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-:- t- 1 - ! ~oseaua na lona a ! 
~ Arad-"Pecico-"Jlradi 

Bi~e.ic:a o.todo",ă 
- 1 d -... G.~d-I.rt ... -, Noul regim de l1ospodărie circulaţia cu ori ce fel de ve. i ... ~ ~ 

...1..lţională ~d.a propus printre I hicole. 0- ___ •• _-~ .. _. _ • • JJl4,..... -_. • 
~te proiecte, să refacă din Astăzi, itLsă, d, colonel M. ~ --~ -=-- ...... e ... --a.a IDtIl~e.BC::" 
'rp1!melii drumuriJe tiri! ,i SăjDobriceanu, prefectul fudeţa- d; .. CIIc:es. c:a ••• e ........ â .. e~c:! 
-~tă altele noni, acolo unde lui, este serioa preocupat de 'w'. " 

'rilizaţia n'a pătrualncă. starea drumurilor Judeţului Apel c:.-'.e d. p ........ II ....... I .. sO..ezea .... 
Problema drumurilor noastre astfel că problema refacerii 
!te UDa din cele mai grave I şoselei naţionale Arad - Pe- D~spre bi8~rica din Grl-I pentrucă acolo locuesc foar- f şCCJală vom. reuşi să-i pâs· 
~ de ~e interea "general ca: cica - Arad e~te pe cale de di şte am spus let ce trebuia I te mulţi români veniţi dela I trăm astfel cum sunt: te-
~oJ de am d. zUe ~ lşi a,teaptă I rezolvar~ grabDici. spus. in linii generale." Ar sate. crescuţi in legea creş. mători de cele sfInte şi buni 
'lDRzolvarea lericită li domn domnului prefect , b' d l' , A··.. 
, _', al • .1-'.11 i i colClnel M. Dohriceanu _ă cal mal tre U! să a ăugăm UDe e tmească AceştIa nu se pot romaru, adIcă bUDl cetăţeni 

