('stot .. itr!.", 

Serbarea jubjJjară a 
liceului industrial 

In a('~st &n, Ikeul !;:ii-a tinut li Z<'

('('u serbare şec\ul'ă dE' eÎlIld este 

("ondul'l dt' udllfllul dil'edOl', or~l!
Ilizundu-st' o expozitie retrosJlE'(·ti
vă, în dnstell e,,'ellillll'lItullli. 

După l,idiearea p~n'i1ionul ni lIatio_ 
nal, !;'Il oficiat un s('rvieil1 di"in de 
păl'intl'le-llrl'f.'sr r Iulin Hăhllii!-(en, 

nu, S'au I'()f;fit npuÎ dE'viza. ernul 
stl'ăjerilor, şi s's ('11n(ut Imnul nos
tnl, ('('1'111 stl'ujer,:,!'(' riind e(lndu~ 

de pi\rintt'IE'-profe'iol' V. Lu~{).innu 

Stolu ('1'8 ('('mundat de d. PI'<'f('SO\'. 

maestru Ion 1. Dolu'('. 

D. dÎl't'r1Ol' il1~. R, Cărpinişun n 

rostit a('ellstă <,U\'ÎlI1tlll't', 

.,ieo:l<lii ~',UI ;<l1h ('OJ1(1\1('('1"(<I nwa, ('[' 

a. fest ş<,oakl, ('iÎml am lll'( 11lat~(), 

Pl~11 ('O' tl'a.lll't'nl'n'~ll'i :t tre;'1lt, (';ît 

1'1' il IUi'I'M, ('It ('omitt,tnl şr'cilaJ', În 

fIlH1t(' ('u dL BI"lHl1S P;"H'lll'arn ~i. 

apoi, rll lll. III;.!, 'f1ni:l1I TI'ÎmÎJÎ

tioni, ('I'nl ('ii nu m'ai (' lWYOt' să o 
"pun, 

Eu, În, IWl':lsii z.i. nu put lh'('ilt "il 

nmlţluT1h'i" tutuJ'or eHpilOl' de· an 
tOl'itiiţi din tl'p('nt şi 1lJ'('Zfml şi tu~ 

turol' (,oJ1thwătol'ilor intrl·prindel'1-

lor mari şi miri rare, ori de dit.' 

<l1"i am <1jwlat l{l el-lor, }llmtl11 o 

milllă'd<, ajutO!' sau j)l'l1.fj'n un ;ţfat 

tnm, totch'aulUl ml-1r-<lu u.M, 

01l0Nlţi ol/speţi, 

Iubiţi elt t'i, 
Inf'heiem azi un nou an 

Şi .. , ('~ drum ItUlA' aTIl paJ'('lU'S; 

('(' de grl'utăţi am învins, Iu anua
rul pe ('al'(' îl vom se,oatl' 111 luna 

O('toffin'ie, - ('lfl si't fim în ('011 1'01'-

I mitate (·u \'('gnlumpntul - It· yc·i 
şco.llll'. I'('zuma pe toate, spre a pute'l.l ve-

Budapesta, 3 August 1939. 
de: maior În rez, Clin Mihăiles'cu 

liP'l tD(: ,11'['[ .. l',n,' Si' ()i'n!'il tiI' a~ 

cest 'învăţământ, re s'a făcut dar 
mai "Iv" -.. azi ;1 ]lu!('Jl1 SPlllH' -

('1' s' al' fi plll tit ra('r', da(';t ~i )[i

nist('l'ul şi-al' fi fil"nl ('nl1Ipll'f't 

t!:ltOlia ~i al' fi ÎllZl's'II'at şf'ohlr, 

:101l.~t1"f' pra(,ti(,\'. a~a ('llm am ('f'. 

I'n(-() lloi Îll at:'ll,'a 1'<1p ... III'I'. în 

l\l1Îtl'a ('oill\'rill ţ(' şi arîttl'a (', :llgT('SP 

<1(' sJH'eialita1v, JkspI'l' ah~ol\"\'l1ţii 

şe"olilol' s'at. SPll,~ atlit";l 1'1'1(" Bi! 

('il l'omitllii sun1 kl1(,~j ~j "ii IlU k 

plan' lw'l'nl: il;1 (,il 1111 Sl' Ifl'j('('P 

~ă hwJ'('z(', ÎI:! ,';1 In l,w ~ii",;i d'~. 

(·.li idii al t'lil'I'\' ~i ~il ,,(' (,wii m:iLilJlHl_ 

ri, ('a ('d;iţr'nii minol'it:1l1ill-!.Ii'i

ţi, mai bine caută o slujbă-mÎ7e

\';1 la "tnl :;;i ";Îlt' nlt['k, "\{'l'~tr a

firmii]'! impI',">'iOlH'ază şi t\. fat'l' să 

le aprohi foal't,' llş,:r, .\zi, (·hi:ll' 

I'n ('a1'(, am 1Il'rn;'ll"il pas "Il I"S 

pla·Cll'l·a a ]H ,it' .1,00 dl' ah.,': il \"l'llţ i, 
pot afirma sll .... şi tilJ'(' (,ii În lE) ,1,· 
('aZlll,i !lU ah"oln"l11.ii;l1! r()~t ,lI' 

vinil da('ii mai Î1wintr' ('U (·td,i\"a :1-

ni lltl s' aH put 111 ]11a':1 în al"lil') (' 

şi falllil'i. :;;i (h,';i llU aU putut :n. 

fiinţ.a intn'[lJ'În(h'l'i mi,'i, pl·OP1·ii. 
:::i (l,wil n [I:ll't~· din ('i an (j'I" m ;l! 
i'lujlw la ~tat, 

S' a !lr" h;'lltit nrq;t ,'11 .. ,~ ia ~i"'

liloT şi ah,olvenţilor ŞI aşI du
('l'-lI P!'('!!, (l,,]!arh' .,il arill g,'l::,,!l·: 

lllllltol'<1, 1>in f·ollsbt:il'iJ.' ni! .~,. 11\'

mă.r'itt, <11')'('::1[1(' I'kY tiI' \,1(,\·. ,1111 yi\~ 

:out. .. "il :-:ilI'ă"ia }(,~ll,Îlll1ll1i a f~.,t 

(':1117a (,ii IIH·ii llU H\"['))1 m~i 11li(,i in

f n'prindl'l'j 111tn;111l'':'ti, A~: 1ll1'l11'1 

t.ot ~ii,liil'Îl'i ~·t:ltlll\1i i ,'~' dlt:}\·(·,-;;:\', 

-t't~ â.zt -aVl~iTI .~:~;-:--\~-,-!tllti1l1 :'qtt'l;PI:'1l-

1 işri l'Onril ni. 

A tl'(·huit -- pot SPUllt' aprorl[lp 

J() UlIi. ('u statul s;i·~i dt'a St~alWl dî 

fără h:mi nu Sf' pot far!' atelil'l"<', 
Romilllul ahia an-a hani ,.;i"i~şi .'\1'1-

ţină hăiatul la ş('oa1ă şi, d('~·i. a~)

sol-n'ntu! ]Jl"ima(latil tl'l'hll1.;1 :-::, ('ilş

tig:(' SJll'l' a ajuta 1)(' pări clltl'll' lai 
:-hrăeit, , ,~. a11111<'i <It' nnd(' SlI 

in l)Hl1 i ]ll'lltmah'] il'r? 
1)esp1'(' <1('('('11 (';, ('l' ţ!'l'c'lI g-ă"'{'a Il 

([Il pl'l."al1wllt ni(,i 1111 mai \T·rlw,.;(>, 

~;l nu dl"whid l'tmi ('ar(' azi par
('ii :-le Îllf'hid. Tl! pl'jyinţa a.jlltăl'ii 
ahsol\'!'llţilOl' a ÎIH'l'PIH {, {\J,ă miii 

bunii.. dpoarl'('p 110i aYtm pt' liîng'ă' 

('asa Im'iiţiilll:lllttllui II!dtl~:I'i,ll 

de pt' lungii :\1. Ed, ;-';aţimlalll'. ~i o 

ham'ii lw!Hl'u ('reditUI Hlt'Ştl'ŞIl gu-

lliil!ilU.1!(/ - Bud'lj)c,da. 

La OI'ele 13 dl'taş:lln:'ntul a.illll?:' 
la lizit'J'<l tIl' E,,-t a Bud.q)('!';tei, În 

R'au împlinit la 3 All~m"t a, 1', 

dou1i7.,eei de ani, dpla mall'a ('P':

p!'e scrisă dţ' armata lloa'4îr:t, În 
noia11l11 JlllÎndl'(,lor ('i fapte, ef· 
dan o striihwil't' atilt (h' ma\'{' \,it('

jiei neamului romfllW&', 

(J.$<Lllale. (.i In mod olli!,('ti\' ~i ('Xl\!', r-
sii îllfăti~l'z intra,rea în Bndapl-s:;,' 

R' a S('ris, şi !'oI' ya mai :-;('1'i(' 

mrl'ell, de,,;pl'!' dl>sfăl;'llI'arpa U('I"';

or 'o l 'e ţe hote si, oarcă, tol '.~ 
TIll ya fi dl\'Ihll, ]10utru a rt'da cIi. 
]Jdţ' tit' neuitată IXlori<" 3 le zjlci de 
3 .\ UgllS! 1 !)19. zi tlp răscumpăra
re tIin plin a :'1ul<,rinţelor mil(>lla.re 
li;l' ot'am111ui româ.ne..ttC. 

Fi('C'31',(' d(':;('l']N't' a I!('(,:,t(,i l'lu

pei îşi are ('('\'a nou, adu.< <1 .. (;1 
ee o R('l"Îe, mulţi au 6mtat ('hinl' 
să-şi arate pal't('a lor de e011tl'ilm
ţie, evidenţiind un gest, sau poale 
ehiar lH'l,zPI!t<Înd un ~l'OU. 

Nu aceasta imi este intenţia; vo
ieS(' doar să sta hil('s(' un ad('yăl' .-;;i 

cer i(')'tare~.acelora 1)(' ('ari 11l('l'l~1 ~" 
('(<Sta fu supăr:l. Nu ţinh'se S.111di(' 

~i (WUpal'l'';1 ('i dt: jlI1111f'h, tru)!{' al,· 
a Inta~('ci roollÎne, 

Dai' să tr('el'lll ]it fapte: 
In dimimoaţa zih·i dt' 3 .\n\!:u~t t 

1 (1 [fJ, N( (linii' Iii 1(.1 '( Ro,,:ilJ/'i . .r' i!.- t , , , 
,zn l"o(hi" :,el' g"ă-';I'a f'lll!tOlla1 :1< I 
<lIul Prc::cl. 1>,1 \"I'l'O 1:') Klll, Est f 
lh· Buda ppst.l. t 

La on,le 10. S(' fO)·1nr'll.ză un (lr>-l 
taşaml'n( ('n11l1l\1:-I din E;;('adT(~nur41 
- el)!. (;lI r(1l Yicol{/(', - ps(·adro-I 
lIul dt' mitmljpl't' - ('p( Millf'ii-l 
!rscll GOIIslal11ill - ~i o S('(·tir d~ f 
altikrip ('iîlill'('aţă - S./I. Jlh>RC1,d,' 
X,II/OI/fiii, _ t 

.,\l't~'ltui dd,aşanll'l1t 1 sr da m'l- i 
silllH':l elI' il (,l'l'('!'tll, inJIll'lna şi 
disn'u!-.l1.'. (',llpit fr'l'ntă sprp BUlIa, 
lwsta. Îl! anumit!, pl\1wt(', ial' hl 
('az de ('[)nt;lC't ('li inami('lll. :-::t-l ţi
nă ~:tl'ilns t'xploal'ilnd llltl'l'Hg'a 1"-'. 

gill!1t' străhătută tiC' axul /'('czel--· 

D. maior în rez. Ct~n M'hăilescu 

I ('lu,tiC'l'ul 1\ ii/iI/1l !Ia, UJ1d" (':-ItI' În

, tiITnpi Ila I d\' llll !"l'giml'J1t ho,Jşt'vic 

,'lw"l ii! 2-a, lot ~1~1 (Ir impIll'

tillJtii. ,'str' {'l'a ,] ~p(;('iall.':îl'ii, ,\
ii·.i, de "\.' ,'iil a\'Oll!'l'im: 6inl, U'"hlli(· 

i'" 
~ii O spun, !'ă ;.;t~m c 1'01l1,t(', r('lal't" 

ril\1, :\zi lli:Sf' ('el' să fllim spI··itl.li.~

ti in H rllla~H'nt, JIu,:,! i. JH~'; l'alh'I\', 

ll.\"ioanp, nw"illi"i, tll:t:;;illi '" H~l'il'Oll'. 

1Il<l~ini I,lt-ei ('i!'t,} :;;i (,,'it(, il1W"pl'{'ia. 

htilţ i. i Il'i ('\1111 s~ '",,'MR n,')i to:ltl' a, 

1'( :-;(l";1 ('1111d l;'f·ca.la ne:ls()'ii, lllLl dill 

clill 
(.(.]r. lllai 111111(p maşini din a

mtl l!lOU. şi lltlllWi !'ilk\"il ('umpii

lC:llc IIOi :;;i li ]ImI,' l'x('!·\]tlltt' f'hi:ll' 

(il' )",~;: în ultiillii :3 ani .• \;;;i SpUiil' 

c· 'umil lIla 1'(' (h l' III i-l' ti' "m;l l'i'i 
yni fi )ll'irit (':1 t'xag-NP7. şi lJ\11ln'~> 

(,ifla (li- :!.(JO(W(I(), Il·i, tiv ('11\' am 

:":I'a lH'\"oil' num:li lH'ntl'C[ maşini şi 

apamtt' S]I1't' a plItpa da sJ)('(·i:l. 

li~{ i 111 alW:l1lH'nt şi 1·~I·I'fI'i('it·Ir." 

(h,(·i numai :2 s]H'(·ialitiiţi j11"Î1H'ipa

lp, (';j (,j!;;I.a'·("l"'tll 111, (' m''l'', 'c'li 

(Iau Ilumai ~! IInt('; llil a[l'~.I'.lt dl' 
1'1 (','IZII' I H'n( I'n m;l ul'at d i f,·Iitr 
pi(,~' dl'al'Yllillll\'ll! ('(Jl-ită d:'h 70~

ton,oon ·lt'i, O sin~nlf'ii mil."inlt (1r 

Şll'fllit pip:;!l> fim' ('osU; ('lJ'('J 

:100,000 lei. apoi \) ma~itlii fi':,~ii 

pcntnl rnţi dinţatt· de .JI1'(':·izil' ia
lăşi (·(·U. 200,000. lt',i, 

n('~'ig:\I1' <lzi {' g'l'!'n (·n \1il1i;:(('I'1\l 

să f,wil ('l' mI'" a făl'nt in ~n ani 
şi li hia dnpil (,Cimp h'!'l;lI'{ia pr:·),!tI':1· 

mll]l1 i (k ;n I1wn;Pllt îi \'tI \'1 II i <, 

g"1ll' 1';I]1(ln] şi la Înzl .. ,ftl·al'l'~l ~:V';)

n 1,·101' llCH>.t"l', 1)('('i :zil'ă-I~-st' ş,'oli-

1nl' noast!'p: t1l' n1l'sC'l'ii in fl'l'ioan' 

sau sUJWl'i:llll'P, Ş('.()[J lă t('('llll i(·il S:l\l 

li('['n intlu,-':ri:ll şi în za!l;ll'YOlll' 11-
\"['0 jll'(\!,n'::1l11' simph' sau (·~l1npli('.l. 

tI', nwi tl'o)'l'ti"p ~ .. au mai prarti("p, 

nu SI' \'a aj\lll!.!'l' la sIH'('ializan'<J ('{'

I'lltă 111' industrie, fării numai prin 

Înz( Stl\Hea. şrolilDl' rn maşilli şi 

ap:lratl' tip prf'l'izi(', J)al"'il 1111 in· 

tI'lI pl"'<1 în ma,h'l'tr, {'ăeÎ noi ,tl'l'· 

hl111' să fa('('m j'aţă ('f'1'illţ~'l()l' ,\::;..'1 

('lll11 jJllkm: şi "ă ('ompll'i·tăm 11p
stlrik !,plllllal,att' ('1\ mijlo,H'l' IWii 

mnrhstt" 

111 ('('l'a ('(, pl'i\"!'ştl' ]jC'l'nl 1I0"tl'\1, 

'1\,t'\1(l pn'('nm am ~111lS hwn$iyoin
ta m! 111'0]" antOl'Îtăţilol' şi i1111'(" 

plilHkl'ilor. am l'l'llŞit, tntl1şi. Tll'În 
«onlm'rm'(' <'11 rom i tl'tnl 1;wobJ' $i 

("()l'jlul (litlnNi(·. al liN'ului - :;.:ă 

ÎnZI"Al'i"lfll a!t~li\'l'l'll'J1nast1'p mai hi, 
11(', ('i] il! tt' Ş('O l] şi să dă 111 l' lP\-i,1 o r 

noşll'i o i'nstnwţip, (lt' \'al'(, putpm 
fi mlÎlltlJ·i. rn ahsolWlIt al li('('ulni 

('111'(' (·autii a-i 'Îlltel'zÎI·(,. intl'm'l'a Î:n 
oraş. 

l"nit;"lti!l' UOt1St!'(, inu fm·maţ.ia de 
_ lup~ă, ('s(·adl'oal1e.]p dl's('alf'('il, lna

mil'Hl UN1)!ii ş<1nţ.nl -şi ('.,'1.1(',a fel'<ltă 
('(' lll;tn:'inl'a ('finl'jlJlI dp ~",·iati('. 

PI' :;;(;",,('~ua G(jdiili) - Rllrl.apes!a. 
SI' \'ăd Il lJllH'l'oa,~l' 1,1'1qw dl' infaJl
ll')'i!' şi Ill'tih'j'il" ('P m;"tl'şiUn]c'S-C' 
~:P]"(' (':t,pitab ţăI'ii, Îll tim1) (,l' 
(,i t\"1 avioane îşi iuu shol'ul ('u di-
1"( ('ţ ta "pl'l' XOl'd, 

LI! 1l1'ipa dl'('aptil SI' aud primrll' 
:mpl\~(,;ltl1l'i; mill'alil'l'l·h' ÎlH'PP a 
toc'a, :-;' li ÎIH'l'PlIt Ilamm1. :\Iii U1'(' 

'Ili r'lJ11 l.om (]p!l(' mal'g-ilw<J. ŞO-

:'11'i p:'lItl'\l a ehsel'va mai hilll', Tn 
;it':·~t timp nn _~('l'gt'nt dt'la sf'eţia 
.It' 1ll,ti I('ril'. V[!;it, In g-n lOjl ]W ŞQ

n'a, ('llpol'al\l1 Oyol' l'o..,.ile a,g'Pll

tul -mpn, îl opreştr', I'ăliirl'ţn.1 ra
Jl!)l tl'aziî ('ă tUl1l\rik SIl1111. g-ata. d(' 
tm!.!('I'p, in:-ltalat(' În spatl'l(' lUmi 
('fD1ton, 

l,a 1 Km, cIt' t1<1lw,ul stâng, ză-

1'1'S(' nn ('lvil, f'C se Îndl'l'llta spI'r 
11oi; tl1mit JW rapol'a.l PO[/Ol·. 

Stt mi-l "dură. 

----------------~------~,-

(l" 1'''<11'[(' muit!' Îlll']'('pl'iIH1; l'i 

1'[lştig:i't ,Izi, ahin l'::;it (li]] ~('(;" 

('1\'(.;) -t,OOO. J'i .] Ullfl 1', Jar in 

p 

:~ni, lH'I'fl'd,Îlldu-:;;i ('llIlO:;;lill', Ac 
!lt' }::I%i't, l'['ll~('stt sil~:;;i j'idi('(' ";.lnt 
tigll I la 6,7000 lr,i, In 

A"l'm azi din ah;-,c;;\'('nţii " nu,U 

ti . t11~ fi-6 ;nI i d.in ::;('0111.1 llU;I'! Cărj 

ţdi (11' alt :ip('(' ~i (h''':t'nntfll,i ("'

l'i:t1,I"tni I'lL1O.12,OOO, ha dli'I!' 1!11 

H,(J()O, h-i 1)(' lunii, 

('1\ illtrl'j)l'iml\'l'ill' ~ alt'li,,!',,:

l'iinţ.an' el" aÎI Ilh'('~11,ii no~tl'i In :: 

Iw~i !!1"t'l] , (]..'I,IIT:'l' nil ;;1' ~il', 

('I,(,t1itl' sn f'if'il'llt(, îlH'il, 

TotlJ,;,i mulţi (lill lh', aţi a r:,~. 

după g-IT!t- şi lllll).!·j ÎIlI'I'l'('ăli 

l'('lI~il ,~iÎ înfiinţăIH In Al lal1. 

111ul a(o'i(,J' al ;,,1 ,,'~l-n'llţilnl', în f,.' 
11111 d\, (':'~p!'lat;ytL La ;I,.'(·:·,';ii ( ~ 

mn:''';l ;nIăptHif'(' H (!:tt lin h 
N)]j('U1',~ Pl'imiÎl'ia pl'il} Vii1l7al't",j' , 

1Hli 1\'1'('11 pe preţ <1l' fa\,!:l],p, :'! ", 

:\Iini~tl'l'nl (lI' illdu-tril' il ÎllZI'"I" ~,' 
('[,ţin1 ah~(ll\TlIli ('U ma~in\i şi UlI' 

te d" pl','lt, l/J milion h,j,:\11 n: 

'it'Ill11at P{' !;Îll:.o:il :J h,,'llYPllţi şi 

"~ 

111lmii!' fl'UlllOS de inll,lr·(·tlwli ,l lut 

A md. H('ţ iun] dp fi.nOO. h'i, Azi 

fr'nT HnU!lţa ('11 mfllllll'il'. fOii (':~'Ii' 'eş' 

j'ati\':l ,1']"(' f'C'JlH'llZi fl'lim!""\' ~ nt 

ti· 1 j\'l. \'n (h l\ll l'a!H!a 1l1l'llt şi 1';" are 

tig' fnww", A('llIn'tll ll'~im rlil' nI. 
Fă ((xllă at;'llţia ('1"I,dit111I1i flll'~eria' 

.1; ':"(1 (ht (l ll:la;1 \l)"g'I~li1:n',' hiilii c i:€( 

d ... (,l'llli t şi ,,(' ;.:p(:r;l ["ă îl1 ('miii 1 J 

in teatl' piirţ.iho Firii H't' l'ii"i"il'i' D, 
tpli('l"ttţ](~ nli(~i ale nl('~('l ia~i'ln*. (1< en 

)'og :-:ă yizitaţi ('xpozitia n'Oa"t]':i~' 

toah~ :O:('('iiilt-, (lt'lltI'U a Yii ('[)]]ii' 

~(' eu 6ttil l'{inIă an ll1U1wit ~~. 

"ii nu..5tl~i, Yil \'om pl'l'zl'nta şi 

ya din pl'odw"l'lr- lHiiJ."tn' îll s{': 
('.<1 

ma:;;ini (1.- ~ilUl'it" şi \'ii v(~m 

:.:ă luaţi (." a.milltil'l' ('i)tl' 

log- al 'H'('stOl' p l'Od nl't', lUI in' 
11 il ~l('uma dr· 1H'('gt g'Pll Îl1 în 

mântuI llostl'U pJ'a{'ti(" De U(,I'I'<I 

rog ,ii-mi ]ll'rmift'ţ.i a 

în faţ.a domniilol"-yoa<;tl'l' :ntl,(,~li 

('omitl't ş"dm În fl'tllltp ('11 tiI. t, 
!w('t(H" Tl'imhiţiDlli l)(,ll~ru 

la (li.~p()ziţia atdipl'l'lm' a 

1ll'eeNa.l'C ;}('(':-Itor ('Ollstrueţi i, I 

SP!lWIlf1a d-lllj suhdin'etor illlX, . 

(Continuare 1n pagina 4-1.\) 

-- Mă l'(>('omallll Bal)r,~!.- R' 
mfm >;lll'pl'in~, llli temân: ('l' 

r()!', pot ohţilH' nlll!tp inf()J111' 
In H('l'l<lş timp pl'inw;;(' r-n.pemtt' ' 
iWl1nil'l11 în till'l'Ştt stil,l1!!:Il.<:a şi 
răniţii llO:;;tl'i se ('y,wuia.zil Il! r~n 

'e d 
el 

l' C ten, 
A ]ti h'l'ia ne;u tl'ă trimiti' 4 mii :'11.' 

(TIu!' elill faţtl, 1,'( 

J)upi't (,:1tl'YH mimltl· 
I'şilltl din Blld(l/if::fa. mi 
hil, ('\1 un man' ;.;h·ug' alh 
l'a ilH'olltinuu, 

auto'il ::Oll 
('(' fInI: 

1[:1'sin~1 :-Il' ÎlItln":I]llă SIli'!' n' '):.i( 
1)(' Ş()~'J. _. r't:hor (lin pom ~'! ti rin 
piIŞl'''(' lanţul tr'ă!.!'.ltot'ilor n:'şc, ,;!,it 
:lltîunpill,illd alltrlll1ohilul. Din ": ,11 

('U1W:ll'ii :~ ofiţl'ri unglu'i şi 1 ('11': " ,'( 

tit' .~,:Jttll':1 mi.r.hx'it', îmhl'il('lll , .. 
ti 'o haillil :111>ă tit' dl'il. Ci\'iJi: ;'~I 
nrm:1t elI' ('('i :) ofi tl'l'i Sl' lndrt,,! 1li 
ti"! :-Ipl'P mint' şi ]>I'În illtpli1wt11ul 
nni ofiil'r din ~uită, mi :-II' pl't'zili!' r 
llf/lIlJric/i fUil(';' hih11l1 al popor: 'c ,() 
l'Ului şi ministl'u de răzhoi, 

• _ • \' ','11'1 
~Hnt l'uJ..('at sa ll1trr'I'nprUptn,.-

să llWl'g III Blldllpcsllf la P:il'!:- 1 
lllllnt, ullde segă,r.;(·şte adlllla:ţ eu:} 
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Preşedinfii ,:oDIilelului 

ş.:olar al li.:eului 
in 
lir;" Activitatea d-lor Hrulus Păcuraru şi 
'(' ,;, Ioa. Traian Trimbtjioni 

In cuvânlarea sa dela finea a

l! 1, nu,ui şcolar eurer,!, d, il~. R· 
lU;H Cărpillişan a adus omagii dlGr 

lTI ~ 

Ili 

1, I': 

in f.,' 
ii f, 

• 0,\ 
~ l 1 

im 

.u n: 

şi 

li t 'utus Păcuraru şi ing. TraiaIl 

,i'i 1" rimbiţioni, fostul şi actualul 
(':~:Ii' 'fşedinte al comitdului şcolar, 
"t' ~ nlru nepreţuitul concurs pe 
şi 1';" re i l,au dat timp de zece 

erÎai Fără acest concurs, spunea d. 
hillii i€clor al liceului, n 'aşi fi pu' 

uriI! 1 r~aliza ceea ce se vede. 

