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etaj 1. 
Apare săptămânal 

vrem? . Doliul Cehoslovaciei Congresul "Astrel" 
7n ziar nou ia fiinţă, E obi~ la Timîsoara 
r şă se arate cu astfel de Ţara vecină, prietenă şi aliantă ~ehoslovacia, este în doliu. A pierdut • 
'ei împrejurările cari au che- I prin moartea liberatorului Său T. G, Masaryk, De unul dintre cei mai distinşi Pentru prima dată de când 
f la viaţă un organ pus în I fii ai săi, pe însuşi părintele patriei. are regională'n Banat, băfrâna 
"ciulopiniei publice: să a- Cehoslovacia plânge în ilustruJ defunct pe făuritorul său, Mica Intelegere asociaţie culfurală -Astra« şi~a 
'm scopul urmărit, , v un animator credincios al ei, iar omenire a întreagă un mare întelept. ţinut congresul anual la r;mi~ 
untem prea modeştl, ca sa T M k' ~ t 1 7 M t' 1850 1 ti d ' ~ M 'd ~ I b ~ ~ , promisiuni mari ori să omas asary, sa nascu a ar le a o onm m oraVla un e şoara. m capita a ana/enilor 
m 't t" 1 v "t·, f' d "1' . 1 vestită prin trecutul ei neuitat 'tăm un program pentru a a a sau era VIZI tu ŞI Ierar pe omenll e Jmpena e, 

incă de tot. 
ri executare ne lipsesc mij~ Dotat însă cu calităti exceptionale~ printr'o sârguintă exempIarăt dupăce -Astra- şi~a extins cadrele 
ele. şi nu am avea nici pu· şj·a terminat studiile, s'a pus în slujba patriei lui şi a tutror acelora nedreptătiti. târziu În Banat, dar spiritul 
sufi~iente, D~ ~ceea sz:n- Nu s'a odihnit până n'a văzut cu ochii triumful adevărului Si dreptătii, ei de mult şi a produş inf/u~ 
n:al prudenţI Şl declaram de pretutindeni. enţa in vieafa bănăţeni/or, ca. 

'Jrm coloanele noastre ne f' 1 f' 1 . d' d" v d b' ~t A ă t ' . " ş' p t ti d 'pe ~ A fui 
Iim să colaborăm cu toli cei IU leraru ut e O 101Oara, a o ora ms a uneI un lmpenu. I 1 !'e u n ,~m ~ p.ama? 
" ~ . ~ b' l Astăzi in ochii tuturor acelora pentru care a luptat o viată de om se 1 romanesc, fundca lumtna n are 
'lmesc sa. serVlasca me e • , . ...• A A • • graniţe şi duhul nationalist 
esc, interesele Iării şi pe Ivesc laCrimIle recunoşhnt11, adaugand In clipele de reculegere acea creştmea-. propagat de vechiul aşezământ 

!~:~~~;.o~;;~.ale oraşUlui ~~~~~~~~ l1:,vc::;~u;;;':u~:roscut zmpo-

'em. prin răscolirea frecu· 1 P h. b De când s'a 'fiintat,' »Asfra" 
, acestui colţ de pământ l resc 1D'1 area a fost unele dintre fericitele 
rnesc, să cultivăm tradi- I călăuze ale românilor din Ar-
cari ne leagă mai strânS! w ţ -1 d apa· t t deal, mai ales atunci când ju~ 
/ia strămoşească, ca să fa~ car 1 or e C C1 a e gul strain apăsa conştiifele a-
să se convingă adversarii , . M'de de lumină şi libertate. A-
ruJui.-+wstru -că-am ·infipt , Instructiuni speciale privind numai ComisIile de calificare din Transilvania funci. -Astra« a binemen'faf 
c "'i definitiv piciorul În ! ., .1 l tr v. , 

Ir'v Ati t Vb '1 ! Meseriile cărora Jl se Zlplt- bmale, duJger de bashmente, cotar. turnător de fer. turnător ue a neam, pen u a carUl rea~ 
,pan;,an

â
; s ~a ,unt ar I eli Legea pentru pregătirea pro- elecfriclan-construcfor, elecfrl- de bronz, turnător de fontă, şezare în matca lui firească a 

1. pam n
t 

a
f 

carUl Pb~se-t : fesională şi exercitarea mese- clan.conducător. elecfrician-in- turnător de litere, tig1ar, um- făcut atât de mult~. 
, nu poa e orma o lec • Iii tii f f I t f' t fI f h' t b I ă Ceea ce era ,. Junimea« pen-, /' r or sun ace ea cupr nse n a a a or, aum ar, orar, oc lS re ar, v rar, zăhărar, zinco-
seu Iev' t t 1 tabloul Nr. 1 anexat legii şi pentru calorifere, fochisl pen- graf. tru elita intelectuală din vechiUl 
71 apara oa e ca uz ee. , regat a fost Astra pe tr 
, v. " tAt care face parte Integrantă din tru maşini cu aburi, geamglU, Persoanele care execut! ac- • ».. n u 
':, cacI nt,mem. nu e a .a

t 
lege. giuvaergiu. heliografist. Inca- tualmente In Transilvania una poporul transilvănean, În epoca 

'Insemna, ca sa nu merz e . .' ei de nemuritoare strălucire. 
rea noastră şi nimeni atât ? parle djn meseriile cu- drato~, impletltor (de scaune.. din ac~ste meserH nu au făcut Şi după cum ,. Junimea« n'a 

te ' v . ~ prmse In acel tablou nu erau co~url, de sârmă), (aminator, uceniCIe. nu au cărlt de lucră~ mai putut rezista schimbărilor 
I rmc, ca sa ne oprzasca ld • TI' J' t 'J' ă t d 

S d v I T t cons erate In ransi vama me- amplS ,mania aglU, m far.me- or sau e meşter şi nici alle aduse de trecerea timpului şi~a 
pune a evaru, oa e '1 ~ ă I L f . t ' 1 b t f d d' oamenilor, la un moment dat ~a le vom Iface, pătrunşi . serI, pan a ,egea pen ru camc ~en ru fmaşm beu a ur, ~c e oile Ifoare că au pregă- A 

