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etaj 1. 
Apare sdplămâfla[ 

~;~;~ ~;~;;~u~~: ' Congresul "F răfiei Ortodoxe Române" dela Oradea 
r desigur, a inceperii lu- ! Biserica din nou luptă, pentru afirnlarea rOJnânisnlului. 
'ilor pentru edificarea a/ar ! 

ci eficii de o importantă co- Cuvânfarea P. S S. Dr. Andrei Magier, episcopul Aradului. .Alte cuvânlări. 
>itoare pen tru oraşul Arad: I DI d' •.. h d ' t t ? C"t 
! asigurărilor sociale şi ca- I ORfiDEf\.... C~~gresu Credem chiar că fortificaţii!e I preşe mte IŞI mc ee cu- e O SOCle a e a e con 
ul de ucenici. : anual al asocwţlet .. FratIa Or- săpate În pământ de iscusinţa! vântarea cerând înfiinţarea epis- . vertiri la Hristos nu s'au 
lainte de începerea acestor i to~oxă l:omână" s'a ţinu:I Du- inginerilor noştri, ne vor apăra I copiei maramureşene precum şi petrecut oare chiar în scurta 
<iri a fost inaugurată cen- I mmecă, In oraşul nostru, In pre- cu adevărat numai atunci când pe aceea a Timişorii, pentru ca existenţă a mântuitorului, pe 
a pentru telefonul automat! zenţa, c~nduc?toritor, asoc,iaţiei, în dosul lor nu se găsesc oameni i să termine prin următoarele cu- care ochiul divin le vede. 
te câtva timp va fi inau~ I autontăţtlor ŞI a unUI publtc nu- fărd legătură cu acest pământ. I vinte: Rostul mântuitorului, nu este 

meros P dA' d 't . M Sale Regelui Carol II îi să creieze focuri artificiale 11-'at aeroportul cu Houa ae-! " " .. e o a anclme e ca eva zecI I adu~ in cii a când declar des- VI' 
i:rară recent construită I Dm partea biseriCII ortodoxe de kilometri brdul de piatră şi I h" P 1 1 seman chemarea U1 cu aceea 
f • I '. D' , . C IS acest a patru ea congres f ţ"l " 1 
oate aceste fapte, trebuesc I a~ fost prezenţI. ~. P. S. S. ,r fH:r v~ tre~U1 ~vacuat de orice al. frăţi~i ortodoxe, expresia ce: a pro C 11 or. mesl,amce, ace e 

.
(vate astăzi, fiind primele i N~colae Colan! epls~opul ~luJu- mlOo~ltar, tar .m l?cui lo~ t~ebue I lut mal profund devotament ŞI cand~.le apnnse m noaptea 
fne bune, după atâfia ani i IU11 Dr ~ndrel Magler ,e~lco~ul I aduş.l ca gră~lcen co;onlşn ro- dragostea curată a tuturor ro- I vrem~l c~ preve~teau ~u se-
'dufi, În cari nu s'a făcut I l1radulm, ~:. N, POPOVI~II epls- mâm ortodoxl". . mânilor ortodoxi din l1rdeal. cole mamte vemrea luI. 
"ic pentru oraşul acesta ro~ ! copul OrăzlI, Dr. Gh. l.lUhandu l1şteptarea şi răbdarea 
l1esc, de aici dela frontiera 1 preşedintele asoc. clerului din Cuvânfarea P. S. S. eJ:. iSC( pu lui sunt făuritorii de fapte mari 
IVest a farii. ,l1rdeal. M· 1 AdI · şi modelatorii vremilor. In 
~'esigur că nu se găseşte ni~' In numele guvernului a luat agler (3. ra U UI timpuri grele ajunge şi da-
hi. care să nu se bucure I parte d. Mihail Berceanu, sub.. toria de a-i păstra o como-
1d atâtea institujii utile s'au I secretar de :t,ot al ~inisterului ară şi a o transmite celor ce 
~ilizat ori sunt pe cale de-a I de comerţ. Ş.l mdustr~e. .. O vor şti preţul mai bine. 
O fiinta. I l1u parttclpat apoI dnu· prof. Care este icoana vremii no-
iădăjduim insă că aceste! dr. SexUl Puşcariu, preşedintele astre şi cum se integrează 
Itfe nu vor fi mărginite nu- I "Frăţiei Ortodoxe Române" dr, mântuitorul în ea? Ortf'do-
it' la atât, că acest început Ion Lupaş, dr. Onisifor Ghibu, xia română a avut o epocă 
fi continuat în toate câm- general Sabin Banciu, coman- de mucenicie, când smeriţi 

,VIe de activitate, pentruca dantui garnizoanei, prof. dr. Ion preoţi şi plugari, lipsiţi de 
ri institutii să se înalte pew Mateiul secretar gen. al f.G R. sprijinul statului, care li era 

.Ii binele şi progresul oraşu- Ion Pieu BănciIă, prefectul jude- protivnic, au purtat singuri 
Sunt atâtea de făcut aici. i ţului, prof. Petre Fodor, prima~ steagul credinţei strămoşeşti, 

Şlt atâtea şi atâtea neajun- 1 rul oraşului, Teodor Neş, direc- prin furtuna vremurilor. l1ce-
}! .c~ri :eclamă o s.oluţie fe- I torul Iiceul~i "Eman?il Oojd~" astă epocă a ortodoxiei lup-
n'fa mcat ne-bucuram nespus! Teodor Pacescu, dIrector dm tătoare a culminat în acea 
emult că in consiliul de ad- 1 ministerul cultelor, prof. Cotruşl declaraţie eroică a Bihore. 
mistratie al Camerei de 1 ndu- : etc., etc. nilor: "Dacă -Măria sa lm-
.re, şi Comerl din Arad, 1 Cavân'area dia; părăteasa ne cere feciorii de 

la fI prezent, ca membru activ : f' d S ,.. cătQne îi dăm, dacă ne cere . I pro • unlU. r. ex I d v • • 1 d ~ d v 

1, om de prestigiul dlui Vic- I Puşcoriu an 1 e am, aca ne cere 
" 5 Iăves cu , a cărui sfaturi ! . . cojocul de pe noi îl dăm şi 
gelepte şi experiente incer- 1 ~. prof. U~IV •. dr. Sexhl puş: 1 pe acesta, dar dacă ne cerc 
nfe. vor putea fi de mare I canu, preşedmtele f. O. R.-ulm Cei ce am participat în I viaţa cea obştească a Sta- sufletul, pe acela nu-l dăm 
los tuturor acelora cari: a ţinut O impresionantă cuvân- Duminica ortoxiei din 1933, I tuiuL decât lui Dumnezeu. (l1plauze 
~!.. să realizeze ceva ~entru ~ tare, in cadrul dării de seamă În Cluj la adunarea de con- După ce jos in popor miş- ! prelungite,l. 
-'st oraş. ! asupra activităţii asociaţiei. stituire a F. O. R. lui ne-am carea religioasă ciocoteşte de I1stăzi ca după un cutre
~""impul vorbelor a trecut de i I?s.~ ~upă ce, face ~Iogiul bi~ dat seama, că în acea at. mult in valurile ce se revarsă mur de pământ, ortodoxia 
11t, astăzi trebue ca în locul senCll ŞI al erolsmulUl, vorbeşte mosferă de Înaltă spirituli-: peste Întreaga suprafaţă a ideologică încheagă sufletul 