"rll'j' D, Brutus Păcuraru a fost 
e:1at în fruntea comitetului 

}*, (1< 

\'(,:1,' 3inte de actualul director, când 
'~'iunea şcolii lăsa foarte mult 

'e dorit. 
miII 

Cu energie şi iuţeală, d-sa a 
f'fl.:\ I 

dela minister înlocuirea cel')r 
care stăteau în calea progresului 
şcolii, 

După ce a pus ordir,e în fi
nanţele şrdli, stabilind toate răs
punderii", s'a ir;gr:jit de procu-

rarea fondurilor n€'Ct sare resta
urării localul\!: şi penlru cel~laJ

te nevoi ur&,"nle. 

Impreună \,;u d, inginer Romul 
Cărpinişan, n'd cruţ:,t nici un e· 
fort până când s'a pulut clădi 

noul atE'lier de tâ'fI1J1ărie, cu e 
taj, care a COS',lt aproape 
1.500' 00 lei, din etl1e n:ci un 
leu dela minister, CI dill ce sa, 

putul slrângt! prin activit<itea 

şcol i şi subvenţiile, primite du

pă multe demersuri. 

Cu fondurile nc;:u;arc la rlis
poziţie, şcoala şi· a putut satisfa
ce nevoile cele mfti vitale apu

('âad pe calea pr'lgresului. 

Când s'a ajuns aici, d. Brutus 
Păcuraru s'a retras din fruntea 

comitetului, spre regretul tutu

rora, continuâ'ld iasă si sprijine 

indirect şcoala. 

In urma l>a a Iăs"t amlntirE'8 

unui om d~ bine, df' mare rea

l;zator şi organizator. 

D. il1g, Traian T rimbiţionî, 
vechiul spr!jinito r al şcolii şi 

membru în comih't, a luat moş 
teoirea fostului F1reşedinte, p 10-

punându-şi să o sporească. 

A cO:llribuit mult la de schi -

derea claselor inferioat e ale 1i-
"tr:1 ~, 

[lllii' 

Si'l 

hok7: 

, 
.. 

'~~~ 
: .. -~:~ ,- '--

. 'f' .... : . • 

of' ,-

j ceului şi, mai recent, şi.a legat 

numele de Llfiinţarea interna tu 

lui, atât de mult necesar penttu 

copiii dela ţI ră. 

n, t.' 
111l'11 

, O-oii Brutus Păcuraru şi ing' 

1 Traian Trimbiţioni şI·au legat 
1 

astrel pentru totdeauna nUlnele 

de soarta acestei şC.:lH, pentru 

care au răcut tot ce le· a stat în 

puiinlă ca să prospereze. 

Şi dE> aci inainte - suntem 

siguri că îi vor da întregul con

curs d.lui ing. Romul Cărpinişan, 

spre a menţine prestigiul liceului 

TIMPUL PROVINCIEI 3 

Profesorul Florian Muresianu 
Implinind limita de Y;Îl'Stă, el. 

pi 1>I\':o<';r' FIrll'ia)l ~J 11I't'~iilrl1l, d(·la 

Li"l'ul indll,strial , .. \lll'('l YI<li"u", 

,J.i:l Al'ad. a fn-t IH'llsi,fllat TW ua

ta Ik 1. sl'!HPmlll"ie 1939, 

~i ('1l1ll al'l'~t mlmil)' "('stp Î11-

ehinat <\('l\~tui lie l_'u, 11\' simţim d;1-

(:I'ri !-'ii Î1W,lll!l"irolll rflllc1llr'il\' a

('(',"tt'a Gmagiall' fo,wllli J]()',tl'i) 

pl'Ol'e'oL aîilt dl' 1lI1Hksl !;'i (~i,

(ins, 

)1 u,lţ.i. th-;J!ltfl'l. 1)11-1 ('U1H~"{' 

indeajults pc pmfp<.;,)ynl f'lori'lll 

)fuT'('şianllj ean' 'm'l' m1 tn'r'n! 

'atiH d" fn.mos 1n mi ij{'a I'l'a a 1'

tistieii şi. {'uhum!ii a "\J-(kalulll i 

dina illt<> d{' nil i r(', 
('UH' ştit', tk ('xi'mplu, 6i pri

nnl! l'umi'"tr din mal'l'a l'('vistă 

.. L1WI':d':"ll'ul", api\1 mii 1-1 Buda, 

111' 1;:'1. în l!lO:~, U\'l'[t f'lllH'l'i.1 (k, 

'l'llatii (J,. tilniÎnt1 stl\,l!'llt 1',~miJlJ? 

:) i I'l' a Î nS0nm Il t .. L lH'l':l film j" 
pentru \'il'aţa pditieii şi ('nltural:t 

a .\rdt'alnlui". 
:-';iis(,nt În (,omunil R()(h~l ,Y1.,

('IIl', din judeţul Bistriţ,a - ~ă

"ătld, îl! zina de 9 Nocmhril', 
lRiB. după 9tudiilp liN',lk U1'-

n1Pază Ş!'oola de Jk.,leartp din 
Budap('Sta. pe (,{ll'l.' o 'j{'rmină În 
mml 1902, pând ohţinu diploma 

de profesor dp dpspn flrti1.'tk şi 

geometria de~criptivă, 
Dupii alte smdii de pirtnril, i

hHI'l'ază ani indt>luT1g-aţ.i o· mnl
ţ.ime dl' N'viste rom:âneşti, <"a .. Ln

reafărul", ,,0(}sin~l'.mua", .. B(). 
hârnacii". apoi llunWl'oa,-:e ('a 1\'11-

d~ll'(\ pentru popor, ('.a1'e el'aH fi 

doua Scriptlll'lt .a i'!lttpnBltw n()ş

tri. 

('n ramil ia prin tffillp ~rr'('njilţile 

şi mizl'l'iilţ' UllOl' aS,'TIH'llPll împl'f'

jUl'iÎl'i, 

Dar il \'I·nit apoi unil'l'a, man,a 
sr',Hlt'l1ţă a istm'i!'i, NU'(' a f7i('llt 

~:l Sb împli.nC'a.~(·ă visurile ,wÎtnl' 

g'I'IIPI'aţii al' IUjltiltor'i, (h'lH'l'al,ia 

jlmfe.".{H'u.lui Flol'ia Il :\1 tll'l'şinn Il 
('ollu,ihllis(' şi Oi!. întI" o ma 1'(' mă

smă, la geneza mult a:;;h'ptatnlui 

{V,'nillwllt naţiol1a.l. 

Pl'oj\',:o['ul Florit"l ~lllj'('~ial1n 

a fo"i dwmat atlllH'i sii IH'(·ia 
('()lldu('('I,'a ~I'nli~ dl' a l'tl' şi I1kS('

l'ii di.n c\l ad, a\,[lIld mi>liulH':l ,it 

o OI'!!unizl'ze ('ctd'o!'m lWllilof' ;.tă, 

)'i de 1'<tl'l, 

Timp d,' (';Îţi\'tl ilni. n f ~t Hll

m iJlistÎ'atorul <;;i SI'f·),.,bll·Ul' Şi';;] ii. 

IW liilE!.ă fmlc·ţia il,' Jll'Of('.'~(:I·, Dt' 
~LI'{'C'ltea mi;;iuni s' el af'lli'tat (·n o 

NJI1ştiincim)'itat(' l'ară, ~i <b:ll' ('

l'au 'T!"mi eîmd ş('olill' pl'illlc-an 

f(}llUnri Însl'nmate", 

Dl'lJal'te Up ori ee prl'{}('UPIIl'i 

pnliti{,l', <'tIm n' an fă{'ut-onmlţi 

dilltl'(, 'Semenii săi, {'aIT a:u ştiut 

strÎLllg{' averi, p]'nfesorul Fl~'l'ian 

l\lun'şiaml $'.a e011·~('ra!tl <'ll. îll
dărătnil'ie ('ah'drii ~'llp şi ar'wi 

Ilationa.h., {'J'('.'«'iÎ )H1 sern după S\'

J'ti de elevi. 

A rămas a('l')aşi mat'p mod!"t (11' 

mai lllainte, ('al'(' nu şi-a fil.(·ut lli
ei 1111 fel de l'l'("lamă În jUl'ul ;1.1'

livităţii [.luI,', :\u şi-a orga,Jl,iznt dl'

('ât ral'CoM miC'i pxpoziţii d(> <1c"('11 

!;ii pietură, fă ră să expună tot ('l' a

Vl'.a în fnul'was.a sa eolt,<,ţ,it' lh' ]n

!'rări dela şroală, 

A pi{'tat, hlSă, mai ml1:I!t~' l;,i-

(~il1P ştie r'(' au înS(~nHl,'! a- seri('i, ('u ieolloE'rtlh<lUi frum:oa/o;l', 
.:t',<;lii p"11)) iC-;1ţ j:.,,- :'1',I,'l"11f', îH \,r(',' Pentru ('k\'ii săi, a l:twl'at. Il \1-

mile de opITliştl\ îşi poatp dia hi- L_ !llPI'06S(> ('()1l:'('ţii de' motive şi 01'-
ne I"rama de '<l.cti"itaWa arti:rti(·ă A , ll<tmentr l"Omaneştl, earc l'ămil.11 un 
şi naţiOlulHi n profţ'.';or'l\Jui Fl,,)- I ad('\'{1l'a t tezam' al Li('('u:hli 11:-
rinn )fureşiann. .1' , A 1 ,-austrIa 1· " ure 'Jaieu", din A. 

Dar tocmai l'l'1I11'llpă delcl'!n I ci 
IH'lltru af'est(' l'l'yistl', i s'a l'(\fu- I Ni ' 

An dp an, a c1l'\'C'lIit tdlmai 
zat ('nteelra JlâlJă în a.nul 1908, I 

. dL"el'et şi modl'~, ll{'('lillOSeilnd a1-
('âlHl n fo;;t l1l1mit lJl'()fl'Sol' la şeoa- ! 

I Il' j)l'eoC'upî'ui în afa.ră d~ Î1ll1ato-

~~:~i;::::~:~"~,~"~;~~::l~;;;- ~~·I .,. l'il~l:al:d~::~~. îl ÎutâLlll'am pllm: 

111 aCt'st timp, a C'olabrwat (>11 b;lIldu-şi ('t) di/o;tilH'ţit' .-iltwta rn~ill 
nwxelt' pirtor SllIig-elS(·hi, la pir'. 1 1J<'Ul'i I'iug-ul'atire, adân('it în 

ta.rea mai multo!' his('l'i{'i l'()nnl- eilw ~tit' ('t> g-ânduri şi amint,i!'i d" 
ncşti din Al'dt\aL altădată. 

Albumul "AUl't'l Yla,i{'u", a- In lungile ('on\'orbit'i Pt' cal'l' 

llărut la Orăştie, 1-a avut dt'af-'t>llll'- IIi It, ,wOl'da, 1W "orbia mt'}'('U dl';';-

TU:l1 nn pl't'ţ.ios t'olaborator. {)J'l' ae('st tre<,ut. dl:.' frumoase 11-

• 
Astăzi, p!'l1sionat (';11141 Î1lf'ii m' 

mai fi putut l)mf\'~1 :llJl ltll.f!i. 

PI'OfP'iOl'lll FIm'ia)) }I Ilf.,'şialiil 

pJt',H'i!. dillll'\: 110i I ii-îm 11 11n gol 

gn'lJ Il" împlinil la şeoala !W l'a1''' 

a S(.'l'vÎt-o {'u tflnU, tnula şi th'\'o-

.,,~,. ~ 

"'. >.... e,' • ~~'i' • f • • 

,p 

"!1~, 
'l ,', 

, -;1 
~ 

,~ 

D, FLORIAX )n"RBşIAXF 

tamentul pot';ibil, şi ('u un tal\,!1t 

('are nn s' a l'{'alizat în Îllt1'\·gime. 
din ae(·lpaşi ('·aUZl' a.le UJH'l mo
d(·,-;tii de aleusii tIis! inr-ţif> şi dj,,
('reţie, 

Dar ple,j('ă ÎlH'Olljlll'll~ de Î11-

tl'e~a dm.gostc şi rp(·unoşti~llţa. 

foştilor săi ('olt'l!."i şi plpyi, t'HI'(, 

nu-l vor putea uitH în (·ul'ând. 

Foşti ell'vi a'Î 1'l'of,\ .. m1.I1ul Flo .. 
ria.1l }[ur('şia.nu ~ n01 îi H(ln'siim, 

În lHlJlwl(' sel,iil{}l' de ah.;nln'nţ,i, 

c('le mai (,ălduI'oasl' ('U\'illtl' <1.' 
frumoasă amimil't' şi ii ul'iim vi". 

VI Înd(,]ungată şi fl"11(·it.ă, 

Dr, I. Pogana 

,~~~ 
\';, .~, 
v 

la nivplul de t ri. D. Ing. Tr. Trimbiţioni In tinnpul rîisboiuhil. aftr...'t tiuee!'i aminte, Dt'w'uea mai ('ald 

rădăcini, obţinând R. rănit pe front. fiind purtatalloi ~i coffiunie.ativ. c- D. ing. Petru Negreu " 

~ .. --.. --.. --.. --.. _.------------------.. --------.. ------.... --------------..... 
_ TI" Eul de HlllJlştl'i, 11C'Jl.tru 11 tl'atn fără llnlH' umpln ;;-Jrilzih' Buda-

(' li') trarra noastră în Budappsfa. ppst('i şi 'Viiz;Îlldn-mii ÎIl<'('pa hui 
111.]1 _ La riindnl )TIl'll l"alll l'u~nlt sii dui şi a ameninţa {'U lHlmn:ul. Tri-

ntl'" a]onr tl'\I11t'lOI' salt- sii îw,(,t(·Z{' fo- lnlllul poporului îmi Hpune &1 
1 si r' l' l' d ]' . f' ţ' 1 ' " ':; lTIH't lat a :at 0]'(t111 Ullll1 o 1- nu 1Il sl'anw {c 'j(·e.';te g('~tl11'l, 
'\ f~n l' ;' ('al'C' a pl['ellt ('li anlnmohiilll (['O<lI'('('l' ael'~tla sunt rămăşiţt'k 

urii :'Ii' hang-tll'p!t· a\'iaţil'i,., halltll'lol' lui );( 7(/ - Knn şi pe e"ari 
[,'o('ul a Îlwdal, inami,'ullw rp, ei Il'-au dt'7,armat, In a.c'e!aşi timp 

",il, .:g"I"]JI'O oraş, ai lIoş1ri pÎÎstl'('HZ;] , .. (' l'idi(·u Îl! pi('ioal'(, Îlt luaşină. 
[lW"1 \ilItll1. rii1lHÎ.nîmd il.';I!'(11 J1,Îllil I~I Pa,rlH-
fIn!' , 

ilfiţt'l'ii d"l,lşaml'l\tllhll m;, in nWllt. " 

l' n: Jl:jn<ll':"t. tl'ilnllllll j)O!ll))·Ullli. Ajullşi la Pal'hmrt'llt, sunt <'011-

~'! ,1 tin illl{'l'nll'dial'ul său UII timilr du~ Într'o salii lll'lll,(" nndl' ~f' g-ă-

n:'şt'; '~!,ital1 dl' (':lyalpr;l" mă n"lg'i1 (li" ;,('aU adl!lli:lţj loţi miniştl'ii, , 
[Jiu ": I . '. ~ I 1) 1 1" • t' "li a- msot I paBa a al' H;UllH, I ia i1ltral'pa În S,l u Hunt 111 am-
i ('11'1 , • ,..' 
'lit -, '('h1I1lhlll li :! utl\I'1'I 1111g'Hl'i riÎ- pillat dt' dt A.fjlW"IO!l Prle,., ('.Hl' 

'i\"i>:';;~i ('a ostati('i sub pază, mll i1l\'itll să iau ]tI(' la mi.iln~'ul u-

dJ'l"!C )l1i tll'e in 'Hltoll101Ji1. L;Î,ngil şo- lll'i nH'.~l' În faţa d"~al<', În juraT 

Ili1l11: ia loc capl)ralul Pogor Vasi7l?, ~iÎu lwÎnd 101' toţi (·('ilalţi milli~, 
,zillt"· ,r sllhs.:'mll<ltlll, dl, f{allhri:'l1 trii. 
O!Hlr:"./ ' -' 1 ' j 1- 1 1 ~. " Ş1 ['lljl1tallu ung-,Ul', 1ll ('I'lll(·· n 1'00111' 11llgl1l' ee sfatl'a m 

pta"l'lrni, În spate, spatl']e el-lui Af]lIoslon Pete/', îmi 

P:u'> ltlll';\!ll în Ol'aş, :\Iii !l,' so'daţî J!l'Pl.illl;, ~ ('opii Ulljl11 lli~!t, tt'1,,-

g:rll:me semnate d(\ Olemetlceau 

~i din ('arp n,jp;;{'il pil trupele din 

aJ'lll:at,a J'om,Înii (O{, Înaintl'ază 1<.J)I'l" 

Budapesta .s<l. se oprea~ă pe pozi

ţia lUlc1e se "01' .gil!"i hl pl'imirl>'/! 

W!t'g'l'illJlwi, urmând ('4} armistiţiu] 

să 8(' llleheie ,Ia Paris, 

IJc-(\m l'ăspun,'l ('ă a.<'Mt:(> tekgra

me }lt'l1tru miuc. {'a militar nu pot 

('on,stitui un or<lin şi un atare or_ 

din poate fi luat în ,:{'amă numai 
daeă el mi-ar \'Pui dt'la Ş{'fii llîl"j; 

ii rng pa a<'t'stc tl'lt'WHJII(' Ri1 mi-k 

d('a }){'lJtru il raC'(' ca ele i'!ă y).nr

vină eomandanţilor mei, însă până 

la pl'imin'a unui alt ordin~ I'n am 

misiUlwfI de a intra. în Buda,pe:-.'tt'l. 
Spunându-lc ar(\";tt'a., mă uitam 

în oehii {'oloIH"ll1lui ungur {'a.!'(' 

prin gpstm·i mă a,proba, 

In a('pst m:omemt !lpare în !'nlă 

elI. 10<'D!t,-{'ruollel Romandli din ar

mata itaJhmă, Apariţia ~ a 1)\'0-

dtL~ un fel de Uşlll'a1'l' pe faţa mi

niştrilor UllglWi. D-sa a lu.at loc 
În stÎlngm d-Ini Aflnostall Plia, 
apOl adl'('s;llldu-.';p i;ub,,,,pl1umtullli 

mă intrl'aba. da (,ii nu am primit 
tdeg-l'ama d-Illi Clemencfall, p~ 

oo.rc d-sa. prin mai mult.i eurieri, 
a tl'imis-o eOllulIldanţiJor lX)lluÎni. 

I-am răspuns lwgati," şi ('ă rubia a. 

,'um mj s' a pl'l'dat 2 {'opii p<' ('m'i 

]p \'nin fa{'e sti pa)"dnă {';lt mai ('11-

rând posibil, ş('filo)' 111{'Î. 

La m'eaMa dl. 1()('()t,--{'()loll(~1 

R()1iIrHl(lli mi-a rilSjlUllS să mii 0_ 

Jll'l"lp ('U det-<lşa llll'lltnl unth· mii gă
s(\,,<' şi săa:;;tt-pt 1'1l-"-IHU18ul ce va 

trehui sii mi-,t adm'ii ('lu'it<!'ul jll' 

('~lre-l "oiu trimitI' ('U ('opiiJp t('

lcg1'1wl('101' şi (,ii a('est('!l să pll1"\'i-

11ă l'iit mai (,Ul'ând. d-Ha îmi va 

PUllO la dispoziţie Ull automobil. 

Am obie<>ta.t ('ă I1ill pot ",li, m~i o

}H'('SC droal'l.'(>l' aIn un ol'drin pl"€'-

(,ii'! şi el-iola Nl milita.r îşi dr~ s,'a

nUl la ('1' mă <'XIHIll, lh'('XI'f'llttlh

dn-l. 
Proba.bil ('il rll..';pu Il Oi 111 p,' l-am 

dat n' a ('ollw'nit, fiinrl{'ă il1l't'diat 

mi-a ripost~lt: "Aflllţi d-lr n'ipiltm. 
cii Budapesta a fo,~t jJl'rdf/l/i ..111-
lan/(;'i a!i/ii -;;i l(/ on/r 11. miI' /'r

pn'UIII(/nl1t7 ei". 

Am l'ăS'PUllS: .. JI,l su I'Jll'indr a

Cfll:i!1/ el-le e%i/d, d((JII/'u/' iii o/'r

/fI 13 IIm fosl o/ll'il ('1/ fo('uri <1.1' (//'
mii d(' ('(111'1' 1I/'IiI,d(/ UIl,(llIl'mseli şi 

1'tll1iţz:i /)1' ('/Iri 'ii am I'onfirn/ll {t

ceI/sIa, ])ac(, aNsI (jra,~ a/' fi 1111(11'

ţinul Ailfolllei, Ihtl1,~lllilellflll meu, 

c{/re f((ee jJl/l'fe din /tIlii d-i·n arma

te7r (l11alp, fl'dllLÎIl ,wi găse(lscă m
I ea. d,,'sc7!1:~ll", 

~ .. 1'(1 fiii zidi ţineţi nwrţi'1 si; 

'intraţi în Blld~lprstl/? Har bili" 

d-le că/,ilan, nu ~'il rJâlldifi ('(' ,'('_ 
t'r-lIn SI' l'a 1)/'0 el /la In a('i'/I,~lt'i Ij')' 

(Continuare in pagina 4-a) 
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4 TIMPUL PROVINCIEI 

Sărbătorirea dlui ino
RODIul CăJ·pinişan 

Omagiul cercului absolvenţilor şcolilor profesionale din Arad 
f4l. împlil1iil'(,3, rplol' Z('C'l' Hm. 

ili.~ râ,nd rOll(hlN> Li(·pu1 iIH1us!l'ia 1 

~in Arad, a.l>.,;olvenţii HN'stl'i şeo

Jj s' au grăbit ('P1 dintili t<rl-j adn

('li. un hilH'lll!('l'itat oma{,rin fo"'tullli 

lor În(ll'umător şi bind'ă (·Il tOl'. . 

AbrolVl'nţii, ea 1'(> s'au Împărtii

şit În egală mi'L"'U1'ă dl' in,ţd(~l'l'pa 
şi lmnănlinţn d-lni in~. R ('ăr]\l

nişa11, şt,in rrt nu li-,<;' a. În('his 

Ulciodat5 uşa fo.-:tului dll'l'(";ot" 

gata să alel'g'l> 
plasa,rea 101' în 

dit ii. 

ori unde lH'lHrll 

rele mal h111W N)1l-

(,{'lil"i, Pll'lg:ll' 

Huptl' hH'ob, 

mul Ş a, 

I;h. ('Upotl'SI'U 10a,ll, 

:\ I UI'('.l1 i (', Pon ta H,o· 

In jurul ael'sf('i llWS(' 

s' au adunat toţi ahsolwnţii <'<11'c 
se g-ăst\<.:e În l\ l'lld, UlH]e O('upă :ii
ttla.ţii lnsenmuh' îll illdustl'i(~, 

In ealit'lte11. tIt> IH'im111 JH'('Şl'-

dint .. , al (,('l'('nhli ahsoln'nţi]ol', d, 
Ion Fili}laş a adn\"at H('('stf' I'n· 

"in ti,; '()nlil<g-i,~h- srl1~hi\;torit\ll'Ui: 

Domnule Dil'cciOl', 

Stimati ('oTrai, 

ti 'pa zi! , a ţ illllt (h, l:i]),l' ('<1, În 1';1-

thnl mwi a,l.WjH~ rnl('gia]p, ;n·[t]],1 

îll mijb('ul 11ostl'n Il(' <11. dil'\'pt,)l' 
(,iJ,l'jlini5<'111, ('i!l'lIia i-am 
(·('1(> m'li bW1eS('lltiJlwnte 

pll 1'tl1 t 

"nf]'>-
tt'şti, sit ~îh'hăhn'i m a rest dt'f'l'll i 11 

de f~lptP lniJH', )'('('apitulilllel lni
ţ,iativpk pe (',lJ'e Il'-an UYHt al> 

sc.lwnţii ilb "iata ('('{momil':l :;i 
e;)H1('I'('ialii după ('r au păl'ăsi't 0-

(btă hiillf·ik llf,(+i ... \lm:l1 'late'r" 

a mlHlf'ii, ('011'1' S'Il lln;':l'(li! a fi 
Li('('n1 Industrial dc' iHa.zi, 

A.'{U't'L în Hl80 Il luat fiin1it, 
C()n,~tit11liti 1ntr' un (Wl'r n,p;il)

lIn.! şi ÎllfiinţiÎndu-şi o hmwă a In!', 

el, :ing, R Că)'pinişan al<ua.t pa,r-

S'a împlhlit, mai zilf'le 11'l'<,tltr, BmH'a ahşf:ln'nţilol' tiI' ŢW Iftll'";; 

un dl'('l'nin dl' (,tilld În fl'tlntf'a, 111- a('p(lstă institntie, iar în 1~)B8 
stituţjp,i, ai {'ihei îm'aţă('('i am C('.l'f'nl ah ... oln'nţik),l'. 'I'ot în a('1'1 

((> la Întrpaga H(·tivita1e a, <uhsol

venţilor, ea intr'o familif', du<,ând 
pal't('u rea ma,i g'l'l'H a :-:areinilor. 

fost şi noi, se află dl. ing, Homul all, ahsolW'llţii IlU fost t>ht,m'tţi 

W:''';-7'' ·---cr-·-.. ·.. "., la r0l1dU{'I'I'Pfl <\~O(,jatj('i JfllllrÎlo_ 
b '~ rilol' din ~\rad ~i .itl~ ... (.(\ fiinta 

A b'Klh'(\n ţii nu s'au îlldţ>PIlI'tat, 

astfl'l, ('u totttl de pJ'a~.'i\ll ş("'c. 

m, in jlll'1.11 ('lirc'ia e s' il ('reiat {J 1~' 
W' 
~, 

1radiţic del ('olah(wa~'p 

deanna şi o lt'gă tmă 
hindileătoare, 

IWll t rn tot-

sllvlplţ'f\3('i'i ,:' 

Într'un ral'tipl' Îndl'piîl'fat şi, diln
dn-i un ]]on imhold, an tl'illl,fof'. 

mat-D În .\,;of'iaţia Jr("I,,'il'I~:l'''l' f'i 

1fmtrit01'ilo1' R1m;i n i, m W:'!11 111-11 

În 1,)I'n luI din piî(l uri ('("1 O)';]şn1ll i, 
1!!'1I11' ~'e ilf'Hi r:;i :J"tă7i şi in'111!!'ll-

1':Îl1d, l'nh n(l11a (,(;lHlllN'I'l" 011:'(';1 

<;I')'il' d(· l:'(mfl']'il1tr (';]1'" a ;Hl'a~ 0-

De at'l'l'a, epl'C'ul a1Y.'olvpnţilor a 

tinut ~ă-şi (·ărh:i.tOl'pa~wă patJ'(Jlml 

spil'itua 1, prin tI" o masă eomtllli'i. 

la ('are au hHlt parte ppste 70 de' 
nH'm:hri, 

"'""':">::::":::"""':"':","illi' U'n ţi 111'.(':1 t HlJllT)', r 11 a n nI 1 n:11) 

Vl'intl'l' N'i prpzPl1ţ i am 1\otat pe 

d-nii: 
Ing', Romul C:ll'pinişan, In.g, 

N"g'rrm, Bl'I1P':1 Pl'tJ'u, Hod'lil So
lomon, ('aba Rll'-'alim, ('urilă [mm, 

Flltll' Zolta~l. Fi(,~l PNl'll, Hi:'/l 

'rrăum, Luca Dumitru, ~Ii(·kan 

Ioan, ~fihlli (:h. :\fota1'<'11 ~i('()~al', 

~[us('.a Simion, Selrjan 1 Oa.l1 , Stit· 
'I1ilă IO:ln, TăU('('an ~Ioisp, Tigl1 Li-' 

viu, '"ăle.an 1'0<101', \','-''-<'1\ 1'cdol', 

Popa A t~1 nasit', Ht,lc Pl'tru, II it

ioş Şt('i'an, Csarny Ladi-Iau, CO:n1-

şa. Vl3,si]p, Sturz In.:.w, SZ(1(tho Iu, 

liu, R~Hlolf eHrol, (:r(~a Pawl, 

\Vii'ing-hel' .\dam, (lăI~m nh" 
Kădhban Teodor, Simion Ni('o1ap, 

:-';itdăhan Pavel, Boj~l Todel', Rt'

NIŞi Ştefan, Rttl'u EugeJ1, 1"ilipi1ş 

Ioan, AbraJ (:h., ~aya ]O:lt11, \'lÎ;'

ta"i I:h. 'VolC'mir Ioar., Pog-dJla 

IooJl, Tă.llm Iem1, Hc,n;ai Edu~H"d, 

1111.g11rl~HJ1U Ioan, ~ltu't'şH.n Leol1-
tin, Otro(' FI'<: 11(' i>o(·, PîtlTll Sahi!1, 
(hu,at CornPl, PUg1M, Petru, Vu· 

J), JOX [~L FILIP AŞ 

(,lil'pini~a~l, . 1)J'('ş("lillh'];. (k nl\Oa

re 11:1 ('m'(·ulni l1nstl'lI. In fra.lwÎn

til.l'ill~ dt, a:.:~ill~i :,('pa,tă JUl'Hti! d(~ 

timp Îns('umnă doar o piditul'n ({l' 

apă În lar,g'ul mării. Pen1trll noi, 
însii, NU'C am fost martori e {)('u],a,ri 
dtJ fieeal1l' Zilli prog'l·('.'ului ni

m~tor pl' ('m'(' l-a fărnt a,ecastii 

Ş{',oa.1ă sub Nmduecl'('a d-lui dil'N'
_tOl' Cărpiulâşa,l1, Î1lf{~amllă mui1t, 

Renunwle ei li f'rf'Si'ut,ahso1ven
ţii sunt tot mai ell.utaţi şi, hine 
înţ(':ks, toti sunt rwîndl'i dp fai

ma ei. 

