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'" .... -rmaneasca 
f Reaua s'are a şoselei nationale 
Arad-Pecica-N ădlac 

Apare săptămânal 

de grele şi costisitoare, cu 
trăsurile şi camioanele. 

Docă NlidloC'ul (lveo trenul 
la Îndemtină SOli o şoseauă 

j bună, tr(jll~porhd ar fi fost 
~sociaţia ziariştilor şi publi~ I 

sPftilor români din Arad, con J 
" O veche rană a granitei de Vest: Nădlacul. Un sat model mult mtli ,(',ftin şi f~cu,tt moi 

j T'b ' V' . , ." H 1 I C F I~ b' f - ' repede, C'(:,C(:Ct' <.1duu:- lCr un 
arsă de d, 1 erw Ula, nu , dar condamnat plenrll. 1 tuto Juse e . . \. - o !r1( (Icere. '. Însemllelt ecîştig. 

! Ife o simplă asociaţie profe J t 
·ă Inală care se gândeşte să ob-! RCQua storc a drumurilor, mu,/lo,. pracf;cabife orunC(lt cir.cvo, aor n'(! prins 1 r. ~e ~itudia t:ce(i,~ta ay~ I?ro-
:uj cât mai multe beneficii ma- ; nC)Gstre este UIlLl dintre m,a-; N t' t" b't- d 1 chiag, l1sWzi, pcrforeză cau-; It IOsia (Od~t r\'NJ(]_n]llI straJnI .de 

" , , .. f" - u sunem o lam Ja e: ,- '1 ' b '1 C f R I cereae 1I1 aU(I(' Pcclca 
deiale pentru membrii ei. cum n!e duren ulc rkiţlUnll tlnt!w , I - d d - 1 t I CIUCUri t' allto us. t or . . . '1'1 d' ,.' y , 

,. ' •• (! arma, ar a rvam ne cs e : It" ·f·' A' Ă ŞI I Ira core S (fU Imbogatit 
vi~m atâtea altele, ci una cul~ : a I)roo pc nume nu se ITIOI : ,'- _1 - 1 - I cu mu '- SOCri J..:il Introuuse i , _. 'A _ • • , w 

] ~aIă.lntr'adevăr, străduintele, It· f e astăzi f{;ră dru- : dr~g, ŞI Iflţe egem. sa- , mar· i pentru servirea GC'estui grup. IIlSpOImantotof, fi> (Ind dupa 
. pOG.". Ode "1 ' , : tUrlSJnl cu toote riSCUrile, cu : de co nUf''''' bUllul lor ploc preţul cerea-

n Iru mai bine arătate în atâ J mun 111 omcllltl economIeI. it'· . It At' lţ-- I II ,-, . " 
co~ rânduri de aSOcia/ia ară- Proc.1ucClţio _ nu- ... j poclte : a. at mOI ~u, t cu_ ca '1 ŞI a 11: A,1ult chin au suferit 10- Idor. N_U-I, mOl spunem pe 

pl. a-, dar mal' ales pI'ogramul I 1 ," pc! şI-au exprlmo paren e asu- : cu:torii lor timn de cinspre nume ca ni-se rupe condeltll 
''1 umld CLl CU nlGrr UI progr\..~, : d ·1' d ţi' 11' I , d I -' l 1 

-,ivită.tii şale realizat până în ci . - _. t - A t'" t r 'C t pra rtllTlun ~r jU t' U tII .~! zece (lnj siliţi fiind să căIă.· c revo ici ŞI nume e or este 
(1(~ nu I ~. t' In r (IJU o (J es l rod. Companld de repar(jţll! , _ t. " _ '! reu de scris. 

S~zent, lle îndritruesca o numi preţlOs fTI1j,oc ele clcsfoccre : , {' A ~y t-! tonasca In mllşllla C(l val de : g N - Y f 
,focar de cultură şifaptă ro- ,·t, h·mb I : nu sa ex 111S tn".a osupra u- ; lumea ruinl1te din CCJUZQ şo- l epasorca noostra a ost 
, core e~ (': Se' 1 U . . t s"t"'lo- ŞI "'omunelor' :. -' d 't' I inească aici pe graniţă, S ecîficul "(JIului şi divi-: uror ~,\. _' . \. . sdei. Şi când aceasta era i lnS~. mal I1H~re eea vlJla. or. 

(~ ,P .. ' y' i astfel ca gasIm momentu, ;' h ţ .t- d f 1 EI ce sa sf)unem şI-au 
;,e ştie că asociaţia a orga- Zlt"KIl mtll1CII rec!dma sdllm- it' 't - 1- At : rng e (. a sau preeI es un· t - 'd .', 

:l~at mai multe şi interesante bu'l' de produse deplllscirilc:~? ~JVI sa seTna a:n c~teAva I datc1, autobusele erati silite: vazut e;: "meserie". 
~e!lferinte la Palatul Cultural. de bri'ţ" şi de' ";(lşini lJlldte j In ret comune ţ ~?I ~u'd Ill- să treacă prin Şeitin şi Sem- O binefacere' auto 
11\ oz:ganizat apoi un ciclu de ' - Dt1; pentruca schimb,d sa ; ce:~?1 e pe U;,l1lC1

b
"lpsel fU- I lac: cu drumuri de ţoră, pic- busele C, F. R. -

,rezentat!i teatrale în anul. fi· ... C,A]~ moi rapid şi folositor I muE,l °t r PHlbC ICde! 1 e. f t trUlte doar ea să nu focă de '1 
o _ • , ...... , '. ' , s e vor a esore nm e- . , O - d A -' J 

eI'cut. soldate fara beneflclU • sunt necesCJre mijloacele de 1 I P . 'SI ruşme asemenea comune i raza e mangQlere sa 
clJ!terial dar cu un enorm aport ,. trclflsrorf ed,c mai Însemnate I ~e ~t,co~uNn,e_dle, CI cad" tem (TIC, fruntaşe. i abătut Însă asupra acestor . ' " ye' In <q a (';- li' re ce e 'd t - • t I lUkal. Trupele din Bucureşti ·'fiind diUmtlrik "A' ... " • ':-'.... ; comune o (! a cu 111 roc.uce-

!u de lasat de data aceea. . ,'. mOI Insta~lte ~(Jk Judctl~lU1, der Nadlacul -- ce' mai ~ rea autobu'selor C f. R. prin 
p DrullltlrJ moderne ŞI pr(iC- care au mca drumUri nepe~ f .. d' I . d t ~ d t t 

iNainte p/J.tite astfel Că repre- . t' b'l d" f l' 'e e' . ne er,cd fn cauza! concesla acor a CI e sa 
, : ICel I ei In ne cr Cir ,Il trtl1te C(lm ar trebUI . ; [;) .. t C f R 

arrtaţiile nu mai aveau aspec~ l' t t~ 't t . şoseleI ! 1\(91('1 au OJlome . . . 
. Ip'\esc cu oa a necesl (1 ea Mal' au Atnca- o Ş ea aW na I I . I ţ" f t 
o~ unei târguieli de bâlci, Ci lor' a'tat de mult simţită. In 05 (J - Nădla I s b' - din clrcu CI ,le au, os, puse 
dişti. ştiau că fac artă pentru '1 rCţ'1 'd ţională r1rad-Pccica.Nădlac, ~u e ~~curAa c.? ~ numeroase ŞI admlrobllc ma-
rt,- .. h'· d v • r deosebi, <:~el 1. ale t.n e a- de mult intmtcl În discuţiile fr~moasa reputaţIe In tara, , şini În care ai putea călători 
la atCl, .c ~l • acat a~olcla la vem bogăţII pnme sau ~cek~ din cafenea şi în col()(1nele prin trecutul, miirÎmea, bo (tot 'atât de con'od ca <:i În 
g, avea pier eri ma erza e. de produsele sololUi pn- -ţ"r ' l' b'l' ; Al. V 
'<fI 'r ' b'" tln , .' ziarelor, fiindcă odată şo- ga lI.e ŞI aL mIra J I gospo- : tren mfr'un compattltnent de 

