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Un

an de Dlare
infăpluiri

anul acesta, lVl, S. Rege·
a petrecut si. sărbători ale
iunului printre ostaşii săi,
la frontiera de Vest a
tfel primul şi ultimul sol<li României, in ziua naş
Domnului, departe pe for". în aspnt ger, cu ochii
ti de-a lungul frontierei,
(aldă si dârză strângede mână, 'au cimentat din
acelaş gând etern: apăra·
patriei.
tul regal, în aceste clipe
ineriiorare pe lângă c'a umde' bucurie inimile tututarii, a fost şi un
~xemnlu nentru
mari şi mici, chemaaceastă ţară, prin
situalor la locuri la răspundere,
felul cum trebue să-şI
gd menirea.
borârea aceasta printre
când după
clipe de veghe, avea
În sfintele sărbători la
l' meritată odihnă;
face

;'0

darurile M, S,

Regelui,

rţite personal sunt trimi'n ceilalţi sfetnici ai tro; St'nt tot atât'ea iconiţe
întipărite

În sufletul ospentru vecinicie,
acum un an vorbind
vizita Sa la r.oi, marele
l' englez
Bolitho aminun cuvânt semnificativ al
S. Regelui Carol II.
"Mergi să vezi t:\.ranii
". ei sunt adevărata bogă,
a ţării mele" ....
revista "La Semaine" Edin zilele acestea
o bogată exnf'rien+ă
în toatp. domeniHf'. M.
Carol II este un m~
. In actll~la ordiconstitutională M. S. RegeII nu este numai un
al fortelor 1lationale,
nrimul rând o fortă vie,
. nut~nd înfăptui pe
initiativelor personaje acmare folos oentru comutea natională",
aptu} că M. S. Regele a tisă petreacă sf. praznlc în
locul soldati lor lqi dram,
d ]nasa .11' ei, din gamelă,
s~mplu soldat; vorbeşte del!ne.

ârziu, peste ani si ani. când
grija părintească a. Regeliniştea şi palea se va fi
'rsat de mult în căminurile
ror, aşa Cum năvălesc rasoarelui prin geamuri dufurtună; când soldaţii de
rn - bătrâni dt' atunci, vor
,esti
nepoţilor
naştel'ea
'ituitoruIui, legănându-i pe
,unchi: printre lacrimi îşi
aminti Cll drag de chipul
rului de astăzi al oştirii.
ut la masa lor, cot la cot,
fortificaţii....
•

va întrerupe uşor
povestea, glasul se va domoli,
Încet, încet, şi, ştergând cu mâJleca albă şi aspră. o lacrimii.
furişată în colţ sub
ger:e, YJ.
adăuga mai mult pentru posteritate - gândindu-se la minunea de acum două mii de
ani, şi clceea, din Crăciunul acestui an :
"A fost un Rege mare şi
bun",
"Timpul Provinciei"
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cu dare de mi nă mai eri, în
preajma pahardui, să trezeste
astăzi că situaţi .. e şi mai g .. ea:
Cei câţiva G'>nIşori, poate
imprumutaţi în altă parte, s'a'..!
dll<:. V!timul 'i:.iciune în sobă
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Ne meritam oare soarta ?
Dar exemple sunt multe Ş;,
dîn nefericire tot mai triste.
Fiindcă însă trăim sub o ingri jorare permanentă să lăsăm
înşirarea lor cu toate fără de
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ştiu că nu este pâine.
Ei ve:'
să aibă. Işi cer dreptul la viaţă, ct!m am făcut-o şi n(l~ 1<1
după
împrejurările fiecăruia:
unele pentru anul care s'a dus, 'Vârsta !O1'. Nimic mai mult!
Si totuş... '
dar cele mai numeroase, în cinCe
puţin ne gândim la aces!'tea aceluia care va să vie.
te Htnţe omenesti mici şi neviAtâta tot.
La atât se reduce pentru novate ...
l\-lai acum câţiva ani, într'un
noi această aniversare în timp,
A doua zi apoi, se întăţişea- ' ajun de sărb'ih,ri, trei COl:'lI~~!
ză aceeaşi tristă şi crudi: realidesculţi,
pe ger, retraşi in
tate de eri.
preajma unei vitrine din forOmenirea înHgurată continua foteala de dute-vino a oraşu
să trăiască de câţiva ani în zolui, priveau cu ochii înlăcri
dia tunului. Bubuitul lui a fă maţi la bunătătile din interior,
cut ravagii când într'o parte a Dincolo de geam trei tucoane
lumii, când în alta; dar totdin "societatea Înaltă" a urbe!
deauna spre cei mai sănnani, îşi dispufau întâietatea la toate
umili şi neputincioşi.
cele expuse acolo.
Individul, un mic atom din
Nu i-a luat nimeni în seamă,
toate acestea, atât de furios şi
Anul acesta, tot în preajma

•

praznicului, un pui de moţ, cu
nama'
din petice în toatA accepţiunea
stricată a cuvântului, se iniţia
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Istoricul

cărbunelui

(U rmare din pagina l-a)

deslilează cărLu
nele de pă ..... ânl

CUIU se

Inainte de 60 de ani a Înce- I rau pe timpul începător foarte
put a Se inpuţina manganul primitive aşa că gazul avea un
miros foarte prost şi înăduşi
procurat de prin Întinscle pă
tor. 1n timp ce 1'tlurdoch şi
duri, care îl intrebuinta Indus, urmasii lui nu au rew;.it nutriile mai ales la turnătorii le de mai i'nstalaţii mici şi pri!l1it!v~
fier pe care s'a început a-I inloC'ui consilierul de curte gennan
eu cărbunele de p:unânt, care Friedrich Albert \'Ciuzler, 11'
Anglia numit \'Ciusor a reuşit
pe la început nu era tocmai
În anul 1S13 să lumineze cu
bine reuşit deoarece fierul car~ gaz aerian podul W' estminster
era fabricat de cărbune de pă din Londra, iar 1815 să con·
mânt Ha prea sfârâmicios, iar COD- ducă luminatul public în Paris.
ţinutul lui era
foarte pUClOS, Afară de engle::. a mai fost inAtimci sau gândit la curătitul "entator si francezul Philip~)
Lebon, c~re il reusit să obtin['
cărbunelui de pământ, care la
luminatul prin destilarea lemîncălzit puternic Într'un tub
nelor, Cl! propriu său anarat
căptuşit Cu oale,
această openumit "TermoJi\mpi" :la Pari,,!
în
anul 1804 pe când il vn:t
latie se numeşte destilare us·
să
Iese
intreaga sa descoperire
cată, deoarece s'a
obtinut un
Franţei, dupll vi:ita
Prinţilor
cdrbune tot aşa de bun ca şi
lusi cari l-au chemat în Rusia,
manganul afară de gazun Ş1 şi 'pe cari ia refu:at,a fost as,lsi·
gudron, La început s'a între- nat. asa că .lVlurdoch il putut
buinţat cărbunele coks. care nu
con tin~a singur lucr.'î riIe C,~l'
bunilor fără concurenta., nuil dat satisfacţie care după Înmai la aprinsul lamnilor cu ga:
călzire a rămas în tub, şi nunu s'a găsit nime afar;l de ehi·
mai treptat s'a întrebl1inţat ga· mistuI Dary. A:-:a că în anul
zul şi guclronul. De 60 de 1816 să instalea~ă şi ln Fre,
ani încoaci din gudron s'a reu- berg gaz, si abia în 1819 1,1
it a obţine :r.umfloa,e sub- Dresd;.'n şi abia în anul 1826
stanţe
cu
intrebuinţări
in- Începe luminatul cu gaz in odustriale şi medicinale. Inven- rasele Berlin şi Hanov ra cu
gaz aerian de societăţile Lontia
se datoreste
,
. englezului \'(li- done:e.
lIiam Murdoch căruia i se Z1(urmare În numărul viitor)
(ea părintele luminatului cu
Emil Odiatiu
gaz, început În anul 1792 în
casa sa din Redruth (CornZIARUL NOSTRU uwatt) şi mai târziu (1798) 111- REAZA TUTUROR CETIstalează fabrica de
maşlIll cu
TORILOR. PRIETENII SAI
gaz, care instalează multe fa- DE TOTDEAUNA UN J\N
ratele engle::.ului 1'lurdoch e- NOU IN PACE ŞI LINI)TE
brici Cll luminat de ga:. Apa- SUFLETEASCĂ.

