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I~~TITUTII }\ R Ă..o ~ NE constate, maladiile sociale carei Doresc să înfiinţez o sectie 
~ bântue cu furie printre populaţia: l10uă pe lângă acest laborator 

noastră dela ţuă şi cad sunt: I Aceasta va fi sectia de anatomie ;e!'ab oratorul regl-onal de Igienă siHlbul, tuberculoza, malaria şi' patologi,;(i undc se .'or face toale 
LI cancerul. . vxarmm:nw m;cfQscfJpi,'(! dda 

IUQ 

rr,h 
elor 

d• A d Apoi Laboratorul de Igienă din, ca:rifi!" d:! Gutop"ii dela diferit(>!e 
10 ra I Arad îşi face un punct de onoare spil,1i;, elin cir.:wnsuÎpţht noastră 

I din acc"a de a fi dat concurS 

O anticameră CU inscripţii. Cum a luatlnelimita: î:l timpul v.erii .ec~ipc-
• lor regjl~ studenţeşti "Pnnclpele ;' 

fiinţă laboratorul? Activitatea dIn ul- CaroIu: di~ intng.ul ~anat: ~ri- }.::, 

• · d · · t' şana ŞI lDltlocul 1 ransllvamel, ~:,:" ,~, 
:: d timii şase ani. PlanurI e VII or. Astfel a lucrat cu echipele re- (: .. ,:',' 

gale din Sâmbăteru. Vârfurile, 
l â , d""a l~nfxţişa La in/oarc#rfl conducătorul ca- I - "Rolul Laboratorului regio- Conop, Pietriş, Ţebea, Merişor, : te In dorinţa vIe... .. 

• ' . ţ"J ă rolui a inlrf1bal pr~oral l'ă cine a na! de Igienă est(>, să facă toate Gurasada, Clopotiva, Rudăria, rudttitorilor noştn losbtu 11 e ar-
1 ;ne de astăz;, puţine câte sunt, fost moarta? A alIat asifel că, CI!Cl analizele medicale şi toate ana li- Leşcoviţa şi Mărul din jude-

"Ioi!·am propus de a cere celor I dispărută a fost o fată, cu purlar .. , zele de control sa~itar. asu.pra ţul Severin, 
~JJ, dre t, câteva lămuriri despre' exemplară, o cercelătoaHI a sI, bi- a:mK"Hi~'lor, beulunlor ŞI obtec-, Acestor echipe regGle ştuden
ul::rtivit~ea acestora. Dură carne- apti.ci, insfârşil o p~ldă vie a ,înire!!.ii I tdor uzuale di.I~ ce~e cioci ~u~e: ţeşli li s'a. oferit din parte~ 1~
: f.& de industrie şi comerţ iată, rfJgruni, Iar ca Şl co.ncluz~e adu o I ţe care ap:J.rţ:~ CJ~Cllmscnp,ţl:l boratorul~l tot concursul, alat lfi 

ai Qumărul acesta câteva insem-, uga că: pe semne rnSlIşl bllnull sale - .xlad. Alb~!. Tama.va-Imca, ceeace priveşte racolJana ma!{~-
I '~ri despre; i Dumnezeu a hotălâi astfel ca I Tâm:lv.:!, mare şi Sihiu i Tialull1i p.1.tol",!!ic penlru analiză 
can , : b - . 1 . - I • t ' .. t 

1 ace sta una ŞI eva/JIoasa c-reşo L::l.~or",tontl dirijează din punct I ca ŞI munca necesara pen ru ca 
ud. L b ti··.. b·· . f t l' ă f" rl ţ J' ucli a ora ora re- tma, sa al a o mmorman an' de vedere lcchnic confirm"rea I aces e ana lze s se aca 5!'1..a il: 

ie. ~ 1 d r· v atât de frumoasă, ca nimeniallui diagr,o::;iicului tulunf maladiilor!timpul sau. C<l un exemplu: i,n j D. d •. ""iIi~.o."_ ~Ic_ 

1,' .. \. d I ,t"_\".,,. • 300 d r iă ă: fl exami'nde e 'l~CPSU m lim-
glooa e gJ ena dl. n. părţile acelea. ioi,~' ,fio3se ce 'C ivesc, în reniu-I "eră s'a făcut in laborator într o: . d b' '" 

ră a d.n nra I .. nca fa şi COt.1oatc 'p~in apJicM"~a smgură 1..1. . .e ~nD lze. 1 : ,.', • 

"~1~ '~. .. t d t 1 d I b t să se exa~ereze nimIc pul VH!ţll afat de. lmportonfe -~--- .. ~. ., A pe ~rcn a a (' or e a ora or "6 .' '. 
I . ~Aşl!zat UJ m'Jlocul padur,cH: Mă g(!m!~am că, pe s"mn". fi. pentru pr"(!~nrrf!a dd,,:,zte!or for-

I.d 'J$ului, int,o pozitie mir,unată, i'lteJe distine cu sufiete nobde, Cum a luat fiintă acest laborator? me dl? lumori (cancer, sarcom, 
U"Tţă aceasta n'ar semă',a pe zi dacă nu sunt intelesf! de indIVizi fi(rom şi uite!!!). 

mAai trece tot mai mult, cu'n mai- în vrală, sunt răsplătite de Dum- LaboratoruJ a luat fîintă la lanul 1928 când a funcţionat! Apoi să se facă din clădirea 
-n oarecare, care slJflnă de o nezeu dUDă moarll', şi, În/ru pe date diferite in ceeace priveş~ I provizoriu aproape un an pent- i aceasta o im;tiJufie modt!!, cu 
Ile ingrijire cronică - laboratorul, poarta Jaboratoru/ui,amintindu-mi te secţiile sale. As~fel sec- ru ca să Se închidă pentru un g"ădma ~i, cu personal mcesar 

li frtaie şi-~r fi îm~uB ~ai .de mu/~ de o maximă a lui Carlyle: tia de ch.in"l.!e care an şi jum~tate adecă pân~ la ~ouii. d~sv~ltd:i pf! care voi să ata nola ~ d~ curolenre '1 m~nca "Nu ceea ce an:: ci n'co ce actualmente este: condusă de' 1 Octomvle ~ 1931 de, c~d I ~ o Dau ŞI aa.:ă, f! pOSibil, ca 
emplara ce dom mă toa(a al, I lucrez ~ bunul mllU • eli. chimist şef dr. Tom a Va- este condusa de mme In! tnlrc .. g personal 0JU/ii/OF să aIbă 

;!'~psfera din interior. I , .., silc, având ajuto" pe d1. Dia- calitate de medic şef al i locumte la iwdiJulie. Aş vrea 
_mplecatspreinsti1ufiecuinirna O antJcamera conescu N. Joe lice.uţiat. acestui laborator. Atunci sec-, apoi să modermzl'Z partul acesla, 

~ins~ ce mă • u~r'~de o~r~ecâte plină cu inscriptii execută toate analizele pentru ţiile au f~st unite şi ~d~se i rE v:,r6" dp.sprp. pădaricea oro-
[)III strobat aceasla padu1tctt,n alte mărfurile ce vin prin vămile sub un sIngur acoperamant, şulUl) V'eGu ca Aradul să se 
-IClrţi un brnecuvântat loc de Odată intrat în ace~tă institu- d' AdI ~. f" ~- A1nc ' de conform leg,i sanitare. I poată mândri cu una dintre c"ltt • '.. - -. -.. f 1 f Jn ra - a caL Hnt{-\. al, 

