
... Damnă, Domn~ş7ar ă:1 
Domnule! 

cumpllrall Ilumal la magazinul 

"PROVINCIA" 
.t Arad, vis-a vis cu gara 
electrică Cea mai 

le eltlnă sursă de r 
u aprovizionare. , 
ip-
il 

.1 

CI 

Procurali.vă CĂRŢI ŞI I 
RECHIZITE ŞCOU1RE 

la Librăria 
CONCOIlDIA 
GH.MUNTEANU 
Arad, Str. Eminescu 4. 

Abonamente: Redacfor responsabil: IONEL FILIPAŞ Redacţia şi Administraţia: 
Un an .••...• Lei 160 . ___ .~. Arad, str" Nicolae Origorescu No. 2. 

~i ~'::t::;:;~'Şi' in"sl, 'p~rti~ul~r; t::' 3~~ Anul 1. No. 6. - Duminecă 31 Ocl. 1937 -- Lei 3 APar:~~p~dmânal 
~c~~~~ţţr~~~_~~JI@I~.'HilCZt~.iU%.ţ_~ 
: t 

IgMorele Illnsfitu'iile oraşului A.rad: 
1l·l/oevod l\fihai JI '" Il 4 I d f 4 b 
:;~ .. !:Ib::::~';;:::ull H.şeZanlan.u e CliC oar c. 

I Curn îşi petrec oarbele vieaţa în aşezărrlânt. Biblioteca 
şi In cadrul unei impresionante 

~ ;olemnităţi dela Sinaia, Măria şi cântecul joacă un mare rol în lumea oarbelor. Cum-
25a Mihai, Voevod de Alba·lu· păraţi lucrurile făcute de 111âinile lor. 
Sfia, a fost înălţat la gradul de 

wblocotenent. Este intâia con· 
t'acrare a unui ofiţer când intră 

·ă1fn corpul seleet de conducere 
IVII armatei. 
Iă( Pentru prima dată, dela uni· 
Pre, poporul român. mărit asistă 
m'a o asemenea legătură prin
seiară cu armata. Măria Sol Voe· 
ltelOdul Mihai este deci in tâfu I 
tlrwblocotenent român care va fi 
5eintr'o zi Regele nostru. 
ce Măria Sa VoelJodul Mihai este 

la ti cel mai tânăr sublocotenent 
eSlI armatei, în momentul când 
onrceasta este din ce în ce mai 

)Îne înzestrată şi pregătită pe· 
;erfru orice elJentualitate răsboi
islrzică. 

)I1E Tara o vede in solemnitatea 
foiela Sinaia legătura mereu re

et innoită dintre Dinastie şi arma· 
lu~ă, chezăşia cea mai im pună
pt~oare in faţa zilei de mâine. Şi 

mai vede şirul nesfârşit de 
'j;ravi voevozi, care au condus 
>pre mari biruin{i poporul ro· 

-71ân, in luptele multi seculare 
:iaoentru apărarea pământului 
fla70stru scump. 

Marele voevod de Alba·Julie 
Oi zntrat în rândul acestor stră· 
W~uciţi înaintaşi - odată ce a 
W"rimit tresa de sublocotenent 
\arve care o poată cu atâta tine~ 
ler!'eţe şi mândrie. 
nal (jeneraţia, Vo e v o du lu i se 
o simte şi ea mândră că Augus· 

anltul vlăstar domnesc a intratîn 
cCţlujba armatei. pe care o va 

'.:omanda odată ca şi iluştrii 
• ăi premergători, Regii Carol 1, 

ferdinand ~şi Carol al Il. 
O Unui rege din zilele noastre 

. ·se cere mai întâi să fie Un 
:ă mare militar un s.tră/udt stra

teg, gata de cea mal mare ;erffti 
: pentru apărarea hotarelor ţării. 

Măria Sa Voevodul Mihai de 
erAlba·!ulia îşi face acum inalta 
rti~coală de comandant, sub pri. 

'!irile pline de dragoste ale po. 
fU''oorului, care Il vrea mai sfră· 
_ucitor în vitejie ca toti foştii 
1 d1'iomnitori şi comandanti· 
blic Il vrea astfel tara, fiindcă 

ire nevoe de linişte dinafară 
se,. v tă 

ta ".a sa poa prospera in voe cu 
x~ l' 

şi i~me~ts~. e lsvoare de energii şi 
'" f,oga 11 ce le are. Il vrea un 
~.lI Erou, În sensul cel mai sublim 
'W111l eroism ului pentrucă românii 

l
t1U mai au de dat nimănui nici 

~ga t' 73? por lUne de teritoriu, udat 

~ eri -

Casa din strada Bariţiu! nuinţele ci, acel tipic uman i cupan: dintr'ale noastre -
ascunde una din tragediile care nÎvelează toate nenoro- ! care să le tulbure atenţia. 
nevăzute şi tăcute ce se pe- cirile şi le face suportabile. i Dimpotrivă - munca este un 
trec in oraşul nostru. Mintea I1stfel nu ne putem expli- I cult al lor, o rugăciune ce 
omului perfect sănătos şi ca misterul împăcării acestor! le apropie de Dumnezetţ şi 
care se bucură de atâka fiinţe cu viaţa de fiecare zi, 1 le umple inimile de satisfacţii. 
satisfacţii ce ţi-le oferă via- invariabilă şi plictisitoare. E munca fără gândul la câş
ţa - nu poate să-şi imagi- E drept conducerea aşe- tig, munca desinteresată, rân
neze cât de dureroasă trebue zământului îşi face datoria duită doar pentru a-ţi arăta 
să fie viaţa chinuită a orhi- atât cât este posibil. I măestria. 
lor, dar mai ales a oarbelor După ceasurile de atelier, 
_ genul temenin fiind mai V!a,a de fiecare oarbele învaţă şi cdesc ca 
sensibil în general. Numai %1 a oarbelor ori cine. t1u şi de alfabetul 
cu inima le poţi întelege, Nu intri intr'o cutie ce se lor. Noi l-am învăţa foarte 
simţind acel cutremur mole- f cutremură de tinereţea unor we.u, cum nu pot cunoaşte 
cular ce te străbate în faţa fete dintr'o şcoală secundară niCI ele pe cel latin, de e_

C 

unui mare accident de cale _ când vizikzi ftşezâmân- xemplu. Dar cetese bine in 
ferată sau de altă natură - tul de fde O&t~e din f\rad cărţi cu semne multeşi în torto
?tunci când,. cobori o clip~ dar - totuşi _ ai impresid c~ia~te. ftu, bib!î<?t~ca lor spe-
111 lumea. fllntelor cu ochl1 că eşti printre eleve, cum le Claia, cu Istonslrl frumoase. 
întunecaţI. poţi vedea pe acestea din Cântecul, mai ales, joacă 

l1m simţit acest cutremur urmă la o lună după înce. un rol însemnat în vie-aţa lor. 
atunci când imprejurarea ne- perea anului şcolar. fttunci Corul este bine pus la punct 
a făcut cunoscută viaţa din încep primele tristeţi şi pă- de d. praf. V. Lu gaj a n u. 
"l1şezământul de fete oarbe reri de rău după viaţa fru- I Cântă însă şi cu instrumente 
al ftradului.'J moasă din vacanţa de vară. ca violina, chitara, pianul şi 

E drept - am cunoscut ,f\şa .par o.arb~l~ din .ins- ma~?olina. . 
viaţa ce se poate vedea şi tltut: triste ŞI tmnlce. . Cantecele lor ~u :eya dm 
inchipui vizitând aşezămân- Sunt obsedate şi ele de J~I~a cel~r ruseşt~, sfaşletoare 
tul şi stând de vorbă cu părerile lor de rău, care în. ŞI ImpresIonante mtotdeauna. 
oarbele. In adâncuJ amără- să ţin de multe vacanţe, de Când cântă oarbele - te 
ciunii lor, in fundul oceanu- ani de zile. Şi ceeace este simti într'o biserică cu o boltă 
lui întunecat mereu al exis- mai dureros e gândul că du- imensă, cu lumină puţină şi 
tenţii lor nu ne-am p'utut scu-, rerite acestea mute nu vor plir:ă de mister. Nu mai tră
funda. Trebue să fii orb ca mai lua sfârşit niciodată. 1 eşti pe pământ; nu mai ai 
să te poţi coborî până acolo. Tipicul însă despre care noţiunea cotidianului. 