('stora, să fie prezentate fap- I despre recuperarea fundaţiunîi tate învăluită de o suflare. ţării, şi după ce tinerimea şi desemnează faţă Româ. 
le. fără paradă de vorbe, fă- Gojdu, din bursele căreia vor fi cerească, a luat fiinţă nu o : s'a inrolat şi ca alături de niei noui. 
·prea multă frazeologie care sprijiniţi. mai ales tinerii cari injghebare cu rosturi trecă- vrednicile femei române în Pentru mâine ca orto~ 
U incurce. s~u dedIcat car~erii de medici I toare, pe careI neajunsuri slujba idealului religios, vine, ! doxia con~tructiva izvor de 

r;:ie ca odată Cu cele 30 mi~ fllnd~ă de ~ceşha avem mai ur- omeneşti ar puiea-o stinge, acum şi inklectualul, ereerul I cultură şi creaţie' să ducă 
!ne lei. ce vor circula pe Qenta neV?le, pentru ca să con- ci O instituţie, care are la: neamului, să încununeze i neamul spre viaţa cea veş-

ltr/a Aradului. cât repre- tmue a~01:. . temelie gândul de-a îndruma I ceata. ! nică in locul smeriţilor pre-

t ttă costul lucrărilor celor I1st~zl se I~phne.sc patr~ ~QP· pe calea veşniciei, viaţa Sta. Nu s'a făcut mCI o mi- ! oţi ~i cazaniei, sporeşte me. 
C!la institutii economice - tămâm de cand pnmul minIstru tului nostru liber răsărit din I mme mare de când s'a năs- reu numărul teologilor pre
~aŞi viata să se reSimti in al ~omâni~~, i~spectând. liniAa vr~dnicia şi muc~nîcia aces- I cut !"ântoitoru.l, am auzit gătiţi; În locul ierarhilor pri-

le, progresul să fie mai vi- nOutlor f~rtlf.tcaţll, a vorbit at~t tUI neam. l spunand pe cel ce nu aş- begi avcm ierarhi cu grea 
~ lil pentru ca să se poată d~ Iămur~t ŞI fr~m,os despre "LI- Instituţia f. O. R.-Iui a ră- ./ teaptă minunea cu gândul misiune în stat; în locul mo
:lbi iarăşi despre oraşul Arad ma de piatră ŞI ~eru care are sărit din convingerea că Ro- de a S'~ converti, ci, pentru destelor bisericuţe de lemn, 
, 'factor economic, şi poate s~ n~. ape~e. frontierele d.e. râ~- mânia cea nouă trebuie in- a-şi prelungi starea lor de măreţe catedrale impânzesc 
mi centru turistic. Frumuseli mtom străml. Tot de aiCI din kmeiată Întâiu Înlăuntrul semănat? Timpul e marele f ţ ţ- ,. T t t in " . Oradea vom spune celor ce nu " supra a a am. oa e aces ea 
Ifurale ne-a darUlt Dumne- t v' v' nostru. meşter ce alege cele trall1lCe vestesc zorii ortodoxiei biru-

feu' t' fi' ne a aca dm faţa CI caută să f O D 1 ă' d' 1 f ' f ~ 'tW i . , m. mu u . acesta dw bel~ ..' . .. lY.U vrea s . a~l: In ce e e emere ŞI rama~ a I ltoare, care-şi recucereşte pă-
elfl· sa se mar găsească acum sp~i~c~~:~rldbelled}or. stUbVer~lv1 gure veşmCla neamulUi meI toate. Procesul de convertire 1, mântui strămoşesc. Se in~ 

oame' . t' .• a an " pnn re nOI Cu b . . d ~ d t f' I . h' . l w •• re, m. przcepu l can sa It? şi î~potriva lor avem o linie ~u. ~~are ŞI In r~man p~ poa. e .1. ung ŞI A C Iar _ ŞI ~a I cheag a frontu.1 ortodoXIei ro-
e folOSI. Magmot: e brâul crucii ortodoxe. mdlvlzi pe aceasta cale. sa un indiVId, cu cat mat sta- mâneşti deocamdată în l1r-

... J. Filipa, (l1plauze prelungite). îndrumeze în aceaşi alvie şi ruitor fi-va el când e vorba ~ , (Continuare în' pag. I/-a) 
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Orientarea 

Ce să fac din copilul meu? 
De această grije incărunţesc 

mulţi părinţi, întrucât nu este 
uşor a răspunde la această ches
tiune: alegerea carierei unui copil. 

Răspunsul decide viitorul, soar
tea: de el depinde, dacă fiul se 
va ridica sau va fi un om pierdut. 

Fiecare părinte doreşte binele 
copilului său: vrea să crească un 
om fericit. 

Mai ales părinţii cari lucrează 

muncă fizică grea, a u dorinţa să 
salveze copiii lor din acest alltu
raj de mizerie, ca să ajungă intr'o 
clasă socială mai ridicată, ca soar
lea lor să fie mai omeneasă de 
cât a părinţilor. Salahorul cu 
mâinile adânc brăzdate doreşte 

să crească din copilul lui un om 
care să muncească mai uşor decât 
el. Este o dorintă strămoşească 

a omenirii, ca ceeace părintele nu 
a putut realiza În viaţă, prin copil 
vrea să ajungă, 

- Dacă o viaţă intreagă eu 
am fost supus, apoi atunci şi co
pilul meu să comande altora şi 

să supună pe alţii, - acest vis 
fredonează orice inimă de părinte, 
această dorintă aleargă departe 
pe drumuri cari nu spre fericire, 
num ai la mari obstacole se opresc 

Cei mai multi oameni văd nu· 
mai aspectul exierior, numai aceea 
că funcţionarul sau avocatului nu 
trebuie cu ciocanul, sau cu târ
năcopul să-şi câştige bucătura de 
pâine, însă .aceste cariere azi sunt 
numai cu titlul, lucru pe care 
proletarismul nu-l cunoaşte. Des
pre meserie, sacrificii materiale 
la cari este expus omul sărac 

pentru a ajunge s~j·şi vadă l:O

pilul cu bacalauleatul in mânA, 
nici nu mai e nevoie să amin
tesc, fiindcă ori care părinte ştie, 
care are copil la şcoală, chiar 
dacă Învaţă intre cei dintâi 
dar dacă este IlU mai forlat să 

învete. 
Dureros, sunt părinţi cari nu 

vor să recunoască lueruf, de fapt 
constatat, că copilul lor nu are 
plăcerea, ambIţia sau talentUl de 
a invăta, cu 'oa'e .fortările. 
Silesc copilul să treacă clasele 
chiar repetându.le in parte ~- şi 

toată viata familiară din această 

cauză se aseamănă mai mult cu 
un teren de rebeliune. 