:reatle, mCI. lasala In vora sorţn ţie a Dluncii, e de el de înscrip. . 1912'ar sectia de La această secţie trimit i ml1i frurt/OGHe şi ro;}r7l(:e insli/u-

ilUdestm~/ă btilării:or şi prafu!uI : ,lii, cu măSUri de or~ine, pl;,n~tu- ::cte~~OIOg:le şi pentra. analize medicale, toate l' ilUn~ sanitare Sti fie o plăcere 
devllnz cu timpuL ;- doea nu alitate şi preţuirea bmpulua, lm I chhnie blo1ogfcă antor.tăţile sanitare din Arad, apOI, pentru fi~_ (Ire a face o ui

iau mcisuri - un mijloc de podobesc pereţii. ! având ca conducător pe dl. toţi medicii de circumscripţie zrfă in pcr,', insii cu o singură 
soîndirea boli,'or. uNu ne pneţi cu vorba", medic şef dr. Vi c tor V. sanatoriile şi spitalele, ambu- mndi/re: oju1or din partea Iufu-

luI :,.o,:,inCcsiJb,~p:(>Si~!,~tern;Că .. Avem lucru
u

, "LinişteU, "Nu Nica, as:slat de d-şoara dr. htoriile, dlcţensariile medica- Tor şi resp"clar('a (uturor dispo
, ,meI mrnunalf'fnfompJarr pov(>sl" faceţi sgomot

U
, "Nu vo.rbiţj to.- Filomela Rădăşan, medic le şi particulare, din circum- zl(lilor pe core le voi crtt:.Je că 

11nl!apostul nostru de mdroddu"tlunl? . re" şi bitele pesle tol bactt:orologic, în scnpp.a laboratorului. sunt neCeSQle, 
lerţ otâla dar, de uitre dJ. Victor' asistent 

"e vede că alei dictonul englez Aş vrea apoi ca tabora-
i rn 

Popa, in cadrul orei să- "Time es money" ealtiel pee-" AC~·;Vl·tat~a Laboralorului de Igienă 
Jl/or i!.A ".. torul să <ljbă o echipă \'0-rea" . l'lit de cum ni·e obicei ul.' d' A d 
~ra, anUme vorba d(!spre unul 1 b' I ~ ;; t In ra Jantă, compusă dl'''ir'UI1 me-a ~. n lrou supra InCaTca cu 

A ,1 cQrl.lTlle copila/ei, a corui Căl ţi', reviste. eprubete şi diferite 1 ti] . d 1 b t d' . 1 b t 
an ti -. , In ultimii ,ase ani, activita- sitatca con ro U UI e a ora or IC ŞI un a oran. care să 

H? ne scapa, care !II tumeu ustensile pentru analize, dl dr I "l' l b 1 . l . 
• ŞI' • I tea laborai.oru.ui de Igienă din, a. Ql,cnte or oa e SOCI3 e pran· mearnă în timpul verI'I' lAn • n pmulJlcie iind. in timp CI! VJclor V, Nica, medicul şef şi 1 I & 
u1 ',. • Arad, a variat după cum Clpa e. , , . ,. UlJştiz intr un camion se duceau conducătorul acestui laborator urmează: _ , I Am dat sfaturi şi intensiHcâod dIfente centre de epldemll 
;e ,Ir'un oraş in altul, (lU intâl- mă I'nla' mpină A1nlr'un popas scurt d b tI' , (f b 'f 'd~ d' . , 

1 " I toto ată com a erea ma aneI e ră b 01 a, ezmtene, ŞI ston corwoiu urlui mort in drum după o muncă continuă. Pe pe ' "1 I (f . '1 1 d') t 
'1" Anul 1193,l1 19331 1934 j'19J5 19361937 ngun ar pa u ~ce pen ru care altele) pentru a lua probe " l CI'7J' lr. reţi fotografiile marelui Pasteur, ==,-,-, .. J-=--===_= 1 ___ 1 m'.,m deplasat timp de douăspre-~sto;şin~ a !tos

t t~r~fă,launsemn dr.I.Canlacuzino,aprofesorului I'.!, .~i .~ '-!ll ,:li ~~ Iz-ce zilE' in judeţul Arad. vizi- la faţa locului şi a dispune 
• Con aca oru UI, lar corul a in- dr Sla~tineanu despre care d. 'OD) '="" ,<a ,"CII "Of!'o.l d t· 'd f'I' A 

lu h 2 .$ ..s 1.2 .2 .2 fân centre e cu mm numeroase mă~uri.e e pro 1 aXle lmpu. nCral pro odul. acolo, in margine d N' b t ' I ă o col EI :: ~ j • d b , ... " f~ "f' 
• ftlO i ~ - r r. lca vor eş e c O a eas ve- 1':1 li:;r Ol ~rl Ol B CI O! Ol o .~ o .!!! ,C<iZUrl e Olua. ~ au acut al eote se d::>Ia caz la caz. I y_sa , afal de Iramos, atât de, ţ' , f ld M'h'l .- ""- Ol - '" ,- ~I'-I'" ~ " el _ 

nera le, apoI pro esoru r. 1 al "0;:; § ti .9 ti ,8 ti .§ ~ j';;; Iti ... 'controhni sanitare la brutării, 

m;;;::~ :ma
,:;. ~;ai=~~ au"l: :~:. l~ub;.ir·~:cu~~=~~ut~: ~"~ 1~~.IE~~~-I~i,~-I'~~r_:II~il:il~ i~!~::,i. mlmant. ii diferitej Sl.'bli~t:~:: ~~r~, S:t ~~n:n:. ~~: 

i sA ;nsotitorii mortului, sub vraja Bucureşti. .~ ~- d f ţ d 1 
ti' 1 ;.; Iii ~i~ ~ 1"- ~!;i$ ~ ~ ~i'~!~ P"'a?"t."!/flr." de vl":tor ne e con erm e me lca e .. i Il al ro.tit, pânl!gau şi mui Cj "'O o o '" '" 10 N..,. .... o NI'3-IN Jt _..... .. • - d" 

DZ8l' . d ~. D L b <f; E-< I<"IJ- t"') CIOilOi-,t"- -,-I-i-'- . A ~ A prIn Judeţele In C1rcum-1,!ar upa Cg $ a urnit din espre a ora· . ., Contml1and munca depusa pa- ,. v .. 

O 1. din noa convoiul. coriştii rau iorul d 1· v In tot acest timp de ::ase ":111,' .' t ad(Jugă al dr scnpţ1c pentru a lamurll l e gJlena .., I n<t n prf'zen - " 'v ~_ O~/it l'ând la troapă. am căutat prin toate- miJloacd~ iW . Nico, intenţionez 1'.1 "le ;Jrill i populaţIa. lasatam comp-
i ptc.le au dat răspllnsuril~ iar - O ]e Doctor, - mă adresez care leam la dispoziţie, ca prin CGn- ~ t')Gi~ mij!oeJcl!ie pe care le om 'ledă neştinţă. asupra celor 
Pe~fârşit a. intonat "V~fnica ei inferlocutorului meu - care-j ferinţe şi adrese oficiale,!'iă obi~- ;n dispozitie, diJl Laboratorul dt! t T d'- dl's'rug 

"1 . IT" ci \ d'entr" at! I pa TU ma la lJ ce ne , \ 1eni"u astF~1 încât CJU stors ro] Il praetic al a('estui laborator nue:o;c publicul parbcu ar ŞI me- .il~n.a In -' Ta , Wi l 'A ~, ,., ] 

. 'f' b d h ? d' .. d" . ţ' cu D"'ce f'ih'nfă aplicată. I nahunea lnSaşl: slflhstl, tu-'rmz fer inlt In ac ii tuturor. aici In Arad I lcn In Clrcumscnp le , ~ , , 
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2 TIMPUL PROVINCIEI 
~=-----------------~------------'----~~~~~~~~~~~~~~~-~--------------i-------W--------__ ... 
berculoza, malana şi 

cerul. 
can. a viorelelor r~diral. cu milioo

nele în păduric. pe lângă copaci 

• • I înnobtkazd suflete. ia, copilaşii 
Până arci upunerea d-rui dr, resrirali printre el" lac buchete 

Nica, menită a înlii/işa u muncă un~le după altele; lângă O insti-
deslăşurată in ua mai desăvâ'- t ţ' d t t " 

I fl le un e se munceş fi emtfnlC, 
şilă tăcere. I ... 