Iatlt (le ('l.'; a('(\st ('('1'(' al nostru, 

in care tl'flcliţia cu ohil:'cinl'ile t'i 
tliita,toa,l'c tl€ ex('mplr bunc d 
pil'lluitoare aelu('eri aminte ~ )l1S-

Budapesta, 3 August 1939 .. 
de: maior În rez. CUn Mihăilescu 

(Urmarea din pag, 3-a) 1 >'l' tr'Îmit(, Ull automobil h ;l! 0-

pulaţie occidentalii, 11/ intl'{l/,('(/ 1101', P{'llll'U a-l adu('e la BtHl<t-
dl'S",?! pl'Stll, a.\'Îlnd dl' fă(·nt o ('Olnn1lli('lI_ 

- "D-le colonel, mii sUl'priJ/ilc J'C din partea (;uVP1'tnJlui Romiln, 
ati!lldinea dl's,.: în primul ,rând la- AUlf,mubillll il f(},t trimis imf'lbat, 
eul la (I.(((Jsflt :na.s(! /'It era lânYli La ora 17,30 - lR, apal': dl. 
mine, iar nu îll l'ândul d-lor mi- g("IHlra 1 Rusestl(, Însoţit <1(> adjn-
niştl'ii: iar În faţa (lrfJ/llI/cnlr'[or taniul său, 
dl'S,. eu nu mai om de dat ni('i un ViizÎlmln-mă mă îmhriiţ.işI':17.l1 ~1 
1't'isPlt7lS", Îmi SjHll1t': ,,7\I!'l'f'll de al 7-l~<,1 mit 

- Ad1'esându-mă el-lni .:lal/os- lo\,('s(', hl 1'ighill(( şi a.l{'i tHt d{' 
Ion Pdel', l-am l<PUS ('li noi tn·buie \'oi dau", 
să intrăm în oras,' S, i eă îl 1'00' s3i \p , , 1 tIt" 

<' • 01 Hlm (a 1'l', all asnpra rr_ 
adueă la runoşt.iillţa populaţj(.j, lor diS<'ut.at(' Jllînii la 'V{'ni}'(,,'! d-
('tt Ol'jre JlI'lljuns 11i St' '.1L fa{'(', sale şi mi-a apl'ohat atitudinea :1-

va at.l'age bombarda rea oraşu~l1i, vută, 

iair în eeia<'e priyeşte ('onduilla. itwll
e
- S' an îur'PIHlt din non (·O'llv{)]'hi. 

pCilor ee 10 <,omalld, gal"a.ntpz ('ă rilt', hotăl'fIlH]U-SC W'.lljl1'{j ('Hză,l'-
nu vor da nastl'l"(' la nici lU1 ffU d(' milo}' unde în 110,1jltl'H de 3 - 4 
neplărcre, ele' fiil1d d~mil1altp c1p .\1If.'1.1st U111UIU sit fie eH,ntona t<, 

cea mai perfedă disciplină. trupele' l1oastee, 
In ace~t timp intr:l ('ăpitanul La orele 19 s' a l'i(li('at şpdlinţa.; 

ullgur de eavah'l'ie, e(' l-a Îll"Uţit lndl'('ptându-mă Spl'l' ('şil'(> Sllllt î.l. 
pe el1. l!allbriel! IO,~(I şi mnmţă t[lmpil1i1t de colonelul ung'u]', ('arc 

1111 mif' flk)i(']' 1'.liîf m'i ('li lin lrl"{"l

'!' zi1:, (l!> miil'flll'i, ('lIn" ('n 1 e,'1_ 

lt,' îmJl]'('jllră.l'i.h· potl'Î\'l'i:('(', f>" 

des\'oltă TIrPl'rll. 1'n llll n1'li t;Î]'

Zill. (' "1'Nnă dt' :11ţi :dJ,.'()lnnţi. 

după 111'l1l1miil'iltl' pr'rilH'ţi i. in
t('mll!,aza SOf·ida!l'a Tlldn"tl'ÎnIă 

r'OcjlC'l'::Jti,'ă .. Siwoina", ('an' a", j~

z,i fnnrţioue./l.z:t Jnfli mult aC(·rlt 
,ml11ţl1TI11tor', -

Tntii ('de l':'ttP\'a ÎlFfllptnil'i a !~, 
ah-oh!'(·ntilol' şi a.](' C'(']'['ului 110,,

tl'U, unde' llf'-um dat ~('a.ma, ('ii, 
rom fi put!'l'l1irj şi llOtăl':îţi In 

orire mllIwa, numa.i stl'lÎng';Îndll-

11(' l':ll1chll'i,I(>. Natural, (·ă toah' n· 

,'est('a flllllt numai un mmlt'st in. 
{'qmt, Poate, insa, mI ~'ar fi 
pntut faee nimie da('ii Î11iţiatol'ii 

iH'pstOJ: fapt(' n'ar fi gă'lit la el!. 
~lil'(>rtor Căl'Jlill'işan nn sfat Imn, 
un in(kmn :o;igul', sau uaeă Împr<,-

jurăl'ile au foo-t dc aşa J1amră, 

s' a inhă.nrat la tl'X'nbii hătătorilHl 

11'ept{·le tuturor :mtorităţilol' şi 

('elltl'ihuind din punga proprie:> ('.'1 

VI'I'O {'Î1t(>va. aşa zise a('ţitmi, (',l S<l 
fie totnl înt]" un ceas ~un, . ! 

• 
3Ristasp la. UMhlltel't' şi mă ill\'itli 
la masl. pentl'll ora 21 lu Hot.:iJ 

Ri(\!.z, punându-mi în llr01a,,:,i timp 

la dispoziţie un ofiţer ('u antomo
biluL 

Am mulţumit ])('ntl'll amJlabila sa 
invit:JţiC', daI' sunt î:l1 imposihilita-

te d(\ a o primi, din motive el' d-.'la 
(·lt mililal' le':]1p le îllţel('I1.'(" Întlll
c;Ît nu ]lot să-mi ]lă]'ăSt~<;(' lmit11tPfI, 

Ln l'sir{'H. din Pal'Htm't'llt sunt 
întfnnpinat dt, zlal'iştii stl'{\ini, 
fmllN'zi, al1H'l'i{'ani şi it~11i(,]1i. ('U Q 

mişf'iitoHl'(' manif('~tlţil' <il' Slim
pati(' la adl'e.-;a al'matt·i l'omÎlm', 
ZiaJ'i~til()I' le-am mulţumit Iw,ntl'll 

m:anifl'stnţia r{' o fll(' Ul'matd 
Hoast!'<" ('al'(' Î1l,trii în Blldllpl~·:ta. 

pentru a salnl populati.) d(. orffl~i
It' holşpvismulJli, gal':mtiÎntlu·ilp n]'
dinea şi, si gm'allţa , 

Insoţit dp ofiţerul pns la dispo
ziţie şi de (>aporahtl. POfjo}' r(l,~ilr 

am plerat ('u automobilul il:a ('a
Zal'ma destinati! )wl1It,ru ('H11tona
mt'ut, 

Am găsit ("azarma arhiplină dl' 

.\;.:tiîzi, ('(']'(·\]1 nost'1''[1 mal a]'(' 
ft'l'i('Îl111 Pl111'j dl' a fi putUt 1l1.J

gJl('ha şi un 1'01' ] lt'O]ll'ill, admil'llt 
dl~ toţ i ţ;i a {'iiru i fn imă a ('l'l':<:f'Ut 
<lI' {'hnd ('li jtrih',Î1l1 (,(}llI,'T11Ol'1!I'H 

llHl'plui POl.'! .\lilwil EmiIH',-i('U, 

Î11iţiatiYă luMii şi dusi! la hnn 
s.f;Îl'::;it de [\'1'('nl l1'h<;tnl. făriî 0-

hişlluitl'l(' snbwllţi i n](' 11l1to.61 ăt i. 
.lor, şi THll'tiC'nlal'ilol', ('i bnmţi l1Ql_ 
mai ]1(' fmt{'l'ill' lloa" .. !]'!' jll'ojll'ii. 

Plll'tÎ('ip,tl'{'a în nnmlLl' f'Nll'1p 
mal'(' la pX('lll'siik O1'gani7.atl' (k 
('anH'I'a d,' 1ftlll<'ă, În f'adl'll<l 0]'

g';1Ili~ lţ i,'i .. :\1l11wii şi VOil Bnna' " 
!l el'l! jll'ikj al~oly('nţil{)r "il nih.· 
I1n 1'<"1, hotiîl',Îl\).l' În ('01H1l](,(,]'I';]' rl

('(~"'!Ol·i? Dt' (·;'t(ya timp, la ('('1"(' ~'e 

slnc1i:lză ~t'ri<)s l\kin OJ'g'ili11izăl'(·i 
111lPi I'xpoziţ ii il m'lllH·ii l'('!l1i1 IH'Ş

U, lWllll'n (',ll'l' nu s' 11 făI,tlt Il i
'TI i<,. 

Tată ('UI11 a(,pşti a hsoln'nţ i, dlt
pă('(' an păl'ă<.:it hănl'ilp 5<,011i. n'all 

în~l'opat ('unnşti'lltph, jll"Îmitn., ('i. 
l'a lldv','iil'aţi f~l{'t()l,j ]ll'orlU{'ti,'i, 

('ăulau flă-şi puna toat!' Ţ)nll'l'ilo 

(l!> m1l1wă în .. lnjha plltl'if'i. f'pl'C' 

it ptltl':l fi f"ol,!silori lJd,nlllh(i 1'0· 

111;'1Il t "{', 

1 )(',!~rl1l' (.i1 mmH'H lor \':\ fi ('~1 

[It,1t mai nşonă. ('n {'1Ît \'01' g'ii
'i mni mn1ti ~prijillitol'i :;:i ÎlHlrn

nTitnl'i ;1',':'0](1 Îl! 111'I],l'a fnmilip ;1 

:"1"'Jln·1l1. i )1'11' lHlf,'t!'i pe d,1, ilY!, 

(-".... .. 
\ al'p1l11~an, 

f'n af'l'stp g;Îndllri' ridi(' p:'hn 

"nI in eim!pa dJni ill'.!,', Ca,l'pi fl i· 
şall şi l)('an j)l'lltru pmslWl'iil 'lh':1 

ŞI [11 ima ,)]('(':-,I('i importanti' i!n, 
si.ituţii, ('111'(' (".;It, ~)(,l1tl'lI toti Ţ.i 

('{'U 1 1 II d tli"tl'i al d i Il A l'a (1. 
n, Îl1g', R.. Căl'pini::;''1.11. ,'ădit 

impl'('siolHlt, a nmltllmit Ilh~i()h'Nl
ţ.ilor Ţ)('nt1'u 11('aştf'ptafa mian:if('s· 
taţi(' d.:' sill11Mtif\ măI'f lll'isilltlu-şi 
lmrnrl1 ('n ii \'rdp ai;Ît <Il' solicllli 
şi tJ'ăind în 1)]111i1 fl'lll,iC't:lt\'., ea În. 
tr'o m'll'{' fnm:Î'lir, 

Dnpă ('(, le.a"pns (';Îtrva ('uvÎll. 
(1' Jll'ntl'n ,,{'Il' In:făptllitp după 
t ('llll i lHl·l'('a ş{'ol ii. ti, 1 ll,\X, R. Cil r
piniş:m i-n 'Ilsigurat pe foştii ~,ii 

dni dl' toata dragostea, şi {'on('1l1'-
10,'111 să Il hl1H'yoitor, 

Ll111g~ şi Plltp],'llirr apluuzp an a
('OPI'rit ultimrl<, ru\'inh' a,h' Răr

hători llllni, 

Tn tot timpul nwsl'i, ('onll ('{']'
rului, foal't(' bine ÎllRtl'uit şi diTi. 
Ja1 cIp d, A l('x, ('I'iş:l!1., a ('Î1nta-'1 
~l'ii 113ţional(', [oar!!' hine' primi-
le de aRi"t('nţă. I 

1 ,a lÎdi{'an'lI ,nwspi: d, ,Ion ,(',a~ I 
pot(\sru a ll1'at mulţI am fpl'w.tţl 
el-lui ing', R. l'ă11}inişa.l1, f01!l,tl' 
mult af(,('tat elI' dl'agostf'l;] ~lil'ă.t.<1Ilil 

de a.hflolVt'nţ.i, 

A fost o sat'lIătOl'il'C' ~il11lholi('a 
şi Înălţilt021'O, 

,'olelatiai al'lnatpi lui BC'la - Kun. 
(',a1'(' au preda! al'ITrl'l{', ~JI1H C'oln

dus !la (,o~Ol1l'lul {'ollllHH1:mt. (·il'· 
I'uin îi ;:lUllt Pl'c"Zc'l1tat tll' Î11soţitor 

ŞI căruia îi arată motivul prez~nţei 
nacle, . 

A tUlwi ('01011 p] Il 1. SP l'i el i('11 eli' 
pe Sf'a.lm şi ('u lat'1'i 111 i În (wl! i ind 
>ljllllll': 

- "Jatâ el-le ('(/pifan, ce a,il/1t(lC 
o al"lnnlit, ('ondl/'~('i dr nişfr oamcni, 
('i' nu ([n ('u/wscu! niciod-alii iuT)i· 
rr Il dr })((/ ri(:" , 

Apoi mi-a spus, «ii (,Yc,wmt~'ea 

('a.zărmPi e-te impo!'ihilă, (kml]'('('(' 

("} lHlare niei o ant,)rit;1t(, a.''m]Jl'a 
sohlilţ il 01', 

Atul1ei am hotăTlÎt a mI mai 
('ant{)lla în a('('11 SP!ll'ă În, ('.11.7.'111'111ă 

şi am ales o fahririi din li1wdiHta 
Hpl'opi('l'r de ],O('u1 und(' se afla 
d('taŞllmelHUI m{'u, 

In timpul1lOJlţei, a.m rn"Îmit şoii
l'l'H (·rl îllt"NIg'a brigadă ya fi (';'1 

111<1i târziu în ziua dt' 4 August. 
oreI!' 9 la Budapesta. 

] n l10a jlt('a de 3-4 A llA'll\-;t, 11 i, 
m(·ni nu a dOl'mit <> {'\l,ipă, 

Doctorul 
Ion I~ ~o~an. 

['1111! dii/I/'{' 1'1/ n/ll/ ('lnI"l" 

!/uilillilflri d, ('(Jil(hi IIi JIIII)/i" III 
('( i' 1II'Iiril/ill, Ilill ffll/l/'IIrill hÎi:." 

{OIIl/Hll'alfll' JII ni/(IIII nI 

lllln /1/('( 111/1 (fI (/11 sili; ::';1/1', 1'111,. 

I/rls!nl ti, rt-r!(/Iţi( 

,",(lli"/"I'(i(/ 1I((({sla 'i-a 

jlâ ((Îţil'u (111i urci de 

nI', IOX POfLM, A 

Silldll/t, ÎH (,II/'e elillel,' de 1'(fI/!, 

inuri SI jJ/'I'lIill/lliiI rld,sl"ri 

1/11' n 2uri ,zI zi, Iii 11'1'11, ('(/ 

('/1 dc pâine: ({(('I'II de 

hh - IHllJlr/l.ilii în 

/1oastre, 

,':ii 1/7fii (fII ro:;! "in An'udi, d 
1'([ splUlr N!ilorul fjn/bit. Irflli :bu 
IIUti dle/J{lrlr INsir (/rr,~!r ,~iJ'r. ?şl 

Estr ([(7n'iimf. Pa(il1i, inSII, O, 
11'(1I1/il si, mUl/lII/SClt ])/'Idnr iti 
Nasl({ ,('/1 JOl1 POflillW, 

ÎI/('('/n(/ )j(j1U1 ('(o,i('n/ du))(/ ce iii ar 

() dilllflllliÎ în wiÎnii. ([('Nit li, ~ 

8('0111(/ df IIrlr ,,!i \ 1Hr:,~(rii di)! M 

rad, ~ 

Pili de eOJllr 1"('lrml din (INsii aa, 
,hţ, I(m 1'0.11111111 "i-(( Închinal i iun 

!imJm l li!I/I' cultului oameni' 0, 
Hlari, uit 

A.mbi(iiJ:' ,~i d01'111C ,z" isll1ÎiI,' Q , 

mi tiCII I"" şi de () n'ill(!r11'1; f.fII,I! fi 

1'11)1/1/, ('(ÎurI r /'orba de el(la/,r r!,. asi 

(Continuare to pagina 9-a) rE 

B w'uri':1 izhillldl'i lIO;]~t.l'( .. 
f'USr. ('Il oh()<,(:;l.}n sfnl'ţăt'ilol' ril!:, 

lllH'. din ultinh'lp zilp,!':ă l1H 'din 
simţită, i 

,La 4 "11lU'llst ~ 91fl ('ătrp Ol't'] , a 
bl'l~,rlltla ;Hl Hoş]();l'l, suh f'omal1 I 

el-lui (I(,ll('ml ('oils{rtnţiu Miii" Sti 

;.;m('~t(' la mal'g·ilH·.a <1(' Est a a, 
d~lPP~t{'i. rl'l mir' l'('pa~~îll tim: 'J~ 
('arma am aat 1'1lPOl't11] <lt'ta: ~Sc 
nsupl'a [,(,lor p('tr('(>utr, l:J:l' tl'll: 

şi-a 1111.-' in (}l'dini' ţ,innta şi, U 
spălat (h' praful (~(' primi,se î11 ti, ca 
Plll marşllhli. 

('ătJ>(\ o1'('I·p 10.30-11, tl'oml 
ţii l'pginwllt!'lol' 2 şi 7 Roş;' 
N)l1s1ituiţi Îl1,tl" un pluton eiill!;i 
('um pnatf' ni('iodată n' au (,iir' 
mai fl'tlllH1S, 1ll'maţ.i t]P reg'inH'llk 
l'I'SJI('[·ti\'l'. piitl'lmd îJ1 BlHlajlt"~ ui 
tl'a\'(']'sÎllld-o prin Bnll'yardl1l J SI 
df'(/,~Sll, f,lw',Înd Dnnăl'ea pe lW1: le( 
din d)'('ptnl iIL"ulf'i ::\[a.l'g-mx·m: 'a 
('upând in rlnpă am iaza z:iki. " E 
tl'e 0"1'1(' 14, ('Hrtit'l'ul vih'IKll' l: Il 
yliqet, 

Iată adr'vărul 
J( (·ă tl'C (~ta~i i 
PC'&tI'IÎ, 

ts 
n.!mpl'Ll Of'Up::' 

romtJlli a Rll'~' 



WIATA ARDEALULUI in ., 

'I/JU, In numărul fn!cut al ziarului 
/rÎI', ,iru, am arătat inserrll/at )/el1 

'liull" OCI!SIl 'ui memorandiştilor in a· 

, (flf, "a'''';} cauui nationale a R'1-
1'11.'1" jnd.,r din Ar,ll''''. până la U 

1/1', li, ,ro ce I mlre 
~_I(", Pentru a e .id. ,,(ia insă mai 
'JI/ e Îfl/prejurăril\! pe/rf'cule 'cu 

el prsh'j, m ... O:J1 ad'(lsot unui 
arlor ocular d Df. Silviu Mo!-

(nil" 
vanu, uJlimui apărator al me-
lriJndlşttlor in viata. 
Inainte de a frece la descrir-

c()nvo,bmi ce-a aVlIt loc, 
~, tbue să an infim a ici că din 

~l '. ripa Ză~ondului au fosl de

~;~: mnafl sa pafftnpe cu de!ftgo

~\f;.llea la Vi~na advoca1li. din 
~Jc ia de enş: T, Pop ŞI Dr. 
,~li!-. 
• ~c viu Moldovanu. 

;l};;, UltimII', O figură bine cunos
la a Aradu'ui de as/ezi, după 
p'Jrlicipă fa t~)~/â mişcarea 

morandisfă în anul 18% şi·a 
omulat domiciltul şi canc"la-
advocatiala la Orăştie, ftind 

~!if jurisconsult al inslifufu'ui 

credit şi economii "Ard.lt!a~ 

", fondat şi condus de bunul 

â" şi renumitul fruntaş : Dr. 
n Mlhu, cu care a colaborat 
lung şir de ani pe toale tă
lrile de activitole: cultural, 

'1 ", /!JTl;Jl şi economic, dimpreună 
I ~;(r" brle/e in/electuate din Orăş
( 111 ~I IU·, aproape toti făcând 

Inll' It dh direl'tiunea institutului 
rdeleana" 

oull 
nul 1918 l-a ajuns lot la 0-

'"killi 
lie, de unde în urma chemă 

. "Consiliului Dirigent" pri
'('(((1, 

" d numil ea de judecător al 
11'(111 'b ' I . d' B ~ • ' unOrU UI In raşou - pa-
!I'r, I b' ! . 
• , 1Ş e Irnu ŞI casa, ce () avea 
!IISIL Orăştie - schimbându şi do· 
'1lItil iliu! pleacă la Braşov, înce

(/)'1': i acolo acfiuilatea de jude
re iii or 

'il li ~ aici a Fost delegat prin 
di)! ua/ul AverEscu (la /919) 

(Pc! al. judetului şi oraşului 

Nsi " aa, iar duoă re/rogeH!O dfde-
11111 i iunir, a (ost numit la 24 Sept. 

meni' 0, pri11'pr"şedinle al Tribu-
ului Arad. 

sluÎiI,' Q această functIUne a slat 

(.fll'l ă in anu11925, 25 Oct. când 

11'( rI" asi pus in retragere. 
l-a) recând la pensiune a in· 

Î1(re c(Jlab ?ralnrii politici ai 

elui nationalist şi bărb:Jt de 
r r,I!: , Vasile Goldiş, Făcând par-

llU 'din partidul PoporulUI de sub 

l a Genfralului Averescu. 
on''" 
mnar: reprezentat judelul Arad, 
Jlih' smalor a[(!s d~ consiliile co. 
a ale Arădane. 

tim: 'lpă căderea guvernului A-
{h,ta: _" 

~scu a traIt o Viaţă retrasă 
l' tI'll: 
· iii' u toate că nu avea birou 
îll ti aţial, a fost ales în anul 

m e m b r u in con-
1 baroului Arad - şi rea
in anul 1935 in frunh:a ce-

• din1âî barou pur românesc 
('ar> Ardeal la Arad. 

llWllk 

lajlt"~ upă decedarea neuitatuJui 
lut J SILE GOLDIŞ, a (ost ales 
I~ P(,!: edinie al organizaţiunii de 
IX'ro: , ' a partidului Nationd-ereş-
ei. ; Este deasemeDi membru pe 
IKll' .' Il al ,.,Astrei" Asociaţiunea 

tsil văneană pentru cultura 

Procesul·Memorandului 
De vorbă cu ultimul apărărilor în viaţă dL Dr_ Silviu Mo~dovanu 

A. ... intiri dela pro~es. Me ... oriul .... eIDoran .. 
diştilor. O §~risoare a poetului ElOil I§a~_ 
Pentru un ... onu .... ent al .... elTlorandiştilor 

şi literatura poporului român, 
memhru pe vIaţă al .fondului 
de teatru t'omân, membru fon
dator al Casinei Române din 
Arad. 

A fost deaspmeni decorat cu 
"Coroana României" în gradul 
de ofiţer şi cavaler al ordinu
lui "Ferdinand J.". 