Zilnic ceartă, nemulţumizi şi 

schimburi violente de discuţii: 

- Tu eşti cauza că nu invaţă -
Îşi reproşează părinţii, dar la un 
lucru mai simplu nu se gândesc, 
să-şi dea copiii la meserie. 

Chiar şi azi predomină supers
tiţi a intre noi că numai un om 
cu carle poate fi om cu viitor şi 
nimeni nu priveşte (ijecât Inaintea 
lui, nimeni nu vrea să Inţeleagă 

şi să recunoască faptul că In 
profesiunile industriale, technice 
se deschid orizonturi şi posibili· 
tăti largi. 

TrT7l/Ju/ PrOVInczeI 
----------------~~~~~~~~~~~~-----------------------------------~ 

profesională 
a fi'lerelu'"' 

Nici acest lucru nu se recu- siUlli mari şi rezultate nule, care 
noaşle, câti mari industriaşi bo- a stors ultimii balli ai bietului 
gati s'au ridicat din rânJurile student Iăsândul să se Închine 
rneseriaşilor. Exemplele cele mai la sfinti A ajuns să se angaj~ze 
elocvente ne acordă străinătatea. ca mătUiător În parcul Cişmigiu 

Cronicile păstrează cu miile ace- pentru leafa de - 20 Ici pe zi, 
ste documente şi ziarele se ocupă Ace~ta este un exemplu din cele 
îndeajuns cu asHel de cazuri. IJlUlle de care nici măcar ziarele 

Nimeni nu vrea să ş~ie ce mare nu mai vorbesc. într'ucât decla
avantaj este să fIi llllkpendent raţiunile politice sunt mai ren
şi ce succes material 5e obţine labile. 
prin astfel de cunoştmţe, de care Pentm un post Iib~r de inten
toată lumea are nevoe. Inaintea ,lent al unui b:oc-Ilause din Bu
unui astfel de om lumea stă cureşli au prezetat oferta: 7 licen
deschisă. pati in drept, 2 ac demia COltler-

De ghete, haine, pălării toală dală, 6 alle faeultăţi, 32 bacalau
iumea are nevoie. Fabricarea a- reaţi şi şco!i similare, şi 74 de 
cestor lucruri necesită maşini Si I persoane fară pregătiri. 

la furnizan'.a ~ateriallliui brut a- Deci nimeni să nu invidieze 
vem trebulllta de cale erată, pestlll de .. funcţionar". Penlru a-
tamway, automobil, aeroplane şi cest titlu nu se mai rentează să 

multe alte varietăţi de mij'oace se cheltuiască averi şi necazuri 
electomechanice, de locomotive ca să-I poli obtine. 
radio, telefon, microfon, cinema- Nu sun! În măsură să atrag a-
tograf, mii şi mii de posi bili tăli tenţi unea pări nţi lor: să-şi lase la 
pe care cultura Înaintată le acordă o parte dorintele lor visătoare şi 

ori căror talente spre perfecţionare. să·i întereseze mai mult carierele 
Câti necunoscuţi mecanici au industriale, mai ales azi când 

ajuns inventatori cu nume cele- suntem În această priVinţă în de
bre. Nu voesc să dau drept plină desvoltare. 
exemplu pe Edison, Întrucât afară Părinlii au datorinţa să observe 

Motiunea Asociatiei genere 
a subnotarilor din Românie' 

ARAD. - Asociatia generală GeneralĂ. de Pensiuni , 
a subnolarilor din România, data numirii În funcţiune 
In prima şedinţă fiuută la Arad 5 Ca nolarii titulari, ~ 
in ziua de 17 Oclombrie ert. ea să aibă dre'plul de a re 
rezultat al dC'liberărilor a vo' cereri de inscriere in Cf 
lat cu unanimilale urm;',loarea , ar!. 110 din Legt>a Adrll 

MOŢ I U NE: ' răpit prin Legea de orgar- 1 

1. Să se intervină la Mini-' a Corpului de advocat!,;Jt 
sterul de Inferne, ca tofi sub- ulterior legii Administraref 
notarii dlplomap ai şcolilor de 6. Să priml"ască 75 1?n 
notari din fari1, cari îndeplinesc Indemnizatia de transpPs 
condijiunile art. ]32 din Legea notarului tilular, dela com ta 

Admin;slrativă p,eeum şi cei peclivă, precum şi lor:: 
numiţi ulterior apar illei leuii ,' iluminat şi incalzil În Joi 
să fie declaraţi nolari stabili tol dela comune. P 
cu data promulgării legii. 1 7. Să aibe dreptul la dt 

2 Să se bucure de preve-; cere de 50" r pe L FR 1SO 
derile Statututului Funcţiona- I 8. Prin consfihlil'ea .• ', 
rilor Publici. I ati ei Generale a Sub noi, 

3. Ca notarii stabili, la ivi-' înscrişi la in .Asocialia( 
rală a Notari/or din Rom ~ 

rea posturilor vacante de no- sunt consideraţi de drer ~ 
fari titulari, să aibe prioritatea demisionati. ",. 
fată de jicenţiaţi, dacă indep- O. Să se intervină la 
Iinesc cond. legii. ciali8 Generală a Secreli 

4. Pe exercifiul anului fin. de Plasă ca toate publ 
1938-39, să fie Irecup in bu- ele ordin profesional ş 

getul Ministerului de interne inserate tn revista "Ad 
şi admişi a cotiza la Casa' trafie Rurală", 
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de el mii de inventatori au urmat deapro2' pe inchnaţiunile şi talen- I 
calea lui spre glorie. tul resp.ctiv al copilului şi sa I Preţurile nlaximaIe! COIlSJrC5U] "Frdţic.ţ 

Nu trebue să mergem atât de inscrie la şcoli le de specialitMe: O tiI) " 
d S nu se aplică la uneI- r ac axc ,On1Lltl::. 

eparte. ă rămânem pe aceste de meserii, arte frumoase, tech- ~ 

plaiuri frumoase ale României nice, Întrucât numai astfel copilul tele agricole dclo Oradea 
noastre scumpe, pe terenul rea- va Învăja cu pricepere În specia- (Colltit/llflrl' din pag. 

lităţii şi să privtm in jur imensa litatea pe care o agrează, fiindcă importate 
bogăţie naturală le care O-zeu un copii care a devenit un slab 
ne-a hărăzit-o. funcţionar. ar fi putut fi un re-