A l' v • d vo bl· .... a 'o 'ca cel patin ei să arMun vu/or jara, can con r r" s 
ltrminat amurgul stăbale înceti- mai fericit, mai ferit df' griji. 
şor văzduhul. Un miros parfumat 1. FILlPAŞ. 

cuitorii depe porţiunea Gtut 
mpoiţei-Zlatna. e 

Linia Huedin-CăIă\ele Plil 
de călători, bagaje, mesagerii şi de cuitorii depe porţiunea dbt; 

-1 I Călătele. 
mărfuri în regiunea mollor I Aceste transporturi se I 

Taxarea transporturilor 

I numai dela o sjngură sta~ 
1. Pe .. ' ... călători: ~. t»enlro L.Gaj~ ..... e-' predare ,i numai la o sit 

a} Reduc:era individuală de •• "e,.I: .1 staţie de destinaţie şi pe scrr 
500

/ 9 acoard'ltă pentru călătoria Se prelungeşte reducerea de rea de trăliuri va figura ~ 
Moţiior, care a expirat la 1 la- Sooio pentru bagajele ,i mesage- UD singur predator şi un ... 

~~~~ nuarie 1938, se prelungeşte până riile predate pe liniile Moţilor destinatar U 

'"' d b " bl- la noi dispoziţii. până la noi dinpoziţiuni. ti .; 

Afara e a onamenle ŞI pu 1- Aceasta reducere se acoardă Aceasta reducere se va aplica Cele mal' modOrn
D 

navlavl~ilhlnl "t'" ,.. .. 1 ... t ~lăt "\ . l' . 1 l ' . in acel~aş condiţiuni ca şi pentru \1 IJ li II 11 ro CI a I comercla ~~ DU se poal.e .pen ru ca OflI e mC1Vl(Ua e cani _ _ ' '_ _ . 
.. :r;;. _ I au atât staţia de plecare cât şi! ~al~tor~, a:nca ~tât staţIa de. pr~. puteţi cumpăra .ftin 1 

acorda ziarelor şi revIstelor ceea de destinaţie situate pe unai aal~ c~t Şl statia de ~eSb?~~le Conrad Lau: 
\ 

din lin'il a' )'os notate: ; s! fi s1tuată pe una dIn hnule 
1 q fi ,. • t· 1 1 e mII 1 B d 1 RAI F .:l!_ 'F a te suaveniil ma erlal. e . Alba.lulia-Zlatna arătate a punctul a. '. • u e,se e eru.Â.Ilan~ 

I Arad-Brad I In Consecinţă cu inceperea I Casa nengL Cllră~i. replli~1 
C d ro • d 1 f" d I d 1 M' 1938 TOpBe,te 1. preţuri CO!l'(eDll;t~ amera e \"'omerţ ŞI e n- un\! va 1 sanc(wnafă el' Oradea-V'aşca-u ! eal arhe nu mai sunt 

dush'Îe din Arad, a primit ~inister conform legilor în l' Huedin .-Calaţele În vigoare alte Jispoziţiuni pentru ~'MbWiţ!Elii'lS?"IIIt j 

sub No, 117,406 din 31 Martie vigoare. Câmpia-Turzii-Abrud căIăt-:ri, bagaje şi mesa~erîi de- l .. fC» ..... e .. ~ 
a. c. următorul ordin al Minis· cât cele de mai sus. ... 

Este permisă numai pla- Sâmbăsag-Rogoz- Dobreşti în 111111--.. 1 ... - l5lIII
e 

..... terului Industriei şi al Comertu- ___ ae:_ 

lui: la făcută potrivit farilului Bihor 3. Taxarea 'll ... âului şi po- 1 .. c:: .. -t4e .. i~ 
Pentu a sta~rpl' ra~ul ob['- curent pentru abonamente Im:u-Cermeiu. , ..... Lulua destinate v ••• · . C 

n " • b) S d" 1 d 'Ol"', ! In conforlWtate cu or, '1 . Şl pentru publzcatz ea co· e acor a o re( ucere e ru l't':lot·: ! l( 
ceiu pe care au anumlte . v 600j pentru grupuri de cel puţin 5 , . " i No. 4248 din 15 Martie 
Pub 'ica(iuTLi periodice de a: merczala. ~ :'. f . _ '. .,. DlrecţlUnea Generala cu actele· al Ministerului de Intenl~ 

• ) lT'" 1 Moţt munc.ton· oreshen, ilgrlCO,l N 187706 199 gOo R A 938 I • O 
se alimenta cn fondurijl veft bmevol a semna al ciubărari (holan6ări) dela staţiile l.. o, . • : " ! tonarea ~mnu!Ul Regalt 

. . .' d' t M' 't l' 1 d - , . '" . . .. ŞI 8635 R. A. 9,;8 ti aprobat o. f . . t ',~ d·e stoarse dela comercwnti Şl,lme la lnlS eru Ul n II sItuate pe portlUmk dp lmtl de d ".; ace n.1mat a uneI can 
It" • 1 C tI" . ! " T I r 3 ucere de 50% dm tax~le de i ferinţel" sunt întovărăsi~l industriaşi am luat urmă- \ S rJez ŞI a omer U Ul Ollc.e! mal JOS: t a n rt . t 1 !~ 1 ~. ~.. '.)1 

• 1 .,' - ....... I ' , r ns~o pl?n ru pOrUmlill .! oroducţti muzicale date t 
toarele dispozitiuni, pe care I t~ntutwa de şam~.all ,~ ..... e/·1 Buru-Abrud pe hnJa ~râul cxpt'diat. de şi pe adH,sa ~orurl fie de fanfan 
le v"ţi aduce de urgenlă la cltaie de proprze/aru de I Turda-Abrud I muncitcrilorVoL prevăzuti cu I h t 11 

'" ., I G 1 3 ' ,1 r; I . ". I orc e~ re • . ' t t l' ". r' I zwre, reViSte, etc. sau de I ura lOnţ- r,\~ pe m,a c.::..rnete de IdentItate tip cllbe II cunoşCln a il mor mlri!p tn- IA d B d I _______ ,_._ = 
d " . 1 . d ~, f • salariati ori prepuşii lor în ra - Ta i rat de Notarialele Comnna];! ,'i·: ~ 

erl.or comerClQ a, m U6.rl-, .' ! Gur3.-Ampoiţei-Zlntna pe linia'. 't t d P ,,{ t'l ,. 'd \ --Alti LI 
• ,1',' _ : sco ul de a obtrne 0Jutoare i .' I Zl a e e I~ ee un e oln )U e~, ..... 

ale de credzt, elc. (.In llrcum i p.. M" 1 ! Alba-Iulta-HuE'dm ţele Cluj, Iunia, Alba, Hl.lne-1 pl;:nL:u tand"firÎ dela 130~~t 
SC7l-p ' l'a dvoQstra~ 'subvpnlu .. elc. mzsleru val CăIăţe1e depe linia d A d '{J' d' I T_,t. 

t •• .. . i loara, ra Şi ,~lsor 10 comu- ~I"" 
Este interzis comercianţi- i deferr.Parchetlllul a~eme~e~ i CăIăţele -Huedin I ne-le aferente staţiunilor de pe j ~caune pentru grădină J 

lor industriaşilor pers,;ane· caZUTl, pentru o lmedzata! Vaşcău-Beiuş UieDc, linia I liniile de mai ios: I Bancă pentru grădină !lI 

fizice şi morale, - institu- şi exemplară sacjiune
H

• I Vaş~âu~Oradea " ~.inia. Turda-:Abrud pL locui- l\~asă p\:ntru g,ădină ~ 
tiunilor de credit, etc. d~ a . - . "- ---'1 ,SambaŞag~R?goz-Dobreşll l~ torn depe porţtUDea Buru-A- ŞI_t~~ felnl _ de ~\lcr. 
plăti ziarelor şi 7evistelor

l Fabrica de Tricotage BlhBo~hdepe,h~!al HOtl()ţ~-~lobdreş(l bruLd, A d B d l' lemnAll -:sene 1.·-, 
" in J or pana a salUm e epe inla ra - ra pt. oCU1to- II:.! I_ 1., 

s,ume de bam drept, :subven- : dă lucru de cusut cu I tot cuprinsul ţării sau inapoi, rii dt'pe porţiunea Gurahonţ- ;::]1 ;~'1. ::"1r. D e r ~ 