Dar şi viaţa îşi are obiş- faceam menţiune mai sus îşi Te scufunzi atunci într'o 
spune şi aici cuvântul. feţele 1 mare de gânduri pure şi prin 

cu sângele eroilor de eri şi lor exprimă oarecare resem· crîstalinul ei vezi fiinţe cu o 
visat de strămoşi ca să fie li· nare, mai ales că educaţia structură suprapământească . 
ber odată. ce li.se dă acolo urmăreşte Ceriurile se deschid şi le 

Când Măria Sa Voevodul Mi- acest nobil ideal: să le: îm- primesc imnurile de slavă. 
hai lJa fi general - ţara va fi pace cu soartea. Trebue să ai inima de piatră 
sigură că nimeni nu o va mai ristfel, oarbele au ateliere . ca să nu v("rşi lacrimi ar
învinge uşor. Prinţul creşte în unde lucreaază câteva ore' zătoare. 
spiritul celei mai arzătoare iu· pe zi. Lucrează tot fdul de O d 
biri de' ţară şi atunci va" avea perii, scaune mici, măsuţe, "'orie cre,finească 
terminată cea msi înaltă şcoală corfe şi cufere impletitc. Cine Oarbele din rirad, fde şi 
de ofiteri. Pe un asemenea ge· nu le-a văzut lucrând, nu cre- femd de toate vârsteIe, sunt 
neral - răsboiul nu·1 va pu~a de că sunt făcute de ele. In- ingrijite de o mână de co
intimida şi nu se va putea (JIu· chipuiţi-vă un cufăr cât un la bora tari , în frunte cu d. Ion 
mi mult. pa.ralelipiped de di~ensiuni I Gra~a, di!,ectorul aşezămân-

Intreaga suflare rolftdnească uriaşe. Cum nu s'au Incurcat tu lUI, apOi d-neIe Elena Căr
Il urează celui mai august şi oarbele lucrând la el? Pen- pinişan, Terczia Tocăniţă şi 
tânăr sublocotenent să fi~ mai tru ca să pricepi secretul 0- şi d-şoara D. Mărgineanu, 
cucernic decât Ştefan cel Mare, cesta - trebue să te gân- ajutate de secretara Maria 
mai lJiteaz Ca Decebal şi Mihai deşti cu ce atenţie lucrează Grecu. 
Viteazul şi cuceritor ca impă· oarbele. Ele n'au nici întâI- Puţini s' ar putea obişnui 
ratul Traian. niri dintre acelea care nu-ti. cu mediul acela şi puţini ar 

Trăiască Măria Sa Voevodul dau pace să munceşti cu o putea să stea de vorbă în 
Mihai de Alba-Iulia! zi Înainte şi una după în- fitem zi cu oarbe1e, câteva 

Silviu Faur tâlnire. N'au nici altă preo.. Fcg )/'0) 

Târgu' de 
toamnă 

Dacă, În general, târgurile 
(far:naroacele) de sezqp sau de 
tara, cum le spune ţărănimea 
noastră, şi-au pierdut din im· 
portanţa ce-o aveau atunci când 
oraşele erau mai rari, şi ace
stea nici nu aveau reprezentat 
comerţul de toate felurile,
nu se poate spune nid azi că 
târgurile sezonului ge tpamnă 
şi-ar fi pierdut rostul, mai a
les Într'o regiune cu o produc· 
ţie atât de variată şi bogată 
cum e cea a Aradului. Aceste 
târguri sunt ale agricultorilor. 
Ei îşi aduc la târg plusul ro· 
dului mundi lor, pentru vân
zare, şi de altă parte ei au ne~ 
lJoie de aprovizionarea cu dife· 
rUe articole necesare gO$podă· 
rÎei lor, de îmbrăcăminte, în
călţăminte pentru membrii fa
miliei, personalul casei, etc. 

De aceea se constată acel 
freamăt al ruralilor la târgu
riie de toamnă. 

Anul acesta a dat O recoltă 
îmbelşugată in această parte a 
ţării. Deja pietele gem de mar
fă şi sperăm că va fi şi cine 
s'o cumpere I Acum este ce să 
se vândă, preturile sunt reia· 
tiv bune, încât e de prevăzut 
o drculalie excepjională, mai 
ales că şi vremea e admirabilă, 
pare c' ar fi primăvară! 

Toate acestea influentează 
un ritm animat şi nu avem de
stule cuvinte de laudă, pentru 
iniţiativa Camerei de Comert 
şi de Industrie din Arad, care 
a exoperat favoru/ călătoriei 

cu o reducere de 50% pe toate 
liniile CFR din judetul Arad, 
către Arad, pe întreaga durată 
a târgului. 

In astfel de augur; sperăm 
că toată lumea va fi mulţumiti 
ceeace noi dorim din toatăinima. 
Să dea Dumnezeu să avem 

un târg de toamnă. cum nu a 
mai fost de multă vreme. 

Abuzul cu numele Mi
nisterului Muncll. Anumite 
persoane, fără nici o legătură cu 
Ministerul, se prezintă la diferite 
intreprinderi particulare cu reviste 
al căror titlu Monitor, Indicator, 
Revistă a muncii şi asigurărilor 

sociale, etc. inducând lumea în 
eroare ce se pot fa cecu titulatura 
Ministerului. Intreprinderile sunt 
rugate. ca iă sesi,1;eze organele 
poliţeneşti oridecâteori, se incearcA 
să li se impună de acele persoane 
In numele Ministerului Muncii 
reviste având titulara cu aparenţă 
oficială. 
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zeci Ia număr. Nu este o I , 
muncă uşoară; nu se poate l' C v lf ~~ ! C1l1l red ff1lcere de 50°10 
cere ori cui. (iiaiorlc.... a.a 

Dar socie,tate~ aradană ar j pe C.F.R. Ia 'ârgul de Toamnă 
putea, totUŞI, sa colaboreze 1 "", d 
în mare măsură la opera lor ~:,n Ara 
de binefac~re publi.c~.. w! Camera de Comerţ şi de Industrie din Arad aduce 
. S?nt atcltea fam!ltl ll~sta- • la cunostinta vizitatorilor târguiui de Toamnă din 

rlte m ac~sţ oraş ŞI" d.es!gur, Arad, că a exoperat dela C. F. R. favorul călătoriei 
pute:n g~~ll mlul1te mUTII de cu reducere de 50 '/0 pe C. F. R. dela orice staţie din 
aur m mI] ocu or. I d tiA d ' 