SOCla la. prm mem ru el, sosesc, se resimt mal mult pe spaua stra~lucl'a prl'n Alna~lt'lme dtlri ce arc i , ' II d - , 
dus o luptă pentru afirmarea ,.. d 'I,'d 1 '- • I casa , aca s ar repara urma IIJsel rummt Of 1 ca e. 'b • t M ~ b' -dl- i • IY ?ii nationale in toate impre- , ~ . d ŞI una s arc. arca o SCSIC a [la aca-, şoseaua naţlOna a. 
7ările. : pe aproape dOUC1z~CI.e rinii Însă învechesc totu!. nilor rămâne Însă ruinmca j Cum regia C. f, R. nu 
I : an! se tot vorbeşte ŞI scne Rod din temelie şi cele mai şoselei căreiCT şi ei îi dato; y t - t • t' , 
if1.a~ recen~ preşedi~tele aso~ ; despre lipsci lor, dor Încă rărJ) r""a'zaY t '_ • w • - 1 u!m9rc~ e~ r:eaP9rcl c,a ş IgUrI 
'!fier d. TIberiu Vuza a scos· _ W f' . bine c!{rdite edificii, dar cum ~ o vina - aceea ca n (IU I CI sa vl!1a In aJlItom popu-
1 • 'n'o Inceput sa le leCUIt ~ d Y - d' - "fI t d I 'b .. . . .,. Drevistă culturală »lnnoir@«, ; . , . - sa nu roa a o şoscaua In sUC.rI CCI e .. o ~I _ anII ,nec~- laţlCI, care pune In clrcul(lţle 
.~e se va impune tof mai mult. IrI-colo, S dU constrlllt dru- piatră sfărâmată şi nisip? SdrI refacem ŞI mtreţtnem, i num(li In.ckriaJ de calitate 
a lumea literară. i muri cerute. de • vreme, dar Să nu se creadă Însă că d~~ă ,au v.ăzut căy politici~nii l' superioară, im maşinrle le 
Şi cea mai proaspătă ispravă' de sunt PUţll:~ I.n raport C"~ şoseaua naţională Pecica- wta Imrdlat dupa alegeri. I retrage de îndată ce încep 
"flsociajiei este obtinerea con~ • r:ţ~mla CeHe 11 lIpseşte ~me) Nădlac su'fere de cari de câ- In unire cu fratii din Şei- l să se uzeze . 
.)iunii Teatrului ora Ş u ,;;i . tan bogate ca (J nO(lstr~. kV(1 luni. tin, Sem lac şi Perico, e drept, t Şi c. f. R. Însă se loveşte 
"ad, : Judeţul nostru este dintre Nu! puteau face ca şoseaua lor i de neajunsui stării în care 
Neindoios. conducătorii pri- : a~ck~ care au !1evoe cres: I Cum spuneam şi mai SUS, să fie cea mai minunată din; se găseşte şoseaua, astfel că, 
ririei care au sprijinit cere- : cal1da. de 9rumur!, ce,1e vechII beteşugul ei este vechiu şi ţară, că bClni au, har Dom- I cu toate dortmilc ce le de
~ aSOcia/iei merită mulţumi- : dev~ntnd mpradlcablk. w mereu discutat. Dar nu şi-a nului. ! pun dAnii ing, L St. Cristea 
: publică deşi era de datoria' ŞI ~u~ 1~ avem ~data tra: găsit incă un chirurg mai Se vede Însă că acolo unde ~ şi Vasile Popa, conducătorii 
,< să susţie această cerere. : sate. ŞI. cladtţe.. ~ n ~r ţrebtll mult Înţelegător decât price- nu se găseşte un priceput' sectiei autobuseIor, de a face 
Var in primul rând, asocia-, ~art rnve:-ttţll ca sa fIe rc:.- put, care să nu se uite în stimulator, nu se găsesc nici cât mai confortClbiIe depla
, înscrie un frumos capitol, : facufe, ma~or la suprafat?, fundul pungei rând dă un bem. oameni de sacrificiu, mai bine săriIe în aceste comune, stră
: activul ei. prin această să~ I ceeace ar msemna .0 fOlOSI: Mtli bine decât ori cine, spus darnici fotă de ei înşişi, daniiIe lor se isbesc de răul 
:·toasa iniţiativă de a scoate: toare redresare a JudeţulUI. despre această şosea ar pu- că de bunătate() şoselei tot care distruge drumurile na-
, sub ori ce control teatrul I Comune mu" Încer- tea povesti cei care au Între- ei profitau. ţionak. 
lui oraş însemnat ca Aradul. i ţinu.t autobuse pe Iinio Năd- Statul Însă avea şi el da- Fir fi timpul ca atenţia faţă 
Pe ~iitor, ori cine va vrea săi cale din lipsa dra- lac.-~ecica-lîrad, s~u Nădlac- toria ~o refacă, mai ales a- de. Pecica

J 
~eml(1~, Şeitin şi 

fJamzeze reprezenta/ii artis- 'j./- Şeltm-Semlac-Peclca-l1 rad. cum cond LlUtobuseie C. f. R. Nadlac sa fie mat mare. 
e la Arad, va trebui să fină-'( tru clasele muncitoare, ca şi Cărăuşii deasemenea ar pu- i-au scuzat În parte vina că Sever Semlecanu 
pt de oaservatiiile asociaţiei· ele să cunoască vraja artei dra- tea povesti amintiri drama- n'a construit o CGIe ferată, 
lriştilor români, ceeace îw matice. tice din cariera lor de veş- cum se proiedase În mai 
tmnă un mare pas făcut Îna~ Tot la teatru, asociatia va nici pekrini, iar locuitorii co- multe rânduri. . 
te. putea organiza ori când ser~ munelor pomenite ar putea Ce-a pierdut Nădlacul? 
Pe de altă parte, asociatia va bări şi conferinţe, atât de cu face calcule aproape a~tro- Mult, foarte mult, pe lâpgă 
tea să Întocmească un re- interes urmărite de public. nomice despre marile lor ris- nea j uns uri I e suferite de 
rtoriu după gustul şi posi- Iată atâtea motive ca să con~ curi, pierderi şi chinuri, de călători. 
ităfile materiale ale publicu- siderăm o biruintă românească când mână de harnic cons- Grânele lui, aproape ne
'. ceeace iar va însemna ceva. instalarea asociaţiei în teatrul f trador n 'a mai sămănat pia- sfârşite, s' ati vândut cu putin 
d~osebi. trebuie Ca să fie Aradului. I tră adânc înfiptă pe şoseauă, câştig, fiindcă transportul sia 

7amzate reprezentaţii pen~ Silvia Fau, ! că aşa de mântuială a mai făcut În condiţii excepţional 

lnzes'rarea cen',eror 
agricole 

In continuarea programulu i 
pentru inzestrarea centrelor agri
cole cu tractoare, ministerul'l1-
gricultmii şi Domeniilor, a sem
nat un jurnal prin Care ministe· 
rul este autorizat să cumpere 27 
tractoare şi 47 pluguri pentru 
tractor. 
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Sărbătorirea Ull ui 
om al japtelor 

CLUJ - Sâmbrtlă 2 Oct a. 
C., a avut loc În saloanele 
"Au!om()bil-cJubullli~ de aici, 
sărbHorirea d·lui director exe
cutiv al b'lnclÎ .Albina·. Marius 
Peculea, cu ocazia împlinirii 
a 50 ani de viafă şi 25 de ani 
de activitate bancară din cari 18 
ca şi conducător a institutiei ce . 
conllnuă a fi mândria Ardedlului I 

Printre participanţii la acea- I 
stă sărbătoare a vietii econo-! 
mice, s'au remarcat reprezen- i 
tanlii cei mai de seamă a so· 1 
cietăjii româneşti din Intreg ii 

Ardealul. 
A fost sărbătorit ca un om I 

al faptelor fiindcă sub COndU-j 
cerea dlui Marius Peculea, 

banca .Albina" a făcut posibilă " 
pe seama cetăţenilor romani ai 
acestui oraş, cumpărarea alor 
3247 de case. 