Zilnic avem posibilitatea să ve- numit cunstn:c or lelhnic sau' de I 

dem micii meseriaşi cu ce mij- radio sau, din âceea domnişoară 
loace modeste îşi pot Înjgheba o dactilografă o excelentă modistă. 
intreprindere ca să fie el patro- In acest scop se recomandă ca 
nul, stăpânul şi intr'un astfel de pe lângă toate C,nm-Tele (le Mun
mic arelier poate să creieze chiar că să se infiinţeze un Oficiu pen
şi motive de arlă in specialita- 'ru or;en'area profesională 
tea lui. 
Dacă un cismar sau pantofar 

lucreşză pantofi mai frumoşi de
cât ceilalti, dacă un croitor cre
iazA modele mai noi, publicul il 
asaltează cu lucrul şi el prosperă 
şi se trudeşte, prinde ambiţie şi 

banii ii poate câştiga cu IIŞUriqă. 
In ceeace priveşte cariera de 

funcţionar totul depinde de pro
tecţie, căci diploma şi sârguinţa 

rămân de multeori pe planul ul
tim, Şi cu ce greutate se poate 
ajunge azi la un serviciu. Fun· 
cţionarii particulari cu miile ro
iese, bacalaureaţi licenţiaţi, etc., 
profanând astfel sub piciare drep
turile câştigate cu atâta sacrifIciu 
şi sudoare pentru - o leafă de 
uşier, ori sergent de stradă. Se 
cunoaşte cazul unui tânăr baca
laureat care s'a dus in capilală 

plin de viaţă şi ambiţie ca să se 
înscrie la o Facultate şi întrucât 
mijloacele sale de existenţă erau 
reduse, a căutat 'să-şi ocupe un 
servici oarecare în funcţiunile u
nui Minister, Şi-a găsit ~i el na
şul un - politician cu promi~ 

a tinere'u'ui, unde fiecare pă-
rinte să se poală adresa in mod 
gratuit la cOllsultaţiuni, în caz 
când nu sunt decişi În ce direc
ţie să-şi educe copilul. Acolo să 
poată primi toate indrumările ne
cesare pe baze de cercetări psi
Itotechnice şi experimenta re, 1n
dicândll-se astfel copilului spre 
ce studii sau profesiuni are in
cii natiune. 

Părinţii au toată responsabili
tatea asupra copiilor, să nu le 
strice viitorul prin indiferenţă ori 
necunoştinţă, intrucât această gre
şală va rămânea inreparabilă. 

Multe posibilităţi noi sunt re
date prin des voita rea ştiinţei şi 

technicei. Trebuiesc Însă urmă

rite toate manifestările lor, şi să 

nu ne ţinem de acel tipic vechi. 
Acest lucru se recomandă tuturor 
părinţilor, care doresc a îndruma 
viitorul copiilor lor spre o viată 
mare şi plină de mister. 

Eugen D .. blea 
profesor 

Anunţ 

D Valer Pop, ministrul in
dHslriei şi eomer!ullli a sem
nat o decizie prin care hota
reşle că la uneltele agricole 
impor tate nu se aplică preţu

rile maximale Aceste preţuri 

se aplică numai la uneltele 
agricole fabricate în ţară. 

Inlă textul acestei decizii. 

Noi, ministru secretar de 
stat la departamentul industriei 
şi comertului, decidem: 

ArI. 1. - Preturile maximale 
fixate prin deciziunea minisle
rială Nr, 62739 din 7 Oct. 1937 
pentru grape, prăşitoare, cul
tivatoare, tocătoare de nutret, 
rarite, baloze de porumb, se
mănătoare de porumb, se a
pliră numai maşinelor sus
mentionate produse in tară, 

nu şi la maşinile importate 
din străinătate. 

ArI. II· - Directorul perso
naluluH administratiei şi se
eretariatului şi directorul in
dustriei, sunt insărcinati cu a
ducerea la tndeplinire a dis
poziliunilor przenlei decizi uni. 

Starea 
semănăturilor 

dccIlu! plHimirilor 110. 

S~1I1kl11 acum toţi kl tlrlţ, 
N Illlic nu ne V(l mui ~s 
trt"lm(J, nu c cu put;ltt . 
dăm Uil pos ÎIlClpoi, 'I

J 
SI 

forţa vCClcurilor ne îm ("1 

Îtwink. Un circuit de ~e~ 
gie S'LI produs in cci I (J 

<lni. î.n tOdte qJJrhiile ~C~ 
pOllCl noastre, nOClote, ~. 
cleşte" ptd, illl i ei curc d!rtlc 
pt9' ÎAn.tărc.şt,'·' il~l~cI~bGţa~ 
mangalc ŞI lilsplrc1 Hlcr d 
În viitor. C 

făclia f. O. R-ttlui--
mări flc!cărc] şi o VCl e!X' 
în cur(Îl1d pC'ste tot părr:· , 
r~omânki. lIcc<lsta c sHo 
ei. (clplcltlze). • h 

Noi, itmrhii f'\rdt(llut 15 
todox când llducem bile 
vâl1tarea cerului la (]~ fII 
întrunire, ne luăm înlÎ.ea~ 
rea de <l mărfmisi prc, a1 
deni gândul ditorHor 1 ce 
R.-ului. de a vegheo, Cieze 
tamentul lor să se cliu 
întocmai şi de a tml1(l,Ţin 
ulciu proaspăt În cQ)fta 
apărcînd C1ceastă immi 
unde se slujeşte lui ta p 
şi Neamului. Jltor 

.nah 
Ce'e'alle CUVGlDe 

ATNEŢIUNEI Administratia de Constatare 
Mixtă Arad aduce la cunoştinţa 
micilor comerclanti, Industriaşi 
şi meşeriaşi că, Ministerul de 
Finante cu ordinul No 234481 
din 7 Oct. 1937, le-a acordat 
un ultim termen până la 1 (In
tâi) lan uarie 1938 pentrn intro
ducerea registrelor obligatorii 
cerute de Legea Timbrul ui. 

BUCUREŞTI. - Din rapoar
tele centralizate la Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor, se 
constată că semănăturile de 
toamnă, se prezintă in modul 
următor: Rapita şi orzul de 
toamnă se prezintă bine. de
asemeni oarzele şi grâul. 

riu vorbit apoi dnii: grătil( 
bin Banciu, În numele arra 1 

Mihail Berceaml, trimisricul 
vernului, dr. Ion Picu llieOC 
prefe ct, Petre f od or, priIB n ti 
Păcescu, delegatul miniS:] n J 
cultelor etc. : im 

Cercetaţi unica firmă românească 

,Cooperativa Munca' 
Mare asortiment in 101 felul de încăI
tăminte Preturi senzaţional de eftine 

Arad, Str. Meţianu 14. BO~~iWustr 

Se fac ultimele semănături! 
de grâu şi secară, cari se pre
zintă pe Intinderi mult supe
riore celor din anul trecuf. Se 
fac ogoare pentru semănAtu

rile de primăvară. 

llpoi asistenta a particÎr ia 
desvelirea monumentului: CO 
raIului Traian Moşoiu. a C 

Jtdur 
. .Can 

e 'i ,. , ,.Jţ .... dlUnt• 
Iti 1 ŞI puspan 1 ter 

;, 'timpul Prouin~prei 



Timou! Provinc/fl 3 
~~--------------------------------------------------~~--------------~--------------------'--------------------------~~ 

