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• 
·~vă'ăminte 
r:Jatorită iniţiativei luată de 

){l1era de lndustrie şi Comerţ 
t Arad, s'a obţinut o redu

'B'e de 50 % 'pe căile ferate 

o importantă sedintă a consiliului de'administratie 
, - , • ., t\ , 

al Camerii de l\luncă' ~ 
I nâne pentru vizitatorii târ-

~i,ui de toamnă al oraşului Rf'od, Duminecă, IQ orele' In ultimul timp articolele Acfivitafea comisii- ateliere şi procurare de scule 
,tru. 9'30, a avut loc şedinţa consi- de prima necesitate s'au ur- lor de calificare apoi ajutoare de boală, aju-

, 'n sinea lui un lucru neîn- liului de administraţie al cat simţitor, fără ca salariile, toare de şomaj, etc. 
l~nnaf, se acordă doar atâfea Camprt'l' dc Muuca~ dl'n 10- .' A - In legătură cu Qplicarea S '- care niCI pana acum nu erau I .. ' e ceteşte apoi situaţia fi-
atâtea reduceri. totuşiînsea- calitQte, sub preşedenţia d-lui mulţumitoare, să fi urmat ur- egii meseriilor, pc lângă ca- '~d v t 1 

~~ă ceva pentru observatorul mera de muncă sunt con sti- 'uanclQra upa care rapor u 
lloartial sau trecătorul obiş- Victor Moşoiu, cări1c de preţuri. tuite 37 comisii de calificare este luat la cunoştinţă. 
ll lt, mulţimea aceea ce for- llu participat deasemeni, Datorită acestui fapt, s'a dintre care lucrează 26, Si- l1re cuvântul apoi dI. con-
·nOl,a l'n sus Şi' z'n ,'os pe stra~ _ în ealit<lka lor de membrii inregistrat greva tipogwfilor silier Balla, care constată - tuatia dosarelor verificate es-

de drept dnii: Iosif Vulpe din localitate, care durează te următoarea: că nici până acum nu s'a 
Ill~ Aradului, prăv~liile ce nu dekgatul ministerului muncii, aproape de opt săptămâni, , _.. v' dat curs memoriului întoc-
u destul de spaflOase pen- . 14 '1 TA . iar alte conflicte colective de Ilprob':1.rea.ehberarn cartilor mI't d .. d-sQ, 'In l"gavturQV cu 

'de toţ' cl'enţ" ŞI uaSI arnovcanu, mspec- d I -t 3085 '- '-
Ir a cuprzn 1 1 Il, t tII'" muncă s'au terminat cu În- e ucr~ or~ .. ' .! a, proba. scumpdeQ. 
l npărătorii şi vânzătorii ce or cen~ ra .. a muncII. . 1 b - -rţ I d 
f D - tII cheere de conventii. ftstfcl rea e' er~m ca ~ or e i DI. Preşedinte Moşoiu răs~ 

)imbau marfa din oră în oră I . upa ,CI Irea ape u UI no: ' • . t t ' I meşter 995'Alndru.maţl !a eXQ- r punde ca v au I'ntervent't o 
;Ptâtea fapte îmbucurătoare • . n:mal, ~I~ caŢ,e s~ cons.tat? sau II1regls ra numaI a a- ~ 
e sau putut vedea în aceste ca consiliul fIInd 111 • ma. Jon- ceastă cameră douăsprezece men 225, 111 eVIdenţa 310, scrie de împrejurări care au 

re de târg, se datoresc toa- tate eS,te legal, constitUit, d.1. contracte cokctivc şi anume: ~pre compledare cu acte: ?325 împiedecat întrunirea comi. 
d t V t M la Teba" S H Hr"d TI' m total au f,ost venftcate sl'el' ce urma sa~ dl'scute Q_ ain bună parte acelui lucru preşe In e IC or OŞOIU" ' 1 1, Il \.1 , 11 -

nsemnat: reducerea obţinută face un amplu expozeu de- tan Călan", constructorii din 6940 dosare dl~tre A care au cest memoriu. l1eesta fiind 
1· - '1 . . t t Petroşani' MI'ca" F:lrad Con fost aprobate, fIInd m regulă, o lucrare foarte vastQ- neee-

&ttru călători. spre rea Izarl e mallmpor an e ' " , u , - 4305 't- t' .• d I 
~ cincisprezece ani n'a mai din primele şase luni ale structorii din Deva, Oprea . L - '1 . "1 SI a lmp mal In e ungat. 
l t aşa un taArg la Arad! De exerciţiului financiar 1937- Mircea Dealul Feţii, Mătu~ - " ucran e comiSII or au In legătură cu afirmaţia 

-t .. d t d ~ d' H d fost îngreunate din cauză că . A V v. 
-It n'''',m va'7ut a ta A ta lume la 38. ra om e s ra amI Ira , dlUl GarboveQnu facuta In 

"" ... D t t- d' t' b Minele de cărbuni LoneQ, majoritatea dosarelor (90°/.) . . - '-'fI Sau: Niciodată n'am vă- .sa cons a a 111 r un un sunt incomplccte, II'pSI'nd acte şedmt~ trec~tQ, ca soc. Pe.-
A t b tii It' I T âmplQrii din Petroşani, Ban- t f t I , atâta multime la târgurile mcepu o s QCO e e mu I p e dclQ dosare, fără de care co- roşam ar I ceru pre ungl-

ldului /« • ce-au survenit în urma fap- cal Crdişana bS, .ri
f
· be~pl. Smi- misiilc nu se pot pronunţa r~a. contractelor tuturor. uce-

~\ceste erau doar exclamaţii tului că s'a pus în sarcina ne Of e căr unt, anca zti- Qsupra cererilor, aşa Încât nt~l~or, ~1. Epure preşedmtele 
''(mie / in toate aceslt:! zile camerii aplicarea legii mese- Qsz~i l1:ad, "l1stra" llrad. avem de făcut o corespon- ofiCIUlUi ~eva, rasru.nde a: 
'Obusele primăriei au fost riilor, cu preschimbarea şi' ~ QU fQ~ut de .~semenea o denţă aproQpe interminabilă cum ,dupa dat~ o~J~JQJe ca 