);JŞ, Bogaţille imense e tA"&& , ă t ~ •. i . li!: AdI ă t " 1 ' 
~~~d mult din valoarea lor ce pe urmele marelui prefect am nun e mal PU~1n. nsem- lmp:"ca cu ~an U c .ocmal al statu UL 

, "ali di:D cauza H .,ei de dru- ROZDO'\"eanu. dela Neamţ., a· nate, dar ele ar mteresa inlr un carber al unUl oraş E ceeace- ne indeamnA 
tui pracUo;abile, dintre care deseori pomenit de M. s· Re-, mai puţin pe cititorii noştri, ca Aradul să nu a,ibl unde 1 acum. la sfârşitul reporl ... 
• le .'a. rujut aproape co- g~e Carol -! U.lea. ca, 1I1l1i~ I Remarc!m insă faptul că se ruga Iu,i Dumn zeu. I jelor noastre, si adresAm 

eflect f1Îlldcă Rimeai DU le .. a dintre deregatorii de ert carI , '. , ,.. F d' , l w 

~oP.. tu Irat '."a ca drumuri opera cfădmt b!lJenCl! apar- aţă e cură'ema lor gu-! un c<,lduros ape catre d_ 
e ~ purtat grlJa. au es to" ., " fi b . 'f l' . ~i ' Ar dul se poate buue ,i Ilumeroase. ţtne d-luJ Iosif Kalvusek, un etească tre Ule sA mam es- przm-preşedmte k om u 1 u s 
e, c,'" el a Il. , , , O 1 Ar 
lioaninlle de prea mare atenţie Dela iuălţimea Tronul~ M. bun şi recunoscut arhitect tAm cea mal JTlare ŞI SlO- re z e an u. primaru a-

Ii clramurilor din Judeţ. de- S· Regele cillste,te astfel ... din Arad, care şi-a depus cerA atenţie ca să nu-i in· dului, rugându-l să binevo
nt ',reconoa'tem că DU este l' mintirea pref~ctulai Roznove- toate eforturile ca să zide- depărtărn în credinta în iasd. a lua sub ocrotirea 
tre~tre ludelele cele mai nele- ana. pentru ca a fost un mare I aseA o biserică în adevăr care s'au născut.. d-sale opera terminării bi-

icite. gospodar. f "-." d ,.. tod d' G id'şt ,,,\ 1 b rlvirU I O asemenea distine";e tnal I rumoasă. . ~,'~ Ar fi sl-i lăliăm pra A SerIC1l0r oxe 10 "r 1 e. t .tu-"e esemp u aa p e t" - , • A' 

: c~atre nepăsătoare re lui- tă ii va reveni ,i d-l~ colo- Când vor fi gasite fondu- ~ectelor rehgioase, s~u ~ă.ll D. primar Ro.mulus Ore: 
'e~c ~ză cu totul o mare avere: nel M. Dobriceanu daca işi Y~ rile necesare, d. Kalvusek mdreptAm spre prImejdIa zeanu are putinţa să mal 
arm~eaua naţionali Arad - Pe lega Dumele de oper~ refacerii, va reîncepe lucrările pentru alcoolismului, dacă nu vor acorde o subvenţie insem-
lerala - Năd.lac. Mai ~es por- drumurilor a~estui JUdet: terminarea bisericii. avea unde să se închine nată pentru fondul bisuidi, 
gno~ea pec:ca - Nadlac se Nt; place sa credem ca .,a Biserica din GrAdişte tre- Tatălui ceresc. iar restul să fie adunat prin 
Eate,te intr o stare mai mult I Ya fI. 'b .. 1" '1 

-it talnică ingreunând "Timpul Provinciei" bue terminată şi sfinţti, Numai prIn biserică şi COStrl uţu so leltate man or 
nesOl'" , • t 'd' d' A d . In reprm en 10 ""ra • care 
ăCI a .. , 

ncoli trebue să sprijInească ase-
.rldi~ Dela Camera de Co.""'er' La Camera de Co- - Mici DQgustari şi aae. menea opere, fiindcă cei 

...... t merJ ,i de Indusbie din .eria,1 AU suat obligaţi de 
îm~ J\J'ad se găseşte de vânzare a purta registre. Obligarea mai mulţi dintre locuitorii 
şi ttlimul lermea pentru I cata Tribunalului toţi con- broşura Legii pentru Unita- negustorilor mici şi a meseriaşilor acestui cartier lucreoză in 
uţ,ei ll1atricularea modUi. travenientii. amenda fiind tea Centrală a tuturor Ro- prin Legea Timbrului, de a purta aceste întreprinderi, cărora 
[la" " cărilor de I~rme Între 1-50000 lei după mânllor. cu textul autentic registre ţinute in regu~ă, consti. le sunt, astfel, de un mare 
~ac~~a timpul sAu Camera de gravitatea cu1pei, al" Constitutiei Rj"gelf/ Carol tu~a pentru el o sarcină nesupor· folos. 

- Il," Costul unui exemplar tabi]ă. Cum alte Icgi organice 
.ai iDlerţ fi de Industrie din e Lei 10. mai importante pentru ei decât Numai d. primar Rumu-

d .' f l - 'Nu •• pol "n. tÎÎlrfJ uri 1 Olt ' il a lOvltat irme e co- - Legea timbrului f.,c fală de a us rezeanu e poa e lm-
'le se in zilele de Dundn.c:i. Ca-
l
'tLII, rciale şi industriale, ca - Refacerea firmelor ez- ceşb mici profesionişti excepţie, pune asemenea sonlribuţii. mera de Comerţ şi de Indmtrie 

'>U ""olicite l·nscrl'ecea tuturor 1 terioare. Camera de Comerl şi Camerele de Comerţ şi dt> Indu- parohia din Grădişte nea-
.. ilO aduce la cunoştinţa lZeo",ra ă, că t 
)peradificărilor obvenite în În urma intervenţiunilor mai de Industrie din Arad aduce ]a strie au cerut, ca dispoziţiile Le· vând nici o autoritate în 
Iulie,' ă" . . cun(lşlÎnţa comerctallfilor ci in- gii timbrului să se limiteze la fi· t 

1 Şi Cdrl nu mal sunt multor parochii, prin carc s a ~ 'Y aces sens. 
emâc • d "1 că M' '. I I d xare, perceperea IIj incasarea 

,1 concord ţă d t I cerut că nid un tir'" de vite şi uslrtaşJ or, IDJs,eru n us- 'Y 

)llua an cu a e e 5> triei ~i Comerţului a prelungit drepturilor fiscale Aceste de- Primarul Aradului ne-a 
. rt\ t' t 1 d' t' mărfuri, produse agricole &au Y d eli 1 ' :u e In ac u e mma n. pâ{lă la sfârcitul Junei Martie ziderate au fost abia acum satisfă- ove't în mai mu te rân-
on f( casnice să nu mai funcţioneze in Y 

ll,~re. Având în vc;:dere , , ' termenul, in care toti comerei cute, intr cât Ministerul finanţe· ,duri frumoasele gânduri de .. • , ' zilele de Dumlttld, sau slrbăton 
âne"POzlţlUoile categorice de religioase ortodoxe, Ministerul anţii şi indnshiaşii să treacl pe lor li dispensează prin ordinul cir- care este condus in gospo .. 
)pag'trol date de Minl'sterul T_ CI" d firma exterioare numele şi pro- cuJar No. 170554 din 13 Martie dărl'rea ora~ulul', astfel că 
or (: I wdustriei ,i omerţu w pun e- d 'il Y 

C . . "'] N 120537 numele proprietarului, precum a. c. dat eltre A ministraţi e 
ustriei şi omerţul ... i Ca· C1ZIunea M1DlsterJa i o '., . F' . d t If t apelul grădiştenilor este a-

sa C('a acoardă un ult.'m ter- din 15 Martie a. c' a holirât. ca I ŞI obtectul ŞI felul com~rtulul. ,lnbancsare:. e a PJăur a rte
t 

lS rine d 
A t s.i " d r I Societăţile in nume colechv sau tim rale Ş1 1n re~u pur a e, dresat unui con ucător înţe-
a f 1 şi anume pentru ora- In afari de pleţele e a lmente • d ti t t !Schimbul unei lil.xe forfetare de legător, dela care aşteptă 
on er. ce le pot ţine pină la orele 10 If? coman -1, I vor P1u ea r~ced~e 200 lei aDuaL Aceasta dispoliţie 
raropânA la 28 Martie, iar , . f 1 d tA '" să DU ITma numaI nume e unu,. In fi'od o lolesoire fiscali ou opre- implinirea marei lor dorinţe: 
'(t " 1 a, m" Ulei un e e ara . . , l' ] , 

"~1 ru prOVInC1e până a . 'bIE 1 • '1 1" d si bA ftSOC18ţt. cu menţIUnea raportuul .te pe uimeni chiar dacă e mic terminarea bisericiI. 
~-j mal al Q oc 1D 1.1 ee e r - Y, ' • . 

~~J"'-Martie a. c. in care toţi lori aritate mai SUI, de societate, daci sunt astfel negustor, Ori mesena" de a pu- Să fie într'un ceas bun. 

B
lercian.·· ,. d t' " înmatriculate. rta registre, dacă e\ vrea să le 
fi tU. ŞI m us naşII i - Aceasta prelungire nu modi, ţină . 
. ;mele mmatriculate să _ TArgul d. mostre Hcă dispozîţiunea cuprinsă in -

, pa1~t1te la Oficiul Re~istru- inte ..... tioaal din Milano ordonant1 Comandamentului Di, Certificate de origiDă 
Imei, Comerţului de pe lângă va avea loc In acest an înt- viziei 1. Timişoara, pri, itor la, din CeyloD. Camera de Comerţ Citiţi şi răspindiţi ziarul: 
iupanera înscrierea oricAror 12 27 A '1' P indep~rtlrea imediată a inscrip-! şi de Industrie din Arad, aduce ,t. ce ' re - pn le. rospec- " l' 
'" lifcări obvenite in datele! l 1 C ţiunilor in limba străine, 'I'la cunoşhFlţa ce or IOteHsal!. că 
hne, '. te e se gAsesc a amera _ • :\tarea Britanie a desemna t ca 
bine aclul de lDmatnculare:. de Comerţ şi de Industrie _ Tâl'gul jntenaaliooal din. autoritate abilitată Il elibera cer-I 
""-'upă trecerea acestui din Arad. Breslau, va avea loc intre 4,8

1 

tificat~ de origini in CeyloD. I 
len vor fi daţi în jude- Maiu 1938, 'pe C.,y1Qn Morchantis Chamber. 
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2 TIMPUL PROVINCIEI 
----------------------------------------._--------~~~~--~~~~--~----------~;----.. -------------------------------------'-

B.~I.os.ar.e il ~:!I:: !:" 
galere. daaqi 

J W lb • pt. domal firma. " i OIS : Şeful de laireprind • .,. 
(Functiunea ,1 persoana sa) Buttinger Terezia I 

3 Lei 
Miercari, 30 Martie 1938, 

ora 9 seua la 

Palatul Cultural 
Mar e 

s POR r - -Cupa-Unirea· 
i II Concert SI'mfonl'c I 

Cea mal Teche .pălitorie dha T- i Ar d 
Marea intreprindere a devenit dere, văzută cum nU se poate ARAD, ali'. Cooai.torului 35. I Iner mea a - Th 

facto: ul cei mal insemnat de pro- mai ideal.. . . aranjat de Reuniunea Filar- ,oara 4:1 (0:1' 
ducţie, grattc colaborării tuturor Carlea cuprtnde pagini de a- monicădin Aradcu concursul L 
ener.gi.il?r ?,uPă ce~~bru principiu ~â,ncl analiză ~sihologică şi şti~n- Apărarea impotriva colectelor, Muzicei ~eg. 93 inf ... Cloş. Eri la orele 16" a. c, Sa 
al ~hY~ZlUnll munCl1, . ţlhcă, astf~l ca o recomandam 1 • . ca" şi a doamnei Cornelia putat maich111 intre repre\'tl 

E·t l~lesn~şt:, ~stf~l pr~ducţla i tuturor ~ a~el~ra ca~e co?duc sau: abonamentBlor da ziare ŞI ,1 Galoş-Coroit cântărea ta de tivele juniorilor Timişoara şi A It 
cea ~al vat1ata IOtr un Interval 1 lucreaza .10 t~trep~nden I riste cumpărare de căr1i. i operA. Dirijor: I. R. Bolto FORMA ŢULE 
de hmp SCUl t: ce.~ace aduce In cap~tolul], ni se vorbeşte! ev. ' · : şeful Muzicei Reg. 93 'nf'l ,. .. .. u: 
mari foloase socletătll desp.re ~ntrepnn~erea. de p~o: bilete de spectacole, etc. : "Cloşca U, T,mlşOar?: T orok (Eled! 

O întreprinde! e perfectă nu se duclte, vazuti prtn prizma dlVl. ., i I Staron (Chinezul), Barna f 
poatt: concepe fAră UD şef, cAru. ziuni muncii şi exploatării mate- ,Camera de Comerţ,şl lnduslne i PROGRAM; tr~ca). Marcu, Danciu (Chill'J,E 
ia i se cer multe calităţi ca să riilor brute. Pe rând, sunt ară·, dtn Arad sfătueşt~ ~tn, nou ~e~! 1. Weber: Euryanthe U- \ CIoban (e.A.M.T.), N€slor It' 
adgure proprietctea instituţiei. \' tate caracleristicele intreprinde-! mbrii ei negustofl Şl tndultrlaşl. vertură, ! Pantea(Electrica),Soch(C.A ~ 