~u'na de 'nt h' tr ! pregătirea profeSlOnală şi exer· mecamc pen ru fur Ine, me bre profesională, deoarece nl- se părea că şi » stra« şi-a tă-
4 I eni,l cons uc~ 1 ' • iat destinul, intrând in istoria 
şi animati de sentimente c1tarea meserillor, deoarece nu canj~ pentru motoa~e (cu ex- cI:o lege anterioarA nu l-a o- amintirilor cu un glorios capi~ 
,tice. ~rau p:evăz~te de legea XVII plozle •. gaz sărac. DI~sel, etc.). bhgaf să indeplineascA astfel tai de infăptuiri durabile. 
rside V m cel ., mdustrlală. dm 1884 Intre me- mecamc pentru calorifere, me- de conditiunI. "Astra« însă a invins impo-

ra mal lmpor~ "1 1 f d }'f" . t ' i i 1 D ' ,./. 'actor în prod t' H _ serII e ega e e ca 1 Icatle. camc pen ru maşm agr co f'. e acela s'a sfabiJif pin De~ trwirea vreml ar, continuân~ 
uc la na"o I A f' . d i . ., iNd ",' dr I b' ef v Vt bratul d m v â- ces e meserli sunt următoa- mecamc e prec zle. me08n]c~ CJZ a r, 23.5321937 conditiunile U-Ir" u m u In aca or, e 

e unea rom ] tit bT t d ' drept, nu cu aceeaşi vigoare şi 
şi de aceea problemele! re J1eb:' d d' mon e~r, mecdan ~.au °dmo lIS, e mal los, In care f)fll'soanele entuziasm. Poate că într'o zi, 

;toreşti vor fi îmbrălişate i M aglu, acor or, e plane, mecamc con uCat~r e aut~- Caft8 e}(8ftcifă o6făsi!n 7'l'anşif· îşi va retrăi frumusefea zilelor 
"fă că/dura, Însă numai l al~mar instrumentIst, asfalta- mobile, mezelar-carnălar, ml- vania una dlu acest. mes(Jf'iI ei de altă~dată, pentrucă nu 
in armonie cu i te si! giu. ajustor, băiaş, bandagist. ner, modelar, morar, mozaicar. vor obtine cărtl de lucrător ,1 şi~a spus încă ultimul cuvânt 
'oare ale "arii "'i e~ rte:: i berar, betonisf, bragaglu~in- nbturar, nichelaT. nifuUor, o- de meşter: asupra celor ce trebue orân-

J' II' C ee e n I h 1 b' . b d' b ~ J. d l I duite În lumea satelor. Ţăranul 'amu/u,' nostru. 9 e ar, OIanglu. ro laf, ran- g In ar, o ar, op ncar, orn8- A v d 1 I roman are nevoe Înca e raze e 
vom sesiza de foate pro~ , zar, b~cAtar. căciular, căJdăr~r. menUst, ortopedist - mecan~c, Că"i de lucrăfor culturii mereu reinoite şi. deci, 
le economice soc' le c I~ ! cărămldar, call1podar, caUClU- parchetar. pavator, pescar. PIC- A. Pe haziJ de act.: "Astra« îşi mai poate modifica 
şi caritativ~ fii~~' c:n- I car-vulcanizator. careta~, caval, tor, decorator, pieptănar, piro- al AbsolvenJii !ş-coJilor de cu succes armatele de propa~ 

"a v aces"e tere' ne nu pot carfonagist, cazangiu. ,ceapr8~ gravor. pilar, poleitor, .postăvar, gandişti culturali la sate, 
e l' specialitate sfabiHte de Minis-
odată complect explorate. zar, cera:nisf, cantara~lu, cine- pot.covar, ~aboteur, ,rafInor, (de- terul Muncii. SănătătIJ şi Ocro- bU;o~rî~~~'m~~ ~~e,::nz~~ ~~= 
'ufiile in interesul obştesc matograflst, cizelar. Clsmar·or- la mdustrla petrohferă). şal va- tirHor Sociale conform ar!. 4 ceput, deşi -Astra .. a desvoltaf 
totdeauna libere În coloa~ topedist. conducător de maşini ragiu, sârmar, seirar de lemn şi 5; o rodnică activitate şi in ulh"~ 
oastre, până la limita po~ pentru. tăiat lemne. cojocar, scărar ~e piatră, scul:r, sculp- h) Absol\1enfii şco1ilor din mul deceniu. 
1, CU' tavI'şurl' personale corseher, constructor de jue!- tor in plafră. sculptor m lemn, Vorbind despre "Astra«, nu 

Iară sau străinătate echivalente fA 'A I 
u va avea al'CI' ni 'CI' o g.aVz~ rii, ,c'llfera,r •. curse-grătare. dă- sculptor r.n fHdeş .• şe.lar. si.mi- putem 5 arşI randuri e acestea 

- t d t 1 d 1 h d I f cu şcolile de sub a); fără a pomeni numele marelui 
Avem convingerea fermă, 1 raCI ar, lS I ator, uger de glu - covrlgar,. şm ~] ar - şJ,ar, c} Persoanele care vor do. cărturar Timotei Cipariu. unul 
românii trebuie să cul~ I r sondor, stemultor, sllclar, slrun· vedl cu certificate dela patroni dintre Întemeietorii ei, dela a 
încă multă vreme soli- ca să ne simtim cu tofi româ- I gar in lemn, strungar In fe~. cii au practicat una din mese. cărui moarte s' au Î m plin i t 
~ea românească până vom .. II '" ~ R ., stucator. sudor, sudor.eIectrl- cinâzed de ani. 
I la "'i ~ ..' . v mI mu umIl In omama. f· f şe a f' 'f rute indicafe mai sus cel putin Vestitul filolog ardelean a 

~ apamrea economIca C It I .. d' . , l! Clan, s orar, pc r, S IPUI or, trei ani. 
~/ă a frumoasei şi boga~ ,u.u A munCll. or mez !' a I tapetar. tâmplar de binale, tâm. fost unul dintre primeii vice-
~str~ Rqn:ânii. cmstel Il vovm prop~g~, .dan,du· )' plar-mecanic, tâmplar de mo. B. Pe hază de examen, preşedinli, 
! sa raplm ceeace e al I ne seama ca numai rzdlcaţl la,. cu autorizarea Ministerului: -Astra« bănăţeană. sub con-
vom revendica ceeace e I ·t t d t . I blle, tâmplar mcrustător. ten- ducerea distinsului său preşe-

!' capaCl a ea e a concura s rel~ I d d ,. Persoanele care nu sunt cu- S b H d tl'!!' cu toată energia ti~ I t b' ., v ., cultor efata e, feracohsf. flnl- '" dinte a in Evul.an. are e 
ca de care suntem capa~ i nu vomvpu ea. IrUl ŞI propaşl. I chigiu _ ornamentist, tipograf- prinse m niClUna din catego-I implinit o misiune grea şi no~ 
cu toată curălenia suf/e~! Aşa sa ne aJute Dnmnezeu I I maşinisf de rofative, tipograf- rlile de mai sus. bilă după cOllgresul de Du-

rostru, până vom ajunge' Timpul Provinciei! culegător, tocilar, trasator, trl- (Umuaztf) I mînecă, SUvia Faur 
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Nicolall Ro~u: Orientări In vea~· 
Edlt ••• CugetaruO

' Lei 75. 
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FllIpe.cu. Edlt. ' .. Universul. ' 

Em. Clol'on: Schimbarea la la'l 
• RomanieI. Edit. _Vremea" lei 70, 

Oat. C. fd.l4uonu: Amintiri 
dela •• LuceafAru .... EdU. Buco'in., 
Lei 70. ' 

e.:JOft Petl'e.cu: 1907. EdU. 
.. Cugetarea" Lei 100. 