.!ipline şi făceau cursa dela eliberarea titlurilor de capa- , ~ene de inspecţII pe~tru. Q cu petiţionarii, somându-i să- tnu sa pn::}ung,lt !lICIU~ con-
~ capăt la altul al oraşului citate şi Q brevdelor de me- i Impu~e re~p~ctarea egllor şi compIccteze actele", . ract. In dIscuţie mkrvlt-:e dl. 
i oprire. serie lucrări CQre QU ree1a-· muncitoreştI, Iar pentru a ... Inspector central B. T arno-

an prima zi. după înregis- mat' sforţări extrQordinare, f f~ce ~unos~ut" m~mb.rilor le- .I~. ce P~lv~şte Situatia co- veanu, care ţine să constate, 
-rile făcute În gară la bilele. astfel încât să poată face: g.lslaţlQ SOCIala, sa ţmut ~n m~sllior dm Judeţe esţe. ur. că la soc. românească Pe
~I constatat c~ au trecut pe faţă necesitătilor de perso- I CIclu. de c~nfermte lQ: Hal· mato~rea:!a 111ba-Iuha ~u.: tro~ani'" i-a fost dat să" va. 
~lo cca. 40.000 persoane. nal reclQmat de zecile de l' magl~, !Jla], ~unedoara, CQre creaza .. treisprezece ,c0mISll dă o grijă deosebită ce se, 
iiimpui parcă deasemenea' a comisii. vor. f~ ţmute In toate centrele de calIficare,. I.a Blaj, .~aşe poartă ucenicilor, apoi o şcoa-
~rorizat acest târg dăruindu-i Deasemeni remarcă f~no- 1 mm I!nportanţe. ~ Camer,? a la Bra~ COmlS~Q de .caltflca- Jă practică unde se învată 
leva zile superbe. menul simţit şi observat de ~rgal1lzat a~OI ? mtreaga se- re secţia. ~. mine ŞI Petrol cele mai interesante şi apro-
11 cum. daca~ IU'a~m toate ace- t t v l " ,. ne de excursmnl pentru mem- la Ghelar ldem la Hune.doa- fundQte chestiuni tehnÎce. 
1 oa a umea: scumpirea vle- b" . . d It- t t I D 13 P 

I l ~ t t'" . tit 1 I TII el, Jar pe e a a par e rQ pa FU, a eva , ŞI e- La deschiderea de credite e exemp e p acu e pe care Il ŞI consecm ce na ura e t' . ti' .. t 14 
ile-au oferit diriguitorii Ca H ale acestei situaţii. ~ f~.erţu mmls .cruf~l. mdunclI ro!anl

f
·. d. Iosif Vulpe aduce la cu-

"ii de industrie şi comerl In lin area unUi o ICIU e or- 'lU ost exal!1mate dosare noştinţa consiliului că In 
localitate cu ocazia târgu- icntQre profesională în rirad, la .Deva 843, !Or IQ 11lba· scurt timp stagiunea teat-

~ şi le transpunem pretutin- pot ridica pentru a;utorarea pentru care s'a prevăzut În Iulia 619. w • rului românesc permanent 
li unde există posturi de celor năpăstuiţi. fiindcă nu buget suma de Lei 200,000. La cQn:tera de munca dm îşi va incepe activitatea şi 
(landă şi factOri' în locuri de există încă pentru toţi acel S'au trimis patru ~erii de llrad mal sunt cea 16.626 crede că ar fi ~ bi~e ca ~i 
:pundere " ne gândim câte nobil simţ. care să topească ucenici la MoneQsat in gru- dosare de rezolvat. CQmera de muncă, Întocmai 
Is'ar putea face pentru ora- într'un suprem avânt tot ce puri de câte ~O, diN toată Cheltuelile avute până'n ca şi anul trecut, să contri
lşi judetul acesta, dacă peste desparte. tot ce ne invrăjbeşte: circumscripţia cQmerii, sub prezent se ridică la sumQ de bue cu o subvenţie OQreCQre 
,ar exista conducători care să licăreze În inimile tu'furor supravegherea d clegQţiilor r 178.753 Lei. Ia încurajarea acestei Iru-
;libă şi puţină iniţiativă. nu numai binele şi faptele demne camerii şi a unui comQndant S'au distribuit dc:asemcni moasc: acţiuni. . 
nai gură, să aibă pe lângă de relevat. pentru progresul străjer delegat de O. E. T. R. subvenţii pentru a vem In Consiliul În unanimitate 
icţia ce-o deţin şi o grijă oraşului şi judeţului nostru. Intreţinerea şi transportul a- Qjutorul instituţiilor de edu- hotăreşte o subvenţie de 
!tru destinele ţinutului a~ Să sperăm însă că aceste în· cestora a costat 212.3216 Lei. ca ţie muncitorească. Ilstfel 25.000 lei. 
!ta, scump nouă tuturor, vătăminte. ce s'au putut con- Sa~u plasat apoi ucenici s'a dat pentru sport şi edu- Se hotăreşte apoi punerea 
Î'e~am intrebat adesea, de stata la acest fârg. aceste exem~ pe lângă intreprinderile din €Qţie fizică aSQc. sportive În vânzare a fostelor oorpo
~ând ocupă dneva o funcţie ple ce-au fost oferite tuturor localitate, s'au organizat di- • Gloria· Lei 30.000, Soc. raţii, colo unde Qcestea nu 
lnteres obştesc. nu~şi dă - vor da roade bune, că se ferifc cursuri practice, avo- Hipice 10.000, premilitarilor aduc atâta câştig cât să 
r!ţa să devină acel: The right vor găsi imitatori care să pună caţii contenciosului au pri- din ftrad 20.000, CI ubului poată fi întreţinute. riici se 
fi ••• atât de necesar vremu~ o problemă mai vastă. pentru mit 397 de rcclamatiuni din- sportiv "MuncQ'" 4000, Gim- deschide o vie discuţie la 
r grele şi aspre ce străba- progresul oraşului şi binele I tre CQre a fost soluţionate naziului Ind. de fete din Pe- care participă dniÎ: Meţiu, 
r,. tocmaI' pentru uşurarea t~tur~r: Cum s'ar putea rea- prin con~iliere 282, revocafc t~oşQni 1.0.000! pentru scopuri Curtu, Târnoveanu, Dămă
anelor celor multi. ilza In localitate o expozitie 40, nu s au prezentat la con- fIlantropice ŞI cult 12.310. cUŞ, Moşoiu, Feier, Vulpe, 
:j intrebarea a rămas fără permanentă a produselor Ara· cîliere 18, şi-a dec1inat com- Deasemeni s' QU acordat şi Epure, pentruca la sfâr-
~luns. Fiindcă peste nimic· dului? petinţa in 9 cazuri, nesolu- subventii meseriaşilor meri- "it să se hotărască punerea 
l e de fiecare zi. nu toti se 1 P'I' ţ' t 28 20 t' t d h'd d Y • r 'pa, Iona e , procese.. OŞI pen ru esc I erea e (ConJinuare în pag. II.a) 
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1 
R t ' o inlportantă şedinţă 1 destinată pentru I1rad 1. 