Amintiri dela Proces 
Odată împărtăş\t scopul vi zi 

fei, dI. Dr. Silviu Moldovanu, ne 
înfăţişează nu fără profunde e
moţii, aspecte dela răsunătorul· 

proces care, în timpul acela, a
junsese si! atragă asupra româ- I 

nilor elin '\rdeal. atenţia întregii' 
Europe. 

După c~ au fest desem~Llţi 
membrii care vor forma delega
ţia spre a duce m<'lmorandul la 
Impăratul, am plecat spre Arad, 
dimpreună cu advocatul Teodor 
Pap. I 

Dt"umul dela Baia de Criş pâ- I 
nă la Gurahont l-am f<leut cu 
trăsur.t intrucât nu era pe acolo 
cale ferată. 

Pentru a înlătura vigil!?nţa 

autorităţilor fiecare a călătorit 

spre Viena individual şi numai 
acolo s'a format delegaţia, în· 
tâmpinată apoi de delegatii stu
denţimii române în frunte cu 
dl. Atu. Vaida. 

Dintre participanţi, partea cea 
mai marp. a tras la hotelul .. Me· 
tropai", de unde până la Burg 
s'au dus impreună şi numai aco
lo s'a format delegaţia, în frun~ 

te cu Dr. Ioan Raliu, care să 
prezinte memoriuL 

Guvernul Banfy din Buda 
pesta prinzând de vest!? a trimis 
pe cOnt- le Szapâry la Burg, re
uşind sub ameninţăr i specifice 
apucăturilor rasei sale, să con 
vingă anturajul Impăratului că J 

acesta nu trebue să primeescă 

Jel(gaţia. 

Românii au fost totuşi bine 
primiţi în IIRathaus"ul de atunci, 
unde erau dea$emeni prezenţi o 
pal te din parlamentarii Aus 
triei. 

unde se discuta forma apărării, 

designându se oratorii şi modul 
de procedură f;;ţă de conduce
rea procesului, mai ales că Ba-

ronul Szentke~eszty trăda Ura 
ce o poartă faţă de români. Tim
pul Însă şi mai ales noi le am 
uitat toate acestea. 

MelDorlul Inelnorandlşillor 
Intr'o consfătuire pe care ul

timii memorandiştt au avut,o la 
Cluj sub pr('şidenţia d lui DT. 
Ale xa fedorca, au redaclat un 

înduioşător memoriu Înaintat ce· 
lor în d'ept pe care îl redăm 

mai jos; 

Ultitnii tnetnorandişti 
de dr . .41exa Fedorca 
preşedintele celor 22 memorandişti în viaţă 

Un grup de memorandişti: Alex. Maclnie, V. PocoI, Em. Bran, 
A. Bălibanu, dr. Moldovan" prof C Maoiu, dr, 1 Cupărescu 

dr. Fedorca, dr. Nicola, A. Biltz. 

Asociaţia memorandiştilor, a 1 

acelor luptători cari in urmă cu i 
50 de aDi am dus renumita cam- I 
panie m ?morandislă la Impăratul I 
Austriei la Viena. pentru drep- I 

turiJe naţiei noutre şi întregir~a 

neamului român - smereniE', 
dar cu încn:dere deplină ridicăm 
ochii sp(e treptele gloriosului 1 
Tron al Majestăţii Sale 

In timpul de g ea cumpănă 

ne am străn in jurul dragos~ei de 
Neam şi Rege Român. Ne·am 
ră7boit cu Kaizerul din VIena şi 
ungurii dela Budapesta. 

Pentru acest curaj şi devota
ment către Neam şi Patria Ro. 
mână am îndurat propn:ala zile
lor de temniţă ungurească şi am 
fost puşi la umbra spânzurătoa

relor. 
Mem:>randul a fost desfăşura

rea. unui act de eroism ~1 Nea· 
mului din Ardeal. 

A trezit conştiinţa naţională, 

am oţdit voinţele pentru un vii 
tor mai strălucit.' 

Am luptat, am sângerat, dar 
am triumfat. 

gu:e~ti timp îr.und~lgat până ce 
a socit ceasul efO I mare al deo 
robirei şi al unităţii Neamului 
Român. 

Dintre cei 300 del~gatî în Co
misia in~ăTcinată cu prezentarea 
memorandului impăratului Fran
cisc Iosit pe cd mai muţi Dum
nezeu îi are deadrepta Sa. Sunt 
trecuţi în lumt'a drepţIlor. 

Am rămas abia 22 oamen hâ
ţuiţi care De aflăm la capătul 

out<:rilor, înln~ 70-85 de ani
şi peste ale căror pleoape în cu
rând vor trec,e degetele reci ale 
m ')rţii. 

Aceşti puţini rămaşi supra\ie
ţutod şi pe cari barbaria domi-
naţiei străine nu ne·a extermi-
nat, suntem in o :lerpetuue a 
suferinţelor celor mai dureroase 
a timpurilor de asuprire străină, 

.Timpul e cernut deasupra noa
stră vreo cinci decenii, in care 
răstimp am ajuns la zile amare 
şi mizerie neagră. 

In alte ţări acei luptători cari 
nu pot munci, unde luptătorul 

bătrân e tn absolută incapacitate 
de a şi căştiga existenţa, găsesc 

adăpost şi îngrijire. Noi nu sun 
tem îm?~iltăşţÎ mCI de unele 
mici ~va1tagii şi de nici o pro
te ţie din partea gU\~rnului. 

Pri:J vâ' sld noastră inaintată 
S 'l ntem r amaşi în absolută inca
p1C tate ~e a ne câştiga exis
tellt '. 

In SaH!" n· astră crud~ iIm 
certll '.lnele înlesniri. 

Am cerut să ni se acorde 
avantagiile prevăzute in I~· 

gea veteranilor războiului in
dependenţii 1897,78. ,Il trecut 
ani de când as'eptăm această re
zo!vi:e şi de când primim repe, 
tate asigurări. 

Pe vremuri noi n'am chibzuit 
sacrificiile, grijile şi ostenelele. 

, .\vem mândria să spunem 
Noi, cei ce am cunoscuI dea

proape toate suferinţele prigoni
vilor din dominaţiile străine cre 
dem că ni se cuvine o altă răs. 
plafă decât aceia a totalei indi
ferenţe cu care suntem acoperi
ţi, a recunoştinţei ce, ni se arată 
datorită numai faptului că sun· 
t!?m modeşli, umiliţi şi cu pre
tenţiunile ceh:: ffili reduse 

Vjrlu~de strămoşeşti din cele 
mai vechi timpuri şi la toate 
popoarelp. au b~t apreciate şi 

stimulate. 
Asociaţia Memorandişl.i1or a 

a'/ut mu1ţu'ni,ea de a vedea de
punându se în fostul Parlament 
- din iOlţiativă parlamentară -
un proiect de lege pe:1tru acor
dar~a unor recompense noţiona. 
le foş'ilor m~morandişti. Acest 
proect n'a fpst votat, 

In drumul nostru pentru r~ali
zarea dl:'sideratelor juste şi cu 
venite avem ultima mângâiere 
în forul suprem al Ţării, Augus
tul Suveran, drept Înhlegător şi 

factor suprem al gloriei trecutu 
lui, al vitejiei trecute. S;ngurul 
strigăt Care se poate scoate din 
pieptul acestor oameni necăjiţi 
cui pe vremllri au adus pdno. 
sul lor material şi moral pe ~I· 
tarul naţillnei române> 

In 3 Martie 1933 ni s'a de 
pus pe biroul Camerei Deputa
ţilor 11n proiect de lege pentru 
unele înlesniri Ac~st proiect din 
cauze pJecă~ ii guvernului de pe 
atunci a rămas nevotat. 

Noi am inaintat acel proiect 
de lege cu rugămintea ca, pe 
b lza de decret, sa fie investit cu 
puteri legala 
Rugăm prea umil pe Majes

tatea Sa să nu admită in sufle
tele noastre s;\ Se stingă flacăra 
nădejdii şi a încrederei. 

dr. Alexa F edorca 

Delegaţta s,a mai intrunit o' 
dată in Prater, unde s'au ţinut 
diferite cuvântări, apoi la cele
bra berărie "Elterhein II , după 

care au plecat fiecare spre casă. 
Acolo ii aşteaptă o prigoană 

teribilă. UngUl ii făcând uz de 
apucăturile lor caracteristice, de
vasteagă casa Dr. ului Raţiu din 
Turda. 

Noi am făcut religiunea naţio~ 
nală română. Aceasta cea mai 
veche religiune o credem ca cea 
întemeiată şi justificată, cea mai 
reală, căci îşi are origina sa in 
marea iubire de patria romănă, 

în devo\amentul fără Jimită pen
Ţara sa Română. 

o scrisoare a poetului 
Emillsac 

Incepe apoi procesul. In Cluj 
manifestaţi,le de simpatie pentru 
români se ţin. lanţ. 

In cursul procesului advocaţii 

apărătorii in fiecare seară aveau 
consfătuiri la renumitul advocat 
şi savant jurist Dr. Aurel Isac, 

Iată cr~dinţa ce am dori să 

ÎncolţeaSCă in inimile generaţiu

nilor noastre tinere şi cari să 
concentreze toată fIlozofia cărtu~ 
rarilor noştri. 
După m' morand am trăit zile

le grele ale persecuţiunilor un-

I[ltr'o scrisoare adresată d-lui I 

Dr. Silviu Moldovan, poetul E 
miI Isa~, pe pe patul de sufe
rinţe ,>crise printre altele: 

•.. Aniversarea de 15 ani, 
a Procesului Momerandului, 
a trecut neobservată. Nu ştiu, 
dacă ,i-a adus cineva aminte, 
că exsistă datorii mari faţă 

cu un trecut )"iorios, pe care 

părinţii noşbii rau servit cu 
atâta abnegaţiune. Să nu fiu 
eu unul dintre aceia, care să 

uiţ ca mai este din viaţă u
nal d:ntre aceia, care a putut 
apăra o cauză, care este şi 

azi a noastră a tuturora: i. 
dealismul Tomânesc. 

Bunul Dumnezeu, care ÎIn. 
(Cootinuare In pag. 8-al .. ~ 
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o parte din flotila de avioane aLA. R. E. S.-ului.~ D. gen. adj, Paul Teodorescu. ministrul marinei şi aviaţiei, tn vizită Ia L.A.R.E.S., I 
soţii de d-nil contra-amiral A1. (;heorf:!hîll, Andrei Popovici, şi in~. 1. Coci&şu. 

Navigatia aeriană L. A. R. E. S. 
vieata dOJ.nolitâ a Aradului 

........ 
I 

o formidabHă organizaţie românească în gen american_ Din progresele ur;aşe de vitezii. Cum a dever 

Cât de multe pif'rderi datorăm: 
indjfcrenţii faţă de cele se pe. I 
trec în jurul nostru. ne·am con· 
vins mai eri, cânJ, o întâmpla e 
oare..:arc, ne·a dus în faţa vilri
nelor srlendide a le societăţii ae· 
riene L. A. R E. S.t sucursala 

Arad. 
Mai mult de"ât publicitatea 

făcută L A. RE S.-ului, prin di· 
fer;te ziare, vitrinele acestea 
ne-au intrigat - trezindu·ne cu· 
riozitatea de a afla ceea ce se I 
p.;trece dincolo de strălucirea 
ispititoare a câto\"va avioane in 
miniatură şi în dosul acelor a· 
fişe de o coloralură atât de Vd

riată. 

Jntrând în lăuntru - am a
vut imediat ciudala impresie că 
nu ne mai găsim Î<l Arad, ci 
undeva depllrte t prin - Ametica, 
unde modernismul technicei şi 
comerţului intrece ori ce imagi

naţie. 

Binevoitnr, d Vladimir Luca, 
r~pre1.entantul dela Arad al so
deti'iţii t ne întreabă unde vrem 
să călătorim Spunându.i, însă, 

că suntem într' o vizită de infO!
maţie, a avut unele clipe de e
zitare. pentruca, după im.isten
ţele de rigoare, S1 devie din 
nou mai comunicativ. 

Ni·s'a permis să răsfoim co' 
lecţiile de reclame, afişe, orarii 
şi alt~ imprima1.e - cuprinzând 
toate date despre mersul sccie· 

tăţii. 

Ne am oprit apoi in fa~a foto
grafijlor de pe pereti. care ne au 
lămuri! îndat8. că aici nu este 
vorba despre o oarecare activi
tate aeriană de l;ansport, ci de O 

va:>tă organizaţie, pusă la punct 
în cp.le mai neînsemnate amă

nunte. 

Am inţeles Atunci că cele ce 
tîte despre L,A.RE.S. - erau 
doar fragmente minore dintr'o 
acţiune cu ramificil.ţii uriaşe, pes 
te toate înălţimele conlinentului 
nostru, rt!dus la mici proporţii 

de progresele nebănuile ale a

viaţiei 

Reve1atoar~ peilfru Doi. cum 
nu ne aşteptam, vizita aceasta 
ne· a adus o mângăiere după 
multele nelinişti îndurate în ul
tima vreme de oraşul nostru. 

Intr'adevăr, dupa ce le consta
tate în birourile L. !.\.R.E. S.·ului. 

A radul trăsură de unire între marile ora şe europene 
p 

credem că AraJul a primit o 
mare compensaţie pentru pier
derea Unor. instituţii. prin înfiin· 
ţarea ji~)ii:or de comunicaţie ae
riană de călre această societate. 

In viaţa dom,lhtă a Aradului, 
L.A R.E.S -ul a Imprimat un su
flu de reinnoire şi rapiditate. de 
energie şi curaj, de în<.redere şi 

mărE:ţie. 

A îdrodus aici modetnismul 
cel mai avanS:lt. un fel de ame
ricanism necunoscut îocă dl? paş 
nicii noştri consângeni 

lată ce nu şti;~m că se pe:rece 
îocă in Arad, pentrucă, oepu
tând folosi av:onul in depla!'ări, 

ne era indiferentă aC'llvitatea so· 
detăţii. 

Mărturisindu-j aceste regrete 
d-lui Vladimir Luca, energicul 
agent ~l soci<:iăţii ne-a prezen' 
tC;(t o harlă cu liniile L A R.E.S. 
- din ţara şi străinătate. Ne 
povestea lucruri fantastice des
pre progresele făcute abia in doi 
ani. in timp ce diferite telefoane 
ii solicitau bilele rezervate ;:-en 
tru t", miri car<, <Jraş strain, sau 
cerâodu·i se relaţii despre nu' 
meroase Iq~ătlJfi continentale. 
Prompt şi p_'ispicace, ii s~ tislă

cea pe loti. 
- La noi. numai in I itmul C;( 

('('sta se poate lucra, imi spunea 
mai dep~l!te Numai a~tfel ne <im 
putut mări numărul pasagerdor, 
prin încrederea inspirată tuturor 
de marea dar perfecta organiza· 
ţie a societăţii. 

- Superba noastră Hotilă de 
sbor, cu cele mai moderne apa
rate, se bucură de acelaşi per
soual devotat şi desăvârşit, prin 
pregătirea migăloasă ce i se face, 
continuă dialogul nostru. 

Uluiţi. examinăm iar tot ma 
terialul informativ, pus la diS-, 
poziţia ori cui, şi - din nou
aveam impresia că noi înşişi am I 
fost duşi departe cu avionul. II 

Dar eram tot in A radu) noa
tru, neo':Jişnuit încă cu mersul i 
acesta vertiginos de birou şi a- I 
faceri Americanism curat. nu i 
altceva, intr'o lume potolită I 

Aceasta este revoluţa pusă la : 
cple de L.A R.E.S. - în Arad. i 

Şi din nou telefoane şi vizite 1 

după bilete şi informaţii ..• 
A valanşa ac~~ sta este explica. 

bilă, publicul preferâr,d calea 

fulge·ăloare a avionului .- prn-' 
tru transport şi rezolvarea ali or 
afaceri: mărfuri, coresponden\ă, 

etc. To~h~ se implinESC ca p in 
farmec. cu o exactitate şi sigu 

; aJ.ţă care nu îngăduie TIi i o e. 
zit<iTe, 

Av;aţ 1 a a cucerit lumea, re· 
ducâlid la însemnătate min;mală 

ori ce spaţii şi noţiune de timp ... 

Cum a lUai fiinţă şi cine con
duce L. Il. R. E. S.,.ul 

Liniile aeriene române expl<,a
tale în colaborare cu statuL a· 
dică LA R.E.S, - n'au o ve
chime mai mare de doi ani, cân d 
S'd înfiinţat societatea - având 
fondator pe d. comandor aviator 
Andrei Popovici. 

In fruntea consiliului de aci· 
minislraţie a v€-:iit apoi ca pre
şedinle d, Grigore G.1fencu, mi
ui-irul nostru de exferne. 

~--.~-. ----

neegala t c)ntcrenţiar cu su hiede 
de acest gE n - d. comandor 
Andrei Popovici va rămâne un 
glorios realizator în istoria avia
ţiei noastre, îT' ale cărei mândre 
oagini a Înscris perle de eroism 
în lunga sa cariHă de sburător 

temerar, mat ales în timpul răs

boiului 

1 ce~ta \.a consacrat un vir· 
tuos al înălţimilor albas're. 

Upera f,ind oglinda maestru
lui, L. 6.. R. E, S.-ul îi datoreşte 
totul. 

Al doilea conducător al LA. 
RE.S ului este d. ing. aviator I 
Ion Cuci(J~u, recordman mondial' 
de durată, a cărui cel~britat(' de 
aviator se dl seneaza tot mai 

fulgel ălor. Deţine funcţia de t; 
redor comercîa I şi al propaga ei 
dei. 

Despre avialorul Ion Cccia, 
ziarele scriu reportaje seuzaţi 

na le, răsfil ţând extl aordina. m 
personalitate a bravului a"jCtI E. 

D VI el . aJimir Luca ne vorbeş 
Cll multă admiraţie despre ace m 
titani ai L. A.R E.S ului. S[I 

D oii căp. av. Ion Popa, d oa 
redor administrativ, căp. ~ tia 
Pa.ul Dumitrescu, diretorui e tel 
plo,:tlării, ŞI ing. Adrian Inoes ni 
- directorul techn ic, intrege VE 

elita conducătoare a 
colaborând cu egală râvnă 
prosperitatea instituţiei. 

Vin apoi la rând pilotii, rn 

cani cii şi telegrafiştii - pe care 
vedem fotografiaţ; alături, în D 

putinţa de a le încondda n· 
mele. 

In marea familie a L.A.R.E.S 
ului sun! cât se poat~ de bi 
prqlliţi, pe lân~ă munca inh~n d 
ce li se cere 1. biar şi iarna, câ 
sboJunle hibermază, trebue , l't 
urmeze cursuri de pe;fecţiorHlr '31 

L. A. R, E. S.-ul la Arad 
Sl 
Il: 

Duprl" activitatea d~ la Irad, a 
. societăţii. d. Vladimir LUCi imi 
dă multe amănunte. 

Poştă sodă Kg. 
." plec. 

4865 
3839 

O: 
27 O ~l 

20.5: 5: 
O' 

Mai i,:tâi ne spune cum a în 

dr git publicul avionul, Rraţie 

serviciilor ireproşabile ale L A. 
"'_MIIIii __ M __ ~_iI R E S· uh,i. 

Mărfuri sosite" 34.700 

" plecate" 23.100 

Bag,j~ sosilă Kg. 

" plecate" 
528 
698 

27 O . 
41 
51 

10; 3l 
128 

D. Vladimir Luca 

Iar azi, are preşedinte pe d. 
George Fotino, profesor univer 
sttar şi pu blîcistut al ât de bir.e 
cunoscut la :\rad. 

Cu aceste distinse personalităţi 
la conducere, L A. R.' E. S. ul 
a făcut miraculo sde pro~rese 

înh 'un timp foarte scurt. putând 
cor cura azi cu multe dintre so
cielăţHe similare din străinătate. 

Animatorul şi erecrul dirigui
los al L.A a E.S. ului, d Andrei 
Popovici, comandor a ... iator şi 

senator, a rămas directorul ge
neral al societăţii pe care afon· 
dat o - cum altul nimeni n'ar 
fI ştiut. 

De atunci, a rămas tol primul 
- dar acuro acolo unde se ce
re mai multă cheltuială de e
nergie şi gândire. 

Aviator de mare calibru şi 

Apoi - îşi exprimă mulţumi· 

rea faţf\ de autorităţi, comercian· 
ţi, hotelieri şi proprietari de ci· 
nema care i·au permis să înlro
ducă un sistem modern d'?: rec· 
lamă pentru a \/'iaţie. 

Publicul a inţeles, deaseme 
nea, să răsplătească eforturile 
L. A. R E. S. ului. 

Iată o statistică a călătoriIlor: 

1938 1939 

Pasageri sosiţi 165 210 
" plecaţi 187 231 

In continuare d. Vladimir 
ca îndea IIlnă comercianţii şi i 
dust· iaşii să.şi expedieze măr! 
rile şi coletele pe calea :aerul 
pentru următoarele motive; tr '1. 
sport rapid şi în perfectă 11 
ţii. ambalaj sumar. 2, 

CaIetele se pot trimite con l . 2 

ramburs. cu o reducere de 301 
' 4 

- pentru eolelele şi mărfuri:'4 
expediate din Arad. Aceasta.' '0 

urma intervenţiilor tăcute pe lâ2 
gă L. A. R. E. S. 

Comercianţii şi industriaşii 

să ulilize7e biletele abonamc 
C. D. B care le acordă o red 

Poştă sosi Iă K g. 
" plecată " 

Mărfuri sos. Kg. 

" plecate Kg. 
Bagaje sosite Kg. 

" plecate .. 

13 401 181.335 
7.792 73.100 

63,70 114,809 
45.100 50.300 

cerE> de 15% la cumpărarea 
nui abonament de 15,000 lei 

2238 I la ori şi ce voiaj dus-Întors 
3089 ' 

, 
j 561 
1909 I reducere de 10% , Un posesor' 

In luna Iulie 

Pasager.; sosiţi 

" plecaţi 

1938 

46 
65 

1939 1 C. D. B. Il un voiaj dus.înt, 
92 are deci o reducere de 250/0. 1.0 
97 Continuare in pai. 6·a 
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comandor Andrei Popovici - stând de vorbă cu d-nii ing. av. Ion 
Cociaşiu şi cpt. av. Udriski, pilot de linie 

o parte din piloţii, radiotelegrafiştH şi mecanicii L.A RE S .. ului. 

'er 

avigaţia aeriană L. j.~. R. E. S. în 
vieaţa domolită a Aradului 

Urm!U'~a din pal!. 5·a 

pJrtant că este aceste C. O B. 
de t; utilizate şi de membrii h· 

aga ei 

.cia, IEp.lc.9. 
zaji . 
" m plecat dela sedIUl L A. 
ma. SI- 1 d . t E. ..u UI cu mu te păreri e 

'bJet că na,m putut utiliza pân. ă 
. €Ş 

m avionul pentru deplasările 
!lce 

slre. 

, d oale că era vorba şi de acel I 
~ liment al nesiguranţii, dar azi! 

. e tem vindecaţi do? asemenea I 
Des ni cu nimic' justificate 1 

ege vem incredere în L.A. R. E S. i 

etă l viitorul ei, liind siguri că, a II 

ă d organixaţia şi conducerea 
llă precum şi ÎnLegul per-

p~rsonal, va fj in curând os'), 
etate de transporturi aeriene u
nică. in felul ei. 

- C(>i ce vor să cunQască 

mai de aproape disciplina şi setio 
zitatea care domneşte în miilo 
cul L A, R,E S, ului, îi rugam să 

binevoidscă a întrebuinţa curie
rul nostru - avionul - şi acolo 
sus vor avea putinţa să judece 
mai clar ceea ce înseamnă a sbu· 
ra, ne spune interlC'cutorul no
stru. 

- Un pilot de lin;~ al unei 
societăţi aeriene are nevoe de o 
pregătire excepţională fizică, 
tecnică şi iJtelectuală, cum o au 
ai noştri 

- Şi, în genEral, ţiu să a-

daug că intregul personal al so· 

cietăţii - compus din pillJţi, ra
dIO telegra fişti, mecanici şi func
ţionari - îşi cunosc pe deplin 
mar~a lor misiune de a contri· 
bui la prosperitatea L.A.R.E.s· 
ului, 

- Est\' o fl?ricÎrz şi mân d de 
pentru (Iri cine să facă parte 
cliC) 3cca~ta nobilă familie, 

- li urez. dlD suE:el multă 

prosperitate. 

Cu aceste cllvinte, m'am des· 
părţit de r.:-prezentantul L "..R. 
E S -ului dela Arad - mulţu 

mindu·i pentru primirea făcută, 

care ne-a dat ocazia să cunoaş

tem mai bine ce ~e petrece în 
oraşul nostru. _ , 

1. Pg, 

rn~ ........................ "".""""""""""_ 
:are 
n D 

an· 
Ora-riu de vară pe 1939 

.E.S 
bi Linia 2113 

h~n d - Timişoara-T, Severin - Craiova-T, Măgure'e- Bucureşti 
câ 

M. V. M. J. s. TA RIF 
.e , 
lllal '30 pl. Arad sos. 19'00 ARAD 

50 sos. Timişoara 
pl. 18'40 

liS pl sos. 18'35 
05 sos. T, Severin pl. l7'25 

7 o W pl. sos. '1710 

OS 55 sos Craiova pL 16''-;'5 

70 
05 pl Sos 16'25 
40 ~f)S. T. Măgurele pl 15'50 

- 50 pl. sos 1540 
10; 

30 Bucureşti pl 1500 
128 

sos. 

BileI Dus· Marfa 
simplu intors In Kg. 

Lei Lei lei 
B;;rlin 5600 10080 56 
Brun'les 8690 15642 87 

Bucureşti 1750 3150 17 
Bucureşti 1750 3150 17 

BudaPlsLl 1450 2610 14 
r 1 Linia 1370 
şi i 
1ărÎ Bucureşti-Arad-B udapest - Viena- Berlin 
rul 

Bucureşti tr '15 pl. sos. 17'10 

10 sos. Arad pI. 15 15 
20 pl. sos 1505 

Cernăuţi 1500 2700 15 
Cetatea Albă 2880 5~84 29 
Cluj 850 1530 8 
Constanta 2460 4428 25 
Craiova 900 1620 9 
Galaţi 2410 4338 24 

:onl 20 sos Budapesta pl. 13'05 
30' '45 pl. sos, 12'45 

. furi: '45 sos. Viena pl. 11 50 
ta, . '00 pL sos. 11'35 

el' 25 sos. Berlin pl. 9'15 

Ismail 2580 4644 26 

Londra 113~0 20430 115 

Pa rîs 11750 19350 93 

Praga 4300 7740 43 
T. Măgurele 1150 2070 11 

ii Linia 2119 
lme 

Cernăa ti-Cluj-Ara d red 

Timişoara 250 450 2 

T. Severin 720 1296 7 
Vent:ţia 5420 9756 54 

'a ."v\. V. M J. S 
ei 

25 pl. Cernăuti sos. 1805 ,rs • 

. 
Varşovia 4285 7715 43 
Vi(>na 2450 4410 24 

soro 50 '!los. Cluj pl. 16'40 
înt. 00 pl. sos. 16'30 

%. 105 sos. Arad pl. 1525 

pela stinga la dreapta: Ţăranu, Gorcea, Rufu, Odiaţia, Stănilă, 
TuJbur~, Sbâ.cea, Irimie, Miloş, Boja, Mica, Sărăndan. 

ct .......................................... .. 