V · ·t Iti t u e u ra. 
~lzIAe regu a e. ~ aces .a- In conseclnţă, toţi călătorit cari vor pleca la 

şezamant de no~lI(] ocrotIre acest târg intre zilele de Joi 28 Octomvrie a. c. până 
ar ave~ 9a: ul sa descop~re Marti 2 Noemvrie a. c. se vor putea reintoarce in 
~ceste .Inlml. Doamnel~ dIs: zilele de 29 Octomvrle până la 3 Noemvrie cu ace ... 
hnse dm l1r~d. tre~ue vsa .fa~a . laş bilet la aceeaş staţie, de unde au plecat. Pentru 
abscm

l 
einea vtlZIte ŞI sa-~lt dt~a a beneficia de acest favor vor avea să ceară la ple .. 

o o u pen ru prospcn a ea d :.r. li li bl1 t t II d ~ â ti' r d d d ţ" 1 carea din Ara ,Sa se ap ce pe e 8 amp a e 
a.şezam ~ ? lIl, ac n, ~nQ il plecare dela Cassa de bilete C. F. R., pentru clasa 
ŞI cumporand lucrun facute respectivă. Această vizA se va primi gratuit (în baza 
de Jar~ei d y legitimaţiet că au vlzitat Uirgul, iar legitimaţia o vor 

n. a :au oua pe an, putea primii tot in gara C. F. R. AJ;ad, la locul Indl .. 
organIza.te m folosul oarbe- cat prin inscripţia cuvenită. Legitimatia costă 5 lei. 
lor, ar fi cum ne se poate 
mai bine venite. 

Oarbe1e ar aHa că suro- Călătoria cu reducere de rală a comerciaolilor din Ar-
riie lor de sânge, mai privi- I 50% la târguI de Toamnă deal şi Banat, sub preşidentia 
1egiate În vieaţă, se Întere- al Aradului. Acordarea acestui dlui Alexandru Doman. 
sează de soarta lor, că le a~ favor a fost adusă la cunoştinţa I Il:). cuvântul de deschidere 
jută să aibe toate cele nece- locuitorilor judeţului, prin publi- I dl Doman Îşi exprimă regre~ 
sare, În măsură mai mare de catiuni tn toate gările din jttdeţ. tele că cu foate sfor(ările nu 
cum permite un buget oficial. Legitimaţiile (biletele de târg), s'a ajuRs până aslăzi la o co-

Ce reconfortantă ar fi pen- can indreptăţesc vizarea biletelor laborare mai strânsă cu cele
tru ele atenţia aceasta şi cât de tren dela sOlire, pentru reîn- lalle a socialii negusforeşti. 
le-ar ridica moralull toarcere gratuită acasă, s'au dis- Speră însă că cel puţin pe 

Se apropie iarna, anotim- tribuit diferitelor case comerciale viitor În locul acestui neajuus 
pul petrecerilor de tot felul. din centrul Oraşului, precum şi o colaborare mai rodnică. va 
Se apropie şi CrăciunuL biroului de ziare de lângâ cassie- fi întru folosul tuturor comer-
Să sacrificăm o zi din riile de bilete din gara C. F. R ciantilor. 

viaţa noastră pentru oarbele Arad. Astfel, că cine nu şi.a pro- Urmează raportul cetit de 
din l1rad, astfel cum ne ce- curat legitimatie (bilet de târg) in către dl secretar general Dr. 
re credinţa creştină care ne oraş, o poate avea pentru 5 Lei 5z5110si, În ca1"'e se face o am. 
este sădită În suflde. În gară, Peste această infimă SU- plă dare de seamă asupra ac-

Gândiţi-vă deci toţi bunii mă nu ~e mai incasează nimic. tivităţii din anul trecut privitor 
c~eştini din l1r~~ .Ia OaI bele Pe ac~le le.gitimaţH e amintit Iia gr~ut~tile ivlfe in. viaţa co
dm strada BafljlU. y .1 No. Or~tnului de, reducere .al C. . merCJala precum ŞI la unele 

taI:t.a ~oastra buna va ft F. R. ŞI se dau lflstrucţu.m cum I soluţii intru viilor. 
mangatata de Dumnezeu! I trebue procedat la căIătona că(re I DupA aceasta dl (arol An-

Luca"us casă. erea secretarul Uniunii comer-
------------ ~ ciantilor din Timişoara, citeşte 

1. Cseke 
croitor pentru domnii 
lirad, Piaţa Plevnei 5. 

Adunarea generală a un interesaJilI proeet cu privire 
comercianţilor din Ar.. la a'plicarea diferitelor timbre 
deal ,i Banat. ARAD. Dumi- la propunerea Dsale adunarea 
necă in prezenţa unei nume- deleagă o comisie de trei per
roase asistente a avut .Ioc la soane care să studieze ches· 
sediul lor din Bdul Rt!g~na I tiunea. 
Maria No. 13. atiunarea gene- In sfâr~if dl Iuliu Enghel, 

---------------------------
Renta ~ 
Improprie1ăririLJ 

5% din 1922 
pentru plata. datoriilor ~ 

preşedintele micilor comerei- Ref O r n1 a A 9 r a' 
anii din Arad şi judet. expune i cumpdrati cel mai avantaj, 

unele dO,le~n}e a m.ieilor co~ IBA NeA ra( 
merclanţl ŞI In speCial ale a- I 

.~:l~~ata~; ~:~~tianr~ie, cu privi~ GOlDSCH~lID~qsa 
OI Axente Mureşan din Re- r . 

şila in numele adunării mulţu- \irad, Strada EminescuizB 
meşfe dl ui preşe ginte Doman r:-a"",;c;':~~-~·_~'!C:-:'H!";<:'~':;'~.'F_,~......,jle 

şi secretarului general pelllru La Cercul Functiomţi 
munca depusă şi-i asigură de lor de Bancă din Ar!ld,ld 
tot concursul membrilor La Baritiu 1 • vor roferentla, JI.iPI 
ora 13 Intrunirea a luat sfârşit. Noembrje a c, dnti lo;m ler 

loş directorul Casei de 8S\ . 
JIf rări sociale, şi Dr All'xanln1 

Comandanţi străjeri Râcz. Inceputul la orele ţiE 
din Arad. In urma cursuri- le. 
lor de pregătire străjereasdi, . • Ici 
dnii Caius Lepa, sirectorul ~co', ARA~. --, O d~lfRfJe( 
Iii normale din Arad şi Lazăr a lucratonlor fabrr· p 
Igrişan, revizor şcolar au, fost: "Astra U

, a prezentat ;ec 
declarati comandanti străjeri. ,recpunii un memorM 
, Ceilalalfi directori şcolari vor i prin care se .. cere ma IT 

fi declarati comandanti peste: rarea salarll/Or. eal 
câteva zile. I u 

*! H 
O conferinţă despre ge .. 1 Piepteni, perii de dinţi. an 1: 

I pt. ingrijirea gurii, săpu a 
neralul Gh. Cantacuzino I nuri şi parfumuri, le găe Grănlcerul. D. Radu Budiş- ! sili 1n cea mai asortat 
teanu, cunoscutul avocat din 1 Par fum eri ~: 
Bucureşti, a tiAUt Duminecă, 

iR Oraşul nostru, o conferintă M u·· Il e r'" 
despre defunctut general Gh. " d 
Cantacuzino- Grllnicerul, unul A RAD, Piata A., Janc,ai dintre marii eroi ai războiului __________ 1 

de întregire. 
Viata peripetită şi frumoasă Din cauza scumplrlt tie 

a generalului Gh, Cantacuzino rului În proporţii neobişnu'le 
a fost descrisă cu măestrie de începând cu numărul de JU 