Asigurarea salariaţi or en a \ a consiliului de admi~ zestrarea meseriaşi lor ~ 
Improprietăririi '1 nis',a,ie a Camerii de toşr dela 590.000 la l,OO~ 

nal care, onoare excepţiilor, 5% din 1922.. . Muncă lei. l';stfel vor putea fi Printre legile de protecţie 
ale salariaţilor. decretate mai 
ales în urma războiulai mon
dial, care a evidentiat impor~ 
fanta factorului producător, 
s'a simţit foarle mult şi lipsa 
uneia de asi~Jurare a lor in 
caz de nenorociri (boală. acci
dente, moarte, etc.) Aceasta 
mai ales pentru muncitorii 
manuali. care în cele mai multe 
cazuri sunt plătiţi mizerabil şi 
arlfi aproape imposibil să,şi 
"câşlige bani albi pentru zile 
negre-, cum spune proverbul, 
şi care muncitori căzând in 
unele din cazurile anunţate, ar 

. t ., pentru plata datomlor dm I zcstraţi 8 meseria"j din '-nU'şl cunoaş e menirea In i A w (Continuare din pag. I-a) Y !~ 
funcliunea pe care o ocupă. I Ref O r mag rar al. . şi câte 2 din fiecare p 

In acest scop. ziarul nostru I cumpdraţi cel mai avantajos la I în vânzare numai a~e1ora Dl. feier preşedintele) 
tncepând cu numărul viItor. va 1 BAN C A dela l';brud. In ce pnveşte tiei aduce mulţuminiri 
publica pe inlelesul tuturor, GO SCHM lOT' pe cel de Orăştia urmează dlui prefect Dr. 1. Goza 
fragmente din asigurarea obli- LD : ca până la proxima ~edintă şi dlui Iosif Vulpe pi 
gatorie. Iar dacă cineva are i să se facă un raport din care grija ce-o poartă mescria.( 

d ,. , fă . w It d W ~ t 'a Consiliul hotăreşte 
vre·o ne umerirt", s au 1-S a • urad, Strada Eminescu li. i sa se rezu e aca e In r -
cut vre-o nedreptate, noi il v devăr improdudivă sau nu. să se trimită câte o 
vom sta totdeauna la dispozifie, • • I Tot la punctu~ acesta . s~ gramă de mulţumire 
şi in limita posibilităţilor il Dela comISIa cen. : hotăreşte cumpararea v!lel Gh. Tătărescu, preş. (r, 
vom ajuta şi sf~tui. trală a timbrului 1 SII1!3 ~e1a M~nc~s?, penţru de miniştre, d. dr. Valertr 

Pe'ra Fica I lucratori, mesenaşl ŞI funcţlo- min. ind. şi comertului,el 

fi expuşi mizerieI. 
In principiu, această lege ar 

fi una dintre cele mai ideale 
şi s'ar părea, într'adevăr, că ar 
fi nna dintre cele mai Impor
tante desiderate din viaţa so
cială a salariatilor. Ei 1, dar 
vine realitatea sgrunţuroasă 
cu oamenii el. 

Ar fi minunat, dacă aplica
rea acestei legi ar atinge nu
mai puţin, foarte putin inlen· 
tia legiuitorului. Dar una ele, 
gea şi altii sunt oamenii.kLegi 
sunt multe şi frumoase, dar 
cine să le respecte 11 Totuşi 
noi nu ne îndoim de buna cre~ 
dinţă a conducătorilor şi spe
răm că prin râvna pe care o 
vor depune organele superi
are, ce au sub protecţia lor 
această vastă institutie a asi
gurărH. cu timpul vor reuşi 
să impună respectarea acestor 
legi, cel putin principal, dacă 
nu integral. . 

In ajutorul acestor organe 
lnsă •. cei mai indicaţi sunt 
chiar asiguratii să sară, căci 
ei vor fi cel dintăi care vor 
putea controla iust aplicarea 
ei intocmai. lnsll pentruca să 
işi poată pune şi ei obolul în 
acest sens li se cere ca nea
părat să o cunoască şi ei cât 
mai profund posibil, căci ast- I 
fel cunoscând-o, să-şi cunoa
scă atât drepturile cât şi favo
rurile de care vor putea be
neficia, precum şi obligatiunile 
personalului de serviciu faţă 
de aslguralii bolnavi, perso~ 

C. Noica: 

____________ Comisiunea centralA a tim- n9 ri . partic~lari, unde aceşţia dr. 1. Nistor, min. mIe 

brului a dat următoarele de-1 sa~şI poat.? petrece. con~edlUl urmând ca o delegaţieii 

CIZluni: de odIhna. La dIscuţIe dl. mată din meseriaşi s(Î 

ceasorn;car ,i bi;ufier 

1. Sunt supuse impozitului 1 Epure susţine ca să nu se prezinte dlui Dr Ioan Gs 
proportional.prevăzut la arI. 14 ! întrebuinţez.e fondul destinat prefectul judeţului pent1

r 

din legea timbrului tratalele ! ccasei de odihnă dela Parâng, exprima muţumiri. !Îl 

emise in străinătate şi accep- i fiindcă trebue acolo, Dnii Cu acestea, şedinţa ~ 
tate de debitor in România; \ Moşoiu, Voştinar şi Gârbo- apoi sfârşit. ~. 

A. RAD deasemeni şi tratatele emise I veanu explică că acest fond 
Bdul Reflele Ferdinand şi acceptate in străinătate dacă I îl învestesc acum aici, pen~ LOZ URI 

, 
il 

(Casa Dr. Bofioc) ele sunt executate in tară. tmea la ·anul să deschidă 
2. Sunt scutite, conform legii in proximul buget o sumă 

conversiunii, cererile înaintate mare dela Casa dela Părâng. 
de creditori contra debitorilor, Punându~se chestiunea la 
de a fi decăzuti dela beneficiul 1

1 

V?t .se hotăreşte ~u~p~rare~ 
conversiunei. . VIleI. DI. Epure ŞI Inca dot 

I 

N 
fi orOCOaSei 

Măsuri pentru inten
sificarea transportu

rilor de lemne 
fn urma hotărîrei delegaţiei e~ 

conomice, ministerul de industrie 
a intervenit de urgenţit la calea 
ferata, pentru a se pune la dis
poziţia comercianţilor de lemne, 
toate vagoanele disponibile pen
tru tran5port. 

Lucrările Consiliului 
cartelurilor 

Consiltul superior ·al carte
lurilor a ţinut şedinţă sub pre
şedinfia dlui ing. Ion Bujor. 