ţle, a/ulor, elco On ce aba-. MAŞINA HSINGER" Penhu a pt.tea beneficia de a-! Brad. ARAD, Telefon: 14i 
teri dela această dispoziji-: la domiciliu. :ceste reduceri, până la confecţio.! LiniaAlba-Iulia-ZlatnapLlo' Edificlul ,,'.UELUL N'E~ 

_______ !::;::w ........ _~ I narea şi inzestrarea notariatclor! I!IIIi&WHiFkllîl"PM; ~." &îtWEi_ __ _ 
~ i cu carnete de indentitate speciale: ~. '" ..... d P .... "'" b~4i .. 
~·c:~ . ... .e.,1111 ~ .at~'/!!.. S.. «=~ It 
.~'l,: tip C. F, R. pentru Moţi aceştia: • b d f5iFJ1 _ ..... _ =- lt Ilo 
~,< .• ~ ., -, , • .' ~ .... - __ el". _ __ ~ .... ~ 

antrepriză de pompe funebre ' ! se vor mdenhhca cu leglbmaţu: ~ ...... - !Il t...,..l-. ,. '. "e-.c::e... a pa ... _. "" ~ 
ARAD, B-dul Regele Ferdinand 37 .. eliberate de Notariatele Comu-I • 

Acceftă lot felul de în~ormântări .la. preţuri.le ~ele ,. I nale şi viz~ate de Prteclrrile de: Franc1-se Borbe' 1. 
mai eHine. Bo~at asortnnent de Sicne, fabricaţIe , ! Judeţe CIUI, Turda, Alba, Hune-: 
proprie, cununi etc. Rog sprijinul onor public, ţ; i doara, Arad şi Bihor, de care: 

Telefon: Arad 14-30, Aradul-Nou 20·22. " Idepind comunele aferente liniilor' 

I~ JE:0PJ ~~;aŢi'ff;(Mfl~ d . ! ~~9.uw;'WM.1t'M~ 1 e mal sus' I 

A R A O, Str. Doamna Balaşa No. 22, i 

ALB ŞI NEGRU !fluarea soar~lui ori sămânţă dce aici, din Hodiş, dar cum lumea I Vremea a trecut, ori pd. 
________ •• ______ !dovleac, Chltoraşu le spusese la nu·i ştia numele a botezat-o Ho- i a stat pe loc şi noi am trt 

Chitoraşu şi 
'1 plecare că pe când s'or găta mă- dişana. Aşa s'a ajuns in scurtă: lângă vreme, numai ni s'l 

H d III laiele, o sa fie şi el 'napoi. vreme că. tot satul ştia numai de i nouă altfel. Ct:i de o "âl\ 
O 1 Ş a n a! Intr'adevăr, vreme lunilă nici Hodişana" muierea lui .Chit~raşu. i' Chitoraş~ au inceput să~, 

\ nu a trecut, când aproape de Lui Chltoraşu, numai doua luc. mereu dlDcolo de "gropJ; 
Chitoraşu, dupăce ii murise I băgă urechile sub cuşmă şi se: crăciun şi întră Chitoraşu în sat rod i-au plăcut mai mult în toată I morminţi, acolo unde ~ 

muerea cea dintâi, cu care intovărăşi cu drumul. Adeca pe uliţa cea mare, in urma lui vieaţa lui: să bea rachie şi să I satul întreg În interval dl· 
avuse o ciurdă de pruna, îşi lut vorba vine, cu drumul, doctrece venind o muiere care după port cerle pe Hodişana, ha câteodată i de ani. Iar el a rlmas i~ 
Să curea de-a umărul şi nu le drum nu mai era. Adeca drum nu se vedea a fi de prin aceste sa o şi bată, dacă oarecum nu li vremii care se arătă tot JD!I. 

opri până în pădurile mari din era dar nu se mai vedea din păl1i. avea noroc să poati. fugi din a fi, alături de Hodişana li' 
munţii Bihorului. Se duse şi el zăpadă. Totuşi Chitoraşu ştia Unii, care il întâlneau în drum vreme de pe acasă. Nu rareori i azi, d'abia se mai târăief. 
ca multi a1*i săraci în Biharia drumul. El ştia că vântul bate "le uitau lung în Urma lui, iohol- s'a întâmplat e! biata Hodişana I in două beţe. A rămas, ~ 
după .lucru, la. tăiatul pădu,rilor: d~nspre mi~ză-~oapte~ şi fum~l d~ bând ochii şi mirându-se, iar alţii plân~ea toată ziua la noi după I gurul bătrân rămas flăcău~ 
De ttlg, era frig, cum nu s ar fi pipă trebUIe sa fuga pe langa mai îndrăsneţi. aruncau şi câte o cuptor fugită de acasă de frica I dă cu coasa ca şi acum ;. 
putut mai mult, iar Chitoraşu era I grumaz la ceafă, unde se făcea vorbă. Chitoraşu cu camişul în- lui Chitot"aşu, care imbătându-se I de ani. In toată vieata il 
numai în opinci şi nişte cioared j noduri.noduri. Iarna, vântul bate tors în gură, scuipând pe lângă I nu mai putea nimeni încăpea cu ştiut ce e aceea IIdocto~ 
cârpiţi încât ~e, bun. ~re~t nu 1 numai dela mia~-no~pte .-' oră: el. mergea incet păşind mărunt, el nu numai in casă ci nici in ce e aceea .. ~oclor". ~e!' 
cred să se mal fi g!Slt 10 el vreo danul - cum 11 ZiC cel care-ti după Cllm ii era şi statura şi nu-I tot ocolul. deţul de rachJe a fost ,1 
făşie din adevăraţii doareci. In I simt asprimea, şi aduce intotdea-I mai din când in când mai privea. Dar Hodişana. muerc dela una şi e şi azi cel mai lllr 
sp~te, un ~man cam tot în ace-! una zlpadă şi ger de creapă I pe la cC!lada ochiului pe la câte II munte, care .nu! ştia cât p'~col~, leac contra t~turor bo1i~. 
aşI stare. Iar pe cap, O cuşmă lemnele. i o fereastră să vadă dacă într'ade- a răbdat inamte, un an, dOI, trei, lume. Gura lUI, nu e gOl~ 
di~ p!ele de iep~re, lungă şi tu-I p~ o Yl'e~e ca ast~, Chit?raş~'lvăr să uită sau nu lumea după el.! zece, o viaţă înt~eagă cbî~r, Ai.un- ~dată," ~ând nu trage 1 
gUlată c~ ° C.O,ll1ţă. • • vestitul feCIOr al Chl~orulul dl~ I Nimeni n'a putut :ilfla cine era I să in vreme.a dIn urma de 1. se ţtne bagau pe ~~re nU'.~ 

O .urattl dtn canun cu dungI Cbereluş, a plecut tn lume sa muerea care a venit cu Chitoraşu, p!rea nu şbu cum să treacă zma dela măsea numaI m caz., 
negre fi atârna pe clieiul stâng. găsească de lucru. Acasă au ri- până in chişlegi, când s'a dus la fără ca Chitoraşu ei si nu facă meneală sau când ii p"J 
In ea puse o jumătate de mălai mas numai copiii cu leei măIaie preotul satului pentru cUDunie şi o leacă de uspăţ fără vioară. udătlltă pentru gât dar ( 
copt pe tipsie de plăcintă. un. mari pe care le-a copt o vecină I care după legile bisericeşti I-a Pruncii au crescut mati ti s'au cine ştie prin ce intâmp~ 
font de clisă afumati şi câteva i credincio&să. Copii făceau foc pe illrigat de trei ori in câte o Du- alinat şi ei prin sat, care pe unde maL Seara când se curJ 