_;a.-
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tr'un an întreg, apoi an de an,
în viaţa aceasta pământească,
chinuită
pentru toţi factorii
produdivi resfiraţi în câmpuI
muncii şi neînţeleasă de toţi
netrebnicii cărora arginţii le-a
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Sursa cea mal avantajoasă pentru prS? şurl i"/oi'!
de cacos şi de Îută, ştergătoare de '.\·/./l (
picioare, ştoie de mobile perdele ŞI IIi (l,
iurnituri de tapiţerie.
1',
(,
Pentru uzme: frânghii de transmisiuni.
"/((({i
PEntru mOri: chingi Ş1 saCi
iJdc!,

ri, în mare asortiment. Ate- I ~
HeI' C:l instalatie dectri-::?i., pre- I ~
furi redur.e. Metal, nikel, stiei ar, I ~
pi~tră,şi orad, dela ~e~ ~ai sim
pla, pana Ia cea mal fma cony

Sigismund Hammer

însemnătatea

întunecat raţiunea şi petrec' ~
continuu spre a-şi satiSti
poftele - o să vedem că Ve
avea perioade mai lungi
linişte şi nu vom fi nevoiţi'
tr'o lume cu tot mai puţine
vactere, să trăim mereu în I ',illd
dia tunului...
(/f O ,

adllClt

Fabrkaţie proprie de coşciugu-

de

U rmându-i

• •

cIuI,

1.9 10

deja dela Lei 2500.

moderne

(Urmare Jin pagma l-a)
kgile şi petrecerile pentru timpuri mai senine.
Să venim inapoi la noaptea
de Anul Nou, care în viaţa de
toate zilele ar trebui sa fie o
răspântie, Să nu reînnoim numai anul şi vestmintele. Să
ne prtmemm sufletul pentru
a deveni mai buni, mai milostivi şi înţelegători faţă de cei
umili şi neputincioşi; mai "uniţi în cugete şi simţiri" pentru
binele patriei şi a neamului românesc.
In loc de "traditi0t'alele"
pahare, care după cum vede m
u'au adus decât vrajbă între
popoare şi vecini, - să împreunăm mâinele pentru rugăciu
ne, aşa I;um se obişnuieşte în
căminele unde copiii stau de
veghe aşteptând parintele chemat la apărarea fruntariilor.
La fereastra deschisă, când
semnalele omeneşti anunţă mie7ul noptii, - noi făcând un
bilanţ spiritual, într'o reculegere sufletească, să începem Anul Nou cu creştine scul "Tatăl
nostru H ••••

l)(1-

Intreprindere de înmormântare

Plata in rate foarte
avantagioase

Imperial

l'idol' Jfll.~oill -~
1'11 li I"()H(//,("1I1 aici În Anul. 111'Ii/ (UOlIl l"!Îtl'OI' fi r.I'i"tIÎwl il/di

Radio

aparate

I'umj~

s(II'âr,~il dl' ril.

Arad, Bul. Regele Ferdinand 37, Sucursală:
Bul. R~g, Ferdinand 65
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Surâsu' 'a fă<: •• I-o pe
Gi<,.:onda nelDu."Îloare
Intr'o

1503,

dimineaţă. el

după o lipsă

anului

de mai mul-

ţi

ani din Florenţa, Leonardo da
Vinei, se plimba prin
mult
I
iubitul .,ău oraş n'ltal, Cll carnetul de schiţe în mână. Tocmai
se oprise când se simţi luat
de braţ de cineva. Era un vechi prieten al S,l.U, cu care nu
se mai vă::use ele foarte muln
'leme,
- Ce faci? il întreabă pnetrnuL
- Nimic. Am terminat acum dtva timp portretul fru·
moasei prietene a lui Ludovic
l\1aurul şi de atunci mă odihnesc În lucrări militare şi În
filozofie, Ceiace nu mă împiedică, vezi, să nu iau carnetul

1

cu mine pentru cazul dnd una din aceste frumoase doam·
ne m'ar inspira,
-Cele mai frumoase nu
vin pe aici. Bărbaţii sunt gelo~i la Florenţa.
Dar, ai avea
poftă să faci un portret?
- Am totdeauna poWi să
piete:... De ce?
- Pentrucă ~tiu pe cmeva
care ar merita ...
Prietenul Se întrerupe. de
teamă

parcă.

-

De cine e vorba? Întreabă Leonardo.
- Soţia lui Francesco de!
Giocondo, Mona Lisa Ghe·
rardini, o superbă şi stranie
fiinţă,

-

Dar Francesco e bătrân,

_ _ _.......IiiiiiiiiiiI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

soţia

lui trebuc să fie ...
- Actuala e a treia soţie,
A adus-o dela N capole. nu are treizeci de ani. Voiu aranja
eu lucrurile.
Astfel Leonardo a pjtruns
în caSa Seniorului deI Giocon-,
do,
Cuprins de gânduri peS1mIste, aştepta când apăru Mona
Lisa, escortată ele bătrdnt!l ei
soţ.

Vinci, marele Vinci, orgoliosul Vin ci, se ndică şi fascinat.
privi. Privi curba plină a obrazului palid şi strălucitor, ochii
lungi bruni-verzi blondul auriu al carnaţiei umerilor şi gâtuI, dulceaţa de colorit a păru
lui strâns sub reţea. Privi ... şi
nu a avut nevoe să privească
mult pentru a simţi ce farmec
voluptos emana din acea femee şi ce putere de seducţie

~ _ _ _ _ ._

putea pune m imaginea sa,
In faţa lui, m picioare, Mona Lisa tăcea, aşteptând
respectuoasă ca marele artist să-şi isprăvească examenul.
Ea va purta costumul fIorentin Ş1 nu acel francez pe
care doamnele milaneze începeau să-I adopte. Se ghicea
sub rochia cu mâneci lungi bufante, cu pliuri surle strânse
la talie printr'o simplă cordelieră, corpul splenJid. In sfârşit, culoarea
sombl'ă a cosh.!mului Ş1 eşarfa aruncată pc
păr.
accentua acea strălucire
palidă a ten ului care fascina pe
Leonardo, Deodată, fericită de
a citi admiraţia pe faţa unuI
astfel de om. Mona Lisa surâse Ea a surâs,.. fără îndoială
a(eI surâs straniu care de patru secole intrigă pe toţi acel
,
cari o admiră.

Pictorul a revenit la I ,'rl .'1'
urmat de o impunătoare s 111/11/1
can îi aduceau şevaletul. il f/C(
!'ulele, colorile alese pr
·'II,~ltl
cde mai frumoase.
. .'II/'ie;,
[vlona Lisa Se gândl .
t(
instaleze în salonul cel ma
'Id
m1l10s din sumbrul palat.
'bl'lOteca, un de ('(1.
el pre f eră b t.
. 8/
.
d
'
el//'('/1
mina nu aJungca e cat ce .
~prin vitraliu~.-i: .. Lumina ill" ~I
re falsifică colon'1 e niltIl Ihufl
,
•
r 'h'
,,,,ea el obicei să spuna,
)
instalat. V 111C1 aşeza pe '~ "liO /'f
Lisa lângă fereastră. pen lJOl'fOI
obrazul ei să fie luminat ('Ici ,~
lumină dulce. Ridică el it 'III 111
reteaua care-i prindea P ma /'('
ră~pândit-o pe umeri, apoi' r"II n/l
se iar vocalul închis pent ])'11' 11
atenua lumina, lăsă mode ·lil/, Ol
libertatea de a-şi găsi inc 'iti c
rea justă a bustului. Se o .',
(Continuare în pagina t'i!/l€t ;
• "j'l!
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Generală
C, F. R. il tmnis s umil de
45.000 lei pentru a se cumpăra
şi distribui daruri copiilor saraci al person<llului de ia ser·
viciile: Ateliere, Intreţinere,
Economat, Autobuze şi Dir.
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suma a fost repartiziltă pe servicii În mod proporţional.
Astfel Încât s'a putut
cumpăra şi
distribui: ghete,
pulovere străjereşti, ciorapi şi
bomboane Ia circa 80 de copii,
Serbarea pomului dl;:" Cră
ciun a avut loc în sala de mese
a petsonalului din atelierele
Principale C. F, R. în ziua de
22 Decemvrie orele 18, La a-
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care au primit până acum ziarul, fără să achite abonamentul, dar mai cred, alături de
noi, in cinste şi omenie,sunt rugaţi a trimite modesta
sumă ce reprezintă acesta prin

dccal!.

dcanin moi ÎI/llinlc.