S'a desbătut In continuare 
problema zahăruluI. D,n şedin
ţele trecute rămăsese stabilit 
că consiliul superior al carte· 
lurilor e de părere ca pretul 
sfeclei să fie majorat la 7700 
lei vagonul. Urma să se sta
bilească consecintele acestei 
majorări asupra pretului za
hărului. Din studiul amănunţit 
făcut de serviciul carfelurllof, 
s'a tras concluzia că noul pret 
al sfecJei aduce o scumpire de 
circa 2 lei la kg. de zahăr. 

z 

la 1 
Il 

3 Sunt supuse numai la I votează contra, sustinându.şi 
taxele prevăzute de art. /1 din 1 punctul de vedere. 

LibrărÎoi , 
CULTU~ 

legea ti~bru.lui, cererile prin 1 Se fac apoi următoarele 
care Societăţile a.nonl~e. fa~ numiri de functionari: ciI. rei efo n No. 2 
cunoscut OfiCiUlUI registruluI Ad . Al d' f d J 
de comert. schimbările în con- . am exan. ,:a. şe , e ;1 
siliile de administratie. acea· '1 bIrou, dl.. rarmca Sa~[n: 
stă operaţie nefiind o schim~ şef de bIrou, rekete Ellsa
bare de firmă. . I befa, Ardelean Victoria, 
_________ 1 Oedeon Ladislau: subşeh 

Expozi,ia ( 
În"en'a'o,ilor I 
mcÎni .'a ÎII· 

• de birou, Variasi Ştefan, , 
Poraln.bul penf~~ Mo,. Mercea Axente, Vancu Dumlnedi 31 OeI. s'ai 
• se , f de ce , f f d I expozitia invenfatorilor re 

u • ''ir r •• ea e Mihai, Carnii Antonescu: care s'a tinut l-a Bucure\ 
am. da'e impiegati, /vedelcu Roma- sala "Ateneului Român' 

Ministerul sănătătli a aprobat las, Oalea Vasile, Tere- care şi-au expus invr 
ca transporturile de porumb zia /vegrea, Laca Simion vre-o 40 inventatori. . 
. . i t·tilţ· M ,.. rTI'CI'U Aar.'nll·a.· l'mpI'cgati 'ICine a avut ocazia p' 
In m'c can I 1 pe care o 11 v, c;. de a vizita această ex~ 
le primesc sub formă de pla- sta9iari. Se "urnesc dea se- a pulut să ,constat~ 
tă in natură să nu fie urmă~ meni ca definitivi actualii s'a progresat mult Şi( 
rile conform jurnalului consi- oameni de serviciu ai Ca~ . ccastă privintă, apoi că: 
liului de miniştri, adică să fie merei şi anume: flureaş Te- nalizarea industriei se i 
scutite de cer.tificatul consta- odor, Cişmaş Nicolae şi Stan fece cu deplină increderl 

t t I t I . d -d Petru. teamă că ai noştri nu r 
a or a procen u UI e urni i· capabili să conducă. I 

tate tntrucât acest porumb ur- Inainte de sfârşit, dl. 10- Un lucru insă s'ar m~ 
mează să fie uscat la domici~ sif Vulpe aduce la cunoş- Imperios, anume ca staI 
Hul mOlilor, tinta consiliului că, În urma incurajeze pe aceşti ir,vet 

Această hoHlrlre a ministe~ intervenţiei dlui prefect Dr. ajutlâ
l 
ndu:i'llcă~lţ·. dde cel~ 

1 G dl 
.. t 1 mu e orI PSl 1 e m 

rului sănătă1ii a fost luafă in .oan ,r<?za,. . mlnlS r~ a materiale, nu-şi pot re8~ 
urma interventiei camerHor mdustnel ŞI cO':lerţulUl d. d"eile şi aceasta nu p~ 
agricole din muntii apusenI. Va1er Pop, a majorat suma I decât in dauna socielăII, 

r 

Ac'uali'a'ea lui Descarfes 

a unui deschizător de drumuri, I ştiinţa practicd. EI voia ca ştiinţa 
cum a fost sărbătorit la Paris. \ să imbundtătească situaţia oame
In altit direcţie, aceea a exis~ nilor ~i de aci el în spiritul CÎ

tenţii, Descartes pare şi mai pu~ ! vilizaţiei noastre de tehnică. Iată 
ţin actual. Reprezentanţii filozo- cam ce s'ar putea spune cu pri
fiei existenţii de azi spun că Des- vire la actualitatea lui Descar
cartes le~a întârziat apariţia. fi- tes, dacă ar inţelege conferen~ 

losofia existenţii, ontologia plea- tiarul prin actualitate ceeace se 
că dela faptul de a fi, nu dela înţelege de obicei. Şi aci inter~ 

conştiinţCi, aceasta fiind implân· vine autorul, ca unul care a a~ 
tată in existenţCi, Descartes apoi profundat pe Descartes. Căci d. 
nu-~i pune problema existenţii: Noica inţelege sit dea conceptu
destin, moarte, ş. a., pe care fi- lui de actual un sens strict fi
losofii de azi o pun. flctual sau losofic, care inseamnă a fi in 
nu, Descartes e totuşi un punct act, in opoziţIe de virtual. O 
dela care se poate pleca. pereche de concepte pe cari 

singur, de a se Însingur~ 
trebue să se inţeleagă o: 
riHate fizică. Şi nici ii 
care nu-i o singurătate' 
dită, ci datorită circum5U 
Singurătatea lui Descartel 
gurătate spiritualG, era ~. 
de el. Indoiala îl ajută ~ 
pede de tot. Indoiala n1 
îl duce în inima singurătI 
în sensul eă-I face străin 

De aci el începe a fi 
trăeşte prin el. 

E foarte greu să·) urmitretşi 

pe d. C. Noica într'o expunere 
orală, chj!ar şi când eşti obiş

nuit cu atmosfera filosofică. D. 
C. Noica e un chinuit sau, într'alt 
fel, un actual, ceeace face ca 
expunerea lui să devină anevo~ 
ioasă, plină de digresiuni, chi
nuitoare ca însuşi autorul şi mai 
ales, când obiectul expunerii e 
un filosof de care se simte ata~ 
şat, cum e Descartes. Nu spunea 
Dsa că, la recentul congres in
ternaţional de filosofie, Descartes, 
în diferitele comunicări, era ab
sent? flctualitatea lui a fost ex~ 
pusă acolo ca a unui deschiză
tor de drumuri, o actualitate 
festivă. 

Să vedem punctele de plecare 
ale lui Descartes, pentru a 
vedea actualitatea lui. Descartes 
era un nemulţumit de tnaintaşii 
săi, lucru demn de remarcat nu 

atât de filosofie:cât de ştiinţă (care 
fireşte era înglobată pe atunci 
filosofiei), în speţă fizica, ce în
târzia să ajungă la rezultate po
zitive. Şi pornind de aci îşi pune
problema cum e cu putinţă ca 
gândirea sd nu se reproduc!, să 
nu fie tantologică, ci inventivă. 