Meseriasii nostri 
Aradul românesc de tot

deauna, oraş al muncii şi 
culturii, a fost excepţional 
dotat cu aşezărninte profe
sionale temeinice, stabili· 
met1t~ industriale puternice 
şi meseri'lşi ru:nâni preţuiţi 
aiurea, fiindcă n,)i nu-i cu
n01ştem hdeajuns, 

Ziarul acesta închinat 
muncii şi cultur,i române~ti 
şi-a lua gre:' ua s:ucină de-a 
înfăţişa cetitnrjlor lui. me
sertaşii români v.ednîci de-a 
fj daţi ca exe11plu tuturor. 

Din această categorie fa
Ci'! parte şi dl. Toma racob, 
maestru cDmpactor lan· 
pografi1 Diecezană de a
proape douăzeci de ani, 
pJst pe care-l obţinu'ie in 
urma unei practici mai în 
delungate în străinătate, la 
Viena şi Budapesta. A par
ticipat la expoziţiile inter
naţionale dela Pari" - Ber
lin şi New-york, obţinând 
premii spre cinstirea pro· 
duselor meseriaşilorromâni. 

Comunicări Îa legătură 

cu valorificarea 
grâulai 

Pentru înlesnirea controlului şi 
pentru îndeplinirea tuturor for
maIităţilor din legea valorificării 

grâului, Oficiul judeţpan de va· 
lorificarea grâului a tipărit car
nete cu blanchete de borderouri, 
ce urmează a fi eliberate despre 
Hecare cumpărare de grâu de 
către negustorii de cereale şi 

morile comerciale. Aceste car
nett' se ţin la dispoziţia celor 

, , 
Consilier al Camerii de 

Muncă, dI. Toma Iacob 
desvoltă o bogată activita
te culturală În Pârneava, 

D, TOMA IACOB 

fiind unul din condu"ătorii 
Casei Naţionale de acolo 
precum şi al clubului spor.' 
tiv Crişana. 

interesaţi contra cost la Camera 
de Agricultură din Arad, 

Borderourile respective vor fi 
mlocmite de cumpărător în 4 
exemplare, dintre care primul şi 

al doilea vor fi Înaintate în ter
men de 24 ore dela data lor 
Oficiului ;I.ldeţean de valorifica_ 
rea grâului pentru cele legale, 
al treilea îl primeşte vânlatorul 
iar al patr\1lea rămâne la cum
părător. Ele sunt scutite de ori· 
ce timbre fiscale sau de aviaţie 
şi de orice altfel de taxe către 
Stat, Comune ori Camere profe. 
sionale, 

. \. 

------------------------------------~------------~ .. ~* 
-
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o scrisoare a poetului 
Emillsac 

Urmarea din pag, 5-a 

parte sorţile oamenilor fără 

să le indice decât bin~le, să 

Vă dea tot ce Vă poate da: 
in primul rând sănătale şi 

eupă acestea Ce ar urma: rew 
privire cu seninătate asupra 
faptelor Dv. 

Un monument al 
Cei din preajma ac~stui ziar I 

suntem mândri de a nu fi trecut i 
cu uşurinţă peste această ani
versare 

Ceva mai mult, încă în numă
rul de Crăciun al acestui ziar, 
am cerut să Se ridice un monu
meot în memoria Mcmorandişti
lor, demn de faptele lor. 
Până la aniversalea unui ju. 

In o strângere de mână să 

ţineţi ce am moştenit dela ta
tăl meu: îndemnarea a nu ui 
ta că în vieaţă aţi putut ve· 
dea înfăptuirea României. 

cu cleosebit respect 

E. D. Isac 

Memorandiştilor 

roătate ,de veac dela acest pro 
ces, at:est monument lrebue să 

fie realizat cu orice prfţ. 
Credem îmă că aici aso,iaţi

unea "Astra" 3re cuvântul 
In ce ne priveşte, dură mo

deste le noastre puteri vom fi 
primii la datorie. 

Ion Fiîipaş ................ ~ ......... __ ....... 
Un apel! 
Către toţi 'negustorii 
de cereale şi morarH 
din oraşul şi judeţul 
Arad 

Legea pen/~u valorificarea 

parlfla Oliciufui Judfl(flan dfl Va 
lorificare, în bC'za Ari 8 din [,,
ge, cu conlrolul preturilor şi vi
zarea borderouri!or de cump ',ra
re r/e grâu. In aceste lucrări va 
fi susfinulă de Camera de Co
merţ şi d-z rndustrie din Arad. 
dt/ B'lrsa de Mărfuri şi de or
ganizal,ile prof< sionolo n~ gusta
reşli din Arad 

Camera de< Comerţ şi 

de Industrie din Arad 
organizează shânge
rea de contribuiri p' n
Iru uF oadul Inzestrării 

Nicolae, Bogdan: 
Regele 

Armatei" i D. Nicolae Bogdan, bine-, i . 
Preşedintele Camerei de Co 

merţ şi de Industrie din Ar d, 
OI. Ing. !)tefan Malpe!!i~u 
a convocat pentru Joi la a
miazi pe conducăto.ii tuturor 
o-rganizaţiilor profesionale din 
oraşul şi judeţul Arad la o 
consfătuire pentru îndruma
rea propagandei de adunarea 
<:ontribuirilor pentru "Fondul 
Inzestrării Armatei". Această 
manifestaţie patriotică nu este I 

nicăeri mai oportună, decât· 
tocmai aici la frontierele pri. 
mejdu;te. Tocmai de aceea DI. 
ING. MATEESCU a declarat 
că în ea frebuie să se încad
reze fără excepţie toţi negl1 s. 
torii şi industriaşii din oraşul 
şi judeţul Arad, până la cel mai 
mic n",gustor ori cârciumar 
din cel mai periferic cătun. I 

La această consfătuire au I 
perticipaf: U. G. 1. R, Secţia 
Arad, CORPORA ŢIA COMER. 
CIANŢILOR, SINDICATUL 
MICILOR COMERCIANŢI DIN I 

ARAD ŞI JUDEŢ, SIND!CA- I 
1 

TUL RESTAURATORILOR ŞI i 

. cunoscutul gtlzelar şi polemisl i 
I bucureşlian. retras din presă 

- şi-a propus sti scri(~ cfl!evll 
vielii istorice - din galeria e
roilor din toate vremurile. 

De tnCepllf. ne-a dai cartea: 
·Carol al XlI-lea, Regele Sue
diei« - exceplional de bine 
scrisă şi foarte bogal docu
mentală. 

Autorul il consideră pe vi
leazul rege nordic. drept pro
tolipul eroului modern, dupi'! 
ce ii descoperă toale virlu!iile. 
tonte pasiunile răsboinice. de
fectele - dar mai ales avân
tul. perspicacilalaa militară şi 
extroordi!1dra sa tenacitate, de
mne de cel mai autentic erou. 

Şi, într·adeviir. mare şi ex
ceptional de peripelită a fosl 
,iea!a aceslui vultur al nordu~ 
lui. rleşi sfârşi!ă la abia 36 de 
ani. după ce trecuse cu oşlile 
şi se băluse prin DanemRrca, 
Polonia. Saxonill. Ţările Baltice, 
Rusia, Ucraina şi J'v'loldova, du-

Car'le azil 

Carol al XII-I 
Suediei 
pii dezaslrul dclll Pollava. s) ,il 

şind prin ti se alia cu Tu: ,.'i 
~i Tă!mii spre a se bale ,1' 

nou şi mereu cu loat!] IUIll II 

Carol X[J.lea i'(l bZltll1 Li 
Danez,i În 170<..\ ')€ Rusi 

• '1:11 
Norva. şi pe Poloni. sub 

II I CI 
tii. 

gele August ,il issa\!" 
n·1 

1703. 
1 1 ~ 

Indreptându-se oin nou 

armele conlr~ ~\li Peire ,d 
J'v1nre, a fosl mfran! la Polth' 

I't 
Se Lllie apoi cu Ah Pc' 

şi Boltogi Jvlehemal. dar ali~ i
1n

, 

f f I 11' la aceasta i-a asi ala iL 

O jlir motlrlc năprasnică pl; 
capăt vietii tlceslui mare el ':Til 

in 1718. Aşa mor eroii. : 1 

Din casa domnitoare 
Wasa, Suedia o avui doi re "'l 

- pe Guslav Adolf şi Ca:ill 
al XII a căror nume istoria 
va inregistra inlolJetluna 1« 

mtlre cinsle. intre cele 1 i I 

sublime pagini de eroism. 1" 

Carlea d-lui Nicolae B '<1 

dan se bucurii de un excep,j, 

anal succes de librZiri(~, .. li grâului fixează un pret minimal 
de Lei 42000 vagonul de 10 
fone, 1000 gară sau schelă pro
duciilor, pentru un grâq de 75 
kgr. greulate heclolitrÎcă cu 3% 
corpuri slreine. 

Aşteptăm deci să liTP intr/eşi 

şi spdjimli şi să nU fim ~-(jn

slrâ1ii a cere ap'icarea sanctiu
nilor pentru abateri, cari sancti. 
uni v Jr ave:. urmă, i l(jurle ne 
p/âCU!ol pf?nfru cei loviti d~ ele. 

CÂRCIUMARILOR DIN ARAD ! 

şi SECŢIA DIN ARAD A U. I 
NIUNII MICILOR INDUS.! 

A. Beltralnelli: Mussolini 

Prin acest prei remunera/oriu, 
sia lui, rare aduce sacrificii loar
le importante penlru sustinerea 
lui, vine întra'julorul agrrcultori 
lor, făcând in acelaşi timp o (l' 

peră şi socială şi economică: 

socială, prmtrucă vrea să mul
ţumească c"a mai nU'7leroasă 

categorie socială a populaţiei fă 
rii; - şi economică, pentrucă 

măsura are darul de a readuce 
ţărănimea in rându.-ile consu
matorilor importanţi, animând 

piaţa. 

Nici O cotegorie socială nu 
s'a bucurat mai mult duâl noi 
negustorii, pentru stabilitalea rr
gimului acluezl, pentru liniştea ce 
ne· a produs-o in tarii, asigurând 
o muncă de continuitate pe te 

renul t'conom;'c. 
Apreciind bUMle intenţii ale 

Guvprnului, şi spnjinind elortu· 
Tile lui, pen 'ru asigurarea pros
periMtii generale, avem (u tofii 
datoria de a ne incadra în acţi

uea de armon;z Ire a intereselor 
superin'!re ale tării, urmărite de 
Guvern prin stabilirea unui pret 
minimal pentru grâu. 

Stabilirea unui pret· remune 
raloriu pentru grâu, care e cea 
mai principală cerea Iă a ţări 

noastre, atrag€' după sine h·rma 
de preturi analoge şi la ('ilIe/alte 
procluse agricole, Măsura ne va 
apropia nivelarea preturilor, in
lăfurând disproportia ce txis/ă 

azi, fără vina noaslră, Înfr:t pre
tul produselor agricole şi cele 
industriale. 

Insufletiti cle gânduri'e bune 
urmărite de Gu /Jflrn. f'lcem un 
apel călduros căfre loii negusto
rii de cereale, şi cJtre toţi mo· 
rarii din oraşul şi judeţul Arad, 
invifându-i să respflcfp cu sfin
to?ni<> şi fără excepţie preţul m{ 

nimal. 
Gomera de 

Arad, a fast 
Agricultură din 
încredinţată din 

Arod, 26 lulie 1939 

Ing. Ştefan Mateescl1 
Preşedintele Comisiei loteri
mare a Camerei de Comert ,i d", Industrie di:l Arad. 

Remus Rafiroiu 
\1 i c e - preşedintele 
Bursei de Mărfuri 
din Arad. 

Alexandru Doman 
Preşedintele Corporaţiei 
Comercianţilor din Arad 

Iuliu Engel 
Preşerlinte1e Sindi
catului micilor ne
~ustori din oraşul 
şi judeţul Arad. 