. conferentiar. ţă abonamentele la zhin 
Generalul Gh. Cantacuzino nostru se modifică dupn du 

şi-a pierdut Un ochiu În luptele I urmează: i 
dela Coţi-Olt, Acolo j':au in- Un an Lei 160 .tr 
ghetat mai multi soldaţi, din ŞI' L ' 85' li 
prima linie de trăgători. Mono- ase unt el. v: ŞI l.n1 
ci ul purtat În viala civilă t1 a- Pentru autontaţl rO( 
răla prea sever şi pretenţios,' particulare 300. 
e~m î~ m~i ar~tau şi f~z~ono- un exemplar 3- Lei. t~ 
Alia lŞl dmamlsmul spirituluI, Credem că cditorii şi pa. 
dar acestea erau o simplă mas- t" t . • 'ţ 1 iil 
că, fiindcă generalul Cantacu- I eml noş.rI vor In ~ e~~ .Ic 
zino era un mare iubitor de i ?şav ge bme ca nOI, ImfVi 
oameni şi un sensibil. I Ju~anl: ~.e ~e-au def:rml,it 

Generalul Oh. Cantacuzino i a.1I?pa,rţll frateşte notl1le SaI 
a fost un cavaler din alte v~~~i ! Clnl IV1te, 'II, 
un mare adorator a famlhel. : e'f' . W .... 'I'Şl 

Dar mai presus de toale - \ 1 1/1 ŞI raspandlJI el 

a fost un erou viteaz - care i n 'Timpul Provine/@.. 
sa naşte rar în zilele noastre. ' ul 

Mtt 

Frauda fiscală 
In finanţele publice moderne, 

impozitul este cursa primordială 
a veniturilor. Dacă odinioară şi 
pretutindeni el avea un carac
ter subsidiar şi complimentar, 
acum impozitul reprezintă veni
tul ordinar, principal în impor
tanţa şi natura lui. Din această 
cauză impozitele sau îmultt şi 
îşi continuă apăsarea lor dure
roasă, lovind în general activi
tatea economică. 

turi noui: 1.100 milioane la ta- i frauda nu e5te aceasta; ea con- j Între legile fiscale şi cele valu- 1 zare şi unificare a actualului lJ1 

xe de consumaţie, cifra de afa- ! sistă în Întrebuinţarea unui mij- I tare. In adevăr, numai in cadrul Item fiscal, pentruca - după;-,}1 
ceri, timbru înregistrare, vămi; II loc regulat în aparenţă, care nu i legii contribuţiunilor directe şi I presia J!lrofesorului Masao K?P 
s'au majorat dela 20 la sută la I are alt scop, decdt să se sus- al leqii pentru infiinţarea impo- be in "Bdrachtung uber ~ 
32 la 5ută cota "fondul taxelor 1 tragă aplicaţiunei unei, legi im- aitului pe lux şi cifra de afC1ceri I Prinzip der Steuer ri 

- "sisterO 

de 11 la sută" din bugetul fon- 1 perative. găsim o serie întreagă de atari I de impozite alcătuit să fie' l 
dului Naţional al Piviaţiei S'ClU I Din această diferenţiere ae dispoziţiuni, cari se contrazic mC:li potrivit pentru prospertr. J 

impus firele de bumbac la taxe natură juridică a rezultat şi prac- I' pur şi simplu, după cum găsim intereselor generale şi arme l 

de consumaţie, ticarea mai facilă a delaţiunei deasemenea dispoziţiuni fiscale zarea intere!'e1or statului şi . 1 
Sub imperiul acestor impozite , fiscale, deoarece o contravenţie '1 ce se pun direct în conflict cu tăţenilor". l 

La noi in ţară sarcinile fisca
le şi ale capitalului mobiliar re-. 
prezentau inainte de războiu ju
mătate din acele ale capitalult1i 
funciar; ulterior ele au deve
nit de cinci ori cdt sarcinile ca
pitalului funciar. In bugetul 1936 
-1937 s'au instituit deaselJle
nea venituri şi impozite noui 
(impozitul pe produse mdalur
gice şi lână). Pentru complecta
rea sporului de 3.453 milioane 
lei din exerciţiul 1937-38, s'au 
Înscris ~i aici următoarele velli· 

apăsătoare, a început să se prac- i formată este greu de constatat I COQul comercial, fără nici o dis- Fără îndoială că opera cle l , 
tice delaţiunea fiscală şi sustra- în noionul de legi fiscale actua- poziţiune expresă de derogare n:ficare şi raţionalizare- trepi 
gerile dela impozite. le din ţara noastră, "extrem de dela principiile acestui cod il

• făcută integral "prin racordct ll 

La adăpostul nenumăratelor I multe la număr, şi variate ca Dar nu este numai otât! Me- verificarea integrală şi radie? 
legi fiscale, care caracterj~cază I speţă, Încât abea se mai poate canismului complex se adaugă a legilor în vigoare iar nu rll 

finanţele publice romdneşti. prac- recunoaşte esenţa lor injţial~II, diversitatea contribuţiunilor În- modificări parţiale şi impuse! 
ticarea fraudei fiscale a devenit , Pici apare şi justificarea contri- scrise In nenumărakle legi fis- I evenimente. l1stăzi e~te cuI, 
foarte frecventă. Părţile au în- l buabililor în tendinţele lor de c.le: legea contribuţiunilor di- II cut fiscului întregul mecani~J 
ceput să se plaseze în astfel de ! sustragere fiscală, deoarece se recte, legea impozitului pe lux de afaceri şi întregul compll 
situaţiuni, Încât să nu fie atinse j găseau în impo!>ibilitate de a 1 şi cifra de afaceri, legea timbru- I economie, încât nu mai po,a 
de impozite. I cunoaşte îndatoririle lor fiscale. lui, legea vămilor, legea fondu- fi surprins de speţe şi de fQ~( 

Este adevărat că frauda la' Intr'un articol recent d. profe- lui naţional al aviaţiei, legea neprevăzute; poate lucra în ft1 
lege este o problemă generală. sor l1lex. Machedon concretizea- administrativă, a taxelor de con- plină cunoştinţă de cauzăM. h 
Nu trebue totuşi confundată ex- ză admirabil situaţia: .. a) lipsă I sumaţie etc. Procedându-se în felul ace: 2 

presiunea fraudei la lege cu de unitate de dispoziţiuni în ca· 1 In faţa tlcestei situllţiuni - se va realiza -: în mod siP 
frauda fiscală. Se consideră (rau- ! drul aceleaşi legi; b) lipsă de, i. cadrul preocupărilor teoretice -: generoas~ ş' m~rea a,rmoU 
dă fiscală orice contravenţie for- I armonizare între legile fiscale, I care trebue să domine cercurile d!ntre Stat şl.contrlbuabll} tl1~, 
matCi de o lege fiscală. apoi între aceste legi în bloc şi Gonduciltoare, - se impune de tand frauda ftscală. J( 