Inainte de el, nu se punea a~ 
cea stă problemă. E adevărat că 
această problemă nu devine prin 
el, ci prin Kant, explicită pentru 
filosofie. Descartes voia o ştiinţă 
inventivă şi afât. De aei, la el 
problema se pune: cum e po~ 
sibil ceva nou, inventiv: în timp 
ce la Kant întrebarea devenise: 
cum a fost posibil ceva nou. Cum 
e cu putintă ceva nou al lui 
Descartes, depăşit fiind de Kant, 
nu se poate dar vorbi de o ac
tualitate a lui Descartes, în ce 
priveşte filosofia cunoştinţei. flc
tualitatea lui aci, poate fi aceea 

In ce priveşte ştiinţa, Descar~ l'iristot a fundat o" întreagă fi~ 
tes nu mai e actual după Ba- losofie. 
chellard. l'icesta arată cum şti~ Şi de aci trebuie să se vor
inta de azi e eminamente ne- bească de actualitetea faţă de 
cartezianit, Lucrul e explicabil, el, adaugă autorul, cu o adâncă 
căci Descartes voia sit matema- semnificare, adecă de capacita~ 
tizeze ştiinţa, pornind dela sim· tea lui Descartes de a fi în act. 
plu. Ştiinţa de azi pleacă dela Ce adâncă interpretare faţă de 
complex, tinzând la O logică a cei ce înţeleg prin descartes un 
probabilităţii. In schimb, în spi~ filosof liniar, mediocru chiarl 
ritul civiilizaţiei noastre Descar- flctualitatea lui Descartes con
tes e actual. Idealul său a fost , stă in în capacitateqlui de a fi 

Iată cum trebue intel 
. actualitatea lui Descarte 
a se intelege autorul, ea 
zând într'un progres În fi 
Şi ca incheerc, îşi perm: 
întrebe auditorii dacă, Q! 

se lucrurile, mai avem [\1 

drept să vorbim de actu 
lui Descartes, cel permQ1 

tual în el, noi care poa 
fost nici o clipă ac/uali 

Ioa' 
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Jntractul colectl'Y dllntre munc"l- ! B:';~~!:~~:. ~r~ă~i~~~;O~ In 
" I gramul de a stimula schimbul 

atenţiunea tinerilor născuţi 
în anii 1917 ~ 1918-1919 şi 1920 

. ' comacial intre Belgia şi Ro-

rll SII fabr·lca Astra fost denuntat i mania, Comitetul Belgian pen- Cercul de recrutare Arad aduce la cunoştiinfă '." ! Iru desvoJlarea relatiunilor e- urmatoarea: 
.. , \ conomice cu România, a pu- CIR eUL ARĂ 

Ce con,ine noul proed 1 blicat o interesanta broşură S d I t· t t· de . " . e a uce a cunoş In a 1- Plasa Hălmagiu in [ziua 
Procentele de acord vor avea ln~ltul~(ă .. Raport.ur~le ~cono·1 nerilor născuti in anii J917, 29 şi 30 Noemvrie 1937. rad. ftm anunţat În numă

trecut al ziarului nostru că, 
elegaţie a muncitorilor fa
d "f'istra" a prezentat direc
ii un memoriu prin care cer 
:irea salarii lor. 
.stăzi suntem În măsură să 
im cu amănunte, in această 
intă. Printr'o scrisoare adre
i Direcţiunei fabricii, 1n ziua 
~5 Oct. delegaţia constată 

I "nici până azi onorata di
iune nu s'a conformat art. 9 
legea pentru reglementarea 

flictelor colective de muncă, 

i neconformarea acestui ar
I are ca urmare consecinţe
Irt. 29 din legea sus citată ... 
iă aducem la cunoştinţă, că 
1 adresa n::.. Nr. 255 din 21 
rmvrie a. c. inregistrată la 
nera de Muncă din l1rad, 
2 No .. 6991 din 22 Oct. a. c. 
Jaza art. 115 din legea con

I 
:telor de muncă, am denun-
contractul colectiv încheiat 
e direcţiunea fa bricei ftstra 

~ ntre muncitorii ei, pe data 
1112 Noemvrie 19371C

• 

I Ce con,in. nou' p,oeel 
rl a' confraclu'ui co'ecli., 
e~>· -
l')upă ce menţionează extinde
UI durata şi denunţarea, specifi-
:otodată că: muncitorii să pri
cfSCă salaml repartizat in 12 
..,se, cari vor forma clasa de 
;îarizare şi anume: salariile 
I bază pe oră, vor fi sporite 
. felul următor: 
'r . ,la 7 L. pe oră la 9 L. pe orCi 
, 8 • .10 .. 

I!II 9 " 11 ,. 
a~ 10 • 12 " 
el 11 ~ 13 
~lt 12 " 14 
n~ 

al' 13 
)e, 14.90 II 

It, 15.80 " 

.' 1680 " 
" 17,80· " 

.~" 18.80 " 
o 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

• 

" 

" 

" 

un minimum de 38 %. Primele mlce mire Romania ŞI Bel- 1918 1919 şi 1920 că opera- In zilele de mai sus se vor 
2 ore suplimentare se vor plăti gia dela anul 1892-. ţiunile de verifica;ea şi cen- mai prezenta la reşedinţa Pla
cu 25%, două ore În plus cu. La inceputul acestei lucrări tralizarea tabelelor de recen- selor respective domicHiului 
50'~ .. şi restul 100% din sala-: - lucrare prefatată de dl Ph. sământ ale Claselor 1939,1940, I şi următoarele categorii de 
rul de bază. Lucrările din săr- Van Isacker, Minister.l Aface~ 1941 şi ]942 din care numiţii' tineri. pentru a fi înscrişi şi 
bătoril egale vor fi retribuite cu "rilor Economice - auto~ul fac parte. va avea loc în 1 recrutati şi cari nu figureazA 
SO 0/. peste salariile obişnuite.; O-lil loseph Sigal, preşedm~ cursul lunei Noemvrie 1937, I incă pe tabelele de recensă

Durata muncii se fixează la I tele Comitetului Belgl~n. şi Con- şi se vor executa la reşedtnţa mânt: 
8 ore pe zi, respective 48 ore i sul onorar al Rom~nte~, re- fiecărei Plase la datele arătate 1. Tinerii născuţi in alte Co
săptămânal. l zumă. an după an s~tuaţla co~ mai jos şi unde urmează a se \ mune din Judet sau născu ti pe 

Plata salariilor se va face în ! merclală bp.lgo-romană dela prezenta în cazul când au de I raza altui Judet. dar cari do
fiecare Marţi, astfel ca la ora 1 ori.gina ei până'n prezent, adică făcut reclamaţiuni în legătură miclliază de mai mult de şase 
plecării din lucru, muncitorii să '\' o Jumătate de secol. cu inscrierea lor pe tabele dc Juni in cOJnuna respectivă. 
aibă plata făcută. Tablouri de slatistică foarte recensământ:. 2. Tinerii născuti in anul 

ftpoi plata primei săptămdni sugestive, acompaniate de co- Oraşul Arad in ziua de 1,. 1916 şi mai vechi, cari din di· 
in caz de boală, concediu de mentarii obiective, demons- 2, 3, şi 4 Noemvrle 1937. ! ferite motive au fost omişi de 
odihnă ~Ieqal, timpul la masă trează tntr'un langaj clar, im- Plasa Aradul-Nou in ziua de a fi inscrişi pe tabelele de re
să fie