Aprovizionarea 
Armatei 

Caml?ra de Comqrt şi de In
du~trie din Arad pune in vede
re producătoriJor, cooperatwf>/or 
şi cerea/iştilor cari al1 de vân
zare produse agricole fie clln re
colta anului trecut, fie din re
colta anului curent, să inain!eze 
Corpului 7 Armată in garnizoa
na Sibiu cât mai nI'Întdrzia.' o
ferte scrise şi timbrate. Camera 
line la dispozitia celor interf'saţi 
formularele de oferte. 

~~~~ 

Sbârcea 
Teofil 

Tâmplărie de mobile 
şi binale cu maşini 
moderne 

Arad1 Strada Andrei 
Mureşianu No. 1. 

, TRIAŞI. Conducătorii acestor 
organizaţii au primit cu însuf
leţire propunerile dlui MA· 
TEESCU, şi s'au angajat ~ă stea 
la dispoziţia membIilor Jor cu 
sfaturi şi îndrumările neceSa. 
t'e pentru armonlzarea acţiunei 
- iar aceia c~ nu fac parte din 
ele se pot adresa direct Sec
retariatului Camerei de Co. 
merţ din Arad. unde se varsă 
toale contrlbuirile contra chi
tanţă. Ceice doresc că aibă 

oarecari informaţii se pot ad
resa organizaţiilor pomenite I 
ori de-a dreptul Camerei de 
Comert· . 

Termenul pentru inchiderea 
listei s'a fixat pe ziua de 15 
Octombrie a c. Până atunci 
fiecare negustor ori industriaş 
poate sa-ş; verse contribuţia, 

iscăllndu.şi prin acest act sin
guri certificatul de patriotism 
şi lealitatea cetăţenească. 

Despre hotărârile luat~ a 
fost incunoştiintat şi Dt Colo. 
nel D. Stinghe, pt"efectul jude
jului, care a arătat un deose
bit interes pentru reuşita ac
"~unei. 

Negustorii nu trebuie să fa
că vărsăminte pentru "Fondul 
Inzestrării Armalei" decât nu
mai la Camera de Comerţ şi 

de Industrie din Arad, direct 
Sau prin poştă, 

Pentru fondul de 
ln=eslrarea Ar

matei 
Prefectura Judeţului invită 

pe toţî cetăţenii Judeţului şi 

oraşului Arad să-i aducă 
la cunoştinţă suma, data 
şi locul sumei ei, - cu care 
vor fi contribuit pentru aug
mentarea Fondului Inzestrării 
!!rmatei. 

Dintre toale cărlile, slurliile 
şi articolele scrise despre Du
cele Ittlhei - nimic nu Între
ce pe aceea scrisă de tovară
şul de de luple şi dodrină al 
lui fvI ussolini. , 

Aulorul. membru al Acade- I 

miei Italiei, în cele peste pa-j 
trusute de pagini _. ne infă-. 
tişează cu măestrie şi multă 
pătrundere toale fazele vlejii 
celui predestinat să conducă 
cu alâta artă frânele Itahei. 

Impresionanle sunt paginele 
capitolului -Copilul din popor .. 
- În care îl putem urmări 
din pruncie pe micul Musso
hnL Sunt pagini pline de po
ezie şi simtire. 

Urmează apoi evolujia sis
temului de gândire al dictato
rului italian. viteaz pe front. 
socialist înfocat - pentru ca, 
mai apoi, să devle salvalorul 
patriei sale şi omul temui al 
Europei. 

Esle un gen cu toIul apar-

Expoziţia generală a 
produselor româneşti 

din Cernăuii 
In Cernăuţi se va inaugura in 

curând "Expoziţia Generală a 
Produselor Româneşti". Orice 
informaţiuni in Ipgătură cu acea
stă manifestaţie economică se 
poate procura dela Administra
ţia Expoziţiei. 

Timbrele necesare pen
tril exportul d. fructe 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad aduce la cu
noştinţa celor interesati că tim
brele emise de Institutul NaţIO

nal de Export necesare pentru 
exportul fructelor. au sosit şi se 
pot procura dela Oficiul Came~ 
reI. 

le acela in care este 
cartea aceasta, plină de r d; 
dUafii profunde - astfel 
celindu-o. vezi un nou Mus 

lil( 

.1 

Iini, nebănuit Încă. 
Am8ndouă cărliie au 

lansate de ,.Cugelarea«. 

h', 
Litigiul dintre muncitori d !l'j 

gari din Arad şi patron, 
lor a luat sfârşit tllt 

La 1 August a. c. a 
contractul colectiv amI 
ce a existat între potronil 
gari din Arad şi tl'\uncitorii 1 :1C 

Pentru ca pe viitor muncilQ le\ 

să nu fie expuşi la bunul plac 
patronilor. s-au prezt=ntat Co 
tetului breslei, semnând împut Ilb 
niciile cuvenite pentru a pul [l! 

încheia un nou contract coh II 

tiv. COlllitetul breslei având at/Î 
vedere că aceşti muncitori su l' 
membrii organi .. aţi ai bresl~i,' I~ 
delegat la tratative pe Pre 1111 

dintele secţiuni 01. Gh. Mlh .; 
T no.tativele au fost fixate t I 

ziua de 8 August a, c .. Du iI!!1 

lungi discutii Ia care sunt p ~nj 
zente părţile interesate, se &ju ( 
ge la următoarele rezoluţii C 1': 

tractul colectiv încheiat aci se i 
nat de cei interesa~i se prelu h'll 
geşte pe incă Un an. 'II 

Se acordă Ia unile articole \1 

înbunătăţire de salar cu 1 0%' f!~: 
Respectarea 'cu cea mai ma ' 

slrideţie a dispoziţiunilor lega' rl:'n 
şi punctelor slipulate in proi ,11 
tul de consimţire, ,,'9 

S'a discutat acordarpa con 
diHor de odihnă anual, fie 
rui muncitor, conf legii. 

Ca încheiere coleglll M ih ~.:'f 
mulţum~şte călduros patroniil 
dogari pentru bună vointă ce 
arată muncitotilor lor, CaII;! IDU 

cesc din greu, face un căldur 
apel munCitorilor, de a lrans 
te tuturor cUDvscuţilor lor, f ' 
moasele rezultate ce au pul :\ 
ohţine tn situaţia critică de a : 
dar nu trebue să uite că ~I 
reuşita acestei tratalÎve a COIl! 1'1'1 
buit şi bresla ili 

Credem că acesta este Irr 

frumos succes, câştigat de bre L\ 
la lemnarilor din An.d, iar d fi,' 

tor ia şi locul fie cărui leme r 
este în breslă. el 
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: i l iceul Industrial '1Aurel Vlaicu" din Arad Rolul absol\1entilor 
după zece ani de activitate liceelor industriale 
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:', s) ,il P<'1\!l"l1 il1il,iatiY<l lunti! În :1-

lu: ,'ii di}'!,,'!.i,'. ]lr('c'uu) ~i mlm'''I' 

e ,1' prnf\'''ori c1l'la alt'1 ÎI"I'" 1 JI'1)

llill nÎ\Ta ('U" 'II' llc'·lll1 >;I'(,(Ill(ht, 

Jl LI (I'nl'[[' llil am jlll!tl! <ll'iitn J'Î>. 

;;i I;!I" a:;;a ti.' bl1ll1' C'llm[!m fI 
IL tir. !l,'nal"'I'I' din ('an,H ('(HWI,n. 

oU ,;',111' mai mnli,i (loTll1Ji !lmf,'.o"i 

("t eOll{','I)tI':tţi (1{'~"1 ~ sili'(~-
)!1 ' , l 

' P:'ill{, hl 2 luni. iar matnl'lall1, 

'(o]', ,d fnarte mult nu toţi elevii aH 
) IG , l' '1 p, 1"1 1.11"1' ( 'lI~'tlH" t' IH""l'SII~' "Pl'(' 

l' illll:')n t'xl'h,'aţllll' ('ur,;UI'i1il!' ,k 
a I~ 

11'~; 'ta.l'!', 

Pin I :M1Z;1 l'xpl!,il a 'i j'rhllit "il 
pt '1 '-
er ',m t:'1','(>' 1lI'('V-:;I' Il Il Il I 111lmar 

1l1'11'(, d .. ['lI'\'i, ('a P)'sti' \':\1':1 

,',: (') 'llpll"l'Jp71' ('111' !::;;ti lJ 1,' 1\, si h 
i re "'11;1 ,Tlll :I\'l'fl tn;!t:t ],\111;-1" lii11,'1 

C :iru ,':;)!111 j,:w l'!':] ]nI', c, 
'ia '.1 Î1H h{,jPl,' pltL-1lî :oi! \+;l ;Il] nn, 

] (.1\ in :-:flll't:ll'ill' II O,].'t 1'" SP"(' 

1 : l'ilH' ,]TJl' llui 1'i1"llt Il:) p:';:; 

~1!;{' ---- n llt>':ld ~";l ~'" 'l;l·jr-rtl l")~ 

'>1 t1' Fql'!~ ~!'j\,ia ]1: )'-tJ':1 ::; 

,1 '-'I',hit!: m Il\' 1 I..!:'pt. un inti'!" 

P' lllru 60, p,"'\'i, Tn ;lI'l':.:t in· 

It :,;: 'n (';-1 "l {'n",:(' i [m'i! tiil'~' 

:' y:,m putl'a allilp:'~ti pr inţi 

\' d;1J 1')'o\il1f'if' :','''1 (,ii \,:ll' fi 
I'P'~!y!'gh~T('a 11t:,a~tl'i't ('(J1lIi. 

se[' :;"l'liJlindll-,o;p pl'ill l!N';\.;ta 11-

1 di'l ('I']{' lll\li ill'Z(ltn:ll'p 1II'(',\)k 

,~ 1'(ltH'<lt i('i p,l,'Yilol'. 
us Inolaţi oa'llI'ţi, Yil I'n!!' -;ll mă 

:ţi Ih6i y' am riipit puţin miii 

J f it timp d!'rill dOl'l'ilm, î1l;;:ă, am 

R mii (,ii t' hine sii fiţi illfOJ'maţi 
h', ('n toţii mai hilh' a,\<;pTP 11:1-

~i d il'il(' 110a,.;tl·(', pr ('il I'r 1<' dlleem 
ou 

int" ('U seniniitatl" \1a.1' şi d\'''-]lI'(' 

ul'iih, l!uastn' p,' em'\' It' aYl'm. 
Xpl 

l]{lIl'01' ('o1<lho1'<llorilol' şi ('10-
l' m,'i le lll'('z Y;WlllJţit pIă('nt:i 

i l '1cheierea acestui an şcolar şi 
C1ilQ lev"dere pe toamnă, 
) ac 
':0 
put IIblkul c nplundut fond(' dildll_ 
pul f'lrvillltlll'CU tI.lui i1!~, R, CăI'pi. 
;oh Il I'/ll't' tim!) ,It- 10 /lui a ('OIHlus 
d at:l! .. • h~ " , •• II /l,'1'IJl'!)! 111'111('1(' mm'NI 
1 su 
,1 ' 'Iii IH'ofesÎ"naIă din Al'Ild, Muni. 
, l;l, 
)re ulia Ilt' simpllti(' fiieulă dt> pu-

vIlh . suh!inin u~ffl'l 1'('('1I11('u~1,ql't'll 
le t lIH'ritt' alt'sl' df' conduc-iitol' şf 
Du agcg .. 

p' rnt.·u ah"olvt'lIti, ~ vol'1>it '('It', 

&ju Costill Eduard, t'1l!'1' !l1·Într·o 

C I'a~ii al("('u!iullt> - II multumit 
se i di!'l'e/ol' şi {'<>rpll]ui didaetic 

'elu 11'11 mlln('a mdnÎt'Îi dl'IHlsă În ill
'ul tillt'r('tlllui. 

)le ~ • • t t T tVI t 10 lUPI! ('(' S Il eun a C n nos 1'11. 

10' !"st IJl'('lIIinti următorii t'1,.vi: 

:;:' rf'minntlll 1 Il<' şeoală: MICi~şCA 
roi mIU, d, V]II, ('U !11l'dia gem'l·a. 

,:;9, 

LASA 1.: 1 Hentiu GeOl'gt', 8 (,7. 

deja Filimon 8.;7, ;. I,e;na GeOl'-
:,~7, M{>ntionat: 1 Militaru Gl'or. 

ih ~,76, 
mii I.ASA II. M!'tnl: 1. PăI'asc'a Sn-
ce 85J. 2. HII7.U1' TI'()(lol' 8.;;, ;. 

l' VÎI';:-il 8.14. S{'ejia It'mll: 1. Ion 
'vid A.91, 2. Biirhutia Tt'odor 

IDU 
dur 
IDS 

f 
pul :\~A V. Metnl: 1· Sfl'iih] Anton 
~ a 2. :\lihnilo,'id Ilie 8,48 ;, lun
ă ~tl'flln 8,39. Menfioll1l1i: 1. Bădi. 

:ODt 1'l'nI III\1s~ Ilt'utI'u străjt>l'ie, De, 
III 1I"lIl, pl'lIh'u dpeI!unajit'" S('c. 

~ Irnlll ~ 1. Cl'IlŞOV811 ştel'an 9,3:

bre USA VI. Metal: t. TulbUl'e An
r d ~,99, 2, E!lt's('u Pnvpl 861), ;, 

r Attila 8.')8. Ml'nliona1i: 1· 
elj' Tihe-riu 85;, Sectia S('ulplu-

!"ii: L (,ozile(' AII'x. S.4':'. 
('LASA VII, \ll'Ial; j, GUl-(lI AI.,\;, 

9,29, 2. GI'f'sn Ioan S,S:', ;. \\'('il Cil
,.1'1 1'i,:'I'i, 4. :\'1, ('lili! Ihlll I",f:; pt'illl'll 

fn'('yenjă· 

(,LA~A VIII. L PI('~('hÎlII!(,I' Iuli'l 

9A';, 2. BH~O b'di~11l11 9.40,;, 9.U2. 

.'\lr"jiPlla li: " A ci t'hllll 11 II Lmlbh II 
~ <;;',2, Miho!e ... a ](,.,if 1l.91! ;. IlIld"<1-
flll ;;;:UV!! !'j,:;8 

~t','(ia IFmn: 

9,::~. S"I fiII 
Edmu-d 9"U, 

4, C..,PllUl Cl~l'd 8,:;", 

j, \lihHilmi<-i "\i('ol'l(' 
"eulllhll'u: L Costin 

p,'imnl ,,11,,' premiant Jl~ ~('caIă, 

:,\1;"\1;"('2 Tih<'l'iu c"tp \In pl,'lIwnt 
('X('q'ljÎclwl (Idat 'Ii hilrl1i(', !'Ill'\I!., 
!:>el'l,'a \1'1'11 'lI,i 1)I'(':iiiit>1I;.('ă () ("al'i~'-

1';\ frumoasă. 

L'l .k;-.t'liltl sP('( iill ... ·lIn lIi,fi!: .. 

ah~t h'{'ulii Ba!.;" Ladi ... l<1II "ImI Ti. 
lwr;u ~i Ph-~('hill!.(('J' l'd;I', iu\' ~\j" 
('l'!eh,ltp da.;!' e1!'vii (;\I:!,I i\ l,'x, 

Dina Rl'IIIU .... ~i W"il Cmol. 
S!'I'hai't'lI <n ÎIldleiat C'U Imnu! 

Rf'::ul ("Întat de '~l'ii ;"I'i. 
Pl"~li, III a 1l['..tÎ( i[lul 1I1'f'i 1'1 (k .... 

(,ldcl"I'''H {,"I)1'~.i!i('Î {!t- I'l,w !II' illl 11-

l,n,1 iat:t i '1 douii Hl~'Ii('l'(' mal'L 

Sl'dia JllI'tc' -- Il llJ't'7f'llht Il I ti 
1';;·It, TlI'ellUd) ,,:,: Jlif'lllienat"!1l ('n

{In:! l'flH!daju!'-:, iu!' ~f('ţ:iI !Pllin !:'Î 

,<111'1'1'1 rll IH,,'/t>ntal: :Q,I'!"l'!{'I'Îj 

("'lW I'C 'lll'hilnt", .. tnl tlt'it' l'i(':k ... t.,-
1 !Iri, 1'1111\1', Tludud, "('!lllllnl'Î !'(~!\1'ft' 

\i'!,m('<l~\'. 1!t'S<'II1I1(' s(l("c-!ah', ',1'1111-

nwllta le, (11'('('111'1 ,;,i 1I1h' IUeI'Hri miei 

'le '11'1 ii 
le I!ene~al 4'Xpoz;ţ;a ani-verssTă a 

\Î('('uilli lIIUI'l'iwIVii pl'O!!,I'e •. P\<:- rileu, 
it' !le Ij('{'!i În ('ei 1!1 anÎ !le a{ iiv; 
late ('l'lItillllun ':ii si ... tnunti('ă, 

O fourff" fl'lIllwl1să imln'l'sj(' ali 
prnhu !l~'t'(illledl'I,'l(' st('lului II,' 
stl'iij('I'i, ('iil'nu li Sf' dii 1Il1l1'{' afer:
ji<, ÎII 'it!'II, A.,islell!n şi.1I I'x!)]'imat 
~I!ti~fll( (Îi jlO'ntl'tI l'd{' ":;I.ut" H'P, 

luînd C' mlll't' ')tufI' din f'bi{'<"It', "au 

eUllq:iil-;lll<! hiJett> la t' mholă pelltr'JI 
!U('I'ÎiI'ill' mărunte. 

Cu a('eu~tă O('llZÎe, ,(Il pntut ('(}ll

stutn din liP-li ('{' impPl'tllnjii !:ou ';'1'0-

Jile PI'Pl't',illllllh' le ~I'aniţn d(' V('!'it a 

tihii, unde ele sunt lIt!e\'ăI·ll.ft· in
stitutii !lI' ('UItUI'H şi POI'uhll'izUI'(, li 

t!'('hni('t'Î ('pIei lIIai uei. adieii insti. 
tutii de lIutÎOJlillizllI'(' pl'OFt'sionnlă, 

Dia activitatea şcolară 
extraordinară a 

liceului 
l'nn,le! (·u adivitat!'<1 didadidi ~i 

slr't.;, I'I'/I"tlt (a liet'u M' dt'sr.î'1oll_ 

I'U şi " !wgatll adi\'iwt' pxh'II~('(). 

1<11'11. 

A-li. i, "dl indntll1lol'('il .1·lui 1)]'0-
;,.' (;1'. H( mul (jl'ilpini, (lt-In ('ah'

,II a (l< Pili 1.':1 iit.'/'lIl'tl, 1')l'vii l'l'IIU 

(clI;-:lituili ÎII aM'('illfia 1'IIltlll'ulii 
Au!"!'( \"la il'l'<, În ("11111,,,11' ('iil'pin --

';1,1[1 de JlIiii IIllli!i ani e(eyii tinl'ull 
~{'r(ifl!t' liH'l'ill'{', ()I'ţ.(wlizlI lI j'psti"lIlu-
1'i ~I'( Iar f' ~i ill alt.' JI[II'li, AII În

!'ijIljat Il hihlidt,\ ii {'II ('Iu'fi II II II\{" 

I·~'a~e. 

Ati, În urma IJI'O)lUII"I'ilo/' d-Iui 
1'1'; l. !II'. It G"i1Jlini - ~o:'i('tlltea !'I'~; 

('catrcpil ni ;.;triijnin, ('tin'ia Î-H 11,('

(":.i il1 i n-·;l;.!ll U\ el'C'. 

D, 1l1'('l, Ien' P(l~telaehi, il îinui 
{r ';lnin!1' df'~pl'l' apiil'H!'I'i1 lla~h'ă ~i 

..!kh' ~liill!!li('(', 

('11 IIi hl!'lllelt'!le lIlurină .- s,u 

( ,':'!:at ('fi lit 111'''\(''-'('1' in!!. (;11;,1011 

C:'lqill, 

Ar 1'(;1'1 tI,'1 ~Ilnd~; fc~! ÎlIlI'()d'i" 

de d. hla. P,'ln' :\1'~rPII sulH!il'l'do
nd fi('t'ulai. eilnda i,a (I;lt 1111 111"" 
j"'" I'enn,,'~. IIIlIl tror!iu, <1, Vi('jo)' 

,\I,L'II mlli"~"T 

! II li" C' tt"('h~d{' rt'lpvutii ho!!ata 
w,ti'it"!t' i' Il-lui ;;lIhdit'"dl)l' iu!{, 
(>1'11:' ;\"'.'.:,1'\'11. un till1iil' in!!illt'I'-
,lI' !" nn": hiil'!rj( i(', ("iIl't' ':oi.1l dat Îl!

ll'(:lp;;, ('( njl'ihujit' ,)PIIII'II JlI'(I~p''l'i

,alra ;rIt lil'I'I'lur. 

D, iuţi,. P. ".'ţl'eu ~ rest ,,('('HIl. 

(bIt in adhitn!r!l q II!' tI-nÎÎ F·i. 
Hl'llll)', Cn~ul'('''IiU l(sir, Bulai Con. 
"t;'lltin, 1'I'!('(: GhC'I'idl','. PU1Pl'it~, 

DiiiliîIi." 1(']1 1. ~)d!l'--', l\hJ('PlIi .. a 
Gh('ol !.'h", !l!fl '1',: .In1'. "onU' Dt'
!)idei';u Tr~.i tih :. ~'~4- .:Jt~.~n Vrt-tcl', 
Pt tl';~dj(' T /l'an si \ idOl' :\1a1'il1"s
{"II, /iI"mlll'ji (' t'pulu: dilLlt'ti(·, 

Si ('\'111 li('!'l!! Î'11!U";I';,,l Il \"est În· 
,r.~lnd !lp fI. mÎl:i.,!rn FETRE .'\1\oi. 
I H{EI 1'11 un IW Il rCi al, îi pt'l'\"\'df'IlI 

aII \ nlt't' ~l!'ăI !l(,il. 
l;'~i!!ii d, m::!islt'lI Pdl'" An<ll'l·i, 

(',! (,("(lzi,! !::~('i vil.ih' In Arad, -;'11 

,1 :!;:r',lt îll"~IB'f:' d .. (1'1(' ('Olhhd<lte, 

f']LVm FAIlR 

Posibilităţile de export 
Boemia si Mora via "'-

In 
Pe piaţa Protectoratului Boe. 

miei şi Moraviei se caută urmă· 
toarele produse româneşti: 

păsări vii si friiaf~, conserv~ 

de carne, d~ păsări şi d~ lega
m~, carne în cutii înehis~ her 
melic, , ouă, lână brută, spălată, 
deg,~sată j resturi de lână, păr 

de porc. d~ cal, de [lile, male. 
pene şi puf, deiu din oase, din 
nervi, efe. meiu, fasole, mazăre, 

linte,' semint~ de in, cânep.'i, dov 
leac, floarea soarelui, rapita col
ea, rapiţă de primăvară, 1opi(â 
sălbateeă, miştar galben ŞI brun, 
mac şi alte seminte oleaginoase. 
ulein bn t de floarl'a soarelui, 
ceapă şi us/uraiu uscate, fân, 
ierburi furajere, paie, struguri 
proaspeti, mere, pere, nuci, pru
ne proaspete şi uscate, vin şi 

must în buloaie. cherestea dIVer
să, trauer-se de lemn, ipsos, un
tură de porc, slănină. nuci co· 
jile şi necojite, miere de albine, 
alte produse agricole. alimente, 
caseină, făinJ de coarne, r~sturi 
de coarne, alt" Îngrăşăminte, fe
sături şi broderii naţionale cas-

) 

• 
nire, piei brute de hâreiog, "it, 

Firmele româneşti, cari doresc 
să exporte în Protectoratul Boe· 
miei şi Moraviei mărfurile mai 
sus specificate, se "or adresa 
Camerei de Comerţ Româno Ce
he din 8'lcureşfi, Strada Bur
sei 1, Telef, 5,04 85, care le pu. 

ne în 1egătură r:u firmele impor· 
tatoarE' cehe. 

Posibilităţile de export în Boe· 
mia şi Moravia sunt foarte mari, 
clearingul funcţionează foarte bi
ne şi Cam...ra de Comerţ Româ 
uo-Cehă stă la dispoziţie tuturo' 
ra pentru creearea debuşE'urilor 
in ţările cehe, 

Legături comercial~ 
cu Grecia 

Camera de Comerţ şi de In. 
dustrie din Arad atra~e atenţiu
nea celor interesaţi dsupra acti, 
vităţii Camerei de Comerţ Ele
no' Române (Le Piree Rue Omi
rou Nr, 6.) care institutie stă la 
dispoziţie firmelor din România 
cu orice informaţ;uni privitor la 
promovarea schimburilor. comer
ciale greco -române. 

Din l'fl}Jul ]urltllli, in II/tip !o:IÎ 

IIfi-rmiiill 1'11 l//Jsol1'fnţii ,~coiil')'1' 

de tI)"le ,~i lII(saii ~ IIi 'iNdOI' 

illt!1I8triltll' dr (1('10//(/ - 1/11 ,~I.illl' 

ÎJltrhg ,~i nu Îşi În!rlr {fÎ1I!'ii 1'0,i-

{/Ii dtos/fiif }if ('(f)"(' il }ilJf 111'('(1 

În jJ/'u('r,\ld rI, prod,u!i, 1/7 (,i, 

rii, 
!JI/cil ,~' {rr t<lN () st(lti~tiâl în 

1 (yi'ilu rii eli ((('(şti IIb .. wl l'UI ţ i, 
S'(/)' c{l'itNil/ÎiI ni în bl/nii /lar.'r li 
S'(III în/'(fiiil/lllllll Î/I III (/rill 1111/-

sii fi flOlI'{iolll/l'iflir dl' 'liroll, 

h "lidfÎlIdll-,~! ({(/Iubi/a II/l'srrÎr 

1Ulltl'U ('(p'e /III ofilrnit În (/nii 

tii/o'ltii. ,~i - ('(NI ('!' l' IIII/i dllrf

I'OS'- -- l'll:;;in:îlldlH'" ('hia/' SII 111· 

11'1 Îl1t)" lill atlli! i", 

,..t fi mlllicifu/' li SI 

f/rod!lI'C 

ocură. 

a-i 1/lllIli 

fUI re, () r!e

at:a - 1) 

lJar cât de mult piill/fuipsr 

(faur/iud Ilsflp! t:i cii I r/(' /lcl'i('/lIo((

,WI este ({(,(,a.'~t;i 1I/i'llfalill/le, atâl 
/)('11/r1/ ri ÎII.~i,,!i nit şi jJ(llfru t,i-
1'(1, 

TII s/al-ul rom/tII al 1'f)/(/,~I(l'ii 

naţirmrrlf, cOllcr})ţillll(([ d(.~/)re 

mlll,di (',~le ,~i trcbuil SII fie ulttl. 
(('ici pl'incipiik .~i-;11I/tol1,~c Înscrise 
În C01/.~lilllţill !tryde ('III'/)/ al 

lI·lea, (/ ridiN(/ J)1'N-dÎyiltl ~; ['(1-

TOrtl'r!l. 1IliUleii, ('In/.~t it llil1d.llll 

nill (/7 rrnnpelinţeÎ, 

Pri'lI ,~c07il(' industriale ,~e tin~ 

de la cr[,~terea dc 111/l1l!'itl}J'i /"0-

flllÎlli calificaţi, la cl'pstal'1/ SfiI'

l'Îali'51ilor rare ne lipsrsc, Dar 

,~lriida/lia 1'{l fi fiin! de folos da-
rii clemenfelr ale.;;" 111 (1('(';;/ scop 
{;,~i '!'or 11i!11 I'ostul, irosilld1/-,~i 

fllCJ'yÎ(t Într'o actit'itail' dr erle 

mai mu7ti' ori plictisitoare .~l În· 

Doctorul 
Ion 1. Pogana 

Urmarea din pag, 4"a 

,~I/II cifrele iUllri 101 Î/llli Îllsfil/nuL 

fOII PUf/aua a ,~til/f SI/ Înl'in(Jii tolllr 

- j)rnt)"l1 ni. mIIi Întâi. (/ ştiut S,( 

se Înl'il/flii 1Jf sinI', (li.~riJ!lilliÎlj(ll/' 

,~I' a;dfl'l ea îiii jJoaft1 nimICi cât ma,i 

1I1u7t. 

,i1stl/:-i. oduiii C1/ ah mIt; cii1dll

I'o([.~e frlicitr'il'i - (lt'OIl o singuriI 

cloi'in{i'i: doctorlll Ton Poyf/tW, od 
1/l1dl' 1'11 ({.ÎI/n{/f. sii 1111-1 ni/(' pe 
111('/'(/10/,11.1 lan J'OfJfHl!l dr acum ze

('1' ([/li dela laln'ica ,,Astra" din 

.,irad. s;7 nu 11ite pe cei I'Cslimţi 
prill toate fil7J/'iulc Arad1/!tU~ şi 

}Il' (/('('ia din ,~i!ll(/ fia lui de alun ci. 

tofdNrlll1f1 )1('('/);1[01'111;/ fU. thpl"in

(]rrilr lo/', 

A fi fi/llct iOIl II l' 111/ (' i(1/ l//('/'/I. 

dro1'!f'llÎt; fll II/'U 1/1(11}l1 uit 1111 

'/Jlwlr fi o [(I'icire, 
FII'I(fil),III/'1I1 ( sorlil sii J'fIWtÎW/ 

() /,[atll Îllfl'('I/!l11 Sllhoj'(lfllllll, !iii 

/ii l'f.~tlic o lImlJi'tl (/ ,~flllilli . SIIII 

i( i'IIrhlr, FI 1111 Re, ]JOI/le f/ilJ(/"II, 

·nu porrtr f{ICI" a/Jslrl/!'ţi(' dr o 1/

'l1u1I1it'-i 1I1(J11,tf'il,tlr - NI/'(' (' (/

{"('Il Il mai U!flrdnÎ Si/-IL 

Cu muncitorul destoinic ,~i

tllati1l1l1'17 (.~t(' I'n d!slil'iir;{rp al, 

to. 
Mllllritol'll] f(fI'C s'a sJ!fciali. 

,za lin' r' o (/ II II 111 i tii 1IIor ,q'l' il' a /'1' 

un (/,t 1/'!lll/mcni. 

El, '{.o un anlmlit momrJll, }JO/lt. , 

sii 8(' (h'I(I.~(Z(" sii rln'inii d î,.o;u,~i. 

g;i-,~i C(Î,~!i!Jf' ind(jitJ1dnlţ(/, 

R,'Cfcllfa/'CIl unei }li/sI' Ji/'fS11-

pUlle o anllmiti; ÎndtmâJlII!'f, Ctl· 

'1'(' ('.~tr CCNI absolu1 })('/,SI)ÎW/ .~i 

inalienabil. 
1/n ol11:rl'f îIIl 1'(/ fi 1'}'PI'ldlll 

i/I rO/1(J;ţilllli OplÎll1f dtdtl tip 
(lNhl torc (lrr o ,~})cri(/Iii df" 

'"pl'iilr/r)'{ . 

Ari /'oportul rlp df/Jrnrhnţii ('s, 
te im'(/'.~at de ('O//t1/I'('I1 ţii. 