cepe. Işi aprinse pipa în vatra! vatra cuptorului in tindă şi pră- minică in sfânta biserică. D'abia i-a ajutat Dumnezeu, iar Chito- băgău de ambele părţi ~ 
cu~torul~i din tindă. tufi răguş~t: 1 geau strâgele de m~lai. pe care atunci s'a aflat că Marta, aşa o raşu ~ dimas pe loc cu Hodişa- iar dimineaţa când se seri 
'CUlpă cat roala dela palmă, 1ŞI le ungeau cu u,tllr01u Şi oleu de chema, era muere măritată până I na lut. un 01 de apă. Geme. uf; 
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GIIrl e SI. Paşti cumpă

numai dela epăm 

linii 

Bonboneria "Carnlen" Mare asortiment de 
epuraşi din ciocolată A RAD, P 1 A Ţ A A V R A M~I~A~N~C~U~=:;:=============. 

Motive pentru aceste arcui lovace nu înseamnă încă pentru i ._n.' ___________ _ 

~~r O t pr obI enl a nu prea sunt. Probabil însă că fericirea şi bunăstarea populatiei: Bie 1 eLE T E 
viaţa din Nisa, unde îşi petrece I noastre nici pe departe ceiace ar I Durkop, B.S,V., Oerby şi Elit 

l.a~ [j 1- r 1- 1-1 O r proprietăreasa de fapt iarna, putea insemna, dacă valorile con- obtineti 
......- 1 totdeauna, are o oarecare in- ţinute de ace~te bo~âtii ar fi şi pe liniI! conditiuni de pledA 

h ' 1 d 1 convenabile la un 'v 'aru- v ~. A fiuenţă asupra C tril or in mai bine utilizate şi uti ate pp. I 

\n numărul trecut al ZI jlocal de pravălie pană la 1 Mar- Arad. calea unor cercetări specialemail K O C H 
aJ ~ostru, .semna1~ o p~~~. I tie 19~7s~Olei,~~0~ent~.ce: Aceasta scumpindu le după amănunţit~ şi mai temeinice. Fie-: I 
• na de-o Importanţă cov Ş - ! a aunt Ca vrea sa fIe inchinata cum îşi petrece pe acolo, Toate care dintre aceste produset sin' A R A n, Str. Emine~ClI 2. 1 
1 ~lre in bugetul f~arte ~od,:st II aceiaşi ~căpere ~e o firmă româ: acestea n'ar fi, s'au n'ar lua; gur tlti!at la maximum ar putea -."atJ~ 
tio I altfel al funcţionarilor şi: neasca a majorat-o la 1000 lei o întorsătură aşa gravă, dacă i da hrană pentru jtlmătat~ din po- Tantlmentele membrilor tiin 

::rătorilor din oraş~l,~cesta, lunar, iar pentru anul aceasta' din când în când n'ar interve-I pulaţia intre<l!!ă a Cf:!hoslo"acieî. efi r:-'Ijil d J4" t ti 
atume: problema chinilor. mai adaogă acestei sume ma-I ni în toată această tristă afa-I Doctorul Jan Bata a ma! vor, Un!)l! 1 e B. aiJmlnlS ra.e DU 
landFaptul că numeroş~ ~ititori jorate ~ncă ze~e la sută~ 1i~~n~ : cere un "domn inginer", al CăA! bit apoi şi despre necesitatea de sunt supuse timbrului de aviaţie 
,pari. au adus la cunoştinţa alte probabil cu orIce preţ sa naIba: ruia rol îl vom înfăţisa în nu· . 1 t' 1 l' h I 

d ' st ' A • ~ , • a creli'\ no", lp a omu U\ ce- Oll· l' C de" . d 
7eJllite, tot aşa e nelU e, pe cumva şi firme romaneşti in i merite viitoal'e. 1 t . 't "1' ' amera e omer~ ŞI e 

!>_~~ • A d ., 1 ov:'c po fiVI cu vremuri e ŞI 
lIIIre le vom Ullaţlşa pe ran , casele propnetatea el. P. FICA , ţ 1 tIT b ~ . Ind'JStrit.~ din Arad a ioa· 

d 
~ C b I cerl'") ee ac ua (': " r~ ue sa-/ , 

• dove e,te ~a aceas a. p~o - •••• o-H ........... " ••• ~4} •• ~ .. ~~H~ •••••••• & ••••• " ••• : cautăm şi să J scooi~m dir' co- intat Casei Fondului Naţio· 
..... nă preocupa deopotriva pe V s şt ş. cur~C frumos II d ' I 1 1 A' .. . 
I ul' din cateriorille , -2.,p e ela a O szpo ar, l~cliv. din masa amorfă şi tre~ ,la a Vlaţlel un memorIU, 
.e4arte m ţi & P im ă 1 d th 1 1 . d ~ ~ d - Vt" d v t)·· . • " il ductî'Vi. r esc.. vopsesc n an ren '" . bUl? să- deprm em sa gan ceasca ara an ca con ro oru el 
IPllrtor or pro - Str. Stroiescu 13. Arad. Str, Emmescu 3. • d - ., t b' l . d 01' , 

A V 1 upa nOlil.? re umle ce mrmu- Ilnt'l1 SOCl·tBţl1or anonIme Când aminteam 1D numara ............................ ~ ............... 6.... . .. " 
I o~ . rl10r. Succesul ZlrnulUl nu con' aplicarea timbrului de avi-
riie tcut - faptul destul de rtt- n~ I "d t" h ! J B t sisld in befonul clădirilor ;nH>n",e • • 
lten10S de altfel - ocă unii are e In US flaş ce S ovac an a a şi nici în ciintecul maşini/or din i aţle de un~l .la m!e aSl:lpr~ 

l
oprietari de case din Arad, f . 1 t ..' d"c! . sumelor pl()t:te drept tanti" 

~adlecăaceeacareşi.au făcut OI I t d ct honor"s ca sa An şti t I uzhme,e noas.rv" ~I dl~ in ~Vf::1l1'; !lll1e membrilor din COJ1.;;i-
an b v. t br proc ama o or lUI In OiB' ce oS.O{lac znsaşl, In SlJ ;P,l! I ~ 
răsi~rte ~ ŞI re~ a ~ a el[- ,lil căruia am zmuls spr.timrnt<>!e I liile de J.\dminisfraţi7, c~re 

~t~ ?a::~o~:~ a~=:al;::: ~ I tDhnif'e 'a po'I'fehn'lca ,flln 8rno de i~'er!Qrif~t~1 şi de desmoşl-mit i pr.oc2,deu, -:- confor,m .păre-
.ate artie 1937 şi până la 15! ljU IU 1 lUaI pamantul'll . I rei CamereI era hrs!t d.:.: 
__ 1uarle a. c. ade~ă in in. I M.ai deparle ~l dr, Jan. Ba;~ I bază.le.gaIă_ In zile1e trecu~e 
--:val de zece Iuru cu 35% Jan Bata vorbeşte despre utilizarea tuturor a afirmat că peste 50 de am 80 '0 ia prl1TI1t Camera răspunsul 

lând în special cont de ehi posibilitătilor de muncă şi initiativă productivă din. poptllaţi~ întrc~gă a ~l:hsIo.' Casei Fondului National al 
le românilor ne refeream la' , vaCla va trăI d'n mdustrle. In- ,.. v • 

>0.2: . 1 .. , . AV!aţtt'l conform carUJa Iu· 
L I le precise. Astfel este ca- Din Pra.~a (CEPS), Duminica nenumăratele sale sucursale şi tot dustna aceasta tre meşte SPUJ1Dl· A' , A 

L e J proprieiăresei Reininger, II trecută a avut loc la şcoala poli- din iniţiativa lui s'a făcut imens tă pe tehnica modernă şi pe aT'd~I-Se In cercetare. me
lFeia i se achita pentru un technicâ a dlui .. Dr, Edvard Be- de mult pentru amenajarea mai invcnţiltni Ilumcroasc. Acen~ta I mO~IUI, C.F.N.Â.. a dtSf)~S 