A 

o oră ~. a:. . portantele mişCăr!, pe care 5, 6, şi 9 Noemvrie 1937. censământ ale clasei rcspec-
mat muncltoru cât ŞI con- cmerţul nostru I a avut cu Plasa Pecica in ziua de 10, tive. 

ducătorii sunt obligaţi a se Belgia. 11 şi 12 Noemvrie 1937. 3. Tinerii deveniti Români 
purta cuviincios şi a se respecta După statlstlcele oficiale bel- Plasa Sântana rn ziua de prin naturalizare in cursul 
reciproc. giene, am importat din Belgia 13 şi 15 Noemvrie 1931. anului expirat, dacă n'au in-

Muncitorii sunt obligaţi a res- In primele 8 luni din anul Plasa Chişineu-Criş In ziua plinil încă etatea de 50 ani. 
pecta dispoziţiunile de ordin 1937. pentru suma de 51.061.000 de 16, 17 şi 18 Noemvrie 1937. 4. Tinerii cari deşi nu sunt 
tehnic, şi a conducătorilor sau franci. sumă care prezintă In Plasa Radna rn ziua de 19 născuţi în tară, dar cari doml. 
a locţiitorilor lor. produse metalurgice. chimice, Noemvrie 1937. ciiiază în Comună de mai 

• textile, arme, etc., con t r a Plasa Şiria in ziua de 20 şi mult de şase luni şi cari In 
Până aici noul proect de 16.433000 franci pentru aceeaşi 22 Noemvrie 1937. momentul înscrierei nu vor 

contract colectiv, despre mersul perioadă in anul 1936. Plasa Târnova in ziua de dovedi cetăţenia străină. 
tratativelor căruia, ne vom stră- C d C R t 

Exportaliunile din România 23 Noemvrie 1937. oman. ere. ecru are 
dui -- in limita- posibilităţilor d 4 A d 

pentru Belgia, se cifrează pen- Plasa lneu in %iua e 2 şi ra 
- sc:l ţinem la curent cetitorii C 1 / C El' . tru aceeaşi perioadă in 1937 25 Noemvrie 1937L' o one • timlu 
noştri. la suma de 175.652000 franci Plasa Sebiş In ziua de 26 Şeful Biur, 1 Recr. Arad 

contra 20.769.000 in 1926; măr~ şi 27 Noemvrie 1931. Căpitan Seracu Oct. 
TEATRUL COMUNAL ARAD furile Introduse in Belgia In ..._--........ --.... ----, ...... .....-........ - .... --.... --........ -

Sâmbătă 13 Nov. 1937 ora 9 seara 
Teatrul Naţionat din Cluj. Turneu 
oficial. - Se va prezenta, admi· 
rabila comedie de caracter 
DUD U CA SE V A.S TIT A 
comedie in 3 acte de d. Ion Sân
Georgiu, prof. univ. Personalul 
artistic: Neamtzu Ottonel, Vir
gil Vasllescu. Leonida lrimeş, 

Lîviu Doctor. V:orica iporuflu" 
Dlmltrlu, Olga Tudor, Maria Ne
meş, M. Dorna. Traian ionescu, 
Sandu RAdulescu. 

Bilete la librăria Diecezană. 

cea mai mare parte sunt ce-
reale, petrol şi lemne. 

lnteresatii vor găsi in acea
sta lucrare textul integral al 
recentului acord de transfe
rare intre România şi Uniunea 
Belgia-Luxemburg, acord, care 
va permite fără nici-o indOlală 
lichidarea totală a creanţelor 
belgiene in tara noastră. 

ATNEŢIUNEI 

Cercetaţi unica firmă românească 

. ,Cooperativa Munca' 
Mare asortiment in tol felul de încăl
ţăminte Preţuri senzaţional de eÎtine 

A d Str Meţ' 14 colţ în str ra, · lanU. Bariţiu 

Registrelor 
comercianţilor ... _----=-........ _~ .. _----IZ 

In a doua parte, D-ul loseph 
Sigal examinează situaţia eco
nomică şi financiară a Româ
niei. in particular comertul ex
terior. situatia bugetară, pro
ductia e con o mic ă. situatia 
Băncii Nationale, stabilizarea 
leului şi datoria publică a Ro
mâniei. 

In urma interventiunilor fă
cute de Uniunea Camerelor de 
comert şi de Industrie, Minis
terul de Finanţe a dispus de 
curând o nouă prelungire până 
la 1 Ianuarie 1933 a termenu
lui de scutire a micilor comer
cianti şi micilor industriaşi de 
obligatiunea tinerii registrelor 
de comert impuse de legea 
timbrului Ministerul Aerului şi 
Marinei nu Intelege fnsă să 

respecte aceastA măsură: iar 
agenţii săi continuă să dre
seze acte de contraven1ie mi
cilor comercianţi şi micilor 
industriaşi pentru netinerea de 
registre comerciale, in apli
carea timbrului aviatiei. 

rinei un demers, în care se 
arată că amen da de care sunt 
pasi bili comercianţii şi indus
triaşii ce nu lin registre co· 
merciale nu se aplică micilor 
comercianţi " micilor indus
riaşi, definiti ca atare de art. 
12 din legea impozitului pe 
lux şi cifra de afaceri. Prin 
urmare micii industriaşi şi 

micii comercianti fiind scutiti 

Societatea Slab IIchl- "Socletatea cooperativă 
5~ază. - ~ocietatea indus- de ajutorare" din Roviae, 
eală l1rad- Brad, fostă ftrad- convoacă membrii în adunare 
anad, a hotărât să lichidezt'. generală extra ordinară pe 
s, acest sens ministerul de fi- ziua de 9 Noembrie a. c. orele 
mnţe şi-a şi dat aprobarea. Tot 16 p. m. În biroul localului din 
lti:1nci a numit şi comisiunea de Rovine. 
iohidare, care, în afaf(~ de de- P~ ordinea de zi figurează 
fi latul ministerului, este com- câteva puncte importante şi a-

.să din dnii dr. l~omuh.ls CO-l nume: 1. Modificarea statutelor. 
el,iu, primarul oraşului, şi dr. 2. Primirea şi aprobarea regu
te!~od.or Barbate~, advo.cat. din lamentului depunerilor săptă
r.a_a~ltate L,ucrănle de ltcl~ldare mânale.3. fUilierea la Uniunea 
fir Incepe 10 cursul aceste] săp- d t . l' 4 E t 1 llâni.· e con ro. . ven ua e pro-

m:., puneri. 

~). MarfoR ----
tucroitorie engleză şi l' Cselre 
;~;franceză_ Stofe în- ~ 
/imare asortinlent. 
LIlPreţuri foarte eftine. 

L RAD, S'r. Meţianu 2. 

croitor pentru domni 
?irad, Piaţa Plevnei 5. 