I

('() l' Il,! Tl:I :
SI/,l/Y 1',lrrtschil·i1.

Cetitorii nostri
,

IlIiMic.

In baro1l - eslc (/ln'e{~!'([1 ŞI: ill_
1,/;! dc loti, De acrca, r.~t(' ([7('s

Jfirc{(l

TII ţi, Luere! ia JOl1l1 ţii.
/iii.Zi'lllI.

011('stă şi (J"idllii. Înclil//flli

muncii

"ici frc/)ltc sii scrirl/l ('fi (sIC
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ccastă serbare a luat parte un
mare număr de părinţi cu copiii, precum şi ~dii Serviciilor
respective.
La începerea festivităţilor
corul atelierului a cântat câteVii colinzii din diferite regiuni
foarte mult dplaudate de asistenţă, Apoi d, Poruţiu Victor,
rreşedintcle
Asociaţiei "Roata Aripată C. F. R." a ţinut o
inimoasa Ct~vântare prin care a
arătat însemnătatea acestor zile
de sărb,irori şi il dat un indemn (Opiilor ca să fie cuminti, ascultători si silitori la Învă
tatură cdci in 'ca::: contrar fVloş
Crăciun îi va uita în anul vii
tOL
După aceasta a
începu:.
împi1rţirea
darurilor, tuturo.·
copiilor. C mplând de bucurie
copilaşii a căror
feţe
radiau
numai fericire, Personalull1l de
pc.: linii care n'a putut participa
la ilceastă serbare i s'a trimis
L"'3chetele cu daruri la dornici
lil' prin îngrijirea serviciilor
respective,
Astfel şi în acest an copii
:;eferistilor din Arad, au avut o
mare bucurie pentru cele ce
le-au adus Moş eră c i unu'
C. f, R.-ist.

Arad
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[Jdru. l/I/rihol'szky,
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6, Prolnourca co-nsililllil i

Thomas Carlyle. In ziua df'
4 Decemvrie 1795 s'a născut
În Eccldechan (Scoţia) Thomas Carlyle, filosof, publicist
si istoric. fiu de ţăran, pără
sind învaţământul, se dedică
literaturii şi publicisticei_
A scris studii istorice, esscuri filosofice, romane, prin ..
!re care : Sartor Resartus, Scrisorile şi discursurile lui Cromwell, Istoria Revoluţiei franceze, Istoria lui Frederic cel Mare ŞI opera lui de căpetenie
Eroii.
In prefaţa volumului "Muncă, Sinceritate, Tăcere,
tradus
în româneşte dI. Const. Antoniade scrie în 1910:
"In vremuri de şovăeli morale şi de preocupări exclushmateriale, profetul acesta 3
predicat Evanghelia unei vieţi
fundate pe muncă, adevăr şi
sinceritate, pe udorarea minunii "Universului, care se confundă cu adorarea lui Dumnezeu, pe iubirea şi admiraţia oamenilor mari, a Eroilor".
Ioan Rusu - Şirianu. La li:
Decemvrie 1909, Ioan RusuŞirianu, marele nostru ziarist a
închis ochii pentru totdeauna.
Născut în anul 1864 în cor'..

,

1

.,.1"

.• •

nereţe apostolatuluJ chmU1tor
al gazetariei, punându-şi î~
treaga putere de muncă în sluJl~a neamului din care făcea

pJ.rte.
,
A Întemeeilt ŞI condus la
Arad ziarul "Tribuna Popor~
lui" făclia perman"ntă a asplr?tj;hr romiineşti, iar Rom;\ni:
elin cercul chişineului l-au ale,
deputat în camera maghiar.'"!,
Pentru curajl'l său a ett11OS"
(ut din plin,::irlurill' et;',l:,ii a
h mniţilor ung-ureşti, l'r

P1l-

h"oandc procuron:lu i il n!'!l' "!~
re au pretutindeni, pe, ~ ~,_t căr
turar de elită şi neînt"1t lup·
tător pe:ltru cau:a 11" ::';I:llă.

FOI1-

Şagur!a,

·'·scut
ir oraşul Mişcoiţ (Ul'·~l,.·,l.) în
jl(Jill'll
.'I(I/lilil'(11
1'1 J/sii/o)' })( aII II! 1.9:>.'1. În rOll:::iua de 20 J)ecetlwrie 1;,' ,'':ţ din
cord-II II tii I'U jll'i 1'1 d,rih hll!frlll •
p<'irinţi româlii macedor-"'i. A
t·C,
fac.ut sh,c1ii str3.1ueite (1" filnsofi" şi drept la Unive'··~it<ltea
n,n.,,;lill ' d(' lulmil/ixlmţie În 10.
din Budrtpesta şi studii de te 0(,d d·{lli
J(igie la Vârşet, reşedinţa mitropoliei
sârbeşti.
TRAILA ATA NASlE
Remarcat prin inteligenţa,
Fi 1'1'1) I)l/IU ti.
cultura şi tenacitatea lui ajunEI'fJlllluh'
I!I'II/ii/Ilo'i
se l'nl'
ge tânăr încă, profesor de teo,
cOIII!lI/ic(/ În sel'1. s prr,~crIilll(ll(i
con,;if.'1I1I1i dt
admilli,:fJ'oIÎr
('II
lo~ie, i,;r la 21 August 1846,
('( 1 j.l1llill .., :i.ifr~ 'Înoi'lIlt-, rI( dulil
după moartea episcopului Va((lillllflrii Yl'lIc/'1l1e,
sile Noga, aiunge vicar gene·
fII ((/2111 cii la dala dr mIIi Sli~
Tal al bisericii ortodoxe ardelIU .~,
l'a
IIII/'UII;
?llOiliin" elI'
lene.
llIOlibrii
L" 18 Aprilie 1846, în Car·
('(/'Iii df ,~/lltltlC, ([r/lIn/ f l'ro, {lC'
1('\'i
~ <1. fost sfinţit episcop al
;/I'I'i/l;î o/,I1;/lurr',
Si' rr/
fiIII' I'H
j\ rd~Jlului de către patriarhul
111'1 1 'I,~i ()rdinf de zi ,~i ('II O/'l('~
')Ilol/lir de .H1Oii llri. ia dalll lir
Iosif Ra jacici.
11 l(lllllrrric 1.9·j{). ())'(/ lIi . ÎI!
In memorabila şi impună
al'( 70,~I:
lOI al,
toare adunare naţională din
Fondul de pensii al funcţiona. Blaj (3115 l'vlai 1848) cuvântul
rilor şi maeştrilor Soc. "Astra"
lui Andrei Şaguna alături de
Prima fabrică română de vacel al lui Simion Bărnuţiu a
goane şi lllotoat'e Societate A- fost hotărâtor.
Merge deasemeni Ia Viena.
nonimă, Arad
(Continuarea în pag. 4-a),
Popovici Const., Soica Gheza
"
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TIMPUL PROVINCIEI