Ion 1. Nedeltl6cu: JusU'ia con
tlmporan •. Fdil ••. ,Univeflul". 

Pomplflu Itlcolau: Nallonalls
mul cons1ruC1iv. Edlt .•.• C.ge1are .... 

S. Smile.: FU om de caracter. 
Edit. ,.,Cugetarea" Lei 35. 

Ion S,mionB6cu: Oameni ale41. 
VoI. 1. .1 II. Edil .. Cartea Rom'
neud". 

h11,.,:ea Eliade: B. P. Ha~deu. 
(Doul volume. EdU. F"undaţlUor 
Regale). . ' . 

. MatElI/. (101'09/al. : Opere com
plec:te. Edit. Fundattllor Regale. 

Tim pul P r o vin c iei _________________ -."'-

t Functionarii particulari Nelam propus ca, deocamdată. această rubrică să 
__________________ înfăţişeze starea de fapt a tuturor factorilor pro~ 

I ductivi din toate cAmpurile de activitate. ' . 
Suntem un organ tnchinat muncii. un Incrustător obiectiv al faptelor şi observator 

credincios al intereselor provinciei. 
; . . Ori atanci natural că trebue să pretuim munca. să încurajăm faptele demne de re-

~ j ~: c." • ÎI '; ~ ~ ."" "' • 

levat şi să apărăm pe cei nedreptă/i/i.·' '.., 
1,·. c, ~'Jir'această ordine de iiJei,fvom incepe cu functionarii particulari, car; sunt una din 
tre cele mai nedreptătite categorii. dintre toti factorii ce pestează o muncă intelectuală. I 
Atunci când pentru toti intervine statul spre a le uşura traiul, când tuturor le face Înles
niri, pentru aceştia nu se face nimic. acestora nu li-se ajunge cât de putin. 

Nouile monele ' 
de 50 I 

In Monitorul Oficial a ap 
jurnalul Consiliului de min 
prin care Ministrul de fill 
este autorizat să punl fn c! 
laţie monete metalice de 9: 
fabricate (ţin nichel, şi anu 
12 milioane piese in· valQ 
':l0minal! de 600 milioane. 

In aceasta valoare se VQ 

traSe din circulaţie monetl 
100 lei argint, iar cu restul . 
siunii se vor retrage din Totuşi functionarii particulari ori unde ila aşezat soarta, au rolul harnic al albine. 

I lor: sunt mereu in slujba a doi factori: capital ~i mAnă de lucru, Îi servesc credincioşi 
pe amAndoi. ' ."~ 

• laţi; . potrivit D.ecesUăţilor, ( 
Jalte monele divizionare. 11 

Ei distribue şi retribue munca: calculează şi descifrează ~planşe. Pe urma muncii 
lor, apele sunt stăvUite. lurbinele ajung la turatii fantastice, În ţesătorii războae/e lucră 1 
încontinuu, băndle prosperează. - sunt peste tot acel motor care radiază binefaceri Şi 
pune toiul în mişcare. 

Şi cu toate aceste. functionarii partirulari la noi sunt o categorie de intelectuali I 

care încă n'are un statut al ei. o casă de pensiuni proprie. 
t Ei. după ce muncesc o viaţă întreagă. cucerind prin sârguintă proprie. şi pe cale 
erarhică. după un început modest. toate functiile, - la bătrâneje sunt dati afară pur Şi 

I simplu. şi înlocuiti cu elemente tinere. Acesta e procesul vietii ior.' , 
I Numai că pe functionarii particulari nu-, aşteaptă o pensie cât de mizeră. ci cad 

În mizerie.' gAndindu-se în tragica lor pribegie, pentru cine au muncit {} viaţă întreagă. I 

pentru cine s'au sbudumat atâta. cAnd nu s'au ales cu nimic. când ei nu pot să trăiască I 
liniştiti şi demni Cu ai lor. după o viată întreagă de trudă şi muncă folositoare J... I 

. . F;~afo, ~ 

... ~ ......as & ~~~~---...~~---.....-' 
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dlnlafe. pt~ loco~~· nca 
tive, ~:I tol felul de, ~ eli 

modele -: ati 
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Vizitaţi 
,ai J 
JnÎlc 
treti 

Restaurantul la urile 
'ivat, 

", P!PJJ a crlV~:t~~ 
Arad, Plata Catedr\crc( Arad, Sir. Crj~8n 1. Sfore 

pentru unlforme, plapome 
materiale pf. Itngerie, luc
ruri de mană. bumbac •• , a . 

ora 8-10 consultă Dr. Hdlmăgcaţl, tratam~ dentar :lor : '~=1~ : g~ ~~~~~n~ 'Boll'lnteme Dimitrie Mai ~~(~ 
Ciorapi 
efflnl, durablU f' eleganli 
la renumUa firmA 

Lustig, şi Berge{ 
Arad, B-dul Regina Maria 24 

S. Smile.: Ajută-te singur ~ Edll, 
.. Cugetarea". 

Ion Pllfl'oulCI: Figuri dlspArufe 
Edlt. FundaCiHor Regale. 

Ohsof'ghe Po,finafl! Din Istoria 
TiparuluI. Lei 30. ApAruta [/II con· 
ditluni technlce ,5 artisUce excep
efonale In Tipografia "Concordia" 
le bucurA de an succea unanim. 

