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Jnal dt 

rof. cof'Jnd.f1.Li 
şamenl" €a. :J.luda.pe..sta. 
'ofesof 
Olllan' ziua de 4 August a, c. se 

,dustrt··IiJle. sc douazeCI.' .Şi unu ele 
. t l ,dela ocuparea Buelapestei, 
15 ra ' 
StUf. catre trupele romilne. 

Parintele Petre 
DlInlinecti, 1n sf. catedrala qr. ort. 

rOllHLna, parintt'le protopop Florea 
Codreanll, în cadrul sfintei liturg-hii, 
.1 infati~at cercetatorilor sf. bisprici, 
pe nonl slujitor al altarului: p[trin
tele Petre Hog-dml, care şi-a luat 
şi p0!:1tul În primire. 

Tinrr Înca parintele Petre, vine 
in slujba sf. catedrala gr. ort. roma
na, in \'(emuri tulburi: 

IU "1 1"]'~{lld ;u 1,101'(( •• f -

Astfel se exprima Dsa, cu ciltiv'u 

aptele de arme, sav<.\rşite a

'aportlfi, cronica vr.cmii nepartini·· 
le Ofre, le-a igregistrat - pe hln

un s~ caracterul lor strttlucit -

adudttoare de linişte şi 
oarel..:' • t " ,. e tii~ne, In r o regIune expusa 

~ullli plac şi teroarei înfiri- ani inainte, Într'o pol'zie pllulicatri 
B K h in revista ~ 1/..1,/1'1(," şi care a s'a a-

lostr~e de ela u n. deverit de-o tragica realilate. 

. fOPlllaţia înfoJl1eta~i't si .e~- - "Cu tancuri ]wne1rftnd [Il bloc" •• 
. d . tată asffel fara nuia, a pn- O ipoh'za pe care at<l(ia mari stra-

ŞI a armata romană salvatoare, tegi militari n'au ~ocOiit-(} posibila, 
multumiri de recul1oştinţa. a fost lnfaţişata In rftndmi ~ill1plc 
~a lina din primele întruniri de uu Wnar Îl.vaţaccl În slujba Dom-
I nului, În anii de initiere Întru 

ten'''cdllite d.lll)ă re. stabilirea Or- poesie. 
.. i, şi Ia care luaserii parte Dupa atflţia prea curernici parinţi 

mblţl e lQ.OOO ele ceUlţeni s'au cei avem, buni !lHlllUHori de condei 
trimat astfel: . aici la Arad; ne pare bine cti, Illllm1-

5 ~ v rul lor spore~te cu inca unul, fiindca 
'.ana"l, ., travl'asca armata roma~nav, 

" tocmai ocum luhmerecul devine tot 
străjt profectia careia ne-am pu-

l SI. aduna astăzi, ca să dis cu-

, I~'i' În linişte şi sigurantă a
o k:i l'a nevoilor noastre arză
'a Ure. lucru ce nu ne-a fost 
~a, Ffiduit timp de câteva luni 
Melcătre nefastul regim comu-

~, răsturnat prin vointa lui 
eşed4nnezeu, de baioneta vitea-I 
nnăt~/i ostaş român« ... 
i m';raler-cu 'acestea, tot sub I 
~Ş~/tirea armatei române, gu
În tfl1111 maghiar, a putut pro
lent' la reorganizarea armatei 
a . ollale. 

an~i aici faptele .. . 
Eroi nU au trecut .. . 

,te ineva înfiriptmclu-şi mintal, 

:re~ 11limentele de atunci şi, pri

~ mdd împrejurările ce stdtbatem 
1 R~ftlră sa vrea, - Îşi va a

~ti de vechiul adaugiu : 

=;arpele pe care nu-l laşi să 
~ q' ră, nu te lasă să trăieşti! .. 
S'l1(le sunt profeţii, care să fi 

~tzut că, mulţimea de copii 
me ~lli ţi cu atâta grijă la bu

)i~~lriile trupelor romfme, odată 
~chi~ de-a purta a-rmele, vor fi 
.1 oW1i1izaţi în contra ocrotitorilor 
F. a Români, după numai două 
llca~nii ? ... 
~ine ar fi putut crede atunci, 

C
'fttrmata naţională maghiară, 
~ată - ocazional - la adă
'lIl ostaş ului român, va fi în-

18t~tată, în contra noastră? ... 
lSfârşit, cine ar fi crezut a

~ntru 1ti, că după ce li s'a salvat, 
col,ce-au avut mai bun, până 

~Pester Loyd" va cere des

!!!!!!!!f! b i ri '1 . . . 

) 

tin nefericire, conducătorii 
lnilor noştri, nu şi-au des-

1iit tradiţiile, de vechi aţâ-
10 1. ri. întru ură, prigoan~l şi ne-

tate. 

. nu le fie însă, de astă dată, 

~a după pomană, de prost 

...-fr, 
jor fi învăţând ai noştri şi 

1 El 1 odată, spre a nu se mai 

~ 
amăgiţi de vorbe. 

Oi~ . 

in Timpul Transilvaniei 

mai Înnabuşitor, iar fiii s\lflete~ti, 
intr'llJl orizont lnfierbftntat, cauta: 

Mai multa lumirHI. şi pace! 

I Richard fabricius I 
S'a stins din viaţa pe np~illltit(', 

Intr'un Inceput de stlptam,ina, tlU 
funcţionar p,trticular: HicharcJ Fabri
ci llS, din seT\'iCiul Fabricpi de 1111-
plctihui ~i Tricutage din ... \rad. 

O fiinta \mieii, Inchinat,i muncii 
de totclpauna, cum putine se ivesc. 
Pent u colegi a fust un parinte, iar 
cei care Îl înconjurau li spuneau in
tr'llfl mod C[l! se poate familiar: Tati I 

Slujitor devotat al ins1itnţiei pe 
care a servit-o, aproape doua de
ccnii; era cel dinteHu intru toate şi 
ultimul care pleca dela treaba. 

în tot acest timp n'a fost bolriav 
niciodata, D('-o stahmi Inaltâ, robust, 
parea un stttlp al vieţii lns,qi, prin
tre ataţia alţii de-o constructie fizica 
lllai Ş u breda. 

Vioi, ClI eternul zâmbet al fiinţei 
mulţumite de Implinirea datoriei, 
avea pcntru fiecare in parte o vorbâ 
buna, un Indelllll. 

Cu o s.aptâmftnti Înainte, a parti
Cipat la victoria echipei de footbal 
"Fita", al carui vicepreşedinte era, 
in contra Astrei. -

Cine ar fi crezut atunci că, in ve
selia cc'-a urmat victoriei, fâlfăe a
ripa rece a în morţii: Richard Fabri
Cius, a cântat, s'a bucurat şi veselit 
pentru ultima dată. La o săpti1ml\nă 
exact,' trupul neinsufleţit, zace în 
mormUntul acoperit cu flori. 

Dumnezeu să-I ierte 1 

Cântec"' 
Era în primăvara anului 1939. 

Unii din vecinii noştri - re
cunoscuti demult ca cei mai 
veritabili campioni ai santaju
lui politir-infectau zilnic at~ 
mosfera, prin posturile lor de 
radio, cu diferite absurdităti, 
la intervale scurte. in toate 
limbile europene, 

Vechi şi teribili mânuitorl ai 
opresiunii tuturor minoritătilor, 
se văietau mereu, dragă Doa
mne, . " de soarta connaţiona~ 
liIor lor, din alte tări şi mai 
ales dela noi . 