An nou fericit

C:urie.. ul Breslelor

Din activitatea sectiei
Arad a Breslei
•
Funcţionarilor Particulari din Ţinutul

urează

Ştefan

propus

să

aducem În fiecare
realizarile
Înfăptuite
de bresle pentru Ca 0pll1la pu1./'
. dece
Pică să 1e cl,moască S,I. JU

număr,
-

MOŞOIU

l'res'lel'
dl'll secţi"'4 Arad se rilI,
clică la t.:irca 600, dintr cari în,
să foarte multi sunt concent,
;'aţi. Du pă ft~ziune imediat in
breaslă a Înct:put o activitatt:
intensă, care cu tot
timpul
scurt a dat roade foarte Înaceste culoane, în urma Legii semnate.
Breslelor din luna Octomvri.~· '1
Pe lang.i. Înfiinţarea de cursuri de limba engle-.1 ~i <N:'_
anului trecut au luM fiinţel în
d
h l'
l:lană. precum şi
c conta i!tinutul Ilostru d{)u~i bresle J
tate s'a ;ntreprins (' ;l';]r~ actifuncţionarilor particulari. Ace,,- une pentru înbun,1t::,irci' sitea, in tlfma unor consfătuiri tuatiei m,1teriale a categc'~i:'i de
mai indelungate, alt ţinut adu- funcţionari particulari. In priIa 1 \inţa act'asta s'all Înc','put ne·
,'area genera Iă ce
I f U::lUIle
gocieri cu LJniunea Celw,.~lc'l a
Octomvrie a. c. la 1'imi5. oara.
I n d llS tnaşI
' '1
D
-'
,
or d'In 1,,0111<1.1'
j,~
-:1
'\stf
I
t
.
f
t
'
(
.
('
"
l
' ,
C, 111 urma aecs LI!
,1P ŞI
;orroraţla
,0merCI '!it. o!'.
la Arad, cele două seeţitmi
Din toate părtilc s'au ar,Hat in
lonstituite, au Început acti..-i+ti- Jeeast;'i privint.'! fO<lrte mult;'.
tea În comun, intrucât bre'da 1'1'111 înţelegere hţii de nl'nblr-lllc' lWS;, ins,l cele dOll.l asocia dohandit personillitate J'uri;"Ih ilrnintite n'au J:"1!bt S":1:1n,l
clică prIn înaltul Decret Regal ,-"Oi ''''i \.)blig;'Jtmii
nentl'u
publicat În l"t O. din 29 h;lic
t"{'r~)h"ij lor. ilstfcl c5 breash
1939.
~'? .1~resat prin cÎrcul;'iri inrliPrin acestea "Asociaţia Fune .'id".1Ie tuturor p.1tronilor ci"
lr':':ilÎ i t.1 t e, av.înd. spriiin\\l
tionarilor Particulari din Arad
'-'nral " celor două asociatii
A. F. P. A. a trebuit să-s,i mo- T)
"
~
' t 'SI
, nf'
o,: ,olsa sa
II'ld:'rVenl
difice stdtele În reuniune pen- 1,1ngă Camera de Comerţ' si Ir.
tru literatură, educaţie fi::ică ŞI
du~trie din Arad pentru n solut.ionar!' cât mai echit~bl'!a~;1
~- st .
bl
"t
U

Boian
Str. Eminescu 13.

Comemorările

noastre
(Urmare din pag. 3-a).
In fruntea delegaţiei
care va,
pre:::enta Împăratului, mcmori1l!
cuprin:ător al dorinţelor romei,
nilar din monarhia Austrol:ngară.

La Sibiu infiintea::,'l :iand
"Tclegnful R0!l1,1n" cănuC1 i
~ e IIl1 punc a se OCU)'<1 dt' pro'1']"In
,'>
Illcserl'a-.·
'"
-" l'lor s:.
c
Come,·,
cirtntilor români.
"Dar lucrt1 de cilpetcnie al
ga::etei va fi a de~tepta simţul

~:i

il

aţâţa gustul poporului ro,

111,1n pentru arfe şi mAiestrie, a
atrage marea aminte a lui <lSllpra acelor ramllre de ind'lstric
ŞI asupra acelor lncserii. cu
care ar putea şi ar trebui a se
<'cupa şi dansul spre
Îmhun,'H2,
tire? stării sale materi.:llc ŞI
morale".
A'
1
POl: "se va (;1 cura~11! po--

::~:~'~r:::-~;:::~t~:::7ft~1;::i~u~n:e:s:a:l~1jÎ~n~s:cr~i:s~în~,t-'fitT('~'
~n~~l~PTrr~o~.~enll~e!cia!r~z<~;1~(,~a~r~r~.:JJ~p;o~ru
If; I.:~ c din intreprinderile. şi
şcze lui
şi elromân,
acele

---:'
(u '> aceia pe

cunoaştem

Asociaţiei Funcţionarilor Parti-

mai de aproape: functionarii
particulari, de altfel şi secţia
cea mai tineră dar pare-se cea

funcţionari particulari, as(fel că

carc-i

culari din Arad circa

I numărul

total

al

350 de

memhrilor

J)1JER A:f)J)
Eugen RejsIDann
Str. 1. R.

,Şirlanu

33

s.

A.

Fabrică de împletituri de toate felurile

Surâsul i t fă«:ul-o pe
Gio«:onda nelfluriloare
(Urmare din pagina 2-a)
numai sa-l pună în valoare
mainile admirabile. Aceste pregătiri ocupară multe zile. Leonardo nu era grăbit: nu er",
sub presiunea nerăbdării unei

lemei curioase să-şi vadă portretul, cum ar fi fost pentru o
rochie sau o bijuterie. Zilele
trecură, apoi săptămâni le şi lunile, în timpul cărora Leonardo venea regulat în hihlioteca
palatului. Nu se mai gândea să
rărăsească Florenţa. Era oare
din cauza acesti femei? Sau din
pricina problemei de rezolvat:
să treată pe o pânză căldura
modelului, ironia privirii, sensualltatea gurei, mângâerea mâi
nilor? Nu VOm şti· niciodată:
pictorul şi inspiratoarea lui al:
păstrat secretul.
Totuşi, pe măsură ce timpul
trecea Leonardo se neliniştea.

Mona. Lisa se obosea. Nu mal
surâdea. Ce putea să o Întris-

teze? La ce se gJndea? La fetiţa ce murise de şase ani dar
după care purta încă doliu?
Poate se plictisea... Frământat
de astfel de gânduri, Leonardo
se hotărî: chemă pe Francesco
şi îi explică: "E fatal ca după
un timp de poză, un model să
se plictisească şi e ca şi cum
viaţa s'dr retrage din eL Cade
moale pe fotoliu, ca Un manechin ... Singurul mijloc de a
remedia, e de a face să uite
modelul pentru ce e acolo .... '
De atunci înainte, in timp ce
Mona Lisa poza şi Lcor-ardn
picta, ei cântară melodiile cele
Inai tandre.
Incetul cu incetul,

farmecul

operă: Tânăra femee se lăsa
câştigată. Intr'o zi reapăm, În

fine, pe buze, surâsul, nemuritorul surâs. Care a fost exact,
acea zi din cei patru ani dt
Leonardo a pus în executarea
portretului Giocondei? ... Cilte
ar putea spune?