~ I neş" dcla Brao so!emnitatea bună şi ameliorarea condiţiilor est':! obligaţia khnicei, ce beblie I nJ'timbrar~!fl tantiemelor. 

··~"· .. • .. • .. ···"· .. I proclamăru cunoscutului mare. de viaţă şi de lucru a imensului să educe copii (; .. hoslcvaC'i in uşa ·1 1 '. i., - " 

LC1:ăr,.r··· tl:'C' o·-;e--·-~--.. ·b··-·-:-' iindustriaş şi om de uri~şă îniţia- său număr de muncitori şi chip încât să desvoltc in ei sen- ~;al::~ ~r;::OB 3 le-, 
<II. J[."ia· y tivă Jan Bifa ca doctor honoris" runcţionariie. tiroentui răspunderii şi (Ltoriei guledI'e, c~mf·ă~i . 

. . 1 h' C - d pl. omDl uma. .... H . . al caUiia 1tl ştmţe {' tec U1ce. a1 După adul solemn de predare tphnicianului, cure trebuC" ~'ă gă-
~ ame ŞI p toane pt. d 1 l·t h' . t t I B tt' T · 
14î .. ul' 1 .. ecanu po 1 ee mCCI a prf'Zen a a titlului de doctor honoris CC1U- 'sească hrană pentru poporul li Inger ereZla I 

copu, tune e creaţiI., d'd '1' 't ţ' ' 
1\.1' ·F'. • d ~ - v ~ pe c<in 1 at numeroşlor lOVI l' 1 sa dl dr, Jan B.lta a vorhit întl 'o t;"hoslovac, care are dreptul să 
"~_I gata ~l upa masura In i' " Cea m:d vcdie spălătorie din 
.- d' l' t •. 1 la acciislă solemnitate. el a spus cU'lânlare caracteristică pentru guste in IUlUea aceasta Oln tol. ANAD, str, C.>nsistornlni 35, ___ casa e moc a p . copn i. , •• 

: câ onoar~a aceasta a fost acor-I felul său de a gândi despre prin- ce est..! frtlll1ClS ŞI fCrlClre. i • : .c 1 Z.4. ! dută de călre p-,:ilechnica d.in;: cipiile şi etapele importante ale FZ' • KUWnSWlt,\1S)/! : Tinubiil'area 
.d P .... lalul B ~ 'f C d. Bmo până acum numai la 30 muncii sale de până acum. 1:.1 al! ~ fi" ~ ":ir" 0j O 

,... aUCh ena : Stole exclusive i at: uri.aor c:u .;J 
fo.t' • b' . de perso:mc, fiincă acesta este spus că 'll;~ta În contra ,:omajului: 1 . o 
. lagaZln tne asortat. t'tl d'" I .Iortiment bo~at la 

e' 1· B t ' • un 1 U care se acor a numai, nn {r!?olle dusă p€ colea mile; ci I Camera de Comer~ <:oi de In-oga asorbment tD art. ~ . . . . 1 , C .,...... t D .. _L ~ ... 

t . t p . f' : 10 caZUrile excepţ1f~,nale de mCt'lte prin oferirea dt>mnă da lucru I rOI urla p.. omol : dustrie din Atad atara ne atenţiu-
ncota e. retun lxe, I I 1'> 

____ ~ _____ ... , ....... _~_. ______ ._ : speciale in dOffil'J:;ul tehnicei, pentru şomaj, a vorbit despre ne- .... E: .... O" nea intreprinderilor comerciale 
..... M"i}$. e~~~.!!~~.~ I al ştiinţei, al binelui naţional şi cesilalea im pe'rioasă de d~svo{tare l1C -=:::::: ~ .,: şi industriale asupra faptului, că 

al omenirii. Munca pe care până a ct'Tcetărilor speciale in acesti A .1 P' ţAl 21! prin modificarea legii timbrul1li 
. • ~ '1 raut laa vram ancu • , 

_ .tndă din nou pipa cu tutun i acum adesfăşurat,o Jan Bata este sens, d"spt'{! rmportanta lnlPnsa i • ' . dela 1 Aprilie a, c. facturile de 
ci p<i frunze uscate de cartofi _) suficientă pentru a putea fi ono- a muncii Ii!hnice pentru Cehoslo-Ei. orice fel pentru vânzări curente 
m Irt una este - şi se aşează I rat cu acest titlu. Aploape că: vada. Cărbuni, lemne, fier şi - TârguI de modre diul de mărfuri ale comercianţilor şi 
li s'lprag. I nici nu Există o parte din do-I zahăr, cele patru principal~ pro- Paris va avea loc anul aceasta .. industriaşilor şi ale tuturor aces
o vi~cum e dos la stoguri. Dealt. meniul intins al tehnicci în care duse ale solului şi muncii cehos- intre 21 Maiu şi 6 Iunie. I tora către particulari se timbrea· 
să~ de când mă ştiu eu în lume, Jan Bata sănu se fi plasat într'un ~"'"=--~ ză cu 3u/ ll ". , 

:ropofiecare vară numai el a fost loc de frunte. Cu participarea -------------.. 

le seJ la stogurile de grâu. Le pă-II~i f~arle ."cth·ă a~ fost ~eor~a. Reprezenfcl1tul grupului 1 Pardesiuri, haine 
al deie ca să nu mânânce gâştile' OIzata atelterele lJzmelor dm Zlm, vopseşte şi QUrăţi cel mai InmlOI 

,as ir:ele de grâu din snopi, să nu devenind cele mai perfec!e in "Royal Dulch" ne vizitează fara Alex. Knapp 
lot ~ăştie copiii paiele şi zice-se, specialitatea lor între toate in~ 
~Da!!DU vină cineva noaptea "'ă dustriile similare din lume el Un nou oaspe străin - de '1 mânio. fiind pr;ntr~ primii fune' I ARASD. Str.! EpUiSteop1l~t~' Rad11u 10. '" g, ' ucur.a.a : . Br .. IaDU , 

:ăie ~ foc ariei. De fiecare stog el are merite imense in ce priveşte fapt, o veche cunoştinţă a noastră tionar; ai "As!r,,; Române", la i ... 11 ___________ _ 

nas, lJlt'şle un '\I'ăitău de bucat~. constru~ţiile de şosele moderne, - ne vIzitează tara. l!' d. J. B.I infiintarea ei. in .191.1 şi p~ ca~e .. I 
.ăcău1d e gata cu heeratul are şi de căi terah~t de canaluri f1uviale !.4.ug, Kess/er, adminIstratorul a condus-o apOi callJa tImp In f"ADUarU 
lm ;âţiva saci cu grâu, adecă pi- etc. Uupă iniţiativa şi cu partiei- delegat al grupului petrolifer 1919, ca director general. I I ... po ..... orilo .. şi 
icaţa i p~mă la anul. S'a schimbat parea iui Jan Bata a fost creiat "Royal Dulch Compnny". care D-sa f!sf€ cunoscu.t, însă mai: EIpo ... a.orilor 
lclorfflca de altădată, când măla- pTOectul uniceî Case de sânătatc, a SO .• it la Bucl1re~Ji. D-sa este ales ca autor al planului pentru! din Ro ... ânia 
, p~r stătea in fruntea tuturor me- a fostorganizat sistemul lui de al do'll!a fiu al int"meietomlui const?rrJarl!a :ăcămintelor de ti(€i.1 
~t i~r iar pe pit.ă se auzeau numai ,coli proprii ale întreprinderilor lfJi Royal Dufch şi după CI? a I care dettrminas€ în tuiul crIzei \ ln ediţi.unea Camer~i ~e 