Străzile Aradului, ca de alt
fel pretutindeni, erau arhipline 
de multimea Românilor, por
niti spre unităţile lor, pentru 
aşoferi,la nel'loe, suprema jer
tfă, pe altarul patriei. 

l ~ Între timp câ/iva din cei 
I »coco/ati unde nu meritaseră.« 

-. .>* 

, f1.,v~edK,lceJte 
, 

pe fL()' 
)' 

6 ~L 6.UtLL '&-c)fnd-Ki ti _ _ 

S'au implinit, mai zilele trecute, 

trei sprezece ani, dela moartea ce

lui dinlâiu Rege al tuturor Româ
nilor: 

Ferdinand 1. ct'1 Loial. 

Cu acest prilej. r~omânii de 
pretutindeni făcând semnul 
sfintei cruci spre veşnică pome

nire. Într'un moment de adâncă 

recull'gere sufletească, - îşi "Or 
fi amintit d sigur, cu profundă 

recunoştinţă, de jurământul mare

lui Rene În care spunea că; 
.. VOI FI [3U:-.l ROt"'l,\N ~ • 

impletind ahmcl. faptele eroice 

ale freculuhi, Cll nădejdile unul 

popor ce vrea să Irfliască liber, 

sau să moară in vrednicie pe 

pământul P"lriei: a luplal, a S1o

feri! şi-a biruit, fiindcă mai întâi 
s' a şli ut birui pe sint'. 

r<egele Ferdinand 1. a şUut ce 

vrea. 

în prima zi a suirii pe Tron, 
a adus la cUl1oş!ln!a lumii intregI, 

in cuvinte simple, dar pline de un 

cald patriotism care·j va n deviza. 

Ea sillgllră la călăuzit, in toate 

acţiunile, pentru ca in cea dintâi 

zi a victoriei noastre să poală 

spune: "faţă dp Dumnezeu 
şi rafa drpoportlT'mrm--;--â-rf1' 
conştiinta curată. Per aspera 
ad astra.« 

S'a putul zice astrel, cu d. ept 

cuvânt că r~egele Ferdinand J, a 
fost la înălţimea chemării Sale. 

EI a bine meritat dela Patrie, . , 

Cum slăm Însă noi? .. 

Trebue să ne punem aceaslă 

întrebare rlindcă, intârnplător, tră

im din nou o perioadă de grea 

Încel'c/Jre. Suntem În secolul \li~ 

tezii, şi după abia două decenii 

de vieţuire comună, in hotarele 

României Mari, ni se arată un 

prim examen, intru românism. 

Ceasul a sunat, odată cu isbuc

nirea răsboiulul în Europa. 
De atunci pe de-asupra noastră, 

in câmplile de Elyssee plutesc 

sufletele eroilor noştri. 
Asistă şi el, la frământerile ce 

s'au ivit, să vad ă dacă ne-am 
înţeles fiecare, misiunea ce ni . .., .. 
plerzarl. 

îşi transportau din zor, cu ce 
puteau - in văzul lumii şi 
fără nici un scrupul - sdren
tele şi mobilierul, fiindcă suf
letul le era deja de parte. poate 
chiar dincolo de frontieră . .. 

Bietele noastre »mai mărimi« 
purtau grija boarfelor lor. a
gonisite din grija statului, cu 
banii noştri ai tuturor, în tim~ 
pul ce ei pierduseră orice con~ 
tact cu glia strămoşească . 

Pentru ei numai existau in
teresele superioare ale pat
riei ... 

De aici. în cafenele. printre 
cei fără. frică. §i fără Dumne
zeu, circulau cât mai multe 
şoapte. sviJnuri şi cuvinte fă~ 
tarnice - toate menite să dis~ 
trugă moralul unei natii. dacă 
nu ştie ce vrea! 

,.. , 

s'a încredinţat. Vor să ştie dacă 

nu cumva jertfele lor ata fosl 
inutile. 

într' o prea frumoasă predică, 
rostită într'una din DumniclIe 

trecute părintele Dr. Ilarion Fe
lea, a mai evocat odalil. pustii

rea celi'1il Sodoma şi Gomora. 
Părinfele amintea cum Tatăl ce

resc, implorat fiind :;:\ nli pustiiască 

cetatea dacă va găSi Illtr'ânsa cin

cizeci de oameni drepţi, Alot

puterniCUl in mărinimia sa, a mers 
prl1ă Intr'acolo, că n'ar fi pustiit-o 

nu penlru 50, nici 40, nici 30, 
nici chiar zece. 

Dar n'a aflat 1 S[ârşitlll il cunoa
şl~m. 

Sub o altii formă să caută as

tăzi, câti buni români ne-a mai 

rămas. 

Ştim cu toţii că, pentru aţi În· 

su:}i o meserie oarecare" foarte 
bin,', trebue mulţi ani de trudă, 

în care noplUe de veghe, se con
fundă cu zilde de-asupra lucru

lui, chiar În timpul uceniciei. Su

ferinţile ivite, cimenlează hotărâ· 

rea Întru desă\lârşirea unu! luc

rător integru. iar răbdarea, bazată 

pe o muncă continuil, o ci\lqle 
cre ~ II ·6'frt ere: --.----- ~. , 

Se pare' insă că noi, timpul de 

ul'enicie, intru românism pus în 

slujba Naţiei, l'am inlrebu nlal cu 
oarecari scă pări. 

In viata politiCă unii vroiau să 
lie buni partizani ai partidului Xl 
AI\ii din contră, alergau într'una, 
după celelalte. 

Avuseserăm, slavă Domn ului, 
destule 1 

I 
zi câteva sernte şi shbătoriri, 

care de care mai străluci!oare . 

Sllbliniind acestea, gândul Îmi 

sboară natural la B li cureşli, ora

şul unde pentru noi .. răsarele . " 

soarele-. 

Pentru ni~te bieti provinciall, el 

ii dătător de măsură. De acolo ne 

vin sfaturi şi exemple de urmat, 

Făcusem acolo, in vara trecută 

un scurt popas datorită organiza

ţiei .Muncă şi Voe Bună". 

Nu Illai văzusem capifala, de un 

deceniu şi ceva, când am vizitat·o 

in cadrul unei excursii şcolare. 

Am cutreentl oraşul, pe cât mi-a 

posibil, În Hlllg şi larg, observând 

pretutindeni, un lilx prea sg(1motos 

penlru sărăda noaslră, pe lângă 

o cheltuială şi risip~ exagerată, 

il celor cu dare de mână. 

Mai apoi o adevărată iniţiere 

în călcarea legilor. 

Insolit de un prieten, ajunserăm 
la orele douil, in noapte de sâm

bătă spre duminică, pe calea Gri~ 

vilei, in apropriere de Ministerul 

Muncii, unde erau Încă deschisă 

câteva pr: vălii. 

Prin vitrină, am putut vedea cum 

se târguia cămăşi. Iar în altă parte 
o pereche de ghele. 