, 

S'ar putea deduce, că poli
tica comercială actuală prac
ticată de ambele .tări, (unde 
politica economică se com
plectează intr' un chip admi
rabil) ar putea da naştere la 
o vastă desvoltare a schim
bului comercial Între Belgia 
şi România. România in par
ticular, ar putea să-şi regă
sească În Belgia importantnl 
debuşeu, pe care l'a avut pen
tru produsele ei, în anii de 
prosperitate. adică până la 

.criza ec.onomică mondială din 
1929. 

Comitetul Belgian pentru 
desvoltarea relaţlUnilor eco
nomice cu România. ţine 
la dispoziţia interesaţilor pen
tru a trimite gratuit aceasta 
broşură, pe simpla cerere a
dresată la Secretariat, 138 rue 
Brogniez. â Bruxelles (Belgia). 

Cum chestiunea a produs 
şi continuă a produce mari 
nemultumiri printre comerci
anţii şi industriaşii din întreaga 
tară, Uniunea .Camerelor de in
dustrie şi comert a facui pe 
lângă Ministerul Aerului şi Ma~ 

. de amendă pentru netinerea 
registrelor comerciale este 
dela sine inteles .că sunt seu .. 
titi şi de' obligativitatea tinerii 
şi limbrării acestor registre. 

De altfel in sensul acestor 
vederi s'a pronuntat şi justitia' 
printr'o Decizie a Curtii de 
Apel din Bucureşti in recursul 
Introdus de Ministerul Finan~ 
te1or, contr~ sentintei Tribunal. 
Braşov prin care s'~. anulat 
procesul verbal al Ad-tiei Fi. 
nanciare respective şi a scutit 
contravenientul '- care nu po
sedă' .registrele jurnai 'ş' in~ 
\tentar -.:.... de orice amendă. 
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4 Tlmpu! E'rovlnczez 

Parfumeria "APOlLO 
Schimbarea cărţilor i 
de capacitate 1 

Declara'iile d-lui minislru dr. Ion Nis'or , 
t -

~onform legii pentru pre- privire la operaţitlflce! de i 
g~tlrea profes.i.onaIă şi exer- preschîmbare a cărţilor de i 
cltare<l meserJIlor, publicată capacitate: 4 
în "M~t~itorul Oficial" din Operaţiunea preschimbării ~ 
~O i'lpnhe 1 ?36, toate căr- şi eliberării cărţilor de capa- : 
ţtle. de capacitate trebue pre- citate profesională se face de t 
schimbate. către comisiunile de califi- ~ 

In legătură cu mersul a- care ce funcţione(lză În toate ~ 
ce.stor ope~a.tiuni d. dr. . .I0n C?pit(llele de judeţ şi În prin- ~ 
Nlstor, ministrul munCl1, a clpalele localităţi industriale·~ 
făcut următ?arde d~c1aratij din ţară. i'lceste comisiuni se -, 
reprezentanţtlor preseI: compun, potrivit mt. 118 şi 

C b 
. 119 din lege, din delegaţii 

um se o fme o t" l . ţ' ... I , d 'f' pa ronl ŞI sa ema 1, pnmll re- i 
car ~ e capac. a e c.omandaţi de către came- [ 

, oferă an. public un asortiment bogat, în tot 

fclul de articole de cosmetieă şi porfumuri. 

1\\C!l1 bri lor delo ,}v\crcu r" cred it pe 7 1[111 i. 

Conducător: 

-~-~" 

.. -
Ol 

lpf 

Schrodl 20 

Str. Emines:al -e 
el 

I 

, , ' 

Taxa percepută Ia efectua- nle de muncă şi de comerţ f 
rea e~ este de le} 50 conform şi industr~e şi ceilalţi de că- I 
art. dm legea cItat. Persoa- tre camenle de muncă. Pre· , 
nele cari nu posedă o carte zidarea comisiunilor o au de- ~ 
de capacitate, dar care do- legatii ministertllui recoman- ~ a 
resc să o obţină, o pot so- daţi de către inspectoratele j 

licita Camerelor de Muncă mun.cii. Ministerul muncii, In ziua de 3 Iunie 1937. un constituire a echipei, a expus i cu diferite echipe din 1()~ 
respective, dcpunând actele potnvit dispoziţiunilor art. grup de membrii ai Asoc. me- membrilor din comitet greulă- 1· te, dovedind că este o ti 
prevăzute de legea pentru 121 din lege, confirmă ace- seriaşilor români din Arad, în file ee vor fi de înlâmpinat cu elemente valoroase. o 
dovGda pregătirei lor pre- ste comisiuni în urma pri- frunte cu dl Deae Pavel, au neavând fonduri disponibile şi torii posedă afară de teCV 
cum şi reci pisa Cas~i sau mirii recomandăriJor. luat iniţiativa de a infiinta o nici spr iinul autorită 1ilor. şi condltia fizică, adevărah 
oficiului de asigurări sociale, prin decizia ministerială echipă de futbal, recrutată nu- Echipa A. M. R. A. s'a in. ciplină a futbalului. '/ 
in sumă de Ici 300 pentru No, 101.374 din 1937 s'au mai din elemente româneşti. fiintat pentru a dovedi tuturo- Sperăm că echipa COli 

cartea de lucrător şi lei 500 confirmat un număr de 46 Aceşti tineri nu Iilumai că au ra. că meseriaşii români Îşi de dl Deac Pavel va dal1 
pentru cartea de meşter. T a- comisiuni. luai initiativa de a infiinta a- dau seama de posibilitatea tale frumoase, fiindcă dsa l 
xde sunt prevăzute de Ie- Intru cât unele recoman- ceastă echipă. ci au tnfiinta1-o progresului sportului româ- ceşte cu toată râvna, pet~ 
gile În vigoare. Sumele re- dări nu erau bine făcute, sub numele de A. M. R. A. a- nesc, printre elementele tinere echipa Asoc. Mes. şi a ~h 
zultate constitue fondul pre- deoarece personalul nu inde- decă Asociaţia Meseriaşilor şi la granita de Vest a ţării. Deo- Români să aducă bucuri" 
gătirei profesionale al cărui pl~n~a condiţiunile legale, Muncitorilor Români din Arad. camdală echipa se antrenea- turor românilor din Arad'i 
buget formează o anexă a mInisterul a cerut din nou Conducătorul el In şedinţa de pe arena _Olimpia~ şi a jucat E. O 
bugetului Camerei· Deputa- Camerei de muncă Bucureşti -----------.----- ., 
ţilor. să-i înainteze noui tablouri Clasamenful Programul pe silvania). Seres (Tricololf 

Relativ Ia modul cum s'riu de recomandare, pentru co- Gloria 9 8 O 1 79 14 16 7 Noemvrie 1937 - cu la (Astra), Dromer (Ti~ 
confecţionat formularele, d. misiunile răm~se neconfor- Ollmpia 9 8 O 1 49 12 16 i Divizia C. I 5 pllncfe. t 
ministru al muncii ne spune: mate ~.recum ~I pentru restul Astra 9 7 2 O 57 ]3 16: Olimpia-U.S.A. arena Olim- 1 Docmanov, Paul (Astra),~ 