hrăţi-

ca sA Îm
nu r
ca,
. _
purile grele ce apasă pe umerii
11erCIU, care ii sunt la îndemâcategoriei noastre de factori
nă" ...
productivi şi au acordat de;?
In fine a obtinut indciW
mulţi, chiar
din
initi,lti~'ă
denţa
bisericii sale, prin infiinpn,prie, sporuri de salarii, iar
ţarea "Mitropoliei românilor
în alte părţi s'au dat promiSIortodocşi din Transilvania şi
uni ferme de solution,lrea fa,
vorabila a acestei chestiul11.
Ungaria", Ia 24- Dcccmvrie
Brcasla veghează ca aceast,'i si1864, după ce Ia J860 pune tetuaţie gravă să fie ameliorată
melia "Asociaţiei Transilvăne_
pentru fiecare functionar parti- 11 ,,;, ,\ 't "d
~
".-\S ra
'e astazI.'
~ular şi îşi continuă activitatea
Bine mcritând recl1no.,;,tinţa
In această directie.
S'a intervenit' si s'a obţinut poporulUI roman, a murit la
reduceri importa~te ·Ia toate ci,
16 Iunie 1873 şi a fost· Înmornematografele din
localitate. mântat la Răşinari.
centi nuindu-se în aceasti'i ordismimmitm~if..R~~~~~~
ne, de idei o altă actiune pentru
~~~~~
obt,l!1erea unOr altfel de reduceri.

Nicolaie

GânduI conducătorilor breslei s'a indreptilt Însă si c.Hre
aceia cari din
lipsă de lucru
duc o viaţă de mizerie, ca şo
meri, precum şi la aceia a 1''1ll1iliilo~ lor. Deasemeni o grijă
deosebItă se poartă acelora ca.
"e au fost chemaţi să vegheze
la apărarea frontierilo r patriei_
S 'a întreprins apoi o colectă,
ne:având mijloace proprii din
cauză, că sunt de abia 2 luni
dela fuziune, care s'a terminat
cu un rezultat asa de frumos
că s 'au putut di~tribui şomeri~
lor din cate;ona pe care o
reprezintă În ajunul sărbători.
lor în localul breslei din str.
Horia No. 2 la 22 familii bani
şi alimente În val de cca Lei
22.000, iar pentru cei concen...... ~

.
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~

~

.

~

TIPOGRAFIA G. IENCIU ARAD.

M6rkus
Maistor instalator de apa-

ducte şi tinichigiu, primesc
lucru în meseria aceasta cu
preţ eftin.

Arad,
Bul. Regele Ferdioaud No
63- 65 În curie.
~~~~~~~~~~

~~~iHi~~~~~~mii§

fraţi s'au făcut cadouri la Reg.
1. Artilerie CăIăreaţă şi Reg_
93 Infanterie de câte 11.000
Iei, dăruindu-se flane1e, manusi
ciorapi, material pentru obieI~
pieptene, maşini de ras, oglinzi
". . '- "':.
: .: ~
hricege, portofeluri, portocale
şi stiduţe mici cu licheur. S'a
făcut apel la toţi funcţionarii
particulari şi angajatii comerciali pentru a subscrie Sume
cât mai importante pentru bonurîlc de inzestrare a armatei,
dând şi prin aceasta dovadă
de existenţa acestei importante
categorii în viaţa economică a
n'giunii noastre.
REGELE CAROL I. No. 63.

ALGO
VIN
CONIAC
BUL

firl11

pielărie

Cofetăria

In dorinţa Yle de-a În Li.ti:;;<l II mal' act'1\/,1- !Il
,
urma f ap tl~iltl'
- după modestele noastre po- i ca acolo se munceşte temelllic
sibilităţi activitatea pe tăI'.1- . de întregul comitet sus imbolmul naţional romanesc şi produl de fiecare zi a pre~edintefesionala factorilor productivi lui ei dl. Victor i\'1osoiu.
!
.
din regiunea noastră, ne-am
După cum am mai scris în

următoarele

Vâd. lui Ludovic Zimme
şi Fiul

Clonda

Bul. Reg. Maria 8.

Titnis,

D. VICTOR

onoratei cJientele

' b
JU
Piata Avram Iancu colţ cUilru
Bucur.
:c s(
.rtuli
Ştefan Weisz
car
croitorie
apn
Str. Eminescu 1'i. m c<

teva

Emil Buschi
adt
ceasornicilr şi giuvaer, muri
Str. Bratianu 2.
.niţel

-----------..J.'lu
Francisc Neulănder de
coloniale şi i1l'omate' fie
vis-a-vis cu biserica catol n S

- - - - - -, -'

-

I

are,

Carol Csâ,szâ,r
sun
lăcătuş de scule-precizie Jea
şfi'll1ţa şi mecanic
Str, ,:"~oi~(' ;-<ic()i1ră.
Decorum
proprietar: Iosif Scluei
Atelier de confectionarea
telor de piele
Str. Dr. Ioan Petnn

e /

~ \
i, făI
i şi

L Glesinger
si Fiul
Dd
.
•
_ Pe
magaZlIl de moda ul f(
Str. Meţianu.

pi(

H,şter

Succeson' E ugen

Irs{

Ju-se

Emeric Poltâ,k
ceasornicar şi giuvaer
Colţul str. bleţianu şi B
Irina
salon de pălării de da
Str. Goldiş 2.

J.

Cseke
uia r
croitor pentru domni şi s
Piata Plevnei S.
g.

F. Hampel

f1istă.

croitor
Str. Alexandri 5.
Sindicaful
tailişti

comerciantilor

de aroma te

din

nou

şi

jur.
'stea
Str. Horia No. 10. aia (
- - - - - - - - - _.....aluri
D. Schleifer
FeUei
s, li
Arad.

___________""'i mo
Baranyi
croitor

Tot îl

Str". Brătianu 17. em ~
- -_ _ _ _ _ _ _ _...oIutre c

Iosif Kirsch

utate

uri, (

croitorit militară, civilă. reia n
ceprăzărie

Str. 1. G. Duca 20.

IoseHna Deutsch
salon de pălării
Str. Brătianu 1 L

ravă.

D.

iii

ste

coml

in o
ă

foa

BIănărla

auna
'nCi eG

IOSif

. rentă.

Terschans

Îngă

Conde

s'a deschis în S.... 'c\~ăI~e
lfIet-.. __ ,...~. of O fi

ii cor

Mare asortiment Invidii
blănuri. Lucrări tem r
cel mai ieftin p se ce
e l~at

TIMPUL TRANSILVANIE!

Fruntaşii comerţului româ·
nesc din Timişoara

runtaşii comerţului
şi industriei ară dane
Sub această rubrică, ziarul
u .)Iru începe publicarea unor
:e scurte despre fruntaşii cortului şi industriei arădane,
care dacă lumea îi cunoaşte
apreciază cum se cuvine, tim ca şi noi să le închinăm
teva rânduri pentru contribuadusă propăşirii celor două
r, muri de activitate dela
Jniţa de vest a ţării.
.'itl vom aduce nici unuia
de eftine, ci vom spune dese ' fiecare ceea ce au înfăptuit
.In străduinţe tmeori extraor'. are, ca să ajungă acolo un
suntem incâ ntaţi că îi putem
, lea ridicaţi la suprafaţa vie· comerciale şi industriale din
adi dorindu-Ie sincer ca să
os pere ca şi până acum.
In creionărUe acestea, nu vom
e a:e~Jeri pe sprâncean<\ ci
1 m fi călduziţi
de principiul
ei egale preferinţe pentru
i, fără deosebire de profesi~ i şi vârste.

Dl Traian Cristea
Pe d. Traian Cristea, proprieul restamantului "Bucureşti"
piaţa I1vram Iancu, îl cu· . ştem de ani de zile strădu
lju-se mereu ca să-::.i mă
scă şi Îmbullătăţească localul.
ntru aceasto, a depus o mundintre acelea care te îm·
trânesc Înainte de vreme,
'n atâtea nopţi fără de
mn şi' lupta cu tot felul de
nsumatori, foarte neînţelege.
i şi guralivi după câţiva lei
tiţi pentru o notă oarecare.
; Nelăsându-se descurajat de
sle greutăţi şi făcând atâtea
crificii pentru ajungerea unui
p, d. Traian Cristea a reuşit
cele din urmă, să· şi măreas
localul, prin achiziţionarea
· uia nou, pe care l-a amena1 şi stilat ca să fie de primul

og.
fistăzl,

restm:rantul "Bucu'ti" a reabilitat piaţa I1vram
cu; despre care s'a spus
reu că nu se poate mândri
cât cu nişte cdrciume medioşi criUcabile.
lnvestind o sumă Însemnată
noul restaurant, d. Traian
'stea este azi proprietarul
uia dintre cele mai căutate
'aluri.
Felicitându-I pentru acest sucs, li urmăm prosperitate tot
i mare.

DI. Ilie

Moţlu

ITot in' piaţa I1vram [ancu,
em plăcerea a semnala una
atre cele mai bine asortate şi
jutate prăvălii de stofe şi pân-llTi, a d·lui Ilie Moţiu, un cordant de mare curaj şi i-

l

f,tavă.

ID. Ilie

Moţiu,

prin muncă şi
hste profesională, a devenit
comerciant de bună reptltar in oraşul nostru, cu o clien,a foarte numeroasă şi devo:ă, care ştie
că în această
avălie este servită bille Îlllot[lUna cu mărfuri de cea mai
nă calitate, cu
preţuri care
'Îngăduie nici un fel ele con-

I

renţă.

iConducându-se de aceste să·
~toase principii comerciale,