[11 dimineala aceleaş zile, am 

căutaI să prolilăm de liniştea Cis
m'giului de-a cărui frumusete au

zisem vorbind foarte mult. Tre~ 

că!ori foarte putini. Pe lac pluteau 

Însă câte\la bărci spre marea bu

curie a copiilor, La o margi ne, 

străiuia mormântul Eroului necu

noscut iar în atmosferă, se inU

ripa puternic, frânturi din slujba 

intre tfmp, fiecare • şef u 1 eţ" sfintei li turghii, transmisă prin ra-

{u oarecare preten\ii, visând un dio, dela biserica DfJilllliţll Balaşa. 
loc În parlament, se frământa Un gând al amândurora şi pIe-
pretutindeni, intrI; două halbe, la: carăm într'acolo. 
"ce vor zice marile puteri daca... Odală ajunşi in curtea bisericii, 

Ei, şi marile puleri 1... • dangătul elopolului vesIca "mătă· 
niile" iar cân!ăreţii intonau .Şi 

în viata particulară, o notă a· 
ne rugăm Tie"'. 

parte o aveau petrecerile. Poate 
Din satul meu, ştiu, că, in acel 

njcăer! în lume, banc hetele nu se 
momenl, oriunde ai U. e bine să 

succedau ca la noi. Sărbăloream 
te opreşti şi, făcând semnul crucii, 

intr'una. uitând tot ce ne incon-

joară, Ziarele semnalau in fiecare (Continuare În pagina Il-a). 

~ntr'o zi vd~ miercuri, z:n. val i lor, îi măsurau taina, vazan
l!r.lbe~ag, datato,! d~ nelzmşt~, r du-l apropiindu-se de noi, Se 
lşr !acLfse ~oc ŞI prm,fre lucra- opreşte lângă gard, descalecă. 
torll din Vie, ocupaţi cu des- . - d d 1 f - ~ - ~ 
gropatuJ, in marginea oraşului, 1 urca repe e vO "!a, va~a sa '~. 
În truda lor comună erau a- tre pe poarta ŞI, facand pal
cum 'impărtiti în douJ. tabere: nie din mâini: îi strigă lui 
unele fiinte îşi plângeau pe cei Mari să meargă repede acasa, 
duşi de parte la frontiere.. al- ca i-a murit mamă-sa ... 
tele cu nădejdi ascunse, abia C~ ti' _ .. , f ~ t 
desmor/ite cântau şi uiau in- an ecu plerzam s aran .. 
{r'una. ' 'pentru ca un leşin scurt, să-i 

Tonul il dedea Mari, cunos- ia locul. 
cută in regiune, prin aceea că 
putea fi angajată, numai când 
era lipsă de brate. 

* 
Târziu În spre seară. am af· 

lat chiar dela Mari, că mamă
sa murise, fără să-i fi putut 
cineva aprinde. măcar o lu~ 

mânare la căpă. tJiu-

Nu-i plăcuse lucru niciodată / 
În mica lor ceată veselia nu
mai contenea, iar printre cău
făturile spre orizont, mai ve-
nea şi câte un îndemn ironic, După. vecini. agonia fusese 
repetând ace/aş refren: de-o zi întreagă ... 

- ... Cântă-Mari, cântă«!... În ,tocmai cât a durat şi 
}'11 spre seară. un călăreţ, pe cântecul pierzării, ne aminti

şosea, ridica nori de colb În răm noi. 
urma lui. Priuirile în iscodirea 

' .~ l' ,.'" ţ 1 

1. Pălmaş 

-

LJ 



2 TIMPUL TRANSILVANIEI 

Lumea cere mărfuri Români, să aşlepţi până glasul tuturor! nSgârie nori· în construcţie mi 

- -1 (Urmare din pagina [.a). oraşul. Sus, pe acoperişul un 

ce'.'., rugafi-vă şi mun- clopotelor nu ve s t e s c sfârşitul ' lucra din zor. art 

În legătură cu nouile condiţii man se menţine la un nivel ri- ci,i prelulindeni, cu ori- ac('stui măreţ act al sI. noastre Ecourile puternice a ciocanel as 
economice create de urmările dicat. Germania a devenit fur- ce jer"e; pentru isbân· lilurghii. Dumineca, făcea chiar pentrll n I g 

şi nu devize 

răznoiului mondial şi apoi prin nizorul cel mai important al "a neamului şi afirma- in. Bu.c~reş~i nu, s'a op,rit nl,- cei obişnuiţi cu ele În riecar r~ 
războiul actual, cercurile com- continentului european, unde o~ rMea eternă a României- me~I:. nliCI ,mtac.ar lin pr,eajma bl- I o impresie sinistră e ŞI 
P

etente din Berlin dau urmă- I 1..' l ar;. sertCl1. n In erlOr UJlle oarte pu- . nE cupă ocu mtal a aprovizio- . Era doar Du l' i" . D toarele lămuriri: ţInă: câteva bunici, în strană, cân- m n C<I, ziua o niz 
nărilor cu cărbuni. Tot astfel tă ţ" 'fă ă d 1 hului T t bl' d Trebue să ne schimbăm fe- Un rege trebue să fie întâ- re 1I:Ş1 r un cor care să ea I ... o um an apoi, nu, 

luI de gândire; trebue să pă~ stau lucrurile şi cu celelalte iul servitor al Statului şi de răspunsurile la sf, liturghie, aşa sfârşit am găsit, şi bucureştenii,. K. 

răsim prejudecătile spre a inţe- produse ale industrii germane. aceea poporul poate cere ca CUm ne aşteplam. ! Refugiaţi la adăpostul grădini CO 

le~le vremurile epocei noastre. Noua epocă a economiei mon- el să fie pildă în îndeplinirea Ne·am in!rebat apoi. unde o fi : de vară, aşa ca aseară p' 
Una din ac~ste numeroase dială Îşi găseşte confirmarea sa datoriilor sale " un exemplu bl'cureştenii? Regretând odată mai I t t d . i ' 111 X. 

PreJ'udecăţi cu care avem de rău dat de sus poate sa" duca" mult. că nu se încearcă de către poa e sun e erI n acelaş If1ltul 
a face, este impotenta exagerată un stat la pieire. Mai lesne se societaleanoastr3 deradiodifuziune I u Ime e pa are, ar rodnică şi binefăcătoClfe mai fac vânt la It" l h J 

. I ales În ţările balcanice, unde t'l ' . I . d' i Alături de i t fI' '11 pe care o atribuim capitalului re ran.sml,e~e(l servlclu.UI Ivin ş. e ara u, apOI.' . 
financiar. importul german a devenit ga- şi increderea unui popor. dela biserICIle noastre dm Ardeal. luI care, când cu remiză, c,lu] 

Este în obiceul nostru de a ranţia cea mai sigură a pro- FERDINAND R. Ar li cu toiul altceva. fără, te arde la plată de le s1111l 

suprapreţui în modul cel mai păşirei economice. După aceea am vizitat din nou ge... :01
1 

pdrtinitor ori ce persoană care ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •• ~~~~~~~~~ N' , d tă 
dispune de indiferent ce fel de ~ "IC" I-" IclO a nu ne·am pulut intilH 
capital. Dictonul că războiul se <> B ~.I:lt """'"- V A 'I--t O R. U L pui că, in împr~iurările grele 1 

face cu bani şi numai cu bani, :VIESERIAŞILOR ŞI COMBRCIANŢ'tL OR r~OlVIAN 1 străbatem, capitala unei Iăk. c 

vechea tradiţie a "viţelului de (continuare din numărul trecut) mai mari favoruri pe care te a- lată deci primele greşeli mari "eminamente agricole" unde ~ost 
aur-; faptul că puterile occiden- cordă actuala lege absolventIlor 1" • 1 I care ban strânguil de ţăranii TI,ui 
tale str)'gaV peste tot că Germa Şcoala inferioară de Meserif care e savarseşte actua a ege, ~. ',~ şcolilor de ucemci este că, prin şi mm sunt încă după cum vom tri cu atâta şi atâta trudă, tU 

nia va trebui să cadă in ltlpta e în'ru foafe echivalen'ă art. 26 le acordă dreptul de a vedea. poată suporta atâlea localuri te" 
cea mare pentru destinul ei, cu cea de ucenic. se înscrie în şcolile de sub.in- t .. fa 
fi
" dcav t l' 'tă d . d Admiterea in şcolile inf. de pe re cerI ŞI reslaurante, toale Ii~f' a 