A acordat imprumuturi În 
valoare de 2 miliarde 725 mi- 1 
!ioa ne, pe lângă înfiinţarea Ji- i 
ceului de fete "Princi pe sa !lea- I 
na" şi a liceului de băiefi Or, ! 

"e. Angelescu". I 
Fericită ţară acea care se i 

poate mândri cu cât mai mulţi! 
oameni ai faptelor de seama I 
dlui Marius Peculea. I 

Mecanicii Sufletele nJ!Jile, aC/:'(e mari şi g,meroase, gata odcâ,11:1 sp!'e .a~~l: iert~i l 
viaţa pentru semenll lor, au fost totdeaunl o podoaoa a om2nmz mtregl. ~~~.' 

raptele lor, pline de un av'ânt caracteristic fiinte/ar alese, sunt trecute In cartea 
mare a vieţii şi diitMoare de pilde nemu,-itoare generatiilor de totdeauna. 

Ne cad sub co rlde; aceste g,în:iuri, după groa7.llicul accident deh. Ciucea, und2 
doi mecanici: Eugen Biea şi Anton Kiss, şi-au jertfit viata pentru a s:tlva dela un dezastru, ~' 
semenii lor, atâtea fiinte nevinovate. 

Unul, cu un -robinet În coa5tă« dup,1. cum relatează martorii oculari, iar celMalt 
opjrzf pe jumătate de apa fierbinte a locomotivei, s'au repezit din nou, atunci când lupta . 
intre cei răma$i teferi pe urma accidentului, se d:1 pe viată şi pe moarte, ca fiecare să se 
salveze pe sine, - zic, s'au rep.?zÎf din nou la pJstul de comm:iă să evite p? cât a fost 
omeneşte posibil, proporţia deza·stmlui. Au murit apoi la datorie, trecând prin fap/ele lor 

În rândurile eroilor. 
Soarta mecanici/ar, de eri, azi şi mâine este aceaş. I-aţi văzut desigur, de atâtea 

ori, tăcuţi şi grăbiţ{ la cutare oră tâl'zie, din zi sau nO:lpte, cu felinarul şi lfldila ÎT! mân;:i, 
mergând la serviciu, la datorie. 

Acasă le-a ramas copilaşii, cari nu ştiu niciodată dacă tăficu se va mai întoarce 
sau nu? Nu ştiu niciodată dacă. acel »mâine« nu-i va enumjra şi pe ei printre aceiaşi 
orfani expuşi tuturo~ neajunsurilor, tuturor necazurilor. 

Când în zori de zi sau târziu in noapte, aplecată pe geam, cutare sotie a unui 
slujbaş, al C.r.R.-ului, străbate văzduhul cu privirea, fiindcă cel aşteptilt la ora fixă -
sotul şi tata copiilor - intârzie, printre lacrămile abia Inăbuşite, străbat şi gândul'ile 11?- l 
gre cu florile lor de ghiaţă, din apropierea mortii... 1 

Câte clipe de durere n'au de întâmpinat aceste fiinţe, câte luminile nu 'S'aprind ~ 
să tulbure visurilp copilaşilor, În aşteptarea părintelui lor. ~ 

J:ie ca lacrămile ce trecătorii le varsă În drumul lor, pe marmântul celor doui eroi, 
morti la datorie, să fie o mângăiere pentru toţi aceia, cărora destinul le-a hărăzit favJru! ~ 
de a-şi sacrifica viaţa pentru semenii lor. , 

1. Fiii paş 
~---""""J"""""'~-~~~~ 

Sim'!reo cutedt'!I:ei 
o"J, rom. din r,m1ş() 

Menala 

T MfŞOAR/\. - !n nUl 

l:e III !'II zirlrulul noşlrl 

a!'~!ul eu câlă greutate s 
Huna! sfanfd lacaş care, 
,'>,ire malldria credincl~ 
<J~ aici, Îşi lmd!il turnurilt 
;"er ~şlt:ptând siwt foca, P.i 
lOIl~lllul par()(hial a hot 
in ZlUa de 10 Od. a. c, [J 
~l fost ufHubalii de P. :. 
Ur. ,\ndrei Mugier -Crl 
episcopul AradtJ/ui. 

PeJllru li af1(l amănun.,: 
legatura \.:u ac~asld IlHlIr 

lH:llOa,·e, ne am adresal I 
lei ui V, Pup oVlci u Ci1re ~, 
vod sa ne puna la UISP:X 
urm:uol'ld: re 

. ~ 
"'-.... 

proyram: 

Sambal.l 9 OeI. oreli 
Jllutalca din blserH.:a vNnl 
I.:ea noua cu toate rcchbr 
bisericeşti, fără ("eremoJln la orele 18 priveghier 
ucolo. ro 

l):Jminecă 10 OeI. orSe 
Litic şi celebrarea actt:luln 
lirii de catre p, S. Lor COl 
(I'\agier episcopd Ar\:ldu~([ 
[)r. Nicolae Popovici epÎ$IJrl 
Oradlel. Orele 10 LltUl 
!<i'lspunsurlle vor fi (laI. 
,ătrc corul "t'\rmonia" dillc 

e(liltate sub condu. erealU 

------- ! Infiin,area de 
L1 şfâ "şitul cursului corespon
d"lţă comerciala, hdişp!?ns:?~ 

bilă Uliul cOili2rcz'ant sau me~ 

!oinicului preşedinte, şi W{( 
9 jum. seara în fiecare zi afad Dr. Aurel Mezin avocat. irt 
de Sâmbătă şi Duminică. După masa la orele It ' 

Prin faptul că profesorii il- vecernie şi serbarea Scnlă; 
cestor cursuri sunt titularii Li- tenal ului, dela infiintare~ , 

Nou' protopop ~! ; cursuri speciale 
comune. Vtn20 > ,. 

; pen'," membru ca-
Se ştie că la alegerea de ~ merei de muncă 

protopop al comunei Vinga,! 
dintre patru candidati a fost: ARAD. - Din iniţiativa sec· 
ales. diaconul Ti!l'işorli Alex. ; fiei functionarilor particulari d~ 
Bocşl.anu cu majoritatea de: pe lângă Cam era de M u n că 
voturI. , h t" At A f·· ţ 
Timişoara pierde astfel pc Arad, s a o ara. :n lin a~ea -

unul dintre cei mai preţuiţi cu aprobarea ministerulUI edu
slujitori ai bisericii ~r. ort. ro- catiei n aţi o Rai e - .il două 
mâne, iar corul ~ Doina 8a111'.1- cursuri speciale, unul pentru 
fului" pe valorosul său con- ,lucrători, meseriaşi şi anga~ 
ducător. ' . . . l'. 1 d '1 a 

Dea Domnul ca după regre- ! latl comercl~ 1, ,~r a , al e. 
tele unanime cu care-J inso- pentru funcţlonarll partlcularz. 
tese limişorenii să fie intam- Cursurile vor funcţiona pe 
pinat Ja noul post cu aceenş lângă -Liceul Comerdal« din 
admiratie şi dragos.',e de C8- localitati. 
re s'a bucurat În mlJlocul no· 
stru. 

Resfauran'ul 

C.,..rile pentru Seria 1. 
1. Limita Românii, 3 ore, 

prin conuer$a!ie şi gramatică. 

! ser/aş. 

2. Studiul marfurilor şi cal
cularea devizelor. 

3. Geografie economică şi in
dustrială. 

4. Contabilitate practică. ţine
rea l'eqistre/()!'" c·)m,'rcial~. 

5. O;'2pf şi eJm1tci.ll ci1mbial. 

Seri. U. 