1\ Im A 10 W IL tU II ~ --
• 

! 1 ~ 'uz ~.~ .. "T.::~.aa 
, Q": -=:=' 

m MQ 

uni, D 
linE • 
ri, F 

rt 

Victor Slăvesc" 
la Arad 

Casa Asi~u
ră,ilor Sociale 

li r~f'i D, - Se ştie că oraşul 

Edificarea 
căminului de ucenici 

CF 
:1111, Fostul ministru de finnnţe 
'qat. Vid"or SIăve;"ct1, (',(]r~ a Iă
IIi. Jt o rrumo(]sCl ammtlre icI 
!raţpartclmrntul pe core 1-0 
75.;mdus, Vd fi, Dumînecă, 
iSppsrele ~radolo~ ~u C(], in
.:omfat ro!itlc - CI 111 celllt((te 

misii, ca deputat şi trimis al lIostm este lipsit de tin edificiu Arad, Luni au inceput lucrările ~'rJ!npllsă din dn;i : Gheorghe Voş. 
ţării peste hotare. propriu, coresptalâ'tor C15ei n- pentru edificarea cărniflull!i de ! Ililr prqt'Jil 1tde secţieI lueră-

11 fost director general cII :;iqurărdor Sociole ci n locolita!c, I IlcenÎCi pe terenul situat n f"ţa i'mlu;, Ş'dan Ft'ier preşedintele 
unoia dintre- cele meri mari după importanţc] şi neec5iteltea 1 [lirecţiunij Regiomde C. F. f? ~e'~ti~1 mes,'r\?:;;iinr ŞI iuliu Şan-
institute de credit din ţară; pe CLire o reclamă tJumărul mao. ,'aptul este îmbucurător desl- dor vice- prtşedilltde secţiti fun-
ni se pme cel agricol. re al asiquraţilor. gur fi nucă pe lângă că va fi o . c(ionanlor particulari, - care 

111 minister a intmt sub- De ccîţt-va ani, conducătorii institutie model, În care ucenicii" fdnd condus;!l de catre dl. Iosif 

lo~ prezedink al U. G. 1. R.-
1 Jui, 

Pentru cei care IlU cunosc 
ladestlll de bine pc d. pro

sor Victor Slăvescu, vom 

secretar de stl1t la fincmţe şi dcestei Înstittlţii În fntnle Ctl dnii: vor găSI un adăpost cu tot lon- 'Vu1rt' ddegatul guvernului pe 
Clpoi ministru, demisionând (~r. 11,1!1lOii Mărc~.ş, deputat! ing. 1 !'JJtul necesar, - este o JlIcrar~ liinga (l,'e:'lSIA cameră, s'a pre
după ce (1 eontribuit Într'o .şteflltl MateesCd, preşedmtele , In valoare de cea, 180UO 000 IeI. zenlat la ministerul muncii ur
Imgc! măsură 10 lichidarea consiliului de administraţie şi I Care sumă - desigur va con- gentând deasemeni inceperea lu. 
dotoriiIor steltului. . . , i loa,n ~1(lto,Ş directorul casei s'au ,1 tribui la intensificarea vieţii eco- nărilor. 

f'i: fost ales apOI admlnl-, stradUit pnn numeroase demer- nomice a oraşului nostru. Pe de altă parte a intervenit 

noL 
ia( 

\d 

strotor - delegclt al Băncii: suri să obţină construirea unui 
Naţionale demnitate la care; edificiu corespunzător, , , 
a remtnţot. : fbtăz;, datorită sforţărilor de-

Ca om politic militant,: puse, forn;ali~ătile sunAt atât ~e 
deţillle preşidenţia organiza-: a,van~ate Incat, d_e, cateva. zIle 
ţiei partidului liberal din Co- i sau Itlceput lucrar!le C?SCI, ca~ 
vurlui, unde are socru pe, re ~onform planultJI ~a ft cu trei 
d. M. G. Orleanu, fost mi- etaJ.e, se va constrw ~u o. foţa
nistru de comerţ şi industrie ~jă In Belul A I~egele r-erdtnand.: 
În cabindul 1. C. Brătianu, Iar cu (]Jta In strada nouă (fosta 
din ani i 1907 - 19] O, şi: elr, Ioan Robu). şi ocu pă un teren 
fost preşedinte al Camerii' de cca lSW m2

, 

deputaţilor, Iegisl(lţia 1922- Î Planurile au fost executate 
] 926, ' de servieiul (lrl1itectmii de pe 

[) 1:1 ~ , 't> l' . lânqă Casa centrală CI l1sigură-
, 0'-) avescu es el c(]scmcm : . , 

'od' t 'J' UG I f;l l' (U . rănlor SOCiale, Iar exectltarta a 
IlrtŞc 111 c e ,,-o UI n.' A ' 11. dl " T::>' I 
G I j t ..l' I~ A')' fost 1I1credlrlţat UI 1I1g, l\elc 1 eno a Jle us ,uln \omama.!., . . 

L l -{ i '. t ~ I dll1 OUJ, care el mal constrUIt 
D, Vidor Slăvescu a Ir(l( VHle In elceas al, . , 

IlO ['t t f" 1 t t • şi casa aSIgurărilor socwlc de 'Ihita o sumară biowafie ca I CI e, line coor CI Cel mcm-
,~!fostului ministru de finanţe. bru activ În consiliul de ad- 'acolo. . ' 

~t D. Victor S!ăvescu este minisfroţie CII Camerei de' ,LtlcrărJ.I~ vor c?'ita aproxlm~-
11\ l' d t' d .. [) - tiv 11 mllloa ne ŞI trebue să fIe 

'1 " stră.lt.!cit profc,sur c,ll f'i:- 111 us fie e CliCI. -Sll o sa . , . f d 150 
t d· . 1 f ţ 1 sub acoperiş In (ecurs e , 

'n,demlel Comerciale d1l1 Bu- s LI leze apoI a CI a ocu- j' - â ~ l 
I 1 ' d' II 1 zile lucrătoare, a( lca p rw a 

A reşti şi un cOl1ferenţiClr re- m, eSlgur pro) t'!lle e Irl- 1 1 l' 038 
~I' I"tat de finanţe, srJecialita- dtlstriale şi comerciale ale U le 1, . . • Edificiul va avea treI I!1trări: 

, d-sale Clcesttli J·udcţ. d . 't ţ' It r -, '. ., . _ una pentru a mlrllS ra le, a a 
Ca finanCiar a JntrClt m D. Victor SIClveS('(J este' t d' 'pensare I'ar o a trel'a 

C, t'd I "b I I - . f I d' . ' 1 . ' pen TU IS , d!r 1 tI 1 era, a carUi run-I unu ,Jrl~re celA ~aJ. )0111 e- : pentru copii. 
)ă~ este, o fost ra~ort()r ge: conomlştJ romani ŞI autorul In subsol vor fi magaziile pen
erral al ~ugetu~UI steltulUi unor, yaloroase opere de tru medicamente, locuinţele per-

delegat In mal multe co- I SpeClGlltGtc. son(]lului, băi pentru muncitori 

Ji~-------"----""''''-'''''-''''-'''-''----- şi instalaţiile pentru încălzirea 
e!xpoz·ţie se va amenaja o pepinie- centralCl. 
j 1 ra, şi că se tinde a În-: In parter va fi instalat bi-
~Horticu1torii din Arad fiinta astfel de pepiniere roul medicului şef, apoi dispen
l hofarat ca ia 13, ] 4 în cât mai multe părti ale sare le ; interne bărbaţi, interne 