111 es e IpSI e aur ŞI e După cum spuneam mai sus gineri - după ce au făcut anumite " 
devize: apoi vestitul cântec jin- ambele feluri de şcoli urmăresc: cursuri serale de specializare _ meserii chiar şi in timpul sfintei Ilturghi e. 
go, preamărind vasele, oamenii acelaş scop, În consecinţă sunt alături de absolvenţii de liceu Conform art. 16 în cI. J. se I In câmpul muncii, prea mJ!'e 
şi mai ales aurul ftngliei _ echivlllente cu totul În grad, cu teoretic, ceeace absolventilor pr~mesc absolvenţi a 4 clase absenţe. In ( 
toate acestea caracterizează În- diferenţea că şcoala de ucenici şcolilor de meserii inferioare nu pnmare. ftcelaş articol - prin Se inaugurase, întrun regI1t~~a 
rdurirea prej~decăţiJor de mai se bucură de mai multe avan- li-se admite sub nici-o formă. aliniatul 2, - admite în cl. perioadă de "punţi" de câte f!l 
sus. taje după cum vom vedea l1ici sunt mai avantajaţi chiar IIL-a. acestor şcoli absolvenţi ai' fUr, 

nurul şi devizele au o valoare mai jos. decât absolvenţii şcolilor de me- 7 el. primare, in timp ce absol- Ş patru zile, Într una, penlru jrca 
mondială numai din momentul Sunt echivalente prin faptul serii curs superior, cari numai vent ii a 4 sau 3 clase de liceu in celelalte zile să se lucr~ a( 
cât!::! c~r~spondenţt1llor în măr- că art. 5 spune: "Şcolile pentru după ce au devenit măestrii şi sau altă şcoală secundară nu fără nicio tragere de inimă. 4ef J 

fu~t, adIca meca~.ls~ul eco~~: I ucenici şi şcolile de meserii dacă mai au doi ani de prac-I· sunt admişi decât in el. Il.a. De aici şi goana după SlU~fi( 
mI: al. cumpărăn! ŞI exped_Iţl! I (de-şi nu se specifică care şcoli, tică profesionald, se pot înscrie După ce criterii s'a redactat la instituţiile publice. Ori vrem,no 
~a.rfunl?r" f~tncţlOneaza fara înferioare sau superioare nota la această şcoală, ori există acest articol, nu ne putem ima- ce trăim, nu sunt pentru el' I 

nICIO pIedica. liceasta nu se Ins,) sunt echivalente cu şcolile echitateîn aceste dispoziţiuni?l gine măcar! I •• 

mai. întâmpl~ în~ă .. de mult~ de grad secundar ca trepte de ftpoi În timp ce ucenicii - Se poate admite faptul ca un langii. . 
vreme. Incă In ultimII zece am I învăţământ", conf. legii pentru exercitarea absolvent a 7 cI, primare, în Şi aşa peste tot. . C 

care au pre~edat ră~boiul ,ac- Condiţiunile de admitere în meseriilor - dacă au obţinut general să fie capabil a asimila Doar cel puţin acum, când' m 
tual, e~onomlQ mondtal~ 'ple~. I cl..1. sunt exact acel,aşi 4. c1a~e certificatul de absolvire al şcolii mai mult din pune de vedere dem ce se petrece în jurul nos igl 
duse ltbertatea sa nehm:tata,. pnmare cont. art 8 ŞI 16 ŞI obţm de ucenici, obţin cartea de luc- teoretic şi practic - decât un ne vom înţelege misiunea ce Ar 
de care se bu.cură ~e la ltlce-\ aceleaşi cărţi de lucr.ători cali- rător fără nici Ull examen, ab· absolvent a 4 sau 3 clase de a fost încredint"tă. ti l 
putU!, secoluluI. I~s~ noua for- ficaţi conf. art. 9 şi 19 din lege solvenţii şcolii inf. de meserii, şcoală secundară? I1tunci ce D' 1 . ţ . ut r 
mula a O d

· 1 f t 19 I 2 d' aca vom ua vIa a mai In dl 
ec nomlel mon 10 e etc. con. ar. a . 111 noua rost mai are cursul inferior de 

nu fusese încă descoperită. I ftpoi,conf,art.R2al.Catâtlegeaînvăţământului industrial liceu? ,1 rios, dacă VOm şti munci p 
Nu se putuse încă stabili, mai absolvenţii şcolilor de ucenici nu o pot primi decâ.t în urma Poate s'o conceput că in a- puteri. cto illcordare sporită. 

ale\ o 1l0U~, economie mon- şi şcolilor inf. de meserii, cât şi unui examen, deci Încă un risc! cest fel se vor stimula elemen- vom ~Ii să tăcem uniţi, făcân 
dl?la ? spaţlllor mari econo- acelor de curs superior se bu- O altă dispoziţiu ne a legii tele dela ţară şi se vor îndrepta stâncă unică de românism, n. Ol 

mlc~, ŞI la adăpost de ori ce cură de art 72 din legea recru. admite prin art. 24 ca măestrii spre ecest fel de şcoli. Dai dar nu ne va pulea clinli din acesl,q fi 
COr1]t1ctură, fiindcă există un con- tării· Ia şcoli să fie recrutaţi şi din- cum să ~e introducă în şcoli Pentru toale acestea să nu~ettu, 
tr(lst îptre. săraci şi~ bogaţi,. în: Capitolul IX, în întregime, ar tr,e _ abs01venţii şc~lilor· de tlce- aceşti tâllări de ţărani pentru tă ă f" b ' er, 
tr~ cel. cal,e po~e(~a ?unurJ ŞI cordă avantajele la fel tuturo- mCI, ceeace nu s a mai pome- ca să creiezi din ei nişte neis- m s Im Unt românt. a ent 
<:el ~arJ vn au nIlmc, mtre na- şcolilor industriale, nit până'n prezent. Se putea prăviţi, compromiţând astfel cum am făcut-o intrecut. pub 
ţlUOIle satule, acelea care au O ă t f t t concepe un progres al industriei şcoala şi meseriasul ro ll1 â n l.ată ,d.e ce repet înCăOdută

1
fUI. 