11 - 1. Dr. Dumitrcscu Comerciant de lemne' ŞI 
.2 - 4 : Or~ Pcscoriu ': .. :: t val 

) 2-· 2' • DT: Opriş" Chirurgie foe şi consfructle ! loc 
3 - 5 Dr. Ziana A d ,Toa 

12 - 2 " Dr. Ofariu Copil' ra • C. Aurel Vlalcu 167 "iprCl 

11 - 1. 'J' D V' } tm ci 
,. r. Ula Oinecolo 'e Cqmp1ratl MOBILE~r forr 

" 
• 
• 

• 

Dr. Magcr 'gl la tâmpllria ; act 
" 12- 2 " Dr~ Dcgcnariu. Boli de piele ~r n 

4 - 6 " Qr. T~sici Boli Venerice IeD n cu re n t ţJm, d ,. 

" 4- 6 " Dr. Frint nas-gdt şi urechi " . ~imar 
" 12- 2 " Dr. Cosma . • Ex. Ia RlJn2ten I ..' ar s 

Ore de serviciu la rarmacie dela 8-18 I Cu pret~.flle cele mal 1dIr.., în _______________________ ...... Sufragem labol 

'Vopsjli şi curiliţi hainele 1. firma I Dormitoare fi rieră 

H O S P O D A R ! BucAtArii :fcritc 
. Ar.cI, a.a. Re, • .F.,clillanlj ma 

Scapati apoi de orke gr1ii vil~a-vi.· de hlSettlcQ lufB~ccuti 
PrIvăUa: Sir. Eminescu - Uzina: SIr. Sfrolescu 13. Expozitie permanentA. 

t ~rmar 

.................................... ~ ............................ -· .......................... ~Lme1< 

CARTI NOUt 

GeorJle Stra': 

Elogiulliber'ă,ii 
Printre operele ce au văzut 

lumina tiparului in ultimul timp, 
una s'a bucurat de-o atentiune 
deosebită, de o primire excep
tională, şi cu aceasta am numit 
cartea dlui profesor universitar 
George Strat, Întitulatli, oarecum 
semnificativ pentru epoca ce stră
batem, "Elogiul Libertătii'·. 

Cu tot spatiul restrdns de care 
dispunem, am voit dinadins sel 
inaugurăm această dare de sea
mă asupra cărţilor eu aceasta 
lecţie despre libertate, menită 
să impărtăşeascd binefacerile ei 
uturor celor dornici de aceste 
preţioase ~i cu multe jertfe răs
plătite bunuri omeneşti. 

Dar să dăm cuvdntul autorului: 
- "fără indoială. străbatem, 

cum a rspune Unamuno, o epocă 
crepusculară. sa fie Insă, cre· 
pusculul care p r ee e d e zorile 
vieţii sau acela care vesteşte 
noaptea morţii? Răspunsul nu-i 
uşor de dat. 

In ori ce caz, pretinsul fali
ment al ideilor şi în primul rdnd 
al ideii de libertate, nu se re-

-) Bueartşti. IIp. th Qrtă LtopoZd Oti. 
lIt; str. C4mpiruanu NI'. 47. P,.,ţul ui 65. 

duce, in ultima analiză, decdt 
la nevolnicia oamenilor. Căci li
bertatea inainte de-a fi o con· 
cepţie de viaţa, o doctrina po
Iiticd sau economică, e o stare 
de spirit, o datorie de împliniţ 
o sarcină de purtat, o suferinţă 
de acceptat. 

Libertatea treze,te conştiinţa 
individului şi sentimentul răs
punderii sale, destinul omului 
se confundă astfel cu destinul 
proJElriei sale Jibertăţi", 

Iar mai departe: 
"In tumultul acesta victorios 

al tiraniei, care se întinde ca o 
pecingine, contamindnd sufletele 
şi alterdnd conştiinţele, a in
drazni sd vorbeşti de libertate 
devine ceva temerar, iar a mai 
avea şi pretenţiuDea, pe dea
supra, să incerci un elogiu aJ 
acestei zeiţe proscrise poate fi 
cu drept cuvdnt socotit astazi 
o primejdioasă şi incalificabild 
provocaţiune". 

"Pentru foarte mulţi dintre 
contimporanii noştri, a te mai o
cupa de libertate e o acţiune 
ridicolă. care deşteaptă ironia şi 
compătimirea, e un păcat de e
retic asupra caruia irebue să 
se coboare neîntârziat fulgerile 
excomtmicării majore, e în orice 
caz atitudinea unui om care 
voeş.te cu orice preţ să se sin-
gularizezeu• . 

"Ceia ce a insemnat de mi-

lenii noţiunea augustă, ideia pe 
care civiIizaliunea lumii s'a spri
jinit ca o cariatidA, aspiraliunea 
permanenta el sufletului În ce 
are el mai pur, mai generos şi 
mai ideal - a devenit dintr'o
datA pentru zeci de milioane de 
oameni ai vremii noastre un lu
cru inutil, un obiect de batjo
curd, de ironie eftină şi dispre-
tuitoare. . 

Ceia ce pentru un filozof Ca 
Hegel reprezenta nici mai mult 
nici mai puţin decât un Wellgel&', 
astăzi, pentru cel din urmă po
litician de periferie sau scrib 
analfabet a cărui ascendenţi 
nu prea indepărtati au cunoscut 
bătaia la scară şi mdngăieriie 
arapnicului boer('sc, a devenit 
un termen muribund, un lucru 
căzut în desuetudine, bun de a
runcat la hala de vechituri, o 
prejudecată a unor oameni ce 
nu înţeleg vremea tn care tri
iesc, incapabili de a descifra ade
văratele drumuri ale viitorului". 

~poi~ 
"S'ar putea oare ca evoJuţia 

lumii să se Intoarca in spre 
forme şi instituţiuni de mult ui
tate, in flagranta contradictie cu 
concepţiunea pe care oamenii 
şi-au Mcut-o de veacuri despre 
progres şi civilizaţiune?/I 

S'ar putea oare ca tot ceia ce 
a constituit de miJe-nii fondul 
inalterabil al sufletului omenesc, 

resortul invizibil al marjJor sale 
elanuri, mdngăerea fn ceasurile. 
de desnădejde ~i acceptarea băr
bătească a destinului său de 
multe ori crud şi nemeritat, s'ar 
putea oare ca toate aceste lu
cruri nepreţuite, cristaUzate În 
sentintementullibertdtH, să fi de
venit dintr'o dată netrebnice şi 
definitiv strdÎne omului din vre
mea noastra, pentru a putea 
accepta Cu inima uşoară, de a
cum Inainte, UD regim În afara 
libertătd? , 