In materie juridică generală, codul comercial; c) dezacord aceea o simplificare, raţionali- R. Pere'z (Vremi' 
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i~elegalia Camerii de Muncă 
;a Expoziţia internaţională 
ajQ 

din 
din 

Arad 
Paris 

rad. Este ° lună' de când I efe. Am vizitat impozantul dom, 

D
ga\ii camerii noastre s-au I S~81a, palatul ~forza, În. a că
rs dela Paris. oraşul lumi. Irul curte se afla teafrlll In aer 
r, La această excursie or- ! liber. construit pe tuburi de fer 

~Uiza(ă de Uniunea Camere- şi cimitirul celor bogati, cu 
:.<Bie Muncă, au luat parte de- monumentele lui care forme-

tară, ocură un loc de frunte 1 torul Împrumuturilor date de I pectivă unde te afli este intr'un 
În această gra,ndio.Să exp~zifi~ institutul de credit al artisani· i mare cerc ro~u, aşa că te poţi 
un~e toate ţărIle sau stradlllt I lor. In aceste căsuţe, meseria- I orienta imediat. In unele staţii 
.să ln're~c~ pe celeli1lte. In a- şullşl are atât locuinta cât şi 1 mai mari aceste hărţi sunt pre
cest paVIlion, pe care trebue atelierul, instalat natural după ! văzute cu mici becuri electrice 
să-I pu~em între primele trei, principiile de higienă cele mai I aşa, că apils~nd pe un buto~ 
se arala tol ceeace producem, avansate. Aci. în expozitie vezi I cu tndicalia statiei unde căIă

care s,unt bogătiil~ ţării noas- ~eseriaşi iswslt.i şi lucrând I ton~1 do=eşt~ să meargă, se 
tre, atat su b cât ŞI peste sol. Impreună cu caliele lor. ară- aprind lamplle reSpetliee, ară
O hartă enormă a României, tând dibăcia şi priceperea lor. tând unde trebue să ;schimbe 
pe care localităţile de impor- Art.sanatul francez, unde de- linia, in cazill că nu ai linie 
fantă sunt caraclerlzate prin legaJill română a fost primită directă la locul de desfinatie. 
micI lămpi electrice, cari lu- in mod oficios, este o organi- Am vizitat fot ce s'a putut 
mineaz~ in diferite culori, a- zatie creată In anul 1923. Seo- vedea Notre-O.me. Sacre
rătând pe o tablă alături de pul li fost salvgardarea intere- eoeur, Les fnvalides, Palatul 
hartă ce găsim sau ce indus- selor meşteşugarilor francezi de Juslttte, La Conciergerie. 
trie se află 8colo. şi promovarea acelora. Gratie Cartierul latin. Panleonul, Pri

~i al tuturor camerelor de ază fiecare în parte o capo-
nh d - M'I' d l' :r, Ică din tară, în număr de 8- ?pera. I loane e l~e zac 
J~pe 200. Delegatia oficială a aici la văzul tuturor. E mcă de 
l.erH noastre s·a compus din remarcat gafa din Milano atât 

ClSlmH : Moşoiu Victor, preşe- prin edificiul impozant cât şi 
a~le Camerii, Voşlinar Ohe- prin circulaţle extraordinară 

le. preşedintele sectiei care se desfăşoară aci. 
Ici1orilor,Sandor Iuliu, vice- Trecând pin Torir.o - unde 

~t}edintele secţiei funcţiona- dorinta de a vedea cât mai 
~r~' particulari, Feier Ştefan. mult ~ a făcut pe unii dintre 
t ledintele sectiei meseriaşi- noi să se urce in maşină şi 
orMăcean Dumitru, Gui To- să culreere acest oraş care 
7Q membrii din Arad; Gâr- ne-a plăcut foarte mult. 

In tablourt comparative se activităţii intense desvoltate de măria, Arcul de triumf. Mor
arată productia agricolă a tării lH,ellstă institutie au luat fiinţă mântui soldatului necunoscut 
noastre şi in diferite borcane n li m e r o ase cooperative de LouvruJ, La Madeiaine, Opera, 

Spre Franta calitatea cerealelor şi porum- credit, de productie şi de des- diversele pieti. bulevardele 
eanu Simion din Petroşani, 

_u Auret din Alba·lulia şi 
~.jam Alexandru, funcţionar 
ari la Camera de Muncă. 
pu azi ne aducem cu satis
găe aminte de cele văzute 
IaU , cest. drum lung. plin de 
l ~ri frumoase pe care nu 

r )m putea uita niciodată. In 
de 8 Septembrie, dimi

!I, la erele 6. am plecat cu 
~l prin Teiuş, dela Cluj 
_ Tim i Ş o a r a, Intâlnin-

tie a colo cu alte 2 va
nule sosite dela BucureşU. 
le )ul frumos ne-a ajutat să 

. 'm mai uşor peste dru
~I~ung al Iugoslaviei. O oar
" intrerupere a călătoriei 

~ ~jtre a fost cauzată de tre-
a pesta Tisa şi Dunăre, 

ipm şi de edificiile uzinei 
nala la VU){Qvar, care for
lă o colonie importantă, 

i !aseleei rn roşu. parc bine /'iit. cantină, teren de sport 
. liar cu un teren propriu 

:~Viatie. La Subotica ne-am 
e ~;il de ocazia că trenul a 

aci două ore ca să vizităm 
..-,JI, (are cu slrăzile cu-

t,şi asfaltate, ne-au lăsat o 
/ 1 esie excelentă. La Vin
C/~, am fost ataşaţi la acce-

ul ce venea dela Belgrad 
ei aici călătoria a decurs 
luim mod mai rapid şi plă
Ipă~oaptea am trecut fronti
) K~pre Italia ajungând dimi
T ~ la Triest. Am rămas im
steronaţi de constatarea că 
ie ,localităţile, chiar şi cele 
er1l1 miCI, sunt eJectrJicate, 
rmc şi .portiuni, intlnse ale 
şi I ferate italiene, ceeace le 

1 de fumul neplăcut. Am 
det mai departe prin regi
trepitoreşti, admirând auto
rda~le care şerpuiau lângă 
Idicul de fer, plantatiile şi 
il riul. Am intrat în Venetia 
usei În stânga şi in dreapta 
ctm~' din care se ridică stâl
~ani~ntru tel egraf şi tel,?fon. 
)mp'indlp~ste scurt timp acest 
poa rămas să-I admirâm la 

: fa:·cere. 
in !'tl8 intrerupere am făcut-o 
H. iano, unde am auut timp 
aceszi să admirAm, circulatia 
~itOrganizat~ p:in . semnale f 

"moiafe. străZI ŞI pIese spa-
1, tOl, tramvaiele electrice pe I 

Iguste bine puse la punct I 
~~ .. ' 

)reloase 

In dl'um 5pre granita Fran- bului cultivat şi recoltat în t ară. facere. Am vizitat cooperafivele impozante cu circulatia lor de 
ceză am admirat puternicele O diagramă a sălii mare din bărbierilor şi a pantofarilor. nedescris, neuitând a ne urca 
uzine electrice care se înşirau Ocnele MM'i arată, că intreaga Grafie marei popularităti. acea- pe turnul Eiffel, de unde am 
lângă noi· Muntii veneau tot catedrală Notre Dame poate-ft stă institutie prin reprezentantii avut o privelişte neuitată asupra 
mai aproape, deveneau tot mai aşezată În salină. săi ocupă În parlament 336 şi oraşului. 
inalţi, iar temperatura scădea In etajul următor, este ex- in senat 180 locuri. Tot aşa nu putem uita ex
simtitor. Am ajuns la granltă pozitie de compactorie. Pre- Organul oficial al meseria. cursia la Versailles şi Fonta
şi trecem prin tunelul de 17 ţioase lucrări în, piele dove- şilor e Camera meseriilor, im- ineblau, unde am admirat co
km. Când vedem iarăşi stelele dese arta meseriaşului român. părtită pe departamente. Lângă morile păstrate şi executarea 
suntem pe pământul francez, Mai sunt expuse tablouri ale ele functionează biroul de 0- interiorului odăilor şi sălilor. 