Lep/II ('er! /'ii ,~l a ofr de: f!lc!' 

d'ill lII1111l'iloJ'. (!,ill mll/II'ilu/'llt 

s}l{('ÎII/i,ull, /11/ ('(flll II/ pd//'!JilII

l~â, 

De aNca,iloi a7Jsoll'f/l(i IIi li
re.plol' illdl/,itJ"il/!f, I'oi Fillrm'i dr' 
lue1'll)'i minunate; nu. }il/dlliţi tlu

pii 1/11 lJO,~t de 'umil flll1 ('!'irJ'/l 1It'. 

Xu 1'([ pZ!Înwti de îndlldni!'irrrl 

o' v(aţi ahs, 

Lucrâ.rilc lunrtimw/'Illui a" 
bi/'ou sunt 'l'l/zule lIlIIIllIi de un 
,~('f ierarhi". Ale l'O(/_~t/'(' sunt 1'1(. 

Zllte de o lume ÎII//'('a!fli, ('I/./'t II' 

({dmin1, şi vil {ulmi?'!" 

Fiţi mândri d .. mese/'ia '1'0(($-

1/'(1. COIHil/J/wţi-vii i'11(,J'gia mwwi 

}l(' tii rlÎm uZ J'('illiziil'ilul' J!J'IIctiCl'. 

(I.~(J cllm tlti fosl d('prin~'i. 

Inţc/({f(ti-t'l/ rostul, ci/ci ,1 esli 

d"osrbit de 1/lSfllln({1. 

Ii1('C/Jlrlit'I'1I li .1/1'('11, dflr CII 

ti1l1))lil I'I-ţi a.1uIlYi' si, /l1'eţi slItiR

f!1cţi1l11 i 1)1' c!lre 11 iri Illi le bli· 

Juliti, 

Pentrll aa(/,~f(J, Îltsii. ~e c('rp lI/! 

,~in,llllr [I/{'I'II: dr(/rJ0slc pl"ntrll 

lII('srria Jl(' C(//,I' II!i imbriiţ i.~IlI-o 

t:i ('OII.~liillriu:;;illtlf w p;recl/tl/ren. 

ei. 

Drd. R. Gorgan 

adiCiI pc lIlC/,(/tOT1tl ,~i ,~iit('(/I1I1! 1'0-

mâll. 

A. JIIi/llci }Jell/ru rid'iratPIl mo· 

rl/lr/ ,~i {JII1I1/I;lI/I'('1/ Ulfll('ria{â a {t

cc,~loJ' fl/cll)ri Îllsem Iii/ţi dc produc

ţir. estr lIIai J//ult d('cIÎt o dfl/orie: 

eslc o chellla)'(' a instinctului ([/"; 
I'iafii, 1(/ ('(ITe toţi (tU dreptul. 

811 11 1/ 1/(' dfsminţim .Ji 11 oi, , , 

Ionel FiJipaş 

1. .. c: ... ; .... ; .. 

CSO~T 
au sosit ştofe exclusive de 
vară, Croi după u1tima modă 

Arad, Strada Goldi~ 1. 

__________________________________________________ r-------------__ ~<'~ , 



10 TIMPUL PROVINCIEI --------
Concediul de odihnă În 
asupra contractelor de 

legea 
'" munca 

l(lt'alal omului a('tual ~-~ spn' 

dt'OStllil'" Il,' ('l'l al omului alltil'-~ 

('stI.' uH il1.-a 1 de cll11r~il'. 
-' . l' ,timl,' in<1i\'i-,:i

• LUII Il' ,1, lloua p' 
~. ~ ll'l' "1. "l' '1-lor () nnn:,('a ]Iltell:-:a (', ' , ' 

,~ " , lll'l'fe('t rit. da]!t!.'?(' ::;1 ~a \Il nh z, - , 

mul 1H"'("1'1 at al prngl'('sului. 

() mal'!' ~i r'(:Htinuă sful'ţ:ll'l' tl11-

l't', iI1.ii, tI lH·tU'1\,,;tt'nizHI't'<I şi i,,

tO"illl\ 1'1'dilll]Il11'i\' Il ilHli\'idullli. 

Ohll.(.a 1~1, !'pll i"a,l't\<1 fizi<'ă şi in, 

,hw,,\'hi lH'l'Y')H;o;iî, s,' tl'<!lhll'e-· 

<lupii ,'lI111 splllH' Il. tiI', ~abill ~Iii
nUl1;\ - - priI' W (1 dl'Jll'\'sinnt' I'G' 

kl'tlyii l'U manif,,-till'i d,' OI (1i1 1 1)\1-

-blit" ('ale infbicnţl'n:lll 1\11 ll\lm']l 

)lI'Cdlwţill emil itatiYii şi ('a litati\"ă 
a ţJGl!U!aţillllii, ei ma'\ nl,'s l,(·zi., 

ten ta ei mora Iii. 
1\ "îllld l'a urma l't' o . ';1<11'1\' Il 

\'italit;lţii g'PIH'I'all', şi a ll1"llinţillld 
AA d1stl'u~ă Zl'stl'l'a binlog-idi a lIn
ţiunii, ~nJ'mt'na.iul, i'stoyirea, ~ 

!x!-"t'illa, tn'huil'S(' ('Hmhiim',t' I'n 

h,t! ~ il etH'rgia~ 
Antidotul ohoselii ('-[l' mlilma" 

tI'ă<,;ittlll'(1 de uni 1'(' - ('mn o nu
mt'~tt' <1, pl"of, (:1', Tl'n1H'll - Iaşi 

_~ Îlltn' două ('1)(1('1 <li' \1lUlH'r.. 

J{c(,un()aştt'rfil d!'eptului la o' 
!lihnă ;((,(.10l'a ('l' II',t('11('S(' ])(' tllJ'lI' 

mIII ml1lwii, s' a fil('nt în:<ă al1l'H)' 

il', . y 

(~lH'sti\U\l'a l'('IHHhului ,hwrato-

r-ilor - afirm~i ti. f'nlll..;(, Zotta

S' il 'pus Il' d1'('1)tu.1 mUlH'ito!'(\"(' fi
hia 111' ia llH'rpnml ~t'('Olnhri ·a1 

XX-l{·a. ., . . 
La noi, r·il pl'im Sl'ntn (le înţ,dp

o'ere a IH'n<i1or de ordin sanitm' n 

nătU11i llnl11.;'ihlr\'şti, s'a elahol'at. 
in anul ] !)~!), kg,'a 1'f'IHlOSn lui +n, 

minieal. 
Dar <1('I'"t timl) <1(' o!lilmă dil~ 1111-

maj l,âte\'a. ore s'a dOYl,dit a fi 11('· 

lmkstulător Twntl'u l'eî1llPI'~T1ăta
l'ea fOl'ţdor fizif'(' şi intf'lprtnak, 

consumatI' ('U OC·;l.ZiU1Wa 11"\' ... 1 ii.ri i 

IUf',ruhli. 

1 "t 1 11'tlll(,it<1-n(~ <.1\'{'('<1 q!llll ll1'U • 

rpsc a int!,1"\'(>nit din nou 1I1'i11 t'

\ah01'1I1,(,'11. )t>gii <lliupra ('(mtl'l\!'1<,1111' 

de ffillmă din 192f1, în ('iil'1' dn'p

ml ~;aJal'iaţi 101' P:ll't1Pll h ri 1'1 l·on
«('diul llllllai ,k odihnă ('I'n î!1,~(»';,') 

la 10:' ,de fruJlte, 
('Ol1;f'!'I·tiza,rl'f! hUlH'lo)' llltl'nţiuni 

nu a fo,;t în~ii prl'<l fl'ridti'i. -:\n 
s' a gă~it formula f'l'a mai ('fira-

N', T,'xtul piirătnia alo«ul't'<l pl'in 

lledaritatl' şi lip-;uri, de ~H'('eh in

stanţele jlldp('ător~'şti şi eoml'n'ta· 
torii au putut dp;:;fiişul'a o adi'dta

te prcdig-iu:F:I în a('('a"1:1 mat('

ne. 
Dar inte]'Yt'nţiik în ilîtl'rcSll1 1,,

gii nu totUI'flUlUl au a(ln- şi !<{\l11ţb 

.illridi(·ă ('ea dn·aptii. 

IA',!!'iuitol'ul s'a vnzut (·Oll·j"Î1I1S 

fiii in~tt'rvillă iarăşi IH'Jltl'n a II:dll1-

ri anta4<0llisIllUl natlU'al din1re ('(:i 

!lui nBl1. ra(·tOl'i el(' jll'oclurţie, 

A modi fiNit <\l'g(',t ('olltl'aetelol" 

d~~ mnn":1 în }'('lwtate J'~l,nduri: 

la 11 O(·tH1lln"Îe 1932, lJa, 30 Apri

lie 1934, LI ;J. AlIg'ust 1!l3R, la, 19 

Oetom:vrÎp UtaH, la 22 nl'('PJlWr';p 

] 9:38, şi, totuşi, lumină (l('plillă nu' 
s'a făf'ut, 

Ba 1111('h' modifit'ill'i nu ('l'piat tiP dala '1I'1'<1"ta llU a pl1mit 1111 

1\1'dl'('ptrlti il1 s,-ll1ul ,H·\'kaf~,i (·'ltPg-O

l'ii Lil' sal.tri<lţi. Faptul l' t1.1granl. 

tO"111 ai În 1111Itl'l'ia ('(Jl\(,('diului <1-

l1ua: tI\' odi hH;\. 

\'mn l'\,('UI1,)(\:;;t\', ÎIIN.l, ('ii în ('a

dl'u] rtHl'tllll' aJ unui lIrti('lll nu se' 

pOah! l'[llllW ('tllIlpl!'xa pl'llhh.'mil 

It l'{'pau-;ulni lU",l'i'llOl'i,l.ol', Xl' \'O1ll 

mtlq,(ini pril1 Ul'nt~lI'(' Sit t'xamiw"tm 

i!('Ll" lii III "l:il'lll<~i "ad:: un Sil1ţlll' 
lI-"PI'{'i: 1'111>1 Il;;] h:(·tltl d\U\ll,tl'i. . .. . 

.\ 1 til,/,kh· .J.!) ::;i ~D lhn lq!'t'il a

,mpI:! !'OlI(l'<I('('!tI]' dt' munl'il!;ii 

alt. ;)() )~i !ll diu rl\gtLl,allll'lltU] ,H'l'~ 

lel"';;i It,,,'i ~ in 111 ima luI' I'\'dlll" u\ b 

taI'\' - ]I1l'v:\d uu COlH'\·diu ('an' ~ 

dnpii H'(·hi1l1l'a !-mla,I'iaţilol' îH :11-

ll'l'pl'imll'l't' -- yal'iazil a,,'lH 7-

:W zil~' 1 Jl'1l1rLl mmH,itol'i ::;,i tld.l 10-

;{O ;.jlt, ji\'lltin fUlwţi.onal'i. 

:\i('i\il'i ÎIlS,-1 lIll ;;1' ,lI'atii ('UIll-\' 

va ;w,()]'da. aN",t eOJl(·l·dill: eu px

elud('l\'a să.I'bă!nl'Î'lol' kgali\Si<IU în 

Ol'{lilwa ah:SH~ut ('l'nl101og1t'ii a 

z:II'kn', Că, lHEI',-I, S{)('oti~"e-nL (l

(,(';;t N:l1('vdiu 1,,:lmai \Il' zih· hwrll· 

tl,ille sau în ('alt'ulal\'I<l timpu;ui de 

l'(·plll:.-; V\ll' inO:l!;ii si"l1hiit()I'i~l' 1\,-

l\i('i tt'xÎ('lt· nu pH,,·iz('azll ::;i ni('; 

din ('('olt;'lmia k;,,:-ii lltt SI' ()(~<lh' des. 

jll ill(k !'an' a In-:t llllt'll,ţia ]I'l<iui

ttll'uhli. 
Din dl';;llart'] ih~ [mdanwlltal'(' 0-

t-aLiumHt' tk \'U"IHU ,h'h..-ii ,l;<;lIJrt'(l 

('nlltuwtdol' tip mll1wil, ,II' l'pil'!ii ('.1 

:t ,..:iuitdl'ul li illţl'l,'" ;;ă :«' 1]('01'<.11· 

"\)ll('ldiul dl> od.ihllil p;' zj It, lU"l'ii

t:;~,1 ''. (';I<·i d, I. I~ild\ll'alllL llliJ:,is 

I.ul d" allw:,j a.! llllllll'ii, ('[toJl('lll-

ţit,j şi a,.i,!.nmll'illJ]' ~O'ii',:l', la pl'(l

]illll\'I,,~ d, tii'. (;1' .• \J\'il'!',-;I'U de a 

" l'll11'lHh aH. 1-,9,)1 ')III.'; t('xtnal: 
, . ..1 /il ÎII(drs CI! UCisll' liJ ;:;ile SI/llt 

d,,;, În a[al"ll (I! siil'biil(,rilr hţjll'" 

.'luni [() .::i (" Ilir nl/Oi/N", 

1);:,1' ll'xl" d :"g'l' 1111 ('ujll·il:il1,· 
,"'('}!stll tii '(loziţillne, • 

.\lilliatul l~:<m al :11't. 49 a;n 

l~ gol' ~i a;iiliatnl lI:"im el ali. riO 
din ""'gu]lll'nH'lJt, (ill'" pI\,yral (,ii 
,,1)(' 101 rimpul I'fJllndiului. !.;a/aria. 

fIII l'a J}riill1' () illd(i/llli:;([/'(' f!laf.'i 

eu salariul melI;/( 111n/sal }Jeu/li

mile 3 {uni cu tOI/fi' (/('("/ soriil(' 1'(/. 

porlale la zi/de de cOl/adin", 

nu aduce nimic nou. 

Pe de altă pal'te ,ju l'i'l'pI'W.h'll ta, 

ţ;i (lfwtorilla ne-avfmu o atitudill(~ ll

nirnă Îa aee,a,stă pri\'inţll au al,-~ra, 

\"at iIW('l'titut!ilH'<l şi, în a('pjlai~i 

t.imp, au ])l'U\'ol'at lH'lllulţnmiri Îll 

nlndlul m;as(~lor de salariaţi, 

Rezo.h·are,ll. llcîllţcl('~(~rii nu pu. 

te-a veni def'Îlt tot din pa,rt(\-1. 1,,'
~iuitoru lui. 

La 19 Get. 1938 legea a. fo;-,:I mo

di fi('atA toemai in partea ('arc pri. 

vl.');ite ('011('('tliul de odilmă, In f)X
plUll'l'e(1 de motive s(' arată !'ii 

"aceale modificii.ri sunl determina
te de fnprul Cil s' ({ erJ11slalal in tilll

]llll apliLiirii legii (f,~upra ('on:lrac

lelol' de 111 uneii din .5 Aprilie 192.9, 

fie lliHltcri din }Jllrtca ('(/01' in tel'~. 

sari d' la IIbligaţillnile pe care le 
nu, fit fp'e''iitc intc/'jJrcli/ri a spin'
tului lrg'ii". 

~uht aS~'t'r·tti1 t1m'atd, 11'g\'H lli('i 

s{'n~ ma i lămurit, 

1)(' ahia m:odifir'il],l'" din ~1 XO\'. 

I!l~l;;; il l'q,rnlanwntnlui lngii ('011-

tl'af'11',!OI' al' lHllll<'ă 1 ILJJ1tu'('i;,t(' f(·lnl 

('\l111 S(' YOI' siwoti zi 1('1(' de ('{)\l('f'

diu. 

V'II11 (·ita 

si'M;1 di11 

101 tim Jlill 

pa I't oa ('llll't~ 111' i,n tel'.'

tl'xtnl !Hodi fi('],!.: .. ])l' 

('nil CI di ulII i, ,wtl nI'iat 111 

1'11 primi () Îndcmni:((}'(' cynlt7 I'll 

RaiI/riul lI/(dill în ('IISa I ]II' ullil)/('!!' 

S IUfl?, ('1/ tuafr acc(,~(lriil(' rapor

falt, 'a âlclr dc concediu, l'el1lru 

sl/ll/rilltlll jJliitil CIl 11llw. accuslll 

ill dO/lll iza ( ÎI' s(' 1'(( sucoti înm ultind 

il/OIl/trll1 zill lor de '('OIICNlill Cil ,;(!

lari/ll ÎI/UMili IIC 1L/timdc B luni, 
ÎmjJI'irţit lil !HJ. Prll/I'U salaridtul 

fJ~lltit i/1 ol'ice (/71 mod. indtmnizrr

rea M' t'lI soco li il/mult ind llu.mi'

ni' zi/tlol' d,(c ('OI/adin ('l(. cii,~ti

O"' ((' s'a/' fi l'I'idizal in 1!llimrlc 
.1' ll/ui, Îm/lllrţil 7(/ Iwmilntl zih7ol' 
711 ('/,,;10([(C" . 

Dnp;l ,u'p,st(, IH)]'nll', siihlTiatnhli 

pliLt,it ('u hma i flc. va a('or'l1a ('011-

('l'dil~l în ordilH.'u ab"olut enJt1o.1o
gi('ă <1 y,ilp]o!', llt timp ('(' w.l.hu'iatll

hd p IMi l in a lt mod i sc ,-a (,3\('U

la l'l)lH'('(liul ]lI' zile !hH'răto<)l't\ a. 

(heă in afară de Slll'hătol'Î.j,1' 1 eg-aIt-, 

Derj, ·felu:l eUln se \'a aeorda 

(·ol1('(·cJiul dp o<lihllă csr(' df't(")·.ml

nata1<ît u(' si"·h\mtd de l'('llllme

l'a,n' ('ât şi dC' fUllf'ţi<a gaJariatului. 
Şi a,IlUIlle.: 1) ,'!'i,<!,(/Îwl d,e I'HII,ţ-

11I'/'(//'C dewl·m:inii <lr,ordarell <,..,11('\'

diului tiI' odihllă pe zil(~ lUf'l'iit{'.l-

1'\' ~lU în ordinea lor alJ!<.:'oIut ('~'<I-
1101ogică. 

2) z.'twcţill d~'t('1111inrl qnantu

nml ziklor de I~Paoo, 
l,l\. Il ti,; 1 da.rea (,Olllf'l'{li nJ lli SI' \'il 

Pl'{)(',I't!a ('a într'o Opl'!':lţiUllt' <1,1_ 

gebl id!. Formule ar fi urrnătoa
rf\G.: 

f+l'=c 

În ('al'(' f = t'nw'ţia, l' = ('.'i,;tl'mn~ 

de I'pmUlWrare, e :;;::: ('(}lle('{} i11, 

hiu(' 111 ţ t,lC':,-:~ P('ntrn a fi mai 
yom ext'mplifi('a, 

Cn saluriat plătit CIl S11p1:ămtlna, 
daeii prl'~h·-ilY.<1 în mod ('{}ntinnn o 

mUl1('ă inteledua lă, {'stl~ ('om,ia\' 1',\1, 

eonform a.rt, 8fi din 1. c, m., ('a, 

fUlleţiema.r, In ('011s('einţu, în lIn
za fUlleţiwlii suIe, i se va ~l('()l'd(1 

(·oll('l'diul de odihnă (~oll'fo!l'Tll art. 

89, In ,well1lş timp, fiind .plătit cu 

sliptiimilll<l, zih'lR d(' ('("ll('ptlill vo]' 

fi so('otitp - după l'um pJ'l'n~c 

art. 50 aa. 12 din 1'('~ru1anll'ntnl 

. c m - in !'Ifară de sărbătoarile 
1~~<l.\1·, 

1h,('i, fUlwţicnUl'111 sau mll1H'i~ 
te: ul pliltit ('U :<ăptăm~llUl fmU în 

alt mod al'e un ~ls{'pndt\nt faţă de 

funcţionarul SHU mtllwitol'ul plă

tit ('U hUla În el' pri\'etştt' durata, 
eOllecdiului, 1'11 <1s{'('ndl'nt ('.arI' 

('ompf':111'(·<l7.ă, în parte )waj\l1lRlll'ile 

pe ('a,re le prezintă o l'1alal'izHl'e 
(,}wnO'.ina,lă stau Îll ah mod, 

••• 
Cltimdc modifi('ări atln"I\ leg-ii 

I a:"UjH'a rontra('t(~l()r dt' mU.lleă au 

reimtl'onat Îllelwl('l'('a în jll.',tiţie ~i 

dreptate. încredere atât de nece
Sal'}! li) <'puea de IlIll1:! ('ol1eepţiune 

tip \"Î:l \;'1 }Il" ('m'(: u t1'Îî imi în (,<1)'l\ 1:'C 

Curjerul bresleI 

Din activitatea breslelor D1U 

citoresti din Arad 
n 
. 
I[ . 

După cele arătate de noi în Expozitia Internaţională "M 'nlJJ 
U - 1 t tIt' n t ă' V B -" 1 B ! el n mar., re cu a aces el 5aze e c ŞI oe una a ucureşt' 

s'a putut vedea clar că aici la I 3. Au trimis Carrerei ele M' ~a f 
la Arad s'au constituit inh'un că un memtJriu, cerând in'iin '~ ( 
timp destul de scurt un număr rea contenciosului pe lângă de 
însemnat de b, esle muncitoreşti, meră făcând fot 'dată in ace. a~o 

P , t n t t d ' , ţ- d '1 rIS ne aces 5/ s se poa e ve ea pnvin a emerSll r1 e i1ece, are I_ 
l a 

cum IL uncitorii aici la grariţa de la Bucureşti. al 

Vest Sau grabit îLl mo:! spontan 4, S '<.\ cerul Ihspect Mu' 
a ră~punc;e la chemiirile' făcute plaslrea cât mni urgent posi' 

de conducătorii lor, pt'ntru con' a tuturor muncitorilor calii 
olidana forţehr producătoare, din Arad Cilre sunt ŞomE'ri, 
in inferesu~ superior Naţional. 5. Sau inSCrIS in breslă U'l 

Comitdul li~cărei bresle loca- măr Însemrat de muncitori. 
st, după ce a {"st ales prilJ a· Pentru a pe tere desfăşura 
lucrările generale şi capătând activitate şi pe teren cllturals 
d 3 putern iciri de-a discuta şi re i împiedic"ţ, din lips:\ unti 1 
zolva ori ce fd de probleme ce j corespunzător. 
interesează br€Slele. şi au îucep:1t 1 Credem ca in ccl mai s 
mlidtalea. Penlru a nnooşte timp, Call1erd de Muncă 
activi/atea desfăşurată în decur- i Ar 'd, va veni in ajutoful br 

cuI lunei Iulie de aceste comite; lelor, punându·le la di~poz 
ce, am căutat a sta" de vorbă CII ' parte din bcalul fo>tei Cor fiII 

fiecare Preşedinte de breslă a raţiuni din Bul. Reg. Carol, ne 
pa de, Am constatat următoarele~ de St' fie centralizate toate bl slf~ 

1. Fiecare breslă a ţinut şc· lele Care nu dispun de 1 in 
dinte săplămi-nale, cont st .. tute- proprţu. o C 

aor, unde s'au disculat probleme Sperăm că în numărul vii ,6, 
'ti 

in legătură cu activita'ea bn~sle- să putem arăta o şi mai bo~' ~ 

lor, activitate, profesională desfă o 

2, De perfect acord, bresle le 10- rată atât pe tu en profesi; 
sale au trimis doi delegaţi Ia cât şi culturaL 

Apelul Breslei 
lor Lemnarii 

Muncitor 
din Arad 

Secţinnea. breslei muncitorilor 
lemnal i din Arad în dorinţa de 
a da posibilitate tuturor mun
citorilor care aparţin acestei sec· 
ţiuni, atât din oraşul Arad, cât 
şi din provincie. ca să poată cu-

noaşte adevăratuJ ro,t al bresJf" 
01' în viaţa mu ncitorească pe 
viIlor. face cune srut, că ori ce 
fel de informaţiuni asupra 1utu
ror pr()blem~lnr ce interesează 

breslele, se dau de către st"cre
arul s ecţiunii r.oa~tre în fiecare 
zi de Joi dela orele 19-21 p. 
m. laT DumÎneca dela orele 9 12 

a, m. Ia sediul secţiunii dil. Bul, 
, f 1 Reg. MaTIa 18, unde se pot a· 

ce totod3tă şi formalităţile de 
n scriere în breslă, 

Rugăm deci pe aceasta cale 
pe toti muncitorii aparţinând sec
ţiunii noastre ca: Tâmplari de 
mobile, - şi binale, tâmplari' 
mecanici, tapiţeri, strungari în 

ade'\"e-l'c'şte - după rum spune d. 
Alldrei Rădulescu, în "ludiul său 

},Câteva noţ.iun.i dl'8pre iJltcrprcla

r~a leg-ilor" - ră ,,'nit omllPnii 

sunl fiÎcuţi pen1nt legi. ci legile 
pentrn oome'lli pentru. bttna, lor 

Cfmvieţnil'e, penfnt 1'(: a7izm'M, pro
gra,mu11lÎ şi annonipi sociale, 

RK\lCS OORGAN 

lemn, dulgheri, dogari, rotari, r 

şarii şi caJapoderii, să lreecă 

la sediul secţiunii nu din obIl 110 

ţie, ci inde:nnlţi de conştinţa ,c,a 
, f' 'd" b h,z, pne a lecă~ Ula e vIItor res, 

Având in vedere că posibil pi 
ţile de afirmare ale muncitol 
sunt statornidte prin noile 
giuiri muncitoreşti, CI edem r. 
prezrularea Ia timp şi ÎnH'&i, 1: 
rea tuturora în bresle ne va lZfl1 

I e 
duce foloase, iar în caz COD SUI 

De va putea aduce conseCI, 
ci : 
ntr neprevăzute, deoarrce astăzi 

mult ca ori când in inter 
nostru profesional trebue să e 

unl'm fără d b' d !ă eose Ire e pre fiti 
decăţi,. Cu 

Credem că in felul acesta v tr 

putea ţine bune relaţii, cu f'mr 

colegii noştri care astăzi s' 'p~ 
departe de aceste organizaţi . ~ 

'r Nu trebue uitat de I 

că actualele bresle şi 

lor să fie confunda' e cu 

sindicate şi organizaţiuni 

sionale din trecut, de aceia 

răm că vom fii înţeleşi 

ceas mai devreme aj 

pe noi înşine prin 

noastră . 

Haăsz Birou pentru mijlocirea imo 
Arad, Str. Eminescu 2 

Mijloceşte case de inchiriat, particulare şi cu prâvălil 
Arad, - Moşii în Jud. Arad-Timiş dela 10 jugh, cad. 
nă la 500 jug. cad cu preţul 7 mii până la 60 mii jug. 

Telefon 22 ... 24. Telefon 22 



TIMPUL PROVINCIEI 11 

~icălaca de eri şi astăzi Concertele de malul Mureşulul 
minul de zi pentru copii al Soc, I 1 • · II -I-t 1 
incipele Mircea filiala Arad a e mUZICII mi 1 are 
'nul dintre cele mai româ· 

,M I carltere ale Aradului, Mi
'eşt: ca V"rhe, in multe privinte 
. M e fi dat C<1 uemplu. 
'iin 'a de mult s' a vorbit În acest 
fă de faimosul cor, care si a 
• atolil Uri jumătate de veac 
Ce. xislenfă. 
are llozi trebue eii mai îns~m

aici. o alfa inslilul:p. ce 
\1u'. 
)osi 
Iii 
.i. 

LI'l 

L 

ura 
ah 

1 

se 

1-
br 

Dimineaţ:t copilaş i pri mesc 
lapte 1 !Itra la ei nei inşi; la prânz 
supă cu aluat şi un al doilp<.l fd 
de mâncare, iar la ujină pâine 
cu unt sau lapte, 

In fiec:lr~ d,mineaţa aceştia 

copii SU.1t desbrăcaţi de h 1inl"Je 
lor şi imbracaţl in uniforma c.â 

mloului 

)OZ Copii adoptaţi la cămin\11 Principele Mircea , 
,or fala acestui colt de pământ Sprijinitorii 
1, nesc. 
~ br If~', nu departe de primă
I in Mid!aca Vechi>, la stân-

G cl1să impunătoale şi cu 
.. 6, În/iiun,ru Ctl o lurmă de 

Vll, . b d 1 '.' . 
,'ŞI S ur a Il/CI ŞI f10!(JŞ', a· 

bo~. atenţIa trecătorilor J~(;ngă 
sfii o inscriptie cu următoTul I 

inul de zi p~Dhu 
!i, al Soc. p,.incipele 

filiala Arad 

"tlO~h·r(J prietenwscâ, liniş
imdioare din depărtare, ioa 
imbi~ să-ţi safisfaci eurio' 

tO, văzând ud infău'Itru, 
r până să prinzi de ve<.!p 
afli în mijlocul unei mut. 
le copilaşi, a căror priviri 
IIoar9 se indreaptă spre 

'a carul ce le a strical joaca, 
,- hizând uşa. 
fes 

ibil pilaşii lucrătarHor 

tOI: tâmplarea face ca in acea 
le fie de inspecţie dna Vi ori

r. Hălmăgeanu, care cu 
bunăvoinţă îmi pune la 

ziţie unele date 

I 

. Dăm mai jos numele spr,jini
torilor din a căror obol s'a pu
lul infapLui şi suspne această 
im ~}ort(l nlă insli .uţie i:J vi ţa d~ 
a\'ăzi: Delia Dr. Mager, Ing 
Magoş, Manole Melansia, Dr. 
Mihail Mărcuş, H Dr. Mar
şeu. 1. Dr. Memetea, A. Df. 
Micloşi, Maior Mironescu, A. 
llr. Nichi, E. Novac. Omescu 
Cornelia, Orezeanu Herm,na, 
E. Pâcurariu, L. Dr, Olariu, 
Dr. T. Papp, Dr. Păscuţiu Sil
viu, De. Păscuţiu Sever, Dr. 
1. Pescariu, L. C. Paveleanu, 
Eugenia Cido Pop, Dr. Pop 
Alexandru, Dr, Radu Ioan. De. 
Raicu Aurel, De Sârbu, Şer
bănescu Corali a, Dr. Siiartău, 
L. Dr. S'oenescu, T-amăşdan 
Lucia, Florica De. Trăilescu, 
Ing, M. Tripa, Anuţa De. Ur. 
su, Văţian Stela, Dr. Vuia 
Salvator, Cpt Vasii E., De. Be
leş, Ing. Trimbiţioni, Tatu E., 
Alexandru Raţiu, V. Dr Rim
baş, Viorica Păuşeşti, Iilg. 
Babeş, Dr Avramescu, Albu 
Slmion, Amar Mircea, Birto-

I
' 

Ion Ani, Dr. Bnnciocat, F. Bu 
curescu, F. Dr. Burdan, Bu-

(Continuare fn pal!, 12. I 

f)r IIÎ:II'(( .~ţj/Jtllll/(Îl/i, malill J[ll

}(.~ililli IJiiif.yll În 11/11/'1 siirbiitof/re, 

1111 ;na tii (/(; I'Vll("(' rtd (' III II z·ic ii }Il i
lila)'r Il /[(g . .'J3 Tnf(tllhril', dirija

Iii de d, s/thlocl. 1. R. Butlo, tOI mll_ 

(·.~In(. I'i/'Ilto,~ alllr))lOltiil"r. 