.,Este cu putinţa ca In vellcul 
in care omul prin ştiinţa sa, prin 
technica sa, prin geniul său ui
mitor se elibereazd din ce in ce 
mai mult, de forţele oarbe ale 
naturii, din puterile misterioase 
ale destinului care-I învăluiau 
din toate părtile cu Încertitudine 
~i indoiaJd. pentru ca să stăpd
nească ca un nou zeu spaţiile 
dintre astre, suprimdnd timpul 
~i distanta, este cu putinţel zic 
ca un asemenea om să renunţe 
la demnitatea şi mandria sa, re· 
damdnd cătuşele care să·I În
Iănţuiască şi sA-J transforme 
dintr'o fiinţă autonomel intr'un 
mizerabil sc1av? Fără indoială 
că nimeni, afară doar de diver~ii 
făuritori de programe şi planuri 
de organizare a societăţii, nu 
poate avea pretenţiunea ridicolă 
de a fixa de mai dinainte, cu 
preciziune, etapele evoluţiei vii-

toare ale lumii sau de a h~Ştesc 
odatA pentru totdeauna cad 1 n vi 
stabiJe ale unei societEiti ele 
cum n'ar exista omul cu rl A ' QJl 

tlunile sale, cu inteligenţaot. m~ 
cu pasiunile sale atât de var!:ŞI S( 
atât de diverse. O societate upe ~ 
bilă care să-şi. in~adreze felor I 
tenta sa orgamcl m forme . 
finltiv statornicite nu a elim ş] 
niciod a tdO/. ager, 

Sau: u făr 
"In Jocul unei masededi cu 

ţeni conştienţi, liberi de a-şedor. 
lege drumul pe eare calcd, Dcoa 
punzători de actele, de jud1ri nu 
tile şi faptele lor, atdţia di . 
contemporanii noştri preferă aJu.ns 
ma de unelte servile, pastă ~ O tm 
sA suporte orice pecete i 1 voi 
imprima, pulbereI! sortită s~e pr~ 
indrepte ori în cotro ar mâtPrin 
suflarea tiranului, in a G • 
mdini naţiunea şi-a lepădat 1!lOn~ 
putinţă de întoarcere, drept';Oţem 
sale, vointa sa, idealurileşfintă 
sufletul său··. :oiva 

r 

... ţme I 

Desigur cd această cartcSpre I 

Indreptar În viaţă pentru to·1-1 -
cei factori productivi din cam 
muncii - trebue citita şi 
tita în Intregime, ca un 
întru s1clvÎrea libertăţii, a mu". 
şi binelui. _ 

A ,.onie Cum'-
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~~ •• • • GENERALITAŢI . Presa şi mUDciforimea 
"Bd1111. SI. pro bleD'lele Esle adevarat cA necesilatea nobile ...... ş; apirarea 'nte-

, unuI organ pentru apArarea in- reselor profesionale aie mun-

"J1C oastre edl.-11-tare tereselor muncitoreşti s'a do- eno, rUor, ua fi o sar~ină nespus 
d. ION MOŞV vedit una dintre cel. mai- ar- ,de grea pentru- nOI ')1 scopul , 

'z!foare probleme ale "remU; . ideal ce ne călăuzeşte ti vom 
de~n atAfea piedici ti slau ,I~l 'putea ajunge can Insuşi mun
vor mal sta In cale. citorul va tntelege frumoaS'a 

1~ 1 n rândurile ce urm~azăf 
Iă voiu ocupa de câteva din 

r;le mai importante p~o.b~em~ 
e edilitak ale mUnicIpIUlUI 

e, ,stmt precum şi despre cei 
" 'emaţi a :se ocupa cu rezol
~ nea lor. lkestc probleme 
= ~ cât sunt de importante, 

: atât sunt de numeroase 
JI1; greu de rezolvat. Cele 
"ai principale sunt: instala

Jnile pentru apa potabilă, 
treţinerea şi construirea dro
urilor, i1uminatul public şi 
'ivat, canaJizări, intretinerea J construirea podurilor, po
':(elor şi trecătoarelor, intre

Irkrea şi construirea edifj· 
IIIţlor publice şi particulare, 
entaţii şi grădini publice, 
'faluri de distracţie, recrea-

1e' şi săn?tate .publică, .. băi 
...: vară ŞI de ramă, mlJtoa

! locomoţie, etc. 
Toate cele de mai sUSt 

'ipreună cu altele, sunt pro
~mde noastre edilitare ca
-r fornn~oză programu~ vast 

~ activitate al conducăto
or noştri municipali de a
~m, din trecut :şi din viitori 
timarul cu ajutorii de pri
ar secondaţi de sfetnici. 

Iflr, în speţă consilierii :şi În 
laborare cu funcţionarii de 
rieră, începând dela şefii 
:feritelor servicii până 10 

I~ mai modeşti functionari 
~ecutivi, se ocupă În mod 
~rmQnent cu rezolvarea pro
It'melor edilitare, de interes 
I~Ştesc şi privat. 
1 In viata mea. de toate zi
:Ie, am prikjul să cunosc 
Itât modul cum înţeleg cei 
'~şi sau incredinţaţi să se 
upe cu rezolvarea proble· 
e:lor noastre edilitare, pre
;l11 şi prdenţiunile juste sau 
'agerate a cetăţenilor> cu 
u fără titlul de contribua
ji cu sau fără dreptul de 
eclor. 
Deoarece, În câteva rân
)ri nu se poate trafa in 
'ajuns de amplu probleme 

, se. inknţion.c.ază. a. se face: şi I ceeace i. se SGlicităt 
ce eventual ar trebui să pre- fkeste spuse, adaug că, 
ocupe pc edilii noştri in ca- primarii au ca imediat ajutor 
drul activităţii lor de toate pe şefii diferitelor servicii, 
zilele. sau directorii de intreprinderi 

ftceasta, nu cu pretenţii ale municipiului. Pentru fic
de Indrumare sau Icqict ci care spccialitatet primarii. sau 
in dorinţa de a informa pe ajutorii de primar au ajutorul 
cei În drept despre nevoile său. ftşa spre ex. pentru o 
:şi dorinţele juste ale cetăţe· lucrare ce intră in atribuţiu
ni lor urbei noastre. nile serviciului kchnk, pri~ 

Primarul şi ajutorii de pri- marul arc ca ajutor pc ingi
mar fiind şefii instituţiei dcla nerul şef al oraşului sau pc 
ci emană toate dispoziţiunilc unul din ~ubaltcrnii săit iar 
şj către ci se indreaptă toate cdnd lucrarea intră În atri· 
rapoartele sau pldngeri1c. Ei huţiunile unei intreprinderi 
sunt factorii cei mai impor- cum ar fi uzina de apă, gaz 
tanţi şi lor li se atribuie rea- şi ghiaţă, primarul arc ca 
Jizările sau nerealizările in ajutor pc directorul acestora 
orice domeniu pc teritoriul şi aşa mai departe. 
municipiului. ftm arătat cele de mai sus, 

Pentru, orice dispoziţii ale pentru motivul că nu este 
lort sunt norme stabilite prin suficient a şti ee trebuie făcut 
legi şi regulamentet Sunt ce- ci şi de cine trebuie să se 
tăţeni, izolati şi uneori In facă cct'ace este de făcut. 
grupe - delegaţii . - care In numărul viitor, mă voi 
de foarte multe ori solicită ocupa de una din prolemcle 
unele sau altde realizări, fă· noastre edilitare menţionată 
ră să ţină seamă dacă şeful mai sus ~i de cei a căror 
autorităţii este În măsură sau misiune este să se ocupe cu 
arc posibilitate de a acorda rezolvarea ei. 