Trenul taie noapte şi mâ- pictorilor noşlrii moderni. rientare profesională în mod Ne-a fost greu la toti să pă-
nâncă km. după km. Luminân- sculpturi precum şi obiecte de obligatoriu pentru toti ucenicii. răsim Parisul. pe care În timp 
du-se, toată lumea e in picioa- peterie, cusături şi ţesute ro· Artfsanatul francez a oferit de 10 zile am incercat să-I cu-
re la geamuri şi admiră pei- mâneşti. membrilor participanti la ex- noaştem. Ne-am îndrăgostit de 
sajul ţării cu o bucurie de 10 subsol ul clădirii este in- pozitie un banchet, la care s'a el şi am fi dorit să putem sta 
parcă am fi ajuns acasă. Di- stalat sala de vânători. Toate accentuat necesitatea relatiilor [ncă cel puţin alte 10 zile pt. 
mineata la 8 ajungem la Pa- Toate vânăfele Importante din mai strânse intre meseriaşii a vedea încă multe lucruri 
ris în gara Lvon. tară sunt expuse tnsituatii cât ambelor ţări, schimbând prow ca~e în acest scurt Hmp a fre· 

Suntem primiti de Dl Robert se poate de naturale. dusele pe cari le confecfionăm buit să la neglijem. 
Tailledet, preşedintele artisa~ 41. le dela În primul rând la noi cu altele La intoarcere ne-am oprit la 
natului francez, care în cuvinte E e (f.s,~ec deale lor. Venezia. Am avut ghinionul să 
calde ne urează bun venit. D. xpoz. le plouă intreaga zi cât am stat 
VasiJescu directorul Uniunii Am vizitat cât am putut ex- Parisul În general acolo şi. pe lângă aceasla să 
răspunde. Urmează încarlirui· pozitia, plăcându-ne pavilioa- Oraşul ~ste unul din cele ne mal stingherească fluxul 
rea, care ne răpeşte timpul nele belgian, german, rus, ce· mai frumoase, are o circulatie mării spre a vizila oraşul cu 
până la amiazi. hoslovac, coloniile franceze. bine organizată, bulevarde largi plăcere. Omul face însă orice 
Dacă ar trebui să se scrie t!latural că Franta ocupă un loc edificii impresionante. Trebue dacă vrea să vadă toate. Aşa 

tot ce am văzut, ar trebui să tie frunte in expoziţie. unde să mai accentuăm că şoferul am luat-o cu foate aceste gre
se scrie o carte intreagă, aşa i multe pavilioane de speciaJi- france~ este foarte atent faţă utăţi la drum, văzând lotuşi 
că o să ne mărginim a evi- II tate ne-au stârni! admiraţia. de pietoni şi nu am auzit în. mult din frumusetile acestui 
dentia pe scurt în extras im.. O lume imensă vizita in con· jurând niciunul când te stre. oraş vechiu. 
presiile culese. I tmuu expoz.iţia. Aşa, în prima corai peste străzi fără a fi a· 1 ... 

I 
nfoarcerea spre casa. 

Pe lângă vizitarea expoziţiei zi a vizitei noastre, fiin~ Du- tent la semnalul de circulatie, 
artesanatului au fost proectate I minecă, nici ~~i mult nici m~ care iti interzicea trecerea. Am Cu această vizitare excursia 
vizitarea expozitiei internaţio- putin de un mlhon de oamem observat pUfini sergenti de noastră luase de fapt sfârşit. 
nale, uzinele ora~ului şi îm- au scos bilete de intrare. stradă şi aproape deloc armată, Ne-am urcat seara in tren. 
prejurimile Parisului. Tot aşa de plăcuti am fost ofiterii purtând unjforma nu- fiind nevoiţi să-I schimbăm 

Prima zi fiind Duminecă am surprinşi şi de expozitia arte- .. mai in executarea serviciului. insă din cauza defectuolitătii 
plecat cu totii, curioşi. la ex- sanatului, unde standurile ro- Băncile mari sunt închise vagoanelor italiene, primite la 
pozitia internaţională, şi ZIci mâne cu lucrările micilor me- Duminecă şi Luni, iar prăvă- Venezia, la Trieste şi, În urma 
ce· a fost mai logic. am vizitat seriaşi Români a\l stârnil nu liile deschise tot timpul, ora- tot din această cauză la Su
tntâl cu nerăbdare pauilionul numai admiratia noastră dar rul de 40 ore păstrându-se botica. Sdrobiti de oboseală, 
ţării noastre. Am fost şi sun- şi a celorlalti vizitatori. S'a prin rotatie. E interesant că am ajuns la Arad în noaptea 
tem mândrii că patria noastră dovedit aici - că românul nu Luni întrând Într'o prăvălie cu de 24 Septembrie. 
a fost aşa de bine reprezentată e numai agricultor, ci se poate alimente nu se vindeau con- A fost foarte obisitor, insă 
intre atâtea tări mari care joa- măsura cu orice ală naţie şi serve de niciun fel sub niciun cele văzute a lăsat să uităm 
că un rol Însemnat în concer· pe acest teren. motiv, vânzare a acestor pro- foate neplăcerile. Nu o să ui
tul mondial. Acest pavilion In jurul marelui palal al ar· duse fiind interzisă.' tăm nicicând tratamentul pri. 
ridicat din marmoră aIbă, care tisantului sunt redate căsuţele Nu putem trece cu vederea elenos de care ne-am bucurat 
se sprijine~te in intetior pe model, pe care şi-le-au ridicat fără să ne aducem aminte de tot timpul excursiei în Jugo
stâlpi de sare, iluminaţi dinlă- meseriaşii [n jurul Parisului, framvaele subterane, pe străzi slavia, Italia şi Franţa. Impre
unlru, tot material adus din in locul fostelor ziduri, cu aju- existând num~i autobuse şi siile sunt şi azi aşa de vii îu 

• maşini. Cu un [ranc poti si noi, că documentează in mo-

I stai e zi intreagă sub sol, dul cel mai bun cât de entu
ATNEŢIUNEl plimbându-te dela un capăt al ziasmati suntem de cele ce am 
Cercetaţi unica firmă românească oraşului la altul. insă dacă ai avut ocazia sit vedem, cătând 

M 
ieşit odată la suprafată, bile1ul să trage~ c?ncluzii folositoare .Cooperafl·va unea' a expirat. La fiecare haită de, pentru n81 ŞI prosperarea pat-

7 Metro, este expusă o mare hartă ' riei noastre. Obe. 

Mare asortimenl în tol felul de ÎncăI
lăminte Preţuri senzaţional de eîtine 

A d St M ţ. tIT colţ în str ra, r. e lanu "'t. Bariţiu 

a Parisului în care sunt într 0-

duse cu linii groase colorate, 
direcţiile pe cari le parcurge 
un anumit tramvai. Statia Fes-

Ci'i,i 

n Timpul PJ100fflciei r 
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Programul pl. Duminecă' Gloria.Astra arena Astra ora . A _ • . ' " 

3 O . 1937 j Il 15 b't St' ftRftD. MarţI In .cadrul unei, ftradtll paşInd alaturi de TlIll\-1 c'omvrte '. ar J ru atcu. . I ' ~ , 

U 't S G A T"t us' excursiuni oweHlizatc de secţia i şoara pc calca rcahzanlor. 
Divizia Nalională 

Chinezul-Amefa arena Gloria 
ora 15 arbitri de tuşă PaHy pfeifer. 