sosit mai inainte şi popoarele ac aces e ap e ~un con- roma·neştl· I'n acest fel? 'Intotdea-' ' , statate care e<:,te logIca c 10 căCI ce vor putea ei asimila in nŞI ne vrednlce<:te pe noi Doa Şi 
tinere în plină ascensiune _ " - , :. r una acel care preda

w 

trebtle ~av • 9 I ' At d v '1 .. , :, doua ftrme a acestor şcolI, cand " 1t1 unI ca ureaza un curs? a fi buni români"... e v 
,După an11 IU c~re a. ba_ntmt : în fond,-conf.-legii. sunt una şi comtitue pentru cel ce primqte Şi apoi cei puţini dintre aceştea ' 1 . C~IZ~ ce~ m~re, n.a mOI ram. as. )1 acea si .. Noi şi acum ne între- lecţiile şi o autoritate.în sensul (cei mulţi se vor face ucenici) I Apoi. lotul se va termina] Utl, 

n 1 IC d l ţi' ~ ~ d • • bine. p e I ~" m cIrcI! a I~ auru ~I ŞI ! b,ăm?! In astfel de condiţiuni, ca sa va ă III primul un om· care se vor Indrepta spre a- , tIe} 
.d.e~\.,zelor e~ocel de hb,er-s~hlml? ! cIne va urma şcoala de meserii superior din toate punctele de aceste şcoli, vor fi tot săraci 1. ma 
1 allie credl~oare au II1!1Aram~(lIt cdnd e cu totul mai avantajos să vedere. Ce încredere şi respect -- cei mai bogaţi vor urma r reze~v~ stenl~ de aur, m· tlmvp i o urmezi pe cea de .ucenici, va avea elevul s.colii de meserii liceul - cari nu vor putea Uf- ~~ 
c,e ţanle debitoare regulau .pla- I unde nu mai este atâta bătae ma mai departe, rămdnând "=*,,,~~_o-:.;.-:F . rida: 
ţl,le lor bazându-~e n~lInQl pe ~ de cap, nici pentru copil şi nici faţă de un calfă care abia şti simpli lucrători de fabrici. Cei ~ ~~ -~ -
btlantullor.comerc\Q1 ŞI ~alanţa I pentru părinţi. să citească şi să scrie şi ce : C~l 4-3 clase de licetl,. majo- Dintr'o regretabilă eroar ~le~ 
lor de plăţi: astfel p!econd de bagaj de cunoştinţe va avea ntatea nu vor putea accepta tipar, numărul trecut al zi 
la etalonul aur, s'a aJ'uns la I Avantajele şcolii de ucenic; această de 'd ţ' .. 

f t 
~ d l' f d M meşterul ca saw poata~ preda? sconsl era le ŞI wtă luz' nostru a apaVrut sub NoJ. t 

sistemul de clearing. i a a e şcoa a ln. e eserU. ' că posibilitateo de a crea o • 1 d fr e, 
Nimic n'a mai putut opri a- lî.ceste avantaje le-am mai Din ucenicie credem că in ge- clasă românească de meseriaşi In oc e 60. 

ceastă evoluţie. Europa Centrală putut ccnstata şi din cele spuse neral nu-şi poate însuşi toate cade dintr'un Început. Facem cuvenita reactific 
Italia, Japonia, i1merica de Sud mai sus, dar unul dintre cele cde necesare acestui scop. Fica Petru ~~;;;;=U=:..'- . -.:::.1 umi 
erau precursorii; mai târziu ._~_.~_~~_~~_~ __ ~_~_~~~~~ une 

Marea Britanie, Scandinavia I D - - b 1 . * I ' ţ I 7"' s'a au fost deasemenea silite a ur~ I oua SIm o urI mmea a a ora. • stateam, pe I B:'ld~pe:i~t'!" proclomo starea de sunînd goarna şi-o avallga r p 
~a a~eastă cale, care acum în I Intr'o recentă carte ungureas- bu]eva.rdul Morglt In ~faţc1 blse- asediu, ŞI sflrşe~ ~u tIrada.: de roşiori trece Înainte. In u cop 
razbOIUl adual, este sin9urc1 po- că apărută la l3udapesta cetesc ,111 zIua de 3 f\lIgust 1919, - "Vlkzele nOCl~tr, trupe ţm ne- lor defilează o divizie din ,OVH 
sip'\Iă Fist'fel s "t~' I . - t' v . l' V.d Qstfd urmează autOl ul. - tii- mişcată linia Ti5ei", mata rOml'!'1~ (le OC'I!)at,'eO, cfur 

. c prezll1 a aZI' o pagma suges Iva ŞI p lI1a e . CI. , 

starea lucrurilor. fiindcă posi- i înţeles pentru noi. llutorul, cu- _-'--, lJeot!(ltă dinspre podul din marş peste Dunăre. Pe str$st ,I 

l 
'1 t t d 1 t 1 d l' . l' I spate se apropie două baterii de • d v - t'l ' hţlJ 