Plăci de mozaic şi şi ciment găsiti 

cu preturile cele mai eftine, la firma 

"Rossi şi Pelle~rini·" 
Pentru convingere. adresati-vi firmei 

Arad, Str. Măr.ă,eşU 61. Telefon 1671 

AceastA clasAt care face Irl- acţlune, conlrJbul"a .. el din 
sAtura de unire Intre tarAnime rhputerl la perpetuarea el. 
şi intelectuali, a fost fnfotdea- Pe de alti parte. un ziar 
una tratată. de cAtre cel che- numai atunci va putea actiVI 
matl s'o ocrotească, cu o con- cu folos ti Independent de 
damnabUI superficialitate; daci orice lnfluenle dAunAtoare a
nu cu dispret. cestul Ideal. dacă ~l punga din 

Spunem cu dispret. pentrud care se administreazA va fi in
daci este desconsiderat ceva' dependentă. 
In societatea de asUzi, munca latl' de ce, ziarul acesfa va 
şi muncitorii sunl cel mal dis- trebui să trăiască ,1 prin con
pretulfl. trlbutla muncitorilor. a căror 

O dovadl cA nu ne-am ridi" dreptate se va strădui s'o sus· 
cat·Jncil la gradul: de; culturi sllnă Intotdeauna. 
al popoarelor occidentale ,i Lor ne adresăm, ded. ca sa 
nici micar la nivelul civlllza- ne sustinA. Pentru ca şi noi sA 
'iei americane, unde aceşti fac- putem lupta necontenit spre 
tori ai produc'iel sunt ridicati binele lor. 
la tnlllimea conslderaliunii ce Umlr la umlr cu el, biruln'a 
o meriti. ne este eslguratl. 

Acolo, a vedea cu plinea sub Pe're Pie • 
brat un militar. profesor sali 
Inginer, atrage tol atat de pu- Pia'a Ilrâalui ae men. 
timl atentie ca trecerea unui ,ine fermă 
soldat. elev sau lăcătuş. 

Din Galaţi se anuntă că ul
Şi tot acolo, căsătorIHe Infre tima săptămdnă a fost caracte

muncitori şi domnişoareJe cu 
rizată prin numeroase tranzacbac_laureatul - produce nu .. 
tiuni cu grdu şi pepiaţa locala 

mai atAta senzatie ca la noi De altfel acesta este singurul 
cAsAtorIa tntre'un croitor ~i o articol cu car(' se mai ÎncheIe 
croitoreasă. 

De ce 1 azi afaceri. Preţul continuă el 
se menţine la nivelul celui de 

Răspunsul este foarte slm-
săptămdna trecutdt adică Ja 52 

plu: toti şllu că acolo a muncii mii lei vagonu]J Îns(l tendinta 
nu este ru~'ne - ci onoare generală este spre fermitate. De 
Se mal ştle că muncind. te altfel din străinătate se anunti 
te murdăreşU. dar munca este 

că grdul nostru este spre fermi-
totuşi preţuită după justa ei t t D Itf 1 d' t 1;' ;Ct t 

I ' a e. e a e ID s r .. lnu a e se va oare. 
- : anunţă ca grdul nostru este 
Ş 1 d d H E S Z Ne va trebui IncA muWI vre- t' J 18 199 f . f • eoa a e ana . . co It Il raRC) ranci 

B du' Carol 48 me ca si dispară preJudecatile f t!1i d 1411: fr fA' 
·)·t d I I â a... e J • r. lD aceJIl~ pe-acestea urni I oare e ano 1 p.. 'd 1 . tr t 

oare de dans pl. progreslşti.ln fiecare JoI şi Duminic~, In sala nA c!nd, adecl. vom acorda noa a anu UI ecu 
dela Crucea Aibă. in fiecare Mar,l ~i Sâmbătă muncii respectul de care se 

- bucură In tirile apusene. Aces· Gh. Mocuta T aB ta primeşte din notl cu 2 lei tea, pentrucă este foarte greu 8feZI8 U Inger ~~~;i~:c~~~~~I~~Ş~~:i~~f; a paraliza menfalitatea unul 
proprIi. Arad, Str. Consisto- popor de care este condus Croitorie model'nl 

rulul 35 Tn curte vis-a-vls de poartA. din vremi de mult trecute. 

Biciclete 
de cea mal buni calitate În mare asortlmenf şi con
diJiuni de plată con ve n abi I e puteli găsi la firma 

A SCHWARCZ Arad. Str.Dr. P~tran 1 
• (fost Brancovlcl) 

Primul lucru ce trebuie făcut pentru bir b a 11 
este atentia deosebită fa'ă de 

Arad. 

Bul. Reg. Ferdinand 65 
vi-a-vis de gara Electrjcă : o importanţă covârşitoare, 

Spală. calcă şi lustrueşte 

gulere ~i cămăşi de frac II 

1 voi ocupa aparte de fie- -
re problemă de edilitate. 
Prin cele ce voiu scrie in· 
~tionez să lămuresc pe acei 
;ăţeni cari încă nu au cu
şfintă când şi cum se poate 
:oiva una din multele pro-

STEFAN BENKO 
~me edilitaret precum şi 

S P ~ 1 ă tor 1 e cu aburi, 
Arad. Piata E. Rădulescu 5 
Loc de strângere .Almasi
Arad, B. Reg. Ferdlnand 35 

cultura muncitorului. ea fiind 
unul dintre motivele cari ex
plică trecerea 'de care se bu .. 
cură muncitorii In alte tări. 

Scopul acestui ziar, printre 
altele. va fi ~I aceasta. sfră- Fabrica de sifon 
duindu-ne ca, in limitele mo
nestelor puteri de care dispu
nem, să contrIbuim la spulbe
rarea acestor menlaUUli, sco
ţând muncitorul din uitarea In 
care a fost Iinut până azI. 