1. Limba romanii şi cores
pondenţă comercială patru ore. 

2. Contabilitate dauă ore. 
3. Limba :i corespondenţa 

germană dowI ore. 
4. Stenografie două ora. 
Durata cursurilor este de 6 

luni, şi vor functiona dela 15 
Oct. la 15 Dec. flpoi 15 lail. la 
15 Mai, Între orele 7 fum. şi 

DAAS ATr\EŢIUNE! 

Cercetaţi unica Hrmă românească 

r(H:h,ei, în cadrul căre~e 
ceului Comercial, iar ca direc- avea un cOI1\;el't religios ifn 
tor al lor - dup/f cât suntem ruJui .Crai Nou" stib conno 
informati _.- a fost rll.q3.t să rea maestrului Sabin D~b 
primească a fi tii Vasile 5uciu Se va da apoi UR bandi : 
directol'ulliceului. care a şi ră~ 1 ca sa hiserice.a?l.:8. "Conc~()~ 
puns favorabil, - . iar la sfâr- la. C3re "'?f fi Inul~aţ! !O~I -.; 
't /1 • l'b" v., t"f" t pl'Jmari al oraşuluI dela ~ 

ŞI U or sa e 1 ~reaza c( r t lca e . incoare in frunte Cii ad C 

de f~ecventă. oficia~i!, acestea primar d. D~. ·Augustin Cam 
funcţlOJ,And pe baza de auto' Oeasemeni părintele Voit 
rizaţie ministerială, credem cti povici a f{j('ut demerstlr'cn 
sunt de mt1.re fof:Js p?ntm toti lall~~ dl lk D. Nisto~ P~b 
acei cari vor si-si îmbogăţească tul .Judeflilul, pent~u. :nv~ . 

• dt LI IV. Ia malldl rmnlstrllf 10l 

cunoştinţele, lJZnrru a puf:!a telor şi artelor, In ce pri 4 
face fal,~ În mod echitabil cerin- banchetul, __ o COrul _Arm~br 
telor fOi mai vaşte care se ivesc ar dori !'oă aibe loc În reric 
ori unde. lantul .Magdi" a c~rlll pr( 5 

far (>~te m l'm brll a cliv a ; 
, - lui şi unul dintre cei milic I 

tenorişti Un gest frumoslat 
parfea c.lt'gilor, e 1 

Consiliul parochial a hr.. 
că la sflnf\t'p, aulorit:3pJe f 

A.u sosi' 
Stofele de toamnă ,i iariă 
precum ~i material pentru 
uniform4i S!ă;a dispozitia 

bă locuri rezervate op~ 

Zilnic tot felul de 
mâncări reci şi calde ,Cooperativa Munca' ~.~~;;m~~~ntele cu ,nar< 

Mare asortiment în tot felul de Încăl- Ştefan I akab ffy 
ţăminte Preturi senzaţional de eftine 

Ca fnchej ere ti nem să ni 
mim din toati'! inima dilli' 
A. Sucin care de (.) si'ipfăi 
a da! peste pat-ruzeci de ~ăUi 
fori pentru niuelart"a tfc'rf.' 
din jurul bisericii. figHrn"" 
tui bun român o ,om n AR4D 

Calea Rodnei 34./36. În inimile noas1re fienfl.n C. 
, M. 0" \. 

croitorie 
Arad, Sir. Meţianu 14. ~~;iiiu str Arad. Sir, Bră1iatlu 13 

"uumină, cât mai 
multă lumină" 

.. lumină, ceeace tnse:aa·m·n·d·:-:IiII:WIi!O·_-t·i~~:::::":;:=~~~IIJ:i3ltEilş:ZjPlllilmliic-,lIInl!'liblliru-aSlI-lJIIirvll:l\-'h-(]-iJIIm';-iIIj-tciZ.;i!:!I;ilitlBr,-ş~~ 
i ne bogat încdrcată, Bdecă cetire se vor cere ml!ne~i1e ziarului pe ! I1cadrmiei ROIi!lâne. 1 rului flI. Ct:Zel, pentruca :;0 

şi cunoaştere, Ulai mulţi ani, Trecutul de luptator Dtlţiona- apologia rnareici rqjC r, La 
Convinşi că cetitul este unt) Scriind liIespre asemenea lu- list şi pregatirea istorică a pro nelOd, ctitorul unirii celei IVOI 

Prof. 10 .. Lupa" Is'oria dintre cele maÎ simtite nevoi cr~ri de valoare, credem că vom fesortllui dr. Ion Lupaş consii- Dotek i:;torice din "i:'ne1 i spirituale ale timpului - inQu- contribui intr'o măsură cât de tue o garanţie că noua d sale unirii românifor" sunt (\~.tft" ' 
anirii româniler. i gurăm aceasta cronică a cărţi- neînsemnată la răspc'lndirea Ctli- lucrare este merittlOasă. ! Iese ca să fie uşor r('timon 

Lumină, cât mai multă lumină, ! lor, cu gândul bun ca să facem turei naţionale şi, în acelaş timp, Cartea este scrisă pentru ela- 1 credem că toţi trebue să k qt 
cerea omului olimpianul Goethe, 1 cât mai biue cunoscute cărţile VOMl feri cetitorii noştri de lec- sele JII1uncitoreşti şi pentrtl ta- I noască pe de rost. ~sld 
una etintre gloriile nemuritoClre I de valoare. . tura unor cărţi fără nici o va- rani, care trdmc ~ă cunoaSCQ i Părintele 10n LllP(lŞ n'(llpoj 
ale ],um.iL I Nu :,~m ~vea pretenţta. să.fa- loan.·, care nu merită ostefleal. foarte bine istoria naţională, căd ! Însă tot I'lltât de obiectiv cil or . . I cem Critică IIterard propriu liSă· şi atenţia câteva ore. aşa cer vremile: o adâncire în , menii din generaţia lui, 'oţ{ . 

. Su~ţ oamen~ car~ ~ţlU multe In ţara asta - toţi sunt critici Şi ori cine are de scris r~n- amintirile trecutului pentru ca . Ctl trecutul. [\ JăsGt nemf 1) l 

pnn sme, grafle minţII lor pă- I şi critică, cu sau fără temei. duri sincere despre o carte va- din şoapta lor sii prindem în- 1 nate unele mtme, SOli n'a -
~nlt1zătoare, astfel că .I'!u au de, De aceea, cronicelc noastre 10roasă _ are locul acesta dina- yJţătură şi Îndemn pentru zi- .. ţinial îndeajuns l1!kk. căit, 
Invătat .udte dela alţII. 1 vor fi mai Întotdeauna căldu- infe' rezervat, dacă va trimite lele de azi. i Este singufi1 scădere a i,2). 

Un asemenea luminaţ era ~~ : roase cu cărţile, fiindcă nici 0- recenzia pe adresa redacţiei. Istoria unirii românilor este O ' td preţioase istorii, dar Sf! o j 
Goet~e, ~ul}1 au fo~t tOţi marti I dată nu vom alege şi recenza sintel'.:ă, un tratat scurt asopra , di.n nou că Il~nwj .1impyl.tare 
gân~hton ŞI creaton. cărţi slabe sau cu cOl'lţinut imo- * na~terii popomlui Fomân, care a i tnboe la scneren I~toncl ~ 

Totuşi, istoria nu se poate cu- rabil, care de fapt s'ar bucura Ion [.upa,: Isforla unirii trecut prin cele mai peripfţite : vărate, contimporanii fiilld a
3
t)Q 

.oaşte fără lungi lecturi, fără să de o cronică drastică dacă am româRilor. Incepem oconiCI/1 faze de suferinţe şi, alteori, de . intotdeauna porniţi unii ({ . 
fi răsfoit cât mai multe opere. inţelege să ne ocupăm de ele. operilor naţionole cu r('"coman- sk"ălucire. : t!lltora. Dacă tetuş recom(l~ Î!1( 

Goethe însuşi, care a cetit I Literatura noastră n ti măr ă darea htoriej unirii românilor, Părintele !(}n Lupaş vorbeşte I această cmte, o facem P'eCUt 
foarte mult, spunea cuvintele de I fncă destul de numeroase opere scrîsă de părintele Ion Lupaş, desprt toate uniriJe, pomenind ci o credem utilă, lor 
mfIi .5U5, cerâNd cât mai multă insă ignorate sau prea puţin ce- profesor de istorie la Universi- cu sfinţenie ntlmele voevodului ' Lac. 
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Târf:iul de 'oiHnnă 03 

CV.e~l loc ta 29 Oei. 