Şeful de intreprindere are astfel rilor nlari, mijlocii şi mici. I s~ refuze dacă nu au recoman- I 2, E, Monţia: Muzicâ din I Vodă (Banatul), Coracu (Pn~' 
un rol decisiv in bunul mer:; Urmează apoi capitotele inChi-! ,. darea ei onorarea, co!etelor, fă.: opera "Fata dela Cozia". ' Arad: Mark; (S.G.A.), N;'.ll 
al ei. nate şefului şi patronului. cu~e pe~tru SCOpUri necunoscule: 3, Verdi~ Aida. Aria mare (S.G.A.), Adoc (Gloria), Şicire 

Ce anume insuşiri' se cer şe- Editura "Cugetarea" a făcut i orl Itrăme de, oraş~1 n~~tru, a-! Delibes: Lakme. Aria (Gloria), Szcgedi (Amefa), ~ ; 
fului de întreprindere, ne arată un bun serviciu vieţii industriale ~onar~a de zla,re Ş.l re\' Iste, ce: clopoţeilor. (Gloria), Molnăr (Olîmpial,S, 
J. Wilbois, in cartea Sa cu titlul şi comerciale tipărind cartea lui li s~ Imp~n pnn 0:.\ c~ re~o~an- i Strauss: Sunete de pri- rienuţ, Codrean (Glotis). bt 
de mai sus, apărută in limba ro- J. Wilbois, care - sigur - va d~tlt s~u 1Dtervenţll e a e un: I măvară. Vals. I gar (Gloria), Raţiu (Astra). i 
mână graţie unei bune tTaduceri fi cetită de mulţi. cţlonartlor de stat; precum ~I 1 4. Enescu: Rapsodia ro.: ' " 

O P C G D laI impunerea cumpărării de cărţI, I • ă l' , Jocul lncepet maDtft'stânP1 
făcută de d. Ing. Horia Botescu, ,.. eorgescu- e ras , I man, a major, d l' t "f tI 

In cele o sută şi şaizeci de directorul editurii. ne-a arătat din bilete de spectacole, etc. referlO- 5. Beethoven: Simfonia 5, ~. a A1oc;Plu . st~~eton_ a flb ~ 
pagini, autorul vorbeşte ('u mul- nou că ştie ce cărţi trebue să du-se la acest camunicat al nOa Bilete: Librăria Diece- ml~, ~a u~: , o U~I lQ ~ 
tă competenţă despre funcţiunea ofere publicului stru. Orice presiune s'ar face zana şi librăria Sandor iar 8 1Dl1şorenl1 'C"SCfJU un ta c 

, pentru aiun~erea scopului urmă· 1 P 1 tI' C' 1 aproape prin oracu, dela)h şi persoana şefului de intreprin Lucullus 6 ,seara a cassa a a u Ul li - , " . ________________ .&. _________ rit prin acţiunil~ vld'~atelmi\l SUSltural. Pretul locurilor. Leii In, restAul hdmp~lul din_~ 

să oi se aducă Ime lat a cuno-: 90. 70, 50, 30, 20 repr~ză, ră enn, preseazr 

./1.. t t - 1 ,;.. - - - , ştiuţă. !. conhnu dnr nu pot e~ala ap 
en 1 un e a CylrJJ - - _. Ave~ o ,~rie de ne~oi locale. I ~------_~~~ In re~riza d~u~. ~eprez.e~;~ 

Odată cu acest început I Noi nu prea putem înţe- juste şt leglhme de sabsfăcut, ŞI,' Pardisiuri pl copii, rechiţe, Atadulul. domma lOc~nllnu5ii 

I 
din fata căror nu ne putem re- pălării în asortiment lând in minutul 49 pnn H~...I 

de primăvară, o prohlernă lege influenţa ce poate s'o t:age; se cuvine, d~c~ o rationa-
I 
foarte bogat la cel mai frumos goal al Pai, 

dintre cele mai grave, pre- I aibă scumpirea vieţii din ltzare a contnbwnlor pentru 1 I AI doilea gaal este \t 
ocupă in genera), funcţio- i Nisa - asupra . majorării scopuri ob~teşti şi noi vă oferim I' Model Salon! dintr'o pedeapsă dată de ~ 
narii, comercianţii şi lucră- chiriilor din Aran, iată de apărarea noastră contra, ~uturor, .. ~~. ~ .. ~ . . . - ---~ de către Szegedi in mînutu

T4 
torii: chiria, ce o înfăţişăm aprecirii opini- celor ce abuzează de spmtul, de I Arad, lângă biserica Minoriţilor. [n minutul 84 Molnă,r baleC 

N · fi" bl' .. d sacrificiu oci;, de bunăcred1nţa , Mărl'enuţ de ano u şbm cum se ace I el pu lce spune a o a.Ju eca. . _ ----........ - ..... --- ner Ş1rlt:l 
, membnlor noştrI, I inscrie 

însă că peste tot, unde prop-\ Faptele şi autorii lor. În Forurile ni'astre centrale ne-au • . I d' l . -D 'v 't . tU ' re 
rietarii de. case sunt liP.siţi i numerile viitoare. sfăuit totdt,~t1na să combatem Târgui mternaţlOna In zmtr o b~J:;1. :1~~ e ~~enuţ:IU: 
de cel ~al e:~~entar SImţ 1 mi~1f~~-~~~~~~~~ ! stărui~ţe~e con~rar: ac(>stor in-, Camera de Comerţ şi de Indus· mingea la Codrean carlJlt 
de omenIe chlfll1e sau scum-I--- ------ ~-- -~- ---- -~_. ~- - \ strucţtUm, ce va dam. : trie din Arap, aduce la cunoş- aproage imcrie. • 

pit enorm. ! Pălării, ultima modă, I Camera d~ C~merţ şi de I ~inţa 5le~erală, că al VI.I! l~a târg .... 'i 
Se semnalează un caz de I creaţii după cele mai noui I Industne dm Arad. 11Ote~naţlOnal dIn Izm~r '\ia avea Jucat~ 

. . 1 d I d 1 1 . ft' 1 I loc mtre 20 August-~O Septem-j D 1 ' ' t ,., ae o graVltate excepţlona ă, el mo ee ce e mat e lne a , C â 1 d' T' ea UlV1Dgă OfU S a re 

I brie a. c. um t rgu m urCla S d' 1 • b 'd'· 1 ItI 1 t gul W A , zege 1 ce mal UOJ 10 
a . e es e re a 10 casa p. , H · k I Ob .- I nu sunoaşte mai multe articole , . Dt 

. F d" I Inczes enrl .e ........ - . . , urmat da Ş1clovan, Adoc, dtn B-dul Rege.le er, tna~d, noutăţile de primăvară, agric?le din Româma,. parllclpa- Mi.i!1('r, Raţiu, Henegar, ~J 
6(-65 unde In mal puţm stofe exclusive la firma rea brmelor româ~eş:1 la a.cest nuţ. Molnar, Codrean şi /I.JJ 
de zece luni chiria a fost ARAD, Str. Eminescu 2. târg ar fi foarte lOdlcată ŞI va . , 'r!' 

. 350/ ~ d . CSONT. fi foarte apreciată. Snrviciile A- Dela inVlnşl apărarea 1.H! 
malorată cu Ot van In ~~~~:':"'a~.?~~~~:w.~ I . C 'al 1 T "1 tă foarte bună, linia de mr . . ~~~~~*-~~*'~~~:.ctC _ taşalu UI omerCl a urClel a _2, 
vedere că VIaţa la ••. NIsa, . - "-~- ~ --'- . ---- _. -' - I B t' f ( d' zifia tu inexistentă. iar dela illJ-

unde proprietara işi petrece ~ Târgui internaţional de' : turor interesaţilor cari vor să ia doar oracu Ş1 es or 
'1 croitor pt. domni I ueureş 1 vor I a lSPO t - C . N t I 

d b " ţ' , Palatul Băncii Româneşti. . remarcat. e O lcelU vacan a. tarna s a mostre din Zagreb va avea I parte la aeest târg, precum ŞI a • 
scumpit. loc intre 2-11 Aplilie 1938. I tuturor vizitatorilor. A. Mărur4 

----------_._--------~-----------_. 
Un interesant proect 

pentru popularizarea 
statlunllor balnearo.cllmaterlce 

I. Nu poate contesta nimeni pu nile balneo·climaterice, este situ
terea pătrunzătoare psihologică ată in iudul Carpaţilor atât dins- La cereeatea fondurilorlll ~ 
dinamică şi sugestivă ce are asupra pre Transilvania cât şi dinspre, re pentru acoprirea bilel~Je: 
vizitatorilor aplicarea ideii mele vechiul Regat ti Oltenia" o alti! cllătorie trebue să ţinem p~ 
care permite o căLătorie gratUită parte in nordul Transilvaniei şi i de următoarele; .q 

Transportarea gratuită a vizitatorilor la sta6 iuni b 1 . Id' {, 1 ~\ la 
t posi i itate ('are este un sbmu- a Mo ovei, ŞI în Itne a tare. ) D t' <tI e ' abc-ol" , , a e a nu S 106 1 n '" "Iţi 

Un distins functionar, I! Cunoscând frământările şi efo- lent imperativ de a anima, de a Ţinând seama de situaţia bătlor, .. , . l'b rtat.. per 
1 d 1 1 K 

nimiC, OlCI 1 e e.. zi' 
particuar in o.caitat~,d.!rturile, mat.eri~le .ce se dep~'latrage pe oricine la vizitarea sta- de distanţa maximă de!.500 m a vizitatorilor, impunândcar Kronberger, a rn/ocmlt ? p~etuttn~em 10 tn~e:e.sul unei ţiunilor balneo-climaterice din şi de di6tanţa geografică acelor t' . . nt d 
lucrare peni,u popu/an- cat mal bune realtzan asco-' ţ _ b Irnp romJ\l1 pe car(\su O' 
zarea stalfunilor balneo- pului urmărit, eforturi ceri nu ara. mai importante centr.e ur aDe să stea la staţiunea resp • 
cUmaterice din Iara alt . dat rezultate la care s'ar Prin aplicarea sistemului pro-. distanta medi", va fi de cca. căci o as~menea măsur~ I~ 
noastră. ! fi p:-atu1 aştept';l . ~e_ .ac~t teren pus de mine propaganda va fi 1 ~OO Km. p,e care o va parcurge tivi ar reduce mult nC

e LucrDtea a câştigat I cu Imense POslblhtaţt. ,:!asesc u- -...Jeclă ,i ea va pătrunde în l' f1ecare vizIta lor care se dcplasea- . 't t -1 . 
I n să ,,'. d Y'" " ." VlZl a Of! or. ~Jl 

p,.emiul1. cu ocazia unui! J expun, ac~ mtăat IO~ o 1 ee masele mari ale populaţiei din, ză la vre-o staţtUne BJ.lneo·C1t- d) De a nu itnpunc stat'-~ 
" : a mea, caracteriza prin, !ran· . _' _ . . Ig· 

concurs Imut In acest sc~p, I sportarea gratuită n vozitatorilor, ţară " stral~atll.te, ?Umal la e1a-! materlcă. " baln~<lrc, (hot.luri. H!st:l:nt 
In ce1i! ce urmează dam! la staţiuni care pu. nându-se in: sele execluslve, dea se va putea! Costul unUl btlet pe CFR. el.! ma'~azii hala de tât g.) , 
aC«lsfă lucrare: I aplicare ar da Inconstentabii o: realiza şi o operă socială. III pentr această distanţă este dl!! pe '"' pr~babilităţi, adică ~~~: 

. Una dintre preocupările cele I de.s~ol~te_ nebănuită a turismu- I' II. Momentul psihOlogic fiind, cea. 500 lei. faţl de aceasta nesigure, căci nu ar acce~! 
, . • 1 fi _x • ti' lUI 10 tara, . 1" - l t' ă ă d ~""ă l'n .-':ene 'b' f' ă mal pnnclpa e a e~rel n alI 't d d' câştlgat, avem imp,ICit ŞI rezu - Ş lm c J o cur Uf_ 5 • meni o atrt uţ1Unc IX pe '. 

I 
nalO e e a expune una In- 1_ 

fost ,i este rea izarea unui pro- tre soluţiuRile practice a .cestei tatul material datorit afluxului ral un timp de minimul 20-21 zi- ,ficii viitoare, deci nesigur\ 
gram turistic cât de vast, dat I idei. ţin să trec bsupra ei an ali- de vizitatori la staţiuni. le când fiecare vizitator cheltueşte I ar putea produce pier(;;o 
fiind însemnătatea covărşiwafe ! zându-o.· • i t ti' i d' ., 1 schimb va accepta oricarr OI 

I 1 t 't . 'd Calc_I..-._ n aces mp, n me le un mmtml .J. ce~o are in viaţa unui stat din' n aces scop sCO In eVI en- '-1 penor o sarcma ptoeu-
d : . ţă cele două aspecte mai impor- I de lei 5.000. Din acele de ma;, ,. _ .' ~ 

punct e vedere econolluc ŞI t t I bl' Ţara noastră este legată la I plătlblll dupa vemtun ef" 

financiar pe de o parte iar pe t:~b~e :'~ r~~~lv::~11 pe care extremităţile ei de o linie feratl sus rezultă că. costul unui bilet 1 aHzate. . . \F 
de altă, al sănătătii private Aceste sunt: de cea 1.500 Km conform tari-, reprezintă în medie 100;. din re, l' Fiind date aceste con~:JI 
ti publice. Unut psihologic ,i altul material fului CFR. O parle dintre sta\iu- ! Qia fiecărui vizitator. . la sistemul expus Ulai 9 

.. 
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r VIATA, ... ARADULUI[ 
~~~~~~~~~~ .......... ~~~~~~~------~ 