"VICTORIA1t 

Transportă la comandl 
acasă cu preturi reduse. 
la căsătorii şi petreceri 
adresati-vă Calea Bihoru· 
lui 7 (lângă Viaduct) spre ceeace s'a făcut, ce 

l»
0amnă ••• 
omnişoară •.. 

, Omnule •.• .. In trecere prin Arad 
vizitati magazinul PROVINCIA 

Natural. susţinerea acestei 

vis-a-vis 
de gara, 

gara electrică 

Cea mai efUnă sursă de aprovizionare. 
Asortiment bogat In articole de: frica
tage, textlJe. măruntişurl, furniturl de bi
rOll, jucării, etc. Preturi fixe r Serviciu 
prompt şi con:}tiincios 
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Bogată activitate 
în Divizia Na,ională li 

Arad. Duminecâ, Dh7izia Na
lională are programate nouă 
partide destul de interesante. 
Iar Sâmbătă una, cea dintre 
Rapid şi Unirea TricotoT. 

Amela-D.V.I.G. In locali
tate, echipa brăi1eană D.U.I.G., 
are misiunea cea mal deJicata 
din sezon, lntâlnind pe Amefa, 
formaţia cate a disputat cam
pjonatul national din anul .rp
cut. Prevedem victorie la scor 
a Amefei. 

D. Piki Kroner din Bucureşti, 
conduce jocul, care tncepe la 
orele 16 pe arena Gloria. 
Crişana-Gloria. Puţine şan

se de câştigat are Gloria la 
Oradea. tn faţa Crişanei, cu 
toate că orădenÎi au cedat cu 
5-1 A.C F.R.-ului. 

La arădani reintr! Rohan, 
Ins! nu va juca Volentir, care 
este bolnav. In locul lui VoJen
tir joacă Adoc, juniorul despre 
a cărui calităţi s'au scris lu· 
cruri frumoase. Cu conducerea 
jocului este insărcinat d. Anton 
Huniade. 

Cfain.zal-e.A.O. In metro
pola Banatului, aUelli orădeni. 
au de tntâlnit rezistenta Chi
nezului, care actualmente de
fine cea mai bună formă din 
ultimii ani, părerile noastre con
firmându~se prin rezultatele in
registrate in uara aceasta, de 
echipa timişoreană. 

Orlidenii. totuşi sunt cap8-
bili de a realiza surprize. ast
fel că nu ne putem pronunţa 

asupra probabiluJui rezultat. 
Conduce d. Ciurel din Cluj. 

* PaulolJicl .. Bindea ~i Dobay 
pentru unele nereguli şi pen
tru slaba lor comportare in 
turneul cu Austria ,1 Admira 
au fost amendati, primul cu 
3000 tel, Iar extremele cu câte 
15.000 leI. Frumoasă amendă. 

* In conducerea Ripensiei a 
intrat Dr. N. Table secretar 
general, Ing. Adrian Suciu şi 
Dr. Păcurariu Directorul Fune
bralei' Sperăm că de data a
ceasta lucrurile uor merge mai 
bine, iar toti jucătorii cari au 
fost dati afară vor fi integraţi 

in posturile lor. 

* Incasările dela matchul Ri
pensia - Vulturii Textila Lugoj 
a fost de 42.000 lei din care 
Ripensia a primit 10.000 Iei. 
Crede OI V. V. Tilea că această 

grupare care lucră cu o regie 
mare poate exista in felul a-
cesta? Nu această batjocură 

nemaipomenită lnseamnă fali-
mentul footballului Românesc. 
Vom vedea sfârşitul, ... 

Clasamentul 
Diviziei Nati anale A. 

Seria l. 
Unirea Tric. 2 2 O O 7:1 4 
Chinezul 1 1 O O 2:0 2 
re. Rapid 1 ] O O 2:1 2 
ftMEfft 1 1 O O 2:1 2 
Phoenix 2 1 O 1 4:2 2 
Victoria 1 O 1 O 2:2 1 
DUIG. 2 O 1 1 3:5 1 
CftO. I O O 1 1:2 O 
Jiul 2 O O 1 1:6 O 
Olympia 1 O O 1 0:4 O 

Seri. Il. 
ftCfR. 2 1 1 O 6:1 3 
Gloria 2 I 1 O 4:1 3 
DtagoşVoda 1 1 O O 2:0 2 
Universitat. 2 1 O O 7:6 2 
Vulturii 2 1 O 1 3:4 :2 
Crişana 2 1 O 1 4:6 2 
Venus O O O O 0:0 O 
Ripensia 1 O O 1 23 O 
luventus 1 O O 1 26 O 
Sp. Studen. t O O 1 0:3 O 

M.Bălaşiu .. 
Tot felul de mărfuri 

textile. Conf. de orna-
mente preoţeşti şi 

prapon. 
flrad,:Bul. Reg. fcrdinand 50 

Murături 

de crastauefl 
numai cu ote
tul de vin In-

cercat 

" Vinolef" 
Produsul 
Cooperativei 
podgorenilor 

din Arad 
Str. Cloşca 1. Telefon 10-61. 

S'a deichis depozitul de 
lemn. de foc 

,~Reclam" 
Locul cel mai eftin de 
cumpărare. -Arad Calea 
Şaguna 12-14. 

Timpul Provinciei 
----------------------------------~ 

Programul pe ziua de 19 Sept. a. c. Arad 

Numtle Echipelor 

CcdeJ!oria onoare 1. 
Tita nus-Tra n silvani a 
Unirea-Hakoah 
]nţelegerea.l'istra 
Juventus. Tricolor 
Sparta-Cl'ift 

Ca'.lforia Il. 
Banatul-Cri,ana 
CflR· fortuna 
Slavia- Vulturul 

I.niorii 
ftmefa-ftstra 
Transilvania. Titanus 

I Fortuna-Tricolor 
Olimpia-Gloria 
SGl'i-Halwah 
CMl'i-Inţelegerea 
Uşa-Unirea 

DIVIZIA NATIONALA 
Seria l. 

flmefa-Duig 
FC. Rapid-Unirea Tricolor 
Vidoria-Phonix 
Chinezul-Cl'iO 
jiul-Olimpia CfR. 