)1 1 a ea e aprovizionare este I noscu ti uşman a romlrJIsmu- a.mm 0, ua par I e, mulţI ~ d' , II' "t I 1" . 'd t <~ ... "<;:t:> .. ,""'.>,,, ele artilerie Cc1fe se retrag din~ t - pst ( 
lt1 ce 10 ce mai limitată dih m, SCfll oru po Itlco-istonc. A'r .~~. "'\ colo de Dunăre, In fruntea con- se UI a mlrată. Unii discută ~ 

~~~:a ~âE~~cu~~n~lg~bO~~.m~~~i '1 ~~7t~~11~~~:df~~r~:;e~i~~O~r~r'i~ It:';" ""';+t, voiului trece călare un subofiţer }?:~_~~:z~~ît~~~ţf~~ d~~~I~,Plt~~i~~(if; 
, '" .); în vechea uniformă austrl·aca~. 1'1 l II 

molt ca nici odată lumea cere' reclentismului rominesc 11 , în care I ~>t, ce a a t. Nimilnui nu-i venea,c r 
meifuri şi nu devize. Marfa de- .Într'un mod prea puţin prag- I hf ;, E tin ad~1i:abil soldat ungur, • creadă că sunt valahii birui~i la 
cieie astăzi şi nu valoarea sa matie, realitatea şi fantezia îşi . ţ~ '·'"2~~;.'.',~~\r.;,:~.,. /,;~',",.... ~mal.edStltcetcll~ll.tdIPIC (11 IltIts9rCului şi.all I C(JC

ri 
Aaud intrat În Budapesta. jaces 

monetară, atât din punct de dau mîna pentruca interesele ~01" :~ '" li e pe pus a. onvolU an au ajuns În faţa nq 
dt: vedere naţional, cât şi in- Ungariei vechi, pentru care ne-t.,· " destul de ordonat se incheie cu o stră vânătorii moldoveni cu Rentr 
ternational. nceastă lege se ap a prigonit o viaţă într~agă să " .. ' .J.:~~i/;#\>~ căruţ? tărănească cu coviltir de Iăriiie lor care se aseQm,~icio( 
Ii că. t~turor, şi be\igeranţilor şi fie cît mai bine servite. "',: . ~'" rogoJI1lă. Subt coşul ei stau mult. cu ale bersaglierilor, CI~, in 
naţIUnilor neutrale. . Cartea d~lui Iancs6 se termi-"'\~ ,,:,~~,}:.,,., sgul~ţi doi tineri cu faţa rasă, va dtn publicul curios le arUDaţiei 

I1provizionarea a trecut în! nă cu un a cord îndurerat şi \, .~. :";f'Yc"." '" 'tI },,:, doua ~1Utre acce.ntuat ~ semite, vorba: Italieni?! Un ofiţer 1mh rf 

!~;:e~ t~:U~j::~:ţ:~~!,"-'- ei~~~~.: ~~~:aiş: al !~~~~Eil~U!~i:2f~ li t~ .. ,. '.'.~'.~.,:,.<r ..... '.~J·· .• ,:,~:.~.,~'.""{"~.:/.'~.~: .. ?,;'»< 1, I;(.}~ Ejr:~EFi~~~ii~!~~~:~~P~~~~:~~~ ~~~~~71~~~;~~r~E:~~J:~~ 
tlva .partlculara ln grIja StatulUI, svircoliri ale dictaturii pro1etare, 1 .......... ' ..... ",.' .... ~~.. i.:.~.<.$ pe fugă, care simt poate cum acest convoi se isprăveşte ~ 
Decl marfa este totul. deodată cu primele clipe ale ,,, __ . '" l' li se strînge funia bine meritată cu o căruţă cu coviltir. Un p 

Conformându.se acestui prin- intrării noastre în capitala depe L ",: .• . it;.. .<'f /. ~nmjeus~~~~ruI~tzbuI~zUai'r TeaobIosUpll'een~ pă bătrân şade În ea, prol)~1 
.. G .. mahl Dunării P fi' protopopul diviziei în odă,1 

ClplU, ermanIa şI-a cucerit o . \ v' A ove~ lrea U.l . didă vignetă care încheie dic- I --

Poziţie favorabilă în acest raVz~ • ŞI-O I,ncadreaza. In dou(1 tablou~l " OctaVlan Goga t t stră ucitoare... . . ! emoţIonante ŞI de un netăgă-/ ... ~l w'l f ' . P a ura pr0.1etară in doaga morţii. Până aici e povestirea scJ'i:lpar. 
bolU. Pe când exportul englez I d·t t. b 1" rlClI ca ugan or ranCJscam. e 11 doua ZI după masă la ora torului ungur care oprindu.iltale 

, Ul ros Slm o IC. un perete al . d' f ţ~ t' t· ă • ,~ ~i francez suferă restricţii din ' .' . Acasel In a a era reI, - con IrJU amăntul po~ la cele două căruţe şi punân~ 
" • .. 1 * OctaVian Goga: I hPlt ordmul In care Haubrich, vestitor, - stau în aceIaş loc le in faţă, trage din ele cond 
,e ln ce mal mart, exportu ger. Mustul care fierbe proaspătul dictator militar al ca şi ieri. Dinspre pod s'aude ., t ' I l ' --ZII nste pentru neamu OI., 

! 

'4;"'L &, .... { .&&J, ",. Util 
1 



TIMPUL TRANSJLV ANJEI 

un Parastas 

ie lJ1plinindu-se doi ani dela 
artea Reginei Maria, un pa

nel as a fost oficiat în cated
III gr. ort. româna, în prezenţa 

n .~ror şefilor autoritatilor ci
Ire şi militare, in frunte cu dnii : 

Infor1rl.Cl.ţiu1-.i 

mei Gh. Săvoiu, c-dantul 
Do nizoanei, colonel Dr.ioan Bă

li, !lU, prefectul judetului, gen. 
lil x· Vlad, primarul oraşului, 
l' " col. Rădule'lcu, comandan
Ini poli tiei şi siguranţei, prof. 
m 1(. Constantinescu, coman-

} I~tlll legi lInU de strajeri şi 
'ar i grişan, inspectorul şco

i al judeţului. 
c: lujba religioasă a fost oficiată 

, un sobor de preoţi, iar la sfar
. si a fost evocahl impunittoarea 

sonalitate a mult regretatei 
in~ine. 

Situaf'a salariatilor chemati 
sub drapel 

Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad, aduce la cu
noştinta generală ca situaţia 
creata salariaţilor din intreprin
derile particulare prin legea din 

! 8 Maiu 1939, şi prin Jurnalul 
i Con. de Miniştri din 11 Ianuarie 

1

194.0, privitor la salariile func~ 
ţionarilor şi Jucratorilor che
maţi sub drapel, nu a suferit 

1

, nici o mo.cI~f~c~:e p~in d~~reţa
rea 1110blhzarll, dlSpozlţlUmle 
legii şi jurnalului COJls. de Mi
niştri menţionate mai sus, tre-
buesc respectate cu aceeaşi stric
teţe ca până in prezent. 

le I olt Concediul muncitorilor 
ţ~, coloneldr.loan Bălea"u, moblJizall pentru lucru 

e .ost numit prefect al jude- Camera de Comerf şi de in-
i ",ui Arad, în locul dlui Dr. dustrie din Arad, aduce la cu
~:u lone~cu, ~ar\ ne păr~- 1 noştinfă generală că, În virfu
ri fte, dupa ce, ln. timp de ca- I tea sfării de mobilizare, mun-
.'~ IU~I,. a de~faşurat o rod- I citorii mobiliza{i pentru lucru 
hx~ aC{lV}tate, In toate do.m.e: nu pot fi trimişi În concediu 
jhife, {tnand cont de p06lblll- , de odihnă 

n cuvântul de rămas bl!n, I Eliberarea bonurilor de plată 

În Reghin,la căminul de uce
nici de sub conducerea d-lui 
director Teodor Covrig, s'au 
făcut noui lucrări edilitare în 
valoare de cca 300,000 Lei. 
Căminul adăposteşte actual

mente 52 de ucenici. 

* 
d. Nicolae Brana, cunoscutul 

pictor român, din comuna 
Mohu, jUd, Sibiu, a fost distins 
de comitetul »Astrei« Sibiu. 
cu un premiu de Lei 10,000, 
pentru lucrările sale, apreciate 
pretu ti ndeni. 

D. avocat Liviu Făgărăşanu, 
a fost numit prima,r oi comu
nei Zărneşti. 

InstalLlrea noultJi primar s'a 
făcut c'o deosebită solemnitate 