al" t. Noua comisie interimară 
I~,.a. 'Camerii de Muncă din Arad 
r~uni II c. la oarele 1919 în loca- menie politice cari reprezen .. : Apoi: 
şiAlnspedoratulul Muncii din lo~: tau p<1rliduI. astăzi se urmă-, Aceasta cameră e una dia.. 

tta comisie interimarl. a Camenl reşte ca cei care ajung în a. i tce cele mai bogate din tară I 
Muncă o depus jurămâotul in ceastă insUtuţief să fie inde.: şi totu,i nu a dat rezultatele 

le<f d, Insp. P. Popescu. Comi- pendenţi de interesele parti.' dorite, datorită faptului ci ex. 
~. [ e constituitA astfel: zBnUo·r politici. r\ poneDţii politicii cUn trecut, 
I~re)l.dint' : d. Albu Simeon. Eu am contribuit iA mare n'au căutat altceva decit aă·ti 
~ ~ctia funct. part.: 1) d. Albu măsură la formarea acestei satisfacă Interesele lor per· 
·(p"neon. 2) d SUnita Ioan, 3) d. comisii fi am avut in vedere sona1e sau politice. 

~~Iante Gheorghe. că acestă instituţie trebue să .01 Inspector tnchei~ .cu ruJ,!,i- j 

Articole speciale pt. Baby 
Roc:hite. ciorapi. min'iJşl, po,ate, Ualfedllt umbr.le, etc. 