Seria Il. 
Sportal St.-Ripcnsia 
Crişana·Gloria 
Vulturii-]uventus 
ftCfR.- Venus 
Dragoş Vodcl-Universitatea 

Banatul 
Pecica 
Tricolor 

Gloria 
Transilv. 
Unirea 
Olimpia 
CfU\ 

It 

flmefa 

14'15 
9'30 
10 
3'15 
]3'30 
9'30 
15 

Gloria 4 
Bucureşti 
Cluj 
Timişoara 
Petroşeni 

Bucureşti 
Oradea 
Lugoj 
Braşov 
Cerncluţi 

ridamovici 
Hon 
Kalmar 
Chirel 
Polaresky 

Palfi 
Stoicu 
Munteanu 

Văţfan 
Weinberger 
Gombos 
Ciorogariu 
Daraj 
Kubich 
Cristea 

Piki Kroner 
I Petre Vasilie 

\

: Măcian 
Ciurel 

! Bucur Bdrsu 

[onescu Ţope 
ftnt. Huniade 
ftlexa Cozma 
Stonciu ft. 
Mită Niculescu 

Informatiuni diverse 
o delegaţie a absolventilor. Domnii membrii ai cercului 

şeoalelorde f'irte şi Meserii com- f\rad al uniunii absolventilor li
pusă din dnii: P. Nădăban, D. ceeJor şi gimnaziiIor industriale 
Motorca, P. Fica, Gh. Mihuţ şi sunt convocaţi pentru Duminicd 
1. Filipaş, s'a prezentat dlui ins- 19 Sept. a. c. orele 10 a. m. la 
pector ct"ntral al muncii B. Tdr- o con sfătuire în localul Liceului 
noveanu, pentru a-i cere unele Industrial. 

* Icl muri ri, in 1egăturcl cu legea 
pentru exercitarea mesriiJor. 

D. Inspector a ascultat cu 
multă bunăvoinţă dole(mţeIe ab
solvenţilor, lea-a promis tot con
cursul sfătuind totodată delega-

t tia să Întocmea3că un memoriu 
cu doleantele exprimate pe care 
Dsa apoi î-] va inainta de ur
genţă ministerului muncii. 
După cdt suntem informati 

memoriul a fost întocmit şi îna
intat deja inspectoratului muncii. 

Atentiune! 

In conformitate cu o dispozi-
tie a Casei ftsigurărilor Sociale 
din flrad, toţi asigura ţii sunt 
obligaţi ca pdna la data de 25 
Sept. a. c. să-şi wmplecteze car
netul şi cu fotografiile membri
lor de familie, cunoscdnd că după 
acea dată nimeni nu va putea 
obţine tratament daeă nu-şi are 
fotografia în carnet şi vizată de 
casă. 

Vizitati unica bodegă româneasdi la 

•• 11» lE te II te Ă\ P?!I tU·· 
unde aflati zilnic grătar special, cu renumiti 
şi delicioşi mititel. Vinuri renumite din diferite 

podgorii cu preturile foarte reduse. Rog sprijinul Onor. publlc. 

Au sosit noutatile în stole de toamna la 

llil ~ J\~i I~ lE IL Croitorie modernă A' I 'f II JI" Arad. Str. V. Alexandri 
NO.5. 

1. 

• • • 
----_ .... 

1"1ceastă măsură a fost IIR( 
fn urma faptului că unii asl~ 
rap au făcut abuz de faptultd 
ei posedă un carnet şi trimib./ 
pe Idngă ai lor, şi copii vec' ~ 

'1 d "1 t ni OI or, a ru enn or e c. pe't 
consultalii medicale. tel * .~. 

D .. lO tIA J:f m, ummlcu a avu OC an 'If 

Şega infiinţarea unui Cerc şei 
organizaţiei romiJor de sub p . 

d· . dl' G N' 1 seJ şe mţla OI • ICU escu, , 
vodul romilor. ~UI 

Ru fost aleşi ca preşedinţi ~ 
onoare dnii: Dr. Romot Coţi,a 
Traian Iancu, Dr. Ioan, Ni(s ~ 
Dr. Nedelcu, 1. Voiticeanu şi ,a 
rintele Herlo. . c; 

Comitetul se compune Ja 
Bogdan Gheorghe ca preşedh~r 
Ciurar Iosif, Lucaciu Gheorgp' 
Vlaşici Dtru.,lingurar, ]oan Il r~ 
tean Ioan, Roman Teodor il.: 

!lVl * ~gl, 
In ziUa de 15 Septcmbrie~ b 

c., au Inceput cursurile şco.Ui,ca 
şoferi din ftrad. Inscrierile L 
fac la şcoală, Bdul Gen. Ora, f~ 
lina, No. 28 în fiecare zi. di:ala 
orele 3-6 p. m. ~ari 

Taxa pentru profesoinişti, pen 
5000. .' Il 

Taxa pentru amatori, Iei 4(lflT?1 
T t . l' . , te axa pen ru motoclc lŞtl, 'lU : 

2500. 7ni * ;âfe 
Sindicatul Cultivatorilor ;ere 

sfeclă de Zahăr din rirad-Ba:ire6 
cu onoare invită membrii silMali 
catului la adunarea generală71at 
dinard, care va avea loc în iicni 
de ]8, Septemvrie, a. c., la Dita, 
10 a. m. în 10baiuI de birottiarJ 
Soc. ftn. Rom. "Leguma lJ

, I' D. 
Regele ferdinand 41. ~ut . 
Dacă numărul participanţlire. 

ar fi insuficient pentru a lua vr:âna 
hotărâre - adunarea va fi a(areJ 
nafă pe data de 25 lutul cure Al 
ora 10 a. m. în acelaş loc ciiei I 

se vb tine indiferent de nain m 
rul participanţilor.. Cr, * --Jo,otu~ 

Comisiile de calificare pefe~e~ 
eliberarea cărţilor de capaci4ce lo 
au fost construite, iar unele 'ată 
ele sunt cu lucrările foarte aV~/ecf 
sate. 'e dl 

Intr'un număr viitor ne V'alar 
ocupa mQÎ pe larg de activita\ D. 
acestor comisii. ni Q * fiu Ş 
In alenfiunea pugari(;o:. 

la Camera de ftgricultură E ţ 
distribuie agricultorilor din {e~e 
ftrad, fără bani (restituind ~l~r 
mintele primite) măzărică l{or 
toamnă (bicău) care trebue :Jlui. 
mănatd încă fn luna Septelare 
brie. Plugarii să se prezinte i';h 
Camera de l'igricultură din 11~ p~ 
in fiecare zi de lucru unde 'li po 
primi seminţa şi instrucţiwassh 

tând necesare. -Tiparul CONCORDIA. Jnstltut de Arte Grafice şi Editură Arad Str. V Goldiş Nr. «) 
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