In ceiace priveşte formu- mesemlor pentru care Ca- Amefa 10 6 O 4 35 18 12 pia ora] 1. arbitrU la tuşă Mă- I SY. Dalaky. Kurumpkik ~l 
larele de cărţi de capacitate mera de muncă 9ăse~te că Unirea 10 5 2 3 38 29 12 cian, Pfeiffer. legerea),Bakos, Borolz (Oi 
care se eliberează de Ca- e necesar a funcţIOna In Ca- CAA 9 3 3 3 20 26 9, 4 pune'.. , 
merile de muncă ele au fost pit~Iă. DU!Jă primirea nouilor USA 10 3 2 5 20 25 8 l Juniorii, i Gyarmaty (Amefa), BucŞi, 
confecţionate de ~inister prin reco~andări din partea Ca- Intelegerea 10.3 1 6 20 35 7! Intelegerea-Fortuna arena I ca (Olimpia). Cociuba (Al 
licitaţie publică. Licitaţia s' a ~erel de muncă, s'au con- Transilv. 10 2 3 5 17 32 7 i Intelegerea ora 14 arbitru Kal-

I
I 

Popozicl (Unirea), Mladil1:j 
făcuţ cu toate formele legale fl.rmvat prin decizia. ministe- SGA 9 3 O 6 18 36 6 măr. .. Erdey, Prăsz (Sga) Zukl'l, 
in zIUa de 21 Iulie 1936 nala No. 61028 dm 1937, Hakoah 9 3 O 6 14 48 6 Astra-Ollmpla arena Aslra I vezi (Hakoah) Ki'ss (Fon 
fiind publicată in Monitorul ?n nu.măr d~. 44 ~o.misi~ni, Fortuna 8 1 4 3 13 17 6 ora 9 arbitru Oprita. I . 3 pancfe. 
Oficial No. 153 partea II-a tar pnn decl~la mInlstenală Titanus 9 2 1 6 18 29 5: Trlcolor-Unirea arena Tri-! Erky (eaa). Cismar, MA'_ 
din 4 Iulie 1936. S'au pre- ~o. 53.924 dIn 937, o co~i- Tricolor - 9 2 O 7 16 75 II - color ora 14 arbitru Ciosescu. (Sga). Mocuţa (Transilv 
zentat la această licitaţie o SlUne. In tot.al. sunt confn,:- Con cur s de pronos .. 1 Transilvania-Hakoah arena: Buray. Spânu ~Tricolor),· 
serie de firme, adjudecân- ~at~ de m~n.lster 91 COf!lI- ticurI. Miercuri 10 Noembrie Trans.ilvania ora 9,30 arbitru Szenăsy (Olimpia), Varg" 
du-se numai asupra unora SlU~1 Ade cal.lflc~re profeslo- a. c. se va disputa pe arena Huszbg. (Unirea), Horvalh (Titaml 
din ele. ,nala m CapItala. C. It It continuarea matchului; Gloria-C.A A. arena Gloria roian (Gloria), Grilnfeld ( 

ftceastă licitaţie s'a ţinut Numărul ~e:erii1or .c~lifi- pentru 'campionatul iuniorilor' ora 11 arbitru Sassu. tuna), Fensavosy (Inte1et 

pentru un intreg număr de cate -. contlnua~. mInistru între echipele ftstra şi Gloria. I S.G.A.- D.S.A. arena Gloria I 

imprimate necesare punerii 1. Nlştor, - prevăzute de Situaţia matchului este 1-0: ora 9.15 arbitru Mărlenu1· Croitoria ptr. Do; 
în apl,icare a legii pentru lege este A de:. ~ 96. ftcest:! pentru ftstra şi se va juca fărl I Amefa - Titanu~ arena Ame- , 
pregătIrea profesională şi e- au .fost l':l:1pa~ţlte pe sectII ca publicul să aibe acces pe i fa ora 10.30 arbitru Cristea. S â m s C 
xercitarea meseriilor şi anu- de mdustm ŞI pe grup de ter~~'t fiind importanţa acestui Goal-Jle!erii in .ca~- • 
me: 400.000 cărţi de lucră- meser!!, do?ă, sau. mai multe match, pentru situaţia clasamen- plonaful ,unlordor 
tor'; 200.000 cărţi de meşter; mes5T11 ~In avce:aş gru~ă tului şi in urma cererii unor ce- 29 panc'e. 
200.000 dovezi de muncitori daca sunt asemanatoare. Dm titori ai noştri, redacţia sportivCi Mărienu. (Gloria) I 

necalificaţi; 200.000 contracte acea.sţ~ cauză n.um~r~l de a ziarului nostru oferă un pre-. 19 pune' •• 
de ucenicie; 100.000 certifi- comISII nu va fi nICiodată miu de lei: 100.- aceluia din-I Pmter (Amefa) Dragoş (Ollmp.) 
cate de ucenicie; 140.000 ce- egal cu a meseriilor. tre cetitori care va da rezultatul 15 pune' •• 
reri pentru cărţi de lucrător; exact, atât la repriză cât şi la Nicu (Gloria), Huzur (Aslra) 

Strada AlexanG 

Bogat asortiment 
în ştofe de: calitatt 

60.000 cereri pentru cărţi de B sfârşitul jocului. La concurs 13 panc' •• meşter; 180.000 cereri de • O n poate participa oricine pe baza Codrean (Gloria) Domnii abonati 
preschimbări de cărţi de lu- Cit Bonului de mal' ]'08, care va fi' 12 pune'.. n'au primit unele 

"t 120 O amp ona ul (unlorflor era or; . 00 cereri de depus la magazinul "ProviA~ Grada (Astra) mere din ziarul no 
preschimbări de cărţi de Astra .. <llorla. __ . ____ (..--..... ) eia" vi-sa-vis cu gara electricCi 8 p.nc'e., sunt rugati să an 
rne~tcr. cel mai târziu până Marţi la, I Kiss IlI, (Unirea) Raliu (Asfra) despre aceasta adl 

Cum fanc,ionează co- Numele -.------.. ---------.-... -- orele 7 seara. Rezultatul va fi I 7 pune' •• - straţia, print' o carte 
mi.iile de calificare ---------.--------- comunicat în proximul numar, Zaab, Henegar (Gloria), Rician 
Mai departe, d. ministru 1 Adresa exacta -------.----.... care va aduce deasemeoi o (Usa), Hegybery (Olimpla) tală, pentru a li-se I 

complectă dare de seamă asupra , panc'.. plecta eXimplarele 
dr. 1. Nistor, ne spune cu ... -----------.-------------------------- jocului. Donschitz (Caa), Crăciun (Tran- lipsă. 
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