ai ro"rasnăce mari şi atunci alegete sale, unde pregăteşte muncitori studiaI ingineria la universitatlla economice mondiGle, Q~ordili dinA! Comerţ ŞI de Industne dm 
boli~are easă. şi funcţionari specialişti de toate elin Delft (Olanda), şi-a facut Iri! maiori/area tarilor produ .. 'ă, Bucureşti ~ apăr.ut Anuanll 

~ gO)~oate pe Chitoraşu l·a uitat n"ţionalităţile din lume pentru debutul în curieră chiur in RlJ' toare, ÎnclusiIJ ia a noastră. Importatortlor ŞI Exporta-
ge d~~ea. Unii spun că el are să torilor din România, ediţia 
~ nu,:ara pe neaşteptate, căzând din 1938, care Jucrare cuprinde 
cat pare, sau stând la masă. Ori- - rep:utizate pe categorii -

îi pj(l are să fie j până atunci el II~ __ ... ;._I .I_z. ..... ;.. in ziua de 1.0 Aprilie adresele tuturor firmelor 
clar (ştii:, între pipă şi iaga cu rac- l' I d orele 9 seara in Sala româneşti, c/lri IU("Tecză În 
âroPU mai injurând din când in! . O.O~ CII an~i Teatrului Oră,eaesc comerţul de import şi ex-
• C\lIf'J)e Hodişana lui, de care - : port. Camera din Bucureşti 
, ~ 1 v'a uimi lumea cu pronramul de iluziuni ~i razele __ IftI·· care fac i.wizibil. toate I t ··t 1 't ţ' u 
,rţi aJ'Mcum spune ~ - n'am să I ~ y ~7 I nm) e ce or In eresa t an -
e se/cap cât o fi lumea asta, Iume. fiinţele şi obiectele. Biletele se pot rezerva ta. cassa teatrului dela ora 10-12 şi 3-6. I arul, conba sumei de lei 
~. UlII ~ V. Fluera, : ... .-t~Pi!U!jlU.4t ... Wt-..:. 1300.- e:templaruL 



TIMPUL PROVINCIEI 

P ....... lun ..... ru d ...... inc::e .... d dela 500 Lei 

1] 1 t lln.a In o dă. »E LEG AN T« Str. Metlanu 4. Stofe cele IDGlt 

SPORT -
După 

Arad-Timişoara juniori 
După înlrâng'tfla suferită de 1 juniori/ar din ultimul' timp şi 

juniori Timi,oarii la Arad, a iz-I mai ales de când au fost ales ca 
bucnil un mar~ .candal in cer· preşedinte dl. Luca Gh., apoi 
carii. sportive de acolo. Sapor- câtiva membri din districtul junÎ
Im timil1orf!ni să plâng din cauza ori10r carp sunt toti la .. El~ctrica" 
'N?znlta/D/ai de 4:1 pe carf!·I con- în conduc.re. Pe lângă aceastu 
stderd ca fiind flxagerat. Aceasta dl. Luca Gh. flste isprlJvnic la 
o spun insă numai aceia care nu gruparea "Electrica" şi caută 
6. asistat la match, fiindcă rine să-şi iutroducă numai jucătoTii 
o .. ăzut matchal Ştifl cd ade vă- lui în aleasă. Fiirzdcă sunlem 
ralrrl rezultat corespundfl jocului siguri că, Timişoara af putea 
arătat de juniorii Aradului. alcătui trei f!chipe de juniori toate 

Ariidanii au fost Bută ;a su/d mai bune că aceia pe care am 

I 
.. 

~=~mi~gg~~~lRg~ A 1 _ ............ _--~ 
.... -. tiR P e Pardisiuri pl. copii, rect 
~.. SOS. ~ ărrii ~ tim t 

~ către nerlustorii şi p a In 8SOr en nou tăţile in stofe ex~ ~ S ,foarte bogat la 
clusive la firma ~ . d f' .. d' A d 

AMPEl F, =ims':O::~:~i.::mai::rI ~~~lSal 
croitor pL domui ~ i timp o actIune de adunarea unur Arad, lân~ă biserica Min~ 
Str. Alelandri 5. ~ i lond pentru forfificarea Ironlie- __ .................. --;;;;:;;;;, t 

~~it~~it!gi!Uirgi!i~ (1 relor, mai avem şi alle int~rese •• 
localfl de servit. Constltulr. 

~i cit ali a i invitam din nou pe loti ne-!.. • 
• Igl1storii şi industriaşii din oraşul mslltutulul de stu~ 

mărfurilor lex,1J.le I şi jU~~/~l frad să refuz~ on01a- educatie muncitoreP 1 
la vama Salu-Mare ea orrcarez colecte. cumparare de • 

. cărli, abonare de revisle şi jur I Luni au fos! au~entificat€il 
Camua de Comert ŞI de nale. de care nu au nEvoie, cum·· ! buoa\ul Ilfov sectia Notati.:l 

Industrie din Arad. aduce păraTe forţată de biletfl [a spec-I constitutiv şi statutele InSij',L 
11 cUl10ştinţa comercianţilor l' tacole .loca~e or~ din alte părti; I de studii şi educaţie mW 
de textile şi articole de mo- etc. c.h,ar ŞI daca pentru astfel rească. (h 

dă că în zi a de 11 Aorilie; de sacrificii intervin functionari In consiliul de admin!:. 
1938 9 U . d' . i publici o'e orice categorie, - re- adunarea generală a d~ 

ora se va Vln e prtn ,flJtnidu.se la acesl comunicat al pe d.nii: D. R. Ioniţescu'el 
l' ·t t' b" ă AII 1 i • '('1 a .Ie pu IIi In oca t1 : nostru. Nume acelora cari vor lexaodrescu Roman, Afti 
Vamii Satu Mare dIferite i stărul~ contrar acestor indrumări. Bazil~scu', M. MazilescU'1eI 
mărfuri, mai ales tesăt~~ri) să nfl facă cunoscut pentru (J Paul Horia, N. N. Matee~ 
din mHdse arti iri a! ă, t' să- lua măsurile de rigoare recoman· sef JlImanca, AHons H 're .: 
• l' dIn b b • . d datI' nouă de Mmist(Jrul Iudvst· Isaia G. Ionescu, Stere L ..... ,llr um ar CIOi<lPl f' .. " _ 

t '. Tret ŞI Comertului. O"ce abuz de SCu, 1). P. Niculescu Ritl~ 
m:) .JSf>, basmale dttt bum- putere ori de influintâ, se va Tlti D. R. Ioniţescu. In C;; 
ba,,! şi din măt ~se artificială, I ppcJl'psi sever, să m se comunice de cenzori, titulari şi , 
f~.şluri. di~ dante1e~ de m.;ta·lfi:care .caz, noi garantăm toată au fost desemnaţi d-nii: ~ 
sa artifiCIală dc. In vakare drscr"fwnM. . ~ ,Ionescu, N. Fărcăşanu, l. c 
mai mare df'cât un milion I CAtIERA DE G~ME~T SI DE l~nUSIRIE: nel, Coste~ Dumilresru, ,at 
dt> Ld Pf'ntru aCfste m~r- DI.N A~AD. !Popescu, ŞI AL fomescu D' 

iAil!i!Ul&l:iliilliliiL"Ui~ I r) M'h . R I ..• 
f . , bt' t d ., t ' ....., I 1.. 1 ,,1 o. ea rramst!\,dj 

In s a o Inu e ra re le' d 1 D'" f tIt . I I f'OItorle ti prlmu r'llg pt. omDi ,ncl1 a os proc ama mem: 
s.e1~1 ___ .ele A. ... d-TI ............ , ___ Direcţia Vămilor alltoriz Itia ! onoare. ~ 

IRai buni, Echipa lor a pr~sat văzut O la Arod, dar bine inteles de import, astf 1, că cum- Jakabffy Ştefan ' Deasemeneaaufo~tprod I 