În prezenţa tuttlror autorităţilor 
locale. 

11 u rostit euvcÎn Iări ClI acest 
prilej: părintele rrotopop Stoi~ 
cana, d, primpretor D. 1. Du
mitrescu şi d, notar Gheorghe 
Vlad, 

Tuturor le·a ră:;ptlns d. avo
cat Liviu fă~Jărăşanu. rnlle actuale. l' 

esat tuturor exponentilor I 
1111~tii româneşti din această la vânzările sub 50 Lei ,D, ing. iuliu Mumuianu, un 
e . 1 . (l!stHJS reprezentant (Il BClsLlra-

/Une, dl. Dr. Ionescu, a re~ Camera de Comerţ Şi de In- bi i o • şti f -t j . t 
rU/rcaf faptul că: In '0' cu,.- ! dustr~ din Arad, aduce la CU-, Ş!'{" rr md.atne al'C o~>, (ePtUlCl J " .... ~,.. l' I ' .. ţ.. 1·" f I P eşe In e ase! cen ra e ler, ac Uha ti me e, tn aces noştm el genera. a ca, \Il ('on Or- '-'1" I f t 
feţ; am avu' ocazia să mitate CU adresa No. 126992/ a aj~gt~,afl r sOCJa e/ ~ f os 

Slut
ifiC că ,o,i lactorii sociali, 1D40 a Ministerului de Finanţe ndtlt~ .. Ir]ec or M0(:hne~[a a un-

., . .., l' t't' d bl' ţ' d (1 lunII» ean 1 al «. . nom'c, Ş' sp". ua f, au sunt scu l~l e o 19a la e a 
ena, fa intil,imea chemării 1 elibera bonuri sub 50 Lei co- * el. . . merdanţii dela sate (comune în ultima şedinţa a consiliului 

" .. ' I ~ural~) Şip c~l~ercia~ltii d:la,on:~şe de administratie al ~Băncii de 
, coloneii. Ră du leseu, a ! Impuşl pdlld la claSd 5-a lI1cluslv. Credit Român" din Bucureşti, 

d . numit comandant al politiei * - a fost cooptat in consiliul de 
administraţie, d. Mircea Canci-

os iguranţei oraşului şi judeţu- În fruntea judetului Timişoara cov, fost ministru, Hind ales tot 
:e Arad. . a revenit d. colonel Virgil Po- odată vicepreşedinte .şi adminis-

li prilejul instalării, D-sa al' d trator delegat. . t ţ'l . poviei, fostul prefect a JU eţu- o 
ut reprezen an 1 or presei u- Consiliul i~a acordat şi drep-

ne declaraţiuni, din care reese lui nostru, urmând ca d, dr. tul de a semlla singur valabil 
p I Emil Ţăranu, să-şi reia locul pentru banra. 

oua institutie a siguran{ei ca lljutor de primar al munid- - - -.. !I' 

ln ch!!mată să asigure liniş- piului. D. Alexandru Romalo, noul 
n ordinea şi munca pe in- * ministru al României la Berlin, 
·dg teritoriul oraşului şi al În cadrul unei Înaltatoare ser- a fost primit Sâmbătă dimi-

Germania ore 
90 milioane locuitori 

fără Profectorof 
Berlin. (Centropa-Press). -

Serviciul Statistic al Reichului 
a po blicat de curând pn mul ra
port În legătură cu nouile in
corporilri În Est la r~eichul ger
man. l~egiuniJe reîncorporate 
din Est, după prăbuşirea Polo
nici, cuprind teritoriu de 93,000 
kilometri pătraţi, cu o populatie 
de 10 milioaue suflete. Fistfel 
Germania are azi, fără Protec
toratul BoemieÎ şi Fv\oraviei, o 
suprafaţă de 681.00U l;:m. păt
raţi şi 90 milioane locuitori. 
Celelalte teritorii polone ocu
pate pdl1Q la graniţa de intere
::ie ţjerma110 ru~ă, formează Gu
vernământul Ceneral, cu o sup
rofaţă de 9n.OnO km. pătrati şi 
o populaţie de 10 şi jumăttJte 
mi lioa11e locu itori. I tl !et1 ălură 
cu 110ua ordine administrativă 
s'au creiat provinciile Danzig, 
Prosia de Vest şi vVartheland. 
Celelalte regiu11i Încorporate m: 
fost anexate la provinciile Pru
sia Orientală şi Silezia. 

GuvernământLll General pen
tru regiunile polone ocupate a 
fost împdrţit În patru circum
scripţii mai mori: Cracovia cu 
2(182-1 km, pătrtlti şi 3,19 mili
oane loc.:itori, Lublin c.u 26S48 
l;:m. pătraţi şi 2,14 milioane lo
cuitori, [~adom Ctl 25,2()7 !zm. 
pătraţI şi 2,5 milio(1ne locuitori 
şi Varşovia cu 16656 I~m. păt
raţi suprafaţă şi 2,72 milioane 
populaţie. I~, giunea de interese 
sovietică cuprind vreo 201000 
I\m, pătraţi şi a p r o xi mat i v 
12.00U,OOU locuitori. 

o biblie veche de 500 de ani 

În comuna Rpchnov din Ce
hia . -trJieşfe un ,taran. lasef 
KusV, care este proprietarul 
unei biblii vechi de cinci sute 
de ani. Ea poartă o semnătură 
care este datată la 7 VII 1556. '~efUIUi' precum şi siguranta b . t' f t' t neata în audl'entă de Fllehrer, lU arI rOlmll1eş 1, a os lIlaugura 

"{enilor. zilele trecute, noul local al ve- căruia i'a prezentat scrisorile ~~. ~ 
a entrt,J acevas~a se impl1n~ i cl,lii înstityţii )}Ca~ina-Rq,,!!ână" sale de acreditare. 
. 'publtcu~ sa fie cu. to.t re~ I dm Or~lşhe, datOrIta gnJlI ce-o La audienlă a asistat şi d. ai fu 1. fa~a. d~ aufonta/tle Cl- poartă mari!or . pr~ble~ne naţio~ von Ribbentrop, ministrul de 
a şt mrhtare. !laIc, renunuta Illstltuţle romană externe, al Reichului. 

e va sta la dispozitia pub- "Ardeleana". O sectie din garda corpuri- de 
a lui, În orice oră din zi şi La solemnitate au participat lor S. S. ale Reichului a dat I 

Illarele asortimellt de 
Brăţare de argint 

c ro m şi lanluri de ceasuri, 
la 

Petru CIOCAN 
pte, urmând ca toate ce- i reprezentallţii vieţii rOlmlneşti onorurile. militare, atât la ve
ile juste să fie rezolvate în 1 din localitate. nirea, cât şi la plecarea d-Iui 
mai scurt timp posibil. I După oHcierea serviciului di- Alexandru Romalo, ministrul 
oti aceea, care au cel:Ja de vin, d. Cornel Mihăilă, direc- României la Berlin. 
amat vor fi primiti de co- I t~ruJ b;meii "Arde!eana" '. a, vo~- .. ceasuri We c h e r garantat 
rJdant, fără nici o deosebire, i bit despre rostul acestei JHsh- D. Charles Corbin. fostul 

3 

Sfaturi practice 

Apretatul mătăsii 
Pilna în prezent n'a fost un 

product pentru apretatul matăsii 
care sa corespunda suta Ja suta, 
cu toate incercarile facute de 
diferitele fabrici chimice cari 
au scos o sumedenie de producte 
pentru apretat matasa artificiala 
aşa zisa (lant de matasa), Dupa 
multe experienţe însa fabrica 
chimica; 

Kalie & Co. A. G. Wiesbaden 
Biekrieb. AfiJiata J. 0. Farben
industrie A. (j. a reuşit a scoate 

: un nou product pentru apretat 
, matasă sub denumirea de 'J ylose 

K 25 şi 25. Aceste product este 
o celuloida care se aisoJva foar
te uşor, fiind mai mult între
buinţat pentru apretatuJ aşa zis: 
lant de matasa, cunoscut mai 
bine în branşa ţesatoriei de ma~ 
tasa artificiala. 

Procedura de apretat este Ur
matoarea: 