I anus- " arena 1 an ' v • y 

14 b ·t G b funcţionarilor particulari de pe I Masa a fost serVită de catre ora ar I ru om eş. . 'd' . 
F 't CAA CAA ora lângă Camera de Muncă dm . zece tlllere ommşoare, ŞI a-

OI una- arena . I . . 
14 h't B b localitate un număr de peste I nume: SlmlOnescu Georgcta, 

ar t ru ar ti. , . 1'>' i=I: ~';;or f 
G două sute din membrii acestei; uudlştean j lna, uata j Ina, 10-

Divizia C Amefa-Unirea arena loria ora secţii dimpreună cu oaspeţii lor : rc~cu noa, Ţăran Pompilia, Dră-
I 14 arbitru Văgă;ău. . d " ·taJ gan Valeria, fărcaş Paraschiv(1, 

U. S. A-Electrica (Timişoarol) I * au a~ut ra~a oca~te ~-a. ~IZ\ . Stoian Maria, Marian Maria şi 
arena Amefa ora Il, I o sene de mtrepnnderl Ş.l msh- Curuţ Sabina, uceni::e, aparţi-

. Goal- ~eferii În campio- tuţiuni mai importante din me- nând acelui cămin. 

f) Y ă f t "le u pa mas a os vlZIl 
bl'ica )\al1dicj" unde viz e 
au fost conduşi de către <L
bel iar la urmă teatrul O' 

şi cinematogrelful Capil I 
orele 19,50 exctlfsioniştii 

celea vagotll1C SpeCi{lle s 
intors Intr'o bună di:ipa 
lîr'ld. 

Categor,a 1 i nalul ,·un,·o,;lo, tropola ~anattJltll··. TI·ml·şoara. • U __ "' __ ,_ ... __ .... _~ 

(luventus-Astra arena Aslra ora i 29' Printre participantii la acea-
1.15 arbitru Adamovici. pune e. t~ l' t s tă excur-\'une am 

Mărienut (Gloria). sa n ere an ~ 
Unirea-S.O,A arena Gloria ora rem rcat pre enţl'a D lor' şte 

O 
. D . 15 puncte. a z -.-

1 .45 arbItru araJ. I H (A t ) P t· (A fa) fan Eşeonu director la .. Banca , . uzur sra, Iller me. 
C.A.A.-Transllvanre arena Tn- N' (Ot') O (OI' ia) Românească, Gh.Tocai subdirec-

color ora 14 arbitru Kalmar. Ieu ona, ragoş tmp. 1 D ~ ă 
13 puncte. tor, Dna şi d. fture am cuş 

Sparta-Hakoah arena TricoJor 
ora 11 arbitru H6hn. 

Codrean (Gloria), preşedintele secţiei funcţionari-
lor, dl. feier Ştefan preşedintele 
secţiei meserioşi1or, ti. Gui Teo
dor preşedintele Cercului fun

Tricolor-Intelegerea arena Tri
color 15.45 arbitru Karlich. 

11 punele. 
Orada (Astra). 

luniorii Kiss III 
IJ punele. 

(Unirea), Raţiu (Astra). cţionarilor de Bancă, Dna şi dl. 
Simion l1Ibu, director la fabrica 
de Tricotage, dl. Mihail Sturm 
subdiredor, Dno şi dl. Gh. Mun
teanu, Dna şi dl. 11urel Popescu, 
dna şi dl. Carol Balla ziarist, 
d. Iuliu Şandor dl. Ludovic Kron
berger, d. Guld Emil, dl. Iuliu 

U.S.A-Amefa arena Amefa ora 7 puncte. 
9.15 arbitru Chira!. . Zaab, Henegar (Gloria), Hegybery 

Tricolor-Transilvania arena Tri- (Olimpia). 
color ora 9 arbitru Sasu. Ultimele situaţii din lipsa de 

Unirea-Hakoah arena Unirea spaţiu le vom publica într'un 
ora 9,30 arbitru Kubich. I număr viitor. 

= 
Vopsili şi curătiţi hainele la firma 

HOSPODJlR 
Scăpaţi apoi de orice griji 

Prăvălia: Str. Eminescu - Uzina: Str. Stroiescu 13. 

Situatia ollricolă 
/ 

Firad. Din 'wportul Ca
merei de agricultură din Firad 
către Ministerul de Domenii, 
rezultă că situaţinea agri
colă a judetului nostru din 
ultimele două săptămâni este 
următoare: 

Timpul: In decursul aces
tor două săptămâni timpul 
s'a menţinut foarte frumos, 
necăzând ploi decât rare ori 
În diferite părţi ale judeţului 
şi în cantităţi mici. Tempe
ratura în acest interval de 
timp a variat între 10-18 
gr., prezentându-se În gene
ral cu zile căldoroase. In 
şi nopti sau zile ploioase şi 
răcoroase. In ultima săptă
mână fnsei s'a răcorit mai 
bine, dimineaţa căzând rouă
in mod regulat, iar uneori 
observându-se chiar ceaţă. 

Situaţia câmpului: Din 
cauza timpului atât de pot
rivit, agriculturii- au inceput 
să facă insămânţăriIe de 
toamnă, pe cari le-au făcut 
in conditiuni cât se poate de 
bune şi cari continuă încă. 
In prezent se cară cocenii de 
porumb şi se fac ogoarele 
de toamnă, pregătindu-se ast
fel pământul în vederea in-

. sărnânţărilor de primăvară. 

a jude'"'ui 
localitate, a cărei activitate 
a Început de câtva timp. 

Situaţia animalelor: Vitele 
se prezintă în general destul 
de bine, având nutreţ cât se 
poate de bogat. Din pune de 
vedere sanitar deasemenea 
se prezintă mai bine ca până 
acum epozitiile de peste por
cină şi rugd cari au bân
tuit în întreg judeţul mai 
Înainte sunt în descreştere în 
urma măsurilor sanitare cari 
s' au luat de Camera Figri
colă şi Serviciul veterinar al 
judeţului. 

Pretul vitelor şi cerealelor: 
In urma descreşterei epizo
tiilor preţul vitelor mai ales 
la porci, este În uşoară ur
care. Preţul grâului dease
menea se observă a fi În 
creştere. Preţul porumbului 
însă a scăzut cu 25 _. 30 la 
sută, din cauza dispoziţiunii 
Ministerului ftgriculturei, de 
a nu se permite transportul 
porumbului 'cu o umiditate 
mai mare decât 14 la sută. 

S'a deschis depozitul de 
'e ... ne de foc 

"Reclam" 

Mihalic, Emil Odiaţi, Gh. Vâr
taci, Volentir Ioan, Sugar Eugen, 
Gomboş Petru, ş. a. 