Jl: 15 Noemvrie să aran- judeţului. : femei, chirmgie, gynecologie, 
hze la Arad o expozitie Pentru realizarea pla-: sală ~e ste:iliz,are, nas, gât şi 
lce flori şi frllcte. La a- nului de plantare Camera urecJlI, odll, dImpreună cu ca-
lG:easta expoziţie grădina- . de Agricultura va pune mera obscmă. .. 
'i, at~t ~ei pin oraş cât" gratuit la dispoziţia CO-, Etajul 1. Cons~ltat1tll1l. denta: 
i cel dm Judet se vor: munelor un număr de" re, laborator, bolt venence,sala 

uezenta cu cele mai de 15000 de salcâmi in seo- "de tratament, Radioloqie cu 
:liu produse ale lor. : pul de a fi semănati. în : sală separată pentra fizioterapie, 
,Ţinând seamă de im-"' jurul fântâneJor comunale. ' bacteorologie cu sală de analiză 
1)rtanţa acestei expozi-' In afară de cei 15000 şi sală pentru chimie biologică. 
SJni se prevede ca vor: de sa1câmi va mai dărui! Etajul II şi III sunt pentru ad
~a p~Ţte, Ia. ea şi horti- mai multe mii de puieti ~ ministratie .. sală de ~onsiJiu, etc: 
IUom din Juddele Înve- : în scopul de a se împrej-! De menţIOnat că fiecare etaj 
,nate. mui păşunile cu aceşti este prevăzut cu o mare sală 
Il~~ l1!ultă vrem.e auto-: copaci. , de Qştepta:e d~ 140 .m2, iar. ac-
~atJ!e In competmta că- i ' cesul publtculUl va fi numaI ]a 

ira cade îndrumarea a- ghişee, cari toate vor avea dela 
:âculturii din judet sunt LOZ URI ! un metru înălţime pereţi de 
lieocupate de problema i sticlă. 
cantărilor de arbori. ' ----------~In primul rând e vorba Nor O co ase 
,imprejmuirea paşuni- I 
it iar În al doilea rând (1 

: constituirea În preaj~ 
a comunelor de m:ci 
Iduri, sau dumbrăvi. 
ICamera de Agricultură 

Librăria 

CULTURA. 
cea.ornico, ,i biiu'I., 
malfozia bine o.or'a' 

ARAD lUnt~ c~ în curând, pe. rei e , o n No. 20.66 
t teritorIu al Statului din Bdu' Regele Ferdinand 
IprejurimiJe Aradului,' (Casa Dr. Bo/ioc) 

;~7fr/It!~ 
>k· 
.~~:: .... :>(~ 

D. Victor 
Moşoiu 

Dacă însă s'a ajuns până aici, cu succes dl. AJex, Şerban direc
la inceputul lucrărilor, faptul se torul căminului de ucenici, care 
datoreşte in bună parte conducerii este de fapt cel mai in măsură 

Camerii de muncă de sub preşi- să cunoască greutăţile ce Întâm
denfia d-Iui Victor Moşoiu, care pină cu adăpostul acestora, 
s'a ştiut folosi de toale impreju- Să dea bunul O-zeu ca aceste 
rărlle pentru a urgenta edificarea două lucrări - edifIcarea cămi
căminului. D-sa ori de câte ori, nului de ucenici şi a casei asigu
cerinţele i-au reclamat prezenţa tărilor sociale _ să fie un înce
in Bucureşti a pus şi chestiunea put de bun augur pentru oraşul 
căminului de ucenici din Arad, I acesta, şi după ele să urmeze 

Acestea pe lângă demersurile 1 altele şi altele, penfru inflorirea 
făcute de către delegatia specială I şi bună starea Aradului. 

Conflictul de muncă 
dela fabrica "Astra" 

l1RllD. - l1m anuntat în 
ntlmărul trecut al ziarultli 
nostru că muncitorii fClbricii 

l1stra" au denunţat contrac
tul colediv de muncă pe ziua 
dc 12 Noemvrie a. C. 

Inspectoratul Muncii din 
localitate pe baza actelor îna
intate a fizat tratative de 
conciliere pe ziua de 15 No
embrie 1937 orele 16.30, cari 
se vor ţine În biroul inspec
toruluÎ Muncii din f'i:rad str. 
Horia No. 2 etj. IL 

In legătură cu acest con
flict muncitorii fabricii "Ils
tra" vor ţine a~tăzi Vineri 
12 Noemvrie 1937 6 Întru
nire la sediul 11 soc. Mese
riaşilor Români din păduri
cea oraşului, la orele 18 p. m. 

Şezătoarea literară 
ARAD, - Asociatia scriitorilor 

români din Ardeal, organizează 

pentru zina de Duminică 21 No
embrie o şezătoare literară in o
raşul /lostru. Şezătoarea va fi des
chisă de d. Victor Papilian, direc
torul general ai teatrului Naţional 
din Cluj, care va vorbi despre 
.Literatura contilllporană din Ar
deal h

• Vor ceti din operile lor ur. 
mătorii scriilori; Beneş Vasilie, 
Boitoş OJimpiu, Copilu Chitară, 
Leorard Divarius, George A. Pe
tre, lustin lIieşiu, AI. Negură, Sep
timiu Popa, Samarineanu, Vuia 
Tiberiu şi alţii, 

Şezătoarea va avea loc in sala 
palatului cultural la ora 5 d. m. 
Biletele la librăria Diecezană, 

Croitoria ptr. Domni 

Sâmson 
Strada Alexandri 

Termenul pentrn plata 
impozitelor arlerate prin 
bonuri de impozite care 1 Bogat asortiment 
expirA la 1 Noemvrle a ! ... t f d l't t 
fost prelungit pinl la 1 I In Ş o e c ca J a e 
Deco 1937 I 
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Monedele efe 250 lei refuzate Concer' A 

pe pia,a Arad ... '"i Tineretul P P. din sub(en-
Programul pe 14 Xl 1937 I Cismar, Mândruţ (SOA) Kise 

Capa României (Unirea) BuraYf Spânu (Tria 
Amefa-F. C. Rapid arena 010- Szenasy (Olimpia) Ujj, Vargl 

ria ora 14 30. nin~a), Hotăran, Oroian ţGr

In afen,ia d-'ui director Tămă,dan : tru.1 Arad~I.No_u - ~ub palro-
dela Banca Na,ionala nalul Diul MaIOr Manăllă sub 

ARAD Ud' .., . Inspector P. P. şi a Dlui Dr 
f.' • n ca~ aproap.e I A e institutIIle profeSIOnale FI. Ştefănică primprclor -

I
ara precendent In vreml- ! In legătur~ c}1 monedeJe aranjează un Concert, îm .. 
e I].ormale. se J?etr~ce d.e I de 2.)0 Le1 ŞI până una I preunat cu dans Sâmbătă 
mal mult timp In vIata fJ- ! alta le va retrage din cir- 13 N . 9' . 
nanciară a tării in gene. I I t" oemvrle c, ora seara, In 
rai i a Aradului în _1 cu a~ le: . A. • localul Dlui V. Kornef, cu con-
ciaI.Ş spe Pana atuncI. Insa pnn cursul coruriJor.: F. O. R. si 

! acest comunl,cat trebue "Geverbe-FrohsJn· din loc la 
Cazu1 es.te, extr.em de i să dispară irania aceasta care cu onoare sunteti invitati 

s~an~al?s Ş1 P~Ru.blto~ ~e- I din v:iata fin~nciară a Ara- împreună cu M. St. DV. familie· 
taten.llol •. SCOŞI ~m .sante 'du lUI exercitată de unii Venitul clirat este destinat 
de nişte !nCO,nştlentl, ,care I inconienti. Ia amenajarea terenului spor-

Categoria onoare 

CAA-Iuventus ar{na CAA ora 
4 15 arbiTru Staicu. 