S .. I ".t. ., ~n }' I " Dup(l cdt s~lnlern informati 
nun." P fi J I n ILO fii IVI O'~11 ar ftîr\lul de !oomnă d,ll U!HJ/ acesta 

I Pl~OmOVarecl 
rale)ltl~lui !'9omânesc 

lHllr va Începe în ziua de Vineri 29 
1:11 I Bucureşti. Zilele trecute a triLll din Z!utna şi tot aci să Oc omvrie şi va di:.'ia cinci zile. Domnul Vd!er Pop, ministrul put;n 50 la sută din cât au avut 
"e iavut loc la sediul său din s~ inte:mcÎ:,ze un gimnoziu A.. it. aA inchstriei şi comertului a trimis. aceeo cari au (lvnt marele merit 
IISP2a!e(1 Victoriei Nr.?, aduna- mixt. Un coooeratht tuturor intreprl;Jdcri!or industria- ; de a fi avut un paşaport, chiar 

reci gentrcrJă C1 a soc î ati ei 6, r~cd~1CC'rea pc C. f. R. francez În capitală le din ţar~, o adresă cu urmă- I dacă k-fl lipsit pregatirea.1'\"5ta 
;,Srrijinîtorii Motilor u • de 50 la sută pcntro l11un- tor:11 cuprins: I cu atât mai vârtos, cu cât unele 

rei: S'a Întrunit şi .s'C/ votat un citorii moţi, pe baza cărţilor D, Ernest Pois<.on, secretarul .• Dewoltarea şi prosperitaeta I intreprinderi din ţară, chiar dacă 
ve~iJ1elT1()riu (tIre va fi Î[wintGt , de lueru _._- ctlm era şi sub general a! federaţiei nnţionale a industrki românqti se datoreş- angajeaz:1 element de origină et
chbrintr'o Tltlmcroasă delegaţie i Unguri şi pentru tran5- cooperativelor de consum din te În largă mâsmă sprijinului nică română, au bunul obiceiu 
101n frunte cu d. preşedinte Ba- : portmt'a ccrcLlldor lor, (Jli- frant:t şi vicepreşedintele alian- direct şi indirect al Statului, ca- de a-I retribui tot româneşte; a
lerrO ]] 111. St<.ircea, MlIje:sfătii: mentcJor făcute de soc. apro- ţei internaţionale l»Oreratiste, re a Jus O politică de cat('go- decă cu un solar de mizerie. 
orSe!le Regelui, primt.tlui minis- ~izinnClrca motlor cu sediu~ a sosit în l'opiteiii ur:de a ricd protecţie a industriei din • 
. dulru şi preşedinţilor Corpuri- In Z!CltIlCl-f'ilba prccu m ŞI ţinut două conferinţe. ţa:J, Intre timp, o nouă circu[ară 
r tor Legiuitoclre îl1 core se- cere; pentru took tmnsporturile de *' In trecut, indu:,-trifl naţională emanată tot dela ministerul in-
dU~Cltisfclccr("Cl favorabilă a' oiimentc necesare populaţiei Primaria ebj c pe c\lIe să era protejată nmnai de tariful dustriei şi cornerţuluivesteştecă 
:lislmnătoclrdor: dill tlccstc ţinuturi. contraC'T':z~' tll1 nou împrumut de vamal şi de lrgca de Încurajare prim(l circulară a fost numai un 
,llt.~ ]. Repune-rea moţilor mi- 7. !ntC"mC'CTccI unui spita! 40 i 00.10"1. Iei la C Le. pentru I a n,Ju')lriei din 1912, astăzi ea fel de ... Învitaţie, nici deCllm ceva 
(~ilieri În privilegiile lor ce le e~1 sedii ('h~rurQicok, ch!mr- a servi kl platcl Iocrărilor ed.i- I este si mai put~rnic apărată obligatoriu. Te pomeneşti cit 
ealU delLI Ludovic cel Mare şi gl(: ort0pcdlC ŞI maternItate litare ca pavări de străzi şi am- ! prilltr'o serie de legi şi măsuri daca se ţine cont de ea, ajun
;i <MurÎll Thereza şi anularea În Zlertna judeţul 11lba-rulia. piifiwrea reţe!ci dc> apă şi CQ- adminÎ:,trotiv ... , (contingentare, ge~lU şi ai noştri mai de grabă 
~1. nt. 81 din leaca minclor. 8. Scutirca breslLlşilor ro- noI. m:IÎ oks Î;l c(1rtierele ora- le',Jeu cartelurilor, etc) care O )a o bucdtă de pâine. J'istfel că 

It 2. Construir~(J imediată şi mâRi din accste ţinuturi de: ştdui. pun ia (JdăpQ~tul oricărei COI1- s'au şi grllbit oamenii să aratc 
ell1ără Întcîrziere _ cerută chiar dările către Stat şi Comună 1 De observd că CI<,jul a mai curente dinafară, creinJu·i s si- că totul Q fost ~mtllt sgomot 
;:~e (lpărarea graniţelor noa- în primii trei (mi dda cles- i obţillut Î1l ano! 19~2 un impru- tt,Qţie de monopol pe piuţa in- pentru nimic" ... 
)s ifre - Ci linilor krerte nor- chidc:rea aklicrdor şi rentru i mtlt, tot !o C E.C. H1 valoare to- terna, 
onnolc -- 111ba IulieI Ix'jnă la meşkşugarii trecuti de 50 ani, I taia de 3Cl()OOO(JO. Iei, Politica pretecţionis:! li recla-
n'brtld, Vaşcctt1, Zlatna, Deva care lucreoză si~gtlfi fără î Oare e(-i n'tlşqte Clujului de mat dela publicul COsunJlltor sa-

ncli ZI(]tnQ L. BuciUI11C1fl, Mo- , i(]lfc şi ucenici. d~ dOCc1 ori, !o rhad llU s'ar crificii Inşemnote, pc care ţara 
Ir~()ş, lliud. -~ I 9. Ob1igarea soc. minine putea (ldot,)? :\1L1i ales că la noi le-a lldus conştientă de impor
~!I" 3. Concesionarea exclusivă f de a constroi puţuri şi fân- i sunt (ltJtel1 de făcuL , tanta industrializării În procesul 
ad cxploatărd pădurilor şi tu- f fânf, acolo und~ băile În .urma I ~~~=-~~~ I ~e emcll1cipare economică a Ro
COJror bunurilor solului şi sllb- i explO(ltării minelor se 111frc~ : Penfrll zidirea c<jselor găsiti : mâniei. 
~ Volului din Munţii l"'ipuscni, 1 tează, În inte:es~J1 ad?părij 1 cu preleirile cde mai ef!jn~, I ftvâl:ul În vedere cele de mai 
"lI~~ntru Co m POSt sora te le, turmelor de 01 ŞI a VItelor. \JM ISus, credelt1 că este de datoria 
~~I-)bştîile) foştilor iobllgi si ',: Deasemenea (lcesk societăţi 1 dvs. să răspunde-ţi I~ toate a-,vI:"' ' . <:,'ir~m dă ! 
rl1~oţi. ! să fie obligcltc a da 10 la i ceşteo printr'o largă hiţdegere 
)rl 4, Inklllcic:rea Urlei mari! sută din venitul ndt pentru C 1H('s:!, efe. 1 a cQl1n,'Jnd,lmentelor vremii şi î. 
m~brici de: jucării, in qcnul fQ~ ! săracii din comunele unde 1 i3 fIrma I ~peci(11 să căutaţi pc tOJte căile 
rericilor din Nuercnberg. ! exploafc:oză mine1e şi a con- ' SI' g'l S m un d Ste rn I - chiM cu sac:if~cii mi.lterialet 
m 5. J nkmecrea unei secţii i stmi cu tontă pukrt"Q lor mo~ I I I --- să ~romovatl In person:i1ul 
I~Îe tăbăcJric:, cizliI1<lrie ŞÎ de : rală şi inakrială Ia realiza- şi Comp. ! salariot al intreprinderii ce con-
oyak articolele de. pielăric, i rea acestor posh11atc. Arad, Bul. Rt'g F('rd;nand 55. 1 duceţi, eJemewte de origină et-