Cărucioare pt. copii În preţuri de fabrică. 
P ....... II .. __ ".lI 

CIUlllşă Bab)' 19 I Matue, . ' 19511ee1lill. calitll 195 
Cicinestă Baby 8 I P el ină pt. suliad 14 5 Maia Il CI\Ili şftIJ 95 
Jacbetici Baby 19 : Combinezoane 25 I Haine tricQtate 145 
Fa" Baby 8 1 Gun. vomplectll. 95 I'iInl.lI. eo,illlilllDat. J5 
Gan. pt hotez 69; Ho<h'lii " 45 Poş_te din piele 98 
FI_nele 69 i lncobte 1 '15' Mănu,i de piele OS 

A RAD, faţă Îa fală ca Teatrul OrA,.a.ac. 

In aten'iunea serTi«.:iului 
sanitar al Pri.uăriei 

1, N&c:lia m,seriaşilor: 1) d. TuI- fie prezidată de un om cu i rmn!ea că nouĂ comlSle să fie. 
Şielre Ioachim, 2~ d. Sflt Vichen- prestigiu şi cel mai indicat, la înălţimea chemării ei, inlăp_l 
l), ~ 3) d. Corobaa Ştefan. după părerea mea. a fost dl tuind ceeace lumea pe care o 
ia), S,clia muncitorilor: 1) Pârva Albu, care după cât ştiu e an reprezinti, aşteaptă dela d-Ior 
), 1,in, 2) d. Mihuţ Gheorghe, 3) om cu W1 trecut de muncă, Răspunde dl. pre,edinte Albit 
.ra}, Toma I.acob. foarte acUv. I care mulţumind pentru sfaturile 
,wPupi depunerea jurlmântului, Dacă dv. Teti ftî să colabo· ! date, asiguri pe dl insp .• că atAta 
:nilnsp. P. Popescu mulţumeşte raţi, cu prestigiul dv. atunci vreme cât d· sa va prezida această! Nu ştim dacă serviciul sanitar al' măriei aceată situaţie a calCi dia 
~hii comi.a pentru dnolamen- veţi putea înfăptui mttlte pt.' situatie. nU va precupeţi nimic municipiului are cunoştinţă despre sir. C. PaulÎnn cea mai circula

I gOI cu car~ a lucrat. accentuind interesul membrilor pe care i pentru promovarea intereselor faptul cA, în str. Col Paulian No. bilă !'!tradă din oraş. Acum ina-

I I 11 lţ v, "H infe de a vt>ni primivar,;., Ilei 
:el.,tul cl d-niil. or au .vut o ii reprezentati. ei in fapte rodnice. co cu str. Irglma ('[ăran cerem lJ-lui d C • . 

ă '..1. Ş . ~ {Iă t . . ". r. uetl să IlIlpuna 
ti patie precară în camer '1 u.-: tiu că o să treceti prin După aceasta noua comisie ,i se a. casa cu e aJ a ler:lltrU~ proprietarului acestei case d re-
eal~rtl durată aşa el n'au avut multe greutăU, dar prin munci toţi cei prezenţi cUn vechea corni· lui Şalamon Şandor. o c~!~ă tn I medieze cât mai nt>intâl ziat 
la Ipul necesar spre a realiza asiduă şi cinstită. cred că o Ilie impreuna cu dl Însp. Popescu care locuesc aproape la 20 de I a~est~ lac.ună! mai al~s câ, 

",va pentru 'lcesti institutie. ,să duceţi toate la bun sfâr,it şi dl S. Păcurariu au plecat la familii adecă cca 40-50 de ca.t ŞlUD nm pTlm~ria munÎ\.:;p~lt. 
ze,.S d ." W fi' ~ , d ~ al 1 . d ,. â ă llll de mult le-a unpus pro"oe-, e a reseul apoI nou1l ca- şi sa ţI patrun" e un ID. t camera de muncă unde s'a făcut persoane Şl un e mCI p n as- t "d . Ff hnt. "' 'f l' " . an or e case man acest apt. 
H sii cu următoarele cuvmte: simt patriotic.· : lnslalart>a noui comisii. taz! n au ost in oculte pmnahve- F .. 
~,D.voastră aproape toţi SUD- le lat. inele răspândlloare de mic· • -

prut dintre acei care natţi mai ........... eJ .. c: ...... sle-; robi şi gaze toxice. Vara - dupti J f I d'! Ciorapi de mătase fără defect 
e I)t in această com.isie. De a. n prezenţa tuturor unc- urân nOOli comisii spor la I cum pov~stesc cei din apropiere 

LeI de. dela inceput ţin să vă pan ţionarilor camerei DI ins- muncă. - în timpul curăţirei, se răs
lutuYedere următoarele lucruri: pector Pe t re P o p e seu In numele funcţionarilor I pândeşte ia acest cartier până la 
,ale Camerele de Muncă sunt prezintă funcţionarilor pe d camerii vorbeşte d dr VIa-' mari dislanţe o duhoare îmupor- I _la=c=:,s=a=c=io=r=a=p=il:o=r::S=T=R=A=S=S::E=R 
aPltituţii publice pentru apă- " . - .. ~ tabită atât pentru locâtari cât şi! ,-

rea intereselor muncitorilor. Albu, noul preşedmte al. dlslav secretarul general t pentru vecini şi trecători. Printre 11~::a t d· • " 
, ("' ••• A' ~ x' d· 'ţ~ d d 1 .• . .. ReD e e l&DprOprleta 'zlu,rseriaşUor ,1 funcţionarilor .,amerll Ş1 11 roaga S~-l ea! proml an - Ul msp ŞI nOUll trecători scrHtorul acestor r.'in- I • 01 ." 

I u1' . . .. t tă It' }I... t t d t • 1 d . 1~" I rare 5/0 pentru Refor<na 
t, anie an .• Aceste Instituţii oa ascu area Şi concursu cormSIl o evo amenlU lin o avul nep acutasltuaţ:e că t g - C lOd . o' 

t intr "'- t d brli t d l' d I'! . d f' b ci . d' 'ă' ă h' t • d '1 a rara ooso Iare 3/, cana e~u e e 1l1em pen ru a a uce a In ep 1- . ,an va ,vor ii e 1n e- m aceas. Hl.rn clar recan pe (t ) 8 t . . 
. d ci (. tr b : 1 - ti' ransa pen ru ImpozIt, 

'1 e pe ace, la e ue nire scopul pe care îl va: "linirea serviciului. 1. aco o sa aS llpa nasu ŞI g\Jra cu' .... "t 4 5°/ . • • ta' . t 'b t' t " 1 ŞI IDzes rare , • pent-.., t 1 reprezm ţi. urmăn r\...· x t ' a IS a pel!tru o prezent o e"cn-. C' r C l~ 1 . Il t d b't~' - JUPI1 aceas a noua CO-I t 1" . ,- ,ru asa ercua a ce mal 
'a au o eose 1 a Insemna· 1 I f .. .. , . ' " ua a ~lm~tl" a. ' . 1 

t~J> lAn acest sens şi dv. aveţi' n nume e ostel comIsa: :11isie a ţmut pnrna şedmţă. 'f 1 . d I ., ,1 avantaJl)s, a 
.Il:"" '. b d F'}' i . ...s\ e s'an lIcrurJ e nl1 Şt1'Il 

'In realizat nu numai scopul wtenmare vor eşte . I lpaş P. Flca ' l' ~ f t l ~ ..,' 'Banca Goldschm-Idt S A 

• 

_ c,:r', se exp lca ap u ca pana 11 .1"'" 