fte nu dau greş mai niciodată,
,Ilie Moţiu şi-a asigurat o
Iăvălie de valoare însemnată
IlU o largă desfacere.
) fi avdnd, poate, astăzi,
Iii confrQţi profcsionali care
lillvidiază, dar acestorl] nu le
ltem recomanda altceva decât
se conducă pe aceleaşi idei
l-au.condus de d. lIie Moţiu.

D. Mihall Curtu
Incepând, În altă parte a zia·
rului, să scriem despre fruntaşii
comerţului şi industriei din Tirad
vom scrie, în acelaşi timp. şi
după
posibilitate, şi despre
confraţii fIor
din Timişoara,
unde - deasemenea am cunoscut oameni de ispravă şi
l1C1rni ci.
Printre aceştia, l-am găsit pe
un consătean de al nostru, d.
Mihail Curtu, despre care nu
mai ştiam nimic de peste zece
ani.
Plecaţi amândoi din Şcitin,
cu ani de zile În urmă, întdmplarea a făcut ca să ne revedem
În Timişoara, unde d. Mihail
Curtu e~te şeful- condu cător al
Cooperativei funcţionarilor Pub.
lici, secondându-i pe d-nii pre·
şedinte Hălmăgeanu şi casier
Herbei, în munca pentru
prosperitatea cooperativei.

Să

o ştie q.1 toţii că, până să
ajunge aici, n'a stat cu braţele
În săn şi a întâmpinat multe şi
grele piedeci.
Dar prin muncă ordonată şi
chibzuită le-a învins pe toate,
dând, astfel, un frumos exemplu
de hărnicie şi pricepere.

D. Teoril Gh. Sbârcea
Pe d. Teofil Gh. Sbârcea l-am
cunoscut nu de mult, undeva
pe zonă, fiindu-ne un bun şi atent camarad.
La despărţire, după lungile
discuţii de mai înainte, ne-am
înţeles ca să
ne vizităm ctÎnd
vom ajunge acasă, ca să ne cunoaştem mai bine.
L·am vizitat, astfel, în atelierul său, care seamănă cu o fabrică de cherestea, din strada I1ndrei Mureşianu, No. 1, unde l~am
găsit calculând şi recaJculând
nişte sişte socoteli.
l1m bănuit imediat că erau
socoteli băneşti de materiale,
necesare într'o întreprindere
unde se lucrează în mare şi cu
maşini moderne.
Cu d. Teofi' Gh. Sbârcea am
vizitat apoi atelierele, simţindu.
mă încântat că ullul de aj noş
tri a putut să puie mcîna pe un
asemenea aşezământ industrial.
Dar cum a pus - asia e o
poveste lungă şi interesantă,
din care vom arăta câteva a-

---~

-

-~l-~

- ---.....,

Dr. Ion 1. Pogana

Ţinutul Timiş

tură şi

muncă manuolă dnii:
Mihut Gheorf)he. ZbeTrcea Gh.
Teoftl, Feier ştefan, dr. Emil
MicJoşi, Tllibure 10Clchim. La
categoria industrie şi comert,
dnii : ing. Constantin Popovici,
PăcuranJ Brutus, [manuil ClO1şa, dr. Nerva lercan, ing. Vladimir Ieşeanu
La categoria ocupaţiuni intelectuale, dnii: florea Codreanu
f}la~'jQ Nestor, dr. Cornel Luţai.
dr. l\urel r~ajctl, dr. l1urel Demian. l1u fost menţinuti ca secretari de municipiu pentru agricultură şi
muncă manuală d.
Gh. Voştinar, pentru industrie
şi comerţ d. f'ilbu Simion şi
pentru ocupaţiuni intelecttlale
ar. Lupaş Octavieln.

f'iu fost numiţi in sfatul ţinu
nutului Timiş, la categoria (1gricultură

şi

muncă

manuală

dnii : Iuliu losan, Eugen Spineantu, dr. Câmpeanu Simion,
Patriciu Ţiucra, la categoria
industria şi cemerţ, dnii:' dr.
ing. Cornel Manciu, ing. Ştefan
Bornuz, Ioan Tatu şi dr. Ioan
Doboşan, la categor.a intelectuală, anii: Fiscaniu Crişan, dr.
Victor Mercea, dr. Nic. Belu şi
dr. Gheorghe Gorda.
l1u fost numiţi secretari de
ţinut, pentru agricultură şi mtlrlcă manuală d.
R:mus l~afiroi,
pentru industrie şi comerţ d.
ing. Corneliu Beşa şi pentru
ocupaţiuni intelectuale d filex.
Iancu.

Sfaturi practice
Lac pen"u

l1u fost numiţi în sfatul ju~
cleţului : la categoria agrkuitură şi muncă manuală:

I

I1m scris rândurile de mai
sus cu emoţie, înţele9ând tle
deplin prin trlte Weutăţi trebue
să treacă tlll meseriaş seu comerciant până să ajungă la reztlltate sotisfăcătoare, C(]fe să·i
fie o răsplatc1 pentru ncobosi~
tele saTe strădClnii.
Mescriasii şi comercianţii sunt,
după
armata de pe graniţă,
soldaţii aceia bravi care stau
de veghe pentm ca vieata noa·
stră să nu sufere În
marile
oraşe, după cum ţăranii au de
grije ca să prospereze Mtele
noastre.
Să le acordăm, deci; întreaga
simpatie şi tot sprijinul binevoitor, când avem ocazia.
Şi sunt atâtea ocazii, când
au nevoie de o mână de ajutor
din partea noas1ră.

In

La municipiul Arad
fost tlllmiţi în sfotul municipiului, la catt'qoria agricul-

nu

Membrii sfatului şi secretarii

- I1m fost angajat într,un
post bun la Spitalul Central din
I1rad, ne spune prietenul nostru,
unde am stat 11 ani.
l1şi fi avut pensie şi asiguDI. Mihail Curtu
rate bătrâneţele Îutr'o măsură
Cooperativa
ftlrlcţionorilor
oarecare, dar am preferat, to- Publicei din Timişoaru este un
toşi, să mă întorc I[J' profesiulocal Je ÎntJia clIJ:'iO, lângă
nea mea independentă, spre a- palatul Rezidentiei I~ef)ale, şi
mi deschide un atelier şi, astfel, este frecventat de multă lume.
să arat ce poate să facă un
In forfoteala zilnică din eoomoţ din Hălmagiu. Fim cumpă
rat atelierul acesta, luptând din
perativă, printre mese le
îngreu cu plata ratelor. Dar am totdeauna pline, mai oles ziua,
fost încurajat de unele oficiali- d. Mihail Curtu aleargă neobotăţi şi oameni de bine, cărora sit in toate părţile, spre a sale mulţumesc şi pe această tisface cerinţele celui mai preca le.
tenţios client,
Bun cunoscător al rânduieli_ Dar, totuş, sunt departe
de a mi-se fi împlinit visurile lor unui mare restaurant, d.
mele de când am în:rat În a- Mihail Curtu este omul potrivit
cest atelier. I1sta, pentrucă ne la locul necesar şi de folos
lipseşte tuturora creditul atât pentru această prosperă coope.
de necesar, pe care nu-I pri- rativă.
mim încă dela înstituţiile noastre.
Şi ce bunătate de om este
Discutând apoi şi alte chestiuni consăteanul nostru, ştiind ori
cu d. Teofil Gh. Sbârceo, am I când se spuie o vorbă de spiterminat cu vizitarea atelierelor, rit care descreteşte până şi
unde câţiva lucrători se zoreau fruntea celui mai încruntat visă fie pe placul stăpânului.
zitator, care trece pe acolo ca să
In această fabrică mică se ia o gustare bună sau să-şi
pot lucra comenzi mari de ~ aline setea cu un vin de calitate.
cherestea şf mobile detot felul,
I. P.
astfel că e o datorie a noastră ~~~~~~~~~~~~~
să sprijin pe acest harnic me·
•
- -

... ...

Au fost numiţi cu titlu provizoriu membrii În sfatul judeţean FRN. urmatorii dni :

F. R. N. ai judetului Arad

mănunte.

seriaş.

Membrii sfaturilor judetene
municipiale şi orăşeneşti din
. linitol· Tlmi$

csa NT

La croltorla
au

~osH s'of~

exclusive re
după u~t ma

varl1. Croi
modă
Arad, Strada

Goldiş

1.

Secula ftxente, Novac I1xente,
Babuţia Iancu, Sever Ispravnic
senior, fturel Birtolon, Brădean
Gheorghe, Chebeleu Lazar, Memete Teodor, Bogdan Ioan,
Lustrea Teodor. La categoria
indusrrie şi comerţ dnÎi: filip
Gheorghe, Cărpinişan r~omul,
Gheorghiu C. Ioan, Şincai Gh.
Mohor Ilie, Munteanu Gheorghe,
10vă naş Tr., Trifu Petru, Tercbentiu Valeriu, Puia Gh.

Ch ristos a Învi at

r

ARAD, Bul. Regina Maria No. 24.
Telefon 16-08.

spirt

Brun:
10 gr. lerpentină

groasă

şelac

18

"

80

• spirt

*

lmilatie de cognac

1 litru alcool de 96 % e acu 3-4 litri de apă,
I meslepal
se colorează cu zahăr ars şi
~~~ se adaugă putină esenţă de
cognac după gu::'1 şi puţină
vanilie; turnăm toIul inlr'o
sticlă pe care o lăsăm o lună
I bine astuDată. După o lună cogI nacul este gafa de beui.