SOA.Titanus arena Titanus ora 
15 15 arbitru Hustig. 

Tricolor- Unirea arena Tricolor 
ora 13.45 arbitru Ipsilanti. 

Transilvania Intelegerea arena 
Tricoîor ora 15,30 alb. Muntean. 

USA-SJavia arena Amefa ora 
11 arbitru Kalmar. !reb~e sa dea seama de I Rep. tiv al subcentrului P. P. din loc. 

mdrasneata lor provocare. Intrarea benevolă. 
Este vo b d 

.Juniorii 
r a espre, re- S Muzica excelentă. 

fuzarea Drim~rii monede- M ârlon Program:. USA·Titanus arena Amefa ora 
lor de 250 leI, nu de mult • 1. Herovicul cor mixt de A arbitru Barta. 
puse în circulatie. croitorie eng Ieză şi I Benea. 2- Ano' Leano, cor mixt CAA-SGA arena CAA ora 11.15 

Cu putine exceptii - de 1. Vi du. 3. Zău, Zău, cor arbitru Luţai. 
atât ~art~~ulari . câţ şi cq- franceză. Stofe în mixt de N. Oancea, cu solo de I Oloria.~ortuna arena Gloria ora 
merClantl1 refuza sa le pn- nlare a sorti m en t. Dşoara E Boariu şi l. Nemeş. 10.50 arbItru Gomboş. 
mească sau să le schim- Preţuri foarte eft,·ne. 4 Ţiganul recrut, dialog predat Hakoah~Amefa arena CAA ora 
be, după ce ai cumpărat de L Marin şi Toma. 5. Evreul 14.30 araitru Maro. 
marfa şi te grăbeşti să A. R A. D, Str. Metionu 2. în China, monolog predat de Unirea-Olimpia arena Unirea 
pleci. N. Militaru. 6. Quartef de man~ ora 9.30 arbitru Ardelean 10an,<'I 

La început le refuzau doline: 1. Ştii tu; 2. fhorvender Transilvania-Astra arena Astra 
după ce 1e examinau mi- Minis'erul A.părărei Londler; 3. Marş. 7. Ţiganul la ora 10 arbitru Ciupuligă. 
n ute întregi Dar au auzit Nationale a do' ur- telefon, dialog predat de r. Ma-
că se pot învârti de unele mătorul comunica': rian şi. 1. Morari\). 8. Câ~tec C'osamen'ul 

pedepse legale, astfel că patriotIc: "FJaunne empar'. 9, Gloria 
s'au gândit Îndată ]a altă In ur.ma apelului fă~ut de d. Cântec de seară; nSeht wie Olimpia 
măsură mai putin provo- preşedJnt~ al .c~nsi.l1ul.uj, la! die Sanne". 10. Veselia cânte- : Aslra 
cătoare, Oradea s au primiI diferite su~ 'eului; .Săngerliisf". 11 Mono-; Amefa 

Sub pretextul că n'au 
bani mărunti -;-- cu totii 
refuza şi mai departe pri
mirea monedelor de 250 
Lei. 

Ori unde de intri - n'au 
marunti dar pot schimba 
monedele de 100 lei, când 
le predai. 

me pentru fondul destinat for- log in limba germană predat l Unirea 
tificării frunlariilor. de l. Morsch, 12. Dialog în 1 USA 

Subscript1a naţională pentru limba germană predat de 1. I CAA 
sporirea fondului este deschi- Fisch şi N. Filip. 13. Muzică I Transilv. 
să la ministerul Apărării Natio~ cu acordeon, vioară şi saxofon Forfuna 
nale unde vor fi trimise toate 1. Valea Cernei-Vals; 2. Ionel- Intelegerea 
sumele destinate acestui scop. Ionelule cântec popular; 3. SG\ 
Numele subscriitorilor şi sume- Potp. de Lăndler şi 4. Linzer- I Hakoah 
le subscrise vor date publicl- Zua marş. Tilanus 
tătii. Toale cântafe de tinerii pre- Tricolor-

militari. 

10 9 O 1 83 17 18 
10 9 O 1 51 13 18 
10 7 2 1 58 15 16 
11 7 O 4 42 20 14 
11 6 2 3 41 29 14 
11 425 22 26 10 
10 3 3 4 23 30 9 
11 335 23 34 9 
9 2 4 3 18 20 8 

1 t 3 1 7 23 40 7 
10 3 O 7 18 37 6 
10 3 O 7 16 54 6 
10 2 I 7 20 37 5 
10 2 O 8 16 78 4 

Vre-un smintit - a răs
pândit svonul neadevărat, 
to t d 1 d 250 1 

. Un nou institut de Gool-f!e.erii in com-
a e mone e e e el Be.1nca Naţională a pre-

sunt false, ceeace a fost lungit termenul de intrare În cosmetică la Arad piona'u' ;uniorilor 

destul pentru o sumede- tară a biletelor aflătoare în La 15 Noembrie a. c. se des- ·29 puncte. 
nie de naivi să adopte a- străinătate, fără indeplinirea chide un nou şi modern institut Mărienuţ (Oloria) 
ceastă scandaloasă mă.- nici unei formalităţi, utiliza- de cosmetică in oraşul nostru al 22 puncte. 
sura fată de banii oficiali I rea lor fiind liberă, afară dnei Tiţa Bugnariu. Va funcţiona pinteT (Amefa) 

al' statulu1' d '1 În strada Mihail Eminescu Nr. 3. 21 f 
•

• i e cumpărături e de mărfuri pune e. 