,c.ofesional a lor, dar şi un ._, =-=- III!--"" -o:z ~ pr.l.ent nimeni n':I reclamat pri-! A RAD 

r, ~p naţional. II Pardesiurit stofe pt. haine ~ D. "- ... 'Ij!.:··· .. ·~····~~····~·~·······~········· ....... ···· Şi )inainte comi~ia se numea de I ultim I t"' f: au s s·t 1 Ni&. nă 1'" ., Vopseşte ŞI curata frumos H d ' , . ele nou 0:1-" o I a li OSZpO ar . 
L iltidele de la putere În mo· p O STĂ V ARI A A ~. ... o li Primesc să vopsesc lndanthren 1. 
JDtul când se făceau alege- Pal.!'.~l ~.: .. ~U.!= ... ,Ii._ ': - Str, Stroiescu 13. Arad, Str, Emine~cu 3. • 
ime, introducând astfel ele~ • •. *_ ~ .. ~. 2--~II ••••••••••••• ~ ••• " ............................. . 
~=~~~~=~~~~~~a~~~~~~~~~=~~~~~a~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~=~~~~~g~~=~~ 

mrood .... 1903 ,,,DIJCO·· P .. r~/el TLoIDCJI." 
uzină pe.dru pol .... i.·ea aulon.oLilelol' şi 

trftlliiurilor, tapl,.~rie. Arad, Sir. Mărnşe.U S. 
• I ' 

-'sa 

u,cere de la nimeni jertfe, ci viciul prestat sub ori (:e formă, \ cu care a venit impreună ('II sigur unii preslatori de serviciu oficiu sub formă unui reibcţii 
orlllacordă avantagii r~all' inle- Oficiul va incaSil eChiVal€otu1ljelOane î", valo:lre de lei :-,)0 cu o situaţiI; specială cart> nu ar după biletele restituite (cele cu 
let(I€lor. in lei corespunzâtorl valorii nO- conlra cărora oficiul îi. va ~;;J.~i! accepta uşo~ ,Să cumper,e i~toa- care au veniL viLitatorii) şi cele 
eRI ,Pentru incasarea şi ,!dminis- minale a jetoandor. I în numerar costul btletulUi cu. ne d ... llI ohelUl pe rnohv ca se- scoase (de înapoiere) de catre 

rea fondurilor se ya eeia un Prestalori de ,cnidu sub ori care a \'enit şi ii \";\ el:bera un" zonul lor ar fi şi aşa asigurllt, oficiul. 
.2an care poaie să lie Oficiul ce formă sunt oblinaţi a "libera nou bilet 1/2 pentru inap(Jiere. s'! recomandă a lua chiar dela Ia acest loc trebuie să aveQl 

sol~ •. I ci l' - . l"o • I ci l' 700 t' t..· t 1.1Ona e un~:n. care are ex- vizitatorilor in momentul plăţii 10 va oare c el va pu ea Incepu masun corespunză oare! 1'l vedere l'ă, desvoilarea st4l\iu-
pe~zit,Jri la fiecare sl<\~illne bal- efectuate, de către vizitatori, je- cere un bilet clasa 2 a penlru administrative penlru a putea Illlor balnearo-climaletic€, dato
OdU.~fă În ţară. ariciul va emite. toane In valoare de 10% calcu-!' inapoiere, Oficiul va mai achita 1· evita o eventuală intngiscnţă a rile sistemului meu de mai sus 
:lt ((o d d'f 't l' d' .. I .' ti' 1 t t '1 d ' . , ant' elen e va on IV1Z10- lati după suma s.DraS&ta, Vizita-I1O numerar ,e oane e In p us ce I pres a Ori or e serVlCJU va rezulta scumpirea terenurilor 
,es~rt", Aceste jdoane vor fi distti- torii la ritndut Joc vor cere ia i se vor prezenta de către vizi-! Dealtfel nu este nevoie de nici din staţiuni şi inceperea tlnei 

ră ~'l(' de către Oficiu la Direcţi- totdeauna in interesul lor elihe-I tatori, scăzâod numai spesele de' o organizare specială din statiu-\ nuri campanii de conltI'\lctiun'1 
nVe bă,!.or, la. ,I,lOteluri ~a rest.-- rarea jeloanelor, d\!oarece cu I manipu!.a,re ale ,căror quantum l!e" n~, ,deoarece p~esta~ori~ d~ ser-; ~en!ru a pute~ face fafă adăpos

.t.~~ntf". lIlstalafn de băI, plale'l' ajutorul acestori jeloane îşi va! va stahlli ultQrIor. VICIU, - vor fl obhgaţl prm na-I hlt~1 numărulUI creS{;ut de viU· 
':l;:~lg.Jzin(>, obor, adică cu un cu- putea validita dreptul lor asupra I I)npă cum rezultă din cele de j tura lucrurilor să cumpere jdoa· tatori, prntru a p~intâmpina 
;) ~t tLl,turor act>!(;ra, fie persoane i bilelelor gratuile de călătorie in! mai sus. aplicarE't1 acestui sistem I ~ dela oficiu, deoarece clil'o\ii 1" specula, oliciu\ va pulea CUtnp.ă
~' J~f>1 ft~ persoane.' juridic,,", care r aşa fel că, reprezentând ,ctoane I nu ct're ad'ninis!raţii complicate,! le vor c~re, ra cbiar de pe acum tereDl1ri la. 
~ct:tnd I~ cOnl!!~t C~l vizitatorii i în valoare ciclei SOO. Ofichd leii esle cât se p",ule de simplă.! Ţinând seama de afluxul in- preţuri rezonabile. 

L pe~seaz: ~~Ia_ e:. ~~ ... pentru ser-I;a elibera biletul de tren pentru I deci perfectă. . srmDat. de . ~izitatori, ?ficiul . va I Ca rezuma~ reuşita .aislemult.ti 
~ufiIIUlai@iI1~;fi:gRUlg~HIIi mapoere. ... • d ~. p.tea lOchela acordun speCiale Illeu ute a:ngurală, clei oleră 

, P d Ld t . ..::., ..... - ~.... CFR t . f' i . "1 ier~ostume şi pardisiuri pL I roce eul'/' e urma către 1'1- cu . pen ru a 10 m.a trenurI avantagn rea e reciproce, liră a 
:art.omni , croi modern, ,. zitatori este urmitcru~: Ideia În sine de a transporta speclele, de 2-4 ori pe săpt!- impune jertfe şi restricţii la 
,OCJ firma B • Vizitatorul i,i scoate un bilet gratuit pe călători. îmi rezerv mână. pe măsură necesitătii, pent· libertate. Calcuiul este real, apli-
ttrl aranYI ]/, del~ 'Staţia de plecare până dreptul de a soluţiona idei. mea tu a. concent~a.la a~esle trenuri car~a sistemul~j.nu c~re cheltueli 
~RAD St B' '. la staţia balnear.. pe caTe vrea prin orice alt sistem, (jetoane, speCiale pe T1ZIlatofl, fapt care, m'rI de admIDls'raţH~. deci nu 

" •• r. răbaou 17. ~, 't LI· , t' b . d er' ţ tc ) .~- Y'I f t ă f ~ d IllslD,. I sa o VIZI eze. Il p ecare IŞl va lm re, il ev 10 e, e ' va petrol..:; cal Of erI'! e s aca )toate a greş. 
ai ~~~!Ii!§lmg~~ml5m~M depune la oficiu biletul C.F.R. Având în vedere că vor fi ele i tarife speciale. nduse pentru Copryqt by L. Krollbueer 
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EcJjipele Regale 
ID lupta pentru rldlcar~a 

5totu1UJ romdDesc 

" Seratator iD,ir~, apoi ba .. a., at •• c:i, dar .amal at ... d RIi~lImgi~B==1 
t.reaele .1tal. peDt... c:artt ar tre"" aă .orbi. răapi. i'm 
oaclezil ar li diapa,' .ă s. c:at." R A._ sosit 
bată_ O.pA oi, Cehoaloyacia Gf!rmania, incheie Scrulatori I nou tăţile In stofa .. 
D. lac. parte dia ace.te la-I nu ar lacep~ să devin! ptimejdi- clasive la fUrt 