Oaspeţii au fost întâmpinaţi 
în gara Domnita Elena de către 
dl. Inspector general Ş t efa n 
Vulpe, apoi cu tramvaiele au 
fost transporta ti la Industria Ld
nei, unde sub conducerea d-Iui 
director Ioan fărăţila şi a d-Iui 
ing. Bucur au vizitat timp de o 
oră şi jumătate această impor
tantă instituţie. 

De aici apoi au fost conduşi la 
fabrica de Bere, unde de-ase
meni a stat la dispoziţia funcţio
narilor dnii administrator Bot
scher şi dl. Wolf, prin amabili
tarea cărora li sJa servit oas
peţilor câte o sticlă, două de 
bere .Casino·. 

Masa a fost luată la căminul 
de ucenici, o instituţie mori el, 
care de asemeni a fost :vizitat 
şi admirat pentru tot confortul 
ultra-modern cu care este in
zestrat. 

In cadrul acelei mese, dl. Dă
măcuş printr'o frumoasă cuvân
tare a adus mulţumirile parti
cipanţilor dnH inspector general 
Ştefan Vulpe, care a stat în 
permanenţă la dispoziţia oaspe.. 
ţilor, d-Iui Victor Moşoiu preşe. 
dintele Camerei. de Muncă pen
tru concursul dat, precum şi Cer
cului funcţionarilor de bancă, 

care CI contribuit cu o Însem
nată sumă la reuşita excursiunei. 

Sfinţirea drapelului Asocia:
Meseriaşilor şi Muncitor .. , 

români din Arad 
ARAD. In fata unui mare nu

măr de meseriaşi şI muncitori, 
precum şi In prezenta delega
filor din ţară. Asociaţia mese
ri8şilor şi muncitorilor români 
din localitate şi-a sfintit noul 
drapel foarte frumos lucrat. 

La catedrală. unde s'a făcut 
sfinţirea. părintele FI. Codrea
nu a cetit o impresionantă cu
vântare din partea P. S. Sale 
Episcopul Andrei al Aradului, 
împiedecat să ia parle la so
lemnitate. 

După sfinţire, la Palatul Cul
fural, s'au bătut cuiele traditio
nale. Foarte multe au bătut 

delegatiile din alte oraşe. 
La Palat au vorbit dnii dr. 

A. Raţiu, Ştefan Peneş şi Ion 
Stănilă despre însemnătatea 

luptei duse de meseriaşil şi 

comercianţii români. S'a cerut 
primatul muncii nationale şi 

românizarea orllşelor din Ar
deal. Asistenta a aplaudat fur
tunos aceste cuvântări entu-
ziaste. 

Au mai vorbit apoi şi au 
adus salutul celor absenti dnii 
ing.Dem. Şerbănescu, din par
tea asociatiei inginerilor din 
Arad, prof, Ioachim Dabiciu, 
Voian dela Camera de muncă 
din Braşov, Moga, dela Came· 
ra de muncă din Oradea, Ing. 
Puşcariu J În numele muncHo
rilor şi lucrătorilor dela minele 
Şorecan!. Gologan din partea 
muncitorilor şi meseriaşilor 

din tara Bârsei, ing. Marines
cu, din Partea blocului natio
nal al meseriaşilor din Braşov 
un delegat al asocIatiei co· 
merciantilor şi meseriaşilor 
din Timişoara, Rusu din par
tea meseriaşilor din Tg, Mureş, 
MoldovanJ din partea luniunei 
sodalîlor din 19. Mureş, Luca· 
Filip-Cluj, Petre Chiş·Oradetl, 
Chira-Oej, Filimon-Rodna. dr 
Puta-Pecica, un delegat al Re· 
uniunii meserlaşilor din Deva, 
SăIăgean-Satupmare, Balomlr
Hateg, Gomboş-ZăIău, Marian
Codlea. Petru Pop-Cluj, ş. a 

La orele 13 a avut loc apoi 

'Jaf 

nilă, T. Ţundre, o ctavif1el 
paş. Arineanu D.1ru. t A 
Angelescu-Braşov. Ion ll'e AI 

Dădea, lanl:U. Bătrâna,na.! 
domnit o mare Însufleţ(Ul 
t· 1 - Iă ') itn Impu cuoan rl ar. . 

La orele 5, meserian , 

t· t f' nm. mu o cons ă!llIre. r 
Seara, la sediul aSi.a, a 

din Păduricea oraşului~a ( 
Dar 

mat un concert organil 

către corul meseriaşllo/' 
dus de d. A. Crlşan. înfa 

După concert s'a daJ A 
nă dimineata. ' u l 

In timpul zilei şi sear a, 
purtau costume nationfPil 
Domnişoarele Îndeo~lT1~j 

făcut o impresie frumoatai 
costumeleIe lor. e Si 

Deasemenea au impn? d/ 
numeroasele drapele (in j 

legatiilor din ţară. nse. 
Solidaritatea meserillftru 

muncitorilor români- <Ii, el 

s'a afirmat din nou C\l' 
Arad. t a~ 

It T 

S. Mcir'f~t: 
-t' ] IdUj croI one eng eZ\ces 

franceză. Stofe'ent, 
. 'obu 

ITIare a sorti mlipli 
Preţuri foarte e~ ca~ 

ă OJ 
A R A. D, Str. M eţion p 

--riie 
Un nou magazin 1 COT 

nese in Lipova. S 
30 oct. a. c. se va dl10 ( 
un nou magazin româiimJ 
Lipova sir. Regele ferorÎ2 
436, condus de către deva 
!ae Moldovan un cun\cur. 
In branşă. 

M . l f' b' ex, agazmu va 1 mE 
fat cu tot felul de mările-a, 
tricotage. textileJ mărrii ' 
ş. 8. loc 

Societatea coope şi I 

de ajutorare din Rovl~i lJ 
voacă membrii în adwnam 
nerală extra ordinară ppun 
de 9 Noembrie a. c. oş'ar 
p mă. in lbiroul localu şi jl 
Rovine. ar 

Pe ordinea de zi fie. ~I 
câteva puncte jmportrlb~ 
anume: nm 

1. Modificarea sfaMctia 
primirea şi aprobarea !fru 
mentului depunerilor s~a. ~ 
nale. 3. Afilierea la Gle-al 
de c0!ltrol. 4. Eventua~ând 

Deasemenea se continuă cu 
transportarea sfeclei de za
hăr la fabrica de zahăr din 

11 răspuns dl. Inspeetor gene
ral Ştefan Vulpe vădit emoţio

nat, mai ales că trebuia să vor
bească unor cetăţeni in oraşul 

cărora şi-a petrecut cei mai fru
moşi ani - doisprezece ani de 
şcoală - şi de care oraş îl leagă 
o serie înfreagă de duioase a
mintiri.lnvocând acestea şi a ex
primat dorinţa de-a vedea şi 

o masă comunA, la resfauran
tul din Gară al dlui Ilie Mohor, 
Au vorbit pe rand dnH dr. A. 
Raliu, Ştefan Peneş, Ion Stă-

inte, ................................................................................................ --.......... ~~~s 

Locul c~l mal eftln de 
cumpărare. -Arad Calea 
Şaguna 12-14. punert. 

P f · APOLLO" oferă ono publi~ un asortiment bogat, în tot ar umerla felul de articole de cosmetieă ~i' parfumur~. 
" Membrilor dela "Mercur" credIt pe 7 lunI. 
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