Ih //Iall/l Jfllnşu'ui- }Jf' toti 
1/f {cllg,i aliilla ?llllilalf- all/·illliri 

file lii/lr!'!ii )lo/lstre. C((te 'ill'i 

11'1/·))1 P< II'U/Ii IIcolo lill"tlJ"{'. ÎI! ili'" 

/JIII/II!I/ (h II /1( IrCCr 

.. /tr/ jf'lr/e . .. 

])U/' in /ltl1ll /I("(slll 

"11('1/11 ţ / II Î Il 

am fost 

riisIJlIi/lI!/, dl' ('(Î/Id (lNs!r ('OIlcfrl(' 

;'1 /IIC ::11 lIi/111ll (It luate, Se Ille sit 

III! mIIi J'(fJrflllm III JIIII:II!,1 fir 11 

IJIi CII, .~i t1C(·(/,~tl/ ÎiIS/II))/wi 11/ uh. 

{IJIII'le mliii Ilflllfli IJ{JIJII'I/!ill 11('· 

l'(Jill.~( II (JJ'II.~l!fz!i)lo.~tru. 

PtllltU ([cr(/~tii lUIiU, 1/IIIzi("1I1II1-

li/arii 1/ INg. 98 illfll1,teri~ Islc o I 
'ldll'âml'l liilllflll'I}"C, şi SjJI! luÎud 11-

<'f/lslll -- Îi '111 liN III, jJolllt, (11 

Un dirijor virtuos: d. 1. R. Botlo 
(1/1'11/ I'IÎ/irlurilr N'r mIIi plllţli()II.~r: 

- jJe ('lin noi i It (/(}N.WI1lt l'lt 
d rl/f/li in imri, 

Jfnz·ic(J mililtln/, rliriJl/l'1 rIt d,sf/, 

Jddl(/ sii râilfr si Î1/ (/"(-,1 a/l, ("fI 

~~i În ((illllţi, JJC 1111(/( /'(/ 111 blii, el/ 

mliliil {uml d( dilll, rllrt i-II/' fi 
1'1/-'1,1,1 Iii /l1Ifi l (111/('1 rll li, (/1/1' (1-.;0. 

(/ {ii/llt eli illdllnl/nil';! .'1; nimâit 

jJrÎIIIi't )joi. dl.~i 1/ InImii ("1/ sll-.~i 

udef IU'in imll - /"( II/III !Ii 1/d la 

("ti !iliric de jfrilIIiiri([ A.fl/d. 
A nili/lls Ctl s(i '1/(' dl~~f/"[';:e ca 

niciodata, cu impresionontulrepu. 
lori/l jir ellrt il r.NI'II/,( În lifeI/re 

sIl/ni, "li IUII/II drtlf/fJs/ul şi ("l/lIIjl(' 

li II tII tir ("1111 (sl,; l'r/tll/ic. 

.llil ,;Iti! <1: t'ori"l CII lJIliTti dill

tI'! {/(.( ill ('II U'Î,~I: Jl("/ fU' SI" tii I 1)(' 

IJ(' /III/lui Jllll'l,.;ullli şi loti .~i-lIu cr

In'ii,la/ IIdm iJ'lIfia poll/'II liriii illi11 , 

slLdf ill/U:;iul milil/lnt, ("((rc .~r JIO". 

Întrecut pe sine .~i (t.~te pt/im i./!rl/l1 

l'ii/o,I!"/' ('a 8' o IlIu:im din nOi! 7(/ 

(1,/1111 când ,~H1 

l 
i 
I 
! 

1 

D. 1. R. BoUo 

asigurat î1dtragl/ siil/JJltlir (1 IllI/)Ti. 
, ului /lriidan . 

Aspect dela un concert simpfonic 
mai cald şi bine primit omagiH, 

D. 1, R. Bot[o, înţr-Tlyând .<;1/1/"('(1 

jlsiholf).<Jin'i (/ lUIII·ii IIns/eill. n'a 
CI lIţal nici 1111 1101'1 sali OslrHN7-

hi CII s,-t.i o!(rr ('CII 11/((1''' sdli4ac. 

ţie. 

,5i }Jeli Irit s!riidaJlitl acci/sta, i .~c 

le prl'~cilt([. în laţa ~ri, rilrlli([ din- I 
1/'1' CII. "/1/(/1 jJl'd(,lI'lIJ~1 rllilVsc,i!OJ'i ! 

. , 
ai m azil'ii. 

])Il/)I( concertele· IU([rii/onice da-

le de rl-sa În iarlla accstui an, în~ 

tr'ad(Tiir. pulOI/ IIfil'ma C(~ muzica 

I/,ilil([1'(1 ([ RC(I . .93 in/IIi/ieri!' s'(ţ 

I 

])1/1' pâni; sit aJllllţjl! fHn, nwes
In/.! 1. R. Bolta a trdmil sii dl'!mllil 
o muncii dc ,are multi nu sun! ca· 
lJt1 /n:!i. ' 

I,I sl'liimb - l'icflt" mllziclIlt"i It 

Aradu71/irâmânc în~fst/"l1tii cu 11n 

admirabil ills!nwlf:nt d,' propa.r!arc . 

P. 
.tieI aflu că în această dă

OD sunt adăpostiţi. in zilele de 
:eci, copilaşii lucrătorilor din 

'ri în mod ahsolut gratuit. 
ntr'o condică repse că: "A
cămin s'a înfiinţat in zi
e 5 Iunie t 938 fdnd pre· 
!ă a Soc. P.rincipele Mir

Fractiile ordinare (continuare) 

pre filiala Arad Dna Aurelia 
Cucu". 

a v tr'un bun început, lucrătorii 
il ! 'mpreiurimi şi ·au. anus copiii , 

, , astfel că astăZi, peste 27 I 
S pilaşi sunt adăpostiţi cU 

aţi . grijă Din condica de pre-
. tinută la zi am notat ur
[ii "intetni": Ionel Mure. 

ţiu de 2 ani, Iuliana Molorca I 
rosi ani, Florica Boşniac de 4 , 

Aurel Simlor de 4 ani, i 
pr a Conţ de 6 ani, Alex. Conţ 

ei ani, F elida Popovici de 
• i, Pavel Ţica de 4 ani, 

Dehelean de 3 ani, Ze. 
Bugariu de 6 ani, Ana Bu

e" 3 ani, Terezia Gyori 
ani. Ecaterina Gyori de 

• i, Doina Gyori de 3 ani, 
VJI să Popa de trei ani, Flori~ 

Ibu Florica Jiva de 4 apÎ, 
'a Cladovan de 4 ani, E
'c Pintea de 6 ani, Ioan 

HeI a de 4 ani, Mitra Nin.i 
. ani, Gh. Dontoş de 6 ani. 

t .. l 'Iaşii stau sub îngrijirea unei 
_ " ti de ocrotire Elena Bodoş 
tIu unei îngrijitoare: Maria 
l. a. 
, ca ceşUa sunt aduşi dimineaţa 

:ele 6 7, când mamele lor 
g la lucru şi, i lasă acolo pâ-
- reintorc dela trudă. 

TIJ11'('g' Însoţ.it <1(' Trap-ţie, SI' 
mai întn'hnlnţ.cazli I'xpr{\"ilurih' 
fonn:ltl' din1,I" un Întt"q!, Însoţit dl' 
o fyaeţie ol'dinm'ă ('('('IH'(, ijl1 ... {\m~ 

11!'<1Z11 eii l,a 11l11nărnl înh'f'g' Si> a· 
dunll şi fra('ţin, A('(·a, ... 'tn (,xJl)"('~iF' 

~l' nnm('ştp într".g Îl\NOţj.t· dc' fmr. 
ţiI' -:au număr mixt. 

EX('mplE': 
1 

5' 4' 

8("(JA 'l'JWLl IXTRF;(/lUJN 
V/STR' () FNA('TIE 

Ih';w:n. S('oatt']'('a Întl'('gilnr din
tr'o fr:wţi .. , :-;upl',l1lnitară SI' fa!'(' 
a ... tfl'l: Îlllp;]J'ţim numnl'ătOl'lll ].a 
numir,!))' ş' ('{Iml astt'{,1 ohţimtt 

~nn. inm'!.rii. h ('3re l)(liln!!ă.m o 
hal·tit' (,i' a 1'(' <lI' lllllllll l'i"itOT 1','<;-

1 li 1 hn pă r-t iri i iar' d-~, 1111Tll itOJ·,llil1. 
mit, luI f'rar·ţi('i. 

EXIT\1j1J.. : 
65 65 : 7'C 9 f, 5 2 
7 - 2 of = 9-7 

I.YTR()I)f"('IWEA lXTRROI· 
U)R IX FR.H'1'IE 

H;;.t·ulil. Illtl'O(hw('l'I'H Îlltl'('g'i 10)' 
ullui 1lumăr mixt În ft',H,ţia anIi. 
11<1 rll SI' f.[(.(' a"tf .. l: Înm\llţim in: 
t]'('!.tii NI numitorul. la produs:1-
tllll1iilll ~i P(' llllmăl'iitt)J" in!' l'l'z'lL 
t.l1nlui îi dăm dp numitor pp nu-
mi tonl! f l'H(·ţ iei, 

EXf'lllplu: 
67 _ 6x8+1 _55 

"8 -8~-- --i 
{'()J[PARAREA PHACTTILON 

I. }{('gula. Dintre două fl'lWţii 
('il tOi au <!(· ... hlŞ 1111m:ÎtoT 3('('('11 I·S' .... 

mal mare ean' ar .. ' ,numi"irătond 
mai marl" 

EXt'mpln: 

Fracţia ~- est", mai mare decât 
5 

fracţia i 
II. Hl',!!ula, r )Îlltn' douii fl'Il('ţij 

(·!l.l'i :;;\\ IlUmăI',]tllrii egali, al'(';! ('~ 

tI' ma,i mal'I' ('arI.' ar,' llilllllitol'lIl 
ma,j miI"', 

Exc'nrpln: 

Fracţia 6_ este mai marE" de-
2 

cât fracţia ~ 
!'/,'Ol'/(J ETil 1'1 U~' F/(,,1('TII

LOR OI.'lJI.\·A.UT<: 

1, f);]r·il ÎJlIIlll'lţim lHlmă.rlilol'ul 
lllwi fl'lIf·ţii ('tI Un llllTni'll' fl"lf'ţ.iH 
(h,\'jn(' lIl' a:t;Ît!':1 ori mai mare (',ît(, 

tmitiiţi sllIlt În numnl-ul ('U (',art' 
am îllllJU lţit. 

Expmplll: 

1 1 x5 5 
2 2 -~ 2 
5 

Fracţia 2 este de 5. ori mai 

mare decât fracţia 1 

IL Dal'll înmulţim numitorul 11-

llt,j frll<'ţ i j ni un llumă.r" fl"lcwlia 
d:'\'j::IP d,' atiw'(] OI; m,a mi('n. ('(1. 

it' ull.i:iiţi sUllt Î11 llllmăl'iitnl'ul ('11 

f.. r p ;'1;]1 Îmnulţil, 

EXl'lllpln: 
1 1 

. " 
5' 2 x 5 - 10 

Fracţia h este de 5 ori mai 

mică decât fracţia ~ 
1 Il. Dudi Îllmulţim amhii tpl', 

nlPlli ai Hlllii f1~wt i i euuN'las lut 
miiI', frnrţia nll~~i '!'whimhii ,:alon. 
1'1"'1l, 

EXNnpln: 
t 1 x 3 
li 2 x3 

3 
6 

Fracţia ! este egală cu fracţia 
3 "6 ambele fiind jum. din unitate, 

l\T. 1 )af'ă impiÎl'ţim 1ll1mărntonl,1 
lIlj;·j fl~)('ţii ('11 lin număr, ha('ţ,Îfl 

dl'\'illP d,' at;Îtp:l ori lJlai mÎl'ă, rute 
mI i(itţi -"lIllt În I1mnăl-u] eU ("arc 
am împăl'ţit. 

E Xl'llll) Il! : 
4 4: 2 2 - -
8 ' 8 -~ 8 

Fractia : este de 2 

mică d~cât fracţia i 
ori mai 

Y. l>,kl1 împărţim ,n-ll.mitOl·nl u· 

1lei frar'ţii eu nn nl1Jnnr, frar'ţia 
dt'yilH' d~' atîltl'i1 Ol-i mai man' ('fttl' 

Imi/ăţi simt În llllmăntl !'U ('aIT 
am împărţit, 

Ex.: 5 
-6 ' 

F racţia ~- este de 2 ori 
3 

mare decât fracţia ! 
mai 

y 1. l);wă Îlllpăqim mnhii tpnnt'

lli ai u:1l'i fl';wţii ('n :ll't'las numă!" 
f";)('ţ ÎI Ilu-şi ~'('himhă Yillo;ll'pa, 

Ex! 2 2: 2 
(' 

Fracţiile -~ şi } sunt egale 

fiind furnătate din uni late 

A.lf/'UP/{'_lRRA FIU('!'fT. 
LOR 

:\ amplif'il<n o fnwtj(' îllSI'llllWn_ 
ză a-i inmulţi :nnhii u'rnHlJ1i I'U ;1. 

('l'la:;; lllllllă l', ()!Jţ illPm <l:-;tfl'l o fm.r
ţi!' ('g-ali! În y;tJ'Hll·P, dar ('li tl'r. 

ml\nii mai mal;. 
Exomplll: 

-j Inmulţind ambi termeni cu 

5 avem: lx5 5 
3 x 5 -15 Am obţinu. 

fraţia 

Ioa rea 

5 
1 ~) care t'ste 

·1 
cu fracţia 3" 

egală in ya 

. -

ffl; 
!~ ~ , 

l' 
~ 

, , 

I 
1. 
( 



Y-~~O""~ ___ ~~~_~_~ ___ ' ___ ~ ___ -----,~--~~--T-IM-PU-L-P-R-O-V-I~~-C-I~L -----------------.1 
Ounc::e 

("ill<" 111{~J '''IlIi<I::,;;t\" I"" '('<It:' fl"J;l

"''', ;(,', ,1 \ 1"111>;1.]111" din li .. ";,' lIo:l" 

[]" ",,"" 

L-,!1ll i::Ltlllit in Ili:li nmltt, or:; 

,:,,' şi ~a"tl'. pli1!I'I;llldu-şi ("11 mi,'" 
<ll'i., 1'1. It,]" :;;: "t 1""i,,11' ;llll,iHJi: li-

tI' d,' aU-ita ,hu:n\'ţi,'" 

p" ii,J';l1"l" tI,,;-!' mi-a 

t]P,pn' u<lllwllii (1",11 alt, 
'" Jl'hit 
YI'."'lli. 

lllai hUlli >;:i illhitMi IL, hlJllill(l. 

I':l"au timjJlll"iJt. (',ind "" ('('tp';l mai 
mn1t, jll' ('al'l' If' I'\"(l;[l'ii ('1] I'iil,lu-

D, Fane George-Păjişte 1 

Lanuri 
o''ldulale lanurile se scaldă'n snar .. 
R .. f1ectând ali' spre sIă(li/~ cerqti: 
Stă viaţă nouă in lurll1;/ când pri'NJşf, 
Şi-i do/dor câm :ml de rumena splend vare, 

In unduir .. , câmp,J1 poartă veşti 
Ce frec din spice'n spicf', şoptiloare; 
En maca roşu atâta sarbătoare 
Că'n uf!şnicii n'ai vrea să-i părăsfşti". 

Reaarsă soarele s'oI de s!rn/uciri, 
Foşneşfp lanul aurite rodiri 
Cddelni(ând spicul 'ngr~unat de bob. 

Departe 'n zare, printr'un lan irue un rob 

Şoptind bogătia loald'n amintITi, 

Ducând lanul intr'un vis aprins de snob, .. 

Fane George Pajişte 

') Din volumul PASTELURi, In p~ellăt re. 

l"ii i;'i lH\'lan,'oli,'_ 

l'''pitit ciI' 1l,"'S!t' 

ta ()U,llll"" ,,'1' m;-Illdl"l':~tl' ('U silI' '

s,'I,' Silit- li1l'1"<l1"I', an'l glll d: 11,1· 
l'zip 1 HIJl'I]"all;l ;"t'll:-..,lt I:d:: lii,. (1;,] 

I'::;it "zi aprt;;l]H' dill ('il:d ,ii,,,,, 

!,,'l1 i l"U (,ii Il II n"'1i ill!\,,]'("" 

; Il:" ft'lk~t1/'i:-;;ti" 

PI'tr!' E" ( la ll: (', rllt 1"g:il 'ltl 
:-;pi 11 tul YJ'('m ii, n u-i;'i ma i ('·11 i I1U-

,le altii 1~.It{I, j!i'tsindn-:-;i mi'I1J:.!.'JI
Il'l", 'a. ÎIl pro7,,:i, ~wrii Ild, în ~i!, t:h: 

în a""];I:;;i ritlll (le lJ;ltUl':I!~,ţii ;;;i 
p.'lltJ'U a(·pi;lŞi !'ititt'l'i" ,,\ l'i!m,,"ls, 

(l",·i_ prwtu J II' H1 i i lIP jn. ":lt"~~-

şi 

~ti~nl ;.i\u, ;.in'1':11 si ('\Il' "f~ tI' 

("w·prl'ştt· 11:-1a prima ~)<lg111ă" 

:\ll tit' IllUlt" llf'·a nf'('rit (',1«'\'1 

('olt'('l,ii (lin .. \Ta_"i(wa". f'-'Ji.' li
t('!'1\I'iî şi ti" iIlI'Hl'I1"'lt;i, ('''',' '1-
llar,' .. llntl" aii ])lllllll'Zl'll, d. :~

lii (btii, dll]1:1 ('tl\'Îll\t'h' Îl]'.:"': fll' 

fr(mti~pi('illl jlllhli(':tţiri >ca!I'. ('.')"" 

li jl:ll1' Ik Xl'('(' li Il i" 

aTllll.zllt l'i"L-:foilld ac'e"lt' !'r;lm.' 1-,' 

('oJC'l'ţii dl' pOl'zit' şi Jll'Ozi'i JlOJl,l-

1 a ril. tii Il ('n J'p llll li 1lS{'S(' il'tmia 

llşnal':i şi Î1Jt"]l'g"('rt'a ~1ll']l111lzii-

ti lan' Jll'l1 tI'U m ll]rp P l'lih h'lIH', 

('LI multă si'Il"g-uinFI 
]Il'l't'. Tata <hllH'(, ştif' I'ă 

şti )I,'i(·!'. 

adun!' un 

lllatl"l"ial ]itl'ra.1' N\1V tl' înd!'amnă 
__________________ . _____ w_- ____ -------------

Corul "Doina Crişanei" 
('a1'l' nu se uit:! U.';;Dl', PPll~l"lldi 

publie-ul !jtie sii fie bun" jmk"ri"i.tor" 
:;\lai hUll (,hial' d,,(·rtt "pl'l,ialişrii. 

una" 

tr{.>{' prin fnlg'twi 1(' căznite În ('ule_ 

AI."t~tea lt\ il11T'l'imă mai mult far-
trail1 irI' şi 

j!lol'ioa:o;p-

hun 

ll1l'nt du ]Iii il I Îl' kd 1Il'i III a i ~', rl'! l'" 

Ast]'{'I, >{'I'il' 1'ata Oallf'~' lli1;,t(' 

[)(l('zii tIl' putrl1li('ii l'l'\-oltrl, (·.:lIl'l' 11(' 

atl'~til un ta.lf'nt fom"!(' natUl'1l1 şi iw~_ 

pil'nt, l'X)ll illlat rll'ill~j"'llll ~!: il al'

hai(', da!" l;tI'l"1I1'. ll! 'lI'l'.~t ~n'll. 

.'",t" lin atll'\"iiult llWI'~tt \1. 

lfUllWl'tll tI~()1' ~- îl mD!lluil'ş.1f', 

d! 'IlSI'1ll I 'lll'<l , ('\1 lllli It il 
It', IJl ,H'P] gTai hăniiţl'Hu l';]'l'P ('S· 

il' atil! de hillt, ('UJW«'ut şi {'Gll";:}

el'at în Jitl'l'atUl'a J)()Jli)l'<llln, 

Pllgillll ('imi litttr'i 101', {·pigTaml'Î, 

a. ,/'l'ff\rişti,lbr" , ('a şi 1'1' k i 1/

f'h.ilwte Oa.llH'liiJol' de hilH' ~h'lJL 

S:lt(\ - (lt\'l{'oJll'ri~(' În l'o{t>'Jţia 

foii .. Yasioya" - ni-l faC' f',llr,-((' 

tll'1lg' pe <j('(lSt &'1'iit01' ]w)l(wa.n, 

[ni}('('ste pa.~rilli, 1'ata {hllli'(' 

l't'('(ln~tituit· fra~nl('11tp din \·il'.:tta 

1UW.r oameni şi Rate ('111'1." altfet'. ,11' 

!'iim;; 1](' llf'<'UIlOS('lltl', p; I1tl'lJ('ii al· 
ţ ii n ti 1 (' 1·1'I'llllfl.'lP î IlS,'llrll ii~ li t.a 
l'11n~nită" 

PPllt111 a(,l~astii pllblil~isti6i, ll.

tâ~ de frecventă înainte' de răs

hoi şi "billrfiî('ilwarC', pe ('are o ;~l
tn'ţillC' ru Îndiil'ătnipif', llăFn.l'î!m 

cea mai caIeă simpatie lui Tata 
Oanr('. (·ftnfnn't ill~pil"at.al !-l11tnlui 
nostru 

Ion 1, Pog-~l.lla 

Costume de bae femeeşti şi băr
băteşti con{ecţionează după mă· 
sură cu preţul cel mai eftin la 

Salon de 
Tricolage 

Magdalena onnenklar 
Arad, Palatul Orlutay 

, (ăminul de zi 
I copii al Soc. Pr 

ie Mircea filiala 
(Urmare din pagina Il-al 

toescn, Chera Cornelia, 
Aurel, Coltofeanu FIor 
Comşa Florica, Ur. Cucu, 
Damian, Elena Damian, 
DT, Damian Hort~nsia 
Drincu, Gheorli!hiu Elvira, 
na Goldiş, Georgeseu 1, 
zeScu Sofia, VLOrica Dr, 
magian, Maria Dr. 
Dr. Ispravnic, Kallo !:\ 
Lepa Valer, Graţiana Dr. 
ger, Maio: E, Ciorogariu, 
Milota, Dr. Coţioiu, Ing. 
pOVJCl s a. 

Din partea primăriei s'a 
mit o subvenţie de 36000 
p~ lângă ajutor Serviciului 
nitar. 

Căminul a fest vizitat 
cipesa Cantacuzino, 
scris urmatoarele: 

"Aduc mulţumire din 
tea comitetului central, 
tetului filiala Arad, 
toată străduinţa şi 
pusăH• 

Du pa c\~ copihşii lŞI 
una I ă mănuţele, rostin d ru 
nea, am părăsi t aceastil f 
~ă i'1stituţie cu ~â ldul la 
că: cel multe s'ar puteaface 
tru lucrătorii noştri dacă ar 
mai mulţi oameni de inimă, 

Ioan PăI 

Al XXXII-lea 
internaţional 

Zagreb, 
va avea loc Între 
gust - 4 Septemvrie 
Direcţiunea Târgului 
reb, posta 15, pretinac 
stă la dispozitia tuturor 
teresatBol' cari doresc 
ia parle la a.cest târg 
cum ,i la dispozitia t 
vi7Îta torilor_ 

După ee, în 11lwwlilp" tl'{·ClItP. 

am s<'l"is <'n p"mflti ... dp"ŢIl"p em'111 

.Un ::\rieiil:H':l, r'U f'f'Î pin('iz('(-i dl' 

ani elt· all1Yi;tolat. ch' dal:t al'pill":n 

tl'f'lme să st-l"itm (k"pn' altul mai 
t,înăl', l'tl o hng-:I1ă ;1!·tÎ,'ita,t<' nHlzi

('aJă În Ol"aşul nostl'!. 

Illţ('I{'~;1l1l1u'lji a;:tl",,'! IllJ"lll:'('a, 

.. !>oma--('l'ÎşHlll'i" Yil HYt';j (1<' ju

,'at un 1'01 'tH~l'l1l11at în ,';"ata euL 

A'I'fllld în fruntI' 1)(' d" lb-, g, 
mii :\folltia, hilH' ('ul1l).'wntu1 ('0111-

pozitor a 1"(I<1an , 

11e(;' esti' pol'nitii 

" Pom II -( '!'i:;;<1-
IJl' Un drum tit' 

Desvelirea monumentului 
"noina--f~l'iş'l1ll'i.", d(\"T))'(\ ra

n' estI.' Hll'ha, a lupl;lt ('u toah' 

mi7~\1'i il{' ÎI1!'('Plltli! Il i, Iwinţl'l :<l,ii 

d" put ,ltlllH'i f':[l1(1 nim(·ni Ilu-i 
!n[ti PHh'~l t~!!il(lni 0]1('1'8. t'f>alizn
Oi. 

('(mSaf'l'"Ht'l':l :W('Hsta i-a 1'('11 it 
<lHpii eht(',"a t'0l](·1'1'h'. mai ali"" ('('

le dE' Cl'll('Î llll , şi ,lnp:1 liturg-iih' 
dln1'1Îl' la f'afec! 1"al;1 .\ I'atlullli. 

Se('Jlti(·ji şi (',Îl"titol'ii au fost ~i
liţi Iltunei I'ii.:::i ("alp(' lW illimll Ş! 
să 1"l'('unoll;«,ă adev>lrn! (·ii .. 1):'; 

na--Cril;'alll-i" a dp\,1' Il it llll (.(')' 

[lutrmic. 
Dar p:ll1n s~ ajlll1j!:L aif'>i, a, 

tJ'{')mit sii. Îllfl'lll1t(' ('U l'p..;('mnal\' 

~i sp('l'<lnţe indift,rtnţa puhlil'u}ui, 
("a, şi nnmel'oa""ll' jll('(lil'i ('{' i S(' 

pUlwan în rak, nf'.Îustifiea:("p în
totdt'Huna, Dar Ilşa sunt (}.tJ,Ilwnii. 
('lIl'r şi.au s(·llimh11t, îlî~ii.atjt1ltli. 

n[1<, (h'la Î1J('('jH1t şi an ii JI' jW)'

ferţionm'f' , 
.Astăzi, ,Doina Cyişa,n€>i" ,). 

capă ]0<'11] )l<' ('al'(' îl nll'l'it:l în 
dt'aţ.a mll7.i<'alii a .Aradului. rll 

pel'"pedi\'a ('a sll-i ('UN'l't'mwii şi 

pe ultiHlii nelnţr'lt,~rltrn·i. Tont(' 

se împliul's<, la tim pul ]Jotri"dt. 

câlJd nu ('I'uţi ]1i('i nn efort ])(' 

drumll'l ÎnN'ŢH1t" !-ii .,nniml-('I'i. 

şallf'i" ştii' sa luptI'. 
Nf'-a dowdit.() a('('i!sta în aln. 

tea l':îndul'i, nu" nUIll,li ai('i. ('i şi 

în saldl' din jnr, und(' şi-a risipit 

(j IHIl'11' din adi,-jtatt'. prin ('011-

('erte şi dntal"ea în hisPT'i(·i" 

Pe unde a tJ'('('llt, "f)ojna-('l'i
şanpi" ŞHl ('ilşfiQ,Ht (1 populul'itatp 

Eroilor din comuna 
s •• ~.~.; 1 al Regelui nostru. 

Zilete trecute a fost desvelit Ascullaţi 1; 

Corul "Doina Crjşanei" 
mralii a Aradului, cal'(' al":' mure binlinţi şi sati:-;f:H'ţii. 
Il ('\'OÎl' (l!> aSe.ffiPIWa ill:-1:.ituţii, ,Din comitetl~l de ('onuuf'(,l't' al 

Pc lâJl;.di dpyotaTlTP11tll] şi ~trii- asof'iaţiei mai fa(' pal'tl' şi d-nlli: 

monumentul Eroilor din comuna 
Mă terat, ridicat de străjerii ac~
lei comune-

e'l j;lceas'ă oca7iun\:' d. a\"orat T. 
Groza, (ost preşedinfe de centru 
ştudenţ .. şc 1931-32 Oradea şi 

fost ajutor de primar al Araclului 
a rostit următoarea cl1vântare: 

Noi, cej răsări~i dlo acest sat, 
am venit să aducem prinos de 
recunostinţă pentru cinstirea ce
aţi adus,,:> Pl in acest monument 
celor căzuţi pe altarul Patriei, 

Cinstindu-i ~e ei, îosemnează 
d.aniile (,ol'iş! i1m', ~lI'l'şti d,r'~ il1t('- Yi(,I'--pl'(':;il'dinţi :,dr. Ton "\. că cinstiţi trecutul din a cărui", 
l'psaţ.i Illl\~1gt'ri ai al'llloniikr llll!. Drineu, ~f'stol' ('0\'(1('1 şi Iu'Lin elQborare continuă s'a desprins 
zi('alt>, "Doi na-C'I'işalll'Î' , IL unit P<lp, juderător, ac~asfă strălucitOare izbândă de 
n~ro!'ul .să-şi gă."easelî un dirijor Serrdlll': ])amian .'\(Ompş. astăzi. 

de talia d·lui pl'of('.'wl' St'wr A- Pion Cinstindu-i pe ei, însemnează 
geu, ea f'e şi·a IllL~ la eOIltl'ihnţ il' că dnstiţi neamul şi ţara din 
toată pri(-('Jll'l"'fl şi OSMH~tll.a. (J" care faCEţi parte, 
I'>ă-şi ridi('e {'orul la Înnlţillwa ('U- Elisa beta. Cinsfidndu-i pe ('i, înseamnă 
venită, că r. nstiţi pe falnicul Străjer al 

Părtaş al tlltmf'!' j:!'1't'lltiiţ.il()lJ' şi Tot h tuturor Românilcr, Comandantul 
npÎnţfll'.gerilor ·suh]iniat( mai sit:;;, Suprem, al nostru şi al vostru, 
d. profesor SP\'('1' .. \ g'pu a I'lU"O~- Cioslindu- i p~ ei, însemnează 

('ut multe d(,('i')lţii şi amiil"n(·illlll. că cinstiţi truda de fiecare zi a 
broderie artistică 

D:H J('-,'<} "up0l'tat {'U multii l,'.;eHl- Marelui Străjer, împărtăşită vouă 
nal'<', ('(}l1vins fiind <'ii toat(' an Arad, Str. Eminescu 5. în tlltima-i cuvânfare: "Noi cre~ 

odată un sfârşit, atull(,j ('âttd (1"" I Broderie de haine, dem că tot ceia ce au clădit 
pt'l'll ţ.i.sc im]lllllt' şi triumfă" A' 'înain taşii noştri, este temelia pe 

Păl'ă d(' a('t'~t(· pi('{ll'(·j şi dt'*"i- '/1111111111 . Tim!Ub~rba.' CU carţuişi ~:!~~~i care trehuie clădit sufletul nou 
luzii, n'am fi CUlWSl'llt at;Îtt',l din - a României viitoare". 
01)(>1'i1e de ali.;1, (,(U'(' ('lW·'~ şi se Cinstindu-i pe ei, însemnează 

"Spre depărtări azi ochii 
Mi se îndreaptă 
Şi vorba Mea dau 
şie vouă 

Că voi el di prin 
nire dreaptă 
Pe zidul vechi, o Roman 
nouă". 

~. --" . ! ~ .... ~ .. 
In faţa acestui monument 

chegaţi zidul de granit al 
darităţii naţiona le şi sub sce 
de domnie al Regelui Carol 
lI-l(>a, - "ocrotitor al 
nurile voastre tinereşti, -
ferici~i decât acei cari 
încă urmele norocului de 
mult, dar mai neîncercaţi 
cât ei, cu îndrăsneală 
tă şi cu credinţă dârză, 

visuri şi din stele, clădiţi 
tru v.itor, peste ţărâna 

moşilor, - Ro mânia cea 
uă". 

Cu gâlldui la ce ne este 
scump Regele, stdgăm: 
iască Marele Străjer - M. 
Regele Carol II-lea I 

A bona ti -vă la 
"Timpul Provin' 

(k.sii \',Î I'Şt·,sf' m.ai alc'S atUlwi _f._nl_l_d _________________ C_ă_c_:_n_s .. h_' t_i crezul de tOl~td~e~a~u~n~a~~!!!!~!!!!~~!!!!!~~~~~"~ 

TIPOGRAFIA G. IENCIU ARAD S, 
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