In i.toria tării noast,.. găsiml",Apoi noi nu Gm mai Z/ăzul 0- t;are • ., C:UIII ar II ~o .. p6ldă,oa81 decât atunei când ar ame· AMPEl rl 
flM/ro dalv ce n' arotă cd, in tâţia domni care sa sl,a cu Roi bberl.tea c:lrculaţlel ID Ma- ninţa să se intindă spre Asia r 
I!Dld~auna când n~amul nostru d. vorbd, să n. dea atdtea de rea Medit.rad. "Deci, dac:~ sau ar Incerca si taie legăturile croitor pt. do~ 
lrueâ p,iIt "./e 'ncercari, Du- geaba ,i ,d nu n. e'G,ă nimic. ceaeralul FraDco ar acorda şi comunicaţiile engleze prin Me- Str. Allllndrl ~ 
",nu'. fi trimel,o câtflun voeood Oare nu O ,ă plătim nOI toate Italiei ayaatacii primeidioa- diteranl. ~tigâHII~Hiigtl'!l 
,,;IMz fi fnlel.ptt car. acolea 'a- aCflste scump odată"" Săteanul .< 

,.. di,. nflcaz. fiiii cd Întotd,auna ;·.'a e.rut Cehslovacia are încredere în Franta Măsuri conire-
V,.flmil. de re,trişl, au trflcul, dar. În schimb, nici odaia nu • 

Lupta pentru rtla!iza,..a unai ;-s'a mai dat nimic. Pris. - D. Krofta a făcut lui tenii fi aliaţii noşbi şi că ca ea· funcţionarilor 
vis s,c:ular a aju,,, la an sldr- Vdzând acC'astă siluati' a vrtl- Edmond Decharme. trimisul spe- te In acord cu conştiinţa morali • l t v 

iii incoronat cu laurti izbân:Îi. milor aCisfora de grei, fne,rcări eia! al unui post de radio din a lumii. Carl cer p a a pel[ 
Sar er,dil că d,acum inainl, om Voevodul Culturii Român.şti, Paris, df!claraţii In care, după ce Situaţia actuală a Europei şi serviciile făcute 
palea edihni Iără grijfl. Rea/da- M. S, RegQle Carol II a trimis. salulat poporul Franţei amice a lumii cere tuturor oamenilor publicului 
'-a _ste Cit total alta ,i d,spr, in ajatorul sat,lor romdni,ti ar- şi aliate, spune intre altele; de stat si facă toale sforţările O· 
ad,t'cJ,.al eare existi, nu poaltl mata tiner'lalai, ndd,jd,a de Suntem Insufletiti de voinţa de spre a Impiedeca lumea de a fi Ispoziţiile decretului gUft 
vorbi acel care nu-' cunoa,I.. mâin' G n,amului, gata de sa- a intn tine relaţii bUDe cu toţi antrenată in catastrofa unui nou Prflşedinta consrliu1ui " 

Soci,latea noastră d, a.tdzi s, crificiu In ori c, clipă 1H altarul vecinii noştri. Suntem hotărâţi a rAzboi. Dar nu este vOrba nu' nişlr; a trimis unmătoortlf 
impart, in două mQf;s,. Orăş.nli nlamulai adu. pune toiul In lucru fi nu a ne- mai d. aceasta. Trebue să ga- sg tuturor d~partamtlntfl()r 
fi sat".;;. e.i dintâi ifi au felul lA.a dat condacă/ori luminati, giija nici un mijloc din r.ele care rAnlAm lumii ce·i mai scump din- • 
lcw d. uiald, "'ai 10' d. a Idn- oamllni cu sufltll c. nu al ,ân- ne-ar putea apropia de ei. Buna tre bunuri: libertatea şi unitatea n:~llllle .IDi.lra, 
di şi nici odată, Bau dacd, prta duc .namai la aUuolla lor. Au noastră voinţA nu are alta limiti: In lupta ei pentru apărilr"a li- Prl.mtn?u.se denunţuri ti 

pulin.1l inf".lfoză c.i dfl la sa p~rntt cu dorul d, a mund !i decât acea unde se opn~şle re-I berlăţii ,i a unităţii. Franţa va fUDcţioral ar lua d.e .. la a 
1 •• Săt.nU Insă au rămaa ",n- nici odatd na vor a,t.ptG şcJ III f'll Ipectul libertăţii ti a auveranităţii găsi alături de ea toate popoa pla~1 ~eotru servJCtde tI ~ 
Iru totd.auna piatra d. t,meli. rdap.Jdtitd munca decât ca mal- altuia. Pe linia aceasta stăm toti I rete democratice, Avem increde. o~h.ilat~.a pre~ta, vi ru,ti 
a aenlei Iări. tum,rtO ... flilt~alcil. In picioare cu ferma hotA' âre de re in aceastA misiune a Franţei bmevOJtl • dispune si JIlIi 
Nit ăi d f .. , 1 1 C. au Iăcut aCfl3t, .ehipe In a apăra bărblteşte libertăţile ti I al cărei ţel este de a servi cauza cunoscut tutunor serviciilo!-

II. uima t"; n mII ;cu or, .at~l, in car, au lucrat, .a mai drepturile noastre umanitAţii şi in ac~la, timp a rectiilor, C8telor ,i regiilorl 

~ .jVg pa ,a ii a a~~a • M;':- .eri. ,i mull, ., vor mai aeri" Suntem convio~ că hotărârea păcii. nome ce depind de deparrtî 

'I/a t 7"';0' ~~. a, a'~~~d ni ca .ă ş. arat, fi ac,/ora c. nu acea.ta ne este comunA cu prie- ~~ tul domniei-voadre, cA ;a :: ;,. o,. nUnull dva~n u- au ajun. IlIcd să cunoa.că In- ,.,~ lua pe viitor cele mai I 1 

10 
e li fi impărtd,~ II li oiala d,aJan. lacraril, d •• p" ca" vor- ................................................. mAsuri contra acelora cari~r 

~ aşa cum It prfZ"ltd «1, iti bll'C,. comoara mfl,t.o,ed CI Re ... '" .' BocIes_ •• L .. Pe~Ic: .. _ .. I·· do"ediţi vinovaţl, rugând~ 
W~ :u~.a da HOma d • .,,1";nl.l. a, aacund, In Inural .a/.l.r noa- au I Cele mai ieftine ŞI delicioase băuturi Vinuri speciale din I ac atari cauze si mi se adUCi. 
~ II· nfCIm. a"'. Tinerllul Incadrat fllt Jurul II Podl1oria Aradu ui Bufet bine .. ortat, R neştinţl, pentru ca, de. 
Se apune d. căIN unii (il ".iltea- &hiptlor RfI,al. rcJm"", e"din- III ZII_Ic: •• GII~T"'II SPIECIAI.·- !~ acord cu domni,yoastrl, • 
nal noa'", ,'a .ălbăticit". Poate eioa larămânID/u;, d. G munci III Mitit.l. fk:at. aU40hluleli de porc, mu,ohi d· 'riU, oo.tiţe d. porc. I~ punem pedepsirea aspră I 
_,. Ii ~ ,< ti XX aotleotte, cArIIăclori, fI'l' U cu yanilie. etc. XX vatiilor. 
""' • auevă,at. 1 rdspun fim ", ori c. col, fi ca oricfl mijlo- )HC ZUaie bere _~PECIALĂ-proaspAtA la palaar. '~'* A 
"01 cart cunoo,t.m ,;Iuatia, da,. c. ",ntm rldiealtHl ,i culturali· M Muzică ţigănească la la Preşedintele cons.i1iuillî' ni,tri. :li 

cer • • ." t'Quza? ŢdranulltO,'m zar,a satului rOman.IC, o ,d-I Re ••• '" .1 B~deS ... ~L .. Pe~I~ .. _ .. I·· (ss) MIRON CRlli'J'ţ, 
a 0Îunll o mint! carti afra,. al.- armflSfl fi sd.1 tind cu alinltlni,. A D .. D~ 1»1_'- A~. __ 1 ___ • Pahiauhul Romb j 
atia atItor uploatatorl ,i dupd c. Ştiu ,i acua cd ;urdmnlul căI • ............................................... 7l 

a' trecat ploaia, cin. mai an n,- cat. r,c1amă p,d.ap.a c"ralui. • Pardesiuri, haiDe ÎI 
ooil d. ,ub,? Asociatia loştilor flchipflr; va cre· Tlnerea şi timbrarea ",op.,e.w ti curAti eeJ mal fna 