15-25 gr. Tylose KZ 25 în
tr'un litru de apa, a doua pro
cedura care trebue sa fie apre
tatul puţin mai moale se adau
ga 1-2 gr. Sovomiu A. F. pro~ 
duct 1. a. 

La apretatul m~ltasei Acetat 
se iace cu Tp/ose KZ 5 40-50gr. 
în litru dar cu temperatura ri
dicata de 70~75° C. La fel se 
procedează şi la materiaJul matt 
dar cu temperatura de 70° C, 

Procedura de disolvare : 
30 parţi de apa de 80- 1 00° C. 

Ia care viile adaugat productul 
care trebue amestecat toarte re
pede În 10-12 secunde pentru 
ca apretul sa se cofirme imediat 
după amestec, apoi la Urm~l se 
poate subţia cu apă calda sau 
rece indiferent, dupa dorinţa. 

Emil Odiatiu 

Tâ,.gul de Mostre din Lipsea 
din Toamna 1940 

Camera de Comerţ şi de 1n- . 
d ustrie di n l\ra d, (J du ce la cu· 
noştinţă generala, că Târgui de 
Mostre din Lipsea din toamna 
19-10, se va ţIne din 25 - 29 l\u
gust 19-10 inel. Cei cari doresc 
să viZIteze TârguI de Mostre se 
vor oJresa pelltrn înformaţiuni 
direct Oficiului pentru l~omânia 
a T âr9tdui de l\\ostre din Lipsca 
Bucureşti, J. rlleea Carmen 
::iyl va 5, sau reprezcl1tanţelor 
pentru 15anat şi jud. l\rad din 
Timşoaw. Str. (iell, Prap0gescu 
2, ::iau Oradea, Str. Nicolae 
lor9a 1. 

. e cetăfenii ce se adresează 1 tutii în împrejudiriIe de faţă, în- ambasador al Franţei în Anglia, Repar tot fel u J de cea s li r i 
r. hestiuni de ordine publică. demml.nd populaţia rom.lnească s'a îmbarcat pe un pachebot f o a r t e i e f tin C· "" "f 
1 '" , la soluiantate. britanic, plecând în America de Ochelari de soare me are matreaţa sau par,· ară luciu 

rtea Episcopului Evangelic 
Ludovic Frint 

* I Sud. B-dul Voevodul Mihai să-şi spele capul la 
. . .,. r D-sa a refuzat să facă vreo A ă ă) efi d d 

în urma. men;onulm In. all1tat declaraţie cu acest prilej, ~A R D, (l~ng,~ , oa oru e ame 
guvernullll, prll1 dl. deputat * _ ~ 

uminică dllP~l amiazi, în cad- dr, Eugen Dunca, de catre a- D D M k . . ed' P ruse nsz ky unei impresionante ceremo- sociatiile funcţionarilor publici, Iti' r. '1' alc~ 't vlceprq
t 
,m~ ••• ~ •••• iIf •••••• ~ ••• ".~ ••. 

s'a Hlcut înhumarea rtumişi- CI' 1 f t .. t' e e conSl ltl tlI (e mlmş fi ŞI Hmne de vară curata chimiC 
UJU a os repartIza 1I1 eate- l' tit· 1 l' t 

r p~imanteşti a celui dintăi l' J d l' 1 ' preşcL m e e par Il u tII croa ,a K ' a gona. oraşe or . e c asa ~a. IIn- f·t "l"t '1 S 1 I "t" . D 
cap evanghelic din România, b· . t· " d if l . ţ" t' 1 os sar Ja on (lm)a a ŞI u- nap p 

J ,OVi'C Frl'llt. una a l ll1 as e s1In ltor ralU ., ă 1 ZI" • t ARAD S CI , i slujbaşilor statului de aici. mC !tl1cţ ., a a9rt'.\ şl'lm.lIl rlea g
d
· a ,tr oşca 

,(lehmctul, în vfirsta de 90 ani, 1 roa IC, cu ocaZlQ ZI el sa e e 
:Jlst unallim apreciat, datorita I '" naştere şi a onomasticci. 
,nttaţilor excepţionale cu care La Bucureşti s'a stins din Toată presa croată a pnbli- Centrala: Str. Ep. Radu 10. 
ăpst dotat. viată in urma unei lungi şi cat articole elo9ioase la adresa Filiale: Str. Grecia"u şi 
uf.ll depus coroane de flori la flrele suferinti, profesorul Tra.- d-Iui Dr. Macelz, subliniind ma- Str. Eminescu 
l1!tâiul celui disparut, autori- I wn ~r~t.~, (os.~ recto~ al V.m- 1 riie sale calităţi de conducător 
a e romfLne, asistllnd dease- I verSlta{u Mlhatlene din laşi. \. iubit. A RAD . .....••......•• ~ ... ~ •........... ~ .......... _ ..... . 
li i la serviciul religios oficiat I ilustrul defunct, fiu de fă- 1 

. jacest prilej. j ran din Răşinari, a fost un om l' Salon de mode pentru dame n' * . al datoriei, iubit şi apreciat 
'entru o aprovizionare mai ' p.r~tt.;tindeni, pentru alesele ca- C JlROL NOSZK JI}' 
1.~icioasa şi avantajoasă a mo- ilfafl. H H 
:1\, institutul naţional al coo- Înmormântarea a avut loc i 
lUatiei a înfiinţat un depozit Miercuri 26 1. C. în cimitirul Belu ! 
. Imarfuri la Alba-Iulia. din Bucureşti. 

A RAD, Bulevardal Re~ina Maria No. 12. 
Palatul Fischer Eliz, etajul H . 

Lazar Emanuel 
Birou de transporturi 
Traficul Autocamin 
inmagazinare 

ARAD, 
Str. 29 Decemvrte No. Il. 

Telefon 19 32 

rl 

~~ S'A DES eHI S "Moull-n Rouge" ~arden.dancing varit:oî7'u ti Vis-a-vis de gară TelefOn 13-85. 
~ClR~r: .,. I - • P re, uri Mod era t e 
II PR OGRAM MONDIAL PROGRAM STRICT FAMILIA.R 

3jl OReH ES T R A. DE JAZZ GRĂ T AR SPEf,;14L, BE RE AZUGA. 
_b __________________________________________________________ • ____________________ 

1 

~~puraţi haine, paltoane, 1 O ~ 1 ~ 
J.lltale de ploaie şi piele ~ .... -----.. 
1& 1 a ~UZSAV 

1'1~:l,gnzie <le haine 
Mar e a.s o rt i m e n t de haine gafa 
Sa executa la comanda! 

el ARAD, vis.a,-vis cu. Teatrul COD'lunal - Preţuri redusr ! 

1 
I 

.. 
,; 'Ii 

;' ,. 
141"1.I.jl<_lj&.4.2212i1l.2 ............ ~~~~~~.-~._~,~~.~.,~_~/,,·.!~.·, .. ~ .... ~~ .• a'&~~S~2211 .. ~---~.::::-~:::::::::_::;:~~=:~~------~~~~~--. 
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TI;"1PUL TRAl\'SJLVANIEI 
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,"... Cr/C ..... }./ 

, 

D. Adolf Hitler 
Conversatii/I' dt/a Salzbur.f[ şi Roma cOflstitUI! un prim CNI/ar! al RomlÎniei CII puterile Axei 

III eltşru: Salz·bllrf[ulllumillat floaptra - sus: Celebra Mclf/ăstire 

Casa fuehrerului cancelar la OBERSAZBERG 
unde au fost prtmi!i oamenii de stat români: 

dnii ing. 1. Gigllrtll şi ing. Manolfescu. 

Fuehrerul carcelar Hitler inspectâ'ld taberele de Muncă la Stutgart 

~~ .. ~ 
.1to;~"'-' - . 
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~. 

:t: 
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D. Ing. IOTl Gigurtll 

li! 
:~; ~~. 

,.~ , 

c ..... ~ 

" ' 
, '. 

~; .. ~. ~ -;.~ 

M. S. Regele Ferdinand /-cel Loial 

În capela dela 

Ba/cic. se află aşezată 

inima Reginei Maria 

Duce/e Mussolini 

Armata română hră11I ştr r(1f1iil populatiililli 
.';amCt difl Ulldapl'sta 

. . 
Santine/a română În Budapesta 

Prefectura. jUdetului Arad 

Tipografia .Cofl.cordia~ ah. Muntean" Arad. 
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