e ]Cfl1gu GimnaziuI indus- j ... 1'&.... .. 1 nică românească, 
~~. __ Cotonizare. "o~nâni- i In consecinţJ vă ifilvităm să 

opsiţi şi curăţiţi haiaele]a firma I lor "eJu!giali din Un- IUClţ1 măsuri ca până la sfârşi-
ni I.N O" S POD )1 R II garia t tul acestui an, să măriţi procen-

ui' .1 J-I. A ~ hod de saluri,Jţi de origină etni-
fă: Scăpaţi apoi de orice griji I IntrucAat. un FJu~ă.r. Il1s:.:nua • ţlică rolHână la următoarele C8-
~ ~ăuăI·la.' Sl~l. Eml·nescu UZl'n'l.' SI SI 13 de romam rdugldţJ dm Unga- it" J I A ă 1 l _ <4 r. roiescu !,' , ,. : : ,;"gorll.e Itersona p«n a ce 
re fla, tJrmeiJZ,l s;'; fiC COiOl'IIZ0ţl pe:; ţ' 1 

il ~ 2 i fron~ie~a d.e ~t'st, mi!1,i.ster~l de I "u5~n:la sută pentru personakll 

r);~ 8.('\8 fi; aş'll' C,' S mari' cer s ca'"' de re a I 11 gr.1 Ctl ,tura ŞI D(~m~nl1, ~ mtcr- ! admilaistratiy superior, 50 la sută 
."'\. I venit la l1ancCl NatIOnala a Ro- II' tII d .. t t' 

iA' '. .' • pen ru persona u a mlnls ro IV 
, manieI ~pre el obtine un credIt I • •• 50 I t~ t -m "t 1 ' 'd b: . : Jntenor, a su a pen ru per-

~,.II~Alt POZI e arşI pensia e ătrâneţe j ~~ ~~~ej~~ă~~ d~~~~~~nam~~~~! ~onaJtll asi~ilat lucrător caliti-
.'V ' ,. • 1" T' 'T "1 i C'lt, 50 la sută pentru persona-
f L B 

. ' tHi\Ş, JU( cţlll lrnlş- oront" pro- 1 I 1 . .j t I'f' t 50 I tă 
, a ucoreşb în sala "Tran- 1, fecţiona încălţăminte gate!. ' t t t " , I ti aSI,,11 a neca 1 ICS , el SU 

I 
pne;J ca ullor s ralnl, h . 

, v(iniei" s'tm t,inut congresol 4). Plota primei săJ')tamâni T t • d l' ă" , l' pentrn personalul tec n:c stlpe-I o In ve' crea co omz rit sa. 
'tr:',~ne.ral, al lllC'seriaşilor ds- de boală CI luciMorilor să,· . nor, 50 la sută pentru persana-

d ţ - IntcrvelIIt 1(1 B(lI1c~ Naţională i t t. • • f' 50 I tă 
ltan In ara, rcvină in sarcina Casd een- ' ,. I /lIl {'CliniC Jn enor, a su 

D 
v f ' ŞI pentn! cedare\J moşiilor ,.ro- I ' I 1 Vt' 1· 

l~ upa ce mI ()st rxpust: trei le. I , ' . pentru personaJU ucra on Cfl J- I 
'd ti' , , prtdako :;a, dIn comunelor Be- i f r TIt" t 

,:51 e:a ee ŞI ~ a, proksţllt 5). II1~;rijireQ medicală şi: rexeul Mic şi VrtleattHI numită! lca 1, .) ~ s~ a pen ru .perso- I 
~Ipotnva scumpIreI makna- medicamente potrivite şi su- ; P' C . h j • d-ţ I T" I f.lalul lucratOri necallftcat1. 

Cii ' ' u:sta .OClO a. J~ (' U IlTI1Ş-. Vă ă ~ - I lOt 
(or! sa votat următoarea: ficiente. ! Toronto', i rug IJI ca palw II c. 
lfot,un~.. . 6). Pensie de beHrânde i : il. c, să Ile comunicaţi ade-ziu-
1 IJ ~tt~n1res materiaklor În pentru meseriQşi la vârsta d~ , Mare asortiment de SOBE : aea dvs. Ia cele ce preced. 
:-:alţamm!t. . . 55 ani.. . . de TERA COTĂ cu preţurile i Lipsa de răspuns VGl fi €onsi-

S'a deschis restaurantu' 

d':-X f'/.i'f R 11 H "C J. ... .Ml 
Vinuri excelente de A/ud 

şi Dragaşani, şam pante din' 
tara şi străinătate, /icheouri,! 
ÎIl /irod, Si,. Eminescu coif, 
cu str. Odo POP. unde s& t 
vând şi se consumă cele mai t 
selecte beu furi. j 

&LU&&a ..... 

Lr:i:\i!('.!t't comereiale 
CIM tiuigana 

Camera de CO.lerţ şi Indus
trie din J'irad a primit o (lIdresd 
dela o firmă de export şi im
POit ctin Bulgaria, care ar ex
porta mărfuri româneşti în Bul
garia, şi ar importa cele Bulgare 
în [~omânia, Piaţa bljllgară se 
Înteresează mai cu seamă de 
cherestea. Detailii la Cameră. 

Conven,ia d,nf"e C.E. C. 
şi U.e.B. penlru liÎn'a"ea 
lucrărilo" de canalizate 

Vineri s'a atltentificat sub No. 
34076 la Trib, Ilfov Secţia' No~ 
teriat controctul de" deschiderea 
de credit în CQnt curent, interve
nit între C.E,C. şi Uzinele Co
munale Bucureşti, privitor la Îm
prumutul de ~OO miI. Iei deschis 
U.CB, p~ntru lucrările de ca
na/îz«re În cms. 

Pe când la noi? 

C"earea unei şco,i 
de ciobitn;' 

Pentru a se inlătura piedicile 
pe care le întâmpină progresul 
şi ameliorarea oilor in ţară, mi. 
nisteTtlI de l1gricultură şi Dome
nii a hotărât înfiillţorea unei ~coll ,,2). SCC1dcrea unpozltelor 7) Supnmarea timbrulUI I . ît" 1 . 1; 4emtă refuz. 

;,1 a taxelor COmtlMlc şi sa- de t~berculoză. ce e mm e m~ a magazmu * de pregătire practică şi technică 
jta~e la putc~ca"clctuală de 8), 50 la sută reducere pc 
jata Q mesenaşl;o'r. C.f.R. şi N.f.R. pentru me-
-t3). Inkrzicer("(1 industriei serioşi. 
IR încălţăminte de cauciuc 9. Camere de meserii. 

" . . , 
Jtcum şt mkrziccrea fabri- 10. Desfiinţarea registrelor 
lor de Urbăcărie de a con- ' comerciale. • 

Maurer ~omp. 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand 27. 