Vorkac din Ilxptlrientă,i ac· şlfl si dtl zi şi când liflcar, fost .. tII ... .. AI K tPl 

livitalfl plntru ridicartla satulai tlchiper va lace din satal.ău un regls re or a miCII ex. na'ei 
a d I E h R t d 1 Id

· Fi ARAD. Str, Epitcopal D.Rai 
rom ne_e, 'n ca TU c ipei fI- 8a mo e, cum p nalfl,t. un· • ,. .... d t"" Sucunala St. Stltianu I~~ 
,ale. Când aa lost 'nfr'bati. sd- da tia, var patea fi mindrii, ,i COmerCIanti ŞI In US rlaşl 11 

'.nii. cit d. tfl •• t,m a~a dfl fi- liniştili d. a al1ea o a doaa a,- Ari 4 § 19 d' l ,.s "b Ţ' J!-d ~ d faptul "i L..J ' . 1'" 1 i . In ~5(1a In -u-, mlUJ. seama e S ,. · 
cnipifrl, cil aoar loti oameni Buni. mată rn Iuru .l. rona u ,i strajă lui impane ţin" d g. I 1 tinţe! +;.... i 1 t an.: IUO. c::om, 
U 

I ~ .. d· - ,. , orrea fi re IS re . nepu ,......~re a cren a . 
Il!.i. car. parea a ,. mal cara- n,a ormltd a tarn. 1· li,. b I . 1 <al' d • -. rl . comer('ra e f ~m rarfa OI' tUlu-, reg1stre or comerci e '1 e c::o ... erC::lao'. ~. 

i08, cu tremu, in glas ne·a spas. Prol. Eugemu Duh/fCI. ror com,reianlilor şi indusl,.iaşi- situaţia in care se găsesc a- • ., r-----------.. I.----------~~ i lor, fără niei o distinctiun, de ceşti mici comercianţi, iudu-I «::are nu ŞI-8I1tl 

8llUepriză de pompe fUllebre 
ARAD, B-dul Regele F erdinand 37 

Ace(rti tot felul de înmormântAri la preţurile cele 
mai eftine. Bogat asorlÎment de sicrie, fabricatie 
prt'prie, cununi etc. Rog sprijinul onor public. 

Telefon: Arad 14-30, Aradul-Nou 20-21. 

I 

Atitudinea Angliei 
tot neclară 

i mare sau mic comerciant sau stri."i ,i meseriaşi şi pentru ro ... â ... iz.al 
: inaustriaş, 'ntrufât prin comer· a ~eni in ajutorul lor, minis- f· I 
: eiant lfgiuitoral a inte/u p, totî terut finantelor a dispus ca IFIDe e :1 
I cei ce fac as!, şi fapt, de cO-l în schimbul unei taxe lodeta· Expirând termenul ;r 
I mert t d 200 lei al ~ 1· di Il 
i • 1 re e anu sa de - lună acordat de Minit 
: In acest sens este dată de- II spensat de a mai trece ope- d I' d " ti 

! ('Îzia comisiunei centra[fI a tim-, raţiuni în ele şi deci de a le e n us~n~ Ş1 ~ol~.ert 4 

1 bruJ,Ji din 2 Iuli~ 1924. ţine la curent. . tru ca mdustrIaş:! şll 
1 ' , •• ă' J Intervenţiile făcute Cei Ce nu- vor plăti însl taxa merClanţl1 S -ŞI trea· 

l 11
· 1 t· . . .. forfetară în fiecare an. se vor întregime pe firma 

n u Imu lmp Insa. mrnlsi,·. ... . I 

f 1 , . t' . ·f· t t·· conSIdera contravenumţi. i oară în limba română uman (!.or a ",.ml in erven ti i n 
din par/ea Uniunei came'fl]or de ~mg~~~!I~g~~~~igifiH' mod vizibil numele ~71 
comert. a Comtrelor de comflrt ........................ numele proprietarului i 
carti au cerut minis{flrului d. a I dului de comerţ se,1 

Londra, - In .,SundayTimes" Marea deosebire· între Franţa dispenso pe micii com"cianti ş; A t" 1 B b 'la cunoştinţa :ceston 
Scrolator examinează situa'ia in- An indust,iaşi dg ţinerea la curflnl r ICO e a Y 1'· fi ă··.ji 

t ,i glia stă in aceea ci prima cel ce vor r; s1ţi \of 
lemaţionali fi In deosebi ches.ti· a rflg;sfr"lo, comercial" intru . H' . alt I fi.!1 
UDea Cehoslovaciei. eate convinsi, pe drept sau nt'- cât loarl, multi nu ştia carte fi a~e fi. p oane ~~ '1 s'au' conformd acestolc 

"Nu avem nici o alianţă· cu drept, că interesele ei sunt co· lunt În imposibilitate materială COpu, .u1ti~ele. w cre~ţii, I poziţiuni vor fi sanc~Cl 
Cehoslovacia _ scrie el- .~ so- ntinentale, pe când ale noastre de a-fi angaio contabili. gata '1 dupa masura in T t d tă ...... 

T" 11" t t' taI F d dă pt. .. O O a ,se mal .. -~ 
arta ei nu ne iotereseazii ,decât u .un Con lOen e. ranta este In sprijinul cererei de mai sus casa e mo COpii! d l' , 

acea care are aă hotărască daci . ve ere pentru u tima .1 
prin contingenţele ei depărtate, aduceau '1 motivul cA lellea ca- E ,. W Z'" 1 t . ~ ..;. 
Intr'adevAr daci Germania ar Ilf avea !D0tin de a Intâlni Ge- ntribuţiunÎlor directe nu-i obligi ~.. "... C •. Oţl, V~zitO~l1, .• co :r, 

ema.ua lD Europa centrali de I ţi Indust a11 si r dob~rI Cehoslovacia ti ar n.ivili pe acum SitU, dimpotrivA, si a,- sA ţin' registre comerciale. Arad, Palatul Dăacii Ceaad an: 1, fi naYJj 

apOi In Franta. am put~a fi ne· tepte Germani. inapoI'a unt· el' T I ....J! ta I ze preţurile de vânw axe o.... re Magazin bine asortat. ' A A it 
.oi\i a ne bate cu Reichul fără ."'aginot, Hotărârea franceză ne F n •. să d d' ·ţ··1 Bog t rtim t" rt. mărfurdor, atat 10 . 
'. . t ă • 1· I at'"" 10 e ISPOZl lunI e ca- a aso an 1D. . 

aJutorul ahatului acela. Dar, atât In ereseaz In 8ensu că lD cazu, <,.,. cât şi "n inte . ruI l,,/L 
t F t

· . când Franţa ar greşi şi ar fi in- tegonce ale lef:!ll bmbrulul, mt_ tricotate. Preţuri fÎ:.l:e. 1 no Vvt1 

p~nbr~ul df8n a cât " pentru nOI, frântă, va trebui probabil să-i nisterul finanţelor se găseşte In lor, contrar vor fi pt 
raz OI • apărare a Cehoslo- . I . t . 'b'li d d ........................ d ' il l g.' ....:. . ., . . ventm. aJu or spre a repara tmpol1 1 tate e a acor a o scu- e rJgor e e 11 spe" .. , 
'faClei ar fi un rbbol defens1v. consecinţele ilreşelii ei". tire de laxe legal datorate. i:lDi1!I!gm~tlg~=.~~ftiia licit.. '1 

TIpQQ:rafia G. IENCIU, Arad. 
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