tot timpul, mai ales In repriza nu selecţiona te de dl. Luca Gh părătorii nu sunt oblig~ţi! ca I11",mb r ii de onoare ai r

81 
doua când au jucat ti Victoria" Fiindcă decând dl. Luca Gh. fsle să î deplinf'a 'că nici o fOr-,' ARAD, Str. Brătianu 13 tului d nii: Gr. Trancu ~ J 
1H o .ingurăpoartă: TimişQrenii in districlul juniori/or de atuncI m'\litatf". Mărfurile se pot Bogat asoriimenl în N. Lupu, IO<lu.Păducanu,t i 

IIU au trecut de două ori peste acesta a decăzut foar'e mult. d ... ... ' stofa de calitate. Chirculescu, Valer Rorn~. 
mijlocul terenului. Pe dfl alta S[}eranfele vii/oare ale lootbafu. v.f' .. ea !n zIUa d~ I Î('Jtatl.f' 1 ...... , % .'GHRMri. • Topa, Gh. Cuza şi Em. H,>I 
parltl .tâlpul fI('hipfli a rost por Ilu; T1mişoarean, s'ar pu"~a vf'dea ŞI In ztlde de 9 ŞI 19 AprI~ I foşti miniştrii ai mundi ~ ~ 
larul care singur a apărat vrf!'o, numai după inlălurarf!adluiLuca lie 1938. Plata IDedie (~h!Ulea prof. de legislaţie: 
,ase goluri s'gu"e pe lingă câ- Gh. dela cOTlducurea disl"iclu}ul x.Y.·'.;~.f~;g~~W'gsg%igp'gg~~~ a (elDeilor lucrătoare Iă la facultut~a din Cluj. t 
'~rJa barfl alui Marienuti, şi He- şi a/"gl?rfla unuia[tsporlmeJnca1 e ~~~: .: •. : •. " .~. ,,;~.: .:. :~.~ Activitatea institutului I 

, - I l in Bulgaria P4 negar. Mai e apoi fundaşul Sta- va cau a p"ogr(lsarea spo"tu ui inaugura 1n curând printr. 
. ../. 1 Pălării, ultima modă, 11 

Ton cart a muncit foarte mult ]umOTl or, Şl nu r"gresu acestuia. • W •• Din Solia (CEPS). După datele dinţă solemnă în aula Ar;; 
r.stul nu prea au ajuns la min. Iar aceasta Sf! poate dacă Sf! in· creaţii dupa cele mal nOUl publicate de către Institutul de de Inalte Studii ComerciD 

,e. Iar linia de mijlocaşi şi ina- l~cueş.fe (ât mai in grabd. până nu modele cele mai eftine la I statistică al statului plata zilnică Industriale. D] 

mlarea, ca inerist&?nfă. S. pare vaDdlstruge '?!utl"
1 

l _ /" • a unei femei muncitoare in indu. ~~~):':':~=:=:~~lilC 
.%. • •• •. • ., eocamaala a a. n numaru Plnczes Henrlk' ... 1933 937 ~~:~;~~x~~~~:<II! ~u Jumoru Ilmrşorem trec pllnlr ° viitor urmarpa, cu mai mulle . I stna cersm;că l " tre anu .) 
. ~. d 1 1 1 l' d I • i f t t t t d - Costume şt' pardisiuri plel C"T!za, ,ar . ec. ma .or p. orneş'e c işfle in unfle fazl> 0/" malchuiui la. a os rep a upa cum l.rmt'a· 

.J 1 '80 3 domni, croi modern, c] ue a consfltulrea drsclrrclului o Emil Odiaţi . ză; 28 ,27 80, 21. 6, 2080 
- i ARAD. Str. Emmescu 2. i Izva In industria cauciuclllu~:1 la ftrma B III 

I '\ .. aratl n campionatul juniorilor in ziua D.S.A. 17 54 8 37 32 14i~~~]â~*~ffi::l:~mm?gsgggg~!acum plata p~ntru o. femeie Jll'lt~ 

de 3 :r~~:~a~~~~S~':Z~::I~Slral r~~:~a:~ :! 1: ~: H :~il· r~ă~ă~ich~ ~:!:r~,~~~~:::ti: ,~~d.;;:~~. ~;~~~~~~~~'~;;~~ 
Tllanus 17 4 1 12 31 59 9 .... .., Cf)n~ervelor de 57. I 5 kv~ pe zi, li 

Gl U S Ce-')'ftanala ,,- .~ li' ~ r-
oria- • . A. 5:0 Inţdlg rea 17 3 3 11 32 64 9 i ...;. &.L& ! in ce.) a zahărului de 3940 leve ~lC.4 îl.a~;1e PU('JeI 

::!;~:IDţI~l:!~~:~ !:6 HaCGHah 17 3 1 12 22 111 7 / (""a~nera d0 GOiTI::rt • d ~ in cea de cofetărie de 44 leva, Camera de Comerţ şi~ 
1. ŞI e . in industria tutunului de 27 42 dustne (La Ar aci, face (\1); 

Tricolor-Ollmpia 4:1 Goatget:el·ji În I ind lstnt: d a At ad nd ce la! ieva, î1 depozitele ele tuiunuri că la 20 Aprdle a. c. ori 

AMr.FA-S. G. A. 4:1 compk~D<.!tul jU!ili~.;rHorlcunl)ştinţa·fbr intert'saţi, I 6868 leve rezi şi în cea textilt se va ţine J.l Cazarma d~ 
C. A. A. Titanus 3:1 li. • • că În or.aş:d Baz.Hgic sunt! de 92 leva pe zi. Medie de pla· !idl;,ţie publică; pentru P 
Unirea-Transilvania 2:2 .• ~ puncte Măncnuţ (Glona), d.' ~ "~, "" > .• \tă pentlu o lucrătoare femeie în Zlonarea Garnizoaoei,:uc1i: 

P10ter (A..mda) .... Va'lZar 1,15, mnalf, stOCt:T1 , .• 1 1 d etc. iar la 2 Mi.iiu a c 0:
11
' 

. , . '. v I genere a fost 10 anu 937 e 
Clasamentul 31 puncte Huzur (\slra). de m'Ză!'li h-" senanată. Ad- 48.70 leva, pe când în anii pre. la Comenduirea Pieţd TI~ă 

23 punc~e Or goş (Olimpia). resele vânzătorPor se gă-1 cedenţi a fost_ de 4680, 6340, pentru tlrendarea ŞcoCilei •. 
GI ' 17 15 O 2 119 26 30 20 Ş' G 7620 48 10 1 1 t din Timi?ora. II ema puncte Ic:ovan (Ioda). sesc la Cam.'ra din Bazarg c.! ' .' n genera s~ poa e 'E 
Oli<npia 17 13 1 3 63 24 27 19 puncte Codrean (Gloria). . spune că 10 cursul anulUI 1937 Ciorapi de mătase fărălci 
Amefa 17 13 O 4 72 27 26 18 puncte Grada (I:..stra). ~~.~; plata ~nej fe~d. lucrătoare î~ • lJIIIi.. q ti 
Adra 17 12 2 3 98 26 26 12 puncte Henegar (Gloria) I Bulgana a vanat mtre cea mal ~e. 'V.II.,J .... 
Unirea 17 8 4 5 61 37 20 Z b (Gl ') K' (U' )' I Ob~~.~"f:; I mică de 8 leva pe zi şi cea mai ST!li~ 

K~ (f ona) , ISS mrea , noutăţile de primăvara,w mare de 174 leva pe zi. 11a casa ciorapilor nAI 
CA.A. 17 6 3 8 32 39 15 ISS oduna. Iit: 
F o tuna 17 5 5 7 35 39 J 5 A. Măruşter stofe exclusive la firma F W AW_'E Ai"& ~ 

• - -- • CSONT,I Galerile, albe ca zăpada ti.!':COOl!1inda,aspăIătD': 

II ~~::~ou:~:ea:~!:~: A D A IVI III croitor pt domni l' Benko suntcelemaifrwnOltl 

p O STA VĂR 1 A A.. D '" O " Palatul Băncii Româneşti. A R & D. pa .. t- lE. Răd .. lesc" ~J 
Palat •• 8~.~'j It ...... u. ! -:: 

It -ClJ-="=~-----"-'-1I _~Ui4ftl~· "&"_M"~' 
_ "-'; i&J e; ........ J 

azi ... pentru po ....... a .. to_uLileit 

tră.~~rllor, t.pitQrI •. Arad, Sir. MIk-'tIC 

Tipollratîa G. JENcIu. Arad. 
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