S t It t 
~ t Noul institut de cosmetică pa- D (OI' ) 

1 nu . e r~vo,... ă. a_ a. I destin.ate exportului. Moneta risiană va fi unul dintre cele mai ragoş impla 
faptul ca ramal fara I metahcă, este interzisă la rerfecte d n Arad, investit cu a- 15 puncte. 
cu.mpărătuŢi - ci nepri- import, af(lră de doua mii lei parate electrice moderne, astfel Nicu (Gloria), Huzur (Astra) 
mlrea UnUl ban care este de 1Jersoană. cum pretinde cosmetica de azi 13 panct •• 
bun în mod nediscutat, . pentru Infrumusetarea şi conser- Codrean (Gloria), Orada (Astra) 
pentrucă un cutare îmbui- ... varea tenului 10 pancfe. Ona Tita Bugnariu a studiat 
bat nu are... mărunti a· Inalta Curte de Casaţie a ho- mai mult timp cosmetica făcând Kis III (Unirea) 
decă nu vrea sa schimbe tărU că toate intreprinderile călătorii de perfectionare şi în 8 pancte. 
banii tării. din ţară, sunt obligate să plă- străinătate. Henegar (Gloria), Raţiu (Astra) 

Vom cuIeo-e numele tu- tească un. concediu de şapte Preturile vor fi moderate, ast- 7 pancte. 
E> '1 tr fel că ele vor inlătura concurenţa Z b (OI ') R" (USA) 

turor acelora care se pre
- ZI e pen u cauză de boală, aa ona ICJan 

costisitoare a celorlalte institute 

teaza
Y la asemenea fapte tuturor lucrătorilor. . '1 •. Hegybery (Olim ia) Drommer slml are, ceeace nu va Impledeca 

şi le vom preda parche~ * insă continua tmbunătătirc a ins- (Titanus) 
tului şi politiei, rugând pe CftPS._uIÎnurmal'nt""r_titutuluIDneIT.Bugnariu,pemă- 6 pancfe. 
conducătorii lor să cerce- '- sura creşterii numărului frecven· Donschitz (CAA), Crăciun (Tran-
teze cazurile semnalate. venţiilor făcute de Oficiul tatoarelor institutului, silvania), Seres (Tricolor), Lucuta 

ţ . 1 IOV Retineţi deci stimate doamne, (A ) O h -Până atunci rugăm Însă na Iona . . . va pune la data de 15 Noemvrie a. c., care stra, ala y, Kurumpkik (In-
pe dl director Tămăşdan, dispoziţie invalizor şi vădu- va Insemna un soare nou pentru telegerea) Mocuţa (Transilvania) 
dela Banca Natională să vclor de răsboiu, lemne cu frumuseţea d-voastre. 5 panc'e. 
dea un comunicat prin preţ redus. In acest sens s'a Docmanov, Paul (Astra), Vagosi 
gazetele din Arad, ară- dat dispoziţii la toate oco- Mare asortimenl de SOBE (Intelegerea) Kiss (Fortuna) Bakos 
tând cum pot fi recunos- alde din ţară. de TERACOTA cu preţurile BOrO!z (Unirea) Prasz (SGA) 

t d I f] . cele mai eftine la magazinul .. pancl •• 
cu e mone e e a se ŞI" Oyarmaty. Filipaş, Nagy (Amefa) 

Horvalh (Titanus) Griinfeldl 
tuna) Tensarosy (Intelegereal I 
(Tlansilvania) Şimăndan, Va I 

Kapus (USA). I 

Dăm totodată rezultate!! 
campionatul juniorilor prec~ 

formaţjile echipelor învingi 
la data de 7 XI. 1937. ... 

0101 ia- CAA 4:3: Sommer,' 
Costec, Kolonpaky, Zaab, PilI' . 
Oroian, SIăvei, Codrean, ) I 
gâT, Hotăran. 

USA-SGA 2;] ; Molnar, ~ 
1, erişan, Marton, Herdei, Kt 
Prosorsky, Vangel, Şimăr 

Merezei, Rician. . O 
Olimpia-Astra 2; I ; Săbău bs 

1, Comloşan, Tolan, AnIi, Geral 
Mocuta, Bucşa II, Dragoş,e. 
reşan. f(J 

Amefa-Titanus 7:2: Tapş,/te 
Lucian. Kalmar, Szegedi, (ţne 

Nagy, Tipei, Pinter, Oyarle 
Filipaş. !st: 

Fortuna-Intelegerea 5:3: (Pr 
Guyas, KOMI, Palincaş, Gre, 
Lepedos, Li boteanu, Kiss. !ră 

Unirea-Tricolor 3:0: Miloşân 
lalay, Ujj, Varga, Kiss II, To.S 

. Bakoş, Kiss III, Kiss 1, !SC 

Kraller Imi 

Transilvania- Hakoah 0:2 ~pr 
kos, Bocşa, Horvath, ToJsi 
Faur, Kotler, Bata, Silagy,:u~ 
ciun, Roman. Raţ. !zll, 

---------'\1111 

ExpOZiţia plctorulllnel 
Minlşan. O epocă inflorez. 
artistică nu poate fi de câttrbi! 
când ele au un ecou la ce~la 
sunt in măsură şi au posiblSpt 
să le incurajeze. Ite 
Odată cu sosirea primel[JI J1 

de toamnă în mod trad'e J 
portile Palatului Cultural !mâl 
chid oferind publicului itl~jraj 
artă operele şi produsul ceillut 
ruiţi de natură cu talente tcUi 

Sezonul actual este desctcei 
expoziţia cunoscutului arti!l'ă c 
tor ară dan Cornel Minişan drl 

Marele număr de pânZielel 
atrag mai mult atentia n~oPli 

noutatea motivelor, - el~re-l 
aproape Lvariabil aceleaşi ntă 
zantenul sau un apus de s(t a 
ci prin ştiinţa şi măestria rina) 
in m!nuirea pensulei, calm pll 
o uimitoare siguranţă. ' rIIe, 

Culoarea este singura ~rarE 
pare a maestrului. Pretexj,e de 
pare prin ceeace e organi~aZa 
eşte prin ceeace ne oferă ;Iar , 
tiC. Atenţia se concentreavre s 
supra obiectului în sine, c;lltuai 
zatiei ce el ne-o poate p,nă 

Olnlre lucrările expuse rma1 
marcă: Munţii Lotru (2), utiuni 
(8), Crizantenul (10), Odi 
rănească (16), Brazii (26),_ 

Publicul ară dan in sem! 
preciere a maestruluiMiniţMo21 
bue să-! onoreze prin V:ad. I 
expozitiei sale. Ifă • .: care sunt cele autentice, Primele pentru exportul de M · Bucşa, Tuca (Olimpia) Cociuba 

prevenind astfel pe toti grâU dupa data de 10 Noem~ a u e r ŞI (Astra) Popovici (Unirea) Mladin 
negustorii din Arad. arie vor fi plătite direct de Comp. (CAA) Erdey (SGA) Zuker. He- --------<dan. 

Aceasta in speranta că Banca Naţională, fără ordonan- vezi (Hakoah) Szilagy (Tranlilv.) Ci';'i ani, 

fterln 

d. ministru a finantelor ţarea ofidului de valorificare Arad. Bal. Re". Ferdinandl7. 3 panc'e. ascultă doleantele expuse! a grâului. (casa Knefîel) Lepedos (Fortuna) Erky (CAA) n 'timpul PrOOln[nmo ;;;.;;..;;.;;..;.;;.;;..;;;;..;;.;.;;;.;;;;.;.;;.:,,;;,,;..;....;:;.:.;.t~..;;.....::...iot.:...::.:~~~~~~:":':"'-:-'~~~~~~~~~_..:...!~~~:!!!~~L-!::!.2~~L.;......::.:..:...!.:.:..:J.~:.....!~-:.::.:...clrt1 li 
TIparul CONCORDIA. Institut de Arte Grafice ~ Editură Arad Str. V Goldiş Nr. , mer< 

rator 
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