(casa Kneffel) 

ftr mai fi fost poate de adău-

1 
a oiobanilor, baeilor şi a mese

gat la acea:;tă circtTlară ca şi sa- riaşilor de caşcl.1val. 
larizarea acegtui personal - În- I llceastă şcoală va lua fijinţit 
tru~ât în ac€leaş condiţiuni pro- la Ocri~ Statului dela Palas, 
duce un randament egal cu al II instituţiile situate la cea mai de 
precedesoriilor - să fie de cel seamă r~iune de creşterea C!liI<tr 
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dn.'!,~,J;t '1.~ ... !nll~~I~jmUI~lln~.;, !l11iI"l~,~~~~~~~~;UI"~I~~~~~;llIna~l~.'I~,r.1~~fjYlln~~~,:'l~,a~~qr t,~~~.:~,l~.!,,~t.' I ., f , ~ ~, • d · w': /I?~~i~~~jd, ~~~Ui H~ t.II~~ j~~;~~III. 1'+lUIII'~b) ~~~~~~IIII ~ H~~U Idh2~~ţ:~~' !~~~~~~~~I~~JI Ai'l arma iU.'M' .verse, ll~·,~P~~~'~J' .n~~~ 'lF.ij h.. ~fld~ ~s~~, d. r'~~I~ 1 l ii_~ ~i~ ~'~I'i~'""~~ I'~"~~~~~f.~, P 
lijîhd' Jld~~~b~bll"ld ~h~;1 n~nldhlii'h.lid~ dHd !snknn~'Î!hu~!Unlj~~~s~~ ~~~~~~~ij' Conc~rs de. dac.ti logr a... Şe dfntacomitetului ela: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ •• ~~~~,~~~~~~~~~~~ fIe. SecţIa funcţionarilor partl- rlei că~lnelor de uce~, 

Situaţia în ca m piona
tul juniori/or 

culari" de: sub preşedin.ti ? d,lui ~J\iercuriJ 28 ~t'pt" la or~le ':1-
4 puncle. rea). PopOVit·i, Palaly. Buzed Il. Domacuş, a luat ItIlţratlva In localu! cămlllulw dt' băieţii 2 

Cociuba (Astra), Grada (Aslra), ; los (Unirea) Frlipaş, Nagy (i\ organizării umlÎ concurs de dac- str. fabriceii, a avtlt loc şt;:d~ 
! Mladin (CAA), Borolz (Unirea), . mefa), Crăciun (TransiJvttnia), tilogr(lfie, În cadrul Camerei de comitettlltli doriei căminelor 

Ziarul noslru şi-a impus din- III Kurupkyk (InJelegerea), Graur, Pâlin,aş şi GrunFeld Muncă Ilrad. ucenici sub preşedinţia dittil' 
Ir'un bun inceput promovarea 3 p~nc'e. t (~ol'lunl.l). S p â n u (Tricolor), I Concursul va avea loc in zitla Coţoiu preşedintele combici , 
elementelor tinere a foolba- Henegar (Glorw) Lucllta (Astra) 1 Clsmar, Prasz. Erdey (SGA), I de 10 Oct. a c. Ia ora 10 a. m. terimure. 
lului românesc. Varga (Unirea), Dalaky (Inte- Rat (Transilvania), lJij (Unirea), I in localul camerei de muncă, şi Dtlpă cetirea procesului ver 

Ştim că atât În Arad cât şi legerea), Tirsin (USA), Horvath ErJW (CAJ.\). I va fi dotat cu următoarele pre- al şedintd trecute de către 
Timişoara există vaste pepi- (Tihmus), Bucşa, Tuca 1 punct. I mii: Il!. Şerban, directorul căminu 
niere de viitoare "vedete" a (Olimpia). Crişan (USA), Holăran, Kolon- I 1 - Lei 2.000 se procedează la discutarea! 
foolbalului nostru, foI aşa cum paky. Adac 'Gloria), Regner III I ([ - Lei 1.500. dinei de zi. m 
a mai existat când s'a format Cumpăraţi MOBILE Sucky. Farago, Pinfer (CAA), III - Lei1.0rO. Este cooptat ca membru, 
un Albu, AueT, Medve, Barbu, la tâmplăria Barbu, Nagy, Sany, Mândrut IV - lei 500. locul regretatului Dr. Şerban, 
Taenzer, Vogl, Wetzer, Ş a. (SGA), Horvath (Transiivania), La concurs pot participa toti Dr, l't Botiş. 

Pentru a-i pulea urmări mai C t " Boroş (Forlun,,), Szilagy, Mo- funcţionari particulari înscrişi la S'a hotărât apoi pentru c' 
de aproape, am hotărâl să pu- ", O n c u re n ,a cuta, Botău. Teurean (Transil- camera de muncă. ierea unui fond al eforiei, orţ 1 
blicăm In fiecare săptămână vania). Tamas, Gyarmaty, Mi- Inscrierile se pot face până in nizarea unei zile a ucenicilor;nZ1 

sit u a f ia "goallgeferilor
M 

din Cu preţurile cele mai eftine. nya (Amefa), \ aradi, Vespeny ziua de 8 Oct. a. c, cu concursul tuturor oame[]~ea 
campionatul lor, Îar la sfârşi- Suflagerii (Intelegerea), Dekorky, Fricoz Lucrările vor fi verificate de de bine, ob 
fuI campionatului, - adecă la Dormitoare şi (Tilanus), Zegheni, Szenasy, o comisie compusă din: preşe- DI director Şerban de aseJ Vl 

Primăuarâ - vom distribui pre- Bucătărij I Anti (Olimpia), Barlha, Gergy, dintele camerei de muncă, un nea aduce la cunoştintă că ,>;. 

mii frumoase acelora cari VOr Arad, Bul. ReI!. Pe,dinand 15 , ZuJor (Hakoah), Buray Samu delegat al secţiei funcţionarilor I proiectează închirkrea a df,'-:: 
Inscrie mai multe puncte pre- vis-a· vis de hiserlca luferană. I II, Mygert, Maurer, particulari, câte un delegat al : dormitoare dela Casa invAt"" ,;; 
cum şi echipei care va câştiga Expoziţie permanentă. I Seres (Tricolor), al liceului comercial de fete şi ! rilor, pentru a putea adăpct",',:, 
campionalul. bGiieţi şi un delegat al U.G.r.r~.- I ucenicii cari n'au loc În CQ~f~ * 2 puncte. ultli. I ceeace se aprobă. ,~::.~.:~ 

In clasament conduce "Glo· I Preisz (Amefa), Wangel USA}, 1 (J k Partir.ipanţii cari nu dispun, După terminarea şedin ' '~l 
ria- cu formaţia urm~toare: Luca, Oroian (Gloria), Docma-,. se e de maşină pro~rie pentru CO?-', membrii co~itetului În f~unte :';~~.'. 
SIăvei, Micu, Costea. Luca, nov şi Orecin (Aslra), Basch, ! curs sunt rugLTţ\ a anunţa dJl1 di Dr. COţOlU au trecut In bu~',:~ 
Zaab, Păcurari, Orolan, Mă.. Hevezi (Hakohah), Tolh Olim- timp camera, spr~ a le procura. I tărie. i,nteresându-se . de" hra r:~: 
rienul, Codrean, Henegar, Ho- pia}, Boşneac, Vroner (Titanus) croitor pentru dom n i i Probleme vor fI două: ucenlCllor. După explicaţIIle ::,:~ 
tăran, u rm a Iă de "Aslra": Şimăndan,Kapus,Ricion, (Usa) 1. text copiat. mite, s'a constatat că se face :';~~ 
Balta, Lucaei, Docmanov, Lu- Vagasl, Tensarosy (Intelege- l\rad, Pioţa Plevnei 5. 2, text dictat. ce i omeneşte posibil, pentru,:\~ 
poi, Creţu Il. Vărădeu, Chesin- _ l'isupra acestui concurs vom hrăni cât mai raţional u':C:r!' ':>,~ 

t:~'ut~.OPOVici. Huzur, Grada, Şcoala de dans H E S Z B dul Carol 48 reveni. I după alocatiile pentru hrană !':~ 
* S'a deschis depozitul de f D 1 .. F P A <.;:r{: 

de către d. oare de dans pl. progresişti în fiecare Joi şi Duminică, în sai.. I e m n e d e, foc e CI #'9., •• ..", ',)~ 