"Fructărie"

•

Tot felul de fructe zi'ntc
proaspet<, prq moăeÎl't,

Cremă

S2lViciu prl-'mpf.
Str. Iosif Vulcan No. 1.
(Colţ cu Str. Brătial1tl),

l/a

foate ameştecafe la olalla Iă·
sate sa sfeie 2--3 să plămâni
bine aştupat şi căpătăm o

La categoria ocupaţiuni intelectuale, dnii: Grofşorean Iuliu,
Bogdan Ştefan, Lazar Nichi,
Tomuţa Ioan, Codreanu Dimitrie' Vuia Tiberiu, Cosma Du·
mitru. Bunţean Dimitrie,Omescu !
Cornetiu, Ieşeanu.
1.

cremă

merţ

d. dr.

TrăiIeS:

Stefafi Orban

.m;;;ţ-...........
..... ~.............
'~
~.nn. .n~....~."...... ......... .
UA . . . . . . . . .

I

Ionel.
!

I
I,

Băcănie şi Depozit
cu amănunlu! I'enfru
Vin şi Rachiu

,

Cof:'.fărie
Se capătă cele mai delicate prăjituri zilnic
proaspete şi tot felul
de tor te după comandă
preţuri ieftine.

! ~.:,,;.\4.t...6~!-m~... ~-!!.!"!~!~~~t~~~~!~~!! ~·u.,
...

Wechsler Bela

vinuri excelente d~
k\,!. d~!a IC-20.

Tinichigiu

Repar~rn

cu gararqie

lămpile

cu petrol model "Petrolux"
şi toate rnărci!e de lămpi.
ARA O, SIr. Gr. Alexand rescu No. 6.

la

Traian lipovan

Cetiti
şi Răspândifi

Str. l Gh. Duca 16

••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••

...." .

ARAD, Str. Metianu 6.

I A. Tofh
recomandăm
M~derat.

concentrată.

E. Odiafi

JU-l'

Il fost numit secretar de
deţ pentru ocupaţiuni intelectuale d. Ispravnic Sever-junior
adv.,. mdenţinându-se ca secretarI
e Jtl eţ pentru agricultură şi
muncă manuală d. I1dam Nicolae şi pentrtl industrie şi co-

coloare rase aceste

"

I

TIMPUL

-

~

·f,
j

de ',anda'i,

250 gr alcool de 95°
1 • e sentă de Iran dafir!
30 • apă de trandafiri
10 • apă zaharuasă
30 " a pă fi artă

ARAD,

militară. şi civilă

clienti'N

PaşI.

terpentină

5 "
80 ..

Compactoria şi institu- .........................'~
" t'
••••••••••••••••••••••••
tu
1 d
e l1 nIa
Pantofărie şi cizmărie

"r<al~ luluror

de

Alb:
20 gr. sarandac

ARAD, Str. HoraJiu 2.

A. Davidovits

ouă

ziarul
TRAN~ILVANIEI

TIMPUL TRANSILVANIEI

La

Prin pomi e ciripit şi cânt
Văzduhu-i plin de-un roşu soare
Şi salciile 'n aibă floare E pace 'n cer şi pe pământ.
Răsufl1:11 cald a primăverii
Adus-a zilele 'nvierii.

Fapta bună a stră
jerelor din Lipova

Noul protopop .
al Lipovai

Cine a scris o CGrtc

Paşti

3 l1ul

revizionÎstă?

Consiliul Epathial al
Timişorii

AS

Pe ziua de 1 Aprilie, P.S,
Urmând frumoasele exem~ Episcopul dr. Andrei Magier In j
I
~upă c~lm se şlie, pă~inel~
ple din alte părti, strajerele a predat agendele Episcopi
Traian ~Ib~an, proto~~pUI Ltpov.l'I, Liceului Comercial din Lipova Timişorii, delegatului 1. P. r a
Les Roumains nos aUi- a fosl In ain lat consuer eparhlal s'au grăbit să se înscrie cu
~es ?" şi in care' pune în dis- al Episcopiei orlodoxe 11 Aradului. aceaişi contributie pentru cin- Metropolit al Ardealului.
Cu această dată s'a făcut
cutie pe un ton pamfletar dreptn urma acesl,ei vacante, părin~ stirea ostaşilor de pe zonă,
Înscaunarea
Consiliului Epa
Şi câte de frumos În sat!
tudle noastre ctnice asupra Tran- t~le Ioan MBrşleu, fosl deputat, cere ne apără hotarele.
hial
al
Timişorii, În sălile
Creş'inii vin tăcuţi din vale
silvaniei. Este o carte revlzio- dlll Micălaca. a fost ales protopop
Astfel, acest harnice şi mânŞi doi de se 'ntâl nesc În cale
nistă cu cele mai grosolane min. al Lipovei.
dre fetile, sub conducerea d-nei rohiale de pe lângă Sf. Bis
lşi zic: Hristoi a inviat!
ciuni care s'au scris vre'odată,
Distincţia de care s'a invrediprofesoare Paraschiva Maria rică din lozefin.
Şi
de - atâta sărbătoare
şi străbătută, dela început până cII parintele Ioan Marşeu este Huttu şi d-şoara Maria SuAcolo lucrează În sec/ii
Din chipul lor cel ars de soare
la sfârşit, de rea credinţă si ură.
dinlre cele mai meritale, cunos· perceanu, wmandanfă de co~ rin/ii consilieri, protopopi
Nu vom căuta aici să răstur- cându·i bogata activitale pastorală hortă, au lucrat numeroase Bocşianu [linga, profe
Şi-un vânt de abea clătinător
năm afirmaţiile autorului, Acest şi naţională pe care a depus·o obiecte pentru soldati. In ate- 1. Imhroane şi V. Popovici, i ~n
Şopteşte prin văzduh cuvi te
I ucru s a fă cu td e mu II'
ll'erele lor, au datnata.· 13 1 În calitate d.e secrefar, Jar rea- •In M'Ica'1 ac, Un de erau a f'l
a ea 1','1'1
1 m
E glasul celor din morminte,
liIatea etnică şi istorică a Tran- de mângăinl după marile inundaţii veste de lână şi 23 perechi de re~~o~ fu'!cflOneaza d. dr. E,
E sgomotul sburării lor I
silvaniei n'au nevoie să fie sus- din 1932.
ciorapi.
I OI admarlU.
Şi pomii frunţile şi scoboară
tinute, fiind mai presus de o poNoul protopop a fost instalat
Odată cu acestea, au mai'
Că Duhul sfânt prin aer zboa'ă
lemică cu un angajat al oficinei in ziu a Bunei-Vesliri, la Lipova, distribuit soldatilor şi 23 de
ude/ulii,
revizioniste. Va trebui să preei- În mănăstire, după datina de saci cu alimente, tigări, fuE linişte. Şi din altar
Cântarea 'n stihuri repetate
zăm altceva, şi anume, să ară- acolo.
tun, sticle cu ·vin, tuică, şi
şi
riu.
Departe până 'n văi străbate
tăm cine este ultimul voluntar
La solemnitate au participat: cărti postale.
cu preturile cele mai co s.fri~
civil pornit să conteste drepturile
ă' tIT . C'b'
'1' r
L'
1 C
. 1 d e su b d'1- venabile la PARFUMERI I TT
Şi clopotele cântă rar:
p rl/1 e e ralan I rlan, consl le
rceu
omerCla
eparhial, păr. Vasile Dăbău, păr. rectia d-llii prof, Petre Izvailă
OI
Ah, Doamne 1 Să le auzi din vale româneşti asupra Transilvaniei.
Cum râd a drag şi plâng a jale r
OI. Thomas a fost timp de 16 Radu Crăciun Lipova, păr. Proco· a daf astfel dovada nobile/or
I I
ani directorul Institutului de piu Givulescu protopop Radn!l, sentimente de dragoste către!
e
Biserica pe deal mai sus,
chimie biologică al universităţii, păr. S. bin MicJula, din Aliuş,! ostaşii noştri, tl'imitându-Ie
u
E plină astăzi de lumină,
din Cluj, angajat cu contract de păr. N. Popa, din Chesinl, păr. f acest bine venite daruri şi do~ 7:::t
f SD
Că 'ntreagă lu me este pl ină
cAtre statul român şi salarizat cu Dumitru Pavel, din Chi,ldia, păr. vezi de franternitafe.
11
1 I l , Piaţa
ŞJ
35000 lei lunar, adică cu o re- păr, Vasile Groza, din Drago!}',
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.1
De acelaş gând, din cer adus:
In fapta noastră ne e soartea
muneraţie Îndoită Ele cât se dă
păr Tiberiu Suciu, din Şişlorovă!,
. - . . . . . . . . . . ••• • •••••
Şi viaţa este tot, nu moartea.
obişnuit corpului didactic al inşi păr. Dumitru Misici, din ZabaI',
~~e;sf4d văţămAntului superior. In p:us,
Au mai luat parte d·nii : George
Pe deal se sue 'ncetişor
dl. Thomas in calitat: de ce!ă- I Roşu, primarul comunei, S. CiuNeveste finere şi fete,
ţean fran,ez, a fost Impropnegudean, prim-prelor, ing, Marin,
Bătrâni cu iarna vietii 'n pIele;
Iări~
de două ori la Cluj, cy
şeful ocolului silvic, dr. ArdeleBnu
Şi 'ncet, În urma tuturor.
cun de casă pe care le-a vandut medic şi şeful dispensarului, Gh, Execută ce'e mai
Vezi şovăind câte-o bătrână
cu un miII ion lei. In cifră .ro-l Novac, secretaru primeriei şi altii.
Cu micul ei nepot de mână ..••
tundă, dl. Thomas a încasat
După
ce părlnlele consilier moderne fotografii
>1:
~dela valahi" 7700.UOO leL
Traian Cibian şi-a luat rămas bun pL copii şi
Ah, iar În minte mi-ai venit,
!~~':
ARAD,
In anul 1938, ministerul inst- dela lipovenf, a cetit actul de in- ARAO, Bul. Regina Maria No. 18.
Tu mama micilor copilei
f ..
rucţiunii ţinând seama de un nevestire al noului protopop, căEu ştiu că şi 'n aceste zile
.,
19
Tu plângi pe-al tău copil doriti moriu al universităţii din Cluj, ruia i·a adresat cele mai calde
a
refuzat
să
mai
prelungească
urări
de
păstorie
lungă
şi
rodnică,
. ,;.~:'
La zâmbet cerul azi ne chiamă
Sânt Paştilel Nu plânge mamă 1 contractul domnului Thomas. pentru propăşi-rea. biseri('jj şi
Motivele erau mai multe şi f:e· neami 11ui.
1
Aur. argint, briliant, cump'
G. Coşbuc
care pe deplin înte.meiate. Profe.
Părintele protol'op Ioan Marşeu'l
ră cu cel mai mare pret
~~:
sorul fusese angajat ca să pre- a ml! l1umil pentru cinslea care 1
fabrică articole din acest
..•.
gătească .personal stiintific româ- s'a făcut prin această alegere şi I
materii, cel mai bun izvo
nesc. 0,1, dl. Thomas a refuzat a promis că se va strădui să fie
de cumpărare la Bi;uferi
acest lucru, menţinând ca şef de vrednic fală de inaintaşii săi. .
lucrări o spioană maghiară, d-Ia
Tâmplar, ARAD
şi
Orosz Kalman care actualmente
Str. Cercetaşllor 10,
Croitor de modă pl.
se găseşte la Budapesta şi alte
ARAD, SIr. Eminescu H."
domni
două femei tot atât de dubioase
şi fără nici o identitate etnică.
ARAD,
Gestul căpitanului
[
[n al' doilea rând, dl. Thomas
Calea Banatului No. 6.
considera inalta funcţiune de diAdrian Sârbulescu
zi/ele
rector al Institutului de ch;mie
oriz,
Din Lipova, ne-a venit o vesle
biologică drept o sinecură, lip"şire
c,lre a impresionat mult pe locui- 1
sind În fiecare an câte şase IlIni,
forii din jur, fiind vorba de o
ontim
vreme pe care şi o petrecea la
contribuţie
generc\asii pentru inBudapesta In al treila rând, acaUflJ
zestrarea armatei.
tivitatea ştiinţifiCă d-lui Thomas
itii şi
se reducea la transformarean!:- MAGAZIN DE MODE
Autorul acestuI gest nobil şi
·ticol.
adânc gr;,Uor este d. Adrian Săr Recomandă vin propriu
Prăvălie
lăptărie titutului intr'o moşie personală,
, apG
folosind oamenii de serviciu şi
bulescu,
un brav căpitan-cercetaş din POdgoria Aradului
EXQUISITE
şi
Vrt>m,
camerele de laborator pentru adin cursul războiului peniru În- dela 14 Lei in sus
facerile sale lucrative.
tregire. azi ostaşi de veghe pe ARAD, Str. Bari,iu No.
Preţ
gran tă.
Fireşte, situatia aceasta nu mai
ARAD, Str. Matei Corvin 6. putea
fi prelungilă şi ministerul
DI. că pitan Adrian Sărbulescu
a subscris nu numai saI arul lunar :--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1- fi!
OOOO~~3000 trebuia să o curmeze prin concedierea dlui Thomas. Iată subspentru Înzestrarea armate!, ci şi
Cele mai
ondulaţi' t răst
tratul mâniei celui ce a scris
F O N DAT 1883. l' o sumă in plus de 20.000 leI,
permanente
se
fac
numai
1
cartea revizionistă. Profesorul s'a
ceea ce Înseamnă mult mai ales
supărat grozav pe tara şi natia
~ I dacă gestul acesta şi ar găsi câli
Dame
românească.
mal numeroşi imitalori.
OI. Thomas a plecat din Cluj
Pe lângă că acest distins ofiter
in!r'o
noapte, pe furiş, fără să
Îşi face
datoria de sentinelâ la
Pantofăria
Export-Import
anunţe pe nimeni şi fără să pregraniţă, a înţeles să conlribue şi
Mărci poştale dea succesorului său inventarul
cu punga sa la opera de inUl ire
cumpildi colectii şi ori ce fel institutului Când delegahl facuI.
şi apărare naţională.
A RAD, Bul. Regina Maria No.2
de cărti poştale
tăţii de
medicină a luat În pri•
Dărnicia
d-Iui căpitan Adrian
(Palatul Minoriţilor).
mire patri noniul laboratoarelor, PrImeşte
de Sârbulescu trebue sublinl.ală ~i
Coşbuc
a fost nevoit să constate, că pro.
preţul, dată ca e~emplU pent~u tOţi ace?a
fesorul revizionist luase cu sine reparaţiuni CU
~
1 care nu ~1-8U făcut Incă datori a.
toate cărţile Vdloroase şi enorm
o'.
•••••
0'_"
de scumpe ale bibliotecii şi că
~ ... ~ .~ ..~ .... :..c~ ••~...... ~ •• ~...... ~
====w::_=_=::::::-~~=:.:====~' nimi
Elisabefa
N
7
ARAD.
Str.
Metlanu
,o.
.
i
~",:$-~~~~~~~~~~
În institlit nu se mai găsea nici
Depozitul de
!tceia
(Colt cu 29 Decemvne).
I'~
"r~ 1 i -;'.B'.'
un firicel de platină. Toate aceste
de foc
ilălii.
lipsuri bine calificate de dreptul
ing.
penal, au format obiectul unui
raport, care să află in archiva
Br0derie ar;istic~
universităţii, şi numai o rău înţe
Arad, Str. Eminescu 15. leasă prietenie, pe care poporul
Broderie de hain", ajur cu român o nutreşte pentru cel franmaşina, tamburi, nasturi
cez a făcut ca dl. Thomas să nu Salon de modă pentru
ARAD,
ARAD, SIr. Col. Pau!iim 1 ,col,
îmbrăca"ţi. Pliseuri şi guv·
fie reclamat parchetului. .
Pălării de Dame
Str.
Ioan
Calvln
No.
38.
Prelmi dela 96-105 lei, "de 1
reuri după cele mai moAşa se prezintă portretu' omuDeJa 1 Mai a, c. se mută I
derne modele.
lui, care ne tăgădueşte drepturile in Bul. Regele Ferdinand No. 9.
~~g. duse la domiC~t~:a:
asupra Transilvaniei..,

Ziarele au amintit că un domn
Thomas a publicat la paris o
lucrare de 500 pagini, intitulată
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