K:r~~~~ :~t:oc~;~~ tinerimii .. A- dela Crucea Albă, în fiecare Marti şi SâmbălI:i "Reclam" CIrculara ';~,;~ 
mefa" prin cari au fost Înlo~ -----..... - ................... - ................. - ....... ------ Prin prCztnla se uduce la /~~ 
cuile aşa zisele "vedele", se Serbările dela Căsoaia Locul cel mai eftin de noştinţa membrilor noştri, că ::1',~ 
comportă deja [n al doilea cumpărare. --Arad Calea obţinut dela cinematograful"C ' ,)i 

match peste aşteptări, arătând Cefifotii noştrI cunosc, de i frumos cadou. Şaguna 12-14. , 80" al cărui conducător este 
că sunt aproape formali pen- sigur, casa de adăpost cons- I A luat cuvântul apoi dl. Za- I Lupsa (oriolan. fost coleg " 
tru poslrile ce li s'a incre~ truită pe valea ArăneaguJul, '1 ray, care mulţumeşte tuturor După incIdentele dela 1 consilier al asociaţiei noasae, 
dintat. fntr'o poziţie minunată şi me~ penll'~ concurs şi adaugă că Braşov. Se ştie că cu ocazia măloarea reducere: 

nilă a oferi recreaţie tuturor premiile ce vor fi dislribulfe matchului dintre Venus şi EtC. i La biletele de lei 31 şi lei 
celor dornici de ea, tn condi- vor S:'I fie numai o recompensă FJt disputat la Braşov - după Iia fiecare bilet 3 lei. Aceste Clasamen'ul 

Olorla 
Astra 
Unirea 
Olimpia 
CAA 
Intelegerea 
Amefa 
USA 
Hakoah 
Titanus 
Transilvania 
SG\ 
Tricolor 
Fortuna 

6 5 O 1 57 9 10 
6 4 2 O 39 8 10 
6 4 1 1 27 14 9 
5 4 O 1 17 7 8 
6 3 2 1 ]4 14 8 
6 3 1 2 13 12 8 
6 3 O 3 20]3 6 
6 1 2 3 12 12 4 
5 2 O 3 7 32 4 
6 t I 4 11 20 3 
6 1 1 4 9 26 3 
5 1 O 4 9 21 2 
5 1 O 4 7 52 2 
4 O 2 2 7]0 2 ... 

Gool-ee.erii În campi
ona'u' ;uniorilor. 

'iuni acceptabile tuturor pun- pentru munca depusă. relatările unor ziare au avut loc II duceri se aplică la biletele lei 
gilor. După aceea D sa dlstribue numeroase incidente. Cum Du- la toate reprezenlatiile, iar la . 
Sâmbătă şi Ouminecă. Sode- : premii acelora cari au făcut mineca trecută Ripensia Q jucat! letele de lei 26 afară de premi '~, 

tatea Carpafină secJia Arad. a ! mai multi km. În anul trecut, la Braşov, imediat după rdn-\ şi duminici, în toate zilele .",: 
organizat Iln concurs intern 1 Premiul! mpdaJie de aur l'a toarcerea jucătorilor am căutat lucu. .. ,.,' 
pentru membrii săi. Pelerinii \' câştigat Radvânyi O cu 878 să stăm de vorbă cu Pavlovici, i Bonuri pentru bilete cu re 
au plecat încă de S â m b ă t ă km portarul Ripensiei, in ce priveşte I cere se pot procura la AsoCÎ~ ( 
seara. In cadrul unei cine co-! Premiul II· lea medalii de ar~ sportivitatea Braşovenîlor. f noastră in Arad, Str. Baritiu ~ege 
m une au fost sărbătoriţi oas~ I gint, d. Ale r han d 10 s i f cu D-sa ne-a declarat printre a~- J, in zilele de lucru intre or. op 
peţi!, După cină, tinerii au dan- ! 817 şi d-şoara Heller Olga cu tele următoarele: [n ce mă pn- 5-7 iar in dumineci .i Sărbăl.ans 
satin acordurile iazului Gezics. ; 718 km. iar premiul al 1J[,lea priveşte, am jucat în mai multe intre orele 11-12 a. m. undeUmt 

Ceiala1ti participanti au sosit 1 medalii de broaz, d. Kunz Alex, localităţi, aMt in ţară cât şi in ! achită şi contravaloarea bonuri: :E 
Duminecă la orele ] 1, intâm- ! cu 59] km. d· şoara EUz Lu- străinătate Însă trebue să con-I Bonuri eliberăm numai mea sl! 
pinaţi fiind de către dl. Iosif caci cu 567 şi Reinhardl Baby stat că că nicăieri n'am găsit un brilor ~ari nu iu.nt în restantăjunti 
Muzsay, preşedintele asoc., cu 536 km, public mai disciplinat şi sportiv I colizaţnle cu mal ~lUIt de lfI~untE 
care a rostit câteva cuvinte de, Au mai primit apoi diferite ca la Braşovu. I mum ~e o Jună~ ŞI. anume J)iste , 
b un sosit, In cadrul serbării, I premii: Grebb Irina, RiU Z, şi Fără comentar... I tru cel. căsătonţ! pană I~, paepui 

1 I bIlete, Iar pentru necăsătorlt l pâ ( 
dl. Weil Carol, in numele comi- sotia, Foeldes G. Orosz Gh, la 2 bilete la un film. urel 

22 pune'.. tetultli aduce cuvinte de laudă i Szabo 1., Gardos Ludovic, Ro- M ură tur 1 I Este de dorit. ca membrii e rll 
Mărienut (Gloria). d-Iui Eugen Zaray, preşedin- ! t1er A, şi sofia. D. Ernest Timko de crastavefl i aibă la ei carnetele de rnem~ [ 

11 puncfe. tia d I t_ 
A tele sectiei şi un neobosif lu- !' a câştigat un premiu pentru numai cu ote- II pen fU cazu c n se cere a "tun Nicu (Gloria), Huzur ( sfra), t .' , t fi' n!-

(A f) rist, după care i·a inmânat un I aranl'area grădinii cu fiorI. U tul de vin in- ,Slena cinema ogra u tiI pe uzer 
Pin fer me a . ! control. lulu 

9 puncte. ....~~-~~ .. ~" .. _"~~-_ .... ,, .................. -... cercat Directiunea cinematograful li 
Codrean (Gloria). V· , f L ~ 

8 puncte. Cumpăraţi mai eftin s'ofe pen',.u uniforme pânzetur' " .no e .. "Corso" la avizul telefonic (20.' ma 
Raţiu (Astra). şi tot felul de articole de modă superioară la rezervă chiar locurile cerute eali~ 

7 punc'e. P rod u sul membri noştri, I 
Chl 8 (Unirea) LudoVleC Goldstelen . . Având În vedere că aceaiici. 

$s puncte. . Cooperat~vel I reducere este de 10% -12%, q ne~ 
Z b (GI ') P I (A f a) .... . • ..' podgoremlor I dem ca Ono membri se vor fol.utel' 

aa orla, au s r, magazIn de moda. cu carnetul "Sohdarltatea ŞI din Arad de acest av-ntaj', " '1 Dragoş (Olimpia), Bakos '" 
(Unirea). pe bani gata, Arad, SIr. B .. ă.ianu 2. (Pal. Minoritilor'-'Str. Cloşca 1. Telefon 10-61. ' Secretar: Bergmallarh .. ____ ........ __ .. ____ .. ____ .. ________ ............. ______ .... ______ .. _. ______________________ .... ____________ ._tuă ~ 

s. SCHILLINGER 8. 
, I 

Cunoscuta profesoară de dans, şi-a început cursurile penhonu 
irU, 

toate dansuri1e moderne în Arad, Str" Ioan Calvin 4~r'un 
le pal 

unde se poate adresa pentru orice informaţiuni. 